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مقدمة املؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن واالهــا، والصــالة والســالم عــى خــر اخللــق 

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كالم أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( منهــاًل للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ومل يتقــر األمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم اإلنســانية، بــل وغرهــا 
ــة، إال أن  ــات الفكري ــددت املعطي ــاة وإن تع ــة احلي ــا منظوم ــر هب ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــا جــاء يف 
ٍء﴾، كــذا نجــد جيــري جمــراه يف قولــه تعــاىل:  ْطنـَـا ِف اْلكَِتــاِب ِمــْن َشْ قولــه تعــاىل: ﴿َمــا َفرَّ
ٍء أْحَصْينَــاُه ِف إَِمــاٍم ُمبِــٍن﴾، غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات  ﴿َوُكلَّ َشْ
ــه  ــوا في ــا ختصص ــدون م ــن جي ــوص الثقل ــر يف نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين ــوم كاف يف العل
حــارضًا وشــاهدًا فيهــا، أي يف القــرآن الكريــم وحديــث العــرتة النبويــة )عليهــم 
الســالم( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــرتة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدالالت يف الق ــم وال ــد واملفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات اجلامعيــة 
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املختصــة بعلــوم هنــج البالغــة وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب 
)عليــه الســالم( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل 
واألطاريــح اجلامعيــة( التــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونرشهــا يف 
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم األكاديميــة إىل الباحثن والدارســن 
ــيل  ــن ع ــر املؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري واالنته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســالم( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة 

وحقوهلــا املتعــددة.

ــا لنيــل شــهادة املاجســتر يف التاريــخ  ــة التــي بــن أيدين ومــا هــذه الدراســة اجلامعي
ــن  ــة م ــة حقب ــا الباحث ــت فيه ــي تناول ــات الت ــك الدراس ــن تل ــدة م ــالمي إال واح اإلس
ــلمن  ــن املس ــة م ــا لثل ــايس فيه ــر األس ــراز األث ــة وإب ــالمي املهم ــخ االس ــب التاري حق
األوائــل الذيــن هنلــوا مــن فيــض جــود أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( فــكان هلــذا النهــل 
ــة،  ــى االجتاعي ــة والسياســية والعســكرية وحت ــة الفكري انعكاســه الواضــح مــن الناحي

ــة. ــة التارخيي عــى تلــك احلقب

فجزى اهلل الباحثة خر جزاء املحسنن فقد بذلت جهدها عى اهلل أجرها

واحلمد هلل رب العاملن.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بعــد محــد اهلل واحلمــد حقــه كــا يســتحقه والصــالة والســالم عــى خـــر خلقـــه حممد 
بــن عبــد اهلل وعــى آلــه وصحبــه مفاتيــح اهلــدى ومصابيــح الدجــى للنــاس مــن بعــده. 

أما بعد.. 

فقــد تتلمــذ عــى يــد اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )( نخبــة مــن املســلمن األوائــل 
ملــا رأوا فيــه مــن مزايــا وصفــات أهلتــه ألن يكــون بمثابــة القــدوة هلــم بعــد رســول اهلل 
ــد  ــم ق ــن إهن ــاًل ع ــبيله، فض ــم يف س ــه )( وتفانيه ــة بقضيت ــذه النخب ــان ه أوالً وإلي
مجعتهــم مجلــة مــن األمــور كاإليــان املطلــق واإلســالم املبكــر والشــجاعة والزهــد 
ــداع  ــن اإلب ــن متوارث ــك امليادي ــلمن يف تل ــة للمس ــوا أئم ــم ألن يكون ــا أهله ــم مم والعل
ــرات يف  ــن عث ــوا م ــا الق ــن ب ــر مبال ــن )( غ ــر املؤمن ــم األول أم ــن معلمه ــا م فيه

ــان.  ــن األوط ــي ع ــجن أو النف ــل أو الس ــم إىل القت ــم وإن أدت ببعضه طريقه

وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان هلــم الــدور املؤثــر والفعــال يف جمتمعاهتــم يف 
خمتلــف املجــاالت ســواء كانــت السياســية أو العســكرية أو األدبيــة أو االجتاعيــة، 
ولعــل هــذا كان حافــزًا ومشــجعًا يل عــى دراســة املوضــوع والكتابــة فيــه خصوصــا وأن 
موضــوع البحــث برمتــه بكــر مل يــدرس منــه جانــب ومل يكــرس احــد دراســة أكاديميــة 
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ــه.   ــه أو يتطــرق إلي ل

وقــد تطلبــت مــادة البحــث بعــد أن اســتوى عنوانــه بالشــكل الــذي ذكــرت أن اعقد 
لــه فصــوالً أربعــة ســبقتها بمقدمــة وضحــت فيهــا مــا رشع البحــث لدراســته يف فصولــه 

األربــع، وأعقبــت الفصــول األربــع بخامتــة وكاآليت: 

ــة  ــي للصحب ــوي واالصطالح ــى اللغ ــوض يف املعن ــد اخل ــه بع ــل األول من يف الفص
الكريــم  القــرآن  يف  وورودهــا  للمســلمن  بالنســبة  املصاحبــة  وأمهيــة  والصاحــب 
واحلديــث النبــوي  الرشيــف تناولــت نشــوء ظاهــرة مصاحبــة أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب 
طالــب )( مــن قبــل طائفــة مــن املســلمن األوائــل وتعليــل تلــك املصاحبــة والتعريف 
ــل مــن خــالل اإلشــارة إىل ترامجهــم ودراســة عالقتهــم بأمــر املؤمنــن  بروادهــا األوائ

ــائهم.   ــي ألس ــل اهلجائ ــك التسلس ــدًة يف ذل ــب )(، معتم ــن أيب طال ــيل ب ع

وكرســت الفصــل الثــاين مــن البحــث لدراســة األدوار السياســية والعســكرية التــي 
شــهدهتا احلقبــة موضــوع البحــث )11ـ  61هـــ/632ـ  680م( ومواقفهــم منهــا، خاصًة 
وان هــذه الفــرتة  قــد شــهدت مجلــة مــن األحــداث السياســية والعســكرية كان هلــا االثــر 
ــاب  ــم )( واغتص ــول الكري ــاة الرس ــهدت وف ــد ش ــالمي فق ــخ اإلس ــغ يف التاري البال
حــق أمــر املؤمنــن يف اخلالفــة، مــع أن الرســول )( أوىص لــه هبــا ممــا أدى إىل انقســام 
املســلمن إىل معســكرين احدمهــا كان رواده أصحــاب اإلمــام و اآلخــر متثــل باملجتمعــن 
يف ســقيفة بنــي ســاعدة ومــن تبعهــم، وشــهدت ايصــاء اخلليفــة األول للثــاين ومــن ثــم 
جعــل الثــاين اخلالفــة يف ســتة ليختــاروا الثالــث ومــن ثــم مقتلــه ) اخلليفــة الثالــث(، ثــم  
ــيدة  ــروج الس ــم خ ــن ث ــن، وم ــر املؤمن ــاب أم ــى انتخ ــرى ع ــرة أخ ــلمن م ــاع املس إمج
عائشــة وطلحــة والزبــر عــى اإلمــام عــيل )( يف حــرب اجلمــل والتــي كانــت فاحتــة 
ــلمن  ــن املس ــروب ب ــداث وح ــن أح ــا م ــا تبعه ــهم، وم ــلمن أنفس ــن املس ــروب ب احل
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 )( كخــروج اخلــوارج، وحــرب صفــن، و النهــروان، ومــن ثــم استشــهاد اإلمــام عــيل
وبيعــة اإلمــام احلســن )( وصلحــه مــع معاويــة، وموقفهــم مــن واليــة يزيــد العهــد 
ــى استشــهاد اإلمــام احلســن )( ؛ فضــال عــن مشــاركتهم ) أصحــاب اإلمــام(  وحت

بالفتوحــات اإلســالمية و أدوارهــم اجلهاديــة فيهــا.

يف حــن تطرقــت يف الفصــل الثالــث مــن البحــث إىل الــدور الفكــري لصحابــة 
اإلمــام عــيل  ابــن أيب طالــب )( والــذي شــمل ألوانــًا عــدة مــن حقــول املعرفــة أّدى 
ــم  ــران الكري ــدًى، كالق ــارات ه ــه من ــم في ــزال بصاهت ــا دورا ال ت ــالم فيه ــك األع أولئ
ــد  ــى ي ــم ع ــل لتتلمذه ــاع طوي ــه ب ــم في ــون هل ــي أن يك ــن الطبيع ــذي كان م ــه ال وعلوم
بــاب مدينــة العلــم، وكذلــك احلديــث النبــوي الرشيــف الــذي كان صحابــة اإلمــام عــيل 
)( هــم رواده أيضــا، وأمــا علــوم اللغــة مــن: نحــو، وبالغــة، وشــعر، وغرهــا 
ــة  ــو حذيف ــرآن وه ــع الق ــل يف مج ــم الفض ــى كان لبعضه ــا ؛ حت ــا مجيعه ــوا فيه ــد برع فق
بــن اليــان ولبعضهــم قصــب الســبق يف تفســره كابــن عبــاس، وتدويــن ســرة الرســول 
كســليم بــن قيــس، وروايــة احلديــث الرشيــف كجابــر األنصــاري ووضــع النحــو عــى 

ــخ. ــدؤيل... ال ــد أيب األســود ال ي

وقــد تناولــت يف الفصــل الرابــع مــن البحــث الــدور االجتاعــي هلــم خــالل املــدة 
ــت  ــد صقل ــيا وق ــارز س ــي ب ــم دور اجتاع ــون هل ــة أن يك ــث، وال غراب ــوع البح موض
أخالقهــم عــى يــد اإلمــام عــيل وهنلــوا مــن معينــه الــذي ال ينضــب وعطائــه االجتاعــي 
ــه  ــن ل ــر تارك ــن املنك ــن ع ــه ناه ــن ل ــروف فاعل ــن باملع ــخياء آمري ــًا أس ــوا كرام فكان
ــا،  ــة إليه ــن كان بحاج ــون مل ــاعدة والع ــد املس ــن ي ــاس مادي ــن الن ــح ب ــاعن يف الصل س
وقــد أوردت يف هــذا الفصــل مجلــة مــن الروايــات التارخييــة التــي توضــح تلــك املكانــة 

ــة هلــم.  االجتاعي
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ــن  ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م ــت أه ــة تضمن ــة بخامت ــث األربع ــول البح ــت فص وأعقب
نتائــج خــالل البـــحث. 

ومــن نافلــة القــول اإلشــارة إىل مــا عانيــت يف ســبيل البحــث مــن مصاعــب، مل اكــن 
فيهــا ممتنــًة عليــه فــإن وفقــت فنعــم عقبــى الطاحمــن وإال فحســبي أننــي مل أدخــر وســعا 

ومل آل جهــدا يف ســبيل البحــث.  
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الصحبة:
الصحــايب لغــًة مشــتق مــن املصاحبــة واملعــارشة، والصاحــب املــالزم املعــارش 
لإلنســان، يقــال صاَحــَب فــالن أي عــارشه والزمــه، ويــرى اللغويــون أن الصاحــب ال 
يقــال إال ملــن كثــرت مالزمتــه ومعارشتــه، وال فــرق أن تكــون مصاحبتــه بالبــدن وهــو 
األصــل واألكثــر أو بالعنايــة واهلمــة وإال فلــو جالــس الشــخص أحــدًا مــرة أو مرتــن ال 
يقــال أنــه صاحبــه، والصحابــة بالفتــح األصحــاب وأصحبتــُه الــيء جعلتــه لــه صاحبــًا 
ــد  ــن تقل ــى كل م ــة ع ــة الصحاب ــق كلم ــتصحبه، وتطل ــد اس ــيئًا فق ــم ش وكل يشء الئ
مذهبــًا فيقــال: أصحــاب فــالن، وأصحــاب فالنــة... الــخ، ويقــال: اصطحــب القوم أي 

بعضهــم بعضــًا، واصطحــب البعــر أي انقــاد لــه)1(.

وقــد تــرد كلمــة  أخــرى حتمــل مضمــون املصاحبــة أال وهــي مفــردة )شــيعة( وخــر 
 ،)2(ْبَراِهيَم دليــل عــى ذلــك ما جــاء يف القــرآن الكريم بقولــه تعــاىل: َوإِنَّ ِمــْن ِشــيَعتِِه َلِ
ِه)3(، وقــال ابــن خلــدون إن الشــيعة  وقـــوله تعــاىل: َهــَذا ِمــن ِشــيَعتِِه َوَهــَذا ِمــْن َعــُدوِّ

)1( ينظــر: ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم األفريقــي املــري )ت711هـــ /1311م(: لســان العــرب، بــروت 
دار صــادر )د.ت(، 286/7؛ الــرازي، حممــد بــن أيب بكــر )ت721هـــ/1321م(: خمتــار الصحــاح، 
ــادي، حممــد  ــارشون )ط1 ـ 1990(، 356؛ الفــروز آب ــان ن ــتبة لبن ــروت ـ مكـ ــق حممــود خاطــر، بيـ حتقي
ــر )ط1 ـ 1983(، 95/1؛  ــروت ـ دار الفك ــط، ب ــوس املحي ــوب )ت817هـــ/1414م(: القام ــن يعق ب
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  ــن مرتــى الواســطي )ت1798/1205م(: ت ــدي، حممــد ب الزبي

ــروت )ط1 ـ 1992(، 509/1. ــة، ب ــة العربي ــع اللغ ــق جمم حتقي
)2( سورة الصافات، اآلية 83.
)3( سورة القصص، اآلية 15.
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ــا  ــردة مجعه ــة مف ــعة كلمـ ــادي إن الشيـ ــد ذكــر الفــروز آب ــاع)1( وق هــم الصحــب واألتب
أشــياع وشَيـــع وشيـــعة الرجـــل )بالكــر( أتباعــه. أنصــاره، والفرقــة عــى حــدة، ويقــع 

عــى الواحــد واالثنــن واجلمــع)2( وكل قــوم اجتمعــوا عــى أمــر فهــم شــيعة)3(.

الصحابي اصطالحا: 
ــل أن  ــايب، فقي ــي للصح ــف االصطالح ــول التعري ــون ح ــاء واملؤرخ ــف العل اختل
ــن  ــد م ــاًل: ال يع ــض قائ ــدد البع ــاه، وتش ــن لق ــل م ــي ، وقي ــن رأى النب ــايب م الصح
الصحابــة إال مــن صحــب الرســول  الصحبــة العرفيــة ) املالزمــة( وقــد عــّد البعــض 
كل مــن صحــب الرســول  ســنة أو شــهرًا أو يومــًا أو ســاعًة أو رآه، صحابيــًا عــى قــدر 

مــا صحبــه)4(.  

وقــال البخــاري: )مــن تبــع النبــي أو رآه مــن املســلمن فهــو مــن أصحابــه()5(، وعــن 
  ســعيد بــن املســيب)6( أنــه قــال: ال يعــدُّ مــن الصحابــة إاّل مــن أقــام مــع رســول اهلل

)1( ابــن خلــدون، عبــد الرمحــن بــن حممــد احلرضمــي )ت808هـــ/1405م(: مقدمــة ابــن خلــدون، بــروت، 
دار القلــم )ط5 ـ 1984(، 196.

)2( الفروز أبادي، القاموس املحيط، 49/3.
ــروت –  دار  ــب اللغــة، ب ــن أمحــد  )ت370هـــ/980م(: معجــم هتذي ــو منصــور حممــد ب )3( األزهــري، أب

املعرفــة )ط1 ـ 2001(،  61/3.
)4( ابن عبد الرمحن العراقي، أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسن )ت806ه/1403م(: فتح املغيث برشح 

الفّية احلديث، قم ـ مؤسسة النرش اإلسالمي، )ط1 ـ 1999(، 77.
ــح البخــاري،  ــاري رشح صحي ــح الب ــن )ت 852ه/1448 م(: فت ــهاب الدي ــن حجــر العســقالين، ش )5( اب

بــروت – دار املعرفــة، )ط2 ـ  د.ت(، 5/7.
)6( ســعيد بــن املســيب بــن حــزن بــن أيب وهــب بــن عمــرو بــن عائــز القريــي احــد الفقهــاء الســبعة باملدينــة 
تــويف ســنة 94ه. )ينظــر: ابــن ســعد، حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــري )ت230ه/844م(، الطبقــات 

الكــربى، بــروت – دار صــادر )د ت(، 119/5.
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ســنة أو ســنتن وغــزا معــه غــزوة أو غزوتــن)1(، ولعــل هــذا التعريــف هــو األقــرب إىل 
القبــول ألن البعــض َعــدَّ مــن الصحابــة مــن مل يلتــِق بالرســول إالّ يف حجــة الــوداع، 
ــالم.  ــى اإلس ــات ع ــه وم ــًا ب ــول اهلل  مؤمن ــي رس ــايب لق ــون الصح ــدر ان يك واألج

الصحابة يف القرآن الكريم:

لقــد ورد يف  القــرآن الكريــم مــا يؤيــد املعنــى الــذي تذكــره قواميــس اللغــة ضمــن 
ألفــاظ متعــددة تشــرتك مجيعهــا يف معــاين متقاربــة، إذ ذكــرت مشــتقات كلـــمة الصحــايب 
ــرآن  ــي الق ــاب، وأصحاهبــم( فـ ــه، وأصح ــي، وصاحب ــًة، صاحبها،تصاحبن كـــ )صاحب

الكريم لســـبع وتســعن مـــرة)2(.

وكان ذكــر هــذه األلفــاظ مجيعهــا يف القــرآن الكريــم يــدل عــى املعــارشة واملالزمــة  
مــن دون النظــر إىل االعتقــاد أو الســلوك فقــد أطلقهــا القــرآن الكريــم عــى العالقــة بــن 
مؤمــن و مؤمــن وبــن مؤمن وكافـــر وبيـــن كافـــر وكافر وبـــن إنســان ومجاد كـــ )الكهف( 
وبــن إنســان ومــكان )كالقريــة( وبــن إنســان وزمان كـــ )الســبت( وغرها مــن املقرونات 
ــم بمشــتقات هــذه الكلمــة، فقــد قــال تعــاىل يف قصــة موســى  ــي قرهنــا القــرآن الكري الت
ــال:  ــي)3( وق ــاَل ُتَصاِحْبنِ ــا َف ٍء َبْعَدَه ــن َشْ ــَأْلُتَك َع ــح: إِن َس ــد الصال ــع العب )( م
ْنَيــا  َك يِب َمــا َلْيــَس َلــَك بـِـِه ِعْلــٌم َفــاَل ُتطِْعُهــَا َوَصاِحْبُهــَا ِف الدُّ َوإِن َجاَهــَداَك َعــى َأن ُتــْرِ
 )5(ــِب ــِب بِاجَلن اِح ــِب َوالصَّ نُ ــاِر اجْلُ ــى َواجْلَ ــَجاِر ِذي اْلُقْرَب ــه: َواْلـ ــًا)4( وقول َمْعُروف

ــة  ــة يف معرف ــن أيب الكــرم )ت63هـــ/1232م(: أســد الغاب ــو احلســن عــيل اب ــن أب ــر، عــز الدي ــن األث )1( اب
الصحابــة، بــروت، دار الكتــاب )د.ت(، 1/ 18.

)2( ينظر: نخبة من الباحثن، املعجم املفهرس للقرآن الكريم، قم ـ أنصاريان للطباعة  )2000(، 97 ـ 98. 
)3( سورة الكهف، آية 76

)4( سورة لقان، آية 15
)5( سورة النساء، آية 36.
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ــاِوُرُه َأَنــا َأْكَثــُر ِمنــَك َمــاالً َوَأَعــزُّ َنَفــرًا)1( وقــال:  وقــال تعــاىل: َفَقــاَل لَِصاِحبِــِه َوُهــَو ُيَ
ــن ِجنَّــٍة إِْن ُهَو  ــُروْا َمــا بَِصاِحبِِهــم مِّ َمــا َضــلَّ َصاِحُبُكــْم َوَمــا َغــَوى)2( وقــال: َأَولَْ َيَتَفكَّ
بـِـٌن(()3( وقــال: َفنـَـاَدْوا َصاِحَبُهــْم َفَتَعاَطــى َفَعَقــَر)4(. وكذلــك وردت كلمــة  إاِلَّ َنِذيــٌر مُّ
ــاب  ــة وأصح ــاب اجلن ــوث كأصح ــث واملك ــى اللب ــدل ع ــم ت ــرآن الكري ــاب يف الق أصح
ــف  ــان يوس ــى لس ــاىل ع ــه تع ــة كقول ــة اجلربي ــى العالق ــة ع ــًا للدالل ــار، ووردت أيض الن

.)5(ُقــوَن َخــرْيٌ َأِم اهلل َتَفرِّ ــاٌب مُّ ــْجِن َأَأْرَب ــِي السِّ ــا َصاِحَب ) :)َي

وقــد قّســم القــرآن الكريــم الصحابــة وصفاهتــم منــذ بدايــة بعثــة النبــي )( حتــى 
وفاتــه يف كثــر مــن ســوره وآياتــه الكريمــة إىل: 

1. الذين آمنوا 

2. الذين ف قلوهبم مرض

3. املنافقون 

واجلديــر بالذكــر وجــود عنــوان الذيــن يف قلوهبــم مــرض إىل جانــب الذيــن امنــوا يف 
بعــض الســـور املكيــة ففــي ســورة املّدثــر املكّيــة التــي هــي مــن أوائــل الســور جــاء قولــه 
ــَن  ِذي ــًة لِّلَّ ــْم إاِلَّ فِْتنَ هَتُ ــا ِعدَّ ــا َجَعْلنَ ــًة َوَم ــاِر إاِلَّ َماَلئَِك ــاَب النَّ ــا َأْصَح ــا َجَعْلنَ ــاىل: َوَم تع
ــَن  ــاَب الَِّذي ــًا َواَل َيْرَت ــوا إِيَان ــَن آَمنُ ــْزَداَد الَِّذي ــاَب َوَي ــوا اْلكَِت ــَن ُأوُت ــَتْيِقَن الَِّذي ــُروا لَِيْس َكَف
ــاَذا َأَراَد اهلل  ــُروَن َم ــَرٌض َواْلَكافِ ــم مَّ ــَن ِف ُقُلوهِبِ ــوَل الَِّذي ــوَن َولَِيُق ــاَب َوامْلُْؤِمنُ ــوا اْلكَِت ُأوُت

)1( سورة الكهف، آية 34.
)2( سورة النجم، اآلية 2. 

)3( سورة األعراف، آية 184. 
)4( سورة القمر، آية 29.

)5( سورة يوسف، آية 39.  
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ــَذا َمَثــاًل)1(، ودلــت اآليــة الكريمــة عــى وجــود أنــاس يف قلوهبــم مــرض حــول النبــي  هِبَ
)( منــذ األيــام األوىل للدعــوة النبويــة اإلســالمية الرشيفــة، واملــرض بأي صــورة ُفّس 
َّــْن َحْوَلُكــم  فهــوالء غــر املنافقــن الذيــن ظهــروا يف املدينــة املنــورة فقــد قــال تعــاىل: َوِم
ــَن األَْعــَراِب ُمنَافُِقــوَن َوِمــْن َأْهــِل امْلَِدينَــِة)2(. فالذيــن يف قلوهبــم مــرض الزمــوا  مِّ
ــاردًا،  ــي )( مط ــًا والنب ــالم ضعيف ــث كان اإلس ــي حي ــد املك ــذ العه ــي )( من النب
أمــا املنافقــون فقــد ظهــروا بعــد أن ظهــرت شــوكة اإلســالم فتظاهــروا باإلســالم حفظــًا 
ألنفســهم وأمواهلــم وشــؤوهنم، وبنــاًء عــى هــذا فــكل آيــة مــن القــرآن الكريــم ورد يف 
ظاهرهــا يشء مــن الثنــاء عــى عمــوم الصحابــة فهــي لــو تــم االســتدالل هبــا لوجــد أهنــا 
حمفوظــة بــا خيرجهــا عــن اإلطــالق والعمــوم بــل وخمصصــة بـــ )الذيــن آمنــوا( حقيقة فال 
يتوهــم شــموهلا للذيــن يف قلوهبــم مــرض واملنافقــن الذيــن وقــع التريــح بذمتهــم يف 
كثــر مــن اآليــات الكريمــة)3(، يف حــن مــدح اهلل تعــاىل مــن الصحابــة الســابقن األولــن 
واملبايعــن حتــت الشــجرة واملهاجريــن واملهجريــن عــن ديارهــم وأمواهلــم وأصحــاب 
الفتــح إىل غــر ذلــك مــن األصنــاف املثاليــة الذيــن مــا ذكرهــم عــز وجــل يف حمكــم كتابــه 

إال وأثنــى عليهــم ووصفهــم بالفضــل والفضيلــة)4(.  

)1( سورة املدثر، آية 30 ـ 31.
)2( سورة التوبة، آية 101.

)3( نخبة من الباحثن: الصحابة يف القرآن والسنة والتاريخ، قم )ط1 ـ 1999(، 21 ـ 22.

)4( جعفــر الســبحاين: أضــواء عــى عقائــد الشــيعة اإلماميــة وتارخيهــم، قــم )ط1 ـ د.ت(، 519، عــيل 
اهلاشــمي: الصحابــة يف حجمهــم احلقيقــي، قــم )ط1 ـ 2000(، 25.  
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الصحابة يف احلديث النبوي الشريف:

ــب  ــن صح ــى كل م ــف ع ــوي الرشي ــث النب ــايب يف احلدي ــة الصح ــت لفظ أطلق
رســول اهلل )( مــن املســلمن ســواء كان مؤمنــًا بــه واقعــًا وحقيقــة أو ظاهــرًا 
فــكان لفــظ )الصحــايب( يف احلديــث شــاماًل للمؤمــن واملنافــق. ومثــال عــى ذلــك أن 
ــلول  ــن س ــن أيب ب ــد اهلل ب ــل عب ــول )( أن يقت ــن رس ــب م ــاب طل ــن اخلط ــر ب عم
ــدًا  ــاس أّن حمم ــّدث الن ــر إذا حت ــا عم ــف ي ــول اهلل  )(: )كي ــه رس ــال ل ــق( فق )املناف

ــه()1(. ــل أصحاب يقت

وحينــا طلــب عبــد اهلل بــن عبــد اهلل بــن أيب مــن رســول اهلل )( أن يقــوم بنفســه 
بقتــل والــده أجابــه)( قائــاًل: ))بــل ترتّفــق بــه ونحســن صحبتــه مــا بقــي معنــا(()2(، 
فقــد أطلــق )( لفــظ الصحــايب ليشــمل حتــى مــن اشــتهر بفســقه كعبــد اهلل بــن أيب بــن 

ســلول، كــا أطلقــه )( عــى املخفــي نفاقهــم قائــاًل: )إن ف أصحــايب منافقــن()3(.

نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي )( والتشيع له: 
بـــرزت ظـــاهرة مصاحبـــة اإلمـــام علـي بـن أبـــي طالـب )( وامليـــل له منـذ عهـد 
الرســـول )( وكـــان هنـــاك جممـــوعة مـــن الصحـــابة الكـــرام حييطون به أطلق عليهم 
لفظــة )الشــيعة(، ويـــرى بعـــض املؤرخن إن هـــذه اللفظــة ُحرت بـــ ) أيب ذر الغفاري، 
وســلان الفــاريس، واملقــداد بــن األســود الكنــدي، وعــار بـــن ياســـر، وجابــر بـــن عبـــد 

)1( ابــن هشــام، أبــو حممــد عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب )ت218هـــ/833م(: الســرة النبويــة، حتقيــق 
ــد، القاهــرة )ط1 ـ 1963(، 303/3. ــد احلمي ــن عب حممــد حمــي الدي

)2( ابن سعد، الطبقات الكربى، 65/2.
)3( امحد بـن حنـبل )ت241هـ/855م(: مسـند أمحد بـن حنبـل، بروت ـ دار صادر )د.ت(، 40/5.
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اهلل، وحـذيفـــة بـــن اليـــان()1( وهــؤالء وصفــوا بـ ) األصفيــاء()2(.

ــرى  ــا ي ــرزت ك ــد ب ــيل )( ق ــيع لع ــة التش ــون حرك ــح أن تك ــر الصحي ــن غ وم
البعــض بعــد معركــة صفــن، فــإذا مل يكــن للشــيعة وجــود قبلهــا فمــن الــذي كان يقاتــل 
ــي  ــة الــذي تــكاد جتمــع املصــادر الت ــه عــدد كبــر مــن الصحاب ــه كان برفقت معــه، مــع ان

ــذ مــا قبــل ذلــك.  يرتجــم أصحاهبــا هلــم عــى مصاحبتهــم لإلمــام عــيل )( من

ــد  ــتحدثت بع ــة اس ــوا فرق ــل ليس ــيعة األوائ ــيل )( الش ــام ع ــاب اإلم إذًا فأصح
رحيــل النبــي )( وإنــا ترجــع جذورهــا إىل رواد اإلســالم األوائــل مــن املهاجريــن 
واألنصــار الذيــن بقــوا عــى مــا كانــوا عليــه يف عــر الرســالة وبقــوا عــى تلــك العقيــدة 

بعــد وفــاة النبــي )( فكانــوا نــواة التشــيع وبذرتــه األوىل)3(.

وقــد عــرف هبــذه الصفــة عــدد مــن خيــار صحابــة الرســول )( الذيــن اعتقــدوا 
ــا  ــذرة وناه ــذه الب ــرس ه ــن غ ــم  أول م ــول الكري ــيل )()4( وكان الرس ــة ع بإمام
ــن  ــول )( م ــن الرس ــر ع ــا اث ــك م ــى ذل ــدل ع ــه وي ــل حيات ــع مراح ــا يف مجي ورعاه
ــم  ــادت هب ــيل )( وأش ــام ع ــاع اإلم ــى أتب ــيع ع ــمة التش ــت س ــي أضف ــث الت األحادي

)1( صالــح الــورداين: عقائــد الســنة وعقائــد الشــيعة )التقــارب والتباعــد(، بــروت ـ مؤسســة الغديــر )ط1 
ـ 1999(، 32، حســن الصــدر: الشــيعة وفنــون اإلســالم، بــروت ـ مؤسســة صــوت القلــم )ط2 ـ 

.25  ،)2004
)2( الربقــي، أمحــد بــن حممــد )274هـــ/887م(: رجــال الربقــي، منشــورات جامعــة طهــران، ط1 ـ 1963، 

10، طالــب اخلرســان: نشــأة التشــيع، منشــورات الرشيــف الــريض )ط1 ـ 1991(، 24 ـ 30.
)3( الطــربي، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر )310هـــ/922م(: تاريــخ الرســل وامللــوك، بــروت ـ دار الكتــب 
العلميــة )ط1 ـ 1997(، 406/2؛ جامــع البيــان يف تفســر القــرآن، حتقيــق مجيــل صدقــي العطــار، بروت 

ـ دار الفكــر )ط1 ـ 1995(، 74/19؛جعفــر السبحاين:رســائل ومقــاالت، قــم )د ت(، 395.
)4( عيل امليالين: نفحات اإلزهار، قم )ط1 ـ 1998(، 16/1.
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وبرشهتــم بأســمى املنــازل يف اجلنــة، ومــن تلــك األحاديــث، قــول الرســول: ))يــا عــي 
أنــت وشــيعتك تــردون عــّي احلــوض(()1( ؛ ))يــا عــي أنـــت وشــيعتك ســتقدمون عــى 

ــزون(()3(.  ــم الفائ ــي ه ــيعة ع ــون(()2(، ))ش ــون مرضي اهلل راض

ويدعــم القــول بظهــور التشــيع لإلمــام عــيل )( منــذ عــر الرســول طائفــة مــن 
ــت  ــه: ))أن ــًا بقول ــول )( خاطــب علي ــل إن الرس ــيوطي إذ نق ــم الس ــن منه املؤرخ
وشــيعتك موعدكــم احلــوض إذا جــاءت األمــم للحســاب ُتدعــون غــّرًا حمجلــن(()4(.

ــام  ــًا )( أق ــام علي ــي  )( إن اإلم ــاة النب ــداث وف ــر املســعودي يف أح ــد ذك وق
ومــن معــه مــن شــيعته يف منزلــه بعــد بيعــة أيب بكــر)5(، ونقــل القنــدوزي عــن أم ســلمة   
إن الرســول )( أثنــى عــى عــيل وشــيعته)6( وهــذا يوحــي بــل ويؤكــد إن الشــيعة كانــوا 

.)( موجوديــن ومعروفــن منــذ أيــام الرســول

إال إن البعــض ذهــب إىل غــر ذلــك إذ أشــار بعــض مــن املؤرخــن إن التشــيع ظهــر 

ــد  ــيل  حمم ــق ع ــاب، حتقي ــة األصح ــتيعاب يف معرف ــي )463هـــ/1070م(: االس ــرب القرطب ــد ال ــن عب )1( اب
البجــاوي، بــروت ـ دار اجليــل )ط1 ـ 1992(، 457/2.

)2( )اهليثمــي، عــيل بــن أيب بكــر )ت807هـــ/1404م(: جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــروت ـ دار الكتــب 
العلميــة )ط1 ـ 1988(، 131/9.

)3( املنــاوي، حممــد عبــد الــرؤوف بــن عــيل )1031هـــ/1717م(: كنــوز احلقائــق يف حديــث خــر اخلالئــق، 
القاهــرة املطبعــة األمريــة )1892(، 82.

)4( الســيوطي، جــالل الديــن )911هـــ/1505م(: الــدر املنثــور، بــروت – دار املعرفــة للطباعــة والنــرش، 
.379/6 )د.ت(، 

)5( املســعودي، أبــو احلســن عــيل بن احلســن )346هـــ/957م(: الوصيــة، النجــف االرشف )ط1ـ  1996(، 
.61/2

)6( القنــدوزي، ســليان بــن إبراهيــم احلنفــي )1194هـــ/1877م(: ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، حتقيــق عيل 
مجــال، قــم ـ دار األســوة )ط1 ـ 1996(، 2 / 61  
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بعــد مقتــل اخلليفــة الثالــث، أو بعــد معركــة اجلمــل أو صفــن أو بعــد استشــهاد اإلمــام 
عــيل )( بــل وحتــى إن قســا مــن أولئــك املؤرخــن ارجــع ظهــور التشــيع إىل مــا بعــد 

مــوت معاويــة)1(. 

وقــد ناقــش الدكتــور أمحــد الوائــيل مــا ذهــب إليــه بعــض الباحثــن مــن كــون التشــيع 
ظهــر يــوم الســقيفة بــأن ذلــك دليــٌل عــى وجــوده أيــام النبــي )( ألنــه مــن غــر املعقول 
أن يتبلــور التشــيع يف أســبوع واحــد  أي املــدة بــن وجــود الرســول)( ووفاتــه، بحيــث 
يتخــذ مجاعــة مــن النــاس مواقــف معينــة ويتضــح هلــم اجتــاه لــه ميزاتــه وخواصــه، فــإن 
مثــل هــذه اآلراء حتتــاج يف تبلورهــا وتكوينهــا إىل وقــت ليــس بالقليــل، إذ إن املواقــف 

التــي بــرزت بعــد الســقيفة مل تتكــون بوقــت قصــر أو بسعــة كهــذه)2(.

عــر  منــذ  كان  ومصاحبتــه   )( لعــيل  التشــيع  إن ظهــور  اجلــيل  والواضــح 
الرســالة)3( إمــا ذكــره يف مراحــل متأخــرة فهــذا ال يــدل عــى انــه ابتــدأ متأخــرا وإنــا يــدل 
عــى أنــه كان مذهبــا قائــًا إضافــة عــى أن ذكــره وذكــر رجالــه يف تلــك األحــداث يــدل 

عى دور فعـــال لـــه فـــيها.

إذًا فأصحــاب اإلمــام عــيل )( هــم رجــال الشــيعة األوائــل الذيــن شــايعوا 
ــا  ــًا وإم ــا جلي ــة إم ــًا ووصي ــه نص ــه وخالفت ــوا بإمامت ــوص وقال ــى اخلص ــًا)( ع علي
ــًا واعتقــدوا إن اإلمامــة ال ختــرج مــن أوالده وإن خرجــت فبظلــم مــن غرهــم أو  خفي

ــن  ــق حس ــن )(، حتقي ــل احلس ــعيد )ت157هـــ/773م(: مقت ــن س ــى ب ــن حيي ــوط ب ــف، ل ــو خمن )1( أب
ــن  ــن وهــب ب ــر ب ــن جعف ــن إســحاق ب ــة )د.ت(، 15، اليعقــويب، أمحــد ب ــم ـ املطبعــة العلمي ــاري، ق الغف
واضــح )ت904/292(: تاريــخ اليعقــويب، حتقيــق خليــل املنصــور، بــروت ـ دار الكتــب العلميــة )ط2 

.151/2  ،)2002 ـ 
)2( امحد الوائيل، هوية التشيع، بروت ـ مؤسسة أهل البيت )ط2 ـ 1981(،29.

)3( حممد جواد مغنية: الشيعة واحلاكمون، بروت )ط1 ـ 1981(، 17.
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ــد  ــق بع ــل اخلل ــًا )( أفض ــان علي ــوا ب ــد اطمأن ــيعة ق ــإن الش ــك ف ــم، وبذل ــة منه بتقي
الرســول)( وأحقهــم باإلمامــة ومــن خالفهــم يف ذلــك فإنــه كان غــر ذلــك)1(.

 )( وقــد ذكــر ابــن خلــدون إن مجاعــة مــن الصحابــة كانــوا يتشــيعون لعــيل
ويــرون اســتحقاقه عــى غــره، وملــا ُعــدل بــه إىل ســواه تأففــوا مــن ذلــك وأســفوا، إال إن 
القــوم لرســوخ قدمهــم يف الديــن وحرصهــم عــى األلفــة مل يزيــدوا يف ذلــك عــى النجوى 

ــف)2(.  والتأفف واألس

وقــد عــرف بذلــك األمــر جمموعــة مــن كبــار صحابــة رســول اهلل )()3( وهلــم يف 
ذلــك أراء حتــى إن بعضهــم جســد رأيــه شــعرًا كقــول خزيمــة بن ثابــت ) ذو الشــهادتن( 

:)( صاحــب رســول اهلل
فحسبنـــا عليــًا  بايعنــا  حنــن  أبــو حَســٍن ممــا خنــاُف مــن الِفــَنإذا 
ــه ــاس انـــ ــاس بالن ــاه أوىل الن وبالســننوجدن بالكتــاب  قريــش  اطــّب 
غبــاره تشـــق  ال  قريشـــًا  إذا ما جرى يومًا على الضمر البــدنوأن 
وفارســـه قـد كان يف سالف الزمـنوصــيُّ رســول اهلل مــن دون أهــــله
سوى خرية النسوان واهلل ذو املنن)4(وأول مــن صلــى مــن النــاس كلهــم

وقول أيب األسود أيضًا:
شديـــدًا حبـــــًا  حممـــداً  والوصيـــــاأحــب  ومحــــزة  وعباســًا 
قشيـــــــٍر بنــو  االرذلــون  طــــول الدهـــر مــــا تنســــى عليـــــــــــايقـــــــــــــول 

)1( حممد جواد مغنية: الشيعة واحلاكمون، 12 ـ 13.  
)2( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، حتقيق سهيل زكار، بروت ـ دار الفكر )ط1 ـ 2001(، ج2 ـ ق2، 52.

)3( ينظر: حممد كرد عيل: خطط الشام، بروت ـ دار املعرفة )ط1 ـ د ت(، 201/5.
ــف االرشف )ط1 ـ  ــن، النج ــون واملحاس ــان )ت314هـــ/2201م(: العي ــد النع ــن حمم ــد ب ــد، حمم )4( املفي
ــارف )ط4 ـ 9791(، 02 ـ 12. ــروت ـ دار التع ــزان، ب ــيعة يف املي ــة: الش ــواد مغني ــد ج د.ت(، 76/2؛ حمم
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حتــــــــــــــــــــــى اهلل  حلـــــــــب  اجيئ إذا  بعثت علــــــــــــــــى هويــــــــــــاأحبهــم 
أقربـــــــــــوه  و  النبـــــي  عـــــم   أحــــــب النـــــــــاس كلهـــــــم إليـــــّــــــابنــــــو 
ولست مبخطٍئ إن كــــــان غيـــّـــا)1(فــإن يكــن حبهــم رشــداً أصبـــــــــــُه

ولقيس بن سعد:
وإمــــــــــــام إمامنـــــــــــــــــا  لسـوانــــــــــا أتــــــــى بــــــــه التنزيــــــــــلعـلـــــــــــي 
فهـــــــــــــذا خطـــــــــــــب جليــــــــــــــــــــــليــوم   قــال النــي مــن كنــت مــواله
األمــــــــــــة علــى  النــي  قالــه  حتــــــــــم مـــــات فيه قـال وقيـــــــل)2(إمنــا 

ولـه:
يــــــوم ُيسّر بــــه الســادات والعبيــــــــــديوم الغدير سوى العيدين لي عيـــد
ــن اهلل   تشــريف ومتجيــدنال   اإلمــــامة فيه املــرتضـى ولـــــــه ــا مــ فيهــ
يف جمــمع حضرته البيض والسوديقول  أمحد خري املــرسلني ضــحى
لــــــــه الصنائــع واأللطاف واجلود)3(فاحلــمد هلل محداً ال انــقـضاء لـــــــه

وغــر ذلــك كثــر، ومــن املالحــظ أنــه كان لــكل مــن هــؤالء دور يتفــق عليــه 
وينســجم مــع أراء ومناقــب عــيل بــن أيب طالــب )( يف أصــول القيــادة و اهلدايــة 
وفلســفته يف احليــاة الدينيــة والســلوكية واالجتاعيــة والسياســية يف اإلســالم لذلــك 

ــدر  ــد ب ــق حمم ــايل، حتقي ــد )436هـــ/1044م(: االم ــن حمم ــى ب ــن موس ــن ب ــن احلس ــيل ب ــى، ع )1( املرت
الديــن احللبــي، اهلنــد ـ حيــدر آبــاد الدكــن  )1907(، 213/1؛ ابــن البطريــق، حييــى بــــن احلســن االســدي 

)ت600هـــ/1203م(: العمــدة، قــم ـ مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1 ـ 1997(، 10.
)2(  الطــويس، أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن )ت460هـــ/1067م(: االقتصــاد، قــم ـ مطبعــة اخليــام )ط1 ـ 

.221  ،)1980
)3( النيســابوري: الفتــال )508هـــ/1114م(: روضــة الواعظــن، حتقيــق حممــد مهــدي وحســن اخلرســان، 

قــم ـ منشــورات الرشيــف الــريض، 103.
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ــواة التــي أثمــرت التشــيع كوهنــم  ــوا الن ــكاد الباحثــون ان جيمعــوا عــى أن هــؤالء كان ي
جتمعهــم صفــة واحــدة هـــي الـــزهد واإليــان الصحيــح، فلــم يشــاركوا فيــا شــارك فـــيه 
 )( فقــد كان اإلمــام عــيل )البعــض مــن الصحابــة يف امليــل إىل الدنيــا وشــهواهتا)1
ــة رســول اهلل )( يف عهــد  ــار صحاب ــع بــوالء روحــي وفكــري مــن عــدد مــن كب يتمت
أيب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب وهــذا ال يعنــي إن التشــيع الروحــي منفصــل عــن اجلانــب 
الســيايس بــل انــه تعبــر عــن إيــان أولئــك الصحابــة بقيــادة اإلمــام عــيل )( للدعــوة 
ــن  ــري م ــب الفك ــم باجلان ــس إياهن ــد انعك ــيا وق ــا وسياس ــي )(فكري ــاة النب ــد وف بع
هــذه القيــادة بالــوالء الروحــي وانعكــس إياهنــم باجلانــب الســيايس منهــا بمعارضتهــم 
ــره)2(. ــى غـ ــام إلـ ــن اإلمـ ــلطة عــ ــذي أدى إىل رصف الس ــاه ال ــره وباالجت ــة غ خلالفـ

)( أصحاب اإلمام علي
ومــن أجــل رســم صــورة واضحــة عــن صحابــة اإلمــام عــيل )( يف حقبــة عــر 
الرســالة والذيــن يعــدون بحــق أوائــل محلــة هــذه التســمية املباركــة عــى وجــه اإلمجــال؛ 

نذكــر هــذا امليــدان.

أبو األسود الدؤلي: 

ظــامل بــن عمــرو بــن ســفيان بــن عمــرو بــن حلــس بــن يعمــر بــن نفاثــة بــن عــدي 
بــن الدئــل بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة)3( ُكنـّـي أبــو األســود وقــد طغــت كنيتــه عــى 

)1( مصطفى غالب: اإلمامة وقائم القيامة، بروت ـ دار اهلالل )1981(، 84 ـ 85.
)2( حممـــد باقــر الصـــدر: نشــأة التشــيع والشــيعة، حتقيــق عبــد اجلبــار رشارة، قـــم ـ مركــز الدراســات )ط2 ـ 

1997(، 92 ـ 93.
ــد  ــن حمم ــد ب ــدين أمح ــمس الـ ــاس ش ــو العب ــان، أب ــن خلكـ ــربى، 99/7؛ اب ــبقات الكـ ــعد، الطـ ــن سـ )3( اب
)681هـــ/1282م( وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حتقيــق إحســان عبــاس، بــروت ـ دار الثقافــة 

.535/2  ،)1968(
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اســمه فأشــتهر هبــا مــع انــه مل يكــن ذا بــرشة ســوداء وليــس لــه ولــد اســمه األســود)1(، 
ولــد أبــو األســود ســنة 16 قبــل اهلجــرة وهــو مــن أهــل اليمــن، وقــد كان اإلمــام عــيل بــن 
ــذ  ــو األســود وآزره من ــه أب أيب طالــب )( يف اليمــن يف عهــد رســول اهلل )( فصحب
 )(وظــل مــن أصفيــاء أمــر املؤمنــن واإلمامــن احلســن واحلســن )نعومــة أظفــاره )2

مــن بعــده)3(.

ويقــول اجلاحــظ يف أيب األســود انــه كان معــدودا يف طبقــات مــن النــاس وهــو 
ــعراء  ــاء والش ــن الفقه ــدودًا م ــل وكان مع ــا الفض ــه يف مجيعه ــور عن ــدم مأث ــا مق يف كله
والقــراء واملحدثــن واألرشاف والفرســان واألمــراء والدهــاة والنحويــن و احلــارضي 
اجلــواب... الــخ)4(، وقــد مجــع أبــو األســود ســداد الــرأي وعظــم العقــل وجــودة اللســان 
ــرب(  ــو ح ــل ) أب ــًا وقي ــاًء وحرب ــن األوالد عط ــود م ــو األس ــَف أب ــه)5(، وخلَّ و طالقت
وبنتــن)6(. وتـــويف فـــي الطاعــون الــذي أصــاب البــرة ســنة 69هـــ وهـــو ابــن مخــس 

وثانـــن سـنة)7(. 

)1( عائشة بنت الشاطئ: رسالة الغفران للمعري، بروت ـ دار املعرفة )ط3 ـ 1982(،137.
)2( السيوطي:املزهر يف علوم اللغة، حتقيق حممد أمحد جاد املوىل، )بوالق 1865(، 86/2.

)3( الطــويس: اختيــار معرفــة الرجــال، قــم ـ مؤسســة النــرش اإلســالمي، 476/2، اخلوئــي، أبــو القاســم عــيل 
اكــرب هاشــم املوســوي: معجــم رجــال احلديــث، قــم )ط5 ـ 1992(، 171/9.

ــندوي،  ــن الس ــق حس ــن، حتقي ــان والتبي ــر )255هـــ/868م(: البي ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــظ، أب )4( اجلاح
)د.ت(، 171/1. القاهــرة، ط2 

)5( م.ن، 171/1.
)6( حسن الشاكري، األعالم من الصحابة والتابعن، قم )ط1 ـ 1999(: 123/10.

)7( األصفهــاين، أبــو الفــرج عــيل بـــن احلســن )356هـــ/966م(: األغانـــي، بيـــروت ـ دار صــادر )1968(، 
.386/12
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أبو أيوب األنصاري:

خالــد بــن زيــد بــن كليــب ثعلبــة بــن عبــد عــوف بــن غنــم بــن مالــك بــن النجــار، 
ــن  ــارث ب ــي احل ــن بن ــرو م ــن عم ــعيد ب ــت س ــد بن ــه هن ــه، وأم ــمه وكنيت ــروف باس ومع
اخلــزرج)1(، وهــو الــذي خصــه النبــي )( بالنــزول يف بنــي النجــار حــن قــدم املدينــة 
ــدرًا وأحــد واخلنــدق واملشــاهد  ــة وب حتــى بنــي مســكنه ومســجده )2( وقــد شــهد العقب
كلهــا مــع رســول اهلل )()3(. وبعــد وفــاة الرســول )( كان مــن الســابقن إىل 
مــواالة أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )( الثابتــن معــه)4(، وكان شــجاعًا صابــرًا 
ــة إىل  ــة وقــد انتقــل مــن املدين ــام بنــي أمي ــًا للجهــاد يف ســبيل اهلل عــاش إىل أي فارســًا حمب
الشــام)5(واختلف يف ســنة وفاتــه فقيــل انــه تــويف ســنة 51هـــ وقيــل 52هـ وقيــل 55هـ إال 

ــويف ودفــن يف القســطنطينية)6(. ــه إذ ت أن املؤكــد فقــط هــو مــكان وفات

ــة، حتقيــق  ــة يف معرفــة الصحاب )1( الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 402/2، ابــن حجــر العســقالين، اإلصاب
ــروت )ط2005-1(، 402/2. ــاوي، ب ــد البج حمم

ــال،  ــب الك ــن )ت742هـــ/1341م(: هتذي ــد الرمح ــن عب ــف ب ــاج يوس ــو احلج ــن أب ــال الدي ــزي، مج )2( امل
حتقيــق د. بشــار عــواد معــروف، بــروت – مؤسســة الرســالة )ط1 ـ 1980(: 66/8؛ الصفــدي، صــالح 
الديــن أيبــك )764هـــ/1083م(: الــوايف بالوفيــات، حتقيــق ماهــر جــرار، املعهــد األملــاين للنــرش )ط1 ـ 

.151/13  ،)1977
)3( الباجــي، أبــو الوليــد ســليان بــن خلــف بــن ســعد )474هـــ/1081م(: التعديــل والتجريــح، حتقيــق أمحد 

البــزار، مراكــش وزارة األوقــاف )د.ت(، 561/2.
)4( الكــي، ابــن عمــرو حممــد بــن عبــد العزيــز )ت340هـــ/651م(: رجــال الكــي، تعليــق الســيد أمحــد 

ــي )د.ت(، 182/1. ــة االعلم ــالء ـ مؤسس ــيني، كرب احلس
)5( حسن الشاكري، األعالم من الصحابة، 113/8.

)6( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 485/3، الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 412/2، ابــن عبــد الــرب، 
.1606/4 االســتيعاب، 
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أبو ذر الغفاري:

اختلــف املؤرخــون يف اســمه اختالفــًا كبــرًا فذكــر البعــض أن اســمه ُبريــر بــن 
جنــادة)1( وقيــل أن اســمه ُبريــر بــن عبــد اهلل)2( وقيــل بريــر بــن جنــدب)3( وذهــب اغلبهــم 
إىل انــه جنــدب بــن جنــادة بــن ســفيان بــن ُعبيــد بــن عــرام بــن غفــار مليــل بــن محــزة بــن 

بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة الغفــاري)4(.

مــن أعــالم الصحابــة وزّهادهــم واملهاجريــن، اســلم قديــًا بمكــة ويقــال كان 
خامســًا يف اإلســالم، زاهــدًا صادقــًا، أول مــن حّيــا الرســول )( بتحيــة اإلســالم وأول 
مــن لُقــّب بالشــيعي عــى عهــد النبــي)()5( وكان أبــو ذر يــوازي ابــن مســعود يف العلــم 
والفضــل ال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، قــال فيــه النبــي )(: ))مــا أقلــت الغــراء وال 
ــدق  ــد وال اخلن ــدرًا وال أح ــهد ب ــن أيب ذر(()6(، مل يش ــة م ــدق هلج ــراء أص ــت اخل أظل

)1( الســمعاين، أبــو ســعد عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور )562هـــ/1177م(: األنســاب، حتقيــق عبد اهلل 
عمــر الباروجــي، بــروت – دار اجلنــان )ط1 ـ 1988(، 304/2؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 

.176/66
)2( الذهبي، سر أعالم النبالء، 46/2؛ ابن األثر، أسد الغابة، 186/5.

ــادر  ــروت، دار ص ــب، ب ــب التهذي ــر، هتذي ــن حج ــق، 176/66؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس )3( اب
.90/2  ،)1967(

)4( ابــن  ســعد، الطبقــات الكــربى، 219/4؛ ابــن خيــاط، خليفــة بــن خيــاط أبــو عمــرو العصفــري 
)ت240هـــ/854م(: طبقــات خليفــة بــن خيــاط، بــروتـ  دار الكتــاب العــريب )ط1-1982(، 71/1؛ 

ــة )د.ت(، 188. ــروت ـ دار املعرف ــاب، ب ــر األنس ــاب يف حتري ــب األلب ــيوطي، ل الس
)5( أبــو نعيــم األصفهــاين، أمحــد بــن عبــد اهلل )ت1038/430(: حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، 
بــروت ـ دار الكتــاب العــريب )ط4 ـ 1985(، 156/1؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 149/11؛  ابــن 

ــتيعاب،61/4 ـ 65. ــرب، االس ــد ال عب
)6( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 405/3؛  ابن حجر، هتذيب التهذيب،80/12 ـ 81.
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ألنــه حــن اســلم رجــع إىل قومــه  )بنــي غفــار( وأقــام فيهــم حتــى مضــت هــذه املشــاهد 
.)1()(ثــم قــدم املدينــة عــى رســول اهلل

تــويف أبــو ذر ســنة 32هـــ وحتقــق مــا وعــده إيــاه النبــي )( بقولــه: ) يرحــم اهلل أبــا 
ذر يعيــش وحــده ويمــوت وحــده( إذ تــويف يف الربــذة، ومل يكــن معــه إال ابنتــه)2(. 

أبو رافع القطيب:

هــو مــوىل رســول اهلل )( وقــد اختلــف املؤرخــون يف اســمه فقيــل اســمه 
ــا  ــي)( فل ــه النب ــد املطلــب فوهب ــن عب ــاس ب ــدًا للعب ــل أســلم)3( كان عب ــم وقي إبراهي

ــه)4(. ــاس أعتق ــالم العب ــول )( بإس ــرّش الرس ُب

ــام  ــة اإلم ــام خالف ــا)5( وكان أي ــا بعدمه ــدق وم ــد واخلن ــي )( أح ــع النب ــهد م ش
عــيل)( خـــازن بيــت املــال بالكوفــة )6(، وكذلــك عمــل ولـــداه عبيــد اهلل وعــيل كّتابــًا 

ــد اهلل بــن مســلم )ت276هـــ/889 م(: املعــارف، القاهــرة  )ط1 ـ  ــو حممــد عب ــة الدينــوري، أب )1( ابــن قتيب
1978(، 252 ـ 253؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 149/11.   

)2( الطــربي: تاريــخ الطــربي، 4 / 308؛ ابــن األثــر، الكامــل يف التاريــخ، بــروت ـ دار صــادر  )1965(، 
2/ 264؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 77/2.

الــرب،  عبــد  ابــن  النبــالء، 16/2؛  أعــالم  الذهبــي؛ ســر  الكــربى، 73/4؛  الطبقــات  )3( ابــن ســعد، 
   .177/1 االســتيعاب، 

)4( الطربي، تاريخ الطربي، 170/3؛  الذهبي، تاريخ اإلسالم، 668/3.
)5( الســيوطي، إســعاف املبطــأ برجــال املوطــأ، حتقيــق موفــق فــوزي جــرب، بــروتـ  دار اهلجــرة للطباعــة، ط1 

.117 ،)1990(
الطرابلــي  الــرباج  بــن  العزيــز  عبــد  الــرباج،  ابــن  القــايض  441/2؛  الكامــل،  األثــر،  )6( ابــن 
ـ 1991(، 10. ـ مؤسســة النــرش )ط1  ــم  ــم هبــاديل، ق ــق إبراهي )ت481هـــ/1088م(: جواهــر الفقــه، حتقي
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ألمــر املؤمنــن عــيل )()1(. تــويف ســنة 40هـــ)2(. 

أبو سعيد اخلدري:

ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن األبحــر وهــو خــدرة بــن عــوف 
ــن اخلــزرج األنصــاري اخلــدري وأمــه أنيســة  ــن احلــارث ب ــن اخلــزرج ب ــن احلــارث ب ب
بنــت أيب حارثــة مــن بنــي عــدي بــن النجــار)3(، صاحــب رســول اهلل )( ومــن فضــالء 
ــن  ــوان)5( وم ــة الرض ــهد بيع ــا وش ــا بعده ــدق وم ــعيد اخلن ــو س ــهد أب ــة)4( ش ــل املدين أه

الســابقن يف مصاحبــة اإلمــام )()6(، تــويف ســنة 74هـــ ودفــن بالبقيــع)7(.

أبو قتادة األنصاري:

ــهد  ــة مل يش ــالء الصحاب ــن  فض ــد م ــة)8( واح ــن بلدع ــي اب ــن ربع ــارث ب احل

)1( الطربي، تاريخ الطربي، 170/3.
ــاعيل:  ــن إس ــمد بـ ــالين، حمـ ــالم: 668/3؛ الكح ــخ اإلس ــالء، 16/2، تاري ــالم النب ــر أع ــي، س )2( الذهب
ســبل اإلســالم، حتقيــق حممــد عبــد العزيــز اخلــويل، مــر مكتبــة مصطفــى البــايب احللبــي )ط4 ـ 196(، 

.148/2
الــرب،  عبــد  ابــن  78/3؛  اإلصابــة،  حجــر،  ابــن  169؛  ـ   168/3 النبــالء،  أعــالم  ســر  )3( الذهبــي، 

.1672 ـ   1671/4 االســتيعاب: 
)4( ابن عساكر، تاريخ دمشق،373/20؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 551/5 ـ 553.

)5( التربيــزي، ويل الديــن أبــو عبــد اهلل  )ت741هـــ/1340م(: اإلكــال يف أســاء الرجــال، حتقيــق أيب أســد 
اهلل بــن حممــد األنصــاري، قــم ـ مؤسســة أهــل البيــت )د.ت(، 102.  

)6( الذهبي، سر أعالم النبالء: 168/3 ـ 169.
)7( الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســن )ت381هـــ/1991م(: مــن ال حيــرضه الفقيــه، حتقيــق 
عــيل الغفــاري، قــم )ط2ـ  د.ت(، 531/2؛ حممــد عيل االردبييل )ت1101هـ/1689م(: جـــامع الـــرواة 

وإزاحــة االشــتباهات: بــروت– مكتبــة املحمــدي )د.ت(، 352/1.
)8( ابن األثر، أسد الغابة، 327/1، ابن حجر، اإلصابة، 667/1.
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بــدرًا)1( شــهد أحــد واحلديبيــة)2(، أصيبــت إحــدى عينيــه بطعنــة يف معركــة أحــد)3( وكان 
احــد شــجعان جيــش النبــي )( وكذلــك صحــب أمــر املؤمنــن عليــًا )(وعمــل لــه 
 )( واختلــف يف ســنة وفاتــه قيــل انــه مــات يف خالفــة اإلمــام ،)عامــاًل عــى املدينــة)4
بالكوفــة وصــى عليــه اإلمــام عــيل )( وقيــل بــل تــويف ســنة أربــع ومخســن للهجــرة)5(.

أبو مسعود البدري:

عقبــة بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن أســرة بــن عســرة بــن عطيــة بــن خــدارة بــن عــوف 
ــن  ــوف ب ــت ع ــلمى بن ــه س ــه)6(. أم ــهور بكنيت ــاري، مش ــي األنص ــارث اخلزرج ــن احل ب
عبــد اهلل بــن خالــد بــن قضاعــة األنصــاري)7(. مل يشــهد بــدرًا وإنــا قيــل لــه البــدري ألنــه 
مــن أهــل مــاء بــدر، ســكن الكوفــة)8( شــهد العقبــة الثانيــة وكان أحــدث من شــهدها ســنًّا 

وشــهد أحــدًا ومــا بعدهــا مــن املشــاهد)9(. قيــل انــه تــويف ســنة 40هـــ وقيــل قبلهــا)10(. 

)1( اخلطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل )ت463هـــ/1072م(: تاريــخ بغــداد، بــروت ـ دار صــادر 
)د.ت(، 159/1، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 142/67.

ــب  ــة تذهي ــي )ت ق10(:خالص ــاري اليمن ــي األنص ــأ، 120 ـ 121؛ اخلزرج ــعاف املبط )2( الســيوطي، إس
ــو غــدة، حلــب، دار البشــائر اإلســالمية )ط4 ـ 1991(، 457. ــاح أب ــد الفت هتذيــب الكــال، حتقيــق عب

)3( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 341/4؛  ابن عبد الرب، االستيعاب، 353/1.
)4( االردبييل، جامع الرواة، 173/1.

)5( ابن حجر، هتذيب التهذيب، 183/12 ـ 184.
)6( خليفة، طبقات خليفة بن خياط، 166؛ ابن سعد، الطبقات، 96/1.

)7( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 516/40 ـ 517.
)8( ابــن اجلــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل )ت597هـــ/1200م(: املنتظــم يف تاريــخ امللــوك 

ـ 1992(، 161/5.   العلميــة )ط1  الكتــب  دار  ـ  بــروت  واألمــم، 
)9( الطويس: اخلالف، حتقيق مجاعة من املحققن، قم )ط1 ـ 1987(، 348/1.

)10( العينــي، بــدر الديــن أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد )ت855هـــ/1451م(: عمــدة القــارئ يف رشح 
ــداد،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــريب )د.ت(، 241/5؛ اخلطي ــرتاث الع ــاء ال ــروت ـ دار إحي ــاري، ب البخ
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أبو اهليثم:

مالــك بــن التيهــان بــن ُعتيــك بــن عمــرو بــن عبــد األعلــم بــن عامــر بــن زعــوراء بن 
جشــم بــن احلــارث بــن عمــر بــن مالــك بــن األويس)1( كان يكــره األصنــام يف اجلاهليــة 
 )( ــول اهلل ــوا رس ــن لق ــار الذي ــن األنص ــلم م ــن اس ــد، وكان أول م ــول بالتوحي ويق
ــة)3(  وشــهد  ــة العقب ــاء ليل ــة وكان احــد النقب ــة األوىل والثاني بمكــة)2(، شــهد بيعــة العقب
ــل مــات ســنة 20هـــ  ــه فقي ــد اختلــف يف ســنة وفات ــدرًا وأحــد واملشــاهد كلهــا)4(. وق ب

.)5()( وقيــل 21هـــ وقيـــل بـــل استشــهد بصفــن ســنة 37هـــ مــع اإلمــام عــيل

األحنف بن قيس:

هــو الضحــاك بــن قيــس بــن معاويــة بــن حصــن التميمــي الســعدي وقيــل إن اســمه 
ــن)7(، كان  ــف الرجل ــد أحن ــه ول ــف( ألن ــب بـــ ) األحن ــر)6( لق ــو بح ــه أب ــر وكنيت صخ

.157/1
)1( ابــن ســعد، الطبقــات: 78/1؛ ابــن قانــع، أبــو احلســن عبــد الباقــي )ت351هـــ ـ 962م(: معجــم 

الصحابــة، حتقيــق صــالح املــرايت، املدينــة املنــورة ـ مكتبــة الغربــاء )ط1 ـ 1988(، 33/3.
)2( قطــب الديــن الراونــدي )ت573هـــ/1177م(: اخلرائــج و اجلرائــج، قــم، املطبعــة العلميــة )1989(، 

ــالم، 258/5. ــزركيل، األع 376/3؛ ال
)3( ابن كثر، البداية والنهاية، 150/3؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 1348/3.  

)4( ابــن حبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد )354هـــ/965م(: الثقــات يف الصحابــة والتابعــن، حتقيــق حممــد 
عبــد الســعيد خــان، اهلنــد ـ حيــدر آبــاد الدكــن )1973(، 377/3.

)5( ابــن حبــان: مشــاهر األمصــار، حتقيــق مــرزوق عــيل إبراهيــم، دار الوفــاء )ط1 ـ 1990(، 12/1، ابــن 
األثــر، الكامــل، 409/2؛ فــارس حســون كريــم: الــروض النظــر يف حديــث الغديــر، قــم )د.ت(، 185 

ـ 187.  
)6( ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 142، الذهبي، سر أعالم النبالء، 86/4 ـ 91.

)7( ابن حجر، هتذيب التهذيب، 1671/1.
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األحنف من عقالء العرب حتى انه كان يرضب بحلمه املثل)1(. 

أدرك األحنــف زمــان النبــي )( ومل يلقــه)2( وكان األحنــف صديقــًا ملصعــب 
ابــن الزبــر)3( وقــد وفــد عليــه الكوفــة ومصعــب يومئــذ واٍل عليهــا فتــويف بالكوفــة ســنة 

67هـــ، فصــى عليــه مصعــب ومشــى يف جنازتــه بغــر رداء)4(.

أصبغ بن نباتة:

اصبــغ بــن نباتــة بــن احلــارث بــن عمــرو بــن فاتــك بــن عامــر بــن جماشــع بــن دارم 
مــن بنــي متيــم، وكنيتــه أبــو القاســم)5( كان مــن خاصــة اإلمــام عــيل )()6( وصاحــب 

رشطــة اخلميــس)7( وأحــد ثقاتــه)8(.

)1( ابــن اجلــوزي، صفــة الصفــوة، حتقيــق إبراهيــم رمضــان وســعيد اللحــام، بــروت )ط3 ـ 2002(، 
.198 /3

)2( الثقفــي، إبراهيــم بــن حممــد بــن ســعيد أبــو هــالل )ت283هـــ/896م( ـ الغــارات، حتقيــق جــالل الديــن 
املحــدث، بــروت )د.ت(، 752/2.

)3( مصعــب بــن الزبــر بــن العــوام القريــي مــن التابعــن مــن أهــل املدينــة وأمــه الربــاب بنــت انيــف بــن 
عبيــد قتــل مصعــب بالعــراق ســنة إحــدى وســبعن. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 182/5 

ـ 183.
)4( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 301/24.

)5( ابن سعد: الطبقات، 225/6؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 316.
)6( الطويس، اخلالف،1/ 522.

ــسة  ــة واملي ــاق وامليمن ــة والس ــاس: املقدم ــة أمخ ــوم بخمس ــه يق ــش ألن ــس اجلي ــس: اخلمي ــه اخلمي )7( رشط
والقلــب وقيــل ألنــه خيمــس فيــه غنائــم. ابــن ســعد، الطبقــات، 225/6؛ الربوجــردي، عــيل اصغــر بــن 
حممــد: طــرف املقــال يف معرفــة طبقــات الرجــال، حتقيــق مهــدي الرجائــي، مطبعــة هبمــن قــم )1990(، 

.213/2
)8( ابن سعد، الطبقات، 225/6.
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أويس القرني:

أويــس بــن عامــر بــن جــزء بــن مالــك بــن عمــرو بــن ســعد بــن عطــوان بــن قــرن 
ابــن ردمــان بــن ناجيــة بــن مــراد يكنــى أبــا عمــرو)1(. اســلم يف حيــاه النبــي )( لكنــه 
مل يــره)2( كان مشــهورا بالعبــادة والزهــد والعزلــة)3(، مـــن مشــاهر صحابــة أمـــر املؤمنن 

عــيل بــن أيب طـــالب )()4( استشــهد  بصفــن)5(. 

بريدة بن احلصيب:

هــو بريــدة بــن احلصيــب بــن عبــد اهلل بــن احلــارث أبــو عبــد اهلل االســلمي)6(، 
ــن أيب  ــيل ب ــام ع ــب اإلم ــالمه وصح ــن إس ــرة فحس ــام  اهلج ــلم ع ــل اس ــايب جلي صح
ــد  ــرة عن ــكن الب ــه )8(س ــات قوم ــى صدق ــول)( ع ــتعمله الرس ــب )()7( اس طال

)1( ابــن ســعد، الطبقــات، 161/6؛ خليفــة، طبقــات خليفــة، 246؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 
.20 ـ   19/4

)2( ابو نعيم األصفهاين، حيلة األولياء، 86/2؛ ابن حجر، اإلصابة، 122/1.
)3( الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 19/4 ـ 20؛ الــزركيل، خــر الديــن: األعــالم، بــروت- دار العلــم 

.32/2  ،)1980 ـ  )ط1  للماليــن 
ــروت، ط5 ـ 1992،  ــث، ب ــال احلدي ــم رج ــوي: معج ــم املوس ــرب هاش ــيل أك ــم ع ــو القاس ــي، أب )4( اخلوئ

.154 ـ   155/4
)5( خليفه بن خياط، طبقات خليفه، 226؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 556/3.

)6( الذهبي، سر أعالم النبالء، 469/2.
)7( ابــن عســاكر، القاســم بــن عــيل بــن احلســن )ت600هـــ/1203م(: تاريــخ دمشــق، حتقيــق عــيل شــري، 
بــروت ـ دار الفكــر )ط1 ـ 1995(، 177/5 ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي أبــو الفــدا 

)ت774هـــ/1372م(: البدايــة والنهايــة، مــر، مكتبــة املعــارف )د.ت(، 216/8.
)8( ابــن األثــر، أســد الغابــة، 209/1؛ املتقــي اهلنــدي، عــالء الديــن )ت975هـــ/1517م(: كنــز العــال، 

ــروت، مؤسســة الرســالة )ط1 ـ 1989(، 115/13.   ــايت، ب ــق بكــري حي حتقي
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ــول: ) ال  ــه كان يق ــى ان ــاد حت ــًا للجه ــًا حمب ــجاعًا فارس فتحها14هـــ/637م، وكان ش
ــل 63هـــ)2(.   ــنة 62هـــ وقي ــويف س ــل()1(. ت ــل للخي ــراد اخلي ــش إال يف ط عي

ثابت بن قيس:

ثابــت بــن قيــس بــن ثابــت بــن اخلطيــم بــن عــدي بــن عمــرو بــن ســواد بــن ظفــر 
األنصــاري الظفــري)3( أبــوه قيــس بــن ثابــت احــد شــعراء العــرب األعــالم مــات 
ــة وديــن، شــهد  ــة)4( ولثابــت بــن قيــس صحب عــى كفــره قبــل قــدوم النبــي )( املدين
مــع النبــي)( أحــد ومــا بعدهــا وأصابتــه يف أحــد اثنتــي عــرشة جراحــة، وســاه 
الرســول)(حارس وجعــل يقــول: يــا حــارس أقبــل، يــا حــارس أدبــر)5(، كان ثابــت أحــد 
ــع املواقــف، اســتعمله  ــالًء حســنًا يف مجي ــوا معــه ب ــن ابل ــة اإلمــام عــيل)( الذي صحاب
ــوا  ــد قتل ــد ويزي ــر وحمم ــم عم ــن ه ــة بن ــه ثالث ــن، كان ل ــى املدائ ــيل )( ع ــام ع اإلم

مجيعــًا يــوم احلــرة ســنة 63هـــ)6( إمــا أبوهــم فــكان قــد تــويف فـــي خالفــة  مـــعاوية )7(.

)1( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، حتقيــق عمــر عبــد الســالم، بــروت، دار الكتــاب )ط1 ـ 1978(، 579/1؛ 
ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 56/1.

)2( ابــن حجــر، اإلصابــة: 146/1؛  الذهبــي: العــرب يف خــرب مــن غــرب، حتقيــق صــالح الديــن املنجــد، 
ـ 1984(، 48/1. الكويــت )ط2  مطبعــة  الكويــت، 

)3( الصفدي، الويف بالوفيات، 282/10؛ ابن حجر، اإلصابة، 509/1.
)4( ابن عبد الرب، االستيعاب، 236/1.

)5( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 137-136/11.
)6( ابــن ســعد، الطبقــات، 259/5؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 139/10؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة 

ــق، 138/11.   دمش
ــنة  ــاب والس ــر يف الكت ــي: الغدي ــد النجف ــن أمح ــد احلس ــي، عب ــة، 511/1؛ االمين ــر، اإلصاب ــن حج )7( اب

العــريب )ط1977/4(، 364/9. الكتــاب  دار  بــروت–  واألدب، 
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جابر بن عبد اهلل األنصاري:

جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن حــرام األنصــاري املــدين اخلزرجــي)1( صاحــب 
ــة الرســول )()2( شــهد العقبتــن  ــوىف مــن صحاب رســول اهلل )( وهــو آخــر مــن ت
مــع أبيــه)3( وشــهد بــدرًا ومــا بعدهــا)4( وُعــّد مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )( واإلمــام 
   .)5()( واإلمــام الباقــر )( واإلمــام الســجاد )( واإلمــام احلســن )( احلســن
اليــوم األربعــن  وشــهد كربــالء يف   )( وهــو أول مــن زار قــرب اإلمــام احلســن
الستشــهادهم)6(. تــويف جابــر يف املدينــة بعــد أن ُعمــي ســنة 78هـــ وكان لــه يــوم مــات 

ــع وتســعون ســنة )7(.  أرب

جارية بن قدامة:

جـــارية بـــن قدامــة بـــن مالــك بـــن زهــر بــن حصــن بــن رزاح بــن ســعد بــن بجــر 
ابــن ربيعــة بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد منــاة بــن متيــم التميمــي الســعدي)8( وكنيتــه أبـــو 

)1( الطويس، اخلالق، 122/1.
)2( املفيــد: االختصــاص، حتقيــق عــيل الغفــاري، بــروت – دار املفيــد )ط2 – 1993(، 62؛ القرطبــي، أيب 
عبــد اهلل أمحــد األنصــاري )ت671هـ/1272م(:تفســر القرطبــي، حتقيــق أمحــد عبــد العليــم، القاهــرة – 

ــعب: )ط1 – 1992(، 59/19. دار الش
)3( احلــيل، احلســن بــن يوســف )ت726هـــ/1325م(: خالصــة األقــوال، حتقيــق جــواد الفيومي،  قـــم )ط1 

.94-93 ،)1997 –
)4( اخلوئي، معجم رجال احلديث، 332-330/4.

)5( الذهبي، تذكرة احلفاظ، حتقيق عبد الرمحن حييى، بروت – دار إحياء الرتاث )1954(، 43/1.
)6( الطويس: مصباح املتهجد، بروت – مؤسسة فقه الشيعة )ط1 – 1991(، 787.  

)7( ابـــن حجــر، تقريــب التهذيــب، حتقيــق مصطفــى عبــد القادر، بــروت – املكتبــة العلميــة )ط2 – 1995(، 
.153/1

)8( ابن سعد، الطبقات، 56/7.
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أيــوب)1( لـــه صحبـــة)2(، وكذلــك كان من أصحــاب اإلمام عــيل )()3( شــجاعًا مقدامًا 
بطــاًل فصيحــًا مطاعــًا)4( ســكن البــرة ولقــب باملحــرق ألنــه احــرق ابــن احلرضمــي)5( 

بالبــرة )6(،  تــويف يف واليــة يزيــد بــن معاويــة)7(.

جعدة بن هبرية:

     جعـــدة بـــن هبـيـــرة بـــن أيب عمـــرو بـــن عائـــذ بـــن عمران بـــن خمـــزوم القرشـــي 
ــن عــيل )( أم هــاين بنــت أيب طالــب)9(.  ــن أخــت أمــر املؤمن ــزومي)8( وهــو اب املخـ
اختلــف يف صحبتــه، فقيــل انــه ولــد عــى عهــد النبــي)( وليســت لــه صحبــة بــل هــو 
تابعــي، وقيــل بــل هــو مــن الصحابــة وقيــل أدرك رســول اهلل )( وأســلم يــوم الفتــح 
مــع أم هــاين بنــت أيب طالــب وهــرب أبــوه هبــرة بــن أيب وهــب ذلــك اليــوم هــو وعبــد 

)1( ابن حجر، هتذيب التهذيب، 48/2.  
)2( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 26/4 ـ 27.

)3( ابن األثر، أسد الغابة، 264/1.
)4( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 27/4، حمسن األمن: أعيان الشيعة، 58/4 ـ 59.

)5( * ابــن احلرضمــي هــو عبــد اهلل بــن عامــر احلرضمــي الصدقــي ابــن اخــي العــالء بــن احلرضمــي امللقــب 
ــه )ينظــر: خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، 148؛ ابــن  ــو ايــوب يقــال ان لــه صحب ــه أب باملحــرق وكنيت
ــن ســعيد )ت456هـــ/1063م(: مجهــرة أنســاب العــرب  ــن أمحــد ب ــو حممــد عــيل ب حــزم األندلــي، أب

ــة )ط3 ـ 2004(، 199. ــب العلمي ــروت ـ دار الكت ــن، ب ــن الباحث ــة م ــق جلن حتقي
)6( خليفة بن خياط، طبقات خليفة، 89.

)7( ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 71.
)8( ابن حجر، اإلصابة، 59/1.

)9( ابــن حجــر، هتذيــب التهذيــب، 70/2ـ  71؛ الــرازي: اجلــرح والتعديــل، اهلنــدـ  حيدرآبــاد، الدكــن، )ط1 
ـ 1952(، 526/2.
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اهلل بــن الزبعــرى)1( إىل نجــران فأقــام هبــا حتــى مــات كافــرًا)2(.

ــو  ــان)4( وه ــيل )(  خراس ــام ع ــًا)3( والّه اإلم ــجاعًا فقيه ــًا ش ــدة فارس وكان جع
ــه)5( :  ــه وأبي ــبه ألم ــرًا لنس ــل مفتخ القائ

ومــن هاشــم أمــي خلــرُي قبيــــــــــــِلأبــي مــن خمــزوم إن كنــت ســائاًل
الــذي يباهــي علــيَّ خبالــــــه كخالــي علــي ذي النــدى وعقيــلفمــن 

تويف يف املدينة يف زمن معاوية)6(.

جندب األزدي:

جنــدب بــن كعــب بــن عبــد اهلل بــن جــزء بــن عامــر بــن مالــك بــن دمهــان األزدي 
الغامــدي وكنيتــه أبــا عبــد اهلل)7(، أخُتلــف يف صحبتــه فقيــل أنــه صحــايب وقيــل ال صحبــة 

له)8(.

)1( عبــد اهلل بــن الزبعــرى بــن قيــس بــن عــدي بــن ســعيد بــن ســهم القــريش، كان مــن شــعراء قريــش وكان 
ــه شــعرًا فلــا بلغــه عــاد إىل مكــة  ــد الفتــح إىل نجــران فقــال حســان في شــديدًا عــى املســلمن، هــرب عن

ــد الــرب، االســتيعاب، 901/30.    ــة، 76/4؛ ابــن عب فأســلم ومــدح النبــي. ابــن حجــر، اإلصاب
)2( ابن حبان، الثقات، 115/4؛ ابن حجر، اإلصابة، 590/1.

ــد  ــق حمم ــة، حتقي ــج البالغ ــة اهلل )ت655هـــ/1257م(: رشح هن ــن هب ــد ب ــد احلمي ــد، عب ــن أيب احلدي )3( اب
أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت ـ دار الســاقية )ط1 ـ 2001(، 77/10 ؛ ابــن حجــر العســقالين، هتذيــب 

التهذيــب، 70/2 ـ 71.
)4( الذهبي، سر أعالم النبالء، 314/2.

)5( ابن األثر، أسد الغابة، 285/1.
ــة )د.ت(،  ــروت ـ دار املعرف ــر، ب ــخ الكب ــاعيل )ت256هـــ/869م(: التاري ــن إس ــد ب ــاري، حمم )6( البخ

.239/2
)7( الصفدي، الوايف بالوفيات، 150/11؛ ابن حجر، اإلصابة،615/1.

)8( ابن األثر، أسد الغابة، 303/1؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 86/5 ـ 87.
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ــاحر يف  ــل الس ــو قات ــيل)()1( وه ــن ع ــر املؤمن ــاب أم ــة أصح ــن خاص      كان م
ــة )2(. استشــهد ُجنــدب بصفــن مــع  ــد إمــارة الوليــد بــن عقب ــام عثــان عن الكوفــة يف أي

.)3()( اإلمام عيل

جويرية بن مسهر:

ــب  ــن أيب طال ــن عــيل ب ــدي الكــويف صاحــب أمــر املؤمن ــن مســهر العب ــة ب جويري
ــام  ــهد يف أي ــديدًا)5(. أستش ــًا ش ــه حّب ــام )( حيب ــًا وكان اإلم ــدًا صاحل )()4( كان عب

ــة)6(. ــل يف الكوف ــذع نخ ــى ج ــه ع ــه وصلب ــده ورجلي ــاد ي ــع زي ــة اذ قط معاوي

احلارث بن الربيع: 

احلــارث بـــن الربيـــع بـــن زيــاد بـــن ســفيان بـــن عـــبد اهلل بن ناشــب بن هدم بــن عوذ 
ابــن قطيعــة بــن عبــس العبــي وكنيتــه أبــو زيــاد)7(. مــن املهاجريــن األولــن الذيــن وفدوا 

عــى النبــي )()8( كان مــن صحابــة اإلمــام عــيل)( وعاملــه عــى املدينــة)9(. 

)1( حمسن االمن: اعيان الشيعة، 243/4.
)2( ابن االثر: اللباب يف هتذيب االنساب، بروت ـ دار صادر )د.ت(، 239/1.

)3( ابن االثر، اسد الغابة، 303/1 ؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، 167/1.
)4( احلــيل، خالصــة االقــوال، 460؛ الطــويس، رجــال الطــويس، حتقيــق جــواد القيومــي االصفهــاين، قــم - 

مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1 ـ 1994(، 59.
)5( الرشيــف  الــريض، حممــد بــن احلســن )ت406هـــ/1015م(: خصائــص االئمــة، حتقيــق حممــد هــادي، 

مشــهد، جممــع البحــوث اإلســالمية )د.ت(، 56، ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 290/2.
)6( احلــر العاميل،حممــد بــن احلســن بــن عــيل بــن حممــد )ت1104هـــ/1692م(: وســائل الشــيعة، بــروت 

ـ 1972(، 340/19.    )ط1 
)7( ابن حجر، اإلصابة، 667/1؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، 170/5.

)8( ابن سعد، الطبقات،295/1؛ابن االثر، اسد الغابة، 328/1؛ ابن حجر، اإلصابة،667/1.
)9( ابــن داوود، تقــي الديــن احلســن بــن عــيل )ت707هـــ/1307م(: رجــال بــن داوود، حتقيــق حممــد بحــر 
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احلارث اهلمداني:

احلــارث بــن عبــد اهلل أبــو زهــر اهلمــداين اخلارقــي األعــور مــن أهــل الكوفــة)1( كان 
ــاء  ــاء وفقه ــار عل ــن كب ــن )()2( وم ــام احلس ــيل )( واإلم ــام ع ــاب اإلم ــن أصح م

ــام: ــه اإلم ــذي يقــول في ــه ينســب اخلطــاب ال التابعــن)3( وإلي
يا حاِر همذان من ميت ُيرني                 مــــن مؤمن أو منافق قيـــال)4(

تويف احلارث سنة 65هـ يف الكوفة)5(.

حّبة بن جوين:

حبــة بــن جويــن بــن عــيل بــن عبــد هنــم بــن مالــك بــن غانــم بــن مالــك بــن هــوازم 
 )( مـــن أصحــاب اإلمـــام عــيل .)بــن ُعريبــة البجـــيل الكـــويف وكنيـــته أبــو قدامـــة )6

واإلمـــام احلســن)()7( تــويف ســنة 76هـــ)8(.  

العلوم، النجف ـ املكتبة احليدرية )1972(، 68.
)1( الســمعاين، االنســاب، 305/2؛ ابــن عــدي،أيب أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي اجلرجاين )ت365هـــ/975م(: 

الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، حتقيــق ســهيل زكار، بــروت ـ دار الفكــر )ط1 ـ 1984(، 85/2.
)2( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 42/18 ـ 43.

)3( الذهبي، ميزان االعتدال، حتقيق عيل البجاوي، بروت ـ دار املعرفة )د.ت(، 435/1.
)4( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 43/18.

)5( ابن حبان، املجروحن، حتقيق حممود ابراهيم، مكة املكرمة – دار الباز للنرش )دت(، 222/1.
)6( ابــن عــدي، الكامــل، 429/2؛ ابــن حبــان، الثقــات، 182/4؛ الطــويس، رجــال الطــويس،60؛ اخلوئــي، 

معجم رجــال احلديــث، 192/5.
)7( الطــربي، املسرتشــد، حتقيــق أمحــد املحمــودي، لكوشــنباور – مؤسســة الثقافــة اإلســالمية )ط2ـ  1995(، 
196؛ القــايض النعــان املغــريب )ت363هـــ/973م(: رشح االخبــار، حتقيــق حممــد احلســيني اجلــاليل، قــم 

ـ مؤسســة النــرش اإلســالمي )دت(، 369/2.
)8( ابن سعد، الطبقات، 177/6.
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حبيب بن مظاهر االسدي:

حبيــب بــن مظاهــر االســدي)1( صحــايب جليــل)2( ومــن خــرة صحابــة اإلمــام عــيل 
ــراء()4( وكان  ــيد الق ــب بـ)س ــن )()3( لق ــام احلس ــن )( واإلم ــام احلس )( واإلم
مــن الشــخصيات البــارزة يف جمتمــع الكوفــة)5( وهــو أحــد زعــاء الكوفــة الذيــن كتبــوا 

إىل اإلمــام احلســن وأخلصــوا لــه)6(.

استشهد حبيب )( مع اإلمام احلسن )( بكربالء)7(.  

حجر بن عدي:

حجــر بــن عــدي بــن جبلــة بــن عــدي بــن معاويــة األكرمــن بــن احلــارث بــن معاوية 
ــن  ــن املخرضم ــر م ــر)8(  كان حج ــن االدب ــر واب ــر اخل ــروف بحج ــو املع ــدي، وه الكن
 .)9( )(وألمــر املؤمنــن عــيل )(لــه صحبــة للرســول )شــهد اجلاهليــة واإلســالم(

)1( ابن داوود، رجال ابن داوود، 70.
)2( الشــاهرودي، عــيل: مســتدرك ســفينة البحــار، حتقيــق حســن النــازي، قــم ـ مؤسســة النــرش اإلســالمي 

.170/2  ،)1998(
ــد،: االرشــاد، بــروت ـ مؤسســة االعلمــي )ط3 ـ 1979(، 37/2، حممــد مهــدي شــمس الديــن:  )3( املفي

ــالمية )ط2 ـ 1982(، 81 ـ 82. ــدار اإلس ــن )(، ال ــار احلس انص
)4( الطويس: رجال الطويس، 91.

)5( ابن داوود: رجال ابن داوود، 70؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، 118/21.
)6( ابن سعد، الطبقات الكربى، 217/6؛ الذهبي، سر اعالم النبالء، 462/3.

)7( ابن عبد الرب، االستيعاب، 389/1.
)8( ُسّمي والده االدبر ألنه كان قد ُطعن موليًا فُسّمي االدبر: )الذهبي، سر اعالم النبالء، 462/3(.

ــراف، بــروت ـ دار الكتــب  ــر )ت279هـــ/892م(: أنســاب األشـ ــى بــن جاب )9( البــالذري، أمحــد بــن حيي
.280/3  ،)1982 ـ  )ط1 
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كان أمرًا رشيفًا ذا علم وحلم وشجاعة وكرم وفصاحة)1(.

لــه ابنــان قتلهــا مصعــب بــن الزبــر)2(. قتلــه معاويــة بــن أيب ســفيان يف مــرج 
عــذراء)3( وقــد اختلــف يف ســتة قتلــه فقيــل يف ســنة إحــدى ومخســن وقيــل ســنة ثــالث 

ومخســن)4(.

حذيفة بن اليمان:

ــن  ــر بــن عمــرو بــن ربيعــة ب ــن اليــان واســم اليــان هــو ُحســيل بــن جاب حذيفــة ب
جــردة بــن حــرث بــن مــازن بــن قطيعــة العبــي القطعــي مــن بنــي عبــس، هــو حليــف 
بنــي عبــد األشــهل، مــن األنصــار، وإنــا قيــل ألبيــه ُحســيل اليــان ألنــه أصــاب دمــًا يف 
قومــه فهــرب إىل املدينــة وحالــف بنــي عبــد األشــهل فســاه قومــه اليــاين ألنــه حالــف 

اليانيــة وكنيتــه أبــو عبــد اهلل)5(.

ــب  ــت كع ــاب بن ــمها الرب ــهل واس ــد األش ــي عب ــن بن ــار م ــن األنص ــرأة م ــه ام وأم
ابــن عــدي بــن األشــهل مــن األوس)6( وهــو مــن نجــاب أصحــاب النبــي  لّقبــه )( بـــ 

)1( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 193/4؛ جعفــر النقــدي، االنــوار العلويــة، قــم ـ مؤسســة أهــل البيــت 
.467 )د.ت(، 

ــق  ــن، حتقي ــى الصحيح ــتدرك ع ــد اهلل )ت405هـــ/1014م(: املس ــن عب ــد ب ــابوري، حمم ــم النيس )2( احلاك
ــة )ط1 ـ 1990(، 531/3. ــب العلمي ــروت ـ دار الكت ــا، ب ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

أبــو عبــد اهلل  الديــن  اقليــم خــوالن. )ياقــوت احلموي،شــهاب  )3( عــذراء قريــة بغوطــة دمشــق مــن 
  .)91/4  ،)1979( العــريب  الــرتاث  احيــاء  دار  ـ  بــروت  البلــدان،  معجــم  )ت626هـــ/1118م(:  
)4( املقــديس، املطهــر بــن طاهــر )ت507هـــ/1113م(: البــدء والتاريــخ، مــر ـ بــور ســعيد ـ مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة )د.ت(، 108/5.
ــم  ــع، معج ــن قان ــاء، 270/1؛ اب ــة األولي ــم، حلي ــو نعي ــاط، 48/1؛ أب ــن خي ــات اب ــاط، طبق ــن خي )5( اب

  .191/1 الصحابــة، 
)6( االصفهاين،االغاين، 196/15؛ الذهبي، سر اعالم النبالء، 361/2. 
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)صاحــب الــس( شــهد ُأحــد ومــا بعدهــا مــن املشــاهد)1(. 

كان لــه مــن األوالد ســعد وســعيد وصفــوان، أمــا ســعد وصفــوان فقــد استشــهدا يف 
صفــن إىل جانــب اإلمــام عــيل  )(فقــد ذكــر املســعودي إن حذيفــة قــال لولديــه ســعد 
ــرة، فيهلــك فيهــا خلــق  ــه حــروب كث ــا مــع عــيل فيكــون ل ــه: كون ــل موت وصفــوان قبي
كثــر مــن النــاس، فاجتهــدوا إن تستشــهدوا معــه فإنــه واهلل عــى احلــق ومــن خالفــه عــى 

الباطــل )2( وقــد التــزم ولــداه الوصيــة فاستشــهدا بصفــن)3(.

تويف حذيفة باملدائن سنة 36هـ)4(.     

حكيم بن جبلة:

حكيــم بــن جبلــة بــن حصــن بــن كعــب بــن عامــر بــن عــدي بــن احلــارث بــن الدئــل 
ابــن عمــرو بــن غنــم بــن وديعــة بــن كثــر بــن افىص بــن عبــد القيــس بــن افىص بــن دعمي 

ابــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عرفــان العبــدي البــري)5(.

كان مــن ســادات عبــد القيــس وزهادهــا ونّســاكها)6( عابــدًا رشيفــًا مطاعــًا شــجاعًا 
مشــهورًا بوالئــه ونصحــه)7( ومــن خيــار أصحــاب اإلمام عــيل )( استشــهد إىل جانب 

جنــد أمــر املؤمنــن يف اجلمــل)8(.

)1( ابن حبيب، حممد بن حبيب البغدادي )ت245هـ/859م(: املحرّب، )د.ط( 1963، 417.
)2( املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، بروت - دار الكتب )ط6 – 1984(، 384/2.

)3( ابن االثر، الكامل، 169/3.
)4( ابن سعد، الطبقات الكربى، 15/6.

)5( الصفدي، الوايف بالوفيات، 80/13، ابن خلكان، وفيات األعيان، 59/7.
)6( املسعودي، مروج الذهب، 7/2.

)7( الذهبي، تاريخ اإلسالم،495/3؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، 194/7.
)8( الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 80/13؛ ابــن خلــكان، وفيــات االعيــان، 59/7؛ حمســن األمــن، أعيــان 
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خالد بن سعيد:

خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن منــاف بــن قــي القريش 
األمــوي وكنيتــه أبــو ســعيد وأمــه أم خالــد بنــت حبــاب بــن عبــد ياليــل بــن ناشــب بــن 
ــن)2(، وهــو ممــن هاجــر إىل  ــل املهاجري غــرة يف ثقيــف)1( صحــايب مــن املســلمن األوائ
ــه  ــه ســعيد وابنت ــاك ابن ــه هن ــد ل ــة وول ــد اخلزاعي ــه أميمــة بنــت خال احلبشــة ومعــه امرأت
أم خالــد وأســـمها )أمــة( وقــدم عــى النبــي )( بخيــرب مــع جعفــر الطيــار وشــهد مــع 
النبــي)(  فتــح مكــة وحنــن والطائــف وتبــوك، وبعثــه الرســول )( عــى صدقــات 
ــد  ــرك خال ــر ت ــو بك ــوىل أب ــا ت ــا، فل ــو عليه ــي)( وه ــويف النب ــاء)3( فت ــج وصنع تدجي
عملــه متعلــاًل بعــدم قبــول عمــل ألحــد بعــد الرســول )( وكان خالــد مــن املوالــن 
لعــيل بــن أيب طالــب )( حتــى انــه خاطــب بعــض بنــي هاشــم بعــد أن رفــض مبايعــة 

أيب بكــر بقولــه: )أنكــم طــوال الشــجر طيبــوا الثمــر وأنــا لكــم تابــع()4(. 

خزمية بن ثابت:

خزيمــة بــن ثابــت بــن الفاكــه بــن ثعلبــة بــن ســاعدة بــن عامــر بــن غيــان بــن عامــر 
ــة  ــه ُكبش ــن األوس)5( أم ــك ب ــن مال ــم ب ــن جش ــد اهلل ب ــة( عب ــم )خطم ــة واس ــن خطم ب

الشيعة، حتقيق حسن األمن، بروت ـ دار التعارف )ط1 ـ 1983(، 213/6.
)1( حمسن األمن: أعيان الشيعة،  288/29.

)2( املــدين، عــيل خــان )ت1120هـــ/1709م(: الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة، حتقيــق حممــد صــادق 
بحــر العلــوم، إيــران، منشــورات مكتبــة بصــريت )1978(، 392.

)3( م. ن، 394 .   
)4( الطــربيس، أبــو منصــور أمحــد بــن عــيل )ت548هـــ/1153م(: االحتجــاج، حتقيــق حممــد باقــر اخلرســان، 

النجــف االرشف ـ دار النعــان )ط1 ـ 1966(، 971/1.
)5( ابن سعد، الطبقات الكربى، 378/4؛ ابن حبان، الثقات، 107/3.
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بــن اوس بــن عــدي بــن أميــة ابــن عامــر بــن خطمــة)1( وهــو يعــرف بــذي الشــهادتن، 
فقــد جعــل رســول اهلل )( شــهادته بشــهادة رجلــن، ويكنــى أبــا عــارة)2(، وهــو مــن 
كبــار الصحابــة، شــهد مــع رســول اهلل )( أحــد ومــا بعدهــا مــن املشــاهد كان لــه مــن 
 )( استشــهد ســنة 37هـــ مــع اإلمــام عــيل .)األوالد عــارة وعبــد الرمحــن وعبــد اهلل)3

ــن()4(.   بـ )صف

زر بن حبيش:

زر بــن حبيــش األســدي الكــويف احــد بــن غافــرة بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن دودان بن 
أســد بــن خزيمــة يكنــى أبــا مريــم ويكنــى ايضــًا أبــا مطــرف)5( مقــرئ الكوفــة)6( خمــرضم 
معّمــر عــاش مئــة وعرشيــن ســنة منهــا ســتن ســنة يف اجلاهليــة ومثلهــا يف اإلســالم)7( مــن 

أصحــاب اإلمــام عــيل )( املحبــن له)8(  تــويف ســنة 82هـ)9(. 

)1( الطــرباين، أيب القاســم ســليان بــن أمحــد )ت360هـــ/970م(: املعجــم الكبــر، حتقيــق محــدي عبــد املجيــد 
الســلقي، بــروت ـ دار إحيــاء الــرتاث )ط2 ـ د.ت(، 82/4.

)2( ابن األثر، االستيعاب، 448/2.
ــالم،  ــخ اإلس ــي، تاري ــالء، 485/2؛ الذهب ــالم النب ــر أع ــي، س ــات: 378/4؛ الذهب ــعد، الطبق ــن س )3( اب

.565/3
)4( ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، حتقيــق، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــروت – دار الكتــب العلميــة )ط2 

– 1995(، 268/1؛ اإلصابــة، 279/29.   
)5( ابن سعد، الطبقات، 104/6، الذهبي، سر أعالم النبالء، 4 / 166. 

)6( السيوطي، طبقات احلفاظ، حتقيق عيل حممد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة )ط1 ـ 1876(، 26/1.
)7( التربيزي،االكال يف اساء الرجال: 194؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 277/3.

)8( ابن سعد، الطبقات، 104/6.
ــة )ط1 ـ  ــاض ـ دار العاصم ــليان، الري ــد س ــد اهلل أمح ــق عب ــم، حتقي ــاء ووفياهت ــد العل ــان، مول ــن حب )9( اب

.205/1   )1990
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زياد بن النضر:

زيــاد بــن النــرض)1( أبــو عمــرو ويقــال لــه أبــو االدبــر ويقــال أبــو عائشــة)2( كان مــن 
ــق  ــي عمي ــن)3( كان ذا وع ــه املخلص ــن أعوان ــالء وم ــيل)( األج ــام ع ــاب اإلم أصح
ومعرفــة كبــرة بشــخصية اإلمــام عــيل)()4( أوصــاه اإلمــام عــيل )( بوصايــا فقــال: 
أوصيــت يــا أمــر املؤمنـــن حافـــظًا لوصـــيتك مؤدبــًا بأدبــك يــرى الرشــد يف نفــاذ أمــرك 

والغــّي يف تضييــع عهــدك)5(.

زيد بن صوحان:

زيــد بــن صوحــان بــن حجــر بــن احلــارث بــن اهلجــرس بــن صــربة بــن حدرجــان 
ابــن عبــاس بــن ليــث بــن حــداد بــن ظــامل بــن ذهــل بــن عجــل بــن عمــرو بــن وديعــة 
ابــن افــىص بــن عبــد القيــس بــن افــىص بــن دعمــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن 
نــزار)6(  يكنــى أبــا ســلان ويـــقال: أبـــا عائـــشة)7( أدرك النبــي )( وصحبــه وهــو اخــو 
صعصعــة بــن صوحــان)8( مــن خــواص اإلمــام عــيل )( وممــن اويت لســانًا وبيانــًا ومــن 

)1(  مل اعثر له عى ترمجة.
)2( ابن حجر، اإلصابة، 530/2. 
)3( الطويس، رجال الطويس، 65.

)4( ابــن مزاحــم املنقــري، نــر بــن مزاحــم )ت212هـــ/827م(: وقعــة صفــن، حتقيــق عبــد الســالم حممــد 
هــارون، القاهــرة – املؤسســة العربيــة للطبــع والتوزيــع )ط2 ـ 1986(، 101.

)5( الشــاهرودي، عــيل النــازي: مســتدركات علــم رجــال احلديــث، طهــران ـ حيــدري )ط1 ـ 1993(، 
.455/3

)6( ابن سعد، الطبقات، 123/6.
)7( ابن حبان، الثقات، 248/4. 

)8( ابن عبد الرب، االستيعاب، 555/2، ابن حجر، اإلصابة، 532/2.
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الصلحــاء األتقيــاء)1( كان فاضــاًل دينــًا ســيدًا يف قومــه)2( استشــهد يــوم اجلمــل مــع اإلمام 
.)3()(عــيل

سعد بن مسعود :

ســعد بــن مســعود الثقفــي عــم املختــار ابــن أيب عبيــد الثقفــي)4( لــه صحبــة)5( واّله 
 )( وقيــل ان اإلمام عليــًا )أمــر املؤمنــن بعــض عملــه ثــم اســتصحبه معــه إىل صفــن)6

حــن حتــرك إىل صفــن وىل ســعد بــن مســعود الثقفــي عــى املدائــن)7(.

كان ســعٌد مــن امــراء األســباع مــن أهــل الكوفــة )8(والــذي جلــأ إليــه اإلمــام 
ســاباط)9(()10(. يــوم.   )(احلســن

أثنــى عليــه اإلمــام عــيل )( يف رســالة لــه ووصفــه بالتقــوى والنجابــة ودعــا 
لــه يف رســالة يقــول فيهــا: )أمــا بعــد فقــد وفــرت عــى املســلمن فيئهــم وأطعــت ربــك 

ــار مــن  ــد احلــي )ت1089هـــ/1678م(: شــذرات الذهــب يف أخب ــو العــالء عب ــيل، أب ــن العــاد احلنب )1( اب
ــة )د.ت(، 44/1. ــة التجاري ــرة – املطبع ــب، القاه ذه

)2( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 440/8.
)3( خليفة، طبقات خليفة، 243.

)4( الطــرباين، املعجــم الكبــر، 32/6، النجــايش، أبــو العبــاس أمحــد بــن عــيل )ت450هـــ/1058م( رجــال 
النجــايش، حتقيــق موســى التربيــزي، قــم – مؤسســة النــرش )ط5 – 1996(، 17-16.

)5( ابن عبد الرب، االستيعاب، 167/2.
)6( ابن حجر، اإلصابة، 70/3.

)7( الطربي، تاريخ الرسل، 565/4.
)8( ابــن عديــم، كــال الديــن عمــر بــن أمحــد )ت660هـــ/1261م(: بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب، حتقيــق 

ــر، )ط1 – 1988(، 4274/9. ــروت – دار الفك ــهيل زكار، ب س
)9( * موضع قرب املدائن يعرف بساباط كسى )احلموي، معجم البلدان، 166/3(.

)10( الرازي، اجلرح والتعديل، 387/2.
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ونصحــت إمامــك وفعلــت فعــل العفيــف فقــد محــدت أمــرك ورضيــت هديــك، وأبنــت 
ــالم()1(. ــك والس ــر اهلل ل ــدك، غف رش

سعيد بن قيس :

ــاللة  ــن س ــواد م ــن األج ــارس م ــذاين، ف ــي اهلم ــد األرحب ــن زي ــس ب ــن قي ــعيد ب س
ملــوك مهــذان)2(. كـــان مـــن خـــواص صحابة أمــر املؤمنــن )()3( ومن خيــار التابعن 

ورؤســائهم وزهادهــم)4(. تــويف ســنة 50هـــ)5(.

سلمان الفارسي:

ســلان الفــاريس يكنّــى أبــا عبــد اهلل مــوىل رســول اهلل )( أصلــه مــن ) رامهرمــز( 
ــر  ــا هاج ــة، فل ــود املدين ــن هي ــل م ــار الرج ــوال إىل أن ص ــه األح ــت ب ــارس، تنقل ــن ف م
الرســول )( إىل املدينــة اســلم ســلان وكاتــب الرســول ســيده اليهــودي وأعلنــه 

ــه)6(. ــب إلي ــه فنس ــا علي ــى اداء م ــول )( ع الرس

وقيــل إن أصلــه ليــس مــن رامهرمــز وإنــا مــن قريــة يقــال هلــا: جــي مــن أصفهــان، 
ســافر بطلــب الديــن فــدان أوالً بديــن النرانيــة، ويقــال انــه تداولــه اثنــا عــرش رّبــًا حتــى 

)1( البالذري، أنساب األرشاف، 378/2؛ الثقفي، الغارات، 51/1 – 53.
)2( الرازي، اجلرح والتعديل، 55/4.

)3( الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، 74/4؛ حمسن االمن: أعيان الشيعة، 243/7.
)4( الربوجردي، طرائف املقال، 87/2؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، 382/3. 

)5( ابن األثر: الكامل، 149/3.
)6( ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 316/5؛ ابــن العــريب، حمــي الديــن )ت638هـــ/1240م(: حمــارضة 
األبــرار ومســامرة األخيــار يف األدبيــات والنــوادر واألخيــار، مــر – مطبعــة الســعادة )ط1 – 1968(، 

.191  -190/1
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ــه  ــار فقّرب ــن األخي ــن الزاهدي ــن)1( كان م ــن املعمري ــو م ــول )(، وه ــل إىل الرس وص
الرســول منــه وأدنــاه إليــه حتــى قــال فيــه: )ســلان منــا أهــل البيــت()2(. كان ســلان مــن 

ُعشــاق عــيل)( وأهــل بيتــه، عارفــًا بحقهــم مضحيــًا يف ســبيلهم قريبــًا منهــم)3(. 

ــم  ــّور بعلمه ــيل )( تن ــام ع ــرم  واإلم ــول األك ــًا للرس ــذًا نجيب ــد كان تلمي وق
ــرأ  ــر وق ــم األول واآلخ ــم العل ــلان عل ــال: س ــن فق ــر املؤمن ــه أم ــب بعلم ــى أعج حت

الكتــاب األول واآلخــر وكان بحــرًا ال ينضــب)4(.

وقــد دأب ســلان عــى األكل مــن كــد يــده فقــد كان يعمــل بنســج اخلــوص وكان يقول: 
ــًا  ــم خوص ــرتي بدره ــم أش ــة دراه ــه بثالث ــدي فأبيع ــجه بي ــم فأنس ــًا بدره ــرتي خوص أش
وأنفــق درمهــًا عــى عيــايل وأتصــدق بدرهــم، ولــو أن عمــر بــن اخلطــاب هنــاين عــن ذلــك 
مــا انتهيــت)5(. اذ كان عمــر والّه املدائــن و مل يــرتك عملــه باخلــوص وهــو عــى واليتهــا)6(.

عــاش ســلان قرابــة مائتــان ومخســن عامــًا واختلــف يف وفاتــه فقيــل يف خالفــة عمــر 
وقيــل يف خالفــة عثــان)7(. 

سليمان بن صرد اخلزاعي:

ســليان بــن رصد بــن اجلــون بــن أيب اجلــون وهــو عبــد العــزى بــن منقــذ بــن ربيعــة 
ــو مطــرف، اســلم  ــه أب ــن عمــرو وكنيت ــن كعــب ب ــن حبيشــة ب ــن خبيــس ب ــن احــرم ب اب

)1( ابن سعد، الطبقات، 75/4؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 56/2؛ ابن األثر، أسد الغابة، 328/2.
)2( ابن سعد، الطبقات، 83/4.

)3( الطربيس، االحتجاج، 192/1.
)4( أبو نعيم األصفهاين، حلية األولياء، 187/1.

)5( ابن اجلوزي، صفة الصفوة، 523/1.
)6( املسعودي، مروج الذهب، 413/2.

)7( ابن سعد، الطبقات، 93/4؛ ابن قتيبة، املعارف، 271؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 554/1.
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ــا اســلم ســاه الرســول )( ســلان كان  ــي)( وكان اســمه يســار فل وصحــب النب
مــن أرشاف قومــه، حتــول ســلان إىل الكوفــة حــن نزهلــا املســلمون)1(. 

لــه روايــة)2( وحديثــه حمُتــج بــه مــن املحدثــن، نقلــه مــن رســول اهلل )( بــال 
واســطة)3( اجـــمع املؤرخون عى رشف ومنزلة ســليان فـــي قـــومه وأثـــنوا عليه بالفضل 

والديــن والعـــبادة)4(. 

صحــب ســليان األئمــة عليــًا واحلســن واحلســن)( وُعــّد مــن كبــار الشــيعة)5(، 
ــويف سنة 65هـ)6(.  تـ

ُسليم بن قيس:

ــم وأمــه  ــة بــن غن ــد بــن قيــس بــن ثعلب ســليم بــن قيــس بــن قهــد واســم قهــد خال
ــن النجــار  ــي مالــك ب ــن األســود مــن بن ــن ســحيم ب ــن طعمــة ب ــد ب أم ســليم بنــت خال

)1( ابــن ســعد، الطبقــات، 4 /292 -293؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 4 / 1؛ ابــن حبــان، الثقــات، 
ــرح  ــرازي، اجل ــة، 112/1؛ ال ــد الغاب ــر، اس ــن االث ــار، 18؛ اب ــاء االمص ــاهر عل 160/3 -161، مش
والتعديــل، 123/4؛ ابــن ماكــوال، احلســن بــن عــيل بــن جعفــر )ت447هـــ/1055م(: إكــال اإلكــال، 
بــروت – دار الكتــب العلميــة )ط1 – 1990(، 163/2؛ العينــي، عمــدة القــارئ، 126/5؛ الذهبــي، 

ــويس، 94. ــال الط ــويس، رج ــالء، 394/3 – 395؛ الط ــالم النب ــر اع ــالم، 122/5؛ س ــخ اإلس تاري
)2( الصفدي، الوايف بالوفيات، 240/15 – 241.

)3( ابن حجر، اإلصابة، 144/3 – 145؛ الزركيل، األعالم، 127/3.
)4( ابــن حجــر، اإلصابــة، 144/3 – 145؛ الــزركيل، األعــالم، 127/3؛ رشف الديــن، عبــد احلســن 

رشف الديــن: املراجعــات، حتقيــق حســن الــرايض، بــروت )ط1983-2(.
)5( م.ن، 131.

ــا احلــيل، جعفــر بــن حممــد )ت645هـــ/1247م(: ذوب النظــار، حتقيــق فــارس حســون، قــم –  )6( ابــن ن
مؤسســة النــرش )ط1 – 1996(، 73.
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ــا صــادق،  شــهد بــدرًا وأحــد واملشــاهد كلهــا مــع رســول اهلل )()1( وكنيتــه ســليم أب
ُعــّد مــن أفاضــل املحدثــن وعلائهــم وعظائهــم، صحــب اإلمــام عليــًا واحلســن وزيــن 

ــه عقــب)3(.   العابديــن والباقــر)()2(. تــويف يف خالفــة عثــان وليــس ل

سهل بن حنيف:

ــن  ــن احلــارث ب ــة ب ــن ثعلب ــم ب ــن عكي ــن واهــب ب ــن واهــب ب ــن حنيــف ب ســهل ب
جمدعــة بــن عمــرو بــن خنســاء بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن األوس)4(. 
األنصــاري اخــو الصحــايب عثــان بــن حنيف)5( شــهد حــروب النبــي )( مجيعهــا وكان 
ــيل  ــهل وع ــن س ــى ب ــي )( آخ ــل إن النب ــد)6( قي ــاس يف اح ــّر الن ــن ف ــن ح ــن الثابت م
عنــد اهلجــرة)7( وأمــره الرســول )( أن يكــس األصنــام فصــار يكسهــا ويوقــد النــار 
عليهــا)8(، كان اإلمــام عــيل )(يثــق بــه ويســتعن بــه يف أمــره)9(. تــويف ســهل بــن حنيــف 

بالكوفة ســنة 39هـــ)10(. 

)1( ابــن أيب شــيبة الكــويف، عبــد اهلل بــن حممــد )ت235هـــ/846م(: املصنــف، حتقيــق ســعيد اللحــام، بروت 
– دار الفكــر )ط1 – 1989(، 720/8؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 145/3.

)2( ابن سعد، الطبقات، 489/3؛ ابن حجر، اإلصابة، 142/3.
)3( ينظر: الطويس: رجال الطويس، 101، 114، 136.

)4( ابن قانع، معجم الصحابة، 266/1؛ ابن حجر، اإلصابة، 198/3.
)5( ابن سعد، الطبقات، 471/3؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 325/2.

)6( ابن عبد الرب، االستيعاب، 223/2.
)7( الذهبي، سر أعالم النبالء، 328/2.

)8( املقديس، البدء والتاريخ، 191/5.
)9( ينظــر الطــربي، تاريــخ الرســل، 9/3؛ القلقشــندي، أمحــد بــن عــيل )ت821هـــ/1418م(: مآثــر االنافــة 

يف معــامل اخلالفــة، حتقيــق عبــد الســتار أمحــد فــراج، الكويــت )ط2 – 1985(، 109/1.
)10( خليفة، تاريخ خليفة، 198/1.



55الفصل األول: نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي )( والتعريف بصحابته

سيحان بن صوحان:

ــد القيــس، اخــو صعصعــة  ســيحان بــن صوحــان بــن حجــر العبــدي مــن بنــي عب
ــن)2(. ــة اإلمــام عــيل )( املقرب ــي صوحــان)1(، وهــو مــن صحاب ــد ابن وزي

شريح بن هانئ:

ــن  ــئ ب ــن هان ــح ب ــل رشي ــب وقي ــن كع ــارث ب ــن احل ــد ب ــن يزي ــئ ب ــن هان ــح ب رشي
ــاه  ــي )( أب ــى النب ــه كن ــي)( وب ــفيان، ادرك النب ــن س ــد ب ــن دري ــك ب ــن هني ــد ب يزي
أبــا رشيــح، وكان رشيــح يكنــى أبــا املقــدام)3(، مــن خطبــاء الكوفــة ومــن خــواص أمــر 

ــن)5(.  ــاهر التابع ــيل)()4( ومش ــن ع املؤمن

ُعّد من املعمرين اذ عاش قرابة مائة وعرشين عامًا وتويف سنة 78هـ)6(.  

 صعصعة بن صوحان : 

صعصعــة بــن صوحــان بــن حجــر بــن احلــارث بــن اهلجــرس بــن صــربة بــن 
حدرجــان بــن عســاس بــن ليــث بــن حــداد بــن ظــامل بــن ذهــل بــن عجــل بــن عمــرو بــن 

)1( ابن سعد، الطبقات، 125/6؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 525/3.
)2( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق: 445/19؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 195/3؛ حمســن االمــن، اعيــان 
ــة،  ــد العطي ــد أمح ــق ماج ــة، حتقي ــخ الكوف ــي: تاري ــد النجف ــن أمح ــن ب ــي، حس ــيعة، 325/7؛  الرباق الش

ــة )ط1 -2004(، 308.   ــة احليدري ــف – املكتب النج
ــيل  ــاغ، ع ــن الصب ــالء، 107/4؛ اب ــالم النب ــر أع ــي، س ــاب األرشاف، 264/5؛ الذهب ــالذري، أنس )3( الب
ابــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن نــور الديــن )ت855هـــ/1451م(: الفصــول املهمــة يف معرفــة االئمــة، 

حتقيــق ســامي الغريــري، قــم – دار احلديــث )2004(، 508/1.
)4( الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، 207-206/4.

)5( املزي، هتذيب الكال، 452/12.
)6( خليفة، تاريخ خليفة، 221/1؛ ابن األثر، أسد الغابة، 268/2؛ ابن حجر اإلصابة، 308/3.
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وديعــة بــن افطــر بــن عبــد القيــس مــن ربيعــة، وكنيتــه أبــو طلحــة، مــن أصحــاب أمـــر 
املؤمنــن علـــي بــن أيب طالــب )()1( وهــو احــد فصحــاء العــرب وكان ثقــة، رشيفــًا 
مطاعــًا أمــرًا)2( مــن ســادات عبــد القيــس مــن أهــل الكوفــة)3( تــويف يف خالفــة معاويــة 

ــفيان)4(.  ــن أيب س اب

عامر بن واثلة:

عامــر بــن واثلــة بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن جابــر بــن محيــس بــن جــزء بــن ســعد 
ابــن ليــث بــن كلــدة بــن حنبــل الكنــاين القــريش )5(يكنــى أبــا الطفيــل ولــد ســنة ثــالث 
للهجــرة)6( رأى النبــي )( يف حجــة الــوداع)7( وروى عنــه )8(كان مــن صحابــة اإلمــام 

عــيل )( وأتباعــه املقربــن)9( تــويف ســنة مائــة للهجــرة)10(.  

عبد اهلل بن بديل:

ــرو  ــن عم ــدي ب ــن ع ــازن ب ــن م ــزى ب ــد الع ــن عب ــاء ب ــن ورق ــل ب ــن بدي ــد اهلل ب عب

)1( ابــن ســعد، الطبقــات، 221/6؛ البــالذري، أنســاب  األرشاف، 265/5؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 
273/2؛  ابــن حجــر، اإلصابــة، 308/3.

)2( الذهبي، سر أعالم النبالء، 3 / 528؛  الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار، 276/6.
)3( املسعودي، مروج الذهب، 50/3؛ الزركيل، األعالم، 205/3.

)4( الفتال النيسابوري، روضة الواعظن، 138-137.
)5( ابن سعد، الطبقات، 457/5؛ خليفة، طبقات خليفة، 216.

)6( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 198/1؛  ابن عبد الرب، االستيعاب، 347/2.
)7( الذهبي: سر أعالم النبالء، 468/3.

)8( الزركيل، األعالم، 255/3.
)9( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 307/2؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، 333/16. 

)10( ابن سعد، الطبقات، 428/5؛  خليفة، طبقات خليفة، 68؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 347/2.
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ابــن ربيعــة بــن حـــارثة، اســلم مــع أبيــه عنــد الفتــح وشــهد حنيــف والطائــف وتبــوك)1(،  
صحــايب مــن الدهــاة الفصحــاء)2(.

)( أرســله النبــي )انتهــت إليــه الســيادة يف خزاعــة وكان صاحــب قــدر وجاللــة)3
مــع أخويــه عبــد الرمحــن وحممــد إىل اليمــن ليفقهــوا أهلهــا ويعلموهــم الديــن)4( وعبــد 

اهلل مــن صحابــة اإلمــام عــيل )( املقربــن تــويف ســنة 37هـــ)5(. 

عبد اهلل بن جعفر:

عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن 
قــي بــن كالب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك ويكنــى أبــا 
حممــد)6( وأمــه أســاء بنــت عميــس)7( بــن كعــب بــن ربيعــة اخلثعمــي ولدتــه يف  احلبشــة 
ــه  ــه()8( ل ــخاء )لكرم ــب الس ــمونه قط ــة يس ــل املدين ــرة وكان أه ــنة األوىل للهج يف الس

)1( ابن عبد الرب، االستيعاب، 872/3.
)2( الطربي، تاريخ الطربي، 24/5.

)3( ابن مزاحم، وقعة صفن، 208؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 108/3.
)4( عيل خان املدين، الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة، 418.

)5( ابــن حجــر العســقالين، اإلصابــة، 18/4؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة، 184/3؛ الــزركيل، األعــالم، 
.73 /4

ــة،  ــر، اإلصاب ــن حج ــة،41/9؛ اب ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــح:891/2؛ اب ــل والتجري ــي، التعدي )6( الباج
.35/4

)7(  أســاء بنــت عميــس بــن معــد بــن تيــم بــن احلــارث وأمهــا هنــد بنــت عــوف أســلمت أســاء قبــل دخــول 

النبــي )( دار األرقــم بمكــة وبايعــت وهاجــرت إىل احلبشــة، وبعــد استشــهاد جعفــر يف مؤتــة تزوجهــا 

أبــو بكــر وبعــد مــوت أيب بكــر تزوجهــا عــيل )(. )ينظــر: ابــن ســعد،الطبقات، 280/8 -281(.
)8( ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 27.
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 )(  ــي ــه النب ــنن)2( تكفل ــبع س ــره س ــول اهلل  )( وعم ــع رس ــة)1( باي ــة ورواي صحب
بعــد استشــهاد والــده )الطيــار( يف مؤتــة)3(، صحــب عمــه عليــًا )( منــذ صغــره وآزره 

وتــزوج ابنتــه زينــب بنــت عــيل )()4(، تــويف باملدينــة سنـــة80هـ)5(.   

عبد اهلل بن عباس:

عبــد اهلل بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف أبــو العبــاس املكــي 
وكنيتــه أبــو عبــاس، ابــن عــم رســول اهلل  )( ولــد بمكــة قبــل اهلجــرة بثــالث ســنن)6(. 
وأمــه لبابــة بنــت احلــارث بــن حــزن اهلالليــة وهــو بــن خالــة خالــد بــن الوليــد)7( صحــايب 
فقيــه دعــا لــه الرســول )( بالفهــم يف القــرآن الكريــم، فــكان يســمى حــرب األمــة وبحــر 
العلــم لكثــرة علمــه)8(. كــا لقــب بفقيــه العــر وإمــام التفســر)9( وترمجــان القــرآن)10( جــاء 
عــن الرســول)( انــه قــال: )لــكل شء فــارس وفــارس القــرآن عبــد اهلل بــن عبــاس()11(. 

)1( الذهبي، سر أعالم النبالء، 456/3، احليل، خالصة األقوال، 191.
)2( الذهبي سر أعالم النبالء، 457/3.

)3( ابن سعد،الطبقات، 37/4؛ العجيل، معرفة  الثقات، 23/2.
)4( ابن حجر، اإلصابة، 37/4؛ هتذيب التهذيب،108/3.

)5( ابن سعد، الطبقات،41/4؛ ابن عبد الرب، االستيعاب،17/3.
)6( ابن سعد، الطبقات، 102/5؛ ابن األثر، اسد الغابة، 192/3.

)7( اخلــزاز القمــي )ت400هـــ/1009م( كفايــة االثــر، حتقيــق عبــد اللطيــف احلســيني، بــروت )1991(، 
327؛ الطــربي، أمحــد بــن عبــد اهلل )ت694هـــ/1294م(: ذخائــر العقبــى، القاهــرة – املكتبــة املريــة 

 .256  ،)1976(
)8( ابن حجر، تقريب التهذيب، 504/1.

)9( الذهبي، سر أعالم النبالء، 33/3؛ الزركيل، األعالم، 95/4.
)10( السيوطي، جالل الدين: إسعاف املبطأ، 58.

)11( الرشيف املرتى، النارصيات، حتقيق مركز البحوث والدراسات – طهران )1997(، 110.  



59الفصل األول: نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي )( والتعريف بصحابته

ــك  ــن وكذل ــه املخلص ــه وعال ــه وثقات ــيل )( وصحابت ــام ع ــاع اإلم ــن أتب كان م
صحــب بعــده احلســن واحلســن )( وأخلــص هلــا)1(. تــويف ســنة 68هـــ)2(.

عبد اهلل بن مسعود:

ــن  ــة ب ــن صاهل ــن خمــزوم ب ــأر ب ــن ف ــن شــمتاح ب ــن غافــل ب ــن مســعود ب ــد اهلل ب عب
ــن مدركــة واســم مدركــة عمــرو  ــل ب ــن هذي ــن ســعد ب ــم ب ــن نعي ــن احلــارث ب كاهــل ب
ابــن اليــاس بــن مــرض، ويكنــى أبــا عبــد الرمحــن، وأم عبــد اهلل بــن مســعود أم عبــد بنــت 
ــدرًا  ــم بــن صاهلــة بــن كاهــل بــن احلــارث)3(، صحــايب شــهد ب ود بــن ســوداء بــن قري
واملنــازع كلهــا وهاجــر اهلجرتــن وشــهد لــه رســول )( باجلنــة)4( وكان مــن صحابــة 

أمــر املؤمنــن )( املقربــن)5(. تــويف ســنة 33هـــ)6(. 

عبد اهلل بن هاشم:

عبــد اهلل بــن هاشــم املرقــال بــن عتبــة بــن أيب وقــاص بــن مالــك بــن أهيــب بــن عبــد 
منــاف بــن زهــرة القــريش)7(، وكان كوالــده مــن صحابــة اإلمــام عــيل األخيــار)8(.

)1( ابن خلكان، وفيات األعيان، 63/3؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، 121/7.
الطــربي، تاريــخ الرســل، 155/5؛ الذهبــي، ســر أعــالم  )2( البــالذري، أنســاب األرشاف، 39/4؛ 

.353/3 النبــالء، 
)3( ابن سعد، الطبقات، 150/3؛ خليفة، الطبقات، 47؛ ابن حبان، الثقات، 208/3.

– 1997(، 198؛ الطــويس،  النــزوع، قــم )ط1  ُغنيــة  )4( ابــن زهــرة احللبــي )ت 585هـــ/1189م(: 
.96/1 اخلــالف، 

ــهداء )1985(،  ــيد الش ــة س ــم – مطبع ــيني، ق ــد احلس ــق أمح ــى، حتقي ــائل املرت ــى: رس ــف املرت )5( الرشي
 .202/2

)6( ابن سعد، الطبقات، 152/3؛ خليفة، الطبقات، 47؛ ابن عبد الرب القرطبي، االستيعاب، 987/3.
)7( ابن األثر، أسد الغابة، 371/3.

)8( ابــن مزاحــم، وقعــة صفــن، 356؛ أبــو حنيفــة الدينــوري، أمحــد بــن داود )ت282هـــ/895م(: األخبــار 
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عبد الرمحن بن حسان:

ــرام  ــن ح ــذر ب ــن املن ــاعر( ب ــاري ) الش ــت األنص ــن ثاب ــان ب ــن حس ــن ب ــد الرمح عب
بــن عمــرو بــن زيــد منــاة بــن عــدي بــن عمــرو بــن مالــك بــن النجــار وكنيتــه أبــو حممــد 
ويقــال أبــو ســعيد)1( أدرك النبــي )( وهــو ابــن خالــة إبراهيــم ابــن النبــي )( فأمــه 
ــة اإلمــام  ــة القبطيــة زوج الرســول )()2(، وهــو مـــن صحاب هــي ســرين أخــت ماري

عيل )( األبـــطال، تـــويف سنـــة 104هـ)3(.

عبيد اهلل بن أبي رافع:

عبيــد اهلل بــن أيب رافــع مــوىل النبــي )( واســم أيب رافــع اســلم)4( كان كاتبــا 
لعــيل)( وهــو مــن خــواص صحابتــه)5( تــويف ســنة 50هـــ)6(.

الطــوال، حتقيــق عصــام حممــد، بــروت، دار الكتــب العلميــة )ط1-2000(، 183؛ ابــن اعثــم الكــويف، 
أمحــد )ت314هـــ/926م(: الفتــوح، حتقيــق عــيل شــري، بــروت- دار األضــواء للطباعــة والنرش )ط1-
1991(، 123/3؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 342/23؛ أمحــد زكــي صفــوت، مجهــرة خطــب 

العــرب بــروت – املكتبــة العلميــة )د.ت(: 184/2. 
)1( ابــن ســعد الطبقــات، 226/5؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة، 3/ 285؛ ابــن حجــر العســقالين، اإلصابــة، 

.125/5
)2( املزي، هتذيب الكال: 64/17؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 64/5.

)3( خليفة، الطبقات، 438. 
)4( ابــن ســعد، الطبقــات، 282/5؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 381/5؛ العجــيل، عـــبيد بـــن حاتـــم 

.110/2 ،)1985 – الــدار )ط1  مكتبــة  املنــورة  املدينــة  الثقــات،  معرفــة  )ت261هـــ/874م(: 
ــع  ــرن الراب ــيل )ت الق ــن ع ــن ب ــد احلس ــو حمم ــراين أب ــعبة احل ــن ش ــة، 77/1؛ اب ــد الغاب ــر، أس ــن األث )5( اب
اهلجــري(: حتــف العقــول، حتقيــق عــيل اكــرب الغفــاري، قــم – مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط2 – 1984(، 

.176
)6( الصفدي، الوايف بالوفيات، 244/19.



61الفصل األول: نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي )( والتعريف بصحابته

عبيد اهلل بن عباس: 

ــاف اهلاشــمي)1(،  ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد املطلــب ب ــن عب ــاس ب ــن العب ــد اهلل ب عبي
وكنيتــه أبــو حممــد)2( أدرك النبــي )( وهــو ابــن عمــه وأخــو حــرب األمــة عبــد اهلل بــن 
عبــاس)3( احــد صحابــة اإلمــام عــيل )( وثقاتــه ووالتــه عــى األمصــار، حيــث واله 
اليمــن)4( كان جــوادًا ســخيًا لــه عبيــد كثــرون)5(، ُعمــي آخــر عمــره وتــويف باملدينــة ســنة 

67هـ)6(.

عبيدة السلماني:

عبيــدة بــن عمــرو ويقــال بــن قيــس بــن عمــرو الســلاين املــرادي الكــويف، وكنيتــه أبو 
عمــرو)7( وقيــل أبــا مســلم)8( اســلم عبيــدة يف حيــاة النبــي )()9( وكان مــن أصحــاب 

اإلمام عــيل )( النجباء)10(.

تويف سنة 73هـ وقيل 74هـ)11(. 

)1( ابــن ســعد، الطبقــات،114/6؛ ابــن حــزم، مجهــرة أنســاب العــرب، 18؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 
.64/1

)2( خليفة، الطبقات، 404؛ ابن األثر، أسد الغابة، 524/3؛ ابن حجر، اإلصابة، 330/2.
)3( الذهبي، سر أعالم النبالء، 512/3.

)4( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 267/4.
)5( ابن قتيبة، املعارف، 121 – 122؛ املسعودي، مروج الذهب، 27/3.

)6( ابن حجر، هتذيب التهذيب، 633/1؛ ابن العاد، شذرات الذهب، 64/1.
)7( ابن سعد، الطبقات، 93/6؛ ابن االثر، اسد الغابة، 546/3.

)8( البالذري، أنساب األرشاف، 402/2؛ العجيل، معرفة الثقات،100/1.
)9( ابن قتيبة، املعارف، 425.

)10( اخلوئي، معجم رجال احلديث، 104/12.
)11( الســمعاين، االنســاب: 276/3؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 287/19؛ اخلطيــب البغــدادي: تاريــخ 
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عثمان بن حنيف:

ــن  ــن جمدعــة ب ــن احلــارث ب ــة ب ــن ثعلب ــم ب ــن عكي ــن واهــب ب ــن حنيــف ب ــان ب عث
ــاين)1(. ــاري األويس القب ــوف األنص ــن ع ــرو ب ــن عم ــوف ب ــن ع ــش ب ــن حن ــرو ب عم

ــن أيب  ــيل ب ــام ع ــة اإلم ــد صحاب ــدرًا)3( وأح ــهد ب ــايب ش ــرو)2( صح ــو عم ــه أب وكنيت
ــفيان)5(.  ــن أيب س ــة ب ــام معاوي ــويف أي ــل)4(  ت ــب )( األوائ طال

عدي بن حامت:

عــدي بــن حاتــم بــن عبــد اهلل بــن احلــرشج بــن امــرئ القيــس بــن عــيل بــن اخــزم 
ابــن ربيعــة بــن جــرول بــن ثعــل بــن عمــرو الغــوث بــن طــي وكنيتــه أبــو ظريــف)6(، كان 
عــدي شــجاعًا كريــًا فصيحــًا زعيــًا لقومــه يف اجلاهليــة واإلســالم )7(وكان كوالــده حاتم 
الطائــي يــرضب املثــل بجــوده ورشفــه يف قومــه )8(كان عــدي قبــل إســالمه نرانيًا اســلم 

بغداد، 119/11؛ الباجي، التعديل والتجريح، 1053/3.
)1( ابــن حبــان، الثقــات، 3 / 261؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 1 / 192؛ ابــن قانــع، معجــم 

الصحابــة، 2 / 257، ابــن حجــر، اإلصابــة، 4 / 371.
)2( ينظر: خليفة، الطبقات، 154، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 205/16 -206.

)3( الــرازي، اجلــرح والتعديــل، 146/6، العجيل،معرفــة الثقــات، 2 / 128، ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 
1033/3، الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 80/4.

ــم -  ــال، ق ــد الرج ــى: نق ــريش، مصطف ــم )د.ت(، 99/2، التف ــال، ق ــف املق ــيل: طرائ ــردي، ع )4( الربوج
مؤسســة ال البيــت الحيــاء الــرتاث )ط1998-1(: 191/3.

)5( الصفدي، الوايف بالوفيات، 316/19، ابن اجلوزي، املنتظم، 289/5.
)6( ابن سعد، الطبقات، 22/6، خليفة، الطبقات، 127.

)7( العيني، عمدة القارئ، 45/3.  
)8( الذهبي، سر اعالم النبالء، 162/3، ابن قتيبة، املعارف، 313.
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ــيل)( وكان  ــام ع ــب اإلم ــا صاح ــول )()1( ك ــب الرس ــرة وصح ــع للهج ــنة تس س
خملصــًا لــه)2(. تــويف ولــه مئــة وعــرشون ســنة مــن العمــر ســنة 66هـــ)3( وقيــل 68هـــ)4(. 

علقمة بن قيس:

علقمــة بــن قيــس بــن عبــد اهلل بــم مالــك بــن ســالمان بــن كهــل بــن بكــر بــن عــوف 
بــن النخــع وكنيتــه أبــو شــبل)5( أدرك النبــي )()6( وكان فقيهــًا مجيــل الصــوت يف 
ــم  ــًا )( والزمــه)7( وطلــب العل ــاس يســتفتونه، صحــب علي ــالوة القــرآن وكان الن ت

مــن أكابــر الصحابــة ولــزم علاءهــم)8( . تــويف ســنة 62هـــ)9(.

علي بن أبي رافع: 

 )( وســاه النبــي )( ولــد يف عهــد النبــي )( عــيل بــن أيب رافــع مــوىل النبــي

)1( ابن حجر، اإلصابة، 388/4، النقريش، نقد الرجال، 199/3.
)2( الطــربي، تاريــخ الرســل، 5/5، ابــن االثــر، الكامــل، 367/3، الــزركيل، االعــالم، 220/4، اخلوئــي، 

معجــم رجــال احلديــث، 147/12.
)3( خليفة، تاريخ خليفة، 203/1؛ ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 75.

)4( ابن سعد، الطبقات، 22/6؛ اخلطيب البغدادي، 90/1.
)5( ابــن ســعد، الطبقــات، 86/6؛ خليفــة، الطبقــات، 248؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 41/7؛ الذهبــي، 

تذكــرة احلفــاظ، 48/1؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 105/5.
)6( العينــي، عمــدة القــارئ، 214/1؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 319/8؛ ابــن حجــر، هتذيــب التهذيــب، 

  .244/7
)7( ابن سعد، الطبقات، 86/6 – 87؛ الطويس، اخلالف، 450/1.

)8( الــرازي، اجلــرح والتعديــل، 405/6؛ ابــن حنبــل، العلــل، حتقيــق ويص اهلل بــن حممــود عبــاس، بــروت 
– )ط1 – 1988(، 521/2.

)9( الذهبي، تذكرة احلفاظ، 48/1؛ سر أعالم النبالء، 56/4 ؛ ابن العاد: شذرات الذهب، 57/1.
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عليــًا)1( تابعــي)2( مــن شــيعة عــيل )( )3( صحب اإلمام عليًا وعمل)( كاتبـــًا لـــه)4(.

عمار بن ياسر:

هــو عــار بــن يــارس بــن كنانــة بــن قيــس بــن احلصــن بــن ثــور بــن ثعلبــة بــن حارثــة 
ــن  ــن يشــمس ب ــن أود ب ــك ب ــن مال ــد ب ــن عنبــس وعنبــس هــو زي ــن رام ب ــر اب ــن عام اب
ــه  ــن قحطــان)5( وكنيت ــن يعــرب ب ــن يشــجب ب ــن ســبأ ب ــن كهــالن اب ــد ب ــن زي عريــب ب
ــة واحلرمــان)7( مــن  ــو اليقظــان)6( كان مــن الثابتــن عــى اإليــان الصابريــن عــى املذل أب
صحابــة رســول اهلل )( قديــًا يف اإلســالم، شــهد بــدرًا واملشــاهد بعدهــا، وأمــه 
ســمية أول شــهيدة يف اإلســالم، أثنــى عليــه الرســول )( كثــرًا وحثــه ووالديــه عــى 
الصــرب وبرشهــم باجلنــة)8( كان مــن صحابــة عــيل )( املقربــن إليــه واملتفانــن ألجلــه 

ــتباه، 79؛  ــاح االش ــيل: إيض ــة احل ــة، 53/5؛ العالم ــر، اإلصاب ــن حج ــعد،الطبقات، 88/6؛ اب ــن س )1( اب
ــث، 254/12. ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــايش، 706؛ اخلوئ النج

)2( ابن شعبة احلراين، حتف العقول، 176؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، 432/30.
)3( املــرزا القمــي أبــو القاســم، غنائــم االيــام، حتقيــق عبــاس تربيزيــان، قــم – املكتــب اإلســالمي )1997(، 

25/1؛ الطباطبائــي، حســن املرجهــاين، مصبــاح البالغــة، )د.ط - 1968(، 225/4.
ــرباج،  ــن ال ــايض ب ــن داوود، 134؛ الق ــال ب ــن داوود، رج ــوال، 189؛ اب ــة االق ــيل، خالص ــة احل )4( العالم
ــوز  ــف الرم ــن أيب عيل)ت690هـــ/1291م(: كش ــن ب ــن الدي ــل اآليب، زي ــه، 100؛ الفاض ــر الفق جواه
ــرش  ــة الن ــم - مؤسس ــزدي، ق ــن الي ــا حس ــتهادي، أغ ــاه االش ــيل بن ــق ع ــع، حتقي ــر الناف يف رشح املخت

.9/1  ،)1988( اإلســالمي 
)5( ابــن ســعد، الطبقــات، 246/3؛ خليفــة، الطبقــات، 55؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 25/7؛ ابــن قانــع، 

معجــم الصحابــة، 249/2، الــرازي؛ اجلــرح والتعديــل، 389/6. 
)6( ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 47؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 163/1.

)7( أبو نعيم األصفهاين، حلية األولياء، 139/1؛ الطويس، رجال الطويس، 70.
ــل والتجريــح،  ــة، املعــارف، 256؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 569/3؛ الباجي،التعدي ــن قتيب )8( ينظــر: اب

ــب، 708/1. ــب التهذي ــة، 473/4؛ تقري ــر، اإلصاب ــن حج 1167/3؛ اب
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ــًا وتســعن  ــام الرســول)( عــاش ثالث ــذ أي ــه من ــه، صحب ــن أنفســهم دفاعــًا عن الباذل
ســنة واستشــهد مــع اإلمــام عــيل )( يف صفــن ســنة 37هـــ)1(.

عمرو بن احلمق: 

عمــرو بــن احلمــق بــن الكاهــل ويقــال بــن الكاهــل بــن حبيــب بــن عمــرو بــن القــن 
ابــن رزاح بــن عمــرو بــن ســعد بــن كعــب اخلزاعــي، هاجــر إىل رســول اهلل )( بعــد 
ــي )( وروي  ــب النب ــح، صح ــرأي األول اص ــوداع، وال ــة ال ــل يف حج ــة وقي احلديبي
ــه اإلمــام احلســن  ــه املخلصــن، شــهد ل ــة اإلمــام عــيل )( ورجال ــه)2( مــن صحاب عن

)( بذلــك)3( استشــهد ســنة50هـ)4(.

عمرو بن حمض:

عمــرو بــن حمــض بــن حرثــان بــن قيــس بــن مــروة بــن كثــر بــن غنــم بــن دودان 
ابــن أســد بــن خزيمــة)5( وكنيتــه أبــو أحيحــة)6( مــن صحابــة رســول اهلل )( شهـــد 

)1( ابــن ســعد، الطبقــات: 248/3؛ الطربيس،أبــو عــيل الفضــل بــن احلســن )548هـــ - 1153م(: تفســر 
جممــع البيــان، قــم – مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1-1998(، 297/1؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق: 
349/43؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة: 627/3؛ املــزي، هتذيــب الكــال، 443/13؛ حمــي الديــن النــووي 

)676هـــ/1279( املجمــوع، حتقيــق حممــود مطرقــي، بــروت – دار الفكــر )ط1996-1(، 285/1.
ــن  ــتيعاب، 259/3؛ اب ــرب، االس ــد ال ــن عب ــات، 230؛ اب ــة، الطبق ــعد،الطبقات، 25/6؛ خليف ــن س )2( اب

ــب، 22/8. ــب التهذي ــر، هتذي ــن حج ــة، 100/4؛ اب ــد الغاب ــر، أس األث
ــي،  ــب، 352/2؛ الذهب ــروج الذه ــعودي؛ م ــن داوود، 145، املس ــال اب ــيل، رج ــن داوود احل ــر: اب )3( ينظ

ــالم، 88/4. ــخ اإلس تاري
)4( ابــن ســعد، الطبقــات، 27/6؛ البــالذري، أنســاب اإلرشاف، 219/6؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي: 

393/4، ابــن االثــر، اســد الغابــة، 206/4.
)5( ابن عبد الرب، االستيعاب، 1200/3؛ ابن حجر، اإلصابة، 562/4.

)6( الطويس، رجال الطويس، 73؛ ابن داوود، رجال بن داوود، 146؛ احليل، خالصة األقوال، 212.
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ــة اإلمــام عــيل )( ومؤازريــه)2( استشــهد يف صفــن)3(. ــّد مــن صحاب أحــد)1( ُع

فروة بن عمر:

فــروة بــن عمــر بــن وذقــة بــن عبيــد بــن بياضــة وأمــه رحيمــة بنــت نابــئ بــن زيــد بــن حرام 
بــن كعــب بــن ســلمه)4( صحــايب جليــل شــهد بــدرا والعقبــة)5( ومشــاهد النبــي مجيعهــا)6( وكان 

مــن صحابــة اإلمــام عــيل )()7( كان صاحــب نخــل كريــا جــوادا كثــر الصدقة)8(.

الفضل بن العباس: 

الفضــل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القريــي  
ــت  ــاليل أخ ــارث اهل ــت احل ــة بن ــل لباب ــه أم الفض ــد وأم ــو حمم ــه أبـ ــمي)9( وكنيت اهلاش
ــن  ــر املؤمن ــة أم ــول)( وصحاب ــة الرس ــن صحاب ــي)()10(، م ــة النب ــة زوج ميمون

)1( ابن سعد، الطبقات، 104/4؛ ابن االثر، اسد الغابة، 256/4.
)2( اخلوئي، معجم رجال احلديث، 136/14.

)3( ابن سعد، الطبقات، 105/4؛ الثقفي، الغارات، 373/2.
)4( ابن سعد، الطبقات، 599/3 ؛ ابن االثر، اسد الغابة، 179/4.

)5( ابــن حبــان، الثقــات، 332/3؛ الســيوطي؛ تنويــر احلوالــك، حتقيــق حممــد اخلالــدي، بــروت - دار 
الكتــاب  )ط1 -  1997(، 101.
)6( الصفدي، الوايف بالوفيات، 6/24.

)7( مرتى العسكري، معامل املدرستن، بروت، مؤسسة النعان للطباعة )1990(، 131/1.
ــم  ــد، ق ــم حمم ــق ضميه ــة، حتقي ــخ املدين ــر )ت262هـــ/875م(: تاري ــد عم ــو زي ــري، أب ــبة النم ــن ش )8( اب
ــف  ــعادة،  النج ــج الس ــر: هن ــد باق ــودي، حمم ــدس )ط1 -1990(، 195/1-196، املحم ــة الق - مطبع

النعــان )ط1968-1(، 208/5. االرشف - 
)9( البخاري، تاريخ الكبر، 114/7؛ بن عبد الرب، االستيعاب، 1269/2.

ابــن حجر،هتذيــب  النبــالء، 444/3؛  اعــالم  الذهبي،ســر  اجلــرح والتعديــل، 63/7؛  )10( الــرازي، 
.251/8 التهذيــب، 
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عــيل بــن أيب طالــب )()1( استشــهد يــوم الرمــوك يف الشــام يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب 
ــنة)2(. ــن س ــن وعرشي ــن اثنت ــو اب وه

قثم بن العباس:

ــد منــاف )ابــن عــم رســول  ــد املطلــب بــن هاشــم بــن عب ــم بــن العبــاس بــن عب قث
اهلل)(()3( وأخــوه عبــد اهلل)4( وأمــه لبابــة بنــت احلــارث)5( وقثــم مــن أصحــاب رســول 
اهلل )()6( وأصحــاب اإلمــام عــيل )( وعالــه األبــرار)7( فضــاًل عــن أنــه أخــو اإلمــام 

احلســن بــن عــيل )( مــن الرضاعــة)8( وقتــل بســمرقند عــام 52هـــ)9(.

قرضة بن كعب:

قرضــة بــن كعــب بــن عمــرو بــن عامــر بــن زيــد منــاة بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن كعــب 
ابــن اخلــزرج بــن حــارث وكنيتــه أبــو عمــرو)10( وأمــه جنديــة بنــت ثابــت بــن ســنان)11( 

)1( العجيل، معرفة الثقات،206/2.
ــب  ــن عســاكر،تاريخ دمشــق،319/48؛ابن حجــر، تقري ــاء االمصــار،28؛ اب ــان؛ مشــاهر عل ــن حب )2( اب

ــب، 11/2  التهذي
)3( ابن سعد، الطبقات،367/7؛العجيل،معرفة الثقات،2168/2؛ ابن االثر، اسد الغابة، 373/4.

)4( الصفدي، الوايف بالوفيات، 105/24؛ ابن احلجر، اإلصابة، 320/5. 
)5( ابن حبان، الثقات، 289/4؛ الذهبي تاريخ اإلسالم، 287/4.

)6( البالذري، أنساب األرشاف، 85/4؛ الذهبي سر اعالم النبالء، 440/3.
)7( التفــريش، نقــد الرجــال،52/4؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب،1304/3؛ حممــد اجلواهــري، املفيــد مــن 

معجــم رجــال احلديــث، قــم – املطبعــة العلميــة )ط1-2004م(، 468.
)8( عيل خان املدين،الدرجات الرفيعة من طبقات الشيعة، 151. 

)9( ابن سعد،الطبقات، 367/7؛ السمعاين، االنساب، 305/4.
)10( ابن سعد، الطبقات، 17/6؛ ابن حبان، الثقات، 347/3؛ ابن حجر، اإلصابة، 328/5.

)11( ابــن االثر،اســد الغايــة، 202/4؛ املقريزي،تقــي الديــن أمحــد بــن عــيل )ت845هـــ/1441م(: امتــاع 
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وكان قرضــة فقيهــا مــن فقهــاء صحابــة الرســول )()1( وكذلــك كان مــن رجــال 
 .)3()(تــويف يف خالفــة اإلمــام عــيل .)( وأتباعــه النجبــاء)2( اإلمــام عــيل

قيس بن سعد:

ــه  ــة األنصــاري اخلزرجــي)4( وكنيت ــن حارث ــم ب ــن دلي ــادة ب ــن عب ــن ســعد ب قيــس ب
أبــو عبــد امللــك وقيــل أبــو عبــد اهلل)5( وأمــه فكيهــة بنــت ُعبيــد بــن دليــم)6( مــن أنصــار 
ــواء الرســول يف  ــه صاحــب ل ــة رســول اهلل )( اخلاصــن)7(. فضــاًل عــن كون وصحاب

بعــض غزواتــه)8(.

 )( صحــب عليــًا ورحــل معــه إىل الكوفــة وأخلــص لــه ثــم تبــع اإلمــام احلســن
بعــد استشــهاد اإلمــام عــيل )( حتــى صالــح اإلمــام احلســن )( معاويــة فعــاد قيــس 
إىل املدينــة)9( كان ســيدًا جــوادًا مــن ذوي الــرأي والدهــاء مــات يف أواخــر خالفــة معاويــة 

االساع، حتقيق حممد عبد احلميد النمس، بروت. دار الكتاب )ط1999-1(، 142/9.
)1( اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد: 185/1، الذهبــي، تاريــخ الســالم: 662/3؛ املــزي، هتذيــب 

.564/23 الكــال: 
ــاب  ــالذري، أنس ــار، 82، الب ــاء االمص ــاهر عل ــان، مش ــن حب ــة، 203/4، اب ــد الغاب ــر، اس ــن االث )2( اب

.388/2 األرشاف، 
)3( العيني، عمدة القارئ: 8 /71؛ الثقفي، الغارات: 775/2؛ ابن حجر، فتح الباري، 130/3.

ــة،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــتيعاب، 1289/3، اب ــرب، االس ــد ال ــن عب ــات، 52/6، اب ــعد، الطبق ــن س )4( اب
.99/8

)5( البالذري، أنساب األرشاف، 278/3، الباجي، التعديل والتجريح، 1195/3.
)6( اخلزرجي األنصاري اليمني، خالصة هتذيب الكال،317؛الطويس،اختيار معرفة الرجال، 29/1.

)7( خليفة، طبقات خليفة، 167/1؛الذهبي، سر أعالم النبالء، 102/3.
)8( ابن األثر، أسد الغابة، 214/4، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 399/49.

ــق  ــتة، حتقي ــب الس ــة يف الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف يف معرف ــي، الكاش ــات، 52/6، الذهب ــعد، الطبق ــن س )9( اب
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ســنة 60هـــ باملدينة)1(.

كميل بن زياد:

كميــل بــن زيــاد بــن هنيــك بــن هيثــم بــن ســعد بــن مالــك بــن احلــارث بــن صهبــان 
ابــن ســعد بــن مالــك النخــع بــن مذحــج)2( كان رشيفــًا مطاعــًا ثقــة عابــدًا وقــورًا صلبــًا 
عنــد احلــرب لــه بــأس)3(، مــن كبــار شــيعة عــيل )()4( قتلــه احلجــاج بــن يوســف ســنة 

82هـ)5(.

مالك االشرت:

مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن احلــرث بــن جذيمــة  
ــن  ــال)8(  وم ــجعان األبط ــن الش ــًا)7( م ــًا بليغ ــدر خطيب ــر الق ــًا كب ــي)6( كان رشيف النخع

حممد عوامة، جدة – دار القبلة )ط1 – 1992(، 140/2؛الزركيل، األعالم، 206/5.
)1( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 150/4؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 212/24؛ الكتبــي، حممــد 
ــوض اهلل، بــروت – دار  ــيل يع ــد ع ــق حمم ــات، حتقي ــوات الوفي ــاكر )ت764هـــ - 1362م(: ف ــن ش ب

الكتــب، )ط1 – 2000(، 134/2.  
)2( ابن سعد، الطبقات، 179/6؛ السمعاين، االنساب، 75/5؛ ابن حجر، اإلصابة، 485/5.

)3( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الطــربي، 158/5؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 24 – 278؛ ابــن كثــر، البدايــة 
.57/9 والنهاية، 

)4( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 516/5؛ الرباقــي؛ تاريــخ الكوفــة، 366؛ جعفــر النقــدي، االنــوار العلويــة، 
ــدر،  ــة الص ــران – مكتب ــي، طه ــادي االمين ــد ه ــم حمم ــاب، تقدي ــى وااللق ــاس: الكن ــي، عب 468؛ القم

.245/3
ــب  ــر، هتذي ــن حج ــل، 151/3؛ اب ــر، الكام ــن االث ــاء، 19/2؛ اب ــة األولي ــاين، حلي ــم االصفه ــو نعي )5( اب

التهذيــب، 47/8.
)6( ابن سعد، الطبقات، 213/6؛ خليفة، طبقات خليفة، 249؛ ابن حجر، اإلصابة، 212/6.

)7( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 593/3، سر أعالم النبالء، 34/4.
)8( ابن خلكان، وفيات األعيان، 195/7.
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ــال  ــًا ق ــى إن علي ــه، حت ــيل ومؤازري ــام ع ــاب اإلم ــرة أصح ــن خ ــن)1( وم ــات التابع ثق
)( ــيل ــة ع ــن بإمام ــن املؤمن ــد كان م ــول اهلل )()2( فق ــت لرس ــا كن ــه كان يل ك عن

واملدافعــن عــن حقــه فيهــا)3(. 

استشــهد مالــك االشــرت بســثّم دّس إليــه وهــو يف طريقــه لتقلــد واليــة مــر ســنة 
37هـــ حيــث شــعر مــن دّس الســّم إليــه بــأن خططــه ســتخيب فـــي حـــال تقلــد واليــة 

مــر وفــرض ســيطرته عليـــها)4(.

مالك بن كعب: 

ــن أيب  ــيل ب ــن ع ــر املؤمن ــال أم ــن رج ــي )5( م ــي الربوع ــب األرحب ــن كع ــك ب مال
رشطتــه)8(. وصاحــب  وصحابته)6(وعالــه)7(   )( طالــب 

)1( ابن حجر، اإلصابة، 213/6.
)2( احلــيل، خالصــة األقــوال، 276؛ ابــن داوود، رجــال داوود، 157؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق: 

373/56؛ لذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 594/5، اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 167/15.
)3( ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم )ت276هـــ/889م(: اإلمامــة والسياســة، حتقيــق طه 
حممــد الزينــي، ســوريا – مؤسســة احللبــي للنــرش والتوزيــع )د.ت(، 66/1، الطــربي، تاريــخ الطــربي، 

433/4؛ ابــن األثــر، الكامــل، 386/2.
)4( البــالذري، أنســاب األرشاف، 168/3؛ األصفهــاين، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــدا هلل )ت430ه/1038م(: 
ذكــر أخبــار أصفهــان، ليــدن- بريــل )1934(، 318/2؛ املســعودي مــروج الذهــب، 20/2؛ ابــن 

ــة، 213/6. ــر، اإلصاب ــن حج ــان، 196/7؛ ب ــات األعي ــكان، وفي خل
)5( الــرازي، اجلــرح والتعديــل، 375/8، ابــن حجــر، اإلصابــة، 212/6، اخلوئــي، معجــم رجــال احلديث، 

.171/15
)6( ينظر: ابن األثر، الكامل، 375/3؛ الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، 336/6.

)7( البــالذري، أنســاب األرشاف، 393/2؛ املحمــودي، هنــج الســعادة، 121/12، مســتدركات علــم 
رجــال احلديــث، 336/6.

)8( حمسن االمن، أعيان الشيعة، 476/1.
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حممد بن أبي بكر:
حممــد بــن أيب بكــر واســم أيب بكــر )عبــد اهلل بــن عثــان( بــن أيب قحافــة القــريش)1( 
ولــد يف حجــة الــوداع ومل يكــن لــه صحبــة للرســول )()2( وأمــه أســاء بنــت عميــس 
ــهاد  ــد استش ــة وبع ــه إىل احلبش ــرت مع ــار وهاج ــر الطي ــة جعف ــت زوج ــة)3( كان اخلثعمي
جعفــر تزوجهــا أبــو بكــر وبعــد موتــه تزوجهــا اإلمــام عــيل وضــم إليهــا أبناءهــا فنشــأ 
حممــد يف حجــر اإلمــام عــيل )( إىل جــوار احلســن، حتــى إن عليــًا كان يقــول: حممــد 
ــام  ــاب اإلم ــاء أصح ــن أصفي ــر م ــن أيب بك ــد ب ــّد حمم ــر)4( وع ــب أيب بك ــن صل ــي م ابن
وخواصهــم)5(، قتــل يف خالفــة اإلمــام عــيل )( ســنة 38هـــ بمــر وكان عامــاًل لــه: 
فقــال اإلمــام عــيل )( حــن بلغــه مقتــل حممــد بـــن أيب بكر: )إن حـــزننا علـــيه عــى قدر 

ــًا()6(. بقتلــه إال أهنــم نقصــوا بغيضــًا ونقصنــا حبيب

حممد بن أبي حذيفة:

ــاف القــريش  ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــن ربيعــة ب ــة ب ــن عتب ــن حذيفــة ب حممــد ب
وكنيتــه أبــو القاســم، ولــد بــأرض احلبشــة عــى عهــد الرســول )()7( وأمــه ســهلة بنــت 

)1( البخاري، التاريخ، الكبر، 124، ابن حجر، هتذيب التهذيب، 70/9.
)2( العجيل، معرفة الثقات، 233/2-234؛ الطويس، رجال الطويس، 49.

)3( ابن حبان، مشاهر علاء األمصار، 40؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 366/3.
)4( املسعودي مروج الذهب، 2 / 306، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 53/6.

)5( الصدوق، اهلداية، قم – مطبعة اعتاد )ط1 – 1998(، 101؛ احليل خالصة االقوال، 236.
)6( الثقفي، الغارات، 758/2؛ النقريش، نقد الرجال، 4 / 97؛ الربوجردي، طرائف املقال، 106/2.

ــالم  ــر أع ــي، س ــال، 286/1؛  الذهب ــة الرج ــار معرف ــويس، اختي ــات، 366/3؛ الط ــان، الثق ــن حب )7( اب
النبــالء، 479/3. 
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ســهيل بــن عمــرو العــاص مــن صحابــة اإلمــام عــيل )(وعالــه)1( قتلــه شــيعة عثــان 
بمــر ســنة 38هـــ)2(.

خمنف بن سليم: 

خمنــف بــن ســليم بــن احلــارث بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن عامــر بــن ذهــل بــن مــازن 
ابــن ذبيــان بــن ثعلبــة االزدي الغامــدي)3( صحــايب جليــل)4( مــن ولــده أبــو خمنــف )لــوط 
ابــن حييــى( صاحــب األخبــار)5( كان مــن خــواص صحابــة اإلمــام عــيل)6( وعالــه عــى 

األمصــار)7(.

معقل بن قيس:

معقــل بــن قيــس الرياحــي مــن بنــي يربــوع بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد 
ــوة)9( مــن رجــال الكوفــة  ــد مــن األبطــال)8( األجــواد، ممــن أدرك عــر النب ــاة، قائ من

)1( الطــويس، رجــال الطــويس، 82؛ ابــن داوود، رجــال بــن داوود، 158؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 
247/15؛ احلــر العامــيل، وســائل الشــيعة، 309/20.

)2( الثقفي، الغارات: 327/1؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، 243/2.  
)3( ابــن ســعد، الطبقــات، 35/6؛ خليفــة، الطبقــات، 109؛ ابــن االثــر، اســد الغابــة، 122/5؛ ابــن حجــر، 

اإلصابــة، 45/6؛ هتذيــب التهذيــب،  78/10.
)4( البخاري، التاريخ الكبر، 52/8؛ ابن حبان، الثقات، 405/3؛ االميني، الغدير 368/9.

)5( ابن عبد الرب، االستيعاب، 1467/4.
)6( ابــن النديــم، أبــو الفــرج حممــد بــن أيب يعقــوب اســحاق )ت380هـــ/990م(: الفهرســت،حتقيق رضــا 
جتــدد، بــروت )دت(، 105؛ احلــر العامــيل، وســائل الشــيعة، 490/30؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

.115/19 احلديــث: 
)7( االصفهاين، تاريخ اصفهان، 101/1؛ ابن االثر، اسد الغابة، 123/5.

)8( ابن حجر، اإلصابة، 241/6.
)9( ابن كثر، البداية والنهاية، 310/7؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، 254/9.
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ــنة 43هـــ)3(. ــويف س ــن )()2(، ت ــام احلس ــة اإلم ــن صحاب ــم)1(، م وأبطاهل

املقداد بن عمرو:

املقـــداد بـــن عمــرو بـــن ثعلبــة بـــن مالك بـــن ربيعة بـــن ثامة بـــن مطرود بــن عمرو 
ابــن ســعد بـــن دهــر بـــن لــؤي بـــن ثعلبة بـــن مالك بـــن الرشيد بـــن دريم بـــن القن بـــن 
أهــود بـــن هبــراء بـــن عمــرو بـــن اكاف بـــن قضاعــة وكنيتــه أبــو معـــبد، حـــالف األســود 
ابـــن عبـــد يغــوث الزهـــري فـــي اجلاهليــة فتبنــاه فكـــان يقــال لــه املقــداد بـــن األســود 
فلـــا اسلـــم ونـــزل قـــوله اْدُعوُهــْم ِلَبائِِهــْم)4(، قيـــل املقداد بـــن عمــرو)5(. هاجر إىل 
احلبشــة اهلجـــرة الثانيـــة)6( وهـــو اول مـــن أعلن إســالمه بمكة، شهـــد  املواقع كلـــها مع 
ــربين  ــعة وأخ ــب أربـ ــرين بح ــه: ) إن اهلل أم ــي)( بقول ــه النب ــول اهلل  )( مدح رس
انـــه حيبهــم، قيــل يــا رســول اهلل ســمهم، قال: عــيل وأبــو ذر واملـــقداد وســـلان()7(، وكان 

املقــداد مــن شــيعة عــيل )( األوائــل وكان شــجاعًا باســاًل )8(تــويف ســنة 33هـــ )9(.

ــم  ــتدركات عل ــاهرودي، مس ــر، )ط1 – د.ت(، 115/4؛ الش ــروت – دار الفك ــى، ب ــزم، املح ــن ح )1( اب
رجــال احلديــث، 454/7؛ التســرتي، حممــد تقــي: قامــوس الرجــال، قــم - مؤسســة النــرش اإلســالمي 

.155  -154/10 )ط2001-1(، 
)2( ابن أيب احلديد: رشح هنج البالغة، 92/15.

)3( الطربي، تاريخ الطربي، 181/5؛ الزركيل، األعالم، 271/7.
)4( سورة األحزاب، اية 5.

)5( ابــن ســعد الطبقــات، 161/3؛ أبــو نعيــم األصفهــاين، حليــة األوليــاء، 172/1؛ ابــن عبــد الــرب، 
.1479/4 االســتيعاب، 

)6( ابن قانع، معجم الصحابة، 107/3؛ ابن األثر، أسد الغابة، 409/4.  
)7( اخلميني، أنوار اهلداية، قم – املكتب اإلعالمي اإلسالمي )ط1 – 1993(، 1 / 246.

)8( ابن داوود، رجال بن داوود: 192؛اخلوئي، معجم رجال احلديث، 19 / 34.
)9( ابــن ســعد، الطبقــات، 3 / 23؛ابــن حبــان، مولــد العلــاء ووفياهتــم، 1 / 122؛حســن الشــاكري، 
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ميثم التمار:
 )1()( ميثــم بــن حييــى التــار الكــويف االســدي بالــوالء مــوىل أمــر املؤمنــن عــيل
كان ميثــم أعجميــا عبــدًا المــرأة مــن بنــي أســد فاشــرتاه اإلمــام عــيل )(منهــا وأعتقــه، 
ــذي  ــمك ال ــول اهلل )( إن اس ــربين رس ــال اخ ــامل، ق ــال: س ــمك؟ ق ــا أس ــه: م ــال ل وق
ســاك بــه أبــوك يف العجــم ميثــم، قــال صــدق رســول اهلل وأمــر املؤمنــن، قــال فارجع إىل 
اســمك الــذي ســاك بــه أبــواك ودع ســامل، فرجــع إىل ميثــم وُكنـّـي أبــو ســامل)2( وصحــب 
 )(وكان يعمــل ببيــع التمــر وكان اإلمــام عــيل )أمــر املؤمنــن وكان أثــرًا عنــده)3
جيلــس إليــه إذا خــرج مــن جامــع الكوفــة وكان يبيــع لــه التمــر إذا غــاب ميثــم)4(. قطــع 

عبيــد اهلل بــن زيــاد يديــه ورجليــه ثــم أمــر بقطــع لســانه وقتلــه وذلــك ســنة 60هـــ)5(.

نعيم بن دجاجة:

نعيــم بــن دجاجــة بــن شــداد بــن حذيفــة بــن بكــر بــن قيــس بــن منقــذ بــن طريــف 
ابــن عمــرو بــن احلـــارث بـــن ثعلبــة بــن أســـد بــن دودان األســدي ويقـــال لــه نعـــيم بـــن 

.)( كــويف مــن أصحــاب اإلمــام عــيل ،)خارجــة)6

اإلعالم من الصحابة والتابعن، 3 / 13-10.
)1( الطــويس، الفهرســت، حتقيــق جــواد القيومــي، قــم –مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1-1996(، 150؛ 
ــروت – دار االضــواء )ط3 –  ــزرك: الذريعــة، ب ــا ب ــرواة، 2 / 284؛ الطهــراين، أق ــيل، جامــع ال االردبي

.317/4  ،)1983
)2( ابن حجر، اإلصابة، 249/6؛ الزركيل، األعالم، 336/7.

)3( الشــاهرودي، مســتدرك ســفينة البحــار، 329/9؛جعفــر النقــدي، االنــوار العلويــة، 463؛ احلــر العامــيل، 
وســائل الشــيعة، 9/1؛ فاخــر املوســوي، التجــيل األعظــم، قــم )ط2001-1(، 389.

)4( الرباقي، تاريخ الكوفة، 335.
)5( الطربي، تاريخ الطربي، 275/4؛ الرباقي، تاريخ الكوفة: 336.

)6( ابــن ســعد، الطبقــات، 128/6؛ ابــن حبــان، الثقــات: 478/5؛ الــرازي، اجلــرح والتعديــل، 461/8، 
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هاشم بن عتبة:

هاشــم بــن عتبــة بــن أيب وقــاص الزهــري ابــن أخــي ســعد بــن أيب وقــاص، صحــايب 
ــل  ــه كان يرق ــال( ألن ــمى ) املرق ــة)2( يس ــح مك ــوم فت ــلم ي ــان)1( أس ــن الفرس ــب م خطي
)يــسع اهلرولــة( يف احلــرب)3( مــن صحابــة اإلمــام عــيل )( وقــادة جيشــه)4(. قتــل يف 

أخــر أيــام صفــن وذلــك ســنة 37هـــ)5(.

يزيد بن القيس:

يزيــد بــن القيــس بــن متــام بــن صاحــب األرحبــي مــن بنــي صعــب بــن دومــان مــن 
)( مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )7()( ــي ــن)6( أدرك النب مهــدان مــن رؤســاء الياني

وعالــه)8(. 

النقريش، نقد الرجال، 17/5؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 413/10. 
)1( البخــاري، التاريــخ الكبــر، 348/8؛ ابــن حبــان، مشــاهر علــاء األمصــار، 34؛ الــرازي، اجلــرح 
ــب: 219/1. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــالء، 206/6؛اب ــالم النب ــر أع ــي، س ــل، 1347/3، الذهب والتعدي

)2( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 1 / 209؛احلاكم النيسابوري، املستدرك، 395/3.
)3( اجلواهري، املفيد من معجم رجال احلديث، 651؛ التسرتي، قاموس الرجال، 485/10.

)4( احلــيل، خالصــة االقــوال، 289؛ النقــريش، نقــد الرجــال، 43/5؛ عــيل خــان املــدين، الدرجــات الرفيعــة، 
ــز  ــم – مرك ــام، ق ــد األي ــي، عوائ ــق النراق ــتيعاب، 1546/4؛ املحق ــرب، االس ــد ال ــن عب 375 – 377؛ اب

األبحــاث والدراســات اإلســالمية )ط1 – 1975(: 176.
)5( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 584/3؛ االردبيــيل، جامــع الــرواة، 310/2؛ القــايض النعــان املغــريب، رشح 

.18/2 األخبار، 
الــزركيل،  البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 348/14؛الطــويس، رجــال الطــويس، 86؛  )6( ينظــر: اخلطيــب 

احلديــث، 127/21. اخلوئــي، معجــم رجــال  األعــالم 186/8؛ 
)7( االميني، الغدير، 45/9.

)8( املســعودي، مــروج الذهــب، 52/4؛ التســرتي، قاموس الرجال، 110/11؛ الشــاهرودي، مســتدركات 
علــم رجــال احلديــث، 258/8؛ االميني الغديــر، 44/9.
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األثر السياسي والعسكري

 )( لصحابة اإلمام علي





79

يعـــد الـــدور الســيايس مــن صميــم رســــالة أصحــاب أمــر املؤمـــنن اإلمــام عـــيل 
)( ســيّا وأن مصاحبتهــم لــه )( كانــت تعبــرًا عــن رأي ســيايس ودينــي وفكــري 
يف الوقــت نفســه، وكذلــك فإهنــم عــربوا عــن ذلــك الــدور بمختلــف املراحــل السياســية 
التــي مــرت هبــا االمــة اإلســالمية أبــان احلقبــة ) موضــوع البحــث( والتــي ســيأيت ذكرها، 
ــو  ــكري ه ــب العس ــار ان اجلان ــر االعتب ــا بنظ ــا اخذن ــكري اذا م ــب العس ــك اجلان وكذل
جــزء مــن اجلانــب الســيايس أو نتيجــة لــه لكــون االحــداث العســكرية يف جمملهــا هــي 
تطــورات ألحــداث سياســية تعــذر الوصــول إىل حلــول ســلمّية هلــا، اذ اصبــح الســالح 

حــاًل للمعضلــة السياســية.

السقيفة 
مّلــا رجــع رســول اهلل  )( مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم، خطــب يف قرابــة 
مائــة الــف مــن املســلمن فقــال: )كأين قــد دعيــت فأجبــت، وإين تركــت فيكــم الثقلــن 
كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي فأنظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا فإهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا 
 )(عــّي احلــوض( ثــم قــال: )ان اهلل مــوالي وانــا مــوىل كل مؤمــن ثــم اخــذ بيــد عــي
فقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه وأنــر 
مــن نــره وأخــذل مــن خذلــه()1(. فقــال  عمــر بــن اخلطــاب لعــيل )( بــخ بــخ لــك 
ــْوَم  ــاىل: اْلَي ــه تع ــزل قول ــلم)2( ون ــوىل كل مس ــوالي وم ــت م ــب أصبح ــن أيب طال ياب

)1( البخاري،التاريــخ الكبــر، 375/1؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد: 239/14؛ الصــدوق: االمــايل، 
قــم، مؤسســة البعثــة )ط1-1996(، 50؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 228/5؛ االمينــي، الغديــر، 

17/1؛ حممــد رضــا املظفــر، الســقيفة، حتقيــق حممــود املظفــر، قــم، هبمــن، )ط2 – 1984(، 65.
)2( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 284/8.



صحابة اإلمام علي )( وأثرهم يف حياة املسلمني العامة80

َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم الســالم ِدينــًا)1(، ومــا 
إن تــويف الرســول الكريــم )( حتــى جــاءت حادثــة الســقيفة لتشــر ذاهتــا إىل اهنــا قــد 
نقضــت مــا جــاء يف حجــة الــوداع وخطبــة غديــر خــم، ويفــس ذلــك انعقادها )الســقيفة( 
يف وقــت مبكــر بعــد وفــاة النبــي )( عنــد انشــغال اإلمــام عــيل )( وصحبــه بتجهيــز 
النبــي وقبــل مواراتــه الثــرى، فقــد كان ســعد بــن عبــادة خيطــب بالنــاس يف ســقيفة بنــــي 
ســاعدة متناســيًا حجــة الــوداع وخطبــة الرســول )( يف حــن كان املؤمنــون منشــغلن 
بتحديــد مثــوى النبــي )( وســعد ينشــد بفضائــل االنصــار يف الســقيفة ويقــول: 
ــة مــن  ــة ف الســالم ليســت لقبيل ــن وفضيل ــا معــر األنصــار إّن لكــم ســابقة ف الدي )ي
ــادة الرمحــن  العــرب، أن حممــدًا )( لبــث بضعــة عــر ســنة ف قومــه يدعوهــم إىل عب
وخلــع االنــداد واالوثــان فــا آمــن بــه مــن قومــه إال رجــال قليــل مــا كانــوا يقــدرون عــى 
ان يمنعــوا رســول اهلل )( وال يعــزوا دينــه وال أن يدفعــوا عــن انفســهم ضيــا عّمــوا بــه 
حتــى اذا اراد بكــم فضيلــة ســاق اليكــم الكرامــة وخصكــم بالنعمــة فرزقكــم اهلل اليــان 
ــد  ــم اش ــه، فكنت ــاد ألعدائ ــه واجله ــه ولدين ــزاز ل ــه والع ــه وألصحاب ــع ل ــوله واملن برس
النــاس عــى عــدوه مــن غريكــم حتــى اســتقامت العــرب ألمــر اهلل طوعــًا وكرهــًا واعطــى 
البعيــد املقــادة صاغــرًا داخــرًا حتــى اثخــن اهلل تعــاىل لرســوله )( بكــم االرض، ودانــت 
ــر العــن اســتبدوا هبــذا  ــه، فتوفــاه اهلل وهــو عنكــم راض، بكــم قري بأســيافكم العــرب ل
األمــر دون النــاس(، فوصــل خــرب ذلــك إىل أيب بكــر وعمــر وكانــا فيمــن كان عنــد جثــان 

ــدة)2(. ــة أيب عبي ــاعدة برفق ــي س ــقيفة بن ــوا إىل س ــاس وانرف ــوا الن ــي )( فرتك النب

وأراد عمــر ان يتكلــم فنهــاه أبــو بكــر وتكلــم قائــاًل: )نحــن املهاجــرون أول النــاس 

)1( سورة املائدة، اية 3.
)2( الطربي، تاريخ الطربي، 456-455/2.
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ــول اهلل  ــهم  برس ــًا وأمّس ــنهم وجوه ــطهم دارًا وأحس ــانًا وأوس ــم أحس ــالمًا وأكرمه اس
)( رمحــًا وأنتــم إخواننــا ف الســالم ورشكاؤنــا ف الديــن نرتــم وواســيتم فجزاكــم 
اهلل خــريًا فنحــن االمــراء وانتــم الــوزراء()1(، وكان بشــر بــن ســعد ابــن عــم ســعد بــن 
ــر  ــا أم ــوا: من ــن قال ــعد ح ــض إىل س ــل البع ــالف ورأى مي ــعد خ ــن س ــه وب ــادة بين عب
ــح  ــاس لصال ــر بالن ــب بش ــن)2(، فخط ــذا اول الوه ــاًل: ه ــعد قائ ــر، ورد س ــم أم ومنك
ــة، فقــال: ان حممــدًا مــن  قريــش وطلــب مــن االنصــار التخــيل عــن دعواهــم يف اخلالف
قريــش وقومــه أحــق بــه هــو أوىل فاتقــوا اهلل وال ختالفوهــم وال تنازعوهــم، ثــم بايــع أبــا 
بكــر)3( ثــم قــام رئيــس األوس أســيد بــن حضــر وبايــع أبــا بكــر وتبعــه قومــه واحــدًا تلــو 
اآلخــر وخرجــوا مــن الســقيفة قاصديــن املســجد يأخــذون البيعــة مــن كل مــن رأوه يف 

طريقهــم إىل أن وصلــوا املســجد)4(. 

وروى الطــربيس وابــن كثرانــه بعــد أن وارى اإلمــام عــيل)( وآل بيتــه وصحبــه 
جثــان الرســول )( الثــرى، علــم ببيعة املسلمـــن أليب بكـــر وعـــدم مشــاورته فخطب 
بالنــاس قائــاًل: )أنشــد بــاهلل رجــاًل ســمع رســول اهلل )( يــوم غديــر خــم يقــول مــن 
كنــت مــواله فــإن عليــًا مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وأحــب مــن أحبــه 
ــهدوا  ــاس فش ــام أن ــه(، فق ــن خذل ــذل م ــره وأخ ــن ن ــر م ــه وأن ــن أبغض ــض م وأبغ

)1( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 269/2؛ اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 23/2؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 
457/2؛ ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر أمحــد بــن حممــد )ت382هـــ/993م(: العقــد الفريــد، حتقيــق حممــد 
ــن  ــل، 329/2؛ اب ــر، الكام ــن االث ــاج، 91؛ اب ــربيس، االحتج ــرة )1940(، 86/4؛ الط ــعيد، القاه س

حجــر، فتــح البــاري، 24/7.
)2( ابن حجر، فتح الباري، 30/7.

)3( الطربي، تاريخ الطربي، 458/2.
)4( م.ن، 459/2.
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أهنــم ســمعوا رســول اهلل )( قــد قــال ذلــك)1(. وذكــر اليعقــويب أنــه ختلــف عــن البيعــة 
مجاعــة مــن املهاجريــن واالنصــار وبعــض صحابــة اإلمــام عــيل)( وآل بيتــه كالعبــاس 
بــن عبــد املطلــب وابنــه الفضــل، والزبــر بــن العــوام، وخالــد بــن ســعيد، واملقــداد بــن 

عمــرو، وســلان الفــاريس، وأبــو ذر الغفــاري، وعــار بــن يــارس، وغرهــم مجاعــة)2(.

واشــار الطــربي ان االنصــار قالــت: )ال نبايــع إالّ عليــًا()3( وهــذا يــدل عــى ان 
بعــض املمتنعــن عــن البيعــة هــم اهلاشــميون، أمــا الطــرف اآلخــر فهــم العارفيــو بحقــه 
وأهليتــه للخالفــة فقــد اتــى إليــه )( خالــد بــن ســعيد قائــاًل: أبســط يــدك أبايعــك فــو 
اهلل مــا ف النــاس احــد اوىل بمقــام حممــد منــك)4(، أمــا ســلان الفــاريس فحــن علــم ببيعــة 
النــاس أليب بكـــر قــال: واهلل لــو بايعــوا عليــًا ألكـــلوا مـــن فوقهم ومــن حتت ارجلهـــم)5(.

ــي  ــض النب ــا قب ــاًل: )مّل ــار، قائ ــن واالنص ــيل )( باملهاجري ــام ع ــب اإلم ــم خط ث
اشــتغلت بغســله وتكفينــه والفــراغ مــن شــأنه ثــم آليــت أن ال ارتــدي بــرداء إال للصــالة 
حتــى أمجــع القــرآن إذ هــو أحــق وأوىل، ثــم أخــذت بيــد فاطمــة وابنــي احلســن واحلســن 
ــدر وأهــل الســابقة، فأنشــدهتم حقــي ودعوهتــم إىل نــريت فــا أجابنــي  فــدرت أهــل ب
ــل  ــك أه ــد راودت ف ذل ــداد، ولق ــار واملق ــلان وع ــو ذر وس ــط أب ــة ره ــم إال أربع منه
بيتــي فأبــوا عــّي اال الســكوت ملــا علمــوا وغــارة مــا ف صــدور القــوم وبغضهــم هلل 
ــا ســمعتم مــن  ــوه م ــه فانطلقــوا بأمجعكــم إىل الرجــل فاعرف ــت نبي ولرســوله وألهــل بي
رســول اهلل)(  ليكــون ذلــك أوكــد للحجــة وأبلــغ للعقوبــة، وأبعــد هلــم مــن رســول 

)1( الطربيس، االحتجاج، 96-97؛ ابن كثر، البداية والنهاية، 230-329/5.
)2( ينظر:  اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 103/2.

)3( تاريخ الطربي، 202/3.
)4( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 105/2.

)5( البالذري، أنساب األرشاف، 591/1.
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اهلل  )(يــوم القيامــة اذا وردوا عليــه( فانطلــق القــوم حتــى احدقــوا بمنــرب رســول اهلل 
ــال املهاجــرون لألنصــار قومــوا  ــرب ق ــو بكــر املن ــوم اجلمعــة فلــا صعــد أب )( وكان ي
ــم  ــاىل أدناك ــإن اهلل تع ــوا ف ــم تكلم ــل انت ــن: ب ــار للمهاجري ــال االنص ــوا، فق ــم تكلم انت
ــكان  ــاِر)1( ف ــَن َواألَنَص ــيِّ َوامْلَُهاِجِري ــَى النَّبِ ــاَب اهلل َع ــد تَّ ــاىل: َلَق ــه تع ــه بقول يف كتاب
أول مــن تكلــم مــن املهاجريــن خالــد بــن ســعيد بــن العــاص إذ قــام فحمــد اهلل وأثنــى 
ــا  ــال لن ــم خياركــم أن رســول اهلل ق ــم وعل ــد علمت ــا معــر قريــش ق ــال: )ي ــم ق ــه ث علي
ونحــن حميطــون بــه ف بنــي قريضــة وقــد قتــل عــي عــدة مــن رجاهلــم، يــا معــر قريــش 
إين موصيكــم بوصيــة فأحفظوهــا ومودعكــم امــرًا فــال تضيعــوه، أال وإن عليــًا إمامكــم 
مــن بعــدي وخليفتــي فيكــم بذلــك أوصــاين جرئيــل عــن ريب إال وإن ل حتفظــوا وصيتــي 
فيــه ول تــؤازروه ول تنــروه اختلفتــم ف أحكامكــم واضطــرب عليكــم أمــر دينكــم وويل 
ــون  ــم الوارث ــي ه ــل بيت ــن ريب، أال وأن أه ــل ع ــرين جرئي ــك أخ ــم بذل ــم رشارك عليك
ــي اللهــم مــن أعطــاين ف أهــل بيتــي وحفــظ فيهــم وصيتــي  ألمــري القائمــون بأمــر أمت
فاحــره ف زمــريت ومــن عصــاين ف أهــل بيتــي وضيــع فيهــم وصيتــي فاحرمهــم اجلنــة 
ــال  ــاب وق ــن اخلط ــر ب ــه عم ــام إلي ــموات واالرض()2(، فق ــرض الس ــا كع ــي عرضه الت
لــه: أســكت يــا خالــد فلســت مــن أهــل املشــورة وال مــن يعتنــى برأيــه !، فقــال لــه: بــل 
أســكت يابــن اخلطــاب فإنــك واهلل لتنطــق بغــري لســانك وتعتصــم بغــري اركانــك وإنــك 

ــم العنــر مالــك ف قريــش مــن مفخــر)3(. ــان ف احلــروب لئي جلب

)1( سورة التوبة، آية 117.
)2( الطــربيس، االحتجــاج، 95؛ ابــن جــرب )ت ق7هـــ(: هنــج اإليــان، حتقيــق أمحــد احلســيني، ط1- 1998، 

قــم، 581.
)3( الصــدوق: اخلصــال، حتقيــق عــيل اكــرب الغفــاري، قم-احلــوزة العلميــة )1983(، 463؛ ابــن حاتــم 
ــم، قم-مؤسســة النــرش  ــدر النظي ــم )ت664هـــ/1265م( ال ــن حات ــن يوســف ب ــن ب العاميل،مجــال الدي



صحابة اإلمام علي )( وأثرهم يف حياة املسلمني العامة84

ــد  ــوا، وق ــم ومل تفعل ــد( أي فعلت ــد ونكردي ــام ســلان الفــاريس وقــال: )كردي ــم ق ث
ــزل  ــرك إذ ن ــند أم ــن تس ــر إىل م ــا بك ــا أب ــال: ي ــم ق ــك، ث ــل ذل ــة قب ــن البيع ــع ع كان امتن
بــك مــا ال تعرفــه وإىل مــن تفــزع إذا ســئلت عــا ال تعلمــه ومــا عنــدك ف تقدمــك عــى 
مــن هــو اعلــم منــك وأقــرب إىل رســول اهلل  )( وأعلــم بتأويــل كتــاب اهلل عزوجــل 
ــه  ــم قول ــه فنبذت ــد وفات ــه عن ــه وأوصاكــم ب ــي )( ف حيات ــه النب ــه ومــن قّدم وســنة نبي
وتناســيتم وصيتــه وأخلفتــم الوعــد ونقضتــم العهــد وأحللتــم العقــد الــذي كان عقــده 
عليكــم مــن النفــوذ حتــت رايــة أســامة بــن زيــد حــذرًا مــن مثــل مــا اتيتمــوه وتنبيهــًا لألمــة 
عــى عظيــم مــا اجرتمتمــوه ومــن خمالفــة أمــره، فعــن قليــل يصفــو لــك األمــر وقــد أثقلــك 
الــوزر ونقلــت إىل قــرك ومحلــت معــك مــا كســبت يــداك فلــو راجعــت احلــق مــن قريــب 
وتالفيــت نفســك وتبــت إىل اهلل مــن عظيــم مــا اجرتمــت كان ذلــك أقــرب إىل نجاتــك 
ــبث  ــت متش ــا أن ــك ع ــك ذل ــم يردع ــا، فل ــا رأين ــت ك ــمعنا ورأي ــا س ــمعت ك ــد س فق
ــه  ــه هــذا األمــر الــذي ال عــذر لــك ف  تقلــده وال حــظ للديــن واملســلمن ف قيامــك ب ب
فــاهلل اهلل ف نفســك فقــد أعــذر مــن أنــذر وال تكــن كمــن مــن أدبــر واســتنكر)1(، ثــم قــام 
أبــو ذر وقــال: يــا معــر قريــش أصبتــم قياحــة وتركتــم قرابــة واهلل لريتــدن مجاعــة مــن 
ــا  ــم  )( م ــت نبيك ــل بي ــر ف أه ــم األم ــو جعلت ــن، ول ــذا الدي ــكن ف ه ــرب ولتش الع
اختلــف عليكــم ســيفان، واهلل لقــد صــارت ملــن غلــب، ولتطمحــن اليهــا عــن مــن ليــس 

اإلسالمي )د.ت(، 443؛ عيل خان املدين، الدرجات الرفيعة، 394.
)1( ينظــر: ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 39/18؛ الطــربيس، االحتجــاج، 100؛ املرندي، أبو احلســن 
عــيل النجفــي: جممــع النوريــن وملتقــى البحريــن، بــروت – طبعــه حجريــة )د.ت(، 86؛ عــيل االمحــدي 
امليانجــي: مواقــف الشــيعة، قــم - مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1-1996(، 426/1؛ املجلــي، حممــد 
ــاء  ــاين، بــروت - مؤسســة الوف ــم الرب ــد الرحي ــق عب ــوار، حتقي باقــر )ت1111هـــ/1699م( بحــار االن

)ط1983-2(، 195/28.
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مــن أهلهــا، وليســفكن ف طلبهــا دمــاًء كثــرية، لقــد علمــت وعلــم خياركــم أن رســول 
ــم  ــن  )( ث ــن واحلس ــي احلس ــم ألبن ــي )( ث ــدي لع ــر بع ــال: ان األم اهلل )(: ق
ــم  ــه إليكــم فأطعت ــم قــول نبيكــم وتناســيتم مــا عهــد ب ــي، فأطرحت ــن مــن ذريت للطاهري
الدنيــا الفانيــة ونســيتم الخــرة الباقيــة فكذلــك االمــم مــن قبلكــم كفــرت بعــد أنبيائهــا 
ــذة  ــل والق ــل بالنع ــذو النع ــاويتموهم ح ــت فس ــريت وبدل ــا وغ ــى أعقاهب ــت ع ونكص
بالقــذة وعمـــا قلـــيل تذوقـــون وبــال أمـــركم وجتزون با قـــدمت أيديكم ومـــا اهلل بظـــالم 

للعـبيد)1(. 

ثــم قــام املقــداد فقــال: يــا أبــا بكــر إرجــع إىل ربــك وتــب عــن ظلمــك وتــب إىل ربك 
والــزم بيتــك وأبــك عــى خطيئتــك، وســلم األمــر لصاحبــه الــذي هــو اوىل بــه منــك، فقــد 
علمــت مــا عقــد رســول اهلل )( ف عنقــك مــن بيعتــه ونّبــه عــى بطــالن وجــوب هــذا 
األمــر لــك وملــن عضــدك عليــه، فاتــق اهلل وبــادر باالســتقالة قبــل فوهتــا فــإن ذلــك أســلم 
لــك ف حياتــك وبعــد وفاتــك وال تركــن إىل دنيــاك وال تغرنــك قريــش وال غريهــا ولقــد 
ــا  ــه ب ــلمه إلي ــول اهلل  )( فس ــد رس ــر بع ــب األم ــو صاح ــًا ه ــت أن علي ــت وتيقن علم
ــت  ــك أن قبل ــت ل ــد واهلل نصح ــوزرك، فلق ــف ل ــك وأخ ــم لترئت ــه أت ــه فإن ــل اهلل ل جع
ــه  ــا إلي ــا هلل وإن ــال: إن ــلمي فق ــدة األس ــام بري ــم ق ــور)2(. ث ــع االم ــي وإىل اهلل ترج نصح
ــا بكــر أنســيت أم تناســيت وخدعــت أم  ــا أب راجعــون، مــاذا لقــي احلــق مــن الباطــل، ي
خدعتــك نفســك أم ســولت لــك االباطيــل، أول تذكــر مــا امرنــا بــه رســول اهلل )( مــن 
تســمية عــي بأمــرة املؤمنــن، والنبــي بــن أظهرنــا، وقولــه لــه ف عــدة أوقــات هــذا عــي 

)1( الصــدوق، االعتقــادات يف ديــن اإلماميــة، حتقيــق عصــام عبــد الســيد، بــروت- دار املفيــد، )ط2- 
1993(، 62؛ االشــتياين، مــرزا أمحــد، لوامــع احلقائــق يف اصــول العقائــد، بــروت - دار التعــارف 

.25/2  ،)1979(
)2( الطربيس، االحتجاج، 101.
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أمــري املؤمنــن وقاتــل القاســطن، إتــق اهلل وتــدارك نفســك قبــل ان ال تدركهــا وأنقذهــا 
ــه، وتراجــع  ــادى ف اغتصاب ــه منــك وال تت مــا هيلكهــا وأردد األمــر إىل مــن هــو أحــق ب
وانــت تســتطيع ان ترتاجــع فقــد حمضتــك النصــح ودللتــك عــى طريــق النجــاة فــال 

تكونــن ظهــرًا للمجرمــن)1( فضــاًل عــن أنــه وصــف البيعــة أليب بكــر بقولــه)2(:
بـــها هدمــوا  بيعــــــة  دعائــــــميـــــــــــا  وجثــــــــــــوا  أســـــــــــا 
هــــــــــدًى بيعتهــم  هاشــــــــــمأتكــــــون  عنهــــــــــــا  وتغيــب 

أهلهــــــــــا  رائــد  مولـــــــــى حذيفـــــــــة سالــــــــمويكــــــــون 
معاشــرًا النــي  وهلـــــــــازمأمـــــــــــــــر  أســــــــــوة  هــــــــــــم 
يسلمـــــــــوا أو  يدخلــوا  تســليم مـــــــن هـــــــــــو عالـــمأن 
اإلمامــة لــه  الوصــي  بعــده يف النــاس فيهــا قائــمان 
خملولـــــق ال  مـتقــــــــــــــــــــادموالـعهــــــــــد  وال  مـنـــــــــه 

 وقــد بقــي بريــدة عــى موقفــه حتــى بعــد أن آل األمــر أليب بكــر ودخــل عامــة النــاس 
ــا  ــه اإلمــام عــيل )(: »ي ــع عــي )(، فقــال ل ــى يباي ــع حت ــاًل. ال اباي ــه قائ حتــت لوائ
ــه النــاس، فــإن اجتاعهــم أحــب إيل مــن اختالفهــم«)3( أمــا  بريــدة أدخــل فيــا دخــل في
ــا معــر املســلمن إن كنتــم علمتــم وإال فاعلمــوا أن  ــا معــر قريــش و ي عــار فقــال: ي
أهــل بيــت نبيكــم أوىل بــه وأحــق بإرثــه وأقــوم بأمــور الديــن وآمــن عــى املؤمنــن وأحفــظ 

)1( ابــن طــاووس، ريض الديــن عــيل )ت664هـــ/1265م( اليقــن، اجلزائــر، دار الكتــاب )ط1 – 1993(، 
340- 341؛ الطــربيس، االحتجــاج، 95.

)2( ابــو الصــالح احللبــي، )ت447هـــ/1054م(: تقريــب املعــارف، قــم )ط1-1997(، 194-195؛ 
القمــي، حممــد بــن احلســن )ت ق7هـــ(: العقــد النضيــد والــدر الفريــد، حتقيــق عــيل اوســط، دار احلديــث 

)ط1-2003(، 160- 161؛ املجلــي، بحــار االنــوار، 308/37.
ــي،  ــالح احللب ــو الص ــة – مؤسســة اســاعيليان )ط2- 1990(، 243/3، أب )3( املرتــى، الشــايف يف اإلمام

تقريــب املعــارف، 194.
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ألمتــه فمــروا صاحبكــم فلــريد احلــق إىل أهلــه قبــل ان يضطــرب حبلكم ويضعــف أمركم 
ويظهــر شــتاتكم وتعظــم الفتنــة  بكــم وختتلفــون فيــا بينكــم ويطمــع فيكــم عدوكــم فقــد 

علمتــم أن بنــي هاشــم أوىل هبــذا األمــر منكــم وعــي أقــرب إىل نبيكــم منكــم... ألــخ)1(.

 )( ثــم هنــض خزيمــة بــن ثابــت فقــال: أهيــا النــاس ألســتم تعلمــون أن رســول اهلل
ــمعت  ــهد أين س ــال: فأش ــى. ق ــوا: ب ــريي؟ قال ــي غ ــرد مع ــدي ول ي ــهاديت وح ــل ش قب
رســول اهلل )( يقــول: )اهــل بيتــي يفرقــون بــن احلــق والباطــل وهــم االئمــة الذيــن 

يقتــدى هبــم( وقــد علمــت مــا علمــت ومــا عــى الرســول إال البــالغ املبــن)2(.

ــًا  ــه أقــام علي ــا )( ان ــا اشــهد عــى نبين ــن التيهــان فقــال : وأن وبعــده قــام مالــك ب
ــاس  ــم الن ــة، فقــال مجاعــة: مــا أقامــه إال ليعل ــًا، فقالــت االنصــار مــا أقامــه للخالف إمام
أنــه مــوىل مــن كان رســول اهلل)( مــواله، وكثــر اخلــوض ف ذلــك، فبعثنــا رجــاالً 
منــا إىل رســول اهلل )( فســألوه عــن ذلــك، فقــال )(: قولــوا هلــم عــي ويل املؤمنــن 
بعــدي وأنصــح النــاس ألمتــي، وقــد شــهدت بــا حــرين ومــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء 

ــًا)3(. ــوم الفصــل كان ميقات ــر إن ي فليكف

ــيّل إين  ــهدوا ع ــش إش ــرش قري ــا مع ــال: ي ــد اهلل وق ــف فحم ــن حني ــهل ب ــام س ــم ق ث
ــاس هــذا  ــد عــيل )( وهــو يقــول اهيــا الن ــه أخــذ بي اشــهد عــى رســول اهلل وقــد رأيت
عــيل امامكــم مــن بعــدي ووصيــي يف حيــايت وبعــد وفــايت وقــايض دينــي ومنجــز وعــدي 
وأول مــن يصافحنــي عــى حــويض، فطوبــى ملــن اتبعــه ونــره والويــل ملــن ختلــف عنــه 

)1( ابن طاووس، اليقن، 341.
)2( الصدوق، اخلصال، 464؛ املجلي، بحار االنوار، 213/28.

ــروض  ــون، ال ــارس حس ــة، 321؛ ف ــات الرفيع ــدين، الدرج ــان امل ــيل خ ــاج، 95؛ ع ــربيس، االحتج )3( الط
ــر، 186. ــث الغدي ــى حدي ــر يف معن النظ
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وخذلــه، وقــام أخــوه عثــان بــن حنيــف فقــال، واشــهد أن رســول اهلل )( قــال: أهــل 
بيتــي نجــوم االرض فــال تتقدموهــم فهــم الــوالة، فقــام إليــه رجــل فقــال: يــا رســول اهلل 
وأي أهــل بيتــك؟ قــال )(: عــيل )( والطاهريــن مــن ولــده، فــال تكــن يــا أبــا بكــر 

اول كافــر بــه وال ختــن اهلل والرســول وختونــوا امانتكــم وانتــم تعلمــون)1(.

ــاد اهلل يف أهــل  ــوب االنصــاري: فقــال: إتقــوا اهلل عب ــو اي ــه، فقــام أب ــوا لقول فلــم يكرتث
بيــت رســول اهلل)( و ارددوا إليهــم حقهــم الــذي جعلــه اهلل هلــم، فقــد ســمعتم مثلــا ســمع 
ــي أئمتكــم  ــس يقــول: )أهــل بيت ــد جمل ــا )( وجملــس بع ــام لنبين ــد مق ــام بع ــا يف مق اخوانن
ــن  ــذول م ــرة، خم ــل الكف ــررة وقات ــري ال ــذا أم ــول: ه ــي )( ويق ــي إىل ع ــم يوم ــدي، ث بع

ــواب رحيــم()2(. ــاه ان اهلل ت ــوا إىل اهلل مــن ظلمكــم إي ــه، منصــور مــن نــره فتوب خذل

ومل تقتــر ترحيــات أصحــاب اإلمــام عــيل)( واتباعــه عــى اخلطــاب املبــارش 
ــلمن  ــوم املس ــة لعم ــت موجه ــا كان ــة وإن ــيل )( باخلالف ــام ع ــة اإلم ــر بأحقي أليب بك
ــة  ــيل باخلالف ــام ع ــق اإلم ــرح بح ــاريس ي ــلان الف ــد كان س ــبات، فق ــف املناس يف خمتل
ــم يف  ــك نظ ــك، وكذل ــث يف ذل ــن احادي ــول اهلل )( م ــن رس ــمع م ــا س ــتندًا إىل م مس

ذلــك شــعرًا، منــه قولــه)3(:
عـن هاشم ثم منهم عن أبي احلسنما كنت احسب إن األمر منصرف
وأعـــلم بالـقول باألحكام والسنـــنأوليس أول من صلى لـقـبلـتــــــــــــه

)1( ابــن جــرب، هنــج اإليــان، 584؛ الشــرازي القمــي،  حممــد طاهــر )ت1098هـــ/1668م(: كتــاب 
االربعــن، حتقيــق مهــدي رجائــي، ايــران – )مكتبــة االمــر – 1998(، 241؛ بحــر العلــوم، حممــد 

مهــدي: الفوائــد الرجاليــة، طهــران – مكتبــة الصــادق )د.ت(، 35/3.
)2( الطربيس، االحتجاج، 96؛ املجلي، بحار االنوار، 200/28.

ــق عــيل  ــة املــرام وحجــة اخلصــام يف تعيــن اإلمــام، حتقي )3( هاشــم البحــراين )ت1107هـــ/1605م(: غاي
ــم، 401- 402. ــدر النظي ــيل، ال ــم العام ــن حات ــر: اب ــور، )د.ت(، 124/6؛ ينظ عاش
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وقــد قيــل ان هــذا الشــعر خلزيمــة بــن ثابــت )ذو الشــهادتن( وهــذا ال يفقــده 
)الشــعر( شــيئًا معنــاه كونــه نســب إىل شــخص اخــر لكــون ذلــك الشــخص مــن نفــس 
اجتــاه األول فضــاًل عــن أن ذلــك الشــعر أنشــد يف املعنــى نفســه وال يقبــل االنــراف عنــه 

ــواه)1(. إىل س

وكذلــك كان أبــو ذر الغفــاري يعــرب عــن موقفــه جتــاه اخلالفــة املســلوبة كلا ســنحت 
لــه الفرصــة، وخصوصــًا يف موســم احلــج حيــث كان يــروي للحجيــج أحاديث الرســول 

)( التــي حــث فيهــا عــى واليــة اإلمــام عــيل)( مــن بعــده)2(.

أمــا قيــس بــن ســعد فــكان مــن املمتنعــن عــن بيعــة أيب بكــر واملعارضــن هلــا حتــى  
ان أبــا بكــر عتــب عليــه يف ذلــك، فقــال لــه: واهلل إن بايعتــك يــدي مل يبايعــك قلبــي وال 
لســاين، وال حجــة يل يف عــيل )( بعــد يــوم الغديــر وال كانــت بيعتــي لــك إال كالتــي 

نقضــت غزهلــا بعــد قــوة انكاثــًا)3(، وأنشــد قائــاًل)4(:
بـــــــأي ســبيل مــا ســوى احلــق تطلـــبأيـــــــــا صارفًا عـــن مـطلب احلق رأيـــــــه
انـكـــــــــــــــــبأال كيف باألمر الـذي  انت تبتـغـــــــــي وأنـــت خليـــل والطريقــة 
فــإن ذوي القربــى أحـــق واقـــــــــــــــربفإن كنت بالقــــربى تناولـــت فصلهــــــا
ُغّيــبوإن كنت بالشورى حججت خصيمهم واملشيــــرون  أســــــــدت  فكيــف 

)1( ينظــر: الطــرباين، أبــو القاســم ســلان بــن أمحــد )ت360هـــ/972م(: املعجــم االوســط، حتقيــق طــارق 
بــن عــوض، املدينــة املنــورة - دار احلرمــن للطباعــة والنــرش  )1995(، 354/5؛ القــايض النعــان، رشح 

االخبــار: 499/2؛ ابــن طــاووس، اليقــن، 336 - 338.
)2( ابــن قتيبــه، اإلمامــة والسياســة، 91؛ الطــربيس، االحتجــاج: 80/1؛ القــايض النعــان، رشح االخيــار، 

27/2- 28؛ عــيل عاشــور، النــص عــى أمــر املؤمنــن، )قــم- د.ت(، 333.
)3( حممد بن احلسن القمي، العقد النضيد والدر الفريد، 126.

)4( حممد بن احلسن القمي، العقد النضيد: 162.
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ــى واطيــبوإن كـنت بالتـقوى وبالفضل نلتهـــــــــا ــك أزكـــــ ــيًا مـنـــــ ــإن علــ فــــ
ومــن عنهــم الرمحــن للرجــس يذهــبوال يستوي من اصبح الرجـــس فيهــــــم

وكذلــك كان عبــد اهلل بــن العبــاس، كأبيــه العبــاس بــن عبــد املطلــب مــن املدافعــن 
عــن خالفــة اإلمــام عــيل)( واملقريــن بفضلــه، الرافضــن تــويل األمــر غــره)1(.

ــًا رأيــه إزاء حادثــة  ــًا عــى الصــرب مبين ــًا اإلمــام علي وخاطــب عــدي بــن حاتــم حاث
ــاًل)2(: ــة قائ ــويل أيب بكــر اخلالف الســقيفة وت

وفيــه جنــاة املــرء يف الســر واجلهــرأبا حســِن صرباً ويف الصرب عصمـــــــة
وان ابتــدار األمــر شــني علــى األمـــرأمل تر ان الصرب احجى بذي احلجى
الدهــــرولقــــــــــد لقـي االخيـار قبلك مـــــالقوا ســالف  يف  اهلل  عبــاد  وأوذوا 

أمــا فــروة بــن عمــرو االنصــاري فقــد خطــب بالقرشــين قائــاًل: يــا معــرش قريــش 
أخــربوين هـــل فيكــم رجــل حتـــل لــه اخلالفــة وفيــه مــا يف عــيل؟ فقــال قيــس بــن خمرمــة 
الزهــري)3(: ليــس فينــا مــن فيــه مــا يف عــيل، فقــال: صدقــت  فهــل يف عــيل مــا ليــس يف 
احــد منكــم؟ فقــال نعــم. قــال فــا صدكــم عنــه؟ قــال اجتــاع النــاس عــى أيب بكــر، قــال: 
امــا واهلل لئــن أصبتــم ســنتكم لقــد أخطأتــم ســنة نبيكــم ولــو جعلتموهــا يف أهــل نبيكــم 

ألكلتــم ممــا فوقكــم وممــا حتتكــم)4(.

)1( االمحدي امليانجي، مواقف الشيعة، 160/3- 161.
)2( حممد بن احلسن القمي، العقد النضيد والدر الفريد، 162.

ــه  ــد في ــذي ول ــه ال ــام نفس ــل )أي يف الع ــام الفي ــد يف ع ــاف ول ــد من ــن عب ــب ب ــن املطل ــة ب ــن خمرم ــس ب )3( قي
الرســول )( كان صحابيــًا حســن اإلســالم ومــن البدريــن، قتــل مــع اإلمــام عــيل)( بصفــن. 
)خليفــة، تاريــخ خليفــة، 26؛ ابــن حبــان، الثقــات، 338/3؛ مشــاهر علــاء االمصــار، 63؛ ابــن عبــد 

الــرب، االســتيعاب، 1299/3(.
)4( الطــربي،ايب جعفــر: املسرتشــد، 113؛ ابــن طــاووس: كشــف احلجــة لثمــرة املهجــة، النجــف االرشف، 
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وحتــى ان مــن مل يــدِل برأيــه يف بيعــة أيب بكــر أو يعلــن معارضتــه هلــا مــن صحابــة 
اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )( مل يكــن مــن املبايعــن أليب بكــر ملعرفتهــم بأحقيــة اإلمام 

عــيل )( دون غــره.

وعندمــا آلــت اخلالفــة إىل أيب بكــر ومــن ثــم عمــر ومــن بعــده عثــان مل يقــف 
مناظــرة  عــى  دأبــوا  وإنــا  واأللســن  األيــدي  مكتــويف   )(عــيل اإلمــام  صحابــة 
ــاء أو  ــع اخللف ــواء م ــاورات وآراء س ــم حم ــت هل ــا وكان ــه فيه ــف بحق ــه والتعري معارضي
ــوي  ــث النب ــم واحلدي ــرآن الكري ــهم إىل الق ــتندون يف نقاش ــوا يس ــا كان ــرًا م ــة وكث العام

والعقــل)1(. الرشيــف 

جيش أسامة 
شــارك بعــض أصحــاب اإلمــام عــيل )( يف جيــش اســامة بــن زيــد ســنة 11هـــ 
ــة  ــر( ملحارب ــو بك ــه أب ــره علي ــه، وأق ــل وفات ــه قب ــره علي ــول اهلل)( أّم ــذي كان رس )ال
البيزنطيــن وتعريفهــم بقــوة املســلمن، وكان يف مقدمــة مــن شــارك يف ذلــك اجليــش مــن 
ــة وأفاضــل  ــار الصحاب ــو ايــوب االنصــاري)2(. الــذي كان مــن خي أصحــاب اإلمــام أب
ــه  ــم ان ــة ث ــه داره يف اهلجــرة الرشيف ــن فهــو ممــن صحــب الرســول )( وانزل املجاهدي

املطبعــة احليدريــة )د.ت(: 177؛ املرجهــاين، مصبــاح البالغــة، 75/4؛ نخبــة مــن الباحثــن: حيــاة أمــر 
املؤمنــن عــيل )( قــم- مؤسســة النــرش اإلســالمي )ط1- 1999(، 234/2.

)1( ينظــر اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 147/2؛ الطــويس: االمــايل، قــم- دار الثقافــة للطباعــة والنــرش )ط1-
ــروت – دار  ــرضة، ب ــاض الن ــد )ت694هـــ/1294م(: الري ــر أمح ــو جعف ــربي، أب ــب الط 1994(؛ املح
الكتــب العلميــة )د.ت(، 163؛ الطــربيس، االحتجــاج، 185-188؛ القــايض النعــان، رشح االخبــار، 

ــوار،31 /476-475. 197/2-199؛ املجلــي، بحــار االن
)2( البــالذري: فتــوح البلــدان، حتقيــق صــالح الديــن املنجــد، القاهــرة- مكتبــة النهضــة املريــة )1956(، 

130؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 226/3.
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جاهــد يف جيــش اســامة ومــن ثــم املرتديــن يف ايــام أيب بكــر وشــارك يف الصائفــة يف ايــام 
عمــر بــن اخلطــاب، وحــث عثــان عــى فتــح القســطنطينية ثــم جاهــد بــن يــدي اإلمــام 
عــيل )( يف اجلمــل وصفــن)1( ممــا يــدل عــى انــه كان حمبــا للجهــاد مولعــًا بــه حريصــا 

عليــه غــر مبــال بــا ســيؤول إليــه وإنــا كان حبــه للشــهادة واملــوت يف ســبيل احلــق. 

حروب الردة 
الــردة هــي الكفــر بعــد اإليــان، وحــروب الــردة هــي احلــروب التــي حدثــت بعــد 
ــان إىل الكفــر أو ادعــى  ــد مــن اإلي ــاة رســول اهلل)( بــن املســلمن وبــن مــن ارت وف

النبــوة أو مــن حــاول هــدم اإليــان بشــكل أو بآخــر)2(.

وقـــد قســـم بعـــض املؤرخـــن املرتديــن إىل ثالثــة أقســام، األول مــن تــرك اإلســالم 
ــة)5(  ــيلمة)4( وطليح ــوة)3(: مس ــي النب ــع ُمّدع ــن اتب ــاين م ــان، والث ــادة االوث ــاد إىل عب وع

)1( ينظــر: ابــن األثــر، الكامــل، 340/4؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق: 62/16؛ الدينــوري، 
الطــوال، 402. األخبــار 

)2( ينظــر: اجلاحــظ، عثــان بــن بحــر بــن حمبــوب )ت255هـ/868م(:العثانيــة، حتقيــق عبــد الســالم حممــد 
ــالذري،  ــربي، 521/2؛ الب ــخ الط ــربي، تاري ــريب )د.ت(، 198؛ الط ــاب الع ــر – دار الكت ــارون، م ه
ــي،  ــخ، 346/2؛ الذهب ــل يف التاري ــة، 1 / 248؛ الكام ــد الغاب ــر، اس ــن االث ــدان، 116؛ اب ــوح البل فت
ســر اعــالم النبــالء: 45/2؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 226/4؛ هتذيــب التهذيــب، 151/2؛ عمــر كحالــة، 

ــل العــرب، بــروت – دار العلــم )ط1 -1968(، 691/2.  معجــم قبائ
)3( ابن حجر، فتح الباري، 243/12.

)4( مســيلمة بــن ثامــة بــن كبــر بــن حبيــب بــن احلــرث مــن بنــي حنيفــة، ادعــى النبــوة ســنة عــرشة، يقــال ان 
اســمه كان مسلمـــة وصغــره املســـلمن حتقيـــراً لــه، قتــل ســنة 12هـــ. )ابن كثــر، البدايــة والنهايــة، 59/5(.
ــوة  )5( طليحــة بــن خويلــد بــن نضلــة بــن االشــرت بــن حجــوان بــن فقعــس االســدي الفقعــي، ادعــى النب
ســنة10هـ ومتــت لــه حــروب مــع املســلمن اهنــزم عــى اثرهــا ثــم عــاد إىل صــف املســلمن وحســن اســالمه 
بعــد ذلــك )ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب: 3، 254؛ الذهبــي، ســر اعــالم النبــالء، 316/1 -317؛ ابــن 
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وســجاح)1( واالســود العنــي)2( وآمنــوا بــا يقــول الكذابــون، أمــا القســم األخــر منهــم 
فهــم الذيــن بقــوا عــى اياهنــم بــاهلل وبنبــوة حممــد )( وإقامــة الصــالة إال اهنــم 

ــزكاة)3(. ــة ال بغضــوا تأدي

ــن ان  ــم م ــى الرغ ــم ع ــاء عليه ــن والقض ــع املرتدي ــة مجي ــر مقاتل ــو بك ــد رأى أب وق
بعــض الصحابــة طلـــب منـــه ان يتـــرك مــن امتنــع عــن دفــع الــزكاة مــن القبائــل اال انــه 
رفـــض ذلــك حتــى ان عمــر بــن اخلطــاب قــال لــه: كيــف تقاتلهــم وقـــد قـــال رســول 
ــه اال اهلل  ــال ال ال ــه اال اهلل، فمــن ق ــوا ال ال ــى يقول ــاس حت ــل الن اهلل)( )أمــرت ان اقات
فقــد عصــم منــي نفســه ومالــه اال بحقــه، وحســابه عــى اهلل()4( فأجابــه أبــو بكــر بقولــه: 

ــزكاة حــق املــال()5(. ــإن ال ــزكاة ف ــن الصــالة وال )واهلل ألقاتلــن مــن فــرق ب

ورغــم انــراف اخلالفــة إىل غــر اإلمــام عــيل)( اال ان ذلــك مل يثنــه أو صحابتــه 
عــن الدفــاع عــن اإلســالم ومحايتــه مــن املنحرفــن ومّدعــي النبــوة، فقــد كان عــار بــن 

حجر، اإلصابة، 440/3 -441(.
)1( ســجاح بنــت احلــارث بــن ســويد بــن عقفــان التميميــة شــاعرة عارفــة باألخبــار، ادعــت النبــوة فتبعهــا 
مجــع مــن عشــرهتا، تزوجهــا مســيلمة فلــا احّســت بخطــر املســلمن هربــت إىل اخواهلــا باجلزيــرة. )ابــن 

حجر،االصابــة، 198/8(.
)2( عبهلــة بــن كعــب بــن غــوث امللقــب بــذي اخلــار ادعــى النبــوة باليمــن وقيــل ان ادعــاءه النبــوة كان قبــل 
وفــاة النبــي وقتــل قبلهــا أيضــا وهــو أول مرتــد يف اإلســالم. )ابــن االثــر، الكامــل، 336/2؛ ابــن كثــر، 

البدايــة والنهايــة، 374/6(.
)3( ابن حجر، فتح الباري، 243/12.

)4( ابــن قدامــة، عبدالرمحــن  )ت682هـــ/1283م(: الــرشح الكبــر، بــروت – دار العلــم  )ط1 – 1982(، 
524/2؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، 243/12.

ــد،  ــن حمم ــد حس ــق حمم ــاع، حتقي ــاف القن ــس )ت1051هـــ/1662م(: كش ــن يون ــور ب ــويت، منص )5( البه
.296/2  ،)1997  – )ط1  بــروت 
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ــرش  ــا مع ــادي: ي ــو ين ــاد وه ــم باجله ــًا اياه ــن مرغب ــال املرتدي ــاس لقت ــجع الن ــارس يش ي
ــا عــار بــن يــارس هلّمــوا ايّل، وأبــى بــالًء حســنًا حتــى  املســلمن أمــن اجلنــة تفــرون، ان

أصيبــت أذنــه وهــو يقاتــل اشــد القتــال)1(.

امــا بريــدة فقــد كان لــه دور فعــال يف حــروب الــردة فقــد كان مــن املتفانــن بالدفــاع 
عــن اإلســالم ضــد أولئــك املتنبئــن وأتباعهــم)2(.

ــن مــن  ــه املرتدي ــيلمة وأتباع ــال مس ــذي أّدى دورًا يف قت ــرت ال ــك االش ــك مال وكذل
بنــي حنيفــة، إذ قتــل فارســهم أبــا مســيكة حينــا وقــف مالــك بــن الصفــن وصــاح  يــا 
ــاك  ــال: إي ــر؟! فق ــت إىل الكف ــرآن رجع ــراءة الق ــالم وق ــد اإلس ــك أبع ــيكة وحي ــا مس أب
ــك يف  ــل ل ــك: ه ــال مال ــا ! فق ــة يل عنه ــر وال طاق ــون اخلم ــم حترم ــك إنك ــا مال ــي ي عنّ
ــق  ــيكة فش ــو مس ــه أب ــيوف، فرضب ــا بالس ــاح والتقي ــا بالرم ــم، فالتقي ــال: نع ــارزة؟ ق املب
رأســه وشــرت عينــه، وبذلــك ســمي األشــرت )وقيــل أنــه ســمي األشــرت يف الرمــوك اثــر 
ــه قــوم مــن  ــه واجتمــع ل ــة فرســه إىل رحل ــق رقب ــه(، فرجــع وهــو معتن ــة ماهــان ل رضب
أهلــه واصدقائــه يبكونــه، فقــال ألحدهــم: ادخــل يــدك يف فمــي فادخــل اصبعــه يف فمــه 
فعظهــا مالــك، فالتــوى الرجــل مــن الوجــع، فقــال مالــك: اذا ســلمت االرضاس ســلم 
ــة( ســياقًا )نبــات( وشــّدوها بعامــة فلــا حشــوها  الــراس، فاحشــوها يل يعنــي )الرضب
ــن  ــربز ب ــيكة، ف ــال: إىل أيب مس ــن؟ ق ــوا: إىل اي ــريس، قال ــوا ف ــال مالك،هات ــدوها ق وش
ــيف  ــك بالس ــه مال ــهم، فرضب ــل الس ــه مث ــرج إلي ــيكة، فخ ــا مس ــا أب ــاح: ي ــن وص الصف

)1( الطــربي، تاريــخ الطــربي، 3 /209؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 47/1؛ ابــن االثــر، الكامــل، 
.3/2

)2( ينظــر: الطــربي، املنتخــب مــن ذيــل املذيــل، بــروت – مؤسســة االعلمــي )د.ت(: 36؛ ابــن كثــر، البدايــة 
ــم –  ــة، ق ــن أيب قحاف ــو بكــر ب ــيل، أب ــاع االســاع، 164/7؛ عــيل اخللي ــزي امت ــة، 150/7؛ املقري والنهاي

طهــران للطباعــة )د.ت(، 219.
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عــى كتفــه فشــقها إىل الــسج فســقط قتيــاًل ورجــع مالــك وبقــي بعدهــا اربعــن يومــا ال 
ــراك)1(. ــتطيع احل يس

ــن  ــات املرتدي ــة معنوي ــر يف ضعضع ــيكة دور كب ــهم أيب مس ــل فارس ــد كان لقت وق
ــال. ــهم للقت ــن محاس ــد م واحل

امــا عــدي بــن حاتــم الطائــي، فعندمــا بلغــه خــرب وفــاة الرســول )( كانــت 
بحوزتــه ابــل كثــرة اجتمعــت مــن صدقــات قومــه فــراودوه ان يردهــا اليهــم متعللــن 
بوفــاة النبــي )(  و بــردة بعــض القبائــل مــن جراهنــم كأســد وغطفــان لكنــه رفــض 
ذلــك واقســم ان ال يفعلــوا ذلــك مــا دامــوا قــد دخلــوا اإلســالم راغبــن غــر مكرهــن، 
ووبخهــم معتــربًا طلبهــم غــدرًا وخيانــًة للرســول )(وغوايــًة مــن الشــيطان وجهــاًل 
بالديــن فلــا رأى قومــه ذلــك منــه اســتجابوا لداعــي اإليــان وندمــوا عــى مــا مهــوا بــه)2( 

وســار مــع عــدي الــف فــارس مــن قومــه ملحاربــة املرتديــن)3(.

الفتوحات  
الفتــوح اإلســالمية هــي احلــروب التــي خاضهــا العــرب املســلمون بعــد وفــاة النبــي 
)( ف العهديــن الراشــدي واالمــوي، التــي كان نتاجهــا نــرش اإلســالم واللغــة العربيــة 
وظهــور احلضــارة العربيــة، واختالطهــا بحضــارات اخــرى إضافــة إىل املــردودات 
ــام  ــص)4( ويف الع ــك ومح ــت بعلب ــرش فتح ــع ع ــام الراب ــي الع ــوح، فف ــة للفت االقتصادي

)1( الرشيف املرتى: الشايف يف اإلمامة، 263/4. 
)2( اإلمــام الشــافعي )ت204هـــ/819م(: الرســالة، حتقيــق أمحــد حممــود شــاكر، بــروت ـ املكتبــة العلميــة 

)د.ت(: 415. 
)3( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 81/40 ـ 82.

)4( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 28/ 134؛ ابن كثر، البداية والنهاية، 290/12.
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اخلامــس عــرش فتحــت املدائــن)1( وبعدهــا الرمــوك ســنة 15هـــ والقادســية ســنة 15هـ)2( 
وفتــوح الشــام)3( وفتــوح العــراق)4( ويف ســنة 16هـــ فتحــت حلــب وانطاكيــة)5( ويف 
ــة عــرش الــف  ســنة 17هـــ كانــت معركــة جلــوالء وفتحهــا وكان فيهــا مــن الفــيء ثاني
درهــم)6( ثــم فتحــت األهــواز يف العــام نفســه )7( ويف ســنة 18هـــ فتحــت حــران واملوصل 
ونصيبــن)8( ويف ســنة 19هـــ فتحــت تكريــت وقيســارية)9( وكذلــك اجلزيــرة وأرمينيــا)10( 
ويف ســنة 20هـــ فتحــت مــر)11(، ويف ســنة 22هـــ فتحــت اذربيجــان وجرجــان)12(... 
الــخ، ففتحــت البلــدان وتوســعت الدولــة اإلســالمية ودخل ســكان البلــدان املفتوحة يف 
الديــن اإلســالمي بفضــل رشيعــة اجلهــاد، وقــد اســتعان عمــر بــن اخلطــاب منــذ انطــالق 
الفتوحــات العربيــة اإلســالمية باإلمــام عــيل)( )رأيــًا وســيفًا( وصحابتــه الذيــن 
كانــوا أبطــال الفتوحــات وقادهتــا، فقــد كان حلذيفــة بــن اليــان دور كبــر يف فتــح هناونــد 

)1( ينظر: خليفة، طبقات خليفة، 549؛ ابن ماكوال، اكال الكال، 327/1.
)2( ابن االثر، اسد الغابة، 291/2؛ املزي، هتذيب الكال، 383/5. 

)3( البالذري، فتوح البلدان، 17/1.
)4( الكوراين، جواهر التاريخ، 351/2.

)5( ابن االثر، الكامل، 494/2؛ ابن كثر، البداية والنهاية، 384/12.
)6( الدينوري، االخبار الطوال، 127.

)7( ابن االثر، الكامل، 542/2. 
)8( ابن خلدون، تاريخ بن خلدون، ج2 ق 2: 10.

)9( خليفة بن خياط: تاريخ خليفة، حتقيق سهيل زكار، بروت ـ دار الفكر )د.ت(، 99.
)10( الواقدي، أبو عبداهلل حممد بن عمر )ت207هـ/822م(: فتوح الشام، بروت ـ دار اجليل )ط1 ـ 

1982م(، /175؛ املقريزي، امتناع االساع، 246/4.
)11( ابن االثر، الكامل، 564/2.

)12( البالذري، فتوح البلدان: 400/2؛ الطربي، تاريخ الطربي: 228/3. 
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والدينــور ومهــدان)1( ففــي معركــة هناونــد اوىص النعــان بــن مقــرن)2( بالقيــادة حلذيفــة 
يف حــال استشــهاده وبالفعــل كانــت لــه الشــهادة، فتــوىل القيــادة حذيفــة وأخــذ الرايــة، 
ــة  ــم غــزى حذيف ــوح)3(، ث ــح الفت ــح بفت ــك الفت ــد وســمى املســلمون  ذل ففتحــت هناون
أذربيجــان وبعدهــا بــالد الدينــور وافتتحهــا عنــوة ثــم غــزا ماســبدان)4( وفتحهــا)5( ثــم 
غــزى الــري وإليهــا انتهــت فتوحــه)6( امــا أبــو ذر الغفــاري فإنــه قــد قــى قرابــة عرشيــن 
عامــًا مــن حياتــه يف الشــام وكان احــد قــادة الفتــوح فيهــا أيــام اخلليفــة عمــر وذكــر انــه 

ُأّمــر  عــى مخســائة فــارس فحمــل الرايــة وأخــذ ينشــد:

وقلــي للقــا واحلــرب صابـــــيسأمضي للعـداة بــــال اكتئاب
لــكان الــكل عنـــــدي كالكالبوإن صــال اجلميع بيوم حرب
بأبيــض جـوهـــــــــري ــياذهلــــــم  طليــق احلــد فيهــم غــري آبـ

 وكان لــه دور هــام ايضــا يف فتــح مــر، فقــد روي انــه شــوهد وهــو يمــّرغ فرســًا 

)1( ينظر: ابن حبان، الثقات، 233/2؛ البالذري، فتوح البلدان، 296 ـ 297؛ ياقوت، معجم البلدان، 
.313/5

)2( النعان بن املقرن بن عائذ بن ميجا بن هبمر أبو عمرو املزي، من ابطال اإلسالم، كان اول مشاهده 
االحزاب كنيته أبو حكيم، قتل سنة 21هـ، الذهبي، سر اعالم النبالء، 403/1.

)3( قدامة بن جعفر )ت337هـ/ 948م(: اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق حممد حسن الزبيدي، بغداد، دار 
الرشيد، ط1 ـ )د.ت(، 370 ـ 371؛ الطربي، تاريخ الطربي، 528/2؛ ابن العاد، شذرات الذهب، 

.32/1
)4( ماســيدان كــورة تقــع بــن حلــوان باجتــاه مهــذان يف صحــراء بــن جبــال كثــرة الزجــاج واالمــالح. 

البلــدان، 167/1(. )ياقــوت، معجــم 
)5( اليعقويب: البلدان، ليدن )بريل( )1914(، 4؛ الطربي، تاريخ الطربي، 591/2؛ ياقوت احلموي، 

معجم البلدان، 129/1؛ خالد حممد خالد، رجال حول الرسول، بروت ـ دار الكتاب العريب، 144.
)6( خليفة، تاريخ خليفة، 107؛ الدينوري، االخبار الطوال، 136؛ ابن اعثم، الفتوح، 277/2.



صحابة اإلمام علي )( وأثرهم يف حياة املسلمني العامة98

لــه ويقــول: ليــس مــن ليلــة إال والفــرس يدعــو فيقــول:رّب انــك ســخرتني البــن 
ــا  ــده، فمنه ــه وول ــن أهل ــب م ــه أح ــي إلي ــم فاجعلن ــده، الله ــي يف ي ــت رزق ادم وجعل
املســتجاب ومنهــا غــر املســتجاب، وال ارى فــريس هــذا اال مســتجابا)1(. إضافــة إىل أن 

ــة)3(. ــدس واجلابي ــت املق ــح بي ــهد فت ــربص)2( وش ــح ق ــارك يف فت ــا ذر ش أب
امــا ســلان الفــاريس فــكان مــن ابطــال معركــة القادســية)4( وشــارك يف فتــح 
ــاب  ــن اخلط ــر ب ــله عم ــذي أرس ــدد ال ــد امل ــلان قائ ــة كان س ــح ارميني ــن)5( ويف فت املدائ
ســنة 18هـــ/639م لتعزيــز جنــد القائــد عبــد الرمحــن بــن ربيعــة الباهــيل)6( ويذكــر ان 
رشحبيــل بــن الســمط  رأى ســلان الفــاريس وهــو مرابــط بســاحل محــص، فقــال: مالــك 
ــبيل اهلل  ــوم يف س ــاط ي ــول: رب ــول اهلل )( يق ــمعت رس ــلان: س ــال س ــذا؟ فق ــى ه ع
كصيــام شــهر وقيامــه ومــن مــات مرابطــًا جــرى عليــه عملــه الــذي كان يف ويبعــث يــوم 

)1( الواقــدي: فتــوح الشــام، 254/2؛ أبــو نعيــم االصفهــاين، حليــة األوليــاء، 387/8؛ الدمــري، حممــد بــن 
موســى بــن عيســى )ت808هـــ/1405م(: حيــاة  احليــوان الكــربى، بــروت – املكتبــة العلميــة )ط1-
2001(، 930/1؛ الصاحلــي الشــامي، حممــد بــن يوســف )ت942هـــ/1535م(، ســبل اهلدى والرشــاد 
يف ســرة خــر العبــاد، حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود، بــروت – دار الكتــب العلميــة )ط -1993(، 

388/7؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 197/3.
)2( ابــو نعيــم االصفهــاين، حليــة األوليــاء، 134/5؛ البــالذري، فتــح البلــدان، 182؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 

مدينــة دمشــق، 193/66؛ االمينــي، الغديــر، 293/8.
)3( الذهبي، سر اعالم النبالء،46/2-47؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 176-174/66.

ــخ الطــربي، 489/3، 14/4؛  ــاء، 189/1؛ الطــربي، تاري ــة األولي ــم االصفهــاين، حلي ــو نعي )4( ينظــر: أب
ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 37/7.

)5( اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 175/1؛ حســن صاحــب املعــامل )ت1011هـــ/1602م(: التحريــر 
الطــاوويس، حتقيــق فاضــل اجلواهــري - قــم )ط1 ـ 1971(: 283.
)6( املزي، هتذيب الكال: 61/34؛  ابن كثر، البداية والنهاية، 70/7.
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القيامــة شــهيدا)1(، اضافــة إىل مشــاركته يف جلــوالء وهناونــد)2( واشــرتاكه يف فتــح بلنجــر 
ــروم()3(. ــالد ال ــة يف ب )وهــي مدين

وقــد فتحــت مــرو الــروذ و بلــخ عــى يــد األحنــف بــن قيــس)4( وشــارك يف فتــوح 
خــوز والكاريــان و الغشــجان و ختارســتان و اجلوزجــان و الغاريــان و الطالقــان و 
الســرجان وذالــق و ناشــب و بــارشوذ و ابرشــهر و رسخــس و هــراة، وكان هــو الــذي 
اشــار عــى عمـــر بالتوجــه نحـــو بــالد العجــم)5( وقيــل انــه فتــح قــم عنــوة ســنة 23هـــ)6(. 

ــكر  ــى عس ــل ع ــه كان حيم ــى ان ــنًا، حت ــالًء حس ــوح ب ــذه الفت ــع ه ــى يف مجي ــد اب وق
ــه)7(: ــك قول ــن ذل ــعر، وم ــد الش ــو ينش ــدو وه الع

ان على كل رئيس حقا                   ان خيضب القناة أو تندقا

وكذلــك كان عــدي بــن حاتــم الطائــي ممــن شــهد فتــوح العــراق ووقعــة القادســية، 
ووقعــة مهــران)8( ويــوم اجلــس)9( مــع أيب عبيــدة اضافــة إىل انــه مــن ابطــال فتــح هناونــد 

)1( الطرباين، املعجم الكبر، 267/6.
)2( ينظر: ابن أيب شيبة، املصنف، 7/ 704.

)3( البكــري، عبــداهلل بــن عبــد العزيــز )ت487هـــ/1094م(: معجــم مــا اســتعجم، حتقيــق مصطفــى الســقا، 
بــروت ـ عــامل الكتــب )ط3 ـ 1984(، 276/1.

)4( خليفة، تاريخ خليفة: 164؛ ابن اعثم، الفتوح، 340/2؛ ابن االثر، الكامل، 33/3.
)5( ابن كثر، البداية والنهاية، 101/7.

)6( ياقوت،معجم البلدان، 397/4.
)7( ينظر: خليفة، تاريخ خليفة، 119-121؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 167-166/2.

ــاب  ــن اخلط ــر ب ــام عم ــرس يف اي ــلمن والف ــرب املس ــن الع ــت ب ــي وقع ــة الت ــي املعرك ــران وه ــة مه )8( وقع
ومتكــن املســلمون فيهــا مــن قتــل الفــارس الفــاريس القائــد مهــران فكــس الفــرس اثــر ذلــك وختليــدا هلــا 

ــه مهــران باســمه. )ينظــر: فتــوح البلــدان، 310/2(. ســمي اليــوم الــذي قتــل في
)9( يــوم اجلــس حدثــت معركــة بــن املســلمن واملجــوس ابــان خالفــة عمــر بــن اخلطــاب ســنة 13هـــ وقيــل 
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و جلــوالء واملدائــن)1(.

ــراق،  ــوح الع ــان يف فت ــادة الفرس ــد الق ــد كان اح ــال فق ــة املرق ــن عتب ــم ب ــا هاش أم
ــوالء كان  ــارٍس، ويف جل ــف ف ــرش ال ــي ع ــى رأس اثن ــية، إذ كان ع ــرتك يف القادس واش

ــاًل)2(: ــز قائ ــل ويرجت يقات
ويوم زحف الكوفة املقدميــوم جــوالء ويــوم رســتم
صــّرم خلــون  أيــام  شّينب اصداغي فهّن هّرمبــني 

وكذلــك تــوىل رياســة كــردوس الفرســان يف معركــة الرمــوك التــي تعــد مــن أكــرب 
حــروب الشــام،  ممــا يــدل عــى شــجاعته ومكانتــه بــن جنــد املســلمن، وقــد فقئــت عينــه 
فيهــا )الرمــوك( واســتقتل يف احلــرب حتــى قيــل أنــه كان ســبب الفتــح عى املســلمن)3(.

ومتكــن مــن فتــح بعــض قــرى خراســان صلحــًا باالتفــاق مــع دهاقينهــا عــى مبالــغ 
مــن املــال)4( وكان فيمــن فتــح املاهــان و ماســبذان)5(.  

ــب إىل  ــا كت ــالة حين ــة والبس ــر بالبطول ــو بك ــه أب ــهد ل ــد ش ــرت فق ــك األش ــا مال أم

14هـــ بــن احلــرة والقادســية انتــر فيهــا املســلمون وغنمــوا امــواال عظيمــة )الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
.)128-126/3

املحاســن و  بــن حممــد )ت320هـــ/932م(:  ابراهيــم  البيهقــي،  الشــام، 56/2؛  فتــوح  )1( الواقــدي، 
ــي، ســر  ــة، 376/6؛ الذهب ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــروت- دار صــادر)د.ت(: 72/1؛ اب املســاوئ، ب

النبــالء، 165-162/3. اعــالم 
الــرب،  عبــد  ابــن  264؛  البلــدان،  فتــوح  البــالذري،  140/3-141؛  الطــربي:  تاريــخ  )2( الطــربي، 

.1546/4 االســتيعاب، 
)3( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 147/2-148؛ حمسن االمن، اعيان الشيعة، 252-250/10.

)4( ينظــر: ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان، 233/5؛ عــيل خــان املــدين، الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات 
الشــيعة، 377-375.

)5( خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، 140/1.
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ــو  ــه نح ــارس للتوج ــعة آالف ف ــو تس ــة نح ــع باملدين ــد أن اجتم ــد، بع ــن الولي ــد ب خال
الشــام بالقــول: )قــد تقــدم إليــك أبطــال اليمــن وأبطــال مكــة ويكفيــك بــن معــد يكــرب 
الزيــدي ومالــك األشــرت()1(، واشــرتك أيضــًا يف فتــح املوصــل)2(، وكان لــه دور يف فتــوح 
تركيــا يف )أمــد و ميافارقــن( عندمــا شــاهد قــوة احلصــن ومناعتــه فاحتــال بــأن أمــر مــن 
معــه مــن املقاتلــن بالتكبــر فكــربوا بصــوت واحــد، حتــى ظــن مــن خلــف احلصــن أن 
عــدد املســلمن يفــوق العــرشة آالف فــارس فطلبــوا الصلــح ودفعــوا مخســة آالف دينــار 
نقــدًا)3( وشــهد الرمــوك وهــي مــن أهــم معــارك املســلمن مــع الــروم وفيهــا رصع قائــد 
ــية  ــة القادس ــارك يف معرك ــد ش ــدي فق ــن ع ــر ب ــا حج ــان()4(. أم ــم )ماه ــروم وبطله ال

إضافــة إىل أنــه هــو الــذي فتــح مــرج عــذراء)5(.

وقــد كان أليب أيــوب األنصــاري بــاٌع طويــٌل يف فتوحــات املســلمن حيــث مل 
يتخلــف عــن أي منهــا حتــى وفاتــه عــام 52هـــ اال عامــا واحــدا بســبب مرضــه، ورّشف 

ــا)6(. ــوار حصنه ــن بج ــطنطينية ودف ــح القس ــه لفت ــه يف التوج ــت وفات ــأن كان ب

)1( الواقدي، فتوح الشام، 140/1.
)2( م. ن، 462/1؛ املفيد، االرشاد، 275/1.

)3( ابن اعثم، الكويف، الفتوح، 259-257/1.
ــق،  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــوح، 268/1؛ اب ــم، الفت ــن اعث ــام: 24/2؛ اب ــوح الش ــدي، فت )4( الواق

.143/2

)5( ابــن ســعد، الطبقــات، 217/6؛ اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 218/2؛ أبــو الفــرج االصفهــاين، االغــاين، 

ــوت  ــق، 85/4؛ ياق ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــخ، 108/5؛ اب ــدء والتاري ــديس، الب 15/16؛ املق

احلمــوي، معجــم البلــدان، 91/4؛ ابــن االثــر، الكامــل يف التاريــخ، 485/3؛ ابــن حجــر العســقالين، 

ــة، 314/1، 33/2. اإلصاب
ــم، )د.ت(،  ــي، ق ــن االعظم ــب الرمح ــق حبي ــف، حتقي ــرزاق )211ه/826م(: املصن ــد ال ــاين، عب )6( الصنع

ــب، 57/1. ــذرات الذه ــاد، ش ــن الع ــل، 77/3؛ اب ــر، الكام ــن االث 279/5؛ اب
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وكان عــار بــن يــارس ممــن شــارك يف فتــح تســرت وأســهم يف تعبئــة اجليــوش لفتــح 
الــري وهناونــد وبعــض مــدن بــالد فــارس)1(. ويوضــح ذلــك رســالته التــي بعثهــا إىل 
عمــر بــن اخلطــاب والتــي جــاء فيهــا )بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، لعبــد اهلل عمــر بــن 
ــن يــارس، ســالم عليــك، امــا بعــد فــإن ذا الســطوات والنقــات  اخلطــاب مــن عــار ب
املنعــم عــى اوليائــه املنتقــم مــن اعدائــه هــو النــارص ألهــل طاعتــه عــى أهــل االنــكار 
واجلحــود مــن أهــل معصيتــه ؛ ومــا حــدث ان أهــل الــري وســمنان و ســاوة و مهــذان 
و هناونــد و اصفهــان و قــم و قاشــان و راونــد و اســفندهان و كرمــان و ضواحــي 
ــة الــف فــارس وراجــل مــن  ــد ف مخســن ومائ ــارض هناون اذربيجــان قــد اجتمعــوا ب
الكفــار، وقــد امــروا عليهــم اربعــة مــن ملــوك االعاجــم منهــم ذو احلاجــب خــرزاد بــن 
هرمــز و ســنفاد بــن حــرو و خهائيــل بــن فــريوز و ارشوميــان بــن اســفنديار واهنــم 
قــد تعاهــدوا وتعاقــدوا وحتالفــوا وتكاتبــوا وتواثقــوا عــى اهنــم خيرجوننــا مــن ارضنــا 
ويأتوكــم مــن بعدنــا وهــم ذوي مجــع عتيــد وبــأس شــديد ودواب وفــرة وســالح 
شــاك، ويــد اهلل فــوق ايدهيــم، واخــرك اهنــم قتلــوا كل مــن كان منــا ف مدهنــم، وقــد 
تقاربــوا مــا كنــا فتحنــاه مــن ارضهــم وقــد عزمــوا عــى ان يقصــدوا املدائــن ويعــروا 
منهــا إىل الكوفــة، وقــد واهلل هالنــا ذلــك ومــا أتانــا مــن امرهــم وخرهــم، وكتبــت هــذا 
الكتــاب لــك لتكــون انــت الــذي ترشــدنا وتأمرنــا، واهلل املوفــق الصانــع بحولــه وقوتــه 
وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، فرأيــك اســعدك اهلل فيــا كتبتــه والســالم( ـ وتــدل هــذه 
ــاة  ــدو ملالق ــده الع ــذي أع ــش ال ــة اجلي ــا: عظم ــل أبرزه ــدة لع ــور ع ــى أم ــالة ع الرس
ــدور يف جيــش  ــا ي املســلمن، وقــوة اجلانــب االســتخبارايت للمســلمن ومعرفتهــم ب

)1( خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة: 144/1؛ قدامــة بــن جعفــر، اخلــراج، 370-372؛ الطــربي، تاريــخ 
الطــربي، 41/4، 137/4 -138؛ ابــن االثــر، الكامــل، 512/2، 9/3.
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ــزع  ــوش مل تزع ــك اجلي ــة أن تل ــة لدرج ــجاعة املطلق ــان والش ــم اإلي ــن ث ــدو ـ وم الع
إيانــه ومل تثــن عزيمتــه. 

وملــا ورد الكتــاب عــى عمــر وقــرأه وفهــم مــا فيــه وقعــت عليــه الرعــدة والنفضــة 
ايــن  ينــادي:  ثــم دخــل املســجد وجعــل  حتــى ســمع املســلمون أطيــط ارضاســه 

املهاجــرون واالنصــار اجتمعــوا رمحكــم اهلل واعينــوين اعانكــم اهلل)1(.

فبــادر اإلمــام عــيل )( بتقديــم النصــح وأشــار عــى عمــر ان يبــدأ بمباغتتهــم قبــل 
أن يقومــوا بذلــك وأن يكــون النعــان بــن مقــرن قائــدًا للمســلمن فــإن استشــهد فيحــل 

حملــه حذيفــة بــن اليــان)2(.

ــُه َأْن َأَرى  ْســاَلَم َأْهَل ــْم َأْنُصــِر االِْ وبذلــك يقــول اإلمــام عــيل )(: »َفَخِشــيُت إِْن َل
َمــا ِهــَي  فِيــِه َثْلمــًاَأْو َهْدمــًا، َتُكــوُن اْلُمِصيَبــُة بِــِه َعَلــيَّ َأْعَظــَم ِمــْن َفــْوِت ِوالََيتُِكــُم الَّتِــي إِنَّ
ــَحاُب،  ــُع السَّ ــَراُب، َأْو َكَمــا َيَتَقشَّ ــام َقاَلئـِـَل، َيــُزوُل ِمنَْهــا َمــا َكاَن، َكَمــا َيــُزوُل السَّ َمَتــاُع َأيَّ

ــَه«)3(.  يــُن َوَتنَْهنَ َفنََهْضــُت فِــي تِْلــَك االَْْحــَداِث َحتَّــى َزاَح اْلَباطِــُل َوَزَهــَق، َواْطَمــَأنَّ الدِّ

ــد و  ــرئ اجلن ــر وكان مق ــوح م ــال فت ــن أبط ــرو م ــن عم ــداد ب ــك كان املق وكذل
فقيههــم يف الرمــوك)4( وأحــد مــن أســهم يف فتــح قــربص)5(.

وكذلــك كان قرضــة بــن كعــب مــن املشــاركن يف فتــح الــري، وفتــح مهــذان إذ كان 

)1( ينظر: ابن اعثم الكويف، الفتوح، 292-290/2.
)2( م. ن، 293/2.

)3( اإلمام عيل، هنج البالغة، مجع الرشيف الريض، حتقيق حممد عبده، مر )1974(، 118/3.
)4( ينظــر: الواقــدي، فتــوح الشــام، 56/2-64؛ ابــن عــدي عبــد الــرب، االســتيعاب، 1481/4؛ ابــن حجــر، 

اإلصابــة، 3/ 454.
)5( ابن سعد، الطبقات، 163/3؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 171/2؛ االميني، الغدير، 116/9.
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عــى رأس أبطــال املســلمن فيهــا)1(. أمــا عبــداهلل بــن عبــاس فقــد كان مــن ابطــال فتــوح 
أفريقيــا)2(.

ــاس مشــاركة يف فتــح خراســان ومــا وراء النهــر، وكانــت  ــن العب ــم ب وقــد كان لقث
ــوح  ــرتك يف فت ــن اش ــاس مم ــن العب ــل ب ــوه الفض ــك كان اخ ــمرقند)3(، وكذل ــهادته بس ش
الشــام يف اجناديــن ومــرج الصفــر والرمــوك التــي استشــهد فيهــا وقيــل مــات بعدهــا يف 

طاعــون عمــواس ســنة 18هـــ)4(.

ــده يف  ــت ي ــالمية، وقطع ــة اإلس ــات العربي ــان يف الفتوح ــن صوح ــد ب ــرتك زي واش
ــل يف جلــوالء وقيــل يف القادســية ممــا يــدل عــى اشــرتاكه فيهــا مجيعــًا.   ــد وقيـ هناون

وقــد كان رســول اهلل )( قــد تنبــأ لــه بذلــك فقــال: انــه رجــل يســبقه عضــو منــه 
إىل اجلنــة ثــم ســائر جســده)5(.

امــا معقــل بــن قيــس فقــد كان مرافقــا لعــار بــن يــارس يف مجيــع فتوحه،وارســله عــار 

)1( خليفــة، تاريــخ خليفــة، 157/1؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 536/2؛ البــالذري، فتــوح البلــدان، 
ــن  ــات، 169/24؛ اب ــوايف بالوفي ــدي، ال ــويس، 88-89؛ الصف ــال الط ــويس، رج 467/2-469؛ الط
ــح  ــب، 368/8؛ فت ــب التهذي ــر، هتذي ــن حج ــل، 24/3-25؛ اب ــة، 4/ 202؛ الكام ــد الغاب ــر، اس االث

البــاري، 130/3.
)2( ابــن االثــر، الكامــل، 36/3؛ الدبــاغ، أيب زيــد االســيدي )ت696هـــ/1296م(، معــامل اإليــان،  مــر 

.111/1 ،)1968(
)3( ابــن حبــان، مشــاهر علــاء االمصــار، 28؛؛ البــالذري، فتــوح البلــدان، 509/3؛ ابــن عبــد الــرب، 
االســتيعاب، 1304/3؛ الســمعاين، االنســاب، 305/4، الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 150/24؛ ابــن 

ــالء، 440/3. ــالم النب ــر اع ــالم: 287/4؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــة، 197/4؛ الذهب ــد الغاب ــر، اس االث
)4( ابن حجر، اإلصابة، 320/5.

)5( ينظر: الواقدي، فتوح الشام، 279/1؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 271/9.
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بــن يــارس ليبــرش عمــر بــن اخلطــاب بفتــح تســرت)1(.

وقــد كان لعبــداهلل بــن بديــل بــن ورقــاء الفضــل يف فتــح رســتاق ســنجق بأصبهــان، 
ــأراد عمــر أن يفعــل  ــان فطلــب مــن عمــر ان يقطعــه إيامهــا ف ــك الطبســن وكرم وكذل

ذلــك فقيــل لــه اهنــا رســتاقان عظيــان، فامتنــع عــّا اراد)2(.

وشــارك حممــد بــن أيب حنيفــة يف فتــوح الشــام)3(. امــا حكيــم بــن جبلــة فقــد فتــح 
مكــران ثــم غــزا القيقــان)4( وقــد كان عبــد اهلل بــن مســعود مــن قــواد اجليــش اإلســالمي 

يف الرمــوك)5(.

وكذلــك كان علقمــة بــن قيــس ممــن غــزا خرســان وخــوارزم ومــرو)6(. وقــد شــارك 
قيــس بــن ســعد يف فتــح مــر)7(.

ــة الفتــوح وقــد شــارك يف  ــن العــاص فــكان مــن أمــراء مجل ــد بــن ســعيد ب امــا خال

ــد، رشح هنــج  ــن أيب احلدي ــالذري، أنســاب األرشاف، 461-465؛ اب )1( الثقفــي، الغــارات، 782/2؛ الب
ــة، 92/15. البالغ

البلــدان،  فتــوح  البــالذري،  157/2؛  اليعقــويب،  تاريــخ  اليعقــويب،  خليفــة،117؛  تاريــخ  )2( خليفــة، 
 .264/3 البلــدان،  معجــم  ياقــوت،  314/2-315؛  الفتــوح،  اعثــم:  ابــن  387/2؛ 

)3( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 37/5-39؛ الطــربي، تاريــخ الرســل، 108/5؛ البــالذري، أنســاب 
األرشاف، 70/5-71؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 157/7.

)4( خليفــة، تاريــخ خليفــة، 180/1؛ أبــو يوســف، اخلــراج: 413؛ البــالذري، فتــوح البلــدان، 532؛ 
ياقــوت، معجــم البلــدان، 179/5؛ ابــن االثــر، الكامــل، 214/3 -215.

ــة،  ــن حجــر، اإلصاب ــالء، 416/1-69؛ اب ــي، ســر اعــالم النب ــن ســعد، الطبقــات، 106/3؛ الذهب )5( اب
.201-198/4

)6( ابن حبان، الثقات، 207/5-208؛ مشاهر علاء االمصار، 161.
)7( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 294-293/12.
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ــر)1(. ــرج الصف ــل وم ــن وفح اجنادي

ــد  ــرة فق ــن هب ــدة ب ــا جع ــتان)2(، ام ــح سجس ــاين يف فت ــن ه ــح ب ــهم رشي ــد أس وق
ــه اإلمــام عــيل )( بعــد صفــن إىل خراســان، فوصــل إىل نيســابور فصاحلــه أهــل  بعث

ــرو)3(. ــابور وم نيس

تولي اإلمام علي )( اخلالفة
بعــد مقتــل اخلليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان وايانــًا مــن املســلمن بأحقيــة اإلمــام 
عــيل )(  بمنصــب اخلالفــة وجدارتــه بــه كونــه تلميــذ الرســول )( املؤهــل خلالفتــه، 
طلبــوا منــه تســلم منصــب اخلالفــة إال أنــه رفــض تقلــد اخلالفــة لعلمــه بــا ينــوي البعــض 
منهــم، اال اهنــم اخــذوا يتوافــدون عليــه معلنــن حاجتهــم إليــه ورفضهــم لغــره، قائلن: 
 ،)(إّنــا ال نعلــم أحــدا أحــق هبــا منــك وال أقــدم ســابقة وال أقــرب مــن رســول
ــو  ــة أب ــر يف خالف ــة الوزي ــاًل كان بمثاب ــر)4( )وفع ــي أم ــر من ــر خ ــم وزي ــال: إين لك فق
بكــر وعمــر( ويؤيــد ذلــك أقــوال عمــر الشــهرة فيــه كـــقوله:  )لــوال عــيل هللك عمــر()5( 
فبايعــه النــاس وهــو هلــا كاره وكان اول مــن بايعــه طلحــة والزبــر، ثــم صحابتــه الــذي 

كان اوهلــم مالــك االشــرت)6(. 

)1( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 98/4 -99؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 153/13؛ ابــن االثــر، 
الكامــل، 402/2؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 39/7.

)2( ابن حجر، هتذيب التهذيب، 330/4؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، 508.
)3( الطربي، تاريخ الرسل، 46/4؛ البالذري، فتوح البلدان، 505/2؛  ابن االثر، الكامل، 326/3.

)4( ابن االثر، الكامل، 191-190/3.
)5( زيــد بــن عــيل، مســند زيــد بــن عــيل، قــم )ط1 -1990(، 25؛ احلــيل، الرســالة الســعدية، حتقيــق حممــود 

املرعــي، بــروت – مكتبــة احليــاة  )د.ت(، 335.
)6( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 47.
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وخــر دليــل عــى مالزمــة أصحــاب اإلمــام عــيل )( لــه يف الســلم واحلــرب هــو 
ان بيعتــه متــت يف دار احدهــم وهــو عمــر بــن حمصــن)1(.

وملــا ســمع حذيفــة بــن اليــان خــرب توليــة اإلمــام عــيل )( وكان حذيفــة ) مريضــًا( 
وهــو عــى املدائــن. قــال: امحلــوين، فوضــع عــى املنــرب، ونــادى بالصــالة اجلامعــة فأثنــى 
عــى اهلل ومحده،وقــال: اهيــا النــاس بايعــوا عليــًا ـ وعليكــم بتقــوى اهلل ـ بايعــوه وانــروه 
وآزروه فــواهلل انــه لعــى احلــق اخــرًا واوالً وانــه خلــر مــن مــى بعــد نبيكــم ومــن بقــي 
إىل يــوم القيامــة ثــم قـــال: اللهــم اشــهد انـــي بايعت عليــًا، ثــم اوىص ولـــديه ان يكونا مع 

اإلمــام عــيل )( ثـــم مــات حذيفــة بعــد ذلــك بســبعة أيـــام)2(.

ــن  ــة ب ــال صعصع ــد ق ــك فق ــم بذل ــن فرحه ــام ع ــة اإلم ــض صحاب ــرّب بع ــد ع وق
ــَت اخلالفــة ومــا زانتــك،  ــا أمــر املؤمنــن لقــد ِزْن صوحــان لإلمــام عــيل حــن بايعــه: ي
ورفعتهــا ومــا رفعتــك وهــي إليــك أحــوج منــك اليهــا، وكذلــك  كان ثابــت بــن قيــس 
ــن  ــك يف الدي ــا يقدمون ــة ف ــبقوك يف الوالي ــن س ــن لئ ــر املؤمن ــا أم ــال: واهلل ي ــذي ق ال
وكنــت ال خيفــى موضعــك وال جيهــل مكانــك، حيتاجــون إليــك فيــا يعملــون ومــا 
احتجــت أحــدًا مــع علمــك، ثــم قــام خزيمــة ذو الشــهادتن وقــال: يــا أمــر املؤمنــن: 
مــا وجدنــا ألمرنــا هــذا غــرك أنــت أقــدم النــاس إيانــًا وأعلمهــم بــاهلل وأوىل املؤمنــن 

ــد)4(: ــم انش ــوله)3( ث برس

)1( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 145/1.
)2( ينظر: االمن، اعيان الشيعة، 592/4.
)3( ينظر: االمن، اعيان الشعية، 592/4.

)4( اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 179/2؛ املازنــدراين، مــويل حممــد صالــح )ت1081هـــ/1670م(، رشح 
ــاء الــرتاث العــريب )ط1 – د.ت(، 203/7. اصــول الــكايف، بــروت، دار إحي
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ابــو حســن ممــا خناف مــن الفناذا حنن بايعنا عليًا فحسبنــــــــــــا
اطّب قريش بالكتـــــاب وبالسننوجدنــاه أوىل النــاس بالناس انه

وخطــب مالــك األشــرت بالنــاس فقــال: اهيــا النــاس هــذا ويص األوصيــاء ووارث 
علــم األنبيــاء، العظيــم البــالء، احلســن الفنــاء الذي شــهد لــه كتــاب اهلل باإليان ورســوله 
بجنــة الرضــوان مــن كملــت فيــه الفضائــل ومل يشــك يف ســابقته وعلمــه وفضلــه األواخر 

وال االوائل)1(.

امــا عــار بــن يــارس فقــد وضــح وجهــة نظــره يف بيعــة اإلمــام عــيل حينــا علــم ان 
املغــرة بــن شــعبة مل يبايــع، اذ اقبــل إليــه وقــال: معــاذ اهلل يــا مغــرة تقعــد اعمــى بعــد ان 
كنــت بصــرًا، يغلبــك مــن غلبتــه ويســبقك مــن ســبقته، انظــر مــا تــرى ومــا تقــول ومــا 

ــا فــال اكــون إال يف الرعيــل األول)2(. تفعــل فأمــا ان

ــه وأنصــاره والســالكن طريقــه  ــا مبايعــي اإلمــام عــيل )( وصحابت ووصفــه هن
بالرعيــل األول هــو خــر دليــل عــى إيانــه بقضيــة اإلمــام عــيل )( وأحقيتــه باخلالفــة 

وجدارتــه هبــا وأهليتــه هلــا.

وقــد عــرّب هاشــم بــن عتبــة عــن اعتــزازه بذلــك و انصياعــه ألمــر اإلمــام عــيل وانــه 
أحــق بنفســه منــه بقولــه: يل شــايل ويمينــي لعــيل، وانشــد يف ذلــك شــعرًا)3(.

وقــد كان قيــس بــن ســعد عــى مــر ملــا بلغــه خــرب تــويل اإلمــام عــيل )( اخلالفــة  

)1( ينظــر: أبــو نعيــم االصفهــاين، حليــة األوليــاء، 68/1؛ ابــن الصديــق املغــريب، فتــح امللــك العــيل، طهــران 
– مكتبــة اإلمــام عــيل )ط3 -1982(، 73؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك، 144/3.

)2( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 50.
)3( ينظر: ابن اعثم، الفتوح، 439-438/2.
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فحمــد اهلل وعمــل عــى اخــذ البيعــة مــن أهــل مــر لإلمــام عــيل وخطــب بالنــاس قائــاًل: 
احلمــد هلل الــذي جــاء باحلــق وأمــات الباطــل وكبــت الظاملــن، اهيــا النــاس اّنــا قــد بايعنــا 
خــر مــن نعلــم بعــد نبينــا حممــد)( فقومــوا اهيــا النــاس بايعــوا عــى كتــاب اهلل وســنة 

.)1()( رســوله

ــاًل: اللهــم  ــى منربهــا قائ ــاس ع ــرة فخطــب بالن ــاس يف الب ــن عب ــداهلل ب وكان عب
انــر عليــًا أنــه عــى احلــق ـ وقيــل ان اول خليفــة دعــي لــه عــى املنابــر كان عــيل بــن أيب 
طالــب)( وكان مــن دعــا لــه هــو عبــداهلل بــن عبــاس عــى منــرب مســجد البــرة)2(.

ــه يف  ــن ل ــيل )( املؤيدي ــام ع ــن لإلم ــن املالزم ــم م ــن حات ــدي ب ــك كان ع وكذل
ــه املتفانــن يف ذلــك، فقــد اشــرتك عــدي يف  ــه وادواره ومواقفــه املدافعــن عن ــع آرائ مجي
حــروب عــيل )( مجيعهــا واوىص اوالده ان يكونــوا معــه فكانــوا مــن ســيوف جيــش 
ــف  ــم ظري ــه وه ــام )( يف حروب ــدي اإلم ــن ي ــة ب ــم اربع ــهد منه ــد استش ــام وق اإلم
والطرمــاح ويزيــد وعبــداهلل، ويقــال: ان احــد بنيــه وهــو طرفــة مــال عــن احلــق وحلــق 

بمعاويــة فـــدعا عـــدي علـــيه وحــرض عليــه وخـــرج يف طلبــه وحــذر الـــناس منـــه)3(.

ــه  ــم بحق ــه ومعرفته ــيل )( ل ــام ع ــة اإلم ــؤازرة صحاب ــى م ــدل ع ــك ي وكل ذل
ــة.   ــم الفرص ــنحت هل ــا س ــك، كل ــاس بذل ــف الن ــم بتعري ورغبته

ــر،  ــي، الغدي ــة، 23/2؛ االمين ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــربي، 228/5؛ اب ــخ الط ــربي، تاري )1( الط
.127-126/9

)2( القلقشندي، مآثر االنافة، 231/2.
ابــن مزاحــم، صفــن، 143، 522-523؛ اجلاحــظ، العثانيــة، 126؛ الدينــوري، االخبــار  )3( ينظــر: 
ــر،  ــن االث ــربي، 55/4؛ اب ــخ الط ــربي، تاري ــاب األرشاف، 306؛ الط ــالذري، أنس ــوال، 205؛ الب الط
الكامــل يف التاريــخ، 336/3؛ ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، ج2 ق579/2؛ االمــن، اعيــان 

.524/1 الشــيعة، 
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حرب اجلمل 

ــة  ــي معرك ــالمية ه ــة اإلس ــة العربي ــهدهتا الدول ــي ش ــرة الت ــداث اخلط ــن االح م
ــل  ــر مقت ــي تعــد اول حــرب حدثــت بــن املســلمن انفســهم، وكان ذلــك اث اجلمــل الت
بــن عفــان )24 -35هـــ( اذ اضطربــت االوضــاع يف املدينــة املنــورة وبقيــت بــدون 
ســلطة سياســية ـ ممــا ادى إىل تدافــع الصحابــة لبيعــة اإلمــام عــيل)1(. وبعــد ذلــك طلــب 
ــض  ــر فرف ــرة للزب ــة والب ــة لطلح ــام الكوف ــا اإلم ــر أن يوليه ــة والزب ــن طلح كل م
ــرة  ــس عم ــدرة ولي ــن غ ــان م ــا ينوي ــا ب ــرة ـ فعّرفه ــاب للعم ــتأذناه يف الذه ــك، فاس ذل
ــن يف  ــا بالســيدة عائشــة أم املؤمن ــة، وبعــد ان خرجــا التقي ــرك املدين ـ ومل يمنعهــا مــن ت
ــت ممــن يبغضــه ففرحــت  ــان، وكان ــل عث ــق عودهتــا مــن العمــرة، واخرباهــا بمقت طري
ملقتلــه ولكنهــا اســتاءت مــن مبايعــة اإلمــام عــيل مــن قبــل النــاس وخالفــة رســول اهلل يف 
املســلمن، فنــادت بــدم عثــان وعــادت برفقتهــم لطلــب النــرة عــى قتلــة عثــان مــن 
القبائــل التــي تقطنهــا)2(. ثــم ســار املتمــردون عــى اخلليفــة يّدعــون املطالبــة بــدم عثــان، 
إىل البــرة، وكان عثــان بــن حنيــف خــرج فـــي أصحابــه إىل طلحــة والزبــر فناشــدهم 
ــدم عثــان !،  ــه: نطلــب ب اهلل واالســـالم، وذكرمهــا ببيعتهــا لإلمــام عــيل )( فقــاال ل
ــه منكــم،  فقــال هلــا: مــا انتــا وعثــان؟ ايــن بنــوه؟ ايــن بنــو عمــه؟ الذيــن هــم احــق ب
كال واهلل لكنكــا حســدمتا عليــًا )( حيــث اجتمــع النــاس عليــه، وكنتــا ترجــوان 
هــذا األمــر وتعمــالن لــه، وهــل كان  احــد اشــد عــى عثــان منكــا؟ فشــتاه شــتًا قبيحــًا 

)1( ينظــر: أبــو خمنــف، لــوط بــن حييــى: اجلمــل وصفــن والنهــروان، حتقيــق حســن محيــد الســنيد، بــروت – 
ــالم )ط1 - 2002(، 121 – 122.   دار اإلس

)2( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الرســل، 419/3؛ البــالذري، أنســاب األرشاف، 253؛ ابــن االثــر، الكامــل، 
220/3؛ ابــن حاتــم العامــيل، الــدر النظيــم، 433؛ املقريــزي، امتــاع االســاع، 845/3؛ الــرازي، اجلــرح 

والتعديــل، 146/6؛ اإلصابــة، 63/1؛ عــيل املحمــودي، هنــج الســعادة، 271-270/1.  
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ــه واخرجــوه مــن البــرة)1(.  ــوه ونتفــوا حليت ورضب

ومــا ان وصــل اخلــرب إىل اإلمــام عــيل )(  حتــى ســار بمجموعــة مــن املهاجريــن 
واالنصــار إىل البــرة ؛ وملــا وصلهــا انضــم إليــه بعــض أهلهــا يف حــن انضمــت جمموعة 

.)2()( اخــرى إىل أصحــاب اجلمــل، امــا أهــل الكوفــة فكانــوا مجيعــا يف عســكر عــيل

ــدور املــرشف فيهــا، فقــد أرســلت الســيدة  ــام عــيل )( ال ــة اإلم وكان لصحاب
عائشــة إىل زيــد بــن صوحــان كتابــًا جــاء فيــه: )مــن أم املؤمنــن عائشــة بنــت أيب بكــر 
ــا  ــك، أم ــالم علي ــان، س ــن صوح ــد ب ــص زي ــا اخلال ــول اهلل )( إىل ابنه ــة رس زوج
بعــد فــإن أبــاك كان رأســا يف اجلاهليــة وســيدًا يف اإلســالم، وإنــك بمنزلــة أبيــك وقــد 
بلغــك الــذي كان يف اإلســالم مــن مصــاب عثــان بــن عفــان، ونحــن قادمــون عليــك، 
ــا  ــى أمرن ــا ع ــدم فانرن ــذا فاق ــايب ه ــاك كت ــإذا أت ــرب، ف ــن اخل ــفى م ــك أش ــان ل والعي
هــذا، فــإن مل تفعــل فثبــط النــاس عـــن عــيل بــن أيب طالــب، وكــن مكانــك حتــى يأتيــك 

أمــري والســالم()3(. 

فــرد عليهــا زيــد قائــاًل: أمــا بعــد فــإن اهلل أمــرك بأمــر وأمرنــا بأمــر، أمــرك أن تقــري 
يف بيتــك وأمرنــا أن نقاتــل النــاس حتــى ال تكــون فتنــة، فرتكــِت مــا امــرك اهلل بــه وأمرتِنــا 
بــرتك مــا أمرنــا بــه، فأمــرك عندنــا غــر مطــاع، وكتابــك غــر جمــاب، وأنــا ابنــك املخلــص 

ــد، رشح  ــن أيب احلدي ــد، 278/2؛ اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب ــة، 57؛ اب ــة والسياس ــة، اإلمام ــن قتيب )1( اب
هنــج البالغــة: 81/2؛ الذهبــي، ســر اعــالم النبــالء، 320/2-321؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 452/2؛ 

ــر، 106/9. ــي، الغدي االمين
)2( ينظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، 135؛ الرشيف املرتى، الفصول املختارة، 142.

)3( الشــيخ املفيــد، حممــد النعــان بــن املعلــم أيب عبــداهلل العكــربي البغــدادي )ت413هـــ/1022م(، اجلمــل، 
إيــران، قــم مكتبــة الــدواري )د.ت(، 230؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 80/2؛ املدين،ضامــن 

بــن شــدقم )ت1082هـــ/1671م( اجلمــل، حتقيــق حتســن شــبيب، قــم، 1999، 31 -32.
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ــه يف  ــل مع ــيل)( وقات ــق بع ــم التح ــذِك)1( ث ــن ناب ــا مم ــر وإال فأن ــذا األم ــِت ه ان اعتزل
ــف  ــت خفي ــد كن ــا زي ــك اهلل ي ــن: رمح ــر املؤمن ــه أم ــال في ــهد)2( فق ــى استش ــل حت اجلم

املؤونــة عظيــم املعونــة()3(.

ويف الوقــت نفســه الــذي كتبــت فيــه الســيدة عائشــة لزيــد فإهنــا كتبــت ألخيــه 
صعصعــة بــن صوحــان كتابــًا جــاء فيــه: )ان اكــس ســيفك واجلــس بيتــك، فكتــب اليهــا 
ــاد،  ــرك الفس ــت وت ــرار يف البي ــن الق ــرك اهلل م ــا أم ــه ب ــي في ــك تأمرين ــاين كتاب ــاًل، أت قائ
فاتقــي اهلل وارجعــي إىل البيــت الــذي امــرت، وانــا يف اثــر كتــايب خــارج مــع عــيل، فالقرار 

يف البيــت فعــل مــن رضبــت الصفائــح عــى هودجهــا تتقــي الســهام هبــا()4(.

ــذي أرســله  ــار كان صعصعــة هــو الرســول ال ــا وصــل عــيل)( إىل ذي ق وعندم
اإلمــام عــيل )( إىل طلحــة والزبــر وعائشــة فخوفهــم ممــا صنعــوه وقبــح مــا ارتكبــوه 
ووعظهــم ودعاهــم للطاعــة إال أهنــم مل يســتجيبوا، حتــى ان طلحــة هتكــم بــه قائــاًل: اآلن 

حــن عضــت ابــن أيب طالــب احلــرب ترّفــق لنــا)5(.

ــروت  ــاهي، ب ــسو ش ــة خ ــار، ترمج ــازي: درر االخب ــدي حج ــربي، 476/4؛ مه ــخ الط ــربي، تاري )1( الط
-  1997، 224-226؛ ســعيد ايــوب، معــامل الفتــن، قــم، دار احيــاء الثقافــة اإلســالمية )ط1 – 1993(، 

.415
)2( خليفــة، الطبقــات، 243/1؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، 397/3؛ أبــو نعيــم األصفهــاين، حليــة 

الــرب، االســتيعاب، 555/2. ابــن عبــد  األوليــاء، 204/2؛ 
)3( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 144/1؛ العينــي، عمــدة القــارئ، 281/12؛ ابــن االثــر، الكامــل، 

110/3؛ صاحــب املعــامل، التحريــر الطــاوويس، 223.
)4( عــيل يونــس العامــيل، الــراط املســتقيم - قــم )د.ت(، 162/3؛ حممــد حســن القمــي: العقــد النضيــد 

والــدر الفريــد، 137.
)5( املفيد، اجلمل، 167.
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ــس يف  ــه خ ــك فان ــجعان، وكذل ــاهنا الش ــن فرس ــرب كان م ــت احل ــا اندلع وعندم
ــا)1(. ــن خطبائه ــا م ــن كان ــيحان اللذي ــدًا وس ــه زي ــل أخوي اجلم

ــل  ــل قب ــة اجلم ــيل )( يف معرك ــام ع ــاب اإلم ــض أصح ــيايس لبع ــة دور س وثم
دورهــم العســكري العظيــم، فقــد ارســل مالــك االشــرت رســالة إىل الســيدة عائشــة 
حيذرهــا فيهــا مــن حماربــة اإلمــام عــيل )(، جــاء فيهــا: )أمــا بعــد فإنــك ظعينــة رســول 
اهلل )( وقــد امــرك ان تقــري يف بيتــك، فــإن فعلــت فهــو خــر لــك وإن أبيــت إال أن 
تأخــذي منســأتك)2( وتلقــي جلبابــك وتبــدي النــاس شــعرتك، قاتلتــك حتــى اردك إىل 
بيتــك واملوضــع الــذي يرضــاه لــك ربــك، إال ان الســيدة عائشــة مل تقتنــع بذلــك وردت 
عليــه ردًا قاســيًا()3(، فلــا قامــت احلــرب كان االشــرت يف طليعــة فرســاهنا الشــجعان 
واألبطــال املشــهورين، إذ تبــارز هــو وابــن الزبــر فتاســكا، وكان ابــن الزبــر أيضــا مــن 
األبطــال فجعــال يصعــد أحدمهــا صــدر اآلخــر حتــى يئــس عبــداهلل بــن الزبــر مــن نفســه 

فجعــل يقــول:

اقتالني و مالكــــــًا                  واقتال مالكًا معي

ــداهلل بعدهــا:  ــال عب ــم ق ــات، ث ــه مــن مالــك رضب ــر وب ــن الزب ــه اب ــى افلــت من حت
القيــت األشــرت النخعــي يــوم اجلمــل فــا رضبتــه رضبــة حتــى ردهــا ســتا أو ســبعًا ثــم 
أخــذ برجــيل وألقــاين يف خنــدق وقــال: واهلل لــوال قرابتــك لرســول اهلل )( مــا تركــت 

ــن،  ــتيعاب، 717/2-718؛ رشف الدي ــرب، االس ــد ال ــن عب ــات، 221/6؛ اب ــعد، الطبق ــن س ــر: اب )1( ينظ
.140-137 املراجعــات، 

)2(  منسأتك، عصاتك )ينظر: اجلاحظ، البيان والتبين، 81/3(.
)3( ينظــر: ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة: 225/6؛ املــدين، ضامــن بــن شــدقم، 29؛ املجلــي، بحــار 
ــهداء )ط1 -1984(،  ــيد الش ــة س ــم – مطبع ــاد، ق ــص واالجته ــن، الن ــوار، 138/32؛ رشف الدي االن
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ــدًا)1(. وكذلــك يذكــر ان الســيدة عائشــة اعطــت مــن  عضــوا منــك جيتمــع إىل عضــو اب
ــن الزبــر مــن األشــرت عــرشة آالف درهــم ألهنــا  ــداهلل ب ــن اختهــا عب برشهــا بإفــالت اب
ــن  ــار ب ــب ع ــك خاط ــك)2(. وكذل ــه ملال ــت بمنازلت ــث علم ــه حي ــت من ــد يئس ــت ق كان
يــارس الســيدة عائشــة مســديًا هلــا النصــح ومذكــرًا إياهــا ببعــض األمــور، فقــال: أنشــدك 
بــاهلل الــذي أنــزل الكتــاب عــى رســوله )( أتعلمــن أن رســول اهلل)( جعــل 
ــب  ــت: أطل ــه؟ قال ــَم تقاتلين ــا: فل ــال هل ــت: اللهــم نعــم، ق ــه، قال ــى أهل ــًا ع ــًا وصي علي
ــال وكان عــار مــن أبطــال أنصــار عــيل)4(، وكان هيتــف:  ــم التحــم القت ــان)3( ث ــدم عث ب
واهلل لــو قاتلونــا حتــى يبلغونــا ســعفات هجــر فأنــا أعــرف أننــا عــى احلــق وأهنــم عــى 
ــة  ــيدة عائش ــارس بالس ــن ي ــار ب ــى ع ــل التق ــن اجلم ــلمون م ــرغ املس ــا ف ــل، وحين الباط
ــا أم املؤمنــن مــا أبعــد هــذا املســر مــن العهــد الــذي عهــد إليــك، قالــت:  فقــال هلــا: ي
أبــو اليقضــان !؟ قــال: نعــم، قالــت: واهلل إنــك مــا علمــت قــوال باحلــق. قــال: احلمــد هلل 

الــذي قــى يل عــى لســانك)5(.

وكذلــك فــإن أبــا األســود الــدؤيل التقــى بالســيدة عائشــة وطلحــة قبــل وصوهلــا إىل 

)1( ينظــر: البخــاري، التاريــخ الكبــر، 25/7؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 26/4؛ البــالذري، أنســاب 
حليــة  االصفهــاين،  نعيــم  أبــو  150/1؛  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  اخلطيــب  314/2؛  األرشاف، 
األوليــاء، 139/1؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 220/6؛ الذهبــي، ســر اعــالم النبــالء، 406/1؛ ابــن 

حجــر اإلصابــة، 505/2؛ االمــن، اعيــان الشــيعة، 372/8.
)2( ابن خلكان، وفيات االعيان، 196-195/7.

)3( الفضــل بــن شــاذان االزدي )ت260هـــ/873م(: االيضــاح، طهــران )ط1 – د.ت(، 78؛ اهليثمي، أمحد 
بــن حجر)ت974هـــ/10011م(: تطهــر اجلنــان واللســان، اعــداد عبــد الوهــاب اللطيــف، القاهــرة - 

مكتبــة القاهــرة )ط1975-2(.
)4( الطربي، تاريخ الطربي، 61/3.

)5( املسعودي، مروج الذهب، 391/2.
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البــرة وعــرف مــا يرغبــان بــه مــن دون ان يوضــح هلــا رايه،حتــى اهنــا كانــا حيــاوالن 
ــودك  ــاك ان يق ــود اي ــا األس ــا أب ــة: ) ي ــيدة عائش ــه الس ــت ل ــد قال ــا فق ــبه إىل صفه كس
اهلــوى إىل النــار( والرتفــق بــه، فلــم يمــل عــن احلــق ومــا كان منــه اال ان ســارع لتحذيــر 
عثــان بــن حنيــف مــن قــدوم جيــش اجلمــل البــرة قائــاًل لــه: يــا ابــن حنيــف قــد اتيــت 
فأنفــر)1(  وطاعــن القــوم وجالــد واصــرب و أبــرز هلــم وشــّمر)2(. ثــم كان بعدهــا يــدور بن 

املقاتلــن يف املعركــة )اجلمــل( وينشــد)3(:
مصحـــــر لكــم  عليــا  األســودان  األســد  مياثلــه 
العابديــن أول  أنــه  يعبـــــــــدأمــا  ال  واهلل  مبكــة 

ــن  ــده الصابري ــال جن ــه وأبط ــيل )(وأل بيت ــام ع ــن لإلم ــن املخلص ــد كان م فق
الصادقــن الذيــن مل يكتنفــوا بتفانيهــم يف الدفــاع عنــه فحســب، وإنــا يف حتريــض النــاس 

عــى ركــوب طريــق اإلمــام)4(.

وكانــت الســيدة عائشــة ملــا قدمــت البــرة أرســلت إىل األحنــف بــن قيــس ترتفــق 
بــه وتســتميله إىل جانبهــا فأبــى عليهــا ثــم ارســلت إليــه تســتقدمه عليهــا فأتاهــا، فقالــت 
ــِن  ــان؟! أم ــن عث ــر املؤمن ــة أم ــاد قتل ــرتكك جه ــذر إىل اهلل ب ــَم تعت ــف ب ــا احن ــك ي وحي
ــن وال  ــربت الس ــا ك ــن م ــا أم املؤمن ــال: ي ــرة؟، فق ــاع يف العش ــك ال تط ــدد أو ان ــة ع قل
ــا  ــك ي ــت وحي ــه، قال ــن من ــه وتنال ــن في ــام أول تقول ــك ع ــدي ب ــد، وان عه ــال العه ط
ــك  ــذ برأي ــن اين آخ ــا أم املؤمن ــال: ي ــوه، ق ــم قتل ــاء ث ــوص االن ــوه م ــم ماص ــف اهن احن

)1( استعد للقتال  وادعو جندك )ايل النفر(.
)2( املفيد، الكافئة، حتقيق عيل أكرب زماين، بروت، دار املفيد )ط2- 1993(، 215؛ 122-121.

)3( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 232/13.
)4( ينظر: ابن االسكايف، املعيار واملوازنة، 57؛ البالذري، أنساب األرشاف، 255/2.
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ــة وأدعــه وأنــت ســاخطة)1(. ــت راضي وأن

ثــم انــه اتــى طلحــة فقــال: يــا أبــا حممــد مــا الــذي اقدمك ومــا الــذي اشــخصك، وما 
تريــد؟ فقــال: قتلــوا عثــان ! قــال: مــررت بــك عــام اول باملدينــة، وانــا اريــد العمــرة وقد 
مجــع النــاس عــى قتــل عثــان ورمــي احلجــارة وحيــل بينــه وبــن املــاء فقلــت لكــم: انكــم 
أصحــاب حممــد )(لــو تشــاؤون ان تــردوا عنــه فعلتــم، فقلــت انــت: انــه دّبــر فأدبــر، 
فقلــت لــك: فــإىل مــن؟ فقلــت يل: إىل عــيل بــن أيب طالــب )()2(، ثــم رّد االحنــف إىل 
ــت:  ــر؟ فقال ــذا املس ــول اهلل  )(ه ــك رس ــد الي ــل عه ــا: ه ــال هل ــة وق ــيدة عائش الس
اللهــم ال، قــال: فهــل وجدتــِه يف يش مــن كتــاب اهلل؟ فقالــت: مــا نقــرأ إال مــا تقــرأون، 
قــال: فهــل رأيــت رســول اهلل )( اســتعان بــيء مــن نســائه اذ كان يف قلــة واملرشكــون 

يف كثــرة؟ قالــت: اللهــم ال، فقــال: فــإذًا ال ذنــب لنــا)3(.

أمــا عبــداهلل بــن عبــاس فقــد كان ممــن ناقــش الســيدة عائشــة قبــل املعركــة حمــاوال ان 
يثنيهــا عــن رأهيــا، فقالــت لــه: )ال طاقــة يل بحجــج عــيل( فقــال بــن عبــاس: )ال طاقــة 
لــك بحجــج املخلــوق فكيــف طاقتــك بحجــج اخلالــق()4( إال أن ابــن عبــاس كســابقيه 
ممــن حــاول الوصــول إىل حــل ســلمي مــع أصحــاب اجلمــل، ومل يصــل إىل نتيجــة، 

)1( ابــن االثــر، اســد الغابــة، 15/3؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 716/2؛ القــايض النعــان، رشح 
.81/9 الغديــر،  االمينــي،  381/1-381؛  االخبــار، 

)2( املفيد، الكافئة، 22 -23؛ املجلي، بحار االنوار، 142-32.
ــف  ــي، مواق ــاد، 439؛ امليانج ــص واالجته ــن، الن ــاوئ، 35/1؛ رشف الدي ــن و املس ــي، املحاس )3( البيهق

الشــيعة، 255/1.
)4( ابــن اعثــم، الفتــوح، 467/2؛ ابــن شــهر اشــوب،  مشــر الديــن أبــو عبــداهلل  )ت588هـــ/1191م(: 
مناقــب ال أيب طالــب، النجــف االرشف - املطبعــة احليدريــة )1956(، 339/2؛ املجلــي، بحــار 

االنــوار، 56/32؛ حســن الشــاكري، االعــالم مــن الصحابــة والتابعــن، 45/8.
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وعندمــا قامــت حــرب اجلمــل فإنــه كان عــى مقدمــة جنــد اإلمــام عــيل )( وقيــل انــه 
ــة)1(. كان عــى امليمن

ــال  ــن قدامــة ممــن طلــب مــن الســيدة عائشــة العــدول عــن القت ــة ب وقــد كان جاري
ــن  ــان اهــون م ــل عث ــرب: ) لقت ــدء احل ــل ب ــا قب ــال هل ــد ق ــت فق ــث ات ــن حي ــودة م والع
خروجــك مــن بيتــك عــى هــذا اجلمــل امللعــون وعرضــة للســالح، وقــد كان لــك مــن 
اهلل ســرت وحرمــة فأبحــت ســرتك وهتكــت حرمتــك، ان كنــت قــد اتيــت طائعــة فارجعي 

إىل منزلــك وان كنــت قــد اتيتنــا مكرهــة فاســتعيني بالنــاس()2(.

وقــد أســهم املــورسون مــن صحابــة اإلمــام عــيل )( بتوفــر الدعــم املــايل 
إلخواهنــم املقاتلــن لتلبيــة احتياجاهتــم كالســالح واملؤونــة، إذ  قــام عمــرو بــن حمصــن 

ــل)3(. ــرب اجلم ــره إىل ح ــم يف مس ــف دره ــة أل ــيل )(  بائ ــام ع ــز اإلم بتجهي

أمــا أبــو رافــع فإنــه حــن ســمع باالســتعدادات حلــرب اجلمــل وكان باملدينــة 
ــال  ــه، وخــرج وأوالده لنــرة أمــر املؤمنــن بامل ــاع داره وأرضــا ل ــر، ب وهــو شــيخ كب
ــرك  ــت  وت ــد انته ــل ق ــرب اجلم ــت ح ــد كان ــرة إال وق ــل الب ــه مل يص ــس، إال أن والنف

)1( الطربي، تاريخ الطربي، 39/3؛ املفيد، اجلمل، 172-171.
)2( ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة، 61؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 176/5؛ ســبط بــن اجلــوزي، يوســف 
بــن عبــد اهلل )ت654هـــ/1256م(: تذكــرة اخلــواص، ترمجــه عــن الفارســية  حممــد صــادق بحــر العلــوم، 
بـــروت، دار العـــلوم )ط1 – 2004(، 67؛ امليانجــي، مواقــف الشــيعة، 375/2؛ رشف الديــن، النــص 

واالجتهــاد، 437.
ــات، 292/3؛  ــان، الثق ــن حي ــربي، 32/4؛ اب ــخ الط ــربي، تاري ــات، 104/4؛ الط ــعد، الطبق ــن س )3( اب
الطــويس، رجــال الطــويس، 73؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، 234/2؛ احلــيل، خالصــة االقــوال: 212/4؛ ابــن 

االثــر، اســد الغابــة، 288/3؛ ابــن حجــر، اإلصابــة،4 / 143؛ االردبيــيل، جامــع الــرواة، 627/1.
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اإلمــام عــيل)( البــرة)1(.

ــية يف  ــروح احلاس ــج ال ــى تأجي ــيل)( ع ــام ع ــة اإلم ــن صحاب ــة م ــل مجاع وعم
ــس  ــن قي ــعيد ب ــك س ــن أولئ ــعار، وم ــاء األش ــب وإلق ــق اخلط ــن طري ــام ع ــكر اإلم عس

ــه)2(: ــز بقول ــسة ويرجت ــل املي ــود خي ــذي كان يق ــذاين ال اهلم
وكســرت يــوم الوغى جريانهــــــاأيــة حــرب أضرمــت نريانهــــــــــــا
بهــا تكفيكهــا محدانهـــــــاقــل للوصــي أقبلــت قحطانهـــــــا فــأدع 

هـم بنوهـــا وهــــم اخوانهـــــــــا
وكذلــك فــإن أبــا اهليثــم مالــك بــن التيهــان خطــب يف العســكر ثــــم صــال وانشــد 

قـائاًل)3(:
حنن الذين شــعارنا االنصــــارقـل للزبري وقل لطلحة اننـــــا
يوم القلـــيب أولئـك الكفــــــــار حنن الذين رأت قريش فعلنا

فــداه منــا الــروح واألبصــــــــــاركنـــا شعار نبيـــنا ودثــــــــــــاره

برح اخلفاء وباحث االســــــراران الوصــي امامـــنا وولـينـــــــا

وقــد كان لصحابــة اإلمــام عــيل )( مجيعهــم دورهــم املــرشف بــن رجــال قبائلهــم 
ــة  خاصــة ورجــال املســلمن عامــة  يف حــرب اجلمــل، وجســد ذلــك مواقفهــم البطولي
فيهــا وبذهلــم النفــس يف ســبيل الديــن وتضحيتهــم بــكل مــا يملكــون يف ســبيل الدفــاع 

)1( ينظــر: ابــن طــاووس، ســعد الســعود، قــم – منشــورات الرضــا )1953(، 96-97؛ القــايض النعــان، 
ــوار، 103/22. ــار االن ــي، بح ــار، 17/2؛ املجل رشح االخب

)2( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة: 144/1؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 326/2؛ املجلــي، بحــار 
االنــوار، 22/38؛ االمــن، اعيــان الشــيعة، 243/7؛ رشف الديــن، املراجعــات، 401.

ــم، الــروض النظــر، 185-187؛ مرتــى  ــن االثــر، الكامــل:3 /221-222؛ فــارس حســون كري )3( اب
العســكري؛ معــامل املدرســتن، 226/1.
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عــن حقــوق أمــر املؤمنــن عــيل )(، ودل عــى ذلــك اســتقتاهلم يف حــرب اجلمــل طلبــا 
إلحــدى احلســنين النــر أو الشــهادة التــي متنوهــا هلــم وملــن احبــوا خلــف اإلمــام عــيل 
)( ومــن أولئــك ثابــت بــن قيــس، وحكيــم بــن جبلــة،و قيــس بــن ســعد، ومعقــل بــن 
قيــس، وســيحان بــن صوحــان، وعمــرو بــن احلمــق وهاشــم بــن عتبــة املرقــال، وعبــداهلل 
ــن  ــداهلل ب ــن أيب بكــر، وعب ــن الــرد، وحممــد ب ــو ايــوب، وســليان ب ــن أيب رافــع، واب ب

بديــل، وحجــر بــن عــدي وعــدي بــن حاتـــم، وخمنــف بــن سلـــيم)1(.

فتنة ابن احلضرمي 

عندمــا ســار اإلمــام عــيل )(ســنة 37هـــ لقتــال معاويــة بــن أيب ســفيان يف صفــن، 
ــادًا ) قبــل اســتلحاق  ســار عبــداهلل بــن عبــاس إىل الكوفــة واســتخلف عــى البــرة زي
معاويــة لــه( فوجــه معاويــة بــن أيب ســفيان ســنة 38هـــ عبــداهلل احلرضمــي)2( يف مجاعــة 
إىل البــرة)3( فعلــم زيــاد بقــدوم ابــن احلرضمــي فارســل إىل زعــاء القبائــل يســتنجدهم 
قائــاًل: )امنعــوين حتــى أرســل إىل أمــر املؤمنــن عــيل )( ويأتينــي رده()4(، ووصلــت 
انبــاء ذلــك إىل ابــن عبــاس فأبلــغ اإلمــام عليــًا )( فأرســل أعــن بــن ضبيعــة  فقتــل، 

)1( ينظــر: خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، 135؛ الثقفــي، الغــارات،782/2؛ الطــويس، االمــايل، 715؛ 
ــى،  ــزم، املح ــن ح ــة، 80/2؛ اب ــد الغاب ــر، اس ــن االث ــة، 259/1؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي اب
115/4؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 282/10-283؛ ابــن ماكــوال، اكــال الكــال، 383/4؛ ابــن 
حجــر اإلصابــة: 405/1؛ تقريــب التهذيــب، 532/1؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 1546/4؛ املــدين 
الدرجــات الرفيعــة 376؛ بحــر العلــوم، الفوائــد الرجاليــة، 318/2؛ االمينــي، الغديــر، 186؛ الــزركيل، 

االعــالم، 127/3.
ــة  ــه صحب ــن احلرضمــي الصــديف، يقــال أن ل ــن أخــي العــالء ب ــن عامــر احلرضمــي الصــديف اب ــداهلل ب )2( عب

ــرب، 199. ــاب الع ــرة أنس ــزم، مجه ــن ح ــة، 148-149؛ اب ــخ خليف ــة، تاري ــوب. خليف ــو اي ــه أب وكنيت
)3( الطربي، تاريخ الطربي، 136/3.

)4( الثقفي، الغارات، 373/2.
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فعــزز اإلمــام عــيل بجاريــة بــن قدامــة، الــذي قــام بجملــة مــن األمــور لتهدئــة األوضــاع 
يف البــرة، وكان نتيجــة اعــال جاريــة يف البــرة أن أعــاد زيــادًا إىل دار اإلمــارة، بعــد ان 
كان مستجيـــــــرًا  باألزديــن، وقــى عــى ابــن احلرضمــي يف ســبعن رجــاًل مــن رجالــه 

يف الــدار التــي كانــوا فيهــا، فسمــــي جاريــة بعدهــا بـــ ) املحــرق()1(.

حرب صفني 

كانــت املعركــة الثانيــة بعــد اســتخالف اإلمــام عــيل )( هــي معركــة صفــن 
ســنة 37هـــ، وهــي تعــد أقــوى املعــارك التــي خاضهــا اإلمــام عــيل )( ضــد معاويــة بن 
ــًا  ــده الشــامين مغدق ــه جن ــان يف الشــام ومجــع مــن حول أيب ســفيان الــذي اعلــن العصي
عليهــم اهلدايــا واهلبــات)2( وتعــّس عــى اإلمــام عــيل )( الوصــول إىل حلــول ســلمية 
لذلــك، فقــد ارّص معاويــة عــى عــدم االعــرتاف برشعيــة خالفتــه واهتمــه بــأن لــه يــدًا يف 
قتــل اخلليفــة عثــان، يف حــن ان اإلمــام عــيل كان يوصــل املــاء بنفســه لبيــت عثــان، حــن 

حــارصه الثائــرون عـــليه، اضافــة إىل تكليفــه احلسنيـــن )( بحراســته)3(.

ــائل  ــم الرس ــلمي رغ ــل س ــول إىل ح ــيل )( الوص ــام ع ــى اإلم ــذر ع ــا تع وعندم
التــي دارت بينــه وبــن معاويــة وحمــاوالت بعــض صحبــه االصالح،كعبيــدة الســلاين، 
الــذي حــاول جاهــدًا اإلصــالح ففشــل)4(، مل جيــد اإلمــام)(  بــّدًا مــن الســر بجيشــه 

)1( أعــن بــن ضبيعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن حممــد بــن ســفيان بــن جماشــع التميمــي احلنظــيل الدارمــي ابــن 
اخــي صعصعــة بــن ناجيــة جــد الفــرزدق ووالــد النــوار زوجــة الفــرزدق، مــن جنــد اإلمــام عــيل وقــواده 
ــة،  ــر، اإلصاب ــن حج ــات، 172/9؛ اب ــوايف بالوفي ــدي، ال ــاب األرشاف، 249؛ الصف ــالذري، أنس )الب

.)96/1
)2( سيد أمر عيل، خمتر تاريخ العرب، بروت – دار الرتاث العريب )1986(، 56.

)3( ينظر: طه حسن،الفتنة الكربى )عثان(، مر – دار املعارف )1972(، 126 - 131.
)4( ينظــر: التفــريش، نقــد الرجــال، 187/3؛ العجــيل، معرفــة الثقــات، 100/1؛ الشــاهرودي، مســتدركات 
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إىل معاويــة، فجمــع أصحابــه وشــيعته وقــال: امــا بعــد فإنكــم ميامــن الرأي،مراجيــح 
احللــم، مقاويــل باحلــق مباركــوا الفعــل واألمر،وقــد اردنــا املســر إىل عدونــا وعدوكــم، 
فأشــروا علينــا برأيكــم فوافقــوه الــرأي)1( وشــّدوا مــن أزره، فقــد قــام عمــرو بــن احلمــق 
قبــل املســر ملعاويــة خطيبــا يف جيــش اإلمــام عــيل )( فقــال )واهلل إين مــا بايعــت عليــا 
ــه ذكــري  ــه أو ســلطان يرفــع ب ــه، وال ارادة مــال يؤتيني ــي وبين ــة بين ــه عــى قراب وال اجبت
ولكنــي اجبتــه بخصــال مخــس: انــه ابــن عــم رســول اهلل واول مــن امــن بــه وزوج ســيدة 
ــن  ــا م ــت فين ــي بقي ــة الت ــو الذري ــه أب ــد )( ووصي ــت حمم ــة بن ــن فاطم ــاء العامل نس
رســول اهلل، واعظــم املهاجريــن ســها يف اجلهــاد، فلــو اين كلفــت بنقــل اجلبــال الــروايس 
ــه  ــه وأهــن ب ــه واليت ــوي ب ــر اق ــي يف ام ــيّل يوم ــأيت ع ــى ي ــي، حت ــزح البحــور الطوام ون
عدوه،مــا رأيــت اين قــد اديــت فيــه كل الــذي حيــق عــيلَّ  مــن حقــه(، فأثنــى عليــه اإلمــام 
عــيل )(ودعــا لــه بقولــه: اللهــم نــور قلبــه بالتقــى واهــده إىل رصاطــك املســتقيم، ليــت 
ــة مثلــك، فقــال حجــر بــن عــدي، اذًا واهلل صــح جنــدك وقــّل فيهــم مــن  يف جنــدي مئ

يغشــك)2(.

ثــم قــام عــار بــن يــارس فقــال: يــا أمــر املؤمنــن اشــخص بنــا لقتاهلــم قبــل اســتعار 
نارهــم فــإن ردوا إىل احلــق ســعدوا وإن أبــوا إال حربنــا فــواهلل إن ســفك دمائهــم  واجلــد 

علــم رجــال احلديــث، 201/5؛ عبــد الرضــا الزبيــدي، الرســائل السياســية بــن اإلمــام عــيل ومعاويــة، 
ــالمي )ط2000-1(، 322-317. ــاب اإلس ــم – دار الكت ــل، ق ــة وحتلي دراس

)1( نر بن مزاحم، صفن، 92.
ــب  ــاب يف هتذي ــر، اللب ــن االث ــة، 109؛ اب ــة والسياس ــة، اإلمام ــن قتيب ــن، 92؛ اب ــم، صف ــن مزاح )2( نرب
االنســاب: 119/2؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 115/4؛ هتذيــب التهذيــب، 22/8؛ ابــن عبــد الــرب، 
االســتيعاب، 1173/3؛ احلائــري، حممــد مهــدي: شــجرة طوبــى، النجــف االشـــرف - املكتبــة احليدريــة 

)ط1 - 1985(، 81.
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يف جهادهــم لقربــة عنــد اهلل)1(.

وحتــدث بمثــل ذلــك قيــس بــن عبــادة، وطلــب مــن اإلمــام االرساع هبــم ملواجهــة 
معاويــة وجنده،وتــاله مالــك االشــرت مؤيــدًا هلــم)2(. 

وتوالـــت اآلراء بتأييــد الســر ملواجهــة جنــد الشــام ومعاويــة)3( فســار جنــد اإلمــام 
عــيل )( برفقتــه حتــى تقابلــوا مــع جنــد معاويــة بالقــرب مــن صفــن، ومل جتــد نفعــًا 
ــم  ــد هاش ــة بي ــت الراي ــال وكان ــام )( للقت ــكر اإلم ــدم عس ــال فتق ــاوالت درء القت حم
املرقــال)4(. واستبســل يف القتــال جنــد اإلمــام عــيل )(عامــة وصحبــه خاصــة فقــد أدى 
مالــك األشــرت يف صفــن دورًا بطوليــًا منقطــع النظــر)5( وكان لعبــد اهلل بــن عبــاس دور 
ــه فيهــم وحثهــم عــى  ــد اإلمــام عــيل)( مــن خــالل خطب هــام يف رفــع معنويــات جن

القتــال)6(.

ودارت املعركــة لصالــح اإلمــام عــيل  )(وجنــده حتــى كان معاويــة قــاب قوســن 
أو أدنــى مــن اهلزيمــة أو الفــرار، اال ان عمــرو بــن العــاص قــام بمنــاورة سياســية متكــن 
بواســطتها مــن انقــاذ موقــف معاويــة وعســكره حيــث أمــر اجلنــد برفــع املصاحــف عــى 
اســنة الرمــاح والرايــات والدعــوة إىل التحكيــم، وقــد عــرف اإلمــام عــيل)( حقيقــة 

)1( ابن مزاحم، صفن: 92-93؛ االسكايف، املعيار واملوازنة،127؛ املحمودي، هنج السعادة، 93/2.
)2( ابــن اعثــم، الفتــوح: 539/2؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 172/3؛ االمينــي، اعيــان الشــيعة، 

.473/1
)3( ينظر: نر بن مزاحم، صفن، 93-101، ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 628/1.

ــن  ــة، 171/3-172؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــالء، 486/3؛ اب ــالم النب ــر اع ــي، س )4( الذهب
حجــر، اإلصابــة، 404/6-406؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 1546/4 -1547.

)5( املجلي، بحار االنوار، 460-456/32.
)6( االسكايف، املعيار واملوازنة، 144 -146.
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ــر  ــال، اال ان األم ــة القت ــد مواصل ــن اجلن ــب م ــة وطل ــاص ومعاوي ــن الع ــرو ب ــا عم نواي
ــوا عليــه وقــف القتــال، واختــار الكوفيــون أبــا موســى األشــعري  التبــس عليهــم، فأحلّ

حكــًا دون موافقــة اإلمــام عــيل)1(  كــا ان البعــض رفضــوا التحكيــم وأنكــروه.

وهكــذا انتهــت صفــن دون ان حتقــق اهلــدف الــذي قامــت ألجلــه وقــد كان 
ألصحــاب اإلمــام عــيل )( الــدور البطــويل فيهــا ســواًء يف تأييــد اإلمــام )( أو 
حتفيــز اجلنــد أو مناظرهتــم للعــدو أو قتالــه، وهــم بذلــك عــرّبوا عــن موقفهــم إزاء أمــر 
ــن  ــة صف ــت معرك ــد أوضح ــه... وق ــه ونرت ــالل مؤازرت ــن خ ــيل )( م ــن ع املؤمن
لعامــة املســلمن أن اإلمــام عــيل)( كان عــى احلــق وأن خصمــه كان عــى غــر ذلــك، 
ــه  ــول )(: ) أن ــه الرس ــال ل ــذي ق ــارس ال ــن ي ــار ب ــة ع ــذه املعرك ــهد يف ه ــد أستش فق
ــة كان  ــى أن خزيم ــة حت ــة الباغي ــت الفئ ــار اتضح ــل ع ــة(، فبقت ــة الباغي ــتقتلك الفئ س
ــه  ــار، لتيقن ــهد ع ــد أن استش ــل إالّ بع ــن مل يقات ــل، ويف صف ــل ومل يقات ــارضًا يف اجلم ح

ــق)2(. ــارصًا للح ــيقتل من ــار س ــأن ع ب

ــم  ــرة امامه ــل ن ــن أج ــال م ــوا يف القت ــد تفان ــيل )( ق ــام ع ــة اإلم وكان صحاب
واعــالء كلمــة احلــق مــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيال، ســواء بســيوفهم أو بألســنتهم، فقــد 
ــن حنيــف اخلارجــن عــن طاعــة اإلمــام عــيل )( يف صفــن وحممــاًل  عاتــب ســهل ب

اياهــم نتائــج ذلــك)3(.

وكذلــك فــإن ســليان بــن رصد اخلزاعــي، أقبــل عــى اإلمــام عــيل )( يف صفــن 

)1( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 287؛ الطربي، تاريخ الرسل، 39-36/5.
)2( ابــن ســعد، الطبقــات: 259/3؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــال يف اســاء الرجــال، 58؛ ابــن حجــر، 

اإلصابــة: 424/1؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 448/2؛  املجلــي، بحــار االنــوار، 15/33.
)3( العيني، عمدة القارئ، 278/13.
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عندمــا مــال النــاس إىل التحكيــم وبوجهــه جــراح مــن رضبــات الســيوف فنظــر إليــه أمــر 
ُلــوا  املؤمنــن)(  وقــرأ قولــه تعاىل:َفِمنُْهــْم َمــْن َقــَى َنْحَبــُه َوِمنُْهــْم َمــْن َينَْتظـِـُر َوَمــا َبدَّ
َتْبِديــاًل)1( وأنــت ممــن ينتظــر وممــن مل يبدلــوا، فقــال لــه ســليان بــن الــرد: )واهلل لقــد 
ــًا ليعــودوا إىل أمرهــم األول فــا وجــدت إال قليــال،  مشــيت يف املعســكر التمــس أعوان

ومــا يف النــاس خــر، وكان ســليان حينهــا يــرأس رجالــة امليمنــة()2(.

ونالحــظ أن بعــض األخــوان مجعهــم حبهــم لعــيل ولنــرة احلــق فقاتلــوا بــن يــدي 
اإلمــام عــيل )( يف صفــن، فكــا مجــع ابنــاء صوحــان زيــد وصعصعــة وســليان، فــإن 

.)3()( ســهاًل وعثــان ابنــا حنيــف كانــا ممــن يقاتــل بــن يــدي اإلمــام عــيل

وقــام بعــض أصحــاب اإلمــام )( عــيل بــدور تثقيفــي وتوعــوي للمســلمن عــن 
طريــق كشــف احلقائــق التارخييــة والدينيــة، فقــد كان يزيــد بــن قيــس يوضــح للعســكر 
حقيقــة االمويــن وأهــل الشــام وغرضهــم مــن حماربــة أمــر املؤمنن إضافــة إىل استبســاله 

 .)( يف القتــال وحتــى نيلــه رشف الشــهادة بــن يــدي اإلمــام

ــن العســكرين متفاخــرًا  ــن قيــس اهلمــذاين فقــد كان يرجتــز بصفــن ب أمــا ســعيد ب
ــاًل )4(: ــجاعته قائ ــًا ش ــيل  )( وموضح ــام ع ــاًل باإلم ــق متمث ــع احل ــه م بوقوف

ــىهـــــــذا علــــي وابـــــــن ــم املـصطفــــــــ عــــــــ
اجابــــــــــه مـــــــن  ــا روىأول  فيـمـــــــــــــــــــــــــــ

ال اإلمــام  يبالــــــــــــــــي مــن غوىهــــــــو 
  

)1( سورة االحزاب، اية 33. 
)2( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 185 - 187؛ االسكايف، املعيار واملوازنة، 181.

)3( الشاهرودي، مستدركات علم رجال احلديث، 137/4.
)4( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 232/13.
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ــرشق يف  ــرشف وامل ــويل امل ــدور البط ــم ال ــيل )( مجيعه ــام ع ــة اإلم وكان لصحاب
ــاد،  ــن زي ــل ب ــم )كمي ــخ ومنه ــات التاري ــى صفح ــام ع ــم األي ــه هل ــذي خلدت ــن ال صف
وأويــس القــرين، وزيــاد بــن النظــر، ورشيــح بــن هــاين، وعــدي بــن حاتــم، وســعد بــن 
ــن  ــن قيــس واألحنــف ب ــة، ومعقــل ب ــن نبات ــغ ب ــن كعــب، واألصب مســعود، وقرضــة ب
قيــس، وسعـــد بــن قيــس(، كمـــا استشـــهد فيهـــا مجاعــة مــن صحابــة اإلمــام كـــ )عبــداهلل 
ــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان، وجعــدة بــن هبــرة،  بــن بديــل، وعبــداهلل بــن كعــب، وأب

ــن()1(. ــن حمص ــرو ب ــس، وعم ــن قي ــة ب وعلقم

حرب النهروان 

مــا ان انتهــت معركــة صفــن بحادثــة التحكيــم التــي انتهــت بخديعــة عمــرو 
ابــن العــاص أليب موســى االشــعري، والتــي مل يكــن اإلمــام عــيل)( أو صحابتــه 
ــام  ــاد اإلم ــى ع ــا حت ــا زّج ــوا اليه ــا زج ــا و إن ــن عليه ــا أو موافق ــن هب ــون مقتنع املقرب
ــة االف  ــغ ثاني ــة مــن جيشــه تبل ــة، وفوجــئ بخــروج طائف ــده إىل الكوف عــيل )(بجن
ــت  ــا ذهب ــة و إن ــه الكوف ــل مع ــيل )(، ومل تدخ ــام ع ــى اإلم ــا ع ــة متّرده ــل معلن رج

)1( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 21/6-22؛ الثقفــي، الغــارات، 51/1؛ نــر بــن مزاحــم، صفــن؛ 
البــالذري، أنســاب األرشاف، 303 - 306؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 203/1 - 204؛ 
ــد، االختصــاص:  ــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 233/13؛ املفي ــم، الفتــوح: 314/2؛ اب ــن اعث اب
ــب االنســاب،  ــاب يف هتذي ــة، 374/3؛ اللب ــخ، 327/3؛ اســد الغاب ــر، الكامــل يف التاري ــن االث 82؛ اب
ــة،  ــب، 330/4؛ اإلصاب ــب التهذي ــر، هتذي ــن حج ــة، 508؛ اب ــول املهم ــاغ، الفص ــن الصب 252/2؛ اب
314/3؛ االردبيــيل، جامــع الــرواة، 109/1؛ ابــن شــعبة، حتــف العقــول: 213-214؛ ابــن كثــر، 
ــتيعاب،  ــرب، االس ــد ال ــن عب ــالء، 189/1؛ اب ــالم النب ــر اع ــي، س ــة، 27/8-28؛ الذهب ــة والنهاي البداي
1348/3؛ الرباقــي، تاريــخ الكوفــة، 284؛ االمينــي، اعيــان الشــيعة: 131/10؛ املجلــي، بحــار 
االنــوار: 428/32؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 85/15؛ حممــد جــواد مغنيــة، الشــيعة يف امليــزان، 

ــيعة، 144/2. ــائل الش ــيل، وس ــر العام ــالم، 234/5؛ احل ــزركيل، االع 102؛ ال
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ــوا مــربرات خروجهــم عــن جيــش اإلمــام  ــرًا هلــا)2( وأعلن إىل حــروراء)1(  واختذهتــا مق
حتــت شــعار )ال حكــم إال هلل، وال نــرىض بــأن حتكــم الرجــال يف ديــن اهلل، قــد أمــى اهلل 
حكمــه يف معاويــة واصحابــه ان يقتلــوا أو يدخلــوا معنــا يف حكمنــا عليهــم، وقــد كانــت 
منـــا خطيئــة وزلــة حــن رضينــا باحلكمــن وقــد تبنــا إىل ربنــا ورجعنــا عــن ذلــك فأرجــع 

ــراء()3(.  ــك ب ــا وإال فنحــن من ــن اإلمــام عــيل )(« كــا رجعن »قاصدي

فقــال هلـــم اإلمــام عــيل )(: وحيكــم أبعــد الرضــا وامليثــاق والعهــد أرجــع؟)4(، 
ومل يصــغ اخلــوارج إىل اإلمــام عــيل )( وتعاظــم خطرهــم وازداد عددهــم وكفــّروا مــا 
ســواهم مــن املســلمن واســتباحوا دماءهــم)5(، وقتلــوا رســول اإلمــام عــيل)( اليهــم 
احلــارث بــن مــّرة)6( ممــا حــدا بأصحــاب اإلمــام عــيل إىل التحــرك نحوهــم فعملــوا عــى 
مفاوضتهــم وحماورهتــم بالطــرق الســلمية، وكان اول رســول اليهــم بعــد احلــارث بــن 

)1( حــروراء، قريــة بظاهــر الكوفــة جلــأ اليهــا اخلــوارج عنــد خروجهــم عــن اإلمــام عــيل )( بعــد النهــروان 
واختذوهــا مقــرًا هلــم وتســموا هبــا )ياقــوت، معجــم البلــدان، 245/2؛ ابــن نجيــم املــري، زيــن الديــن 
ابــن ابراهيــم بــن حممــد )ت970هـــ/1562م(: البحــر الرائــق، حتقيــق زكريــا عمريــات، بــروت – دار 

الكتــب العلميــة )ط1 -1997(، 338/1
)2( النــووي، املجمــوع،19 /   195؛ الشــوكاين، حممــد بــن عــيل )ت1255 هـــ/1839 م(: نيــل االوطــار 

ــل )1973(، 340/7. ــروت – دار اجلي ــار، ب مــن احاديــث ســيد االخي
)3( ينظــر: نــر بــن مزاحــم، صفــن، 517؛ املحمــودي، هنــج الســعادة، 276/2؛ الكــوراين، جواهــر 
التاريــخ، 351/1؛ يوليــوس فلهــاوزن، اخلــوارج والشــيعة، ترمجــة عبــد الرمحــن بــدوي، الكويــت )ط1 

.32،)1976-
)4( نر بن مزاحم، صفن، 517؛ القندوزي، ينابيع املودة لذوي القربى، 21/2.

)5( ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة، 119؛ القلقشــندي، أمحــد بن عــيل )ت821هـ/1418م(: صبح االعشــى 
يف صناعــة االنشــا، حتقيق يوســف عــيل الطويل، بــروت، دار الفكــر )ط1 – 1983(، 383-381/1.

ــربي،  ــوال، 207؛ الط ــار الط ــوري، االخب ــة الدين ــو حنيف ــة، 127/1؛ أب ــة والسياس ــة، اإلمام ــن قتيب )6( اب
ــل، 342/3. ــر، الكام ــن االث ــل، 61/4؛ اب ــخ الرس تاري
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مــرة، قيــس بــن ســعد، وابــو ايــوب االنصــاري)1(.

ــحب  ــق اذ انس ــن التوفي ــيئًا م ــوب ش ــعد وايب اي ــن س ــس ب ــاعي قي ــت مس ــد نال وق
بعــض اخلــوارج وتركــوا أصحاهبــم)2( يف حــن أّصـــر الباقــون منهــم، وكان عددهــم قــد 
قــّل حتــى بلــغ اربعــة االف بعــد ان كان قبــل مفاوضــة قيــس وأيب أيــوب هلــم اثنــي عــرش 
ــم  ــوارج، ث ــه اخل ــدأ ب ــى يب ــال حت ــدء القت ــدم ب ــده بع ــيل )( جن ــام ع ــر اإلم ــًا، وأم ألف
وقــف اإلمــام عــيل )( بــن العســكرين خطيبــًا ليوضــح هلــم حقيقــة مــا التبــس عليهــم 
مــن أمــر التحكيــم الــذي مل يكــن لــه فيــه يــٌد، فانســحب قــوم مــن اخلــوارج منهــم فــروة 

بــن نوفــل االشــجعي وكان مــن قوادهــم)3(.

وملــا يــأس اإلمــام عــيل )( مــن عــدول الباقيــن منهــم عــن موقفهــم أمــر أصحابــه 
أن حيملــوا عليهــم، فقــال: امحلــوا عليهــم فــواهلل ال يقتــل منكــم عــرشة وال يســلم منهــم 
عــرشة، فهجــم عليهــم صحبــه وجنــده فقتلوهــم مجيعــًا اال ثانيــة هربــوا واستشــهد مــن 

جنــد اإلمــام عــيل)( تســعة)4(.

فقيــل لإلمــام عــيل )(: يــا أمــر املؤمنــن هلــك القــوم بأمجعهــم، فقــال كال واهلل 
اهنــم نطــف يف اصــالب الرجــال وقــرارات النســاء كلــا نجــم منهــم قــرن قطــع حتــى 

يكــون اخرهــم لصوصــًا ســالبن)5(.

)1( الطربي، تاريخ الطربي، 47/6؛ ابن االثر، الكامل، 137/3.
)2( البالذري، أنساب األرشاف، 376/2.

)3( الطربي، تاريخ الطربي، 65/4.
ــب  ــافعي )ت652هـــ/1254م( مطال ــة الش ــن طليح ــد ب ــل، 345/3؛ حمم ــر، الكام ــن االث ــر: اب )4( ينظ
ــب،)ط1 -1984(،  ــروت – دار الكت ــة، ب ــد العطي ــد أمح ــق ماج ــول، حتقي ــب ال الرس ــؤول يف مناق الس

232؛ املجلــي، بحــار االنــوار، 349/33.
ــة  ــد )ت679ه/1280م(: رشح مئ ــراين، حمم ــن العم ــة: 14/5؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي )5( اب
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وقــد أدى صحابــة اإلمــام عــيل )( دورًا هامــًا يف حماربــة أهــل النهــروان مــن 
لتعريفهــم  بــن عبــاس معهــم مناظــرات  فقــد كان حلــرب االمــة عبــداهلل  اخلــوارج، 
بأخطائهــم، وأن عليــًا عــى احلــق وان مــن غــره عــى الباطــل)1(، وكذلــك زيــاد بــن النظر 
ــم  ــوا: البيعــة هلل عــز وجــل وقــد اســتبقتم أنت ــا اجتمعــوا بحــروراء قال اذ ان اخلــوارج مّل
واهــل الشــام إىل الكفــر كفــريس رهــان بايــع أهــل الشــام معاويــة عــى مــا احبــوا وكرهــوا 
وبايعتــم انتــم عليــًا عــى انكــم أوليــاء مــن وااله وأعــداء مــن عــاداه، فقــال هلــم زيــاد بــن 
النظــر: واهلل مــا بســط عــيلُّ )( يــده فبايعنــاه اال عــى كتــاب اهلل وســنة نبيــه ولكنكــم 
مّلــا خالفتمــوه جاءتــه شــيعته، فقالــوا لــه: نحــن أوليــاء مــن واليــت وأعــداء مــن عاديــت، 

ونحــن كذلــك وهــو عــى احلــق واهلــدى ومــن خالفــه ضــال مضــل)2(. 

 )(ــيل ــام ع ــه اإلم ــث بعث ــرات، حي ــم مناظ ــان معه ــن صوح ــة ب وكان لصعصع
ــال:  ــه؟ ق ــون مع ــا أتك ــا يف موضعن ــيٌل معن ــو كان ع ــت ل ــه: أرأي ــوا ل ــم، فقال ــوالً هل رس
نعــم، فقالــوا: أنــت إذًا مقلــد عــيل دينــك؟ فقــال هلــم صعصعــة: ويلكــم أال أقلــد عليــًا 
أال اقلــد مــن قلــد اهلل فأحســن التقليــد، ومل يــزل رســول اهلل إذا اشــتدت بــه احلــرب قدمــه 

ــهري:  ــدي الريش ــد مه ــم )د.ت(، 382؛ حمم ــيني، ق ــن احلس ــالل الدي ــق ج ــن، حتقي ــر املؤمن ــة ألم كلم
ــن،  ــامل الفت ــوب، مع ــعيد اي ــالمي )1984(، 737/1؛ س ــالم اإلس ــب االع ــم - مكت ــة، ق ــزان احلكم مي

.127/2
)1( الطــربي، تاريــخ الرســل: 117/3؛ الطــويس، املبســوط  يف فقــه اإلماميــة، طهــران –  املكتبــة احليدريــة 
)1977(، 266/7؛ الكلينــي، الــكايف، 442/6؛ ابــن عبد الرب، االســتيعاب، 352/2؛ ابــن االثر، الكامل، 
ــن  )ت966هـــ/1559م(:  ــري، حس ــار بك ــواص، 61؛ الدي ــرة اخل ــوزي، تذك ــبط اجل 327/3-328؛ س
ــدي،  ــي االمح ــادر )د.ت(: 189/1؛ امليانج ــروت – دار ص ــس، ب ــس نفي ــوال انف ــس  يف اح ــخ اخلمي تاري

مواقــف الشــيعة، 174/1؛ أمحــد زكــي صفــوت، مجهــرة خطيــب العــرب، 401/1.
)2( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الطــربي، 109/3 -110؛ ابــن االثــر، الكامــل يف التاريــخ، 203/3؛ االمينــي، 

اعيــان الشــيعة، 87-86/7.
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يف هلواهتــا فيطـــأ صاخهــا بأمخصــه وخيمــد هلبهــا فأنــى ترفــون وأيــن تذهبــون؟! وإىل 
ــر ورصاط اهلل  ــساج الزاه ــر وال ــر الباه ــن القم ــون؟! أع ــن تصدف ــون وعم ــن ترغب م
املســتقيم، طاشــت عقولكــم وغــارت حلومكــم وشــاهت وجوهكــم، لقــد علوتــم القلــة 
مــن اجلبــل وباعدتــم العلــة مــن الســهل، اتســتهدفون أمــر املؤمنــن وويص رســول رب 
ــًا فبعــدًا وســحقًا للكفــرة الظاملــن،  ــًا مبين العاملــن، لقــد ســّولت لكــم انفســكم خسان
عــدل بكــم عــن القصــد الشــيطان وعمــى لكــم عــن واضــح املحبــة احلرمــان)1(. ولــه غــر 
هــذا املوقــف معهــم الكثــر مــن املناظــرات واخلطــب فضــاًل عــن استبســاله البطــويل يف 

املعركــة)2(.

ــزه  ــالل اراجي ــن خ ــيل م ــام ع ــد اإلم ــجع جن ــادة يش ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب وكان قي
ــه)3(: ــا قول ــة، ومنه ــان املعرك ــا اب ــل فيه ــي كان يتمث ــعاره الت واش

ــا ــوا علينــــــ ــا بغـــــــــــ ــت ملّــــــ حسبـنـــــــــــا اهلل ونـعم الوكـيلقلــــــ
ــا اتـــى بـــه التـــنزيلوعلـــــــــــّي امامنـــــــــا وامـــــــــــــــام لسـوانــــــــــــــ

مواله فهذا مواله خطب جليليــــــوم قــــال الني مـــــــن كنت

حتـــــــٌم مـــــــــــــا فيـــه قـــال وقـيلأن عليــًا إلمــام علــى األمــــــــــــــة

وقــد أدى صحابــة اإلمــام عــيل )( إىل جانــب دورهــم يف مناظــرة اخلــوارج 

)1( ينظــر: املفيــد، االختصــاص، 121-122؛ الطــربيس، االحتجــاج، 73؛ االمحــدي، مواقــف الشــيعة، 
.89-87/2

)2( القــايض النعــان، رشح االخبــار، 53/2-54؛ أمحــد زكــي صفــوت، مجهــرة خطــب العــرب، 380/1؛ 
405/1؛ 441-440/1.

)3( خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، 197/1، ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب،3 /1389؛ ســبط بــن اجلوزي، 
تذكــرة اخلــواص، 33، االمينــي، الغديــر، 207/1؛ حامــد النقــوي، عبقــات االنــوار، قــم - مؤســة البعثــة 

)ط1984-1(، 328-327/8.
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والتعريــف بحــق اإلمــام عــيل )( ووعظهــم اخلــوارج دورًا عســكريًا بطوليــًا يف قتــال 
أهــل النهــراون كـــ )كميــل بــن زيــاد، وســعد بــن مســعود، ومعقــل بــن قيــس، وجاريــة 
ــن  ــن احلمــق، وعــدي ب ــن، وعمــرو ب ــن جوي ــة ب ــن هــاين، وحب ــح ب ــن قدامــة، ورشي اب

ــاري()1(. ــوب األنص ــو أي ــم، وأب حات
وبعــد ان انتهــت معركــة النهــروان اخــذ معاويــة يفــرق جيوشــه بإرســاهلا إىل املناطــق 
اخلاضعــة لإلمــام عــيل )(، حماولــة منــه يف زعزعــة االســتقرار فيهــا، ومــن ثــّم إضعــاف 
اخلالفــة متمثلــة بأمــر املؤمنــن عــيل )(، فــا كان مــن أصحــاب اإلمــام اال التصــدي 
ــن كعــب، وخمنــف  لتلــك املحــاوالت، ومــن اهــم تلــك املواقــف مــا كان مــن مالــك ب
ابــن ســليم مــن صــد اهلجــوم الــذي قــاده النعــان بــن بشــر حــن ارســله معاويــة إىل عــن 

.)3()( وفيهــا مالــك بــن كعــب يف مســلحة ألمــر املؤمنــن اإلمــام عــيل  )متــر)2

وكذلــك حجــر بــن عــدي وكميــل بــن زيــاد اذ تصــدوا للجنــد التــي ارســلها 
ــة اإلمــام علـــي )( مــــن  معاويــة بقيــادة الضحــاك بــن قيــس لقتــل مــن كان يف طاعـ

ــوادي)4(. أهــل البـ

)1( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الطــربي، 218/3-220؛ املفيــد، اجلمــل، 1717 - 172؛ الثقفــي، الغــارات، 
51/1؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد: 69/8؛ املســعودي، مــروج الذهــب، 28/3؛ ابــن االثــر، 

الكامــل، 430/3؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة: 27/8؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 508/2.
)2( عــن متــر بلــدة يف طــرف الباديــة عــى غــريب الفــرات وحوهلــا قــرًى وهــي كثــرة النخــل وحيمــل منهــا التمــر 

ليبــاع يف ســائر االماكــن. )ياقوت، معجــم البلــدان، 176/4(.
)3( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الطــربي، 149/3؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 320/7؛ ابــن األثــر، الكامــل، 

.344/3
ــن  ــق، 333/3؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــاين، 44/5؛ اب ــاين، االغ ــرج االصفه ــو الف ــر: أب )4( ينظ
حجــر، هتذيــب التهذيــب، 435/1؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 65/1؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

.93/19 احلديــث، 
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أمــا معقــل بــن قيــس فقــد قــام بالقضــاء عــى اجليــش الــذي أرســله معاويــة بقيــادة 
ابــن عــوف الغامــدي إىل األنبــار ســنة 39هـــ)1(.

)( استشهاد اإلمام علي

كان الستشــهاد اإلمــام عــيل )( ســنة 40هـــ األثــر البالــغ يف نفوس املســلمن عامة 
ــاه  ــرون اهنــم باتباعهــم اي ــوا ي ــن كان ــه خاصــة الذي وأصحــاب اإلمــام عــيل )( وذوي
يســرون عــى الــراط املســتقيم والنهــج القويــم بوصفــه وارث علــم النبــي ووصيــه، 
)(  ــرًا وشــعرًا كلــا ُذكــر اإلمــام وقــد عــربوا عــن تأثرهــم بذلــك احلــدث اجللــل نث
ولعــل البحــث ال يكفــي لذكــر مجيــع مــا رثــوه بــه إذ ال جمــال لذكــره يف بحثنــا هــذا لضيــق 
 )( البحــث ووفــرة رثائهــم لــه، فضــاًل عــن أن موضــوع رثــاء أصحــاب اإلمــام عــيل
لــه )وحــده( يســتحق بحثــًا خاصــًا بــه، ومــع كل هــذا البــد مـــن ذكــر نــاذج مـــن ذلــك 

الرثــاء أو اإلشــارة إليهــا، فقــد قــال حجــر بــن عــدي)2(:
أبو األطهار حيدرة الزكـــــــــيفيــــــا أسفي على املوىل التقــــي

لعيـــــــن فاســــــــق نغــل شقـــــــــيقتلــه كافــــــر حنـــــــث زنيـــــــم

ويبـــرأ منكـــــــــم لعـــــــــن وبــــــيفيلعن ربنــــا مـــــــــــن حاد عنكم

وأنتــم عتـــرة اهلــادي النبــــــــــــيألنكم بـــيوم احلشر ذخـــــــــــري

وقال صعصعة بن صوحان)3(:

ابــن حجــر، اإلصابــة،  الفتــوح، 242/4-245؛  اعثــم،  ابــن  الغــارات، 783/2-784؛  )1( الثقفــي، 
.241 /6

)2( احلائري، شجرة طوبى، 87.
ــر،  ــم الكب ــرباين، املعج ــب، 286/2؛ الط ــروج الذه ــعودي، م ــاين، 329/12؛ املس ــاين، األغ )3( األصفه

ــواص: 189. ــرة اخل ــوزي، تذك ــن اجل ــبط ب 103/1؛  س
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ومــن لــي ان ابثــك مــا ارّيـــــــــاأال مـــــن لـــــي بنشرك يــــــا اخّيا

كذاك خطوبه نشراً وطيــــــــــاطوتك خطوب دهر قد تولـــــى

وانــت اليــوم أوعــظ منــك حيــاوكانــت يف حياتك لـــي عظات

وقال أبو األسود الدؤيل)1(:
الشامتينـــــــااال ابلـــــغ معاويــــــة بــــــن حــرب عيــون  قــرت  وال 

خبــري النــاس طــّرا امجعينـــــاأيف الشــهر احلــرام فجعتمونــــا

وأردفهــا ومــن ركــب الســفيناقتلتم خري من ركب املطايـــــــا

املبينــاومــن لبــس النعال ومــن حذاها و  املثانــي  قــرأ  ومــــــن 

ودينــافقد علمت قريــش حيث كانت حســبا  خريهــــــــا  بانــك 

)( بيعة  اإلمام احلسن
ــال:  ــاس فق ــا يف الن ــن خطيب ــام احلس ــام اإلم ــيل )( ق ــام ع ــهد اإلم ــا استش عندم
)لقــد قبــض هــذه الليلــة رجــل مل يســبقه األولــون وال يدركــه اآلخــرون، لقــد كان جياهــد 
ــل عــن  ــه، فيكتنفــه جربائي ــه بنفســه، ولقــد كان يوجهــه برايت مــع رســول اهلل )( فيقي
يمينــه، وميكائيــل عــن يســاره، فــال يرجــع حتــى يفتــح اهلل عليــه، ولقــد تــويف يف الليلــة 
ــزل القــرآن،  ــم، وأن ــن مري ــع هبــا عيســى اب ــن عمــران، ورف ــي قبــض فيهــا موســى ب الت
ومــا خّلــف صفــراء وال بيضــاء اال ســبعائة درهــم مــن عطائــه، اراد ان يبتــاع هبــا خادمــًا 

ألهلــه()2(.

)1( الطربي، تاريخ الطربي، 150/5؛ النيسابوري، روضة الواعظن، 537.
)2( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 190/2؛ ابن االثر، الكامل، 16/3.
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ويف اليــوم نفســه الــذي استشــهد فيــه اإلمــام عــيل وهــو يــوم 21/رمضان/40هـــ 
ــا  ــاءت بيعته ــي ج ــرة الت ــل الب ــم أه ــن )( وتبعه ــام احلس ــة اإلم ــل الكوف ــع أه باي
برســالة مــن ابــن عبــاس إىل اإلمــام احلســن، واملدائــن والعــراق كافــة، ثــم احلجــاز 
ــام  ــاء إىل اإلم ــث ان ج ــا لب ــذي م ــة ال ــن قدام ــة ب ــه جاري ــب ابي ــد صاح ــى ي ــن ع واليم
احلســن فــرضب عــى يــده يبايعــه وعــزاه وقــال: مــا جيلســك؟ رس يرمحــك اهلل إىل عــدوك 
قبــل أن يســار إليــك، فقــال: لــو كان النــاس كلهــم مثلــك رست هبــم)1(. وهــذا يــدل عــى 
ــع اإلمــام احلســن )( بعــده، وإن  ــوا أول مــن باي أن أصحــاب اإلمــام عــيل )( كان
ــن  ــوا الســابقن للبيعــة فقــد كان قيــس ب ــة أمــا يف داخلهــا فقــد كان ــوا خــارج الكوف كان
ــن  ــام احلس ــار اإلم ــة. وس ــم العام ــود)3( وتبعه ــو األس ــاله أب ــه)2( وت ــن بايع ــعد أول م س

ــًا شــديدًا)4(.    ــاس حب ــبه الن ــه )( فأحـ ــج أبي ــة عــى هنـ ــده اخلالف ــذ تقل منـ

ويبــدو أن ذلــك أثــار احلســد واحلقــد يف نفــوس بعــض األمويــن وانصارهــم ممــن 
كان يســكن الكوفــة كـــ )عمــرو بــن حريــث)5( وعــارة بــن الوليــد بــن عقبــة)6( وحجــر 

)1( ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، 283/4-284؛ الشــاهرودي، مســتدرك ســفينة البحــار، 58/2-59؛ ابــن 
أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 691/4.

)2( الطربي، تاريخ الطربي، 164/3؛ ابن كثر، البداية والنهاية، 14/8.
)3( ابو الفرج االصفهاين، االغاين، 381-380/12.

)4( ابن كثر، البداية والنهاية، 41/8.
)5( عمــر بــن حريــث بــن عمــرو بــن عثــان بــن عبــداهلل بــن عمــر بــن خمــزوم القــريش املخزومــي، يكنــى أبــا 
ســعيد، جيتمــع هــو وخالــد بــن الوليــد وابــو جهــل بــن هشــام يف عبــداهلل، ويل الكوفــة ايامــًا لبنــي أميــة، 

تــويف ســنة 85هـــ )ينظــر ابــن االثــر، اســد الغابــة، 103/6(.
)6( عــارة بــن الوليــد بــن املغــرة املخزومــي اخــو خالــد بــن الوليــد، مــن اكثــر الذيــن اظهــروا العــداء للنبــي 

ــاه،  ــال وج ــب وكان ذا مج ــول )( اليب طال ــن الرس ــاًل ع ــش بدي ــه قري ــذي اقرتحت ــو ال ــالم وه ولإلس
ــة، 213/5(. ــن حجــر، اإلصاب أســلم متاخــرًا )اب
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ــحاق  ــاعيل واس ــى)3( واس ــن أيب موس ــردة ب ــو ب ــعد)2( وأب ــن س ــر ب ــرو)1( وعم ــن عم اب
ابنــاء طلحــة بــن عبيــد اهلل وانصارهــم مــن ذوي النفــوذ)4(، فكاتبــوا معاويــة واســتحثوه 

 .)5()( عــى الســر نحوهــم و واعــدوه بالفتــك باإلمــام احلســن

وكان اإلمــام احلســن )( مصمــًا عــى قتــال معاويــة، ومل خيــف ذلــك األمــر وإنــا 
ــام  ــة احــد تالمــذة اإلم ــي محلهــا إىل معاوي ــه وخاصــة تلــك الت ــه يف رســائله إلي رّصح ب
ــم  ــق فه ــى عم ــت ع ــي دل ــداهلل األزدي والت ــن عب ــدب ب ــو جن ــه وه ــيل)( وصحب ع
اإلمـــام )( للوضــع الســيايس وإرصاره عــى مواجهــة معاوية ويقـــينه مـــن مـوقـــفه)6(.

ولكــن معاويــة رسعــان مــا هاجــم العــراق دون ان يمهــل اإلمــام احلســن )( إال 
ــة مــع  ــال معاوي ــده ورشع يف الزحــف عــى الشــام لقت ان اإلمــام احلســن)( نظــم جن
ــرتى  ــة اش ــة إىل ان معاوي ــال اضاف ــة يف القت ــدم رغب ــده ع ــد يف جن ــتعداده فوج ــدم اس ع
ضائــر البعــض باألمــوال، وظهــرت بــوادر العصيــان واالنشــقاق يف داخــل جيــش 
اإلمــام احلســن )( حتــى هجمــوا عليــه وانتهبــوا مصــاله وطعنــه بعضهــم يف فخــذه 

)1( حجــر بــن عمــرو بــن النعــان بــن عمــرو بــن عرفجــة بــن العاتــك بــن امــرىء القيــس بــن ذهــل بــن معاويــة 
ابــن احلــارث االكــرب )ابن حجــر، اإلصابــة، 294/2(.

ــاد عــى  ــن زي ــد اهلل ب ــن أيب وقــاص الزهــري املــدين، مــن املوالــن لألمويــن ســره عبي ــن ســعد ب )2( عمــر ب
ــر  ــاد بمس ــن زي ــم اب ــا عل ــم مل ــري، ث ــى ال ــدًا ع ــه عه ــب ل ــم وكت ــال الديل ــخص لقت ــة االف ش راس اربع

ــخ  ــدادي، تاري ــب البغ ــر: اخلطي ــن)(. )ينظ ــال احلس ــواله قت ــه ف ــب إلي ــة كت ــن  )( إىل الكوف احلس
بغــداد، 197/1؛ الســمعاين، االنســاب، 237/2؛ ابــن االثــر، اســد الغابــة، 336/4(. 

)3( ابــو بــردة بــن أيب موســى عبــداهلل بــن قيــس بــن حفــار االشــعري عمــل عــى قضــاء الكوفــة زمــن األمويــن 
وكان مــن انصارهــم تــويف ســنة 103هـــ )ابــو نعيم االصفهــاين، حليــة األوليــاء، 83/5(.

)4( رايض آل ياسن، حممد: صلح احلسن، بروت – منشورات نارص خسو )ط3 -1978(، 69-68.
)5( املفيد، االرشاد، 170؛ ابن االثر، الكامل، 42/6؛ البيهقي، املحاسن واملساوئ، 200/2.

)6( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 14-12/4.
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وتدهــور املوقــف داخــل صفــوف جنــده وأحــس بالضعــف أمــام خصمــه وأراد بــكل مــا 
يملــك مــن قــوة وصمــود أن يســتأنف القتــال مــن جديــد ولكــن أرغــم عــى املصاحلــة 
ــة يف العــدد  ــا بقــي معــه مــن عســكره، وتفــوق عســكر معاوي ــا شــاهد مــن ضعــف م مل
ــاس ان اهلل  ــا الن ــا: »أهي ــال فيه ــح ق ــد الصل ــا بع ــة ألقاه ــه يف خطب ــح رأي ــدة، ووض والع
ــة  ــه فتن ــة، وإن أدري لعل ــاملت معاوي ــد س ــا، وق ــم بآخرن ــن دماءك ــا وحق ــم بأولن هداك
ومتــاع إىل حــن... الــخ«، وكانــت رشوط الصلــح توحــي بعظمــة اإلمــام احلســن وقوتــه 
ــه وعــدم اســتخالف أحــد مــن بعــده  فقــد اشــتملت عــى العمــل بكتــاب اهلل وســنة نبي

ــر)1(.  وتــرك النــاس آمنــن وعــدم ســب اإلمــام عــيل )( عــى املناب

)(ويف خضــم هــذه األحــداث كان مــن أقــرب املســلمن إىل اإلمــام احلســن
صحابــة أبيــه أمــر املؤمنــن )( فقـــد كان قيــس بــن ســعد مــن أوائــل املبايعــن لــه  بعــد 
ــة والثابتــن إىل جانبــه  ــال معاوي استشــهاد اإلمــام عــيل   )( ومــن الســائرين معــه لقت
حــن خذلــه بعــض قــواده، وعنــد عقــده الصلــح مــع معاويــة فقــد عــاد معــه قيــس إىل 

ــة ايضــًا)2(. املدين

وكان حجــر بــن عــدي ممــن اســتنفر النــاس لقتــال معاويــة بــن أيب ســفيان، وحينــا 
ــرب  ــه واع ــتغرابه واندهاش ــر اس ــدى حج ــة، اب ــن)( ومعاوي ــن احلس ــح ب ــم الصل ت
ــًا  ــح متمني ــد الصل ــن )( إىل عق ــام احلس ــي أدت  باإلم ــور الت ــن االم ــتيائه م ــن اس ع
ــك  ــا مع ــا متن ــن )(: وددت أّن ــام احلس ــب اإلم ــه خياط ــك بقول ــن ذل ــدالًَ ع ــوت ب امل

)1( ينظــر: املســعودي، مــروج الذهــب، 3/؛ الدينــوري، االخبــار الطــوال، 2004؛ أبــو الفــرج االصفهــاين: 
ــد،  ــن أيب احلدي ــي )د.ت(، 26؛ اب ــورات االعلم ــروت – منش ــر، ب ــد صق ــق أمح ــن، حتقي ــل الطالبي مقات
رشح هنــج البالغــة، 15/4-16؛ ســبط بــن اجلــوزي،  تذكــرة اخلــواص، 206؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول 

املهمــة، 144؛ املجلــي، بحــار االنــوار، 15/10.
)2( ابن سعد، الطبقات، 52/6-53؛ اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 214/2؛ ابن حجر، اإلصابة، 72/2.
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قبــل هــذا اليــوم أو مل يكــن مــا كان، اّنــا رجعنــا راغمــن بــا كرهنــا، ورجعــوا مسوريــن 
ــًا عــى حجــر وموضحــًا  ــوا( فــا كان مــن اإلمــام احلســن )( إال أن قــال مثني ــا أحب ب
شــجاعته التــي ال يملكهــا الكثــر ممــن حولــه: »يــا حجــر ليــس كل النــاس يــب مــا حتــب 

وال رأيــه كرأيــك ومــا فعلــت مــا فعلــت إال إبقــاًء عليكــم«)1(.

يف حــن مل يظهــر ســليان بــن رصد اخلزاعــي عــدم رضــاه عــن الصلــح مــع معاويــة 
إال بعــد ســنتن مــن الصلــح)2(.

ــه هلــذا املوقــف املســامل  وقــد وضــح هلــم اإلمــام احلســن )( الدوافــع التــي دفعت
ــوع اإلمــام  ــوا لوق ــن تأمل ــن األبطــال الذي ــة مــن املؤمن ــة الباقي ومنهــا احلفــاظ عــى البقي
)( يف مثــل هــذه الظــروف التــي دفعتــه للصلــح مــع معاويــة وهــي مشــاهبة للظــروف 

ــه  )( إىل قبــول التحكيــم. التــي دفعــت بأبي

موقف أصحاب اإلمام علي  )( من خالفة معاوية 
ملــا آل األمــر إىل معاويــة بــن أيب ســفيان اســتقبل املســلمون حكومتــه بالذعــر والفــزع 
وخافــه النــاس عــى نفوســهم وأمواهلــم ودينهــم وســاد الظلــم واجلــور وُحــرت الثروة 

بيــد فئــة قليلــة وهــم األمويــون وأتباعهم.

 )( وقــد بالــغ معاويــة يف حماوالتــه اذالل العلويــن عامــة وصحابــة اإلمــام عــيل
خاصــة إال أن ذلــك مل يثنهــم عــن والئهــم املطلــق لإلمــام عيل وذريتــه، فــروى ان معاوية 
ــًا وفيهــم ابــن عبــاس فلــم يقــم، فقــال لــه معاويــة: يــا  اجتــاز مجاعــة فقامــوا إليــه تكري

)1( ينظــر: االصفهــاين، مقاتــل الطالبيــن، 39؛ ابــن أيب احلديــد، رشح النهــج، 26/16 - 38؛ االمــن، 
اعيــان الشــيعة، 574/4؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 151/8.

)2( ينظر: الطربي، تاريخ الطربي، 92/6-93؛ االصفهاين، مقاتل الطالبين، 36.
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بــن عبــاس مــا منعــك مــن القيــام كــا قــام أصحابــك اال ملوجــدة عــيلَّ بقتــايل اياكــم يــوم 
صفــن، يــا بــن عبــاس ان ابــن عمــي عثــان قتــل مظلومــًا، فــرد عليــه ابــن عبــاس قائــاًل: 
فعمــر بــن اخلطــاب قتــل مظلومــًا ايضــًا، فســلم األمــر إىل ولــده هــذا وأشــار إىل عبــداهلل 

ابــن عمــر، فأفحمــه)1(. 

وكذلــك يذكــر ان لــه مناظــرات عديــدة مــع ابــن عبــاس، منها أنــه قال البــن عباس: 
أنكــم تريــدون ان حتــرزوا اإلمامــة كــا اختصصتــم بالنبــوة وحجتكــم يف اخلالفة مشــتبهة 
عــى النــاس، وليــس األمــر كــا تظنــون، ان اخلالفــة تتقلــب يف أحيــاء قريــش، فقــال بــن 
عبــاس: يــا معاويــة قولــك اننــا نحتــج بالنبــوة يف اســتحقاق اخلالفــة فهــو واهلل كذلــك، 
فــإن لــن نســتحق اخلالفــة بالنبـــوة فبــا تستـــحق، وأمــا قولــك اهنــا النبــوة واخلالفــة ال 
ــْن  ــُم اهلل ِم ــا آَتاُه ــَى َم ــاَس َع ــاىل: َأْم َيُْســُدوَن النَّ ــول اهلل تعـ ــن قـ ــعان ألحــد فأيـ جيتمـ

.)2(ْكَمــَة َوآَتْينَاُهــْم ُمْلــكًا َعظِيــًا ــاَب َواحْلِ ــا آَل إِْبَراِهيــَم اْلكَِت ــِه َفَقــْد آَتْينَ َفْضلِ

فالكتــاب النبــوة واحلكمــة الســنة وامللــك هــو اخلالفــة فنحــن آل إبراهيــم واحلكــم 
جــار فينــا، وأمــا دعــواك علينــا بــأن صحبتنــا مشــتبهة فليــس كذلــك، وصحبتنــا أوضــح 
مــن ضــوء الشــمس، وإنــك تعلــم ذلــك ولكــن ثنــا عطفــك قتلنــا أخــاك وجــدك وخالك 
ــرشك،  ــا ال ــاء اراقه ــب لدم ــة، وال تغض ــار هالك ــى ارواح يف الن ــِك ع ــال تب ــك، ف وعم
وأحلهــا الكفــر، وأمــا افتخــارك بامللــك الــذي توصلــت إليــه بالباطــل فقــد ملــك قبلــك 

)1( ينظــر: مؤلــف جمهــول )ت ق3هـــ(: اخبــار الدولــة العباســية، حتقيــق عبــد العزيــز الــدوري وعبــد اجلبــار 
ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 56/4-62؛  – دار الطليعــة )د.ت(، 46؛  املطلبــي، بــروت 
الطــربيس، االحتجــاج: 15/2؛ املجلــي، بحــار االنــوار، 178/33؛ االمينــي، الغديــر، 257/10؛ 

ــرش )ط1 – 1993(، 112. ــدى للن ــوار اهل ــران، ان ــة، طه ــرات يف اإلمام ــن، املناظ ــداهلل احلس عب
)2( سورة النساء، اية 54.
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فرعــون، فأهلكــه اهلل)1(.

وقــد ذكــرت العديــد مــن املصــادر التارخييــة الكثــر مــن املناظــرات التــي دارت بــن ابــن 
عبــاس ومعاويــة والتــي كانــت حتســم لصالــح ابــن عبــاس لقــوة حجتــه، لتتلمــذه عــى يــد 

اإلمــام عــيل ابــن عمــه وصاحبــه، إضافــة إىل إيانــه املطلــق بوقوفــه إىل جانــب احلــق)2(.

ومل يكــن صحابــة اإلمــام عــيل )( يثنهــم عــن احلــق يشء كلــوم الئــم أو خــوف 
ســلطان، فقــد قــال معاويــة لقيــس بــن ســعد حيــث مل يســتقبل أهــل املدينــة معاويــة: 
ــا دواب نســتقبلك عليهــا،  ــا - ومل تكــن لن مالكــم ال تســتقبلوين؟ فقــال قيــس: أقعدن
فقــال معاويــة: فأيــن النواضــح؟ قــال قيــس: أفنيناهــا يــوم بــدر ويــوم أحــد ومــا بعدهــا 
مــن مشــاهد رســول اهلل )( حــن رضبنــاك وأبــاك عــى اإلســالم حتــى ظهــر أمــر اهلل 
وأنتــم كارهــون، وقــد قــال لنــا الرســول )( إننــا ســنرى بعــده هــذا، فقــال معاويــة: 
وبــَم أمركــم؟ قــال قيــس: أمرنــا بالصــرب، قــال معاويــة: فأصــربوا حتــى تلقــوه، قــال 
ــى  ــا ع ــم تقاتلونن ــدر وانت ــوم ب ــا ي ــم عليه ــد لقيناك ــا واهلل لق ــا بنواضحن ــس: تعرن قي
اطفــاء نــور اهلل، وتريــدون أن تكــون كلمــة الشــيطان هــي العليــا)3( وقــد أراد معاويــة 
ــن  ــرو ب ــى عم ــار ع ــه فأش ــيل )( وتالمذت ــام ع ــال اإلم ــض رج ــوب بع ــان قل امتح

ــوح،  ــم، الفت ــن اعث ــن، 141؛ اب ــم، صف ــن مزاح ــة 133- 134؛ اب ــة والسياس ــن قتيبة،اإلمام ــر: اب )1( ينظ
254/3؛ ابــن طــاووس، املالحــم  والفتــن، اصفهــان – مؤسســة صاحــب األمــر )ط1995-1(، 240- 
241؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 158/9 – 160؛ االمينــي، الغديــر، 241/10؛ امليانجــي، مواقــف 

ــد، 147- 148. ــد النضي ــن، العق ــد حس ــي، حمم ــيعة، 444/2- 245؛ القم الش
ــربي، 321/5؛  ــخ الط ــربي، تاري ــن،511؛ الط ــم، صف ــن مزاح ــف، 278/7؛ اب ــيبة، املصن ــن أيب ش )2( اب
ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 298/2؛ امليانجــي، مواقــف الشــيعة، 202/1 - 205؛ االمينــي، 

ــة والتابعــن، 47/5. ــر، 207/10؛ الشــاكري، االعــالم مــن الصحاب الغدي
)3( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، 94.
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العــاص أن يقــرب أبــا األســود الــدؤيل ليتقــي لســانه بــن النــاس، فأرســل معاويــة إىل 
أيب األســود فجــاءه، فقــال معاويــة: خلــوت أنــا وعمــرو وتناجزنــا يف أصحــاب حممــد  
ــدا لــك. فقــال  )(وقــد أحببــت أن اكــون مــن رأيــك عــى يقــن. قــال: َســل عــا ب
معاويــة: يــا أبــا األســود أهيــم كان احــب إىل رســول اهلل  )(؟ فقــال: أشــدهم حبــًا 
ــم  ــُه ث ــرك رأس ــرو وح ــة إىل عم ــر معاوي ــه، فنظ ــه بنفس ــم ل ــول اهلل )( واوقاه لرس
ــاظ  ــه. فاغت ــًا لدين ــه، وأشــدهم خوف ــدك؟ قال:أتقاهــم لرب ــال فأهيــم كان افضــل عن ق
معاويــة عــى عمــرو، ثــم قال:فأهيــم كان اعلــم؟ قــال: اقوهلــم للصــواب، وافضلهــم 
للخطــاب. قــال معاويــة: فأهيــم كان اشــجع؟ قــال: أعظمهــم بــالء وأحســنهم عفــاءًا 
وأصربهــم عــى اللقــاء، قــال معاويــة: فأهيــم كان أوثــق عنــده؟ قــال: مــن أوىص إليــه 
ــة عــى عمــرو وقــال: ال جــزاك اهلل خــرًا،  هــل تســتطيع أن  ــا بعــده، فأقبــل معاوي في
تــرد ممــا قــال شــيئًا؟ فقــال أبــو االســود: إين قــد عرفــت مــن أيــن أتيــت فهــل تــأذن يل 
فيــه. قــال: نعــم، فقــال أبــو االســود، إن عمــرو هجــى رســول اهلل )( بأبيات،فقــال 
ــة،  ــت لعن ــكل بي ــرو ب ــن عم ــعر فألع ــول الش ــن ق ــم إين ال احس ــول اهلل  )(الله رس
أتــراه بعــد هــذا نائــاًل فالحــًا، أو مــدركًا رباحــًا؟ فهــدده عمــرو وتوعــده، فخــرج أبــو 

األســود غــر مبــاٍل بــه وهــو ينشــد)1(:

أال إن عمــرو رام ليــثًا خفيًة               وكيف ينال الكلب ليث عرين

وقــال معاويــة يومــًا أليب األســود: بلغنــي أن عليــًا، أراد أن جيعلــك احــد احلكمــن 
)بــدالً مــن أيب موســى( فــا كنــت حتكــم؟ قــال: لــو جعلنــي أحدمهــا جلعلــت ألفــًا مــن 
ــم ناشــدهتم اهلل أعــيٌل أوىل هبــذا  ــًا مــن االنصــار وابناءهــم، ث ــن وابناءهــم وألف املهاجري

)1( ينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 104/7 – 106؛ االمينــي، الغديــر، 147/2 – 148؛ 
امليانجــي، مواقــف الشــيعة، 381/2 – 384؛ الشــاكري، االعــالم مــن الصحابــة والتابعــن، 108/1.
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ــًا  ــاد يوم ــوك أي حكــم انــت؟)1(، وســأله زي ــة: هلل اب ــال معاوي ــاء؟، فق األمــر؟ أم الطلق
ــًا يــزداد لــه شــدًة كــا يــزداد  عنــد معاويــة: يــا أبــا األســود كيــف حبــك لعــيل؟ قــال حب
ــًا، وأيــم اهلل أين ألريــد بذلــك اآلخــرة ومــا عنــد  بغضــك لــه شــده، وتــزداد ملعاويــة ُحب
اهلل، وإنــك تريــد الدنيــا وزخرفهــا، وذلــك عنــك زائــل بعــد قليــل، فقــال لــه زيــاد ؛ أنــت 

شــيخ قــد خرفــت، فقــال أبــو األســود)2(:
ــأن َصدقــُت ورمبــا غضــب األمــري علــى الــربيء املســلمغضــب األمــري بـ

لبنـــــي النبــــي وللوحــي األكـــــرماللـــه يعلـــــــم أن حبـــــــــي صـــــــــادق
      

ثم قال:
 

ــاذا تقولــون إن قــال النــي لكــــــــم ــر األمــممـ ــم آخـــــ ــم وأنتــــ مــاذا فـعلـُتـ

منهــم ُأســارى وقتلــى ضرجــوا بــدمبأهــل بيــي وانصــاري وحمرمــي

أن ختلفوني بسوء يف ذوي رمحي)3(ما كان هذا جزائي إن نصحت لكم

ــربكات  ــو ال ــن أب ــمس الدي ــقي، ش ــن الدمش ــد، 319/4-324؛ اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب ــر: اب )1( ينظ
ــم )ط1- 1996(،  ــب، ق ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــب اإلم ــب يف مناق ــر املطال )ت871هـــ/1466م(: جواه
53/2- 54؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، حتقيــق حممــد حمــي الديــن، مــر، مطبعــة الســعادة )ط1 

.201  ،)1963-
)2( اجلاحــظ، البيــان والتبيــن: 203/1؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب؛ 59/1؛ ابــن عبــد الرب، االســتيعاب، 
193/1؛ القمــي، الكنــى وااللقــاب،9/1- 12؛ املرزبــاين اخلرســاين)ت384هـ/1994م(، خمتــر 
اختيــار الشــيعة، حتقيــق حممــد هــادي االمــن، بــروت- الكتبــي للطباعــة )ط2- 1993(، 32/2؛ 

ــيعة، 411/2. ــف الش ــي، مواق امليانج
ــن  ــعادة، 48/2؛ حس ــج الس ــودي، هن ــة، 114/17؛ املحم ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــر، اب )3( ينظ
الشــاكري، عــيل يف الكتــاب واألدب والســنة، حتقيــق فــرات األســدي )ط1- 1998(، 437/5؛ هاشــم 
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ــًا مــن  ــة الوان ــه معاوي ــة، فقــدم ل ــًا عــى معاوي ــس يوم ــن قي ــف ب ــد دخــل األحن وق
ــده  ــة إذ مل تعه ــًا بمعاوي ــد خاص ــه وُع ــداده وأواني ــه وإع ــغ يف تنويع ــذي بول ــام ال الطع
ــتق  ــوة بالفس ــط حمش ــن الب ــن مصاري ــاٌم م ــك طع ــن ذل ــلمون وم ــه املس ــرب ومل يعرف الع
ــف؟  ــا أحن ــك ي ــا يبكي ــة: م ــال معاوي ــف، فق ــى األحن ــكر، فبك ــذرورة بالس ــخ و م وامل
ــرك.  ــت وال غ ــه ان ــمح ب ــا مل تس ــه ب ــى نفس ــاء ع ــد ج ــب لق ــن أيب طال ــال: هلل در اب فق
فقــال معاويــة وكيــف؟ قــال: دخلــت عليــه ليلــة عنــد افطــاره، فقــال يل: قــم فتعشــى مــع 
احلســن واحلســن )(، ثــم قــام إىل الصــالة، فلــا فــرغ، دعــا بجــراب خمتــوم بخامتيــه 
فأخــرج منــه شــعرًا مطحونــًا ثــم ختمــه فقلــت لــه: مل اعهــدك بخيــاًل يــا أمــر املؤمنــن، 
فقــال )(: مل أختتمــه بخــال ولكــن خفــت ان يبســه احلســن أو احلســن بســمن أو 
ــف  ــوا بأضع ــق أن يتأس ــة احل ــى ائم ــن ع ــال: ال ولك ــو؟ فق ــرام ه ــت: أح ــة. فقل اهال
ــرىض  ــر ف ــم الفق ــيء، لراه ــم ب ــزوا عليه ــس وال يتمي ــاالً يف األكل واللب ــم ح رعيته

ــًا)1(.  ــزداد تواضع ــي في ــه ويراهــم الغن ــا هــو في عــن اهلل تعــاىل ب

ــه  ــد بلغــه عن ــة وق ــه معاوي ــة، فقــال ل ــد األحنــف يف مجاعــه مــرًة إىل معاوي ــد وف وق
ــوارد  ــار: أنــت الســاعي عــى أمــر املؤمنــن عثــان وخــاذل أم املؤمنــن عائشــة وال أخب
املــاء عــى عــيل بصفــن؟ فقــال األحنــف: مــن ذلــك مــا اعــرف ومنــه مــا انكــر، أمــا عثــان 
فأنتــم خذلتمــوه وقتلتمــوه ونحــن بمعــزل وكنتــم بــن خــاذل وقاتــل، وأمــا عائشــة فــإين 
خذلتهــا يف طــول بــاع وذلــك أين مل أجــد يف كتــاب اهلل إال أن تقــر يف بيتهــا، وأمــا ورودي 

البحــراين )ت1107هـــ/1695م(: حليــة االبــرار، حتقيــق غــالم رضــا، قم- مؤسســة املعارف اإلســالمية 
)ط1- 1994(، 233/2. 

)1( املحمــودي، هنــج الســعادة، 48/2؛ الشــاكري، عــيل يف الكتــاب واالدب والســنة، 437/5؛ هاشــم 
البحــراين )ت1107هـــ/1695م(: حليــة االبــرار، حتقيــق غــالم رضــا، قم–مؤسســة املعــارف اإلســالمية 

.233/2 ،)1994 – )ط1 
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ــة وتفــرق  ــام معاوي ــا عطشــًا، فق ــإين وردت حــن أردت أن ُتَقطــع قلوبن ــاء بصفــن ف امل
النــاس)1(.

وحينــا عهــد معاويــة بالواليــة إىل يزيــد اقعــده يف جبــٍة محــراء وجعــل النــاس 
يســلمون عليــه، ثــم يميلــون إىل يزيــد، حتــى جــاء رجــل ففعــل مثــل ذلــك ثــم رجــع إىل 
معاويــة فقــال: يــا أمــر املؤمنــن اعلــم انــك لــو مل تــوِل هــذا لضــاع املســلمون، واألحنــف 
ــاف اهلل إن  ــف: أخ ــال األحن ــيئا؟ فق ــول ش ــك ال تق ــا بال ــة: م ــه معاوي ــال ل ــس، فق جال
ــرج  ــرًا، فخ ــة خ ــن الطاع ــزاك اهلل ع ــة: ج ــال معاوي ــت، فق ــم إن صدق ــت وأخافك كذب
ــن  ــم أن رش م ــر إين ألعل ــا بح ــا أب ــه: ي ــال ل ــاب، فق ــل بالب ــك الرج ــي ذل ــف، فلق األحن
خلــق اهلل ســبحانه وتعــاىل هــذا وابنــه، اســتوثقوا مــن هــذا باألمــوال واألبــواب واألقفال، 
ــك)2(. ــه األحنــف: أمســك علي ــال ل ــا ســمعت، فق فليــس نطمــع يف اســتخراجها إال ب

ومل يتمكــن معاويــة مــن بلــوغ مأربــه حينــا أمــر األحنــف بســب عــيل )( و التربئ 
ــد  ــًا فق ــك علي ــق اهلل ودع عن ــة إت ــا معاوي ــه: ي ــال ل ــف إال أن ق ــن األحن ــا كان م ــه، ف من
ــه وخلقــه  ــرد يف قــربه وخــال بعملــه وكان واهلل املــربز بســبقه الطاهــر بقلب ــه وأُف لقــى رب
امليمــون نقيبــه، والعظيــم مصيبــه، فقــال معاويــة: لقــد اغضبــت العــن عــى القــذى وأيــم 
اهلل لتصعــدَن املنــرب فلتلعننــه طوعــًا أو كرهــًا، فقــال األحنــف: أن تعضنــي فهــو خــٌر لــك 

وأن جتــربين عــى ذلــك فــواهلل ال جتــري بــه شــفتاي أبــدًا)3(.

)1( الكــي، رجــال الكــي، 60؛ احلــر العامــيل، وســائل الشــيعة، 134/20، الثقفــي، الغــارات، 754/2؛ 
الطــويس، اختيــار معرفــة الرجــال، 304/1.

)2( األبشيهي،شــهاب الديــن حممــد أمحــد )ت852هـــ/1448م(: املســتطرف يف كل فــن مســتظرف، حتقيــق 
صــالح الديــن اهلــواري، بــروت - مكتبــة اهلــالل للطباعــة والنــرش )ط1-2000(: 18/2؛ ابــن خلكان، 

وفيــات االعيــان، 500/2.
ــل،  ــر، الكام ــن االث ــتيعاب، 157/3 – 158؛ اب ــرب، االس ــد ال ــن عب ــاين، 7/16؛ اب ــاين، االغ )3( االصفه
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ــن عــيل )( عــى الرغــم  ــه ألمــر املؤمن ــات األحنــف ووالئ ــدل عــى ثب وهــذا ي
ــية التـــي طــرأت عــى الدولــة اإلســالمية والتضييــق الــذي كان  مــن التغــرات السياسـ

.)( ــون عــى املوالــن آلل البيــت يفرضــه األموي

وقــد كان هــذا الــوالء  والثبــات لعــيل )( هــو شــيمة صحبــه وصفتهــم، فقد ســأل 
معاويــة عامــر بــن واثلــة قائــاًل: أكنــت ممــن قتــل عثــان؟ قــال: ال، ولكــن ممــن شــهد قتلــه 
فلــم ينــره، إذ مل ينــره املهاجــرون أو األنصــار. فقــال معاويــة: واهلل إن ُنَرَتــه كانــت 
واجبــة عليكــم و فرضــًا الزمــًا وحقــًا، فــإذ ضيعتمــوه فقــد فعــل اهلل بكــم مــا أنتــم أهلــه 
وأصاركــم إىل مــا رأيتــم. فقــال عامــر: مــا منعــك يــا معاويــة وقــد كان معــك جنــد الشــام 

مــن نرتــه؟ فقــال معاوية: ألـــم تــرين أطلب بدمــه؟، فضحك عـــامر وقـــال)1(:

ال ألفينك بعد املوت تندبين            وفــــي حياتي مـــــا زودتين زادًا

ــن  ــه مـــ ــن أبي ــاد ب ــله زي ــد أن ارس ــال، بع ــم املرق ــن هاش ــد اهلل ب ــك كان عب وكذل
البــرة مشــدود الوثــاق إىل معاويــة، فوضعــه يف ســجنه، فلــم يثنــه ذلــك مــن ان يكتــب 
)( قصيــدة هيجــو هبــا معاويــة ويرســلها لــه، ويفتخــر بموقفــه وأبيــه إىل جانــب عــيل
ــة مــن  ــن العــاص عــى معاوي ــه عمــرو ب ــا اشــار ب ــاٍل ب وشــجاعتها وتفانيهــا )غــر مب

قتلــه(، فيقــول)2(:

قد كان منا يوم صفني نقرٌة            جناها عليك هاشم وابن هاشم

.304/3
)1( ينظــر ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة، 165- 166؛ ابــن األثــر، اســد الغابــة، 234/5؛ الذهبــي، ســر 
اعــالم النبــالء، 468/3- 370؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 116/26؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب: 

1697/4؛ حامــد النقــوي، خالصــة عبقــات االنــوار، 49/9.
)2( املسعودي، مروج الذهب، 19/3 -20؛ ابن اعثم، الفتوح، 304/3.
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وقــد  أخــذ أصحــاب اإلمــام عــيل )( هــؤالء عنــه الشــجاعة واجلــرأة و الفصاحــة 
والبداهــة، وعــدم املجاملــة يف قــول مــا يف نفوســهم وإن كان يصعــب عــى غرهــم قولــه، 
ــه  ــة، فقــال ل ــة بــن قدامــة معاوي ــه، فقــد لقــي جاري أو يصعــب عــى املوجــه إليهــم قبول
ــال:   ــرب؟ فق ــاء الع ــافك دم ــار وس ــد الن ــيل )( وموق ــع ع ــاعي م ــت الس ــة: أن معاوي
دع عنــك عليــًا فــا أبغضنــا عليــًا مــذ أحببنــاه وال غششــناه مــذ صحبنــاه. قــال معاويــة: 
وحيــك يــا جاريــة مــا أهونــك عــى أهلــك إذ ســموك جاريــة هــل انــت إال نحلــة؟ فقــال 
ــة اللســعة حلــوة البصــاق، ولكــن أنــت مــا كان  ــة: لقــد شــبهتني هبــا وهــي حامي جاري
اهونــك عــى أهلــك انــت إذ ســموك معاويــة وهــل هــي إال كلبــة تعــاوي الــكالب؟ فقال 
معاويــة: ال أم لــك يــا جاريــة. فقــال جاريــة: أمــي ولدتنــي للســيوف التــي قاتلنــاك هبــا يف 
أيدينــا. فقــال معاويــة: أهتــددين؟ قــال جاريــة: أمــا واهلل إن القلــوب التــي أبغضنــاك هبــا 
لبــن جوانحنــا والســيوف التــي قاتلنــاك هبــا لفــي أيدينــا، وإنــك مل تفتحنــا عنــوة ولكــن 
اعطيتنــا عهــدًا وميثاقــًا، فــإن وفيــت وفينــا، وإن فزعــت إىل غــر ذلــك فــإن وراءنــا رجاالً 

شــدادًا وألســنة حــدادًا)1(.

ــد اهلل  ــده عب ــة، وكان عن ــد معاوي ــم حــرض عن ــن حات ومــن ذلــك أيضــًا أن عــدي ب
ــى  ــف مت ــا طري ــا أب ــدي: ي ــال لع ــدي، فق ــل مــن ع ــر الني ــاول األخ ــد ح ــر وق ــن الزب ب
فقئــت عينــك؟ قــال عــدي: يــوم فــر أبــوك، ورضبــك األشــرت عــى أســتك ففــررت مــن 

ــًا )يشــر إىل معركــة اجلمــل( وأنشــد)2(: الزحــف هارب

)1( ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 15/4؛ الطــويس، األمــايل، 192؛ املــزي، هتذيــب الكــال، 481/4؛ ابــن 
حجــر، فتــح البــاري: 23/13- 24؛ االمينــي، الغديــر، 171/10؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 

.352 -350/4
)2( االربــيل، أبــو احلســن بــن عيســى )ت692هـــ/1292م(: كشــف الغمــة يف معرفــة االئمــة، قــم – مؤسســة 

النــرش اإلســالمي )ط1- 2001(، 244/1؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 251/33- 253.
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لــــــو أنــين لقيـتك يوم الزحف ما رمت لي سخطًاأمــا وأيــي يــــــا بـــن الزبــري 

صحيحــني مل تـــرع عروقهما القبطـــــاوكان أبـــي فـــــــي طـــــي وأبـــــو أبــــــي

لرمـــت به يا بـــن الزبيـــر مدًى شحطـــــاولــو رمــت شــتمي عنــد عــدٍل قضــاؤه

ــجاعة  ــن ش ــم ع ــة تن ــائل إىل معاوي ــال رس ــذا املج ــر يف ه ــن أيب بك ــد ب وكان ملحم
وجــرأة وبالغــة وديــن إضافــة إىل بــر التلميــذ بأســتاذه والصاحــب بصاحبه، فهــو يوضح 

.)1()(فيهــا جتــاوز معاويــة عــى مــا ليــس لــه مــن األمــر و التعــدي عــى آل الرســول

وقــد حــاول معاويــة بطــرق شــتى كـــ )القتــل أو املــال أو االحتيــال أو اخلــداع( ابعــاد 
صحابــة اإلمــام عــيل )( عــن أهــل بيتــه مــن دون أن يفلــح، ومــن قولــه لعبــد اهلل بــن 
جعفــر بــن أيب طالــب: مــا أشــد تعظيمــك للحســن واحلســن ومــا مهــا بخــٍر منــك وال 
ابومهــا بخــر مــن ابــوك، ولــوال أن فاطمــة بنــت رســول اهلل لقلــت وال أمهــا خــٌر مــن 
ــب  ــا غض ــان م ــر، فسع ــن جعف ــد اهلل ب ــى عب ــت ع ــة مل يف ــأرب معاوي ــك، إال أن م أم
وَرَد عــى معاويــة قائــاًل: أنــت قليــُل املعرفــِة هبــا وبأبيهــا وبأمهــا، وقــد ســمعت رســول 

اهلل)( يقــول فيهــا قــوالً وأنــا صبــي فحفظتــه ورعيتــه)2(.

وكذلــك فإنــه )معاويــة( حبــس ابــن خالتــه حممــد بــن أيب حذيفــة، وبعــد أن آل إليــه 
األمــر اخرجــه مــن حبســه وقــال لــه: أمل يــأن لــك أن تعــرف ماكنــت عليــه مــن الضاللــة 

ــاج،  ــربيس، االحتج ــاص، 124- 127؛ الط ــد، االختص ــد، 317/4؛ املفي ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )1( اب
ــة، 86- 89. ــرات يف اإلمام ــن، مناظ ــد اهلل احلس 269- 272؛ عب

)2( املحقــق احليل،نجــم الديــن أبــو القاســم جعفــر بــن احلســن )ت676هـــ/1277م(: املعتــرب، قم – مؤسســة 
ــن يوســف احلــيل،  ــم، 497، اب ــدر النظي ــم العامــيل، ال ــن حات ســيد الشــهداء )1974(، 24/1- 25؛ اب
عــيل )ت705هـــ/1305م(: العــدد القويــة، حتقيــق مهــدي الرجائــي، قــم )ط1- 1988(، 466؛ املــدين، 

الدرجــات الرفيعــة، 169- 172.
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بنرتــك عليــًا، فهــو مــن دس يف قتــل عثــان. فقــال حممــد بــن أيب حذيفــة: واهلل الــذي ال 
إلــه إال هــو مــا اعلــم أحــدًا اشــرتك يف دم عثــان بــدءًا وأخــرًا غرك وغــر طلحــة والزبر 
وعائشــة وشــاركهم عليــه األنصــار، وأنــك تلومنــي عــى حــب عــيل  )( وإن معــه كل 
صــوام قــوام مــن املهاجريــن واالنصــار ومــا معــك إال املنافقــن والطلقــاء خدعتهــم عــن 
دينهــم وخدعــوك عــن دنيــاك واهلل مــا خفــي عليــك مــا صنعــت ومــا خفــي عليهــم مــا 
صنعــوا واهلل ال أزال أحــب عليــًا هلل ولرســوله، وابغضــك يف اهلل ورســوله ابــدًا مــا بقيت، 

فســخط عليه معاوية ورده إىل الســجن وبقي فـــيه حـــتى مـــات)1(. 

ــه  ــل بيت ــه وأله ــالص ل ــى اإلخ ــيل )(  ع ــام ع ــاب اإلم ــد كان إرصار أصح وق
مطلقــًا فقــد كتــب معاويــة إىل زيــاد واليــه عــى العــراق، أن أبعــث خطبــاء العــراق وابعث 
يل صعصعــة بــن صوحــان، ففعــل فلــا قدمــوا عليــه خطــب  معاويــة فقــال: مرحبــًا بكــم 
يــا أهــل العــراق قدمتــم عــى إمامكــم وهــو جنــة لكــم يعطيكــم مســألتكم وال يعظــم يف 
عينــه كبــرًا وال حيقــر لكــم صغــرًا، وقــد قدمتــم عــى أرض املحــرش واملنــرش واالرض 
ــاس  ــد الن ــفيان ول ــا س ــو أن أب ــه: ل ــال يف خطبت ــم ق ــاء، ث ــرة االنبي ــة وأرض هج املقدس
ــة،  ــا صعصع ــب ي ــم واخط ــة ق ــال لصعصع ــرغ ق ــا ف ــًا، ومل ــم اكياس ــوا كله ــًا لكان مجيع
فقــام فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال: إن معاويــة ذكــر أنــا قدمنــا عــى إمامنــا وهــو جنــة 
لنــا، فــا يكــون حالنــا إذا انخرقــت اجلنــة وذكــر إنــا قدمنــا عــى أرض املحــرش واملنــرش 
واألرض املقدســة وأرض هجــرة األنبيــاء، فاملحــرش واملنــرش ال يــرض بعدمهــا مؤمنــًا وال 
ينفــع قرهبــا كافــر واألرض ال تقــدس أحــدًا وإنــا يقــدس العبــاد أعاهلــم ولقــد وطأهــا 
ــو كان  ــا ســفيان ل ــاء، وذكــر أن أب ــر ممــن وطأهــا مــن األنبي ــرة أكث ــة واجلباب مــن الفراعن

)1( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 16/9؛ ابــن داوود، رجــال بــن داوود، 158؛ ابــن عبــد الــرب، 
االســتيعاب، 1369/3؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 247/15.
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ولــد النــاس كلهــم لكانــوا أكياســًا. فقــد ولدهــم مــن هــو خــر مــن أيب ســفيان آدم فــكان 
منهــم الكيــس واألمحــق  واجلاهــل والعــامل، فغضــب معاويــة وقــال: أســكت ال أم لــك 
وال أب وال أرض. قــال صعصعــة: األب واألم ولــداين ومــن االرض خرجــت وإليهــا 
اعــود. فــرده إىل زيــاد وقــال لــه: أقمــه للنــاس وأمــره أن يلعــن عليــًا، فــإن مل يفعــل فأقتله. 
فأصعــده زيــاد املنــرب فقــال: اهيــا النــاس ان معاويــة أمــرين أن العــن عليــًا فالعنــوه لعنــه 
اهلل ونــزل. فقــال زيــاد ومــا أراك إال لعنــت معاويــة. فقــال صعصعــة: اتركهــا مبهمــة وال 
أبينهــا هلــم بلعــن معاويــة، فقــال زيــاد لتفعــل أو ألنفــذ فيــك أمــر اخلليفــة، فصعــد املنــرب 
 )( ــول اهلل ــمعت رس ــد س ــًا وق ــب علي ــيَل إال أن اس ــوا ع ــم أب ــاس أهن ــا الن ــال أهي وق
يقــول: مــن ســب عليــًا فقــد ســبني ومــن ســبني فقــد ســب اهلل وماكنــت بالــذي اســب 
اهلل ورســوله، فكتــب زيــاد بذلــك إىل معاويــة فأمــر بقطــع عطائــه وهــدم داره. فجمــع لــه 

مــن أحــب عليــًا وأهــل بيتــه مــاالً عظيــًا)1(.

ومتــادى معاويــة يف جماهرتــه بالعــداء لإلمــام عــيل وأهــل بيتــه والفتــك بمصاحبتــه 
املنابــر والتنكيــل  حتــى كان يــويص والتــه وعالــه بشــتم األمــام عــيل )( عــى 
ــيل  ــام ع ــاب اإلم ــرة أصح ــن خ ــة م ــة ثل ــذه السياس ــة ه ــى راح ضحي ــه)2( حت بأصحاب
ــن  ــة م ــاد يف مجاع ــله زي ــذي أرس ــدي ال ــن ع ــر ب ــه كحج ــة ورجال ــد معاوي ــى ي )( ع
املوالــن لعــيل )( إىل معاويــة بعــد أن أعطاهــم األمــان إال أنــُه قتلهــم مجيعــًا)3( وكذلــك 

)1( املســعودي، مــروج الذهــب: 40/3؛ القــايض النعــان، رشح االخبــار: 170/1؛ الذهبــي، تأريــخ 
اإلســالم: 36/1؛ امليانجــي، مواقــف الشــيعة: 253/1؛ االمينــي، الغديــر: 174/10.

)2( ابــو الفــرج االصفهــاين، االغــاين، 4/16؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 90/4؛ املســعودي، مــروج 
الذهــب، 4/3؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 94/8؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 193/4 – 194 ســر 

ــيعة، 2/  . ــف الش ــي، مواق ــالء، 462/3؛ امليانج ــالم النب اع
)3( الطربي، تاريخ الطربي، 141/6؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 15/3.
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ــم. ــهر)1( وغره ــن مس ــة ب ــري، وجويري ــيد اهلج ــق، ورش ــن احلم ــرو ب عم

)( ثورة اإلمام احلسني
مل يبايــع اإلمــام احلســن )( يزيــد بــن معاويــة بعــد وفــاة معاويــة ألن ذلــك 
ينــايف رشوط صلــح اإلمــام احلســن مــع معاويــة، ممــا حــدا بالوليــد بــن عتبــة وايل املدينــة 
بطلــب البيعــة ليزيــد مــن اإلمــام احلســن لكــن اإلمــام )( امتنــع عــن ذلــك قائــاًل: »إن 
مثــي ال يبايــع رسًا، ولكــن إذا اجتمــع النــاس نظــروا ونظــرت«)2(، ومــن ثــم تــرك اإلمــام 
ــرح أهلهــا بحضــور احلســن )( إليهــم  ــة وذهــب إىل مكــة، وف احلســن  )( املدين
ورحبــوا بــه)3( وراســله أهــل الكوفــة لســخطهم مــن األمويــن ومــا عــرف عــن يزيــد مــن 
فســق وفجــور، فأرســل مســلم بــن عقيــل فبايعــه منهــم قرابــة ثانيــة عــرش ألفــًا إال أهنــم 
رسعــان مــا تنصلــوا عــن بيعتهــم ومل ينــروه فاستشــهد مســلم وهانــئ بــن عــروة وقــام 
ــة مؤيــدي آل البيــت )()4(. فقــرر اإلمــام احلســن التوجــه  ــاد بتصفي عبيــد اهلل بــن زي
ــوا قليــيل  ــًا مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )( كان نحــو الكوفــة. ورغــم إن مــن بقــي حي
 )(  العــدد إال انــه وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان هلــم دور مهــم يف نــرة احلســن
ــرأي ومنهــم مــن كان ســيفًا مــن ســيوفه ومنهــم مــن كــرب وهــرم  فمنهــم مــن نصحــه ب
)(  فأرســل بنيــه حملــه وحتــى أن بعضهــم تــويف وكان قــد أوىص بنيــه بنــرة احلســن
كــا فعــل حذيفــة بــن اليــان، ومنهــم مــن مل يكــن حــارضًا يف مكــة أو يف الكوفــة وكان 

)1( ينظــر: ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة: 88؛ الطــربي، تاريــخ الطــربي، 188/4، ابــن حجــر، اإلصابــة، 
526/2، هتذيــب التهذيــب، 64/9؛ الرباقــي، تاريــخ الكوفــة، 339.

ــا العلوي،حممــد بــن ابراهيــم )ت199هـــ/815 م(، الفخــري يف اآلداب الســلطانية،  )2( ينظــر: ابــن طباطب
ــارف )1968(،92. ــر – دار املع م

)3( املسعودي، مروج الذهب، 69/3- 70.
)4( ينظر: الطربي، تاريخ الطربي، 294/3. 
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.)( ممــن يتمنــى الشــهادة بــن يــدي احلســن

وقــد كان أول مــن اســدى النصــح لإلمــام احلســن )( هــو عبــد اهلل بــن عبــاس 
وكان قــد أســن، فقــال لــه احلســن  )( إين عزمــت املســر إىل الكوفــة يف أحــد يومــي 
هذيــن إن شــاء اهلل. فقــال لــه ابــن عبــاس: إين اعيــذك بــاهلل مــن ذلــك، أخــربين هــل قتلــوا 
أمرهــم وضبطــوا بالدهــم ونفــوا عدوهــم فــإن كان قــد فعلــوا ذلــك فــس إليهــم، وإن 
كانــوا إنــا دعــوك للحــرب والقتــال وال آمــن عليــك أن يغــروك ويكذبــوك وخيالفــوك 

وخيذلــوك ويكونــوا أشــد النــاس عليــك)1(.

أمــا عبــد اهلل بــن جعفــر فحينهــا كان مريضــًا وكتــب إىل اإلمــام احلســن )( يثنيــه 
عــن الســفر إىل الكوفــة وملــا رأى ارصار احلســن  وتعــذر إمكانيــة الســر معــه فإنــه قــرر 
ــه اإلثنــن )عــون وحممــد()2( وأمهــا الســيدة زينــب مــع خاهلــا إىل الكوفــة،  إرســال بني
وقــد وضــح اإلمــام احلســن غايتــه مــن التوجــه إىل الكوفــة بقولــه: »إين ل اخــرج ارشًا وال 
بطــرًا وإنــا خرجــت لطلــب الصــالح ف أمــة جــدي، أريــد أن أمــر باملعــروف وأهنــى عــن 
املنكــر«)3( وقــد حــال األمويــون دون دخــول اإلمــام احلســن  )( الكوفــة، فتوجــه إىل 
كربــالء وحدثــت هنــاك واقعــة الطــف التــي كان مــن أمرهــا مــا كان، إذ مل يكــن هنــاك أي 
تكافــؤ بــن اجليشــن يف العــدد أو العــدة، إال أن ذلــك مل يزعــزع بطولــة اإلمــام احلســن 
ــه)4( ومل  ــيصرون إلي ــا س ــن ب ــة وفرح ــة املعرك ــون بنتيج ــوا يعرف ــه إذ كان )( وصحب
يثنهــم ذلــك مــن إظهــار شــجاعتهم والتفاخــر بقتاهلــم مــع احلســن )(، ومــن ذلــك 

)1( ابن االثر، الكامل، 37/4؛ أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب، 42/2.
)2( ابو خمنف، مقتل احلسن )(: 69؛ املفيد، االرشاد، 27.

)3( الدينوري، االخبار الطوال، 219.
)4( ينظر: ابن طباطبا العلوي، الفخري، 92- 93.



صحابة اإلمام علي )( وأثرهم يف حياة املسلمني العامة150

أن حبيــب بــن مظاهــر بــرز بــن العســكرين وهــو ينشــد)1(:
فــارس هيـجـــاء وليــٌث مشــورأنــا حبيــب وأبــي مظـاهــــــــــــــر

حقـــــــــــًا وأتقــى منـكـــم وأعــــذروحنــن أعلــى صيحــة وأظهـــــر

يــا شـــر قــوم يف الــورى وأكفــرســبط النــي إذ أتــى يســتنصر

وكان ممــن قــد كتــب إىل اإلمــام احلســن )( يســتقدمه إىل الكوفــة)2(، وقــد عــرّب 
املريــر الستشــهاد اإلمــام  أملــه  مــن بقــي مــن صحابــة اإلمــام احلســن )( عــن 

ــًا)3( ــيخًا هرم ــدؤيل وكان ش ــود ال ــو األس ــال أب ــد ق ــن)( فق احلس

أيرجـو معشـٌر قـتـلـوا حسيــنًا                  شـفــاعـة جــــده يــوم احلسـاب

وملــا وصــل خــرب استشــهاد عــون وحممــد أبنــاء عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب مع 
خاهلــا احلســن)( إىل أبيهــا أقــام مأمتــًا فأتــاه رجــل وقــال: هــذا مالقينــا ودخــل علينــا 
مــن احلســن، فحذفــه عبــد اهلل بــن جعفــر بنعلــه، وقــال يــا ابــن اللخنــاء أللحســن تقــول 
ــتحي  ــا يس ــه مل ــه واهلل إن ــل مع ــى ُأقت ــه حت ــت أن ال أفارق ــهدته ألحبب ــو ش ــذا؟! واهلل ل ه
ــن  ــي احلس ــن عم ــي واب ــع أخ ــا م ــا أصيب ــا أهن ــاب هب ــيَل املص ــون ع ــا وهي ــي عنه بنف
)( مواســن لــه وصابريــن معــه، لقــد عــزَّ عــيل بمــرع احلســن ال اكــون قــد أســيته 

فقــد آســاه ولــداي)4(:

)1( القندوزي، ينابيع املودة لذوي القربى، 71/3.
)2( الطــربي، تاريــخ الطــربي، 337/3؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب،3/ 252؛ شــمس الديــن، 

حممــد مهــدي، انصــار احلســن، 81- 82.
)3( الطباطبائــي، عبــد العزيــز: اإلمــام احلســن يف طبقــات بــن ســعد، بــروت، مؤسســة الدراســات التارخييــه 

)ط2- 1996(، 93.
)4( املســعودي، إثبــات الوصيــة، 173؛ املفيــد، االرشــاد، 227؛ مرتــى العســكري، معــامل املدرســتن، 

.153/3
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زيـــــــــــــاِدأقـــول وذاك مـــــــن جــــــزٍع ووجـــِد بـــين  ملــك  اللـــه  أزال 

كمــا بعــدت مثــوُد وقـــوم عـــــــاِدوأبعدهم مبـــا غـــدروا  و خانــــــــــوا

بقتــل ابــن القعــاس أخـــو مـــــراِدهم خثـــموا االنـوف وكــــــن ُشـمًا

بــه نضـــح مــن أجـــمر كاجلســـاِدقتيـــل الســـوق يا لك من قــتيـــــــــل

ذوي كــــــــــــــــرم دعـــائم للبـــالِدوأهــــل نـبـيـــنا من قبل كانــــــــــــوا

يزيـــن احلاضريــن وكل بـــــاديحـسني ذو الفـضائل وذو الـمعالـي

عميــداً بعـــد مصرعــه فـــــــــؤاديأصـــاب العــز مهلكــة فأضـحـــــــــى

)( ــت ــل البي ــب أه ــطورة يف ح ــاري أس ــد اهلل االنص ــن عب ــر ب ــا جاب ــم لن ويرس
ــنه  ــرب س ــن ك ــم م ــى الرغ ــالء ع ــة إىل كرب ــن املدين ــاء م ــث ج ــم، حي ــق هل ــه املطل ووالئ
ــس إىل  ــن  )(، وجل ــام احلس ــهاد اإلم ــن استش ــًا م ــن يوم ــد اربع ــل بع ــاه، فوص وع

ــًا)1(. ــربه باكي ق

ــى  ــه ع ــن  )(حيث ــام احلس ــب اإلم ــن كات ــكان مم ــي ف ــن رصد اخلزاع ــليان ب ــا س أم
ــه، أمــا استشــهاد  ــه عجــز عــن نرتــه حيــث رأى ختــاذل النــاس عن املجــيء للكوفــة إال أن
اإلمــام احلســن )( فنــدم ندمــًا شــديدًا وجتمــع حولــه النادمــون عــى عــدم نرهتــم لإلمام 

احلســن )( حتــى عرفــوا بالتوابــن وأعلنــوا عصياهنــم بوجــه األمويــن ســنة 65هـــ)2(.

)1( مغنية، الشيعة يف امليزان، 96.
)2( البــالذري، أنســاب األرشاف، 151/3؛ املســعودي، مــروج الذهــب، 150/3؛ العينــي، عمــدة القــارئ، 
ــر  ــالم، 122/5- 123؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــات، 240/15؛ الذهب ــوايف بالوفي ــدي، ال 126/5؛ الصف

أعــالم النبــالء، 394/3؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 283/9.
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مــن األمــور التــي بــرز فيهــا صحابــة أمــر املؤمنــن عــيل )( إضافــة إىل مؤازرهتــم 
لــه وآلل بيتــه)( وشــجاعتهم الفــذة وأدوارهــم السياســية التــي كان هلــا األثــر العظيــم 
يف تاريــخ اإلســالم، حيــث كان هلــم بــاع طويــل يف النواحــي الفكريــة بمختلــف ميادينهــا 
ــوا  ــن ترك ــعراء الذي ــاء والش ــون واألدب ــون واملصنف ــسون واملحدث ــم املف ــرز منه ــد ب فق
 )( بصاهتــم واضحــًة يف هــذه املياديــن التــي وّضحــوا فيهــا أن صحبتهــم لإلمــام عــيل
أثــرت فيهــم عــى خمتلــف األصعــدة، فقــد كان )( املدرســة التــي خرجتهــم واملصــّب 
الــذي هنلــوا منــه فورثــوا اإلبــداع ووّرثــوه، ولعــل أهــم املجــاالت التــي جّســدت 

أدوارهــم الفكريــة هــي:

  القرآن الكريم وتفسريه: 
القــرآن الكريــم هــو كالم اهلل املنــّزل عــى نبّيــه حممــد )( وهــو املصــدر األســايس 
للترشيــع اإلســالمي، وتفســره احــد العلــوم الرشعيــة املتعلقــة بــه، إذ هيدف إىل اســتنباط 
ــاب  ــأن أصح ــول ب ــة الق ــن املبالغ ــس م ــح، ولي ــكل صحي ــه بش ــة من ــكام الرشعي األح
اإلمــام عــيل )( كانــوا الــرواد الذيــن أّدوا الــدور األكــرب واالســايس يف املحافظــة 
عــى كتــاب اهلل، وإيصالــه إلينــا هبــذه الصــورة، فقــد شــهد هلــم عمــوم املســلمن بالتفــوق 
يف هــذا املضــار، إذ مل يكــن الصحابــة مجيعهــم عــى درجــة واحــدة مــن العلــم والفقــه وال 
مســتوى واحــد مــن اإلدراك حتــى إن ابــن خلــدون قــال يف ذلــك: ) ومل يكــن الصحابــة 
مجيعــا أهــل فتيــا، وال كان الديــن يؤخــذ عنهــم مجيعــًا، وإنــا كان ذلــك خمتصــًا باحلاملــن 
للقــرآن  الكريــم العارفــن بناســخه و منســوخه ومتشــاهبه وحمكمــه وســائر داللتــه()1(، 
فيذكــر إن رجــاًل جــاء إىل عمــر بــن اخلطــاب وهــو بعرفــات، فقــال: جئتــك مــن الكوفــة، 

)1( ابن خلدون، املقدمة، 83.
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ــًا شــديدًا !  ــه، فغضــب عمــر غضب وتركــت هبــا رجــاًل حيكــي املصحــف عــن ظهــر قلب
)خوفــًا مــن أن يكــون أحــٌد ينســب إىل القــرآن الكريــم مــا ليــس منــه(، فقــال: وحيــك مــن 
هــو؟! فقــال لــه: هــو عبــد اهلل بــن مســعود، فذهــب غضــب عمــر بــن اخلطــاب وســكن 
وعــاد إىل حالــه ! ثــم قــال: واهلل مــا اعلــم مــن النــاس بالكوفــة رجــاًل أحــق بذلــك منــه 
ــن مســعود، وكتــب إىل  ــد اهلل ب ــارس وعب ــن ي ــة عــار ب ــد كان عمــر بعــث إىل الكوف ) وق
ــرًا  ــًا ووزي ــعود معل ــن مس ــد اهلل ب ــرًا، وعب ــارس أم ــن ي ــار ب ــم ع ــت لك ــا: إين بعث أهله
ــن مســعود عــى نفــي()1(، ممــا  ــد اهلل ب ــدوا هبــا واســمعوا قوهلــا وقــد آثرتكــم بعب فاقت

يــدل عــى مكانتــه الفقهيــة املرموقــة.

ــران  ــن مســعود فقــد كان أول مــن جهــر بالق ــد اهلل ب ــًا مــن عب ــك غريب ومل يكــن ذل
الكريــم عــى املــأل يف مكــة يف وقــٍت كان ذلــك ُيعــد فيــه هدمــًا وثلــًا كبــرًا لــكل مــا كان 

يعتقــد بــه املجتمــع غــر املســلم يف مكــة)2(.

وُيعــد حذيفــة بــن اليــان أول مــن بــادر مــن الصحابــة جلمــع القــرآن الكريــم 
ــد  ــرضورة توحي ــان ب ــة عث ــح اخلليف ــرآن، فنص ــراءات يف الق ــالف الق ــه الخت ــث تنّب حي
املصاحــف، إذ ُيذكــر انــه اجتمــع لغــزو أذربيجــان وأرمينيــا أهــل الشــام وأهــل العــراق 
فتذاكــروا القــرآن فاختلفــوا فيــه، حتــى كاد ينشــب بينهــم قتــال، فلــا رأى حذيفــة ذلــك 
ــرآن  ــد الق ــه بتوحي ــار علي ــك، وأش ــربه بذل ــان فأخ ــن عف ــان ب ــب إىل عث االختالف،رك
الكريــم، قائــاًل: إن النــاس اختلفــوا يف القــرآن، ؛حتــى إين واهلل ألخشــى أن يصيبهــم مــا 
أصــاب اليهــود والنصـــارى مــن االختــالف، ففــزع عثــان لذلــك فزعــًا شــديدًا وأرســل 

)1( ابن سعد، الطبقات الكربى، 3 / 151-152؛ ابن حجر، اإلصابة، 4 / 199 -201. 
ــد الــرب،  )2( ينظــر: خليفــة بــن خيــاط، طبقــات خليفــة، 47؛ الطــويس، اخلــالف، 378/4 -379؛ ابــن عب

االســتيعاب، 3 / 992 -994.
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إىل حفصــة فاســتخرج الصحــف التــي كانــت لدهيــا فنســخ منهــا املصاحــف وبعــث هبــا 
إىل اآلفــاق)1(. إذ نســخوا الصحــف يف املصاحــف ورد عثــان الصحــف إىل حفصة،وأمــر 
ــة دور  ــي بعظم ــذا يوح ــرق)2(، وه ــف أن حي ــة أو مصح ــن صحيف ــا م ــا خالفه ــكل م ب
ــه  ــا ليــس من ــاء م ــم أو أدّع حذيفــة يف ذلــك وحرصــه عــى عــدم حتريــف القــرآن الكري

ــه مــن كالم اهلل تعــاىل.  بأن

 )( ــيل ــام ع ــم )( ولإلم ــول الكري ــه للرس ــة مصاحبت ــرت يف حذيف ــد أث وق
ــة  ــات الكريم ــًا باآلي ــة، عارف ــتها القرآني ــذة مدرس ــرة تالم ــن خ ــكان م ــده، ف ــن بع م
وتفســرها وأســباب نزوهلــا وأحكامهــا مفتيــا للنــاس هبــا، فقــد ســأله ســعيد بــن 
ــه  ــي )(، فعلم ــا النب ــف صاّله ــوف كي ــالة اخل ــن ص ــتان ع ــح طربس ــاص يف فت الع
هبــا فصاّلهــا باملســلمن)3(، كــا كانــت حلذيفــة حلقــة دراســية لتعليــم القــرآن الكريــم 

)1( ينظــر: ابــن حبــان، الثقــات، 45/7؛ الشــافعي، حممــد بــن إدريــس )ت204هـــ/819 م(: أحــكام القرآن، 
حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا، بــروت، دار الفكــر )د.ت(، 608/2؛ البيهقــي، أمحــد بــن احلســن 
)ت458هـــ/1065م(: الســنن الكــربى، بــروت - دار، 41/2-42؛ ابــن حــزم، األحــكام، حتقيــق 
ــة، 150/7؛  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــة  )د.ت(، 523/4؛ اب ــة )العاصم ــروت، مطبع ــاكر، ب ــد ش أمح
الزركــي، الربهــان فـــي علـــوم القــرآن، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل، بــروت – دار إحيــاء الكتــب العربيــة 
الــدر  الســيوطي،  البخــاري، 283/16؛  القــارئ يف رشح  العيني،عمــدة  )ط1 -1957(، 236/1؛ 
ــان يف تفســر القــرآن، بــروت-  ــز العــال، 581/2؛ اخلوئــي، البي املنثــور، 317/1؛ املتقــي اهلنــدي، كن

دار الزهــراء للطباعــة والنــرش )ط1975-4(، 241.
ــب  ــد رات ــق أمح ــل، حتقي ــة اجلم ــة ووقع ــدي )ت200هـــ/815 م(: الفتن ــي األس ــر الضب ــن عم ــيف ب )2( س
ــح،  ــاري، 14/9؛ الصال ــح الب ــر، فت ــن حج ــس )ط1 – 1969(، 10؛ اب ــروت، دار النفائ ــوش، ب عرم
مباحــث يف علــوم القــرآن، 107؛ مــر حممــد رزنــدي، بحــوث يف تاريــخ القــرآن وعلومــه، قــم )2000(، 

.32-31
)3( الطربي: تاريخ الطربي، 604/2.
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وتفســره)1(، وقــد ذكــر ابــن كثــر إن رجــاًل جــاء إىل ابــن عبــاس وكان عنــده حذيفــة، 
فقــال الرجــل البــن عبــاس: اخــربين عــن قــول اهلل تعــاىل )حــم( و)عســق(، فقــال لــه 

حذيفــة أنــا أنبئــك هبــا)2(. 

إمــا ابــن عبــاس الــذي لقبــه الرســول الكريــم بـــ ) حــرب األمــة( لكثــرة علمــه، فيعــّد 
مــن مؤســي علــم التفســر حيــث كان جيلــس يف املســجد يفــس آيــات القــرآن الكريــم 
لعمــوم املســلمن)3(، وحتــى يف أبــان واليتــه عــى البــرة لإلمــام عــيل)( بعــد حــرب 
ــات  ــوض بالدراس ــاع للخ ــن االنصي ــا م ــواٍل عليه ــه اإلداري ك ــذه عمل ــل مل يأخ اجلم
القرآنيــة والتفســر وغرهــا مــن العلــوم اإلســالمية التــي عــرف هبــا حيــث كان يغشــى 
النــاس باملســجد يف شــهر رمضــان وهــو أمــر فــا ينقــي الشــهر حتــى يفقههــم، حتــى 

صــار زعيــًا ملدرســة البــرة القرآنيــة)4(.

وكذلــك قــام ابــن عبــاس بتقســيم وجــوه تفســر القــرآن الكريــم إىل أربعــة أقســــام: 
تفســٌر ال يعــذر احــد بجهالتــه، وتفســٌر تعرفــه العــرب بكالمهــا، وتفســٌر يعلمــه 
العلــاء، وتفســر ال يعلمــه إال اهلل عــز وجــل، فأمــا الــذي ال يعــذر احــد بجهالتــه فهــو مــا 
يلــزم الكافــة مــن الرشائــع التــي يف القــرآن الكريــم، وأمــا الــذي تعرفــه العــرب بكالمهــا 
فهــو حقائــق اللغــة ومصــوغ الــكالم، وأمــا الــذي يعلمــه العلــاء فهــو تأويــل املتشــابه 
وفــروع األحــكام، وأمــا الــذي ال يعلمــه إال اهلل فهــو جمــرى الغيــوب وقيــام الســاعة)5(.

ــب )ط4- ــامل الكت ــروت- ع ــان، ب ــخ جرج ــف )ت427هـــ/1035م(: تاري ــن يوس ــهمي،محزة ب )1( الس
1987(، 47؛ حمســن األمــن، أعيــان الشــيعة، 599/4.

)2( ابن كثر، تفسر ابن كثر، بروت- دار الفكر العريب )ط1 – 1981(، 95/4.
)3( ابن سعد، الطبقات، 228/2.

)4( ينظر: ابن حجر، اإلصابة، 334/2.
ــد  ــق عب ــر، حتقي ــر الكب ــراين )ت758هـــ/1356م(: التفس ــاس ح ــو العب ــد أب ــة، أمح ــن تيمي ــر: اب )5( ينظ
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وإضافــة إىل تقســيمه وجــوه التفســر وفــق مــا ذكرنــا فقــد كان لــه منهــج خــاص بــه 
يف التفســر إذ كان كثــرًا مــا يســتعن باللغــة وشــواهد الشــعر عــى فهــم القــرآن الكريــم 
ــإن  ــعر ف ــروا يف الش ــرآن فانظ ــن الق ــم يشٌء مـ ــم عليك ــال: )إذا تعاج ــه ق ــه ان وروي عنـ
ــت  ــر)1(، وكان ــعر يف التفس ــة والش ــد اللغ ــن اعتم ــك كان أول م ــريب(، وبذل ــعر ع الش
حلقتــه القرآنيــة يف مســجد جامــع البــرة مــن اكــرب احللقــات العلميــة يف العــر 
ــران)2(،  ــرة وال عم ــورة البق ــان س ــايل رمض ــدى لي ــا يف إح ــّس فيه ــه ف ــل ان ــوي، قي األم
لــذا فــدور ابــن عبــاس يف جمــال علــوم القــرآن الكريــم ال ينكــر وإنــا أشــر إليــه بالبنــان 
عــى مــّر التاريــخ، حتــى إن احلســن البــري وصفــه بقولــه)3(: )كان واهلل مثجــًا يســيل 

ــًا()4(. ُغرب

ــر  ــه)5(، ومل يقت ــم وعلوم ــرآن الكري ــه الق ــذوا عن ــذة أخ ــاس تالم ــن عب وكان الب

الرمحــن عمــرة، بــروت – دار الكتــب العلميــة    )د.ت(، 193/3 -195؛ الثعالبــي، أبــو منصــور )ت 
875هـــ/1470م(: تفســر الثعالبــي، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو ســنة، بــروت – دار احيــاء الــرتاث العــريب 
)ط1 – 1989(، 56/1 -62؛ املحقــق الكركــي، عــيل بــن احلســن )ت940هـــ/1533م(: جامــع 
املقاصــد، بــروت – دار إحيــاء الــرتاث العــريب )ط1 -1988(، 15/1-16؛ املحقــق االردبيــيل، الشــيخ 
أمحــد )ت933هـــ/1585م(: زبــدة البيــان، حتقيــق حممــد الباقــر البهبــودي، طهــران – املكتبــة املرتضويــة 
)د.ت(، 2-4؛ جعفــر الســبحاين: مفاهيــم القــرآن، بــروت – دار احلديــث )ط1 -2002(، 10/ 383 

.384-
)1( الطربي، جامع البيان، 269/17.

)2( ينظر: ابن كثر، البداية والنهاية، 332/8.
)3( ابن كثر، البداية والنهاية، 332/8.

)4( املثــج اخلطيــب املفــّوه والُغــرب املــاء الــذي يســيل مــن الدلــو أي إن الــكالم كان جيــري عــى لســانه كاملــاء 
مــن الدلــو )اجلاحــظ، البيــان والتبيــن، 317/1(.

)5( ســفيان الثــوري )ت161هـــ/777 م(: تفســر الثــوري، حتقيــق جلنــة مــن الباحثــن، بــروت – دار الكتب 
العلميــة )ط1 -1983(، 5.
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تالمذتــه عــى عامــة النــاس فحســب وإنــا لــزم حضــور حلقتــه الكثــر مــن العلــاء كأيب 
اجلــوزاء)1( الــذي يقــول: )الزمــت ابــن عبــاس اثنتــي عــرش ســنة، مــا يف كتــاب اهلل آيــة 

إال وســألته عنهــا()2(.

وكذلــك كان زميلــه يف مدرســة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب)( أبــو األســود 
الــدؤيل كان لــه األثــر اخلالــد يف جمــال القــرآن الكريــم الــذي ال ينســى وال يمحــى ذكــره، 
أال وهــو قيامــه بتنقيــط املصحــف الرشيــف)3( حيــث ان هلــذا العمــل اجلليــل أمهيــة كــربى 
تيــس عــى الدارســن عمليــة قــراءة آيــات القــرآن الكريــم أو كتابتهــا مــن غــر إربــاك أو 

عــس إذ تــم التمييــز بواســطة نقــاط أيب األســود مــا بــن حــرف أو آخــر)4(.

ــاء  ــن العل ــر م ــم، الكث ــرآن الكري ــال الق ــود يف جم ــد أيب األس ــى ي ــذ ع ــد تتلم وق
ــا األســود  ــأن أب ــال ب ــة)5( ويق ــه العلمي ــوا عــى اجللــوس إىل حلقت ــن دأب واملســلمن الذي
قــام بإعــراب القــرآن الكريــم أبــان خالفــة معاويــة)6( وبذلــك يكــون أول مــن قــام هبــذا 

)1( أبــو اجلــوزاء أوص بــن عبــد اهلل الربعــي ذو شــأن بالفصاحــة واخلطابــة، إضافــة إىل ورع وديــن وهــو مــن 
أعــالم املفسيــن املســلمن )الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 81/3(.

)2( ابن سعد، الطبقات الكربى، 224/7.
)3( األنبــاري، أبــو الــربكات كــال الديــن عبــد الرمحــن بــن حممــد )ت577هـــ/1181م(: نـــزهة األلبــاء فـــي 
طبقات األدباء، حتقيق إبراهيم الســامرائي، بغـــداد - مــــكتبة  األندلس )ط 1- 1970(، 16؛ الســيوطي، 

اإلتقــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق ســعد املنــدوب، بــروت - دار الفكــر )ط 1 - 1996(،457/2.
)4( ينظــر: األصفهاين:األغــاين، 102/11؛ ابــن عطيــة األندلــي )ت546هـــ/1151م(: املحــرر الوجيــز يف 

تفســر الكتــاب العزيــز، بــروت، دار الكتــاب العلميــة )ط1 -1993(، 50/1.
)5( ابن النديم،الفهرست، 46.

ــم، بــروت –  ــو الفضــل ابراهي ــق حممــد أب ــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة، حتقي )6( الســيوطي، بغي
املكتبــة العريــة )د.ت(، 33/2؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 83/4؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 

537/3، الشــيخ األنصــاري، كتــاب الصــالة، قــم )ط1 -1995(،355.
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ــة اإلســالمية.  ــاء األم ــل مــن عل العمــل اجللي

أمــا خزيمــة بــن ثابــت فعندمــا مجعــت املصاحــف وتــم توحيــد القــرآن أتــى بآخــر 
آيــات ســورة التوبــة، ومل تكــن عنــد غــره مــن املســلمن، وكانــت كتابتهــا يف املصحــف 
تتطلــب االتفــاق مــن اثنــن مــن الثقــات عــى ســاعها مــن الرســول )(، ومل تكــن إال 
عنــد خزيمــة فقــال زيــد بــن ثابــت: اكتبوهــا فــإن الرســول )( جعــل شــهادة خزيمــة 

بشــهادة رجلــن، فكـــتبت)1(.

وأيضــًا عــّد جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري مــن الطبقــة األوىل مــن مفــسي القــرآن 
الكريــم)2( وكذلــك أبــو ســعيد اخلــدري الــذي كان لــه دور هــام يف تعليــم النــاس القــرآن 
الكريــم إذ كان جيلــس يف املســجد ليقــرئ املســلمن مخــس آيــات مــن القــرآن ال ينتقــل إىل 

ســواها حتــى يتقنوهــا)3(.

وقــد كان قرضــة بــن كعــب أحــد األنصــار الذيــن أرســلهم عمــر بــن اخلطــاب إىل 
ــه وحثهــم  الكوفــة، وكان هلــم دور كبــر يف تعليــم أهلهــا القــرآن الكريــم وترغيبهــم في

عليــه لالهتــام بــه وعــدم اإلنــراف إىل غــره)4(.

ــم اجلعفــي )ت256هـــ/869م(: صحيــح البخــاري،  ــن إبراهي ــن إســاعيل ب )1( ينظــر: البخــاري، حممــد ب
ــاب مجــع القــرآن، 1720/4؛ الســيوطي، اإلتقــان يف علــوم  ــر )ط 1- 2002(، ب ــن كث بــروت – دار ب

ــرآن، 58/1. الق
)2( ينظــر: املتقــي اهلنــدي، كنــز العــال، 397/6؛  ابــن العــاد، شــذرات الذهــب.، 84/1؛ فــارس حســون، 

الــروض النظــر، 223-222.
)3( ابن عدي، الكامل يف ضعفاء الرجال، 63/3؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 391/20.

)4( ابــن حبــان، الثقــات، 221/3؛ احلــيل، كشــف اليقــن )د.ط(  )ط1-1999(، 11-12؛ الرباقــي، تاريــخ 
الكوفــة، 431 -432؛ عبــد الرمحــن الـــبكري: حيــاة عمــر بــن اخلطــاب، بروت – دار اإلرشـــاد للـــطباعة 

)ط7 -2005(، 291-290.
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وكان علقمــة بــن قيــس يقــوم بــرشح اآليــات الكريمــة للمســلمن وتبيــن معانيهــا 
وكذلــك أن بعــض املســلمن كان يســتفتيه فيجيبهــم ويســألونه عــن معــاين اآليــات 
فيعرفهــم إياهــا)1( حتــى أنــه وِصــف بفقيــه أهــل الكوفــة وعاملهــا ومقرئهــا وإمامهــا)2(.

وكذلــك كان عبيــدة الســلاين ان ممــن يقــرئ النــاس القــرآن الكريــم وحيفظهــم إيــاه 
ويفتيهم فيـــه)3(.  

وقيــل إن ميثــم كان مــن أوائــل مفسيــن القــرآن الكريــم حتــى انــه قــال البــن عباس 
ــر  ــد أم ــه عن ــرأت تنزيل ــإين ق ــم، ف ــرآن الكري ــر الق ــن تفس ــئت م ــا ش ــلني ع ــًا: س يوم
املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب)( وعلمنــي تأويلــه، فأخــذ بــن عبــاس –عــى علمــه – 

وجعــل يكتــب عــن ميـــثم)4(.

ــن  ــوا أول م ــب )( كان ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــة اإلم ــى إن صحاب ــدل ع ــذا ي وه
ــي  ــه الت ــم بعلوم ــلمن ملعرفته ــائر املس ــن دون س ــة م ــم بالدراس ــرآن الكري ــاول الق تن
هنلوهــا مــن أســتاذهم اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب)( الــذي وصفــه الرســول الكريــم 
ــائر  ــن س ــم م ــاء بعده ــن ج ــم أو م ــم تالمذهت ــم تبعه ــن ث ــم( وم ــة العل ــاب مدين بـــ )ب
ــم  ــم وآرائه ــتنرا برواياهت ــم مس ــرآن الكري ــة الق ــق دراس ــر يف طري ــلمن، يف الس املس

ــال. ــذا املج ــم  هب وفتاواه

)1( ابن حجر، اإلصابة 105/7-106؛ هتذيب التهذيب، 245/7 -246.
)2( الذهبي، سر أعالم النبالء،54-53/4.

)3( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 121/11- 122.
)4( الكــي، رجــال الكــي،47 ؛ جعفــر الســبحاين، رســائل ومقــاالت، 309؛ هــدى جاســم حممــد، املنهــج 

االثــري يف تفســر القــرآن الكريــم، بــروت دار الكتــاب العلميــة )ط1 - 2003(، 46-45.
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احلديث النبوي الشريف 
احلديــث لغــًة ضــد القديــم، واحلديــث الروايــة املنقولــة شــفاهًا)1(،  إمــا اصطالحــًا 
فهــو كل مــا ينســب إىل النبــي )( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو الصفــات اخللقيــة)2(.

واحلديــث مــن العلــوم التــي أوجدها اإلســالم ويــأيت بعد القــرآن الكريــم، وله أمهية 
كــربى يف املجتمــع اإلســالمي فهــو املصــدر الثــاين مــن مصــادر الترشيع اإلســالمي، ففي 
القــرآن الكريــم األصــول العامــة لألحــكام الرشعيــة مــن دون التعــرض إىل تفصيالهتــا، 
فمثــال ذكــر القــرآن الكريــم الصــالة مــن دون أن يبــن أوقاهتــا وأركاهنــا وعــدد ركعاهتــا 
وســجداهتا، فوضحهــا الرســول )( بأحاديثــه الرشيفــة)3(، والتــي قــد  أمــر اهلل تعــاىل 
ُســوُل  بــأن يطــاع الرســول )( فيــا يأمــر حيــث قــال اهلل تعــاىل: َوَمــا َآَتاُكــُم الرَّ

.)4(َفُخــُذوُه َوَمــا هَنَاُكــْم َعنْــُه َفاْنَتُهــوا

وكان لصحابــة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )( دور بــارز يف روايــة حديــث رســول 
ــوا  ــه فجمع ــروي عن ــوي امل ــث النب ــة احلدي ــوا بكتاب ــره )( فقام ــوا أث اهلل )( إذ اقتف
شــذرات احلديــث النبــوي الرشيــف وشــوارد الســرة وأصــول األخــالق)5( فقــد قيــل إن 

)1( ابن منظور، لسان العرب، 131/2.
)2( السيوطي، تدريب الراوي، مر )ط1978-1(، 40/1. 

ــتر يف  ــالة ماجس ــالمي، رس ــر اإلس ــرة يف الع ــم يف الب ــدان: التعلي ــا مح ــد الرض ــد عب ــزاوي، مهن )3( الكن
التاريــخ اإلســالمي مقدمــة إىل جملــس كليــة الرتبيــة يف جامعــة البــرة بــإرشاف األســتاذ الدكتــور جاســم 

ــش )2003(، 135-134. ــن الدروي ياس
)4( سورة احلرش/ آية 7.

)5( احلــيل،  حييــى بــن ســعيد )ت689هـــ/1290م(: اجلامــع للرشائــع - قــم، مؤسســة ســيد الشــهداء للطباعة 
العلمية )1985(، 7-5.
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مؤســس علــم احلديــث هــو أبــو رافــع)1( إذ إن أول كتــاب يف احلديــث النبــوي الرشيــف 
)( أمــاله رســول اهلل )( ألــف يف اإلســالم – كتــاب اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب –
وخّطــه اإلمــام عــيل)( عــى صحيفــة فيهــا كل حــالل وحــرام، ولــه كذلــك صحيفــة 
ــكام  ــنن واألح ــاب الس ــع كت ــو راف ــم دّون أب ــيفه، ث ــراب س ــا بق ــات كان يعلقه يف الدي
ــد املســلمن رووه بطرقهــم املختلفــة  ــم عن ــة والتعظي ــة يف األمهي ــا)2( فــكان غاي والقضاي
وأســانيدهم املتعــددة)3(، الشــتاله عــى الصــالة والصيــام واحلــج والــزكاة وســائر 

ــة)4(.  ــا يف أبــواب مرتّب القضاي

وكان لولــده عــيل بــن أيب رافــع بعــده كتــاب يف احلديــث وهــو عــى قــدر مــن األمهيــة 
الحتوائــه عــى شــتى صنــوف العلــم حتــى انــه كان يمــى يف املســاجد ويعّظــم مــن قبــل 
ــا  ــيل )( ك ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــو م ــد اهلل - وه ــده عبي ــا ول ــلمن)5(، أم ــائر املس س
ذكرنــا- فقــد كان صاحــب أول كتــاب تــدون فيــه أســاء الصحابــة الذيــن شــايعوا 
ــول   ــن الرس ــا ع ــي رووه ــم الن ــروب، وأحاديثه ــن ح ــه م ــاركوا في ــا ش ــًا)(، وم علي

ــان الشــيعة،  )1( النجــايش، فهرســت أســاء املصنفــن مــن الشــيعة: 194؛ حمســن األمــن، مســتدركات أعي
ــاري  ــم )ط2-1998(: 227- 228؛ األنص ــة، ق ــنة الرشيف ــن الس ــا: تدوي ــد رض ــاليل، حمم 15/8؛ اجل

ــالمي )ط1991-1(، 41-40/1. ــر اإلس ــع الفك ــم – جمم ــرة،  ق ــة املس ــوعة الفقهي ــد عيل:املوس حمم
)2( الكلينــي، أبــو جعفــر، حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الــرازي )ت329ه/940م(: الــكايف، حتقيــق عــيل 
ــايش،  ــال النج ــايش، رج ــالمية )ط5 - 1983(، 5-4؛ النج ــب اإلس ــران، دار الكت ــاري، طه ــرب الغف أك
255؛ التربيــزي، عــيل بــن موســى: مــرآة الكتــب حتقيــق حممــد عــيل احلائري،قــم- مكتبــة ايــة اهلل املرعــي 

)ط1-1994(، 42-44؛ اخلوئــي، االجتهــاد والتقليــد، قــم– دار أنصاريــان )ط1 -1990(، 5.
)3( النجايش، رجال النجايش، 6.

)4( الطبــي، حممــد جعفــر، رجــال الشــيعة يف أســانيد الســنة، قــم مؤسســة املعــارف )ط1 – 2000(، 13-
.14

)5( ابن الرباج، جواهر الفقه، 10.
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)( وكان كتابــه يســمى بـــ )كتــاب عبيــد اهلل بــن أيب رافــع، وهــو كتــاب شــامل يضــم 
التاريــخ والرتاجــم واألحاديــث النبويــة الرشيفــة)1(، بــل عــّد هــو األول يف الرجــال 
ــن األثــر وابــن عســاكر  ــار املؤرخــن واملحدثــن كالطــويس واب والتاريــخ واعتمــده كب

ــه)3(.  ــه وتنقيح ــه بضبط ــر)2( لرباعت ــن حج واب

وكذلــك وصــف أبــو ســعيد اخلــدري بأنــه مــن رواة األلــوف مــن األحاديــث 
النبويــة الرشيفــة)4(، ومل يكــن أحــد مــن أحــداث الصحابــة أفقــه منــه)5(، روى أحاديثــه 

ــربون)7(.  ــيعة املعت ــنّة والش ــاء الس ــه عل ــات)6(، وروى عن ــن الثق ع

وكذلــك يعــد جابــر األنصــاري مــن أشــهر رواة احلديــث عــن النبــي  )( إذ روى 
ــجد  ــية يف املس ــة دراس ــه حلق ــت ل ــة، وكان ــة الصحيح ــث الرشيف ــن األحادي ــر م الكث
ــاب  ــه كّت ــة، ودّون عن ــن الصحاب ــر م ــه الكث ــا)8(، وروى عن ــث فيه ــه احلدي ــذ عن يؤخ

ــن  ــت، 174؛ اب ــويس، الفهرس ــال، 174/3؛ الط ــد الرج ــريش، نق ــتباه، 79؛ التف ــاح االش ــيل، إيض )1( احل
ــول، 177-176. ــف العق ــراين، حت ــعبة احل ش

)2( اجلاليل، تدوين السنّة الرشيفة، 226.
)3( احلر العاميل، وسائل الشيعة، 9/1؛ أصل الشيعة وأصوهلا، 153.

)4( املرتــى، رشح األزهــار، صنعــاء )د.ت(، 17/1؛ اخلــزاز القمــي، 316؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة، 
289/2؛ احلــر العامــيل: وســائل الشــيعة،440/19؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث،182/22.

)5( البحــراين، هاشــم: مدينــة املعاجــز، قــم – ط1، 1983، 175/2؛ املــدريس، حممــد رضــا: التشــيع يف رأي 
التســنن )قــم -1964(، 347.  

ــالمي )ط1995-1(،  ــالم اإلس ــب االع ــي، مكت ــواد القيوم ــق ج ــال، حتقي ــال األع ــاووس: إقب ــن ط )6( اب
197/3؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 551/5؛ االحســائي، ابــن مجهــور )ت 880هـــ/1475م(: عــوايل 

ــا حمســن العراقــي، قــم )ط1 -1983(،100/1. ــق اق ــايل، حتقي اللئ
)7( الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، قم، )د.ت(، 205/1 -206.

)8( ابــن حبــان، الثقــات: 158/3؛ ابــن اجلــوزي، صفــة الصفــوة، 486/6؛ الســيوطي، إســعاف املبطــأ، 23؛ 
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احلديــث ألفــًا ومخســائة وأربعــن حديثــًا)1(. ويــكاد يتفــق رواة احلديــث النبــوي إن هنــاك 
صحيفــة حــوت احلديــث الرشيــف تتصــل بجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري)2( مــع العلــم 
انــه مل يكــن يــروي احلديــث إال إذا كان قــد ســمعه مــن الرســول  )( مبــارشة، أو حتقــق 
لــه كــون مصــدره صحيحــًا حتــى انــه رحــل إىل مــر للتوثــق مــن حديــث واحــد ســمعه 

يف املدينــة)3(. 

وقــد ســـار عــى هــذا النهــج )التوثــق مــن احلديــث الرشيــف قبــل روايتــه أو األخــذ 
بــه( ســائر صحابــة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )(  فقــد اقتــرت روايــة عبــد اهلل بــن 
جعفــر للحديــث عــى أن يكــون قــد أخــذه عــن النبــي )( أو عــن اإلمــام عــيل)( أو 
مــن أمــه أســاء بنــت عميــس أو عــار بــن يــارس، وعنــه روى احلديــث الرشيــف مجاعــة 

مــن املســلمن)4(. 

ــق  ــى التوث ــاري ع ــوب األنص ــو أي ــك أب ــعود وكذل ــن مس ــد اهلل ب ــل عب ــًا عم وأيض
مــن األحاديــث الرشيفــة وعــدم قبوهلــا إال بعــد ذلــك، فقــد رحــل أبــو أيــوب األنصــاري 
إىل مــر لســاع حديــث واحــد كــا فعــل جابــر األنصــاري مــن قبــل، أمــا عبــد اهلل بــن 

اخلوئي، معجم رجال احلديث، 327/4.
)1( ابن قتيبة، املعارف، 133؛ حممد أبو زهو: احلديث واملحدثون، بروت )ط -1993(، 47.

)2( ابــن ســعد، الطبقــات، 574/3؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر 2/ 207؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة، 
356/1؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 218/1؛ الذهبــي، العــرب يف خــرب مــن غــرب، 89/1؛ اليافعــي، أبــو 
حممــد عبــد اهلل بــن أســعد بــن  عــيل )ت768هـــ/1366م(، مــرآة اجلنــان وعــربة اليقضــان فـــي معـرفـــة مــا 
يعتــرب مــن حـــوادث الـــزمان، بـــروت )ط2- 1970(، 158/1؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 94/1.

)3( اخلطيــب البغــدادي، الكفايــة يف علــم الروايــة، حتقيــق عمــر هاشــم، بــروت – دار الكتــاب العــريب )ط1 
-1985(، 441 -442؛ النــازي الشــاهرودي، مســتدرك ســفينة البحــار، 95/7.

)4( الــرازي، اجلــرح والتعديــل، 21/5؛ الباجــي، التجريــح والتعديــل، 891/2 -892؛ ابــن حجــر، 
.150-149/5 التهذيــب،  هتذيــب 
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  )(  مســعود فــكان يقــول: لــو كنــت اعلــم أحــدًا اعلــم بكتــاب اهلل تعــاىل وســنّة نبيــه
تبلغــه اإلبــل لذهبــت إليــه ألســمع منــه)1(. 

أمــا عبــد اهلل بــن عبــاس ) حــرب األمــة( فــإىل جانــب نبوغــه يف القــرآن الكريــم 
وتفســره، كان علــًا مــن أعــالم احلديــث الرشيــف وروايتــه بــل ورشحــه وتعليلــه 

وتأويلــه واإلفتــاء عــى ضوئــه)2(. 

ــذي اتفــق  ــش ال ــن حبي ــع تالمــذة وأصحــاب اإلمــام عــيل )( كان زر ب وكجمي
ــل  ــه أه ــره)4(. روى عن ــث)3(  كث ــح احلدي ــة صحي ــه ثق ــاح بكون ــاب الصح ــع أصح مجي
الكوفــة)5( كان يلــُح يف التحقــق مــن احلديــث حتــى إن رجــاًل أنكــر عليــه ذلــك، فقــال لــه 
زر: وحيــك أمــا ســمعت رســول اهلل  )(  يقــول: )إن املالئكــة لتحــط أجنحتهــا لطالــب 

العلــم()6(. 

وكان علقمــة بــن قيــس عاملــًا باحلديــث الرشيــف، قيــل أن مــن بقــي مــن الصحابــة 

)1( اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، 442.
ــع  ــربي: جام ــر )ط2 – 1982(، 156/1؛ الط ــروت، دار الفك ــة: ب ــن ماج ــنن ب ــة، س ــن ماج ــر: اب )2( ينظ
البيــان، حتقيــق خليــل امليــس، بــروت- دار الفكــر )1995(، 83/6؛ ابــن كثــر، تفســر ابــن كثــر، 

ــة، 193/3. ــد الغاب ــر، أس ــن األث 44/3؛ اب
)3( ينظــر: اخلطيــب التربيــزي، اإلكــال يف أســاء الرجــال، 194؛ الــرازي، التجريــح والتعديــل، 622/3؛ 

الباجــي، التجريــح والتعديــل، 632/3.
)4( الذهبي، سر أعالم النبالء، 167/4؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 278/3.

)5( ابــن حبــان، الثقــات، 269/4؛ البيهقــي: معرفــة الســنن واآلثــار، حتقيــق كــسوي حســن، بــروت - دار 
الكتــب العلميــة )د.ت(، 342/1. 

)6( الطــرباين، املعجــم الكبــر، 59/8-60؛ النــووي: ريــاض الصاحلــن، بــروت – دار الكتــب )ط1 
-1991(، 127؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 167/4؛ ابــن عبــد الــرب: التمهيــد، حتقيــق مصطفــى بــن 
ــالمية )1967(، 154/11. ــؤون اإلس ــار والش ــوم االخب ــرب- وزارة عم ــم، املغ ــد الكري ــد عب ــد، حمم امح
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بعــد الرســول  )(  كان يســأله يف احلديــث، حتــى أن بعضهــم قــال: مــا أقــرأ شــيئًا ومــا 
اعلــم شــيئًا إال وعلقمــة يقــرؤه ويعلمــه)1( وهــو ثقــة كثــر احلديــث، روى عــن الثقــات 

وكبــار الصحـــابة وأمــر املؤمنــن  )()2( ومرويـــاته متفــق عليهــا يف الصحــاح)3(. 

وكذلــك فــإن لألحنــف بــن قيــس معرفــة باحلديــث إذ روى مجلــة مــن األحاديــث 
الرشيفــة ونقلهــا عنــه الكثــر مــن الصحابــة وكبــار التابعــن)4(. وكذلــك روي عــن 
احلــارث بــن عبــد اهلل اهلمــذاين أحاديــُث رشيفــة عــن أمــر املؤمنــن )( وانفــرد 
ــن املريــض تســبيحه  ــي  )(: أن ــال يل النب ــال: ق ــل: عــن عــيل )( ق ــث القائ باحلدي
وصياحــه هتليلــه ونومــه عــى الفــراش عبــادة ونفســه صدقــة وتقلبــه جنبــًا جلنــب قتــال 
ــه  ــا علي ــوم وم ــه فيق ــل يف صحت ــا كان يعم ــل م ــنات مث ــن احلس ــه م ــب ل ــدوه، ويكت لع
 )(  قيــل انــه كان مــن أوعيــة العلــم إال انــه كان ينقــل حديــث رســول اهلل ،)خطيئــة()5
ــع  ــه م ــاق مضامين ــم التفـ ــه غره ــن والرواة،ووّثق ــض املحدث ــه بع ــو فكّذب ــه ه بلهجت
مبــادئ الســنة النبويــة، وذكــر إن هلجتــه خاطئــة أمــا حديثــه فــال)6(، أمــا ســلان املحمــدي 
فقــد وصــف بأنــه كان حمدثــًا، حدثــه الرســول  )( وأمــر املؤمنــن )( بــا ال حيتملــه 

)1( ابن سعد، الطبقات، 86/6؛ الرازي، اجلرح والتعديل، 404/6؛ الذهبي، تذكرة احلفاظ، 48/1 - 49.
)2( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 293/12 - 294.

)3( ابن حبان، الثقات، 208/5؛ الطرباين، املعجم الكبر، 77/10؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 276/7؛ 
األنصاري، حممد حياة: معجم الرجال واحلديث، 153/1.

)4( ابن حبان، مشاهر علاء االمصار: 142.
)5( البخاري، صحيح البخاري، 437.

)6( ينظر: ابن حبان، كتاب املجروحن، حتقيق حممود إبراهيم، مكة – دار الباز للنرش )د.ت(، 222/1؛ 
ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 42/18-43؛الذهبي، الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، 

303/1؛ ابن حجر، تقريب التهذيب،175/1.
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غيـــره مـــن خمـــزون علــم اهلل ومكنونــه)1(  وقــد صنّــف كتابــًا يف حديــث اجلاثليــق الــذي 
بعثــه ملــك الـــروم بـــعد وفــاة رســول اهلل )()2( إضافــًة إىل معـــرفته بالقـــرآن الكـــريم 

وتفســـره احلديــث النبــوي الرشيــف)3(.

وكان مصنــف ســلان هــذا أول مصنــف ضــّم املناظــرات يف اإلســالم، وكان هدفــه 
منــه، توضيــح األجوبــة عــن أســئلة اجلاثليــق إضافــة إىل دفاعــه عــن أحقيــة اإلمــام  عــيل 

)1( الصدوق، علل الرشائع، حتقيق حممد صادق بحر العلوم، النجف االرشف – املكتبة احليدرية )1966(، 
.183/1

)2( ملــا قبــض رســول اهلل )( وتقلــد أبــو بكــر قــدم املدينــة مجاعــة مــن النصــارى يقدمهــم جاثليــق )رجــل 
ــا  ــق: اّن ــال اجلاثلي ــر، فق ــا بك ــد أب ــا، فقص ــا فيه ــل وم ــوراة واالنجي ــكالم والت ــة بال ــه معرف ــر( ل ــن كب دي
وجدنــا يف االنجيــل رســوالً خيــرج مــن بعــد عيســى، وقــد بلغنــا خــروج حممــد يذكــر انــه ذلــك الرســول، 
ففزعنــا إىل ملكنــا، فجمــع وجــوه قومنــا، وانفذنــا يف التــاس احلــق فيــا اتصــل بنــا وقــد فاتنــا نبيكــم حممــد، 
ــس  ــم، يقتب ــم يف أممه ــم خيلفوهن ــوا أوصياءه ــى يقيم ــا حت ــن الدني ــون م ــاء ال خيرج ــا ان االنبي ــا قرأن وفي
منهــم الضيــاء فيــا أشــكل أفأنــت اهيــا االمــر وصّيــه فأســألك عــا أحتــاج اليــه؟ فقــال عمــر: هــذا خليفــة 
رســول اهلل )( ! فجثــا اجلاثليــق عــى ركبتيــه، وقــال: اخربنــا اهيــا االمــر عــن فضلكــم علينــا يف الديــن 
فإنــا جئنــا نســأل عــن ذلــك؟ فقــال أبــو بكــر: نحــن مؤمنــون وانتــم كافــرون واملوحــد خــر مــن الكافــر، 
فقــال اجلاثليــق: هــذه دعــوى حتتــاج إىل حجــة، فخــرّبين انــت مؤمــن عنــد اهلل أم عنــد نفســك؟ فقــال أبــو 
بكــر: أنــا مؤمــن عنــد نفــي وال علــم يل بــا عنــد اهلل. قــال اجلاثليــق: فــا أراك إال شــاكًا يف نفســك ولســت، 
عــى يقــن مــن دينــك، فخــربين ألــك عنــد اهلل منزلــة يف اجلنــة تعرفهــا؟، قــال أبــو بكــر: أجــل ارجــو ذلــك. 
فقــال اجلاثليــق: أراك راجيــا خائفــا عــى نفســك فــا فضلــك عــيّل يف العلــم، ثــم قــال: هــل احتويــت علــم 
الرســول املبعــوث مجيعــه: قــال أبــو بكــر: ال ولكــن أعــرف منــه مــا قــي إيّل علمــه! قــال: كيــف رصت 
خليفــًة للنبــي وأنــت ال حتيــط علــم مــا حتتــاج امتــه اليــه، وكيــف قدمــك قومــك عــى هــذا؟ فقــال عمــر: 
ــًا.  كــفُّ أهيــا النــراين وإال أبحنــا دمــك. فقــال اجلاثليــق: مــا هــذا عــدل عــى مــن جــاء مسرتشــدًا طالب
)ينظــر: ابــن جــرب، هنــج اإليــان،361-362؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك، 598/3؛ بحــر العلــوم، 

ــة، قــم )ط1 -2001(، 21-20/3. ــد الرجالي الفوائ
)3( اخلطيب التربيزي، االكال، 96-97؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة، 8/1.
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ابــن أيب طالــب )( باخلالفــة، وتعبــرًا عــن والئــه املطلــق لــه ومتســكه بنهجــه، إذ رأى 
إن حادثــة اجلاثليــق هــي بمثابــة نــرة إهليــة لإلمــام عــيل )(، وكبــح مجــاح مــن يــرى 
غــر ذلــك وادحــاض حججــه ســيا وأن مــن تقلــد اخلالفــة قــد عجــز عــن إجابــة وفــد 
النصــارى مــع مقــدرة غــره مــن املســلمن عــى ذلــك ممــا يــدل عــى انــه ليــس بأعلمهــم 

أو أفقههــم، ومــن ثــّم فــإن منهــم مــن هــو أحــق منــه بذلــك !!.

أمــا أبــو ذر فقــد كان بحــرا زاخــرا يف كل جمــاالت الفكــر اإلســالمي ومنهــا احلديــث 
فقــد نقــل عــن الرســول )( مجلــة مــن األحاديــث الرشيفــة مبــارشة أو ممــن حتققــت لــه 
عدالتــه وثقتــه وروى عنــه الكثــر، ومــن اهتامــه باحلديــث و مواظبتــه عــى طلبــه قولــه: 
مــا تــرك رســول اهلل  )( شــيئًا ممــا صّبــه جربائيــل وميكائيــل يف صــدره إال وقــد صّبــه 
ــا ذر ثقــة حســن احلديــث ال حيتــاج إىل جتريــح أو تعديــل وال  يف صــدري)1( وقيــل إن أب
نقــد فقــد أزيــل عنــه غبــار ذلــك بنــص قــول الرســول  )(: )مــا أظلــت  اخلــرضاء وال 
أقلــت الغــرباء اصــدق هلجــة مــن أيب ذر()2(، ولــه كتــاب )اخلطبــة( يــرشح فيــه األمــور 
ــة  ــورد مجل ــيع كتــب احلديــث مــن أن ت ــلو مجـ ــي )()3( وال ختـ ــي حدثــت بعــد النب الت
مــن األحاديــث التــي رويــت عــن أيب ذر مــع اتفاقهــا عــى صحتهــا)4(، فقــد وصــف أبــو 

)1( ينظر: الذهبي، تاريخ اإلسالم، 405/3 -409.     
)2( اخلزرجي، خالصة هتذيب الكال، 449.

)3( الطــويس، الفهرســت، 46؛ املازنــداري، مــويل حممــد صالــح )ت1081هـــ/1670م(، معــامل العلــاء، قــم 
– مؤسســة النــرش اإلســالمي )د.ت(، 33.

)4( ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة: 140/2؛ أبــو داوود، ســليان بــن االشــعث )ت275هـــ/888م(: ســنن 
أيب داوود، مــر- املكتبــة التجاريــة )ط2 -1950(، 165/1؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، 102/1؛ 
ــع  ــنن الرتمــذي )اجلام ــورة )ت279هـــ/892م(: س ــن س ــى ب ــن عيس ــى حممــد ب ــو عيس الرتمــذي، أب
ــن  ــروت – دار الفكــر )ط3 - 1983(، 3/1-5؛ اب ــد اللطيــف، ب ــد الوهــاب عب ــق عب ــح( حتقي الصحي

ــن حنبــل، 5/ 155.   حنبــل، مســند اب
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ــقة  ــى املش ــت ع ــوت( وثب ــاة وامل ــاء ) احلي ــاء والفن ــم البق ــم يف عل ــن تكل ــه أول م ذر بأن
والعنــاء وحفــظ العهــود والوصايــا وصــرب عــى املحــن والرزايــا، وتعلــم األصــول ونبــذ 
ــث إىل  ــع كل حدي ــن مج ــو أول م ــه)1( وه ــعود يف علم ــن مس ــوازي اب ــول، وكان ي الفض
الــذي مثلــه يف بــاب واحــد وعنــوان واحــد)2(، ولــه أيضــًا كتــاب) وصايــا النبــي، والــذي 

ــاة()3(. رشحــه املجلــي وســاه )عــن احلي

وُيشــار إىل إن أبــا ذر هــو الــذي زرع بــذرة التشــيع يف كثــر مــن بلــدان العــامل 
ــض  ــى ببع ــي التق ــة إىل الت ــا إضاف ــل إليه ــي رح ــدان الت ــيا البل ــذاك ال س ــالمي آن اإلس
أهلهــا، وكان ذلــك عــن طريــق تركيــزه عــى أحاديــث الرســول الكريــم يف اســتخالف 
أمــر املؤمنــن عــيل )( واإلشــادة بفضلــه يف اإلســالم وحقــه يف اخلالفــة والتعريــف 

.)4()(ــول ــن الرس ــه م بمكانت

وال يغفــل مــا كان مــن دوره يف حفــظ حديــث رســول اهلل )( وروايتــه 
ألغلــب أصحــاب اإلمــام عــيل)( الــذي يضيــق البحــث عــن اخلــوض بتفصيــل 
أدوارهــم ومروياهتــم ومناهجهــم يف اجلمــع أو الروايــة ومــن أبرزهــم: األصبــغ بــن 
ــة بــن  نباتــة)5( وجنــدب األزدي)6(، وخمنــف بــن ســليم)7(، وأويــس القــرين)8(، وحّب

)1( ينظر: االميني، الغدير، 311/8 -312.
)2( حسن الصدر، الشيعة وفنون اإلسالم، 31.

)3( حمسن األمن، أعيان الشيعة، 16 /326 -328.
)4( الكوراين، جواهر التاريخ، 190/2 -191.

)5( املزي، هتذيب الكال، 308/3؛ ابن حجر، هتذيب التهذيب، 316/1.
)6( ابن حيان، الثقات، 110/4؛ الذهبي، سر أعالم النبالء، 175/3.

)7( ابن النديم، الفهرست: 105؛ ابن األثر، أسد الغابة، 141/4؛ الكامل يف التاريخ، 251/3.
)8( ابــن ســعد، الطبقــات: 161/6 – 163؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث: 154/4؛ حممــد حيــاة 

األنصــاري، معجــم رجــال واحلديــث: 35/1.
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جويــن)1(، وقرضــة بــن كعــب)2(، وقيــس بــن ســعد)3(، ويزيــد بــن قيــس)4(، وعامــر بــن 
وائلة)5(.

الـشعــر
ألمهيــة الشــعر مــن بــن الــكالم عنــد العــرب فقــد جعلــوه ديــوان علومهــم 
وأخبارهــم وشــاهد صواهبــم وخطأهــم، وأصــاًل يرجعــون إليــه يف كثــر مــن علومهــم 
ــَعَراُء  وحكمهــم، ومــا ذكــر يف القــرآن الكريــم مــن تنديــد بالشــعراء بقولــه تعــاىل: َوالشُّ
َيتَّبُِعُهــُم اْلَغــاُووَن))( ُأريــد بــه الشــعراء املأجــورون املتاجــرون بــه الذين يقلبــون احلقائق 

ويصنعــون مــن الظــامل مظلومــا وعكســه العكــس.

وقـــد اعتــز العـــرب بالشــعر كثــرًا ورأوا إن منــه مــا هو حكمــة، يقول الدينــوري)7(: 
ــا،  ــتودع أيامه ــا، ومس ــوان أخباره ــا ودي ــفر حكمته ــرب وس ــوم الع ــدن عل ــعر مع الش

)1( ابن األثر، اسد الغابة: 431/1.
)2( املقــديس، موفــق الديــن عبــد اهلل بــن قدامــة )ت620هـــ/ 1223م(: االســتبصار يف نســب الصحابــة مــن 
االنصــار، حتقيــق عــيل نوهيــض، بــروت– دار الفكــر العــريب )د.ت(، 123-124؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 

.231/3
)3( خليفــة بــن خيــاط، طبقــات خليفــة، 235؛ البخــاري، تاريــخ البخــاري، 141/7؛ ابــن حبــان، الثقــات، 
339/3؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 59/6؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 52/1؛ اخلوئــي، 

معجــم رجــال احلديــث، 93/14. 
)4( األصفهاين: ذكر أخبار اصفهان، 343/2.

)5( ابــن ســعد، الطبقــات، 64/6؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــال يف اســاء الرجــال، 119؛ ابــن عــدي، 
ــرب، االســتيعاب،  ــد ال ــن عب ــة دمشــق، 127/26 – 128؛ اب ــخ مدين ــن عســاكر، تاري الكامــل،  /87؛ اب

.115/4
)6( سورة الشعراء / اية 224.

)7( ابن قتيبة: عيون األخبار، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرية، 1928، 185/2.
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ــدل  ــاهد الع ــا والش ــى مفاخره ــوز ع ــدق املحج ــا واخلن ــى أثاره ــرضوب ع ــور امل والس
يــوم النفــار، واحلجــة القاطعــة عنــد اخلصــام، مــن مل يقــم عندهــم عــى رشفــه ومــا يّدعيــه 
لســلفه مــن املناقــب الكريمــة والفعــال احلميــدة بيــت منــه أو أكثــر شــنّت مســاعيه وإن 
كانــت مشــهورة ودرســت عــى مــرور األيــام وإن كانــت جســامًا، ومــن قّيدهــا بقــوايف 
ــف  ــى اللطي ــائر واملعن ــل الس ــادر واملث ــت الن ــهدها بالبي ــه، وأش ــا باوزان ــعر وأوثقه الش
أخلدهــا عــى الدهــر وأخلصهــا مــن اجلمــد ورفــع عنهــا كيــد العــدو وغيــض املحســود(.

     وقــد كان صحابــة اإلمــام عــيل)( كســائر العــرب ممــن يعنــى بالشــعر وانتشــاره 
ــم  ــن نظ ــف م ــداث، إذ أوق ــف وأح ــن مواق ــه م ــرون ب ــا يم ــع م ــه يف مجي ــهاد ب واالستش
الشــعر منهــم اشــعاره خلدمــة الكلمــة احلــق وإعــالء شــأن الديــن احلنيــف، وقــد حــوت 
مصــادر التاريــخ اإلســالمي الكثــر مــن الشــواهد عــى ذلــك، اذ كان بعضهــم شــعراء 
أفــذاذًا كقيــس بــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري الــذي جّســد يف شــعره األحــداث 
التارخييــة واملعــارك التــي شــارك فيهــا منــذ عــر الرســالة وحتــى خالفــة أمــر املؤمنــن 

ــه يفخــر بنفســه)1(: اإلمــام عــيل )(، فل

أنا ابـن سعـد زانه عبــــــــــــادة               واخلزرجيون رجـــــال سـادة
ليس فـراري بالوغا بعــــادة                إن الفــــــرار للفـتــــى  قـــالدة
يا رب انت  لــقين  الشــهـادة               والقـتل خيـر من عناق  غادة

ويف الغرض نفسه له)2(:

وأني  من  القـوم  اليــمـانيني سّيـــــد           ومـــــــــــا الناس اال سّيــــــــد ومســـــــــــــوُد

)1( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 86/1، ابن كثر، البداية والنهاية، 99/8.
احلســن  أيب  بــن  احلســن  حممــد  أبــو  الديلمــي،   ،177/1 بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  )2( اخلطيــب 
.201/2 )ط1978-4(،  االعلمــي  مؤسســة  بــروت-  القلــوب،  ارشــاد  )ت711هـــ/1311م(: 
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وبزَّ مجيع الناس أصلي ومنــصبــي           وجسيٌم بــــــــــــه أعـلو الرجال مديــــــــُد
وقد ذكرنا انه ذكر مجيع معاركه كلها بشعره ومنها قوله)1(:

أننــــــــــــا  الـــــــــــذين  اذا الفتــــــــح               شهــدنا و خيبـــــــــــــراً وحنينــــــــــا
بعد بـدر وتلك   قاصمة الظهـر               وأحــد وبالنظيــــــــــر ثنينــــــــــــــــا

 )( ــام احلســن ــده اإلم ــام عــيل )( مــع ول ــله اإلم ــا أرس ــال مل ــه ق ــك فإن وكذل
ــام  ــب اإلم ــد أن خط ــد بع ــه فأنش ــا إىل نرت ــوة أهله ــة لدع ــارس إىل الكوف ــن ي ــار ب وع

ــاًل)2(: احلســن )( وعــار قائ

رضينا بـقسم اهلل اذ كـــان قـسمنــــا                  عليــــــًا وأبنــــــــــاء النبــــــــي حممــــــــــِد
و قلنـــا لــــه أهلـــًا وسهــاًل   ومـرحبـًا                   ُنقّبل   أيديـــــه مــــــن هـــــــــوى وتــــودِد
فمرنا مبا ترضى جنبك إىل الـرضا                   بصــــــم املوالي والصــفيح املهنـــــــــــــــِد
وتسويد مــــن سّودت غيـــــر مــدافــع                  وإن كــان مـن سّودت غري مســـــــــــــوِد
فإن نلت مــا تهــــوى فــــذاك نريـــده                  وإن ختــــط مــــا تهــــوى فغري تعمــــّد

وبعد ان أجاب أهل الكوفة أنشد:
أجابوا ولـــم يأبوا خبذالن من خذـــلجزى اهلل أهل الكوفة اليوم نصــــــرة

وناعـــــــل حــاف  خـــري  علــيٌّ  رضينا به من ناقضي العهد من بدلوقالــوا 

ــدًا ــرز أزواج النــي تعمــــــــــــــــ يســوق بهــا احلادي املنيــخ على مجلهمــا أبـ

نبيكــم وصــاة  كانــت  هكــذا  وما هكذا االنصاف من أعظم ذا املثلفمــا 

والعـلــــــــــــلفهــل بعـــد هــذا مــــــن مقــال لقائــل األمانــي  اهلل  قّبــح  أال 
   

)1( املنقري، صفن، 226.
)2( الصدوق، االمايل، 85.
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 )( ( اللــواء يف صفــن ) وكان لــواء رســول اهلل( وقــد ســّلمه اإلمــام عــيل
ــكر)1(: ــاد يف العس ــث روح اجله ــس يب ــال قي ــول )( فق ــاة الرس ــذ وف ــر من ــذي مل ي ال

مــــــع النـبــــــــي وجـــربيل لـــــــــــه مددهذا اللواء الـذي كّنا خنـف بــــــــــــــه

أن ال يكــون لــه مــن غريهــم أحــــــــــــدما ضّر من كانت األنصار عيبــــــــــة

املشرفيــــــــة حتــــــــى يفتـــــــــــح البلدقـــــوم اذا حــــاربوا طــالت أكفهـــــــم

وله خياطب معاوية)2(:
تأينـــــــايا بن هند دع التوثب فــــــــــــي احلرب البـــالد  فــــــــي  حنــــــــن  إذ 

شــئت مبــن شــئت فـــــي العجــاج اليناحنــــــن مـــــــن قـــــــد رأيت فــــــــأدن اذا

وان شئــــــــــــت حمضـــــــــــــــًة أسرينـــاان برزنا  باجلمع نلقك يف اجلمــــــع

أبوينـــــــــافألقنا يف اللفيف نلقاك يف اخلزرج حربنــــــــــا  يف  تدعــــــو 

ليــس مّنــــــــــا وليــس منــــــــك اهلوينــاأي هـذيـــــــن مــــــــــا أردت فخـــــــــــــذه

أمــا أبــو األســود الــدؤيل فقــد كان شــاعرًا جميــدًا، مل ُيســتدل عــى انــه ادرك الرســول 
)( وشــهد بــدرًا مــع املســلمن إال مــن خــالل شــعره)3( فضــاًل عــن أنــه متيــز مــن بــن 
ــده ونفســه  شــعراء اإلســالم عامــة وشــعراء العــر األمــوي خاصــة مــن خــالل قصائ

ــعري)4(. الش

)1( ينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 245/3؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة، 216/4؛ ابــن عبــد الــرب، 
االســتيعاب، 539/2.

)2( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 246/3.
)3( ابو الفرج االصفهاين، االغاين، 297/12.

)4( القايض النعان: الفرق اإلسالمية يف الشعر االموي، بروت )ط1- 1998(، 564.
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ولــه ديــوان شــعر تنــاول فيــه خمتلــف األغــراض الشــعرية كاملديــح واهلجــاء والرثــاء 
ــه  ــخصيات جمتمع ــع ش ــه م ــض مواقف ــد بع ــك جّس ــظ، وكذل ــد والوع ــة والزه واحلكم

ــه )1(: ــيل )( كقول ــام ع ــة يف اإلم ــرة ورائع ــعار كث ــه أش ــعاره، ول بأش

إذا استقبلت وجــــه أبــي حسيــــــــــن        رأيـــــت البـــــــــدر راق الناظرينـــــــا
وقـد علمت قريـش حيـث كــانت         بأنـــــك خريهــــا حسبــــــــًا ودينــــــا

وممــا يذكــر أن زيــاد كان يوقــع فيــه ويبغــي عليــه لــدى اإلمــام عــيل   ) قبــل اســتلحاق 
معاويــة لــه( فالمــه أبــو األســود يف مواضــع عــّدة منها قولــه)2(:

نبئت أن زياداً ظّل يشتمين والقول           يكتــــــــــب عنــــــــــــد اهلل والــعمــــــــــل
وقـــــــد لـقيــت زيــادًا ثــم قـلــــت لـــه           وقبـــل ذلك مـا خــّبت بـــــــه الرســـل
حتـى َم تسرقين فــي كل جممعة           عرضـي وأنت اذا ما شئت منتقــــــُل
ومكفـــــل اهلل بالعــتبــــــــى ومـعــتف           إن قــد ظلمــت ومستعـٌف ومعتذل
كـل  امرئ  صـائر يومـــًا لشــيمته           يف كل مـــنزلة يـبـلى بـها الـرجـل

ورغــم إحلــاح زيــاد بالتعريــض بــه وشــتمه مل يكــن أبــو األســود مباليــًا بــه ويوضــح 

)1( ابــن بابويــه: منتجــب الديــن )ت585هـــ/1186م(، االربعــون حديثــًا، قــم – مؤسســة اإلمــام املهــدي 
االنــوار،  بحــار  املجلــي،  آل أيب طالــب، 98؛  مناقــب  اشــوب،  ابــن شــهر   ،92 ،)1998 – )ط1 
 – 120/42؛ احلائــري، حممــد مهــدي - شــجرة طــويب، النجــف االرشف، املكتبــة احليدريــة، ط1 
1985، 104/1؛ االمحــدي، مواقــف الشــيعة: 413/1؛ املحمــودي، هنــج الســعادة، 511/8؛ اهليثمــي، 
عــيل بــن أيب بكــر بــن ســلان )ت807هـــ/1404م(، جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، بــروت، دار الكتــب 
العلميــة )ط1 – 1988(: 144/9؛ الطــرباين، املعجــم الكبــر، 102/1؛  ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 

.1132/3
)2( االصفهاين، االغاين، 108/11.
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ذلــك قولــه)1(:

رأيــــــت زيــــــــــاداً  جيتوينــــــــــــي  بشــــــــــره         وأعــــــــرض عـنـــــــه وهــــــــو بــــــــاٍد مــقاتلـه
وكـــــــل امــــــــٍر واهلل بالنــــــــاس عالــــــــــــم         لــــــــــه عــــــــادة قامـت عليـهــــــــــــــــا مشائلـه
تعودهـــــــــا فيمـــــــا مضـــــــى مـــــن شبابــــــه        كـذلك يـدعـــــــو كــــــــل امــــــــــــــر أوائلــه
ويعجبـــــــُه صفحـــــــي لـــــــــــه وحتملــــــــي       وذو اجلهل حيذي الفحش من ال يعاجله
فقلـــــــت لـــــــــه ذرنـــــــــــي وشأنـــــــي أننـــــــا        كـالنــــــا عليـــــه معـمـــــل فـهـــــو عاملـــــــه

وظــل أبــو األســود مواليــًا لإلمــام عــيل )( وآل بيتــه حتــى يف احلقبــة التــي ضّيــق 
األمويــون فيهــا عــى آل البيــت )( وأنصارهــم، إال انــه مل خيــف يف احلــق لومــة الئــم 
وكان موقفــه رصحيــًا وكثــرًا مــا عــرّب عنــه بشــعره فقــد أنشــد أثــر ســوء معاملــة األمويــن 

للعلويــن)2(:

مــــاذا تقولــون إن قــــال النـي لكــــــم          مــــاذا فعـلتــــم وانتــــــم آخـــــر األمـــم
بأهـــل بيتـــي وأنصـــاري وحمـرمي          منهـــم اســـارى وقتلـى ضرجــوا بدم
ما كان هذا جزائي أن نصحت لكم          أن ختلفوني بـسوء يف ذوي رحـمي

ــذي كان  ــف ال ــك الوص ــه ذل ــق ب ــالء والص ــود يف البخ ــو األس ــدَّ أب ــا ُع ــرًا م وكث
ــن  ــك رضٌب م ــعره ان ذل ــح يف ش ــد وض ــاًل، وق ــس بخ ــاد ولي ــد واالقتص ــه بالزه يعلل

ــال)3(: ــث ق ــة حي احلكم

العيــش ال عيش إال مــا اقتصدت فإن          سرفــــــت لقيـــــت الضـــــــر والعطبـــــــا
وملكانــة أيب األســود العلميــة يــكاد ال خيلــو شــعره مــن التحريــض عــى حــب العلــم 

)1( ديوان أيب االسود، حتقيق حممد حسن آل ياسن، بغداد )ط1 – 1964(، 68.
)2( أبو األسود، الديوان، 81.
)3( أبو األسود: الديوان، 69.
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والتعريــف بمكانــة العلــاء فنــراه يقــول)1(: 
ــه ــٌن  وتشــريف لصاحب ــم زي فأطلب ُهديت فنون العلم واالدباالعل

حتــى يكــون علــى مــا زانــه حدبـــاال خــري فيمــن لــه أصــل بــال أدب

نعم القرين إذا ما صاحب صحباالعلــم كنــز   وذخــر   ال نفــاذ لــه

كا وصف شعره بأنه كثر احلكمة واملواعظ كقوله)2(:
وال  تذَمّنــه  مــن  غــري  جتريــبال حتمــدنَّ  امــرءا   حتــى   جتّربه

وذمــك املــرء بعــد احلمــد تكذيــبفحمــدك املــرء مــا مل تبلــه ســرٌف

وقوله:

 أال رّب نُصــٍح ُيغلــق البــاب دونــه                وغــّش إىل جنــب الســرور ُيقــّرب 

ومل ختُل قصائده من رثاء احلسن )( وذم قاتليه فهو القائل)3(:

احلســاب              يــوم    جــده    شــفاعة    حســينًا             قتلــت    أمــٌة    أترجــو   

وعــى هنــج أيب األســود ســار أبنــاؤه، فقــد أرســل إليــه معاويــة يومــًا هديــة يتقــرب 
إليــه هبــا، ومنهــا حلــوى، فقالــت ابنتــه ) وكانــت صغــرة مل تبلــغ بعــد(: مــن ايــن هــذه يــا 

ايب؟ فقــال: بعثهــا معاويــة خيدعنــا هبــا عــن ديننــا ! 

 فقالت طفلته)4(:

)1( م. ن، 91.
)2( حسن الصدر: تأسيس الشيعة،طهران- منشورات االعلمي لعلوم اإلسالم )د.ت(، 186.

)3( ســبط بــن اجلــوزي، يوســف بــن عبــد اهلل )ت654هـــ/1256م(، تذكــرة اخلــواص، ترمجــه عــن الفارســية 
حممــد صــادق بحر العلــوم، بـــروت، دار العـــلوم )ط1 – 2004(، 189.

)4( املرتى، االمايل، 213.
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نبيــع عليــك أحســابًا ودينــاأبالشــهد املزعفر يا بن حرب

املؤمــــنينامعــاذ اهلل كيــف يكــون هــذا أمــــري   ومـــوالنا 

  ومل يقتــر شــعر أيب األســود عــى رضب واحــد مــن فنــون الشــعر وهــذا يــدل عــى 
مقــدرة أدبيــة كبــرة، فقــد كتــب قصائــد غزليــة مــن أشــهرها تلــك القصيــدة التــي كتبهــا 

يف جــارة لــه نرانيــة تدعــى أم خالــد قائــاًل)1(:
فقلــت  ذروها كل نفس ودينهايقولــون     نصرانيــة   أم خالــد

فــإن  هلــا  وجهــًا مجيــاًل  يزينهــافــإن   تــك   نصرانيــة   أم خالــد

كذاك عتاق الطري زرق عيونهاوال عيــب فيهــا غــري زرقــة عينهــا

وكثــرًا مــا نســخ الشــعراء أو انتحلــوا دررًا مــن أبيــات أيب األســود ونســبوها 
ألنفســهم، بإبــدال كلمــة أو إضافــة أخــرى أو تقديــم حــرف أو تأخــره، فــال يــكاد امــرٌء 
ــه ان  ــادر إىل ذهن ــي( اال ويتب ــل: ) ومــا طلــب املعيشــة بالتمن ــع البيــت القائ يســمع مطل
قائلــه هــو - أمحــد شــوقي - إال إن احلقيقــة ان ذلــك البيــت هــو أليب األســود الــدؤيل قالــه 
ضمــن قصيــدة لــه قبــل أربعــة عــرش قرنــًا، خياطــب هبــا ابنــه )أبــا حــرب( الئــًا إيــاه عــى 

تقاعســه عــن طلــب الــرزق ولزومــه الــدار قائــاًل فيهــا)2(:
بالتمــين املعيشــة  طلــب  الـــدالءومــا  يف  ِدلــوك  ألــق  ولكــن 

مـــاِءجتئــك مبلئهــا طــوراً  وطــورًا وقليــل  حبمــأة  جتئــك 

)1( ديــوان أيب األســود: 97؛ الســرايف، أبــو ســعيد احلســن بــن عبــد اهلل بــن املرزبــان )ت368هـــ/979م(، 
ــة فرنســيس فرانكــو، باريــس، 1936، 11. ــار النحويــن البريــن، بعناي أخب

)2( البغدادي،عبــد القــادر بــن عمــر )ت1093هـــ/1682م(: خزانــة االدب، حتقيــق حممــد نبيل،اميــل بديــع، 
بــروت- دار الكتــب العلميــة )ط1-1998(، 138/1؛ األصفهــاين، األغــاين، 329/12.
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حتيــل علــى املقــادر والقضـــاِءوال تقعــد علــى كســل التمــين

السمـــاءفــإن مقــادر الرمحــن جتــري الرجــال مــن  بــأرزاق 

ببـســـط أو  بعـــج  البـــالءمقـــّدرة  اســباب  املــرء  وعجــز 

وبعــض الــرزق يكســب بالعنــاِءوبعض الرزق يف دعٍة وخفٍض

ــه شــاعر  ــون شــعري، ووصــف بأن ــة دي ــن واثل ــل عامــر ب وكذلــك كان أليب الطفي
ــه املطلــق  ــه ووالئ حســن الشــعر)1( وقــد ضّمــن شــعره كثــرًا مــن األبيــات توضــح حب
ألمــر املؤمنــن )( ال يبــايل وإن أنشــدها بحــرضة أعــداء اإلمــام عــيل )()2(، فعندمــا 
اســتقر األمــر ملعاويــة، كان معاويــة يرغــب بلقــاء أيب الطفيــل وكســبه إىل صفــه ألنــه كان 
كثــرًا مــا ينــال مــن معاويــة يف شــعره، حتــى ان أنصــار معاويــة كانــوا كثــرًا مــا يــردون 
عليــه ذلــك تــارة شــتًا وتــارة هتديــدًا، فقــد كان عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن احلكــم 

كثــري اإلســاءة أليب الطفيــل حتــى أنــه قــال)3(:
حبكم  ابن  هند  والشــقي ســعيدأيشــتمين  عمرو  ومروان  ضلًة

اذا  اســتفاضوا يف احلديــث قــرودوحول ابن  هند  شائعون كأنهم

ورّدك  ما  ال  تســتطيع    شــديديعّضون  من  غيض على أكفهم

لتلــك  الــي  يشــجي  بها لرصودومــا  مّســين  إال ابــن  هنــد  وأنــين

)1( ابــن األثــر، أســد الغابــة، 233/5؛ الطهــراين، اقــا بــزرك، الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة، بــروت – دار 
ــواء )ط3 – 1983(، ج9 ق1، 43. األض

ــان  ــة دمشــق، 377/16؛ األمــن، أعي )2( ابــن مزاحــم املنقــري، صفــن، 554 ؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدين
ــيعة، 408/7. الش

)3( ابــن مزاحــم، صفــن: 313؛ ابــن عثــم، الفتــوح: 102/3؛ املرزبــاين اخلراســاين، خمتــر أخبــار شــعراء 
الشــيعة، 29 – 31، األمــن، أعيــان الشــيعة، 408/7، امليانجــي، مواقــف الشــيعة،174/2.
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والشــامتون    شهـــودكما  بّلغت  ايام   صفني  نفسه تراقبــه   

خيــب  بهــا  رجــب  البنــان  عنــودفلــم  مينعــوه  والرمــاح    تنوشــه

ومروان عن وقع السيوف حييدوطارت لعمرو يف الفجاج شفية

وعنــدي  لــه  يف احلادثــات مزيــدومــا  لســعيد   همــة  غــري نفســه

إال أن معاويــة قــد عــرف عنــه الدهــاء واملكــر ومــن ذلــك انــه كان يميــل إىل كســب 
أعدائــه عــن طريــق اللــن، فجعــل يكاتبــه ويتلطــف لــه حتــى أتــاه فلــا قــدم عليــه، ســأله 
معاويــة    قائــاًل: يــا أخــا كنانــة مــن أحــب النــاس إليــك؟ فبكــى أبــو الطفيــل ثــم قــال: 
ذاك إمــام األمــة وقائدهــا وأشــجعها قلبــًا وأرشفهــا أبــًا وجــدًا وأطوهلــا باعــًا وأرجحهــا 
ــا  ــذا أردن ــا ه ــال: م ــم ق ــة ث ــره معاوي ــًا، فزج ــمخها ارتفاع ــًا وأش ــا طباع ــًا وأكرمه ذراع

كلــه! فقــال أبــو الطفيــل: وهــل أنــا قلــت العــرُش مــن أفعالــه ثــم انشــد)1(:
اذ اصطفــاه وذاك الصهر ُمّدخُرصهر   الني   بذاك اهلل اكرمُه

بٍخ  بٍخ هنالك فضل ما له خطُرفقــام باألمر والتقوى أبو حســن

وال يهــاب وإن أعــداؤه كثـــرواال يســلم الَقــرن منــه إن أمّل بــه

ال يدفع الثكل عن أقرانه اخلدُرمــن رام صولتــه وافــى  منيتــه

ثم قال: 
وآالئــــــه بــــــاهلل  الزمـــراشـــهـــد  وآل  ياســني  وآل 

طالــب أبــي  بــن  علــي  البشـــرأن  خــري  اهلل  رســول  بعــد 

)1( األصفهــاين، األغــاين، 15 / 149؛  املوفــق اخلوارزمــي، املوفــق بــن أمحــد املكــي )ت568هـــ/1172م(، 
املناقــب، قــم، مؤسســة النــرش اإلســالمي  )د.ت(، 333.
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اهلــدى نــي  قــول  مسعــوا  ــرلــو   مــن حــاد عــن حــب علــي كفـ

ــرة  ــى مفاخ ــز ع ــذي ترك ــيايس ال ــب الس ــى اجلان ــل ع ــعر أيب الطفي ــر ش ومل يقت
ــداه إىل  ــا تع ــت )(، وإن ــل البي ــه أله ــباب والئ ــان أس ــم أو بي ــرد عليه ــه أو ال أعدائ
أغــراض الشــعر األخــرى فلــه أشــعار رائعــة يف احلكمــة والفخــر واهلجــاء والغــزل 

واملــدح كقولــه)1(:
منهــا  خطــوب  أعاجيــب  وتبكينــاال در در الليالي كيـف تضحـكنا

يــا بــن  الزبــري عــن الدنيــا تســليناومثــل مــا حتــدث األيــام مــن ِغــرٍي

علمــًا  ويكســبنا  أجــراً ويهدينــاكنـّــا جنـــيء ابن عباس فيقبسنا

مرعــًة اهلل  عبيــد  يــزال  جفانــه  مطعمــًا  ضيفــًا ومســكيناوال 

ننــال منهــا الــذي نبغــي اذا شــينافالــرب والديــن والدنيــا بدارهمــا

وماضينــاان الني هو النور الذي كشفت به باقيـــنا  عمايــات  

فضــٌل  علينــا  وحــق واجــب فينــاورهطــُه عصمـــٌة فـــي ديننــا وهلم

دينــاولسـت فأعلمه أوىل منهم رمحًا بــه  أوىل  الزبــري ال  بــن  يــا 

ــرب يف  ــعراء الع ــه الش ــا قال ــع م ــن روائ ــي م ــل ه ــه الطفي ــاء ابن ــدة يف رث ــه قصي ول
ــا)2(: ــول فيه ــاء يق الرث

وَهــدَّ   ذلــك   ركــين َهــّدًة  عجبـــاخلــى ُطفيــل علــى اهلــم فأنشــعبا

)1( ينظــر: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 130/26؛ الذهبــي، ســر اعــالم النبــالء: 356/3؛ ابــن عبــد 
الــرب، االســتيعاب، 938/3، األمحــدي امليانجــي، مواقــف الشــيعة، 238/2.

)2( الطربي، تاريخ الطربي، 153/5 – 154.
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ابــدا انســاهما  ال  صحبــة  فيمن نسيت وكل كان لي نصبـاوأبــين 

تطالعــين ال  املنايــا   حتى كربت ومل يركن لي نشبـاوأخطأتــين 

عنــه امليــاه وغــاَص املــاء  فأنقصبــاوكنت بعد ُطفيل كالذي نضبت

وإن ســعى إثــَر مــن قــد فاتــه لغبــافــال بعــرَي لــه فـــي االرض يركبــه

ومل يكــن بعــض أصحــاب اإلمــام عيل )( شــعراء معروفــن إال أهنم كانوا فرســانًا 
شــجعان، فــكان مــن حــق أنفســهم عليهــم ان يفتخــروا هبــا، فكان البــد أن جيســّدوا ذلك 
بأبيــات مــن الشــعر، لــذا نجــد لبعضهــم أشــعارًا نــادرة ُحــرت إمــا بالفخــر بالشــجاعة 

أو بمــواالة آل بيــت رســول اهلل  )( كقــول املقــداد بــن األســود)1(:
النــزال يـــــوم  الــــمقداد  العوالــيانــا  بالســـّمر  الضـــّد  أبـــيد 

الضـــاللوســيفي يف الوغــى ابــداً صقيــل أهــل  يف  احلــّد  طليــق 

النــزالمعي   من   آل   كندة  كل قوم يــوم  يف  الطعــن  جييــد 

ِمنــا والــروم   العــدا  ويــل  اذا التحــم الفـــوارس فـــي القتــاِلفيــا 

بالنصـــالوهـــم   صـــرعى كأعجــاٍز لنخــٍل الفــوارس  يبّقعهــا 

   وقوله)2(:
حممـــدأنا الفارس املشهور يف كل موطن للنـــي  ديـــن  وناصــر 

اهلـــنا عنـــد  الفـــوز  ننـــال  فيــا فــوز مــن أضحــى نزيــل املؤيدلعـــّل 

بأمســر خطــّي  وعضــب  مهنـــدنقتــل عّبــاد الصليـــب مجـيـــعهم

)1( الواقدي، فتوح الشام، 226/2.
)2( م.ن، 252/2 – 253.
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ــع مقطوعــات شــعرية بمناســبات خمتلفــة  ــه إال أرب ــرد ل ــارس فلــم ت ــن ي أمــا عــار ب
ــجاعته)1(: ــرًا بش مفتخ

الكـــرار الفــارس   اهلمــام   الكفــــارانــا  عصبــة  بســيفي  أفــين 

إنـكـــار بــال  اخليــل   حالــت  وقــام ســوق احلــرب مــن عمـــاران 

القـهـــارمحــى لديــن املصطفــى املختــار الواحــد  عليـــه  صلــى 

االخيـــار وصـحبـــه  نـهـــاروآلـــه  أضــاء  أو  ليــل  بــان  مــا 

وقوله بعد مناظرة بينه وبن عمرو بن العاص)2(:
وتعــاىل   ربــي  وكـــان جليـــالصـــدق اهلل وهــو للصـــدق أهـــل

لــي بقتـــٍل ــالرّبــي عّجــل  شــهادة  يف الــذي قــد أحــب قتــال مجيـ

للـقـتـــل مـــدبر  غيـــر  تفضيـــالمقـــباًل  ميتـــة   كـــل   علـــى 

جـــنان فـــي   ربـــهم  عـــند  يشــربون الرحـــيق والسلســبيالانهــم 

زجنبيـــالمــن شــراب األبرار خالطه املســك مزاجـــها  وكأســًا   

وقوله يمدح بالل بن رباح لصربه يف حتمل األذى من املرشكن)3(:
عتيقــًا وأخــرى فاكهًا وابو جهلجزى اهلل خرياً عن بالل وصحبه

ومل حيذرا ما حيذر املرء ذو العقلعشــية   إذ همــا يف بــالل بســوءة

)1( الواقدي، فتوح الشام، 227/2.
)2( ابن مزاحم، صفن، 320؛ األمحدي امليانجي، مواقف الشيعة، 431/2.

)3( ابــن اســحاق، حممــد بــن يســار )ت151هـــ/768م(: ســرة بــن اســحاق، بــروت – معهــد الدراســات 
واالبحــاث )د.ت(، 170/4؛ اجلاحــظ، العثانيــة، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، بــروت، دار اجليل 
)ط1-2002م(، 30؛ الصاحلــي: ســبل اهلــدى واالرشــاد، 362/2؛ االمــن، اعيــان الشــيعة، 604/3.
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وقولــه االنــام    رب   شــهدت   بــأن  اهلل رب   علــى مهــلبتوحيــده  

ألشرك   بالرمحن  من خيفة القتلفإن يقتلوني يقتلوني ومل اكن

وموسى   وعيسى  جنين وال متلفيــا رب ابراهيــم والعبــد يونــس

وقوله )1(:
صباح    كالنا   مؤمن   ومهاجر إنــي   لعمــار   وشــيخي  ياســر

وكذلك كان لعدي بن حاتم بعض االبيات الشعرية، ومنها قوله)2(:
هاشـــم وبعـــد  عمـــار  املالحــمأبعـــد  فــارس   بديــل  وابــن 

باألباهــمترجــو البقــا مــن بعــد يا بــن حامت أمــس  عضضنــا  فقــد 

احملــارم محــى  حيمــى  ان  بســاملالبــد  يومــه  مــن  امــرؤ  ليــس 

ــة، اذ  ــدل مجيعهــا عــى الشــجاعة والبســالة والبطول ــك االشــرت ت وثمــة اشــعار ملال
ــه)3(: ــرب كقول ــر واحل ــا يف الفخ ــى أغلبه جت

أبوابهــاإنــي إذا مــا احلــرب أبــدت نابهــا الوغــى  يــوم  وأغلقــت 

أثوابهــا حنــق   مــن  أذنـــابهاومزقــت  وال  قــدامـــها  كـــتنا   

أصحابهــا دوننــا  العــدو  اهابهــاليــس  فلــن  اليــوم  هابهــا  مــن 

ال طـعنـها أخـــشى وال ضـــرابـها

)1( جعفر النقدي، االنوار العلوية، 218.
)2( ابن اعثم الكويف، الفتوح، 175/3 – 176.
)3( أبن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 260/1.
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وقوله)1(:
أضربــا حتــى  ارجــع  ال  بســيفي املصقــول ضربــًا معجبــاآليــت 

مركبــا مذحــج  خــري  ابــن  مــن   خريهــم  نفســًا وأّمــًا وأبــاانــا 

وقوله)2(:
أفلــق   هامــات   الليــوث وأنعــرأمل تــر  أنــي  يف   املعــارك اشــر

لقيــت محــام املــوت واملــوت امحــرأمثلــي  ينــادى يف   القتــال جهالة

وأعــذرضربتك ضربًا مثل ضرب امامنا املؤمنــني  أمــري  علــي 

وقوله)3(:
بالضــرب   أبغــي   مّنــًة   ومؤخــرةيف    كل  يــوم   هامــي  مقــرّية

ــرود حــرّبة ــدرع   خــرٌي  مــن ب يــا رب   جنبــين   ســبيل   الكفــرةوال

ال تعــدل    الدنيــا    مجيعــًا   وبــرةواجعل   وفاتي    بأكف الفجرة

وال بـــعوضــًا يف ثـــواب البــــررة
وكذلــك فــإن لــه يف حــب أمــر املؤمنــن عــيل )( والوفــاء لــه شــعرًا لعــل أبــرزه 

واشــهره،ما كان اثــر نصيحــة لإلمــام )( جتنبهــا اإلمــام )( فقــال االشــرت)4(:
فــكان امــرءاً تهــدى إليــه النصائــحمنحــت أمــري  املؤمنــني  نصيحــة

)1( اخلوارزمي، املناقب، 216.
)2( م.ن، 219.

)3( ابن مزاحم، صفن، 429
)4( ينظــر: الطــربي، تاريــخ الطــربي، 153/5؛ ابــن اعثــم، الكــويف، الفتــوح: 441/2 – 442؛ ابــن االثــر، 

الكامــل، 3/  .
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وإال  فمــا  فيمــا  تــرى العــني فــادُحفــإن مل  أصــب  رأيــًا فحقًا قضيتُه

ــده ــه  وعن ــق  في ــه  واحل ــت  ل وقلــي  لــه  قــد  يعلــم  اهلل   جانــُحوقل

وســعد  وعبــد  اهلل واحلــق  واضــحأيرغــب  عمــا  حنــن فيــه   حممــد

وســيٌف املؤمنــني   أمــري   اذا ذكــرت  بيــُض  ومنهــا  املنائــحوأنــت  

اصابوا طريق احلق واحلق صـاحلفــإن  يــك قــد  ثابــوا لرشــد فإمنــا

برأيــه اال   عزيــز   أخــو ثقــة يف النــاس   غــاٍد  ورائــُحومــا منهــم   

وكـادوك  من جهل كأنك مـازُحولكــن رأوا امــراً هلــم فيــه مطمــع

النـحـو:
هــو انتحــاء ســمة كالم العــرب)1( والنحــو القصــد ويكــون ظرفــًا واســًا ومنــه 
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اللغــة وشــاع اللحــن)4( فيهــا وصــار بعضهــم خيطــئ حتــى يف قــراءة آيــات  القــرآن 

)1( ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثان)ت392هـــ/1001م( اخلصائــص، حتقيــق حممــد عــيل )بغــداد - 1990(، 
.130/1

)2( ابن منظور، لسان العرب، 595/1.
)3( ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد،2 / 299؛ اجلرجاين،عــيل بــن حممد)ت816هـــ/1413م(: التعريفــات، 

ــي )1938(، 1 / 308. ــايب احللب ــر- الب م
)4(  اللحــن لفــظ األصــوات بصــورة خاطئــة متنــع الفهــم وتبعــد الــكالم عــن الصــواب )ينظــر: ابــن منظــور، 
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الكريــم الســيا وقــد ســكن األمصــار اإلســالمية جاليــة تتكلــم لغــات أخــرى ومــن ثــم 
تعرضــت العبــارات للفــظ اخلاطــئ، فدعــت الــرضورة إىل تقويــم اللســان العــريب حتــى 
ال يتعــرض القــرآن الكريــم للتحريــف)1(، فــكان ظهــور علــم النحــو عــى يــد أيب األســود 
ــد روي  ــو، فق ــه النح ــذ عن ــذي اخ ــب )( ال ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــذ اإلم ــدؤيل تلمي ال
عــن أيب األســود انــه قــال: )دخلــت عــى أمــر املؤمنــن )( فقــال يل: ان األعاجــم قــد 
ــم  ــه عــى صــالح ألســنتهم، ث ــاس شــيئًا يســتدلون ب ــة، فضــع للن ــن كاف دخلــت يف الدي
أخــرج يل رقعــة فيهــا: الــكالم كلــه اســم وفعــل وحــرف جــاء ملعنــى، فاالســم مــا أنبــأ 
عــن املســمى والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة املســمى واحلــرف مــا أنبــأ عــن معنــى وليــس 
بأســم وال فعــل، ثــم قــال يل زده وتتبعــه فجمعــت أشــياء ثــم عرضتهــا عليــه)2( وكان أبــو 
األســود ال خيــرج مــن علــم النحــو شــيئا بــادئ االمــر، حتــى بعــث إليــه زيــاد بــن أبيــه 
ــال  ــون. فق ــرك بن ــا وت ــات أبان ــول: م ــاًل يق ــاعه رج ــر س ــرة )أث ــى الب ــه ع ــان واليت اب
زيــاد: مــات أبانــا وتــرك بنــون؟!( فقــال زيــاد أليب االســود: أن إعمــل شــيئًا تكــون فيــه 
إمامــًا ينتفــع النــاس بــه وتعــرب بــه كتــاب اهلل، فاســتعفاه مــن ذلــك، إىل أن ســمع أبــو 
ــس  ــوُلُه)3(* بك ــَن َوَرُس كِ ــَن امْلُْرِ ــِريٌء ِم ــاىل:َأنَّ اهلل َب ــه تع ــرأ قول ــًا يق ــود قارئ األس
حــرف الــالم يف كلمــة ورســوله، وقــد كان بعــض االعــراب الفصحــاء جالســًا، فقــال: 
أيــربأ اهلل مــن رســوله؟! فقــال أبــو االســود: مــا ظننــت امــر النــاس يصــل إىل هــذا ! ثــم 
رجــع إىل زيــاد فقــال لــه: افعــل مــا أمــرين بــه االمــر، فأعنـّـي بكاتــب لقــن يفعــل مــا آمــره 

لسان العرب، 379/13، الزبيدي، تاج العروس، 254/16(.
)1( حســن ابراهيــم حســن، تاريــخ اإلســالم الســيايس والثقــايف والدينــي االجتاعــي، مكتبــة النهضــة املريــة 

)ط7 – 1964(، 517/1.
)2( القلقشندي، صبح االعشى، 1 / 478.

)3( )*( سورة التوبة / اية 3.
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بــه وأقولــه لــه، فــأيت بكاتــب فلــم ُيرضــه، فــأيت بآخــر، فقــال لــه أبــو األســود: اذا رأيتنــي 
قــد فتحــت فمــي باحلــرف فانقــط نقطــة فوقــه عــى أعــاله، فــإن ضممــت فمــي فأنقــط 
بــن يــدي احلــرف وإن كــست فأجعــل النقطــة حتــت احلــرف فــإن أتبعــت ذلــك بــيء 
ــة فأجعــل مــكان النقطــة نقطتــن)1(، وقــد اختلفــت الروايــات يف ســبب وضــع  مــن غنّ
ــه يف  ــمع ابنت ــه س ــا ان ــود، ومنه ــو األس ــو أب ــه ه ــى إن واضع ــت ع ــا أمجع ــو إال إهن النح
يــوم شــديد احلــر تقــول؟ مــا اشــد احلــر؟ فقــال هلــا: القيــظ، وهــو مــا نحــن فيــه يــا بنيــة. 
ــا أرادت  ــم أهن ــا فعل ــه خطؤه ــان ل ــرت وب ــتفهام( فتح ــه اس ــا، الن ــى كالمه ــا ع )جواب
التعجــب، فعمــل بــاب الفاعــل وبــاب املفعــول بــه وبــاب التعجــب وبــاب االســتفهام 

وغرهــا مــن أبــواب النحــو)2(.

وهبــذا فــإن أبــا األســود الــدؤيل هــو واضــع علــم النحــو والــذي أخــذه عــن أســتاذه 
اإلمــام عــيل )(، وأول مــن نقــط حــروف اللغــة العربيــة، ثــم اخــذ عنــه النحــو مجلــة 
مــن طلبــة العلــم يف مســجد جامــع البــرة فربعــوا يف ذلــك وكانــوا رواد هــذا العلــم)3( 
إىل يومنــا هــذا. ولعــل ابــرز تالمــذة أيب األســود الذيــن اهتمــوا بعلــم النحــو بعــده 

)1( السرايف، اخبار النحوين البرين، 16.  
ــم،  ــن الندي ــن، 14، اب ــن البري ــار النحوي ــن، 258/1، الســرايف، اخب ــان والتبي )2( ينظــر: اجلاحــظ، البي
الفهرســت، 46، ابــن جنــي، اخلصائــص، 396/1؛ القنوجــي، صديــق بن حســن )ت430هـــ/1038م( 
- أبجــد العلــوم، الــويش املرقــوم يف أحــوال بيــان العلــوم، حتقيــق عبــد اجلبــار زكار، بــروت -  دار الكتــب 
العلميــة، 1978، 272/2، الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 276/5؛ ابــن الــرباج، جواهــر الفقــه: 11، 
الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 181، ابــن العــاد: شــذرات الذهبــي، 115/1، حســن االمــن، مســتدركات 

اعيــان الشــيعة،  62/1 – 63، جرحــي زيــدان، تاريــخ آداب اللغــة العربيــة، مــر )1911(، 219.
)3( اجلمحــي، حممــد بــن ســالم )ت231هـــ/845م(: طبقــات فحــول الشــعراء،حتقيق حممــود حممــد شــاكر، 
ــور،  ــدر النث ــوم، 562/2، الســيوطي، ال مــر- دار املعــارف )1952(: 12/1، القنوجــي، ابجــد العل

13/4، ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، 76/1، املتقــي اهلنــدي، كنــز العــال، 125/10.
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وأخــذوا عــى عاتقهــم النهــوض هبــذا العلــم وتطويــره مــن خــالل تدارســه والتصنيــف 
ــم  ــن عاص ــر ب ــم ن ــرب ث ــو ح ــاء واب ــم: عط ــه ه ــد ل ــس والقواع ــع األس ــه ووض في
الليثــي)1(، وحييــى بــن يعمــر)2(، وعنبســة بــن معــدان الفيــل)3(، وميمــون)4( وغرهــم ممــن 
ــرات  ــة املؤث ــن حفظــوا اللغــة مــن كاف ــل الطليعــة األوىل لرجــال النحــو العــريب الذي مّث

ــة )5(. اخلارجي

ــوى  ــبقه س ــن س ــو مم ــم النح ــدؤيل يف عل ــود ال ــدور أيب األس ــل ل ــر دور مماث ومل يذك
ــلمن.   ــائر املس ــن س ــم م ــيل )(او غره ــام ع اإلم

التدوين التارخيي 
ــيل )( كـــ )أيب  ــام ع ــن اإلم ــر املؤمن ــذة أم ــة وتالم ــض صحاب ــرد بع ــا انف ومثل
األســود الــدؤيل( بوضــع علــم النحــو وفروعــه ) قواعــده وأقســامه( فقــد كان ألحدهــم 

ــنة  ــويف س ــود ت ــد أيب األس ــده بع ــو وقواع ــول النح ــي اص ــن واضع ــري م ــي الب ــم الليث ــن عاص ــر ب )1( ن
ــالم، 24/8. ــزركيل، االع ــالم(، 210/6، ال ــخ اإلس ــي، تاري 89هـــ )الذهب

ــن  ــرة م ــل الب ــن أه ــعيد م ــو س ــل أب ــليان وقي ــو س ــه أب ــر كنيت ــن بك ــوف ب ــي ع ــن بن ــر م ــن يعم ــى ب )2( حيي
ــان، مشــاهر علــاء  ــا. ينظــر: ابــن حب ــه فقيهــا وقاضي تالمــذة أيب األســود وعلــاء النحــو إىل جانــب كون

األمصــار، 203 – 204.
)3( عنبســة بــن معــدان الفيــل مــن مشــاهر علــاء النحــو البريــن وقيــل انــه كان ابــرع تالمــذة أيب األســود 
واصحهــم روايــة. ابــن أيب هاشــم، عبــد الواحــد بــن عمــر )ت349هـــ/960م(: أخبــار النحويــن، حتقيق 

جمــدي فتحــي الســيد، طنطــا – دار الصحابــة للــرتاث )ط1 -1990(: 20/1.
)4( ميمــون االقــرن احــد علــاء النحــو يف البــرة وهــو مــن تالمــذة أيب األســود الــدؤيل ومــن شــيوخ العربيــة 

)القنوجــي، أبجــد العلــوم: 37/3(.
)5( ابــن النديــم، الفهرســت،  68، أبــو الطيــب اللغــوي: مراتــب النحويــن، بــروت – )ط1 – 1972(، 12، 
الريشــهري، ميــزان احلكمــة، 3266/4؛ القمــي، الكنــى واأللقــاب، طهــران، 9/1- 12؛ املاحـــوزي، 

كتــاب األربعــن، حتقيــق مـــهدي رجائــي )ط1 – 1997(، 463.
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قصــب الســبق يف التدويــن التارخيــي، فقــد وضــع ســليم بــن قيــس اهلــاليل اول مؤلــف 
يف اإلســالم، اذ ال يوجــد بعــد كتــاب اهلل تعــاىل ورشوحــه التــي عنــد أهــل البيــت 
كتــاب أقــدم منــه، حيــث قــام ســليم بــن قيــس بتدويــن العقائــد والتاريــخ اإلســالمي، 
يف ظــروف خطــرة، مغامــرا بحياتــه يف ســبيل مجعــه وتأليفــه وحفظــه وإيصالــه إىل مــن 
بعــده وانفــراده هبــذه الصفــة دون ســواه عــى الرغــم مــن مــا ذكــر مــن كــون أيب رافــع 
ــن  ــذاين)1( م ــارث اهلم ــغ أو احل ــلان أو أيب ذر أو األصب ــع أو س ــن أيب راف ــد اهلل ب أو عب
املعارصيــن لــه أو مــن تــاله إهنــم كانــوا أوائــل مــن صنــف الكتــب يف اإلســالم، إال أن 
ــن قيــس عــن كتبهــم، هــو عــدم وصوهلــا إىل مــا بعدهــم عــى  ــاب ســليم ب ــز كت مــا يمي
عكــس كتــاب ســليم الــذي حفــظ إىل يومنــا هــذا)2( ويعــد كتابــه مــن أهــم املصــادر التــي 

ــا)3(.  ــول عليه ــيعة وتع ــا الش تعتمده

وقــد ذكــر ُســليم يف كتابــه مــا ســمعه مــن عــيل )( وغــره مــن صحابتــه كســلان 
واملقــداد وايب ذر ممــا وقــع بعــد رســول اهلل)( مــن الــردة أو مــا تعــرض لــه أهــل البيــت 
ــد  ــه أبج ــس بأن ــن قي ــليم ب ــاب س ــت كت ــد ُنع ــة)4( وق ــام إىل معاوي ــائل اإلم )(، ورس
الشــيعة وأول كتــاب اظهــر أمرهــا وعنــه نقــل الكثــر مــن املصنفــن الشــيعة يف كتبهــم)5(. 

ــره  ــغله غ ــًا مل يش ــأل فراغ ــذي م ــجاع ال ــف الش ــذا املؤل ــة هل ــيعة َمدين ــإن الش ــذا ف ل
ــى  ــة ع ــمت بالراح ــة اتس ــة، بمنهجي ــك احلقب ــدة لتل ــة العائ ــق التارخيي اذ دون احلقائ
ــع املطلــق مــن تدويــن  ــه ســليم يف عــر املن الرغــم مــن ظــروف تأليفــه اخلانقــة، اذ كتب

)1( ينظر: الربقي، رجال الربقي: 37؛ احلر العاميل، وسائل الشيعة،385/30.
)2( كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر االنصاري، بروت – 1968، 3 – 19.

)3( إعجاز حسيني، كشف احلجب واألستار، قم – مطابع حسيني، قم – )د.ت(، 155/2.  
)4( الطهراين، الذريعة، 154/2.

)5( م.ن،155/2.
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ــى يف  ــة حت ــكام الرشعي ــنن واألح ــا بالس ــق منه ــا يتعل ــى م ــي )( وحت ــث النب أحادي
ــا  ــق ومجعه ــذه احلقائ ــن ه ــام بتدوي ــة فق ــار الصحاب ــا كب ــى إذا كان رواهت ــاجد وحت املس
ــه وكان أغلبهــا قــد أخــذه عــن األئمــة األطهــار عــيل واحلســن واحلســن وزيــن  يف كتاب
ــع  ــال يّطل ــه عــى خــوف ووجــل لئ ــة الثقــات ويكتبهــا يف كتاب ــن)( والصحاب العابدي
ــات  ــليم خمالف ــد دّون س ــرى فق ــة أخ ــن جه ــا، وم ــل كاتبه ــا أو يقت ــد فيتلفه ــا أح عليه
ــد  ــم، فق ــن عيوهن ــك ع ــاء ذل ــح يف إخف ــم، ونج ــش معه ــن كان يعي ــره الذي ــكام ع ح
كان حلرصــه عــى كتابــه حيملــه معــه يف أســفاره وتنقالتــه العديــدة خاصــة بعــد أن أخــذ 
ــع مــن  األمويــون يطــاردون شــيعة عــيل )( ويف اخــر عمــره عندمــا كان احلجــاج يتب
بقــي مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )( ليقتلهــم، وتنقــل مــن بلــد إىل بلــد مــا بــن نجــد 
ــه  ــط رحال ــا ح ــارس، وفيه ــرب إىل ارض ف ــم ع ــرة – ث ــة والب ــة والكوف ــة واملدين ومك
ــل  ــاءه األج ــا ج ــاش)1( وفيه ــن أيب عي ــان ب ــه أّب ــدار صديق ــزل ب ــرض، فن ــاه امل ــا إي مرغ
ــها  ــق عاش ــه حقائ ــف ل ــود، وكش ــق والعه ــان املواثي ــى أّب ــه ع ــل موت ــذ قب ــد اخ وكان ق
وشــاهدها ودّوهنــا وقــرأ عليــه الكتــاب وأودعــه عنــده ليوصلــه إىل أهلــه، فحافــظ أّبــان 
ــاء  ــرواة والعل ــض ال ــخه بع ــرة، فنس ــاء الب ــليم إىل عل ــاب س ــل كت ــة ومح ــى األمان ع
رغــم الظــروف السياســية الصعبــة حتــى انتــرشت نســخه بشــكل صــار معــه ال خيشــى 

ــار)2(.           ــه مــن االندث علي

  )(ابــان بــن أيب عيــاش واســم أيب عيــاش فــروز، تابعــي ثقــة مــن أصحــاب الســجاد والباقــر والصــادق )1(
تــويف ســنة 137هـــ )ينظــر: هاشــم البحــراين، حليــة االبــرار: 400/2؛ مدينــة املعاجــز، 190/1؛ احلــيل، 

خالصــة االقــوال، 325.
)2( كتــاب ســليم: 13-19؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 216/12؛ الطــربيس: كفايــة املوحديــن، 

391/3-395؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــال: 27/3.
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)( دورهم يف نشر مذهب أهل البيت
نــرش  الــدور األكــرب يف   )( املؤمنــن اإلمــام عــيل أمــر  أّدى أصحــاب  لقــد 
ــوا إىل  ــم، إذ دع ــا أقدامه ــم يف كل ارض وطأهت ــيع هل ــت)( والتش ــل البي ــب أه مذه
التشــيع، متخذيــن القــرآن الكريــم واحلديــث الرشيــف وســيلة لذلــك بقــدر مــن الــذكاء 
ــر  ــا ذك ــم ورشح م ــرهم وتارخيه ــم وس ــاس بفضله ــف الن ــالل تعري ــن خ ــة، م واملرون
فيهــم مــن القــرآن الكريــم، فكانــوا حمــل التعظيــم والثقــة عنــد كل النــاس ملكانتهــم مــن 
ــم  ــلمون وكان هل ــم املس ــاوب معه ــا جت ــن هن ــيل )( وم ــام ع ــول اهلل  )( واإلم رس
األثــر البالــغ يف ذلــك، فقــد متكــن أبــو ذر الغفــاري مــن تأســيس قاعــدة شــعبية علويــة 
ــدا  ــور وصي ــن ص ــد ب ــة الرفن ــزال يف قري ــال ي ــن(، ف ــل األموي ــام ) معق ــب الش يف قل
مقــام معــروف باســم أيب ذر الغفــاري اختــذ مســجدا معمــورا، ومقــام آخــر يف قريــة جــس 
املرشفــة عــى غــور األردن وكلتامهــا مــن قــرى جبــل عامــل، واملقامــان إىل اآلن معروفــان 
– كــا متكــن مــن كســب أنصــار وموالــن لــه يف جبــل عامــل   )اذ نفــاه عثــان بن عفــان إىل 
هنــاك()1( وكان لــه الكثــر مــن املناظــرات مــع أهــل الشــام بخصــوص حــق آل البيــت)2( 
حتــى قيــل انــه افســد الشــام عــى األمويــن ممــا جعــل معاويــة يتــودد لــه حمــاوال كســبه إىل 
صفــه، فبعــث لــه بثــالث مائــة دينــار، فأنكــر أبــو ذر ذلــك وقــال: إن كانــت مــن عطائــي 
الــذي حرمتمــوين منــه عامــي هــذا قبلتهــا؟! وإن كانــت صلــًة فــال حاجــة يل هبــا. )وهــذا 
يــدل عــى أن معاويــة قــد حرمــه عطــاءه يف بــادئ األمــر فلــا أحــس منــه خطــرًا لقبــول 
حديثــه عنــد أهــايل الشــام وتقديرهــم لــه ملنزلتــه مــن الرســول)( وصحبتــه لــه ومــن 
ــرتضاءه  ــتالته واس ــة اس ــاول معاوي ــه، فح ــم ل ــه وطاعته ــاعهم من ــه وس ــم ب ــّم تأثره ث

)1( حمسن االمن، اعيان الشيعة، 358/16؛ الشاكري، االعالم من الصحابة والتابعن، 61-59/4.
)2( حسن احلسيني: نور االفهام يف علم الكالم، قم )ط2005-1(، 5/1.
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بتعويضــه عــن عطائــه املحتجــز عنــه(.

ــدت  ــا وج ــال: أم ــار، فق ــي دين ــري)1( بائت ــلمة الفه ــن مس ــه اب ــث إلي ــك بع وكذل
ــق  ــرضاء بدمش ــر اخل ــة ق ــى معاوي ــا، وبن ــال؟ ورّده ــث ايل ب ــي تبع ــك من ــون علي أه
ــن مــال  ــو اإلرساف وإن كان م ــن مالــك فه ــو ذر: يــا معاويــة ان كان هــذا م ــال أب فق
ــل  ــح اله ــو ذر يوض ــّل أب ــرى، وظ ــة إىل الق ــه معاوي ــة؟! فأخرج ــي اخليان ــلمن فه املس
الشــام أمــورًا وصفهــا بأهنــا حقــًا ُيطفــأ وباطــاًل حييــا وابتعــاد عــن التقــى، مل يــر عالجــًا 
ــه  ــاس خــالل جتوال ــه أن ــال إلي ــت ويدعــو هلــم ف ــوح بمــواالة آل البي ــأن يب هلــا ســوى ب
يف الشــام وضواحيــه يأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر دون خــوف أو ســطوة، فــكان 
أولئــك بــذرة التشــيع األوىل هنــاك)2( ثــم اخــذوا يكثــرون شــيئًا فشــيئًا)3( وكذلــك وصــل 
التشــيع إىل مــر منــذ اليــوم الــذي دخلهــا اإلســالم فيــه عنــد فتحهــا ســنة 20 هـــ  عى يد 
جمموعــة مــن أصحــاب اإلمــام عــيل)( ومنهــم املقــداد بــن األســود الكنــدي وحممــد 
ــن يــارس  ــو أيــوب األنصــاري، وعــار ب ــو ذر الغفــاري وأب ــو رافــع وأب بــن أيب بكــر وأب
 )( الــذي زارهــا يف خالفــة عثــان ) هــؤالء الذيــن كانــوا يؤمنــون بفكــرة التشــيع لعــيل
ــس  ــام )( قي ــا بعــث اإلم ــًة( فل ــه طوعــًا ورغب ــذ عهــد الرســول )( املبايعــن ل من
بــن ســعد أمــرًا عــى مــر بايــع أهلهــا طوعــًا إال قريــة يقــال هلــا ))خربتــا(( ومّثــل ذلــك 
نــواًة للمذهــب العلــوي يف مــر رغــم تغلــب األمويــن عليهــا بعــد ذلــك، وقتلهــم وايل 

)1( حبيــب بــن مســلمة الفهــري القــريش واله عثــان اذربيجــان وواله معاويــة ارمينيــة ومــات فيهــا ســنة 42هـ 
قيــل انــه قــد كان لــه صحبــة )ينظــر: ابــن حجــر، اإلصابــة، 91/6(.

ــر، 325/8؛  ــي، الغدي ــل، 77/3-79؛ االمين ــر، الكام ــن االث ــارئ، 59؛ اب ــدة الق ــي، عم ــر: العين )2( ينظ
ــزان، 29-26. ــيعة يف املي ــة، الش مغني

)3( اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 149/2؛ املســعودي، مــروج الذهــب، 349/2؛ ابــن خلــدون، تاريــخ بــن 
خلــدون، 385/2؛ االمينــي، اعيــان الشــيعة، 524/1.   
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ــه بعــد قتلــه يف  ــن أيب بكــر بشــكل بشــع حيــث وضعــوا جثت اإلمــام عــيل )( حممــد ب
جــوف محــار ميــت واحرقوهــا بالنــار)1(.

يف   )( البيــت  آلل  التشــيع  نــرش  يف  دور  املحمــدي  لســلان  كان  وقــد 
املدائن)2(،وحلذيفــة بــن اليــان وجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري مثــل ذلــك يف احلجــاز)3(.

وقــد مّثــل هــؤالء الصفــوة اخلالصــة مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )( دور أجهــزة 
ــث  ــت حي ــدون وكان ينب ــث يوج ــيع حي ــد التش ــد وج ــيع فق ــالم للتش ــة واإلع الدعاي

 .)(ــم ــه الكري ــنّة نبي ــاب اهلل وس ــرشه كت ــد لن ــالحهم الوحي ــون، س حيل

اخلطابة:
أدى تتلمــذ صحابــة أمــر املؤمنــن )( عــى يــده ومالزمتهــم لــه وســلوكهم 
طريقــه ورغبتهــم يف الســر عــى هنجــه والتحــيل بصفاتــه إىل تقدمهــم يف العلــوم الدينيــة 
ــاب والســنة وفنــون البالغــة ومتكنهــم مــن الــكالم ورسعــة  وتضلعهــم يف علمــي الكت
البدهييــة وبراعــة التفكــر والنطــق بــرضوري الــكالم الــذي يغني عــن كثرة بقليلــه ويبلغ 
ــه  ــاز يف موضع ــع درره، واإلجي ــنات والبدي ــون املحس ــن فن ــم م ــره ويض ــع ق ــه م غايت
واإلطالــة والــسد إذا احتيــج إليهــا مــع بالغــة املنطــق وطالقــة اللســان ومعرفــة مناهــج 
احلجــج واملناظــرة وأســاليب إلقــاء اخلطابــة فكانــوا أمــراء الــكالم يف تاريــخ اإلســالم.

وقــد أشــار إىل بالغتهــم وفصاحتهــم عمــوم املؤرخــن، كانــت خطبهــم حتمــل إىل 
ــالهتم  ــيا مراس ــة ) ال س ــة وفقهي ــية واجتاعي ــوالت سياس ــة مدل ــا اللفظي ــب درره جان

)1( ينظــر: الثقفــي، الغــارات، 208/1؛ ابــن األثــر، الكامــل، 61/3؛ املقريــزي، اخلطــط، 61/3؛ جعفــر 
الســبحاين، أضــواء عــى عقائــد األماميــة، قــم – مؤسســة اإلمــام الصــادق، ط1 – 2001، 322.

)2( مغنية، الشيعة يف امليزان، بروت )1979(، 28.
)3( م. ن.
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للمخالفــن لإلمــام عــيل )( ومناظراهتم للخارجــن أو خطبهم يف املســلمن للتعريف 
بحقــه( وكانــت خطبهــم تنــم عــن عظمــة املدرســة التــي تتلمــذوا عليهــا )مدرســة أمــر 

املؤمنــن )(( وأشــر إىل ان أبرعهــم يف هــذا املجــال كان عــار بــن يــارس)1(.

ولعــل أشــهر خطبــاء أصحــاب اإلمــام عــيل )( عبــد اهلل بــن عبــاس، وقيــس بــن 
ــه  ــًا وأن ل ــاس جواب ــرض الن ــه أح ــه أن ــل عن ــذي قي ــان )ال ــن صوح ــة ب ــعد، وصعصع س
دور كبــر يف تعليــم الكثــر مــن املســلمن اخلطابــة، ومالــك االشــرت، وأبــو ذر الغفــاري، 

وعــدي بــن حاتــم، وأبــو األســود الــدؤيل وثابــت بــن قيــس)2(.      

)1( صالح الورداين، السيف والسياسة – القاهرة، دار احلسام )ط1 – 1996(، 92.
)2( ينظــر: ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســة، 74؛ نــر بــن مزاحــم، صفــن، 193 – 194؛ الثقفــي، الغــارات، 
208/1– 209؛ البــالذري، فتــوح البلــدان، 22/2 – 23؛ أبو الفرج، األصفهــاين: األغاين، 307/12؛ 
املرتــى، االمــايل، 212؛ ابــن عبد الــرب، االســتيعاب، 236/1 ؛ القايض النعــان، رشح األخبار، 53/2؛ 
ابــن األثــر، اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، 314/2؛ اخلوارزمــي، املناقــب، 181؛ اخلــزاز القمــي، كفايــة 
األثــر، 326؛ الطــويس، الفهرســت، 59؛ النقــريش، نقــد الرجــال، 373/1؛ االردبيــيل، جامــع الــرواة، 
367/2؛ النســائي، أمحــد بــن زهــر ابــن أيب خيثمــة البغــدادي )ت279هـــ/892م( فضائــل الصحابــة، 
ــوايف  ــدي، ال ــل، 457/2؛ الصف ــرح والتعدي ــرازي، اجل ــة )د.ت(، 37؛ ال ــب العلمي ــروت – دار الكت ب
بالوفيــات، 282/10؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء، 309/1؛ احلمــوي: معجــم األدبــاء، بــروت- دار 
الفكــر )د.ت(، 49/14-50؛ القفطــي، مجــال أيب احلســن عــيل بــن يوســف )ت646هـــ/1248م(: أنباه 
الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة – دار الكتــب )1955(، 4/1 – 
ــة، 511/1؛ جــواد جعفــر اخلليــيل، حماكــات اخللفــاء وأتباعهــم، بــروت – دار  5؛ ابــن حجــر، اإلصاب
ــروت – ط1  ــاب والســنة واألدب )ب اإلرشــاد )ط1 – 2001(، 309؛ حســن الشــاكري، عــيل يف الكت
– 1998(، 25/4–27؛ أمحــد زكــي صفــوت، مجهــرة خطــب العــرب، بــروت، املكتبــة العلميــة، د.ت، 

375/1؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 139/5؛ الطهــراين، الذريعــة، 193/7.   
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)( الدور االجتماعي ألصحاب اإلمام علي
ــة  ــن الناحي ــم م ــر امله ــب )( األث ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــاب اإلم ــا كان ألصح مثل
السياســية والعســكرية والفكريــة يف تاريــخ اإلســالم إبــان احلقبــة موضــوع البحــث 
)11-61هـــ/632 – 680م( ومــا ترتــب بعدهــا مــن نتائــج، فقــد كان هلــم األثــر 
البالــغ األمهيــة يف اجلانــب االجتاعــي، ذلــك أهنــم كانــوا اآلمريــن باملعــروف الفاعلــن 
لــه الناهــن النــاس عــن املنكــر التاركــن لــه، إذ مل حيملــوا اإلســالم كنظريــة فقــط وإنــا 
كانــوا عــى طليعــة املطبقــن لتعاليمــه العاملــن هبــا، فقــد كانــوا خــر قــدوة للمســلمن 
آنــذاك، حتّلــوا بأخــالق النبــي )( وأمــر املؤمنــن عــيل)( فكانــوا رادعــن ألنفســهم 
عــن اللذائــذ والشــهوات زاهديــن يف الدنيــا وزخرفهــا، منصهريــن يف جمتمعهــم ناكريــن 
لذاهتــم ال حيبــون للنــاس إال مــا حيبــون ألنفســهم، وســيلتهم لتحقيــق ذلــك هــي اخللــق 

الرفيــع وغايتهــم إرضــاء خالقهــم عنهــم. 

ــا بأدوارهــم  وقــد حفظــت لنــا كتــب التاريــخ دررًا مــن النصــوص التــي توحــي لن
العظيمــة يف جمــاالت اجتاعيــة شــّتى كالكــرم وإصــالح ذات البــن، ومســاعدة املحتــاج 

وقضــاء احلوائــج وعيــادة املريــض والرفــق بالضعفــاء... الــخ.

ــدؤيل  ــود ال ــة كأيب األس ــم مجاع ــرز منه ــا التاريخ،وب ــة أدواٌر خّلده ــم عام ــكان هل ف
الــذي كان زاهــدا لدرجــة وصــف معهــا بالبخــل والتقتــر عــى نفســه، فقــد دخــل يومــًا 
عــى املنــذر بــن اجلــارود)1( وعليــه جبــة رثــة كان يكثــر لبســها، فقــال لــه املنــذر: يــا أبــا 

)1( املنــذر بــن اجلــارود واســمه بــرش بــن عمــرو بــن خنيــس العبــدي أمــر مــن أجــواد العــرب ولــد يف عهــد 
ــان:  ــات األعي ــن خلكان،وفي ــه تــويف ســنة 61هـــ/681م. )اب ــم عزل النبــي واله اإلمــام عــيل اصطخــر ث
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األســود أمــا متــّل هــذه اجلّبــة؟ فقــال: رّب مملــوك ال يســتطاع فراقــه ! فضحــك املنــذر بــن 
اجلــارود وأمــر لــه بمكافــأة، فشــكره أبــو األســود ومدحــه بقولــه)1(: 

أخ لــك يعطـــيك اجلـــزيل وناصـــركســاني ولـــم استكســه فحـمدتـــــه

بشكرك من أعطاك والعرض وافروان أحــق النــاس إن كنــت شــاكرَا

يف حــن نجــد روايــات أخــرى تناقــض ذلــك القــول )بخــل أيب األســود( ومنهــا إن 
أبــا األســود ســمع ســائاًل ينــادي ليــاًل: أال مــن يطعــم اجلائــع؟، فأحــرضه إىل داره وأتــاه 
بعشــاء وافر،وقــال لــه: كل حتــى تشــبع، إال انــه رأى منــه أمــرًا فارتــاب منــه، فلــا فــرغ 
ــؤذي  ــة ت ــك الليل ــال: ال ادع ــه وق ــود وكّبل ــو األس ــه أب ــرج فمنع ــن األكل أراد أن خي م

املســلمن فــإذا أصبحــت إنــرف)2(. 

وهــذه احلادثــة توحــي بعــدم بخلــه أوالً إذ قــام بإحضــار الســائل مــن طواعيــة مــع 
أن الســائل مل يطلــب ذلــك مــن أيب األســود بالتحديــد، وحينــا ادخلــه داره جــاءه بطعــام 
ــا األســود كان مــن الزاهديــن بذلــك عــى نفســه وهــذا يوحــي بإكرامــه  وافــر مــع أن أب
لضيفــه، وفضــاًل عــن ذلــك ولعــل األهــم يف الروايــة هــو حرصــه عــى مصلحة املســلمن 

وخوفــه مــن تعرضهــم لــألذى بصــورة أو بأخــرى مــن ذلــك الشــخص.

ومل يــرتك أبــو األســود خمالطــة النــاس والصــالة معهــم، وكان حريصــًا عــى معرفــة 
أخبارهــم ومشــاركتهم يف ســائر أمورهــم حتــى انــه حــرص عــى حضــور املســجد عــى 

487/1؛ ابن حجر، اإلصابة: 553/1؛ الزركيل، األعالم: 292/7.
)1( ابن خلكان، وفيات األعيان: 539/2.

)2( ابــن قتيبــة، عيــون األخبــار: 31/2؛ ابــن عبــد ربه،العقــد الفريــد: 185/6؛ الدمــري، حيــاة احليــوان: 
.359/1
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الرغــم مــن ضعفــه وهرمــه يف أخــر أيــام عمــره)1(. 

وقــد ُعــرف عــن أيب األســود الصــرب واحللــم والتحّمــل غــر املحــدود ملــن خالفــه 
الــرأي أو أســاء إليــه القــول رغــم مقدرتــه عــى رسعــة اجلــواب الــالذع ) بشــهادته 

ــول)2(:  ــث يق ــه( حي نفس
وأصغــــر آثـــاراً من النحت بالفـــاِسفــــإن لسانـــي ليــــــس أهــــون وقعـــة

وقــد كان أبــو األســود الــدؤيل أديبــًا يف ردوده ملــن هجـــاه أو نـــال منــه حتــى وصفت 
بأهنــا )تــكاد تكـــون مقبولــة حتــى للمهجــو نفســه مــع بالغتهــا وعمــق معانيهــا(، فقــد 

قــال يف رجل)3(:
وكيف يكــــون احلمق إال كذاكايصيب وما يدري وال يدري ما خطا

أمــا أبــو ذر الغفــاري فجديــر بــأن يوصــف بأنــه قائــد الثــورة االجتاعيــة األوىل يف 
ــن  ــع م ــتوى رفي ــد كان بمس ــرة، فق ــات كث ــال رواي ــذا املج ــه هب ــالمي، ول ــر اإلس الع
نكــران الــذات وتقديــم حوائــج اآلخريــن عــى حاجاتــه والعمــل عــى قضائهــا يف 
خمتلــف املجــاالت مبتــدءًا بأبســط األمــور، فقــد ذكــر ابــن ســعد انــه كان أليب ذر ُغنيمــة 
كان إذا احتلبهــا بــدأ بجرانــه فــإن بقــي يش اطعــم عيالــه، حتــى أن ضيوفــًا طرقــوه ليــاًل 
ومل يكــن يف بيتــه ســوى متــرات قليلــة، فقدمهــا هلــم واعتــذر هلــم معلــا إياهــم انــه ليــس 

ــن)4(. ــه ثاوي ــات عيال ــه ســواها يشء، وإال لقدمــه هلــم مهــا كان، وب لدي

)1( أبو الفرج األصفهاين، األغاين:351/12.
)2( األمن، مستدركات أعيان الشيعة، بروت، دار التعارف للنرش، ط2 -  1997: 62/1.
)3( األمن، مستدركات أعيان الشيعة: 62/1-63؛ ابن منظور، لسان العرب: 254/14.

)4( ابن سعد، الطبقات: 232/4 - 233.
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فقــد كان أبــو ذر جــوادًا كريــًا ال يبقــي شــيئًا إذا ملكــه، قيــل انــه صــارت لديــه ابــل 
فنزلــه ضيــوف وكان لــه غــالم فقــال لــه: اين مشــغول فاخــرج وآت بخــر ابــيل، فذهــب 
فجــاء بناقــة مهزولــة ! فقــال أبــو ذر: خنتنــي يف هــذه ! فقــال الغــالم: إين وجــدت خــر 
ــوم  ــه لي ــي إلي ــوم حاجتن ــو ذر: ان ي ــال أب ــه، فق ــا الي ــوم حاجتن ــرت ي ــا ذك ــل فحله اإلب
.)2(ــوَن ــا ُتِحبُّ ــى ُتنِْفُقــوا ِممَّ ــرَّ َحتَّ ــوا اْلبِ ــْن َتنَاُل اوضــع يف حفــريت)1(، وان اهلل يقــول: َل

ــه قائــال هلــا:  ــار مــع موليــن ل ــه عثــان بــن عفــان يومــًا بائتــي دين وقــد أرســل إلي
ــار  ــا دين ــذه مائت ــول ه ــو يق ــالم وه ــرؤك الس ــان يق ــه:  إن عث ــوال ل ــا إىل أيب ذر فق انطلق
فاســتعن هبــا عــى مــا نابــك، فقــال أبــو ذر هلــا: هــل أعطــى أحــدًا مــن املســلمن مثلــا 
اعطــاين؟ قــاال: ال، قــال فإنــا أنــا رجــل مــن ســائر املســلمن يســعني مــا يســعهم، قــاال: 
انــه يقــول إهنــا مــن صلــب مالــه وبــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو مــا خالطهــا حــرام وال بعثــت 
هبــا اليــك إال مــن حــالل، فقــال: ال حاجــة يل هبــا وقــد أصبحــت يومــي هــذا وأنــا مــن 
أغنــى النــاس، فقــاال لــه: مــا نــرى يف بيتــك قليــاًل وال كثــرًا ! فقــال: بــى حتــت هــذه التــي 
تــرون رغيــف شــعر قــد أتــى عليهــا أيــام فــا أضــع هبــذه الدنانــر، ال واهلل حتــى يعـــلم 

 .)3()( اهلل إين ال اقـــدر عــى قليــل وال كثــر، لقــد أصبحــت عنـــيًا بواليــة عـــيل

وقــد كان أبــو ذر يذهــب إىل أن املســلم ال ينبغــي لــه أن يكــون يف ملكــه أكثر من قـــوت 
يومــه وليلتــه أو يشء ينفقــه يف ســبيل اهلل، اذ كان يأخــذ بظاهــر قــول اهلل تعــاىل: َوالَِّذيــَن 

.)4(ــْرُهْم بَِعــَذاٍب َألِيــٍم ــِه َفَبشِّ ــَة َواَل ُينِْفُقوَنَهــا فـِـي َســبِيِل اللَّ َهــَب َواْلِفضَّ َيْكنـِـُزوَن الذَّ

ــاب اهلل  ــان يف تفســر القــرآن: 474/2؛ الشــرازي،  نــارص مــكارم: األمثــل يف كت )1( الطــربيس، جممــع البي
ــم– د.ت(: 594/2. ــزل، )ق املن

)2( سورة آل عمران، آية 92.
)3( الكوراين، جواهر التاريخ: 200/2.

)4( سورة التوبة،  ايه 34.
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ــوا  ــاء واس ــرش األغني ــا مع ــاًل: ي ــام قائ ــاء الش ــب يف أغني ــه كان خيط ــك ان ــن ذل وم
ــرّش الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة وال ينفقوهنــا يف ســبيل اهلل بمــكاوي  الفقــراء، وب
مــن نــار تكــون هبــا جباههــم وجنوهبــم وظهورهــم، فأحبــه الفقــراء حّبــًا شــديدًا وشــكاه 
األغنيــاء إىل معاويــة فــكاد لــه بــأن أرســل إليــه بألــف دينــار فوزعهــا أبــو ذر يف حينهــا عى 
فقــراء أهــل الشــام، ثــم أرســل إليــه معاويــة رســوله مــرة أخــرى ُمّدعيــًا اخلطــأ يف قصــد 
أيب ذر باملــال، وهــو يصيــح: يــا أبــا ذر أنقــذ جســدي مــن عــذاب معاويــة فإنــه أرســلني 
ــه: واهلل مــا أصبــح مــن  ــا بنــي قــل ل ــو ذر: ي ــه أب إىل غــرك وإين أخطــأت بــك ! فقــال ل
دنانــرك دينــار واحــد ولكــن أّخرنــا ثالثــة أيــام حتــى نجمعهــا لــك، فلــا رأى معاويــة 
ذلــك منــه وعلــم ان أهــل الشــام )الفقــراء خاصــة( مطيعــون أليب ذر خــاف أن يدعوهــم 

إىل التمــرد عليــه ورفــض الظلــم، فأرســل أبــا ذر إىل عثــان)1(. 

وأليب ذر يف الزهــد ومســاعدة املحتاجــن ونصــح املســلمن والتــزام الصــالة وكثــرة 
التعبــد واخلشــوع روايــات عديــدة ال جمــال لذكرهــا يف بحثنــا لكثرهتــا)2(.

ــل  ــة إذ عم ــة االجتاعي ــاًل يف الناحي ــًا طوي ــس باع ــن قي ــف ب ــإن لألحن ــك ف وكذل
رســميًا بذلــك فلــم يقتــر دوره عــى حالــة معينــة وإنــا عمــل ملصلحــة املســلمن 
العامــة فقــد ذهــب عــى رأس أهــل البــرة بوفــد ليكلــم عمــر بــن اخلطــاب يف مصالــح 
البريــن والتخفيــف عــن كاهلهــم واالهتــام بشــأهنم)3( حيــث كّلــم أهــل البــرة عمر 

)1( ينظر: ابن االثر، الكامل يف التاريخ: 114/3 - 115.
ــن اجلــوزي، صفــة الصفــوة:1 /593؛ ابــن عســاكر، تاريــخ  )2( ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 233/4؛ اب
مدينــة دمشــق: 1999/6؛ الذهبــي، ســر اعــالم النبــالء:53/2؛ االصفهــاين، حليــة األوليــاء: 165/1؛ 

ابــن العــاد، شــذرات الذهــب: 3 /109.
)3( ابــن ســالم، أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم اهلــروي )ت224هـــ/838م(: غريــب احلديــث، حتقيــق حممــد 
عبــد املعيــد خــان، اهلنــد، حيــدر آبــاد الدكــن )ط1 – 1966(: 124؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــال: 
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ــث األحنــف عــى مصلحــة عمــوم  ــن اخلطــاب يف مصاحلهــم اخلاصــة واقتــر حدي اب
ــى  ــاكت! حت ــف س ــر واألحن ــون عم ــوا يكلم ــد كان ــًا فق ــم حديث ــلمن وكان آخره املس
قــال عمــر: ألــك حاجــة يــا أحنــف؟ فقــال بــى: إن مفاتــح اخلــر بيــد اهلل وان إخواننــا مــن 
أهــل األمصــار نزلــوا منــازل األمــم اخلاليــة بــن امليــاه العذبــة واجلنــان امللتفــة وإّنــا نزلنــا 
أرضــًا منشاشــة ال جيــف مرعاهــا، ناصيتهــا مــن قبــل املــرشق البحــر األجــاج ومــن جهــة 
الغــرب الفــالة، فليــس لنــا زرع وال رضع تأتينــا منافعنــا ومرتنــا مثــل مــريء النعامــة، 
ــتنا  ــع خسيس ــاال ترف ــخن، ف ــن فرس ــاء م ــتعذب امل ــا فيس ــف من ــل الضعي ــرج الرج وخي
وتنعــش ركيســتنا وجتــرب فاقتنــا وتزيــد يف عيالنــا عيــاالً ويف رجالنــا رجــاالً وتصّغــر 
درمهنــا وتكــرّب قفيزنــا وتأمــر لنــا بحفــر هنــر نســتعذب منــه املــاء هلكنــا!، قــال عمــر هــذا 

واهلل الســيد هــذا واهلل الســيد)1(. 

وقــد كان لألحنــف مــن الــرأي مــا حيــرتم ويقــّدر ويؤخــذ بــه ويركــن اليــه، عــرف 
عنــه حبــه إلصــالح ذات البــن املتخاصمــن والســعي يف قضــاء حوائــج املســلمن، 
فقيــل انــه ذهــب يومــًا إىل قــوم يف دم، وقــد احتكمــوا بدفــع ديتــن! فقــال: ذلــك لكــم! 
ــة واحــدة وإن  ــا أعطيكــم مــا ســألتم فاســمعوا: إن اهلل قــى بدّي ــال: أن ــا ســكتوا، ق فل
ــًة واحــدة وانتــم اليــوم  النبــي)( قــى بديــة واحــدة، وإن العــرب حكمــت بينهــا دّي
ــا  ــل م ــم إال بمث ــاس منك ــرىض الن ــال ي ــن ف ــدًا مطلوب ــونوا غ ــون وأخشــى أن تكـ تطالب

ــدة)2(.  ــة واح ــا إىل دّي ــننتم ! قالوا:رده س

وكذلــك ســّجل أويــس القــرين درجــة رفيعــة يف مقيــاس التكافــل االجتاعــي 

121/4؛ الرباقي، تاريخ الكوفة: 284.
)1( ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد: 459/3؛ احلمــوي، معجــم البلــدان: 316/5؛ امليانجــي، مواقــف 

.476/2 الشــيعة: 
)2( ابن حجر، هتذيب التهذيب: 173/1.
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والتفــاين بتقديــم العــون للمســلمن حتــى قيــل انــه تصــّدق بجميــع ثيابــه وجلــس ُعريانــًا 
ال جيــد مــا خيــرج فيــه إىل اجلمعــة، وتصــدق بطعامــه كلــه وجعــل يقــول خماطبــًا اخلالــق: 

)اللهــم مــن مــات جوعــًا فــال تؤاخــذين بــه ومــن مــات عُريانــا فــال تؤاخــذين بــه()1(.

ــات  ــاء اخلصوم ــات وإهن ــض املنازع ــدوره يف ف ــدري ب ــعيد اخل ــو س ــتهر أب ــد اش وق
بــن املســلمن واإلصــالح بينهــم وحثهــم عــى الوحــدة وعــدم االختــالف، وأهــم أعاله 

هبــذا املجــال هــو إصالحــه بــن يزيــد بــن شــجرة الرهــاوي وقثــم بــن عبــاس)2(. 

ــه، ومــن  ــلمن عــى نفس ــر عمــوم املس ــه كان يؤث ــس بأن ــن قي ــت ب وعــرف عــن ثاب
ذلــك انــه وجــد األنصــار جمتمعــن يف مســجد بنــي ظفــر، يريــدون أن يكتبــوا إىل معاويــة 
يف حقوقهــم )يف أوائــل ســنوات خالفتــه( بعــد ان حبــس عنهــم العطــاء لســنتن أو ثــالث 
مل يعطهــم شــيئًا، فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: نريــد أن نكتــب إىل معاويــة. فقــال: مــا تصنعــون 
أن يكتــب إليــه مجاعــة، بــل يكتــب إليــه رجــل منــا فــإن كانــت كائنــة برجــل منكــم فهــو 
خــر مــن أن تقــع بكــم مجيعــًا، وتقــع أســاؤكم عنــده، فقالــوا: مــن ذاك الــذي يبذل نفســه 
ــا  ــياء منه ــر أش ــه فذك ــدأ بنفس ــة وب ــب إىل معاوي ــأنك، فكت ــوا: فش ــا، قال ــال: أن ــا؟! ق لن
نــرة النبــي  )(وجهــاده ثــم قــال: حبســت عنــا حقوقنــا واعتديــت علينــا وظلمتنــا، 
ــا للنبــي)( فلــا قــدم كتابــه إىل معاويــة دفعــه إىل يزيــد  ــا إليــك ذنــب إال نرتن ومالن
ــرباء  ــة ك ــا معاوي ــه. فدع ــى باب ــه ع ــه فتصلب ــث إلي ــرأي؟ تبع ــا ال ــه: م ــال ل ــم ق ــرأه ث فق
ــيعتك  ــه لش ــا وتقف ــه ههن ــدم ب ــى تق ــه حت ــث إلي ــوا: تبع ــارهم، فقال ــام فاستش ــل الش أه
وألرشاف النــاس حتــى يــروه ثــم تصلبــه، فقــال: هــل عندكــم غــر هــذا؟ قالــوا: ال !، 

)1( ينظــر: أبــو نعيــم األصفهــاين، حليــة األوليــاء: 83/2؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء: 29/4؛ امليــالين، 
ــة،  ــة األهلي ــروت، املكتب ــات، ب ــوف والكرام ــرات يف التص ــة،  نظ ــار: 149/19؛ مغني ــات االزده نفح

ــخ: 186/1. ــر التاري ــوراين، جواه 1980: 23؛ الك
)2( ينظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: 149-150؛ الثقفي، الغارات: 508/2.
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ــا  ــت إهن ــد علم ــي)(  وق ــرت النب ــا ذك ــك وم ــت كتاب ــد فهم ــه: ق ــة إلي ــب معاوي فكت
كانــت ضجــرًة لشــغيل ومــا كنــت فيــه مــن الفتنــة التــي شــهرت فيهــا نفســك، فأنظــرين 

ثالثــًا، فقــدم كتابــه عــى ثابــت فقــرأه وصّبحهــم العطــاء يف اليــوم الرابــع)1(. 

وكذلــك فــإن جلنــدب بــن كعــب )جنــدب اخلــر( الكثــر مــن األدوار االجتاعيــة 
التــي كان0أمههــا قتلــه لســاحر الوليــد، وذلــك أن أمــر العــراق الوليــد بــن عقبــة جــاء 
بســاحر يلعــب بــن   يديــه، فيــرضب رأس الرجــل حتــى يرميــه أرضــًا ثــم يصيــح 
بــه فيقــوم حّيــا مرتــدًا إليــه رأســه، فافتتــن بــه النــاس وقالــوا: ســبحان اهلل إن هــذا 
الســاحر حييــي املوتــى، فــرأى ذلــك جنــدب وغضــب هلل فــرضب عنــق الســاحر وقــال: 
ــه  ــًا فليحيــي نفســه، فغضــب علي وَن)2( إن كان صادق ــِرُ ــْم ُتْب ــْحَر َوَأْنُت ــوَن السِّ َأَفَتْأُت

ــجنه)3(.  ــد وس الولي

ــاحر  ــا الس ــي خلقه ــة الت ــدرء الفتن ــو ل ــاحر ه ــدب للس ــل جن ــبب قت ــدو إن س ويب
بــن املســلمن بقوهلــم إنــه حييــي املوتــى وإعــالن رفضــه ملــا آلــت  إليــه املســاجد أماكــن 
للهــو واللعــب وكذلــك حرصــه عــى املســلمن عامــة، وذوي العقــول املحــدودة الفهــم 
واإليــان خاصــة عــن االنــراف إىل مثــل هــذه األمــور التــي تســخط اخلالــق، إضافــة 
إىل أن قتـــله للســاحر كان إحيــاًء للســنّة وتنفيــذًا للرشيعــة اإلســالمية حيــث قــال رســول 

ــٌة بحــد الســيف()4(. اهلل)(: )حــّد الســاحر رضب

)1( اخلطيب البغدادي،تاريخ بغداد:1 /187؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 136/11 - 138.
)2( سورة األنبياء، آية 3.

ــن حجــر،  ــالء: 175/3-176؛ اب ــي، ســر أعــالم النب ــب الكــال: 141/5-143؛ الذهب )3( املــزي، هتذي
اإلصابــة: 616-615/2.

)4( الطرباين، املعجم الكبر: 1919/3.



)(207الفصل الرابع: األثر االجتماعي لصحابة اإلمام علي

أمــا ســلان املحمــدي فلــه مــن األدوار االجتاعيــة مــا يوحــي بعظمتــه وباســتحقاقه 
مــا نعتــه بــه الرســول)(  بقولــه: ) ســلان منّــا أهــل البيــت()1(، فقــد كان ينفــق 
عطــاءه عــى الفقــراء واملســاكن وليــس لــه إال ثــوب واحــد ذكــر بعــض الصحابــة إهنــم 
شــاهدوه يفــرتش نصفــه ويلبــس األخــر، وقــد كان يــأكل مــن عمــل يــده حيــث يقــوم 
بســّف اخلــوص وبيعــه لســد نفقاتــه وتفريــق الباقــي عــى الفقــراء)2(. ويــروى انــه مل يتخــذ 
ــا ســلان، فقــال  ــًا ي ــو اختــذت بيت ــاًل: ل ــان قائ ــن الي ــى كلمــه يف ذلــك حذيفــة ب ــًا حت بيت
ســلان:مِلَ، لتجعلنــي مالــكًا وجتعــل يل دارًا؟ قــال حذيفــة: ال ولكــن نبنــي لــك بيتــًا مــن 
ــب  ــت كاد إن يصي ــك وإذا نم ــب رأس ــت كاد أن يصي ــربدي إذا قم ــقفه بال ــب ونس قص

طرفيــك ! فقــال: واهلل يــا حذيفــة كأنــك يف نفــي)3(. 

ــا  ــه وإرجاعه ــان وزوجت ــن صوح ــد ب ــن زي ــالح ب ــام باإلص ــلان ق ــر أن س ويذك
لبعضهــا بعــد أن لـــم يتوصل غـــره إىل إعـــادة األمــور بينهــا إىل نصاهبا الطبيـــعي)4(، كا 

فعــل مثــل ذلــك بــن أيب الــدرداء وزوجتــه)5(.

وقــد كان ممــا حيبــب ســلان إىل جمتمعــه اإلســالمي تواضعــه وبســاطته لدرجــة انــه 
ــن مســاعدًا  ــًا فحمــل معــه قســًا مــن التب ــًا مــارًا بطريقــه وإذا برجــل حيمــل تبن كان يوم
إيــاه، فــرآه النــاس فعرفــوه، وقالــوا: هــذا األمــر ! فاعتــذر صاحــب التبــن لــه كونــه ال 

)1( ابن سعد، الطبقات: 59/4.
)2( ابن األثر، أسد الغابة: 420/2.

)3( م. ن: 421/2.
)4( ينظــر: اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد: 440/8؛ العامــيل، جعفــر مرتــى:  ســلان الفــاريس، قــم – 

مؤسســة النــرش اإلســالمي )د.ت(: 48.
)5( األصفهــاين، حليــة األوليــاء: 1/ 188؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم: 111/5؛ الغــزايل، أبــو حامــد حممــد بــن 

حممــد )ت505هـــ/1111م(: إحيــاء علــوم الديــن، بــروت، دار املعرفــة )د.ت(: 347/1.
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يعرفــه ولكــن ســلان أبــى إال أن يوصــل معــه التبــن إىل بيتــه)1(. 

ــه  ــات جمتمع ــط طبق ــاره يف ابس ــلان وانصه ــع س ــات تواض ــمى آي ــن أس ــل م ولع
لـــدرجة خمالطــة مرضاهــم الذيــن كان حتــى ذويـــهم يتجنبوهنــم لئـــال يلحقهــم املــرض 
ــن  ــن احل ــم ب ــمك واللح ــم الس ــم ويطعمه ــلان يزوره ــن كان س ــن( الذي )كاملجذوم

ــم)2(.  ــأكل معه ــل وي ــر ب واألخ

أمــا عبــد اهلل بــن جعفــر فقــد اجتمعــت فيــه أمــور كانــت كافيــة بــأن تصقلــه وتضعــه يف 
املكانــة التــي وصلهــا عنــد اخلالــق واخللــق، منهــا دعــوة الرســول )( يف صغــره، ومنهــا 
كونــه ابــن جعفــر الطيــار وابــن أخ اإلمــام عــيل )( وربيبــه وتلميــذه الــذي عــاش يف كنفــه 
مــع احلســنن )(، فهــو قــد نشــأ يف بيــت كان مصــدر الضيــاء ألمــة اإلســالم وهــو بيــت 
ــد اهلل مــن  ــن القــرآن عــرتة رســول الرمحــن فعب ــم وســادة الشــهداء وقري ــة العل ــاب مدين ب
أجــود العــرب مل يذكــر عنــه أنــه رّد قاصــدًا لــه أو خّيــب مــن قصــده، وقــد روى املؤرخــون 
انــه شــاهد يومــًا شــاعرًا دخــل عــى مــروان بــن احلكــم ومدحــه بشــعره فلــم يعطــه مــروان 
ــًا، فســأله عبــد اهلل بــن جعفــر: كــم كنــت ترجــو منــه؟! قــال:  شــيئا وخــرج الشــاعر حزين
ألــف دينـــار عــى مدحيــي لــه،  فقــال: وكــم تطمــع أن تعيــش؟ قــال: ســنة أو ســنتن، فأعطاه 

عبــد اهلل لــكل ســنة الــف دينــار، ففــرح الشــاعر ودعــا لــه)3(. 

فقــد كان عبــد اهلل غنيــًا كريــًا يعطــي بــال حســاب وال ملــل حتــى مدحــه الشــعراء 
كثــرًا، فقــال احدهــم)4(:

)1( ابن سعد، الطبقات: 64/3.
)2( أبو نعيم األصفهاين، حلية األولياء: 200/1.

)3( ينظــر: الثقفــي، الغــارات: 696/2؛ ابــن األثــر، أســد الغابــة: 198/3؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء: 
456/3؛ ابــن حجــر، اإلصابــة: 298/2.

ــي،  ــة: 169 -172؛ املجل ــات الرفيع ــدين، الدرج ــق: 428/64؛ امل ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس )4( اب
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عرفت مـن األشياء شيئا سوى نعمألفت نعـم حتى كأنك لــــــــــم تكن

مسعت بـ ال يف سالف الدهر واألممو عاديت ال حتى كأنك لـــــــم تكن

ــو  ــن ه ــالم( م ــم الس ــار )عليه ــة األطه ــد األئم ــلمن بع ــن املس ــن م ــه مل يك ــل ان وقي
أجــود مــن عبــد اهلل بــن جعفــر حتــى انــه عوتــب يف خــوف إتــالف مالــه بكرمــه، فقــال: 
إن اهلل عــودين عــادة وعــودت النــاس عــادة فأنــا أخــاف إن قطعتهــا عــن النــاس قطعهــا اهلل 
عنــي، ومدحــه عبــد فأعطــاه إبــاًل وخيــاًل وثيابــًا ودنانــر ودراهــم، فقيــل لــه: أتعطــي مثــل 
ــال  ــا ق ــتحق ب ــد اس ــض ولق ــعره ابي ــود فش ــال: إن كان أس ــذا؟! فق ــل ه ــود مث ــذا األس ه
أكثــر ممــا نــال، وهــل أعطينــاه إال مــا يفنــى ويبــى وأعطانــا مدحــًا يــروى وثنــاء يـــبقى)1(. 

ــن  ــر م ــن جعف ــد اهلل ب ــه: كان عب ــر بقول ــن جعف ــد اهلل ب ــيهي عب ــف األبش ــد وص وق
ــود،  ــن املعه ــا ع ــا لبعده ــامعها ينكره ــكاد س ــار ي ــا أخب ــه فيه ــهود ول ــكان املش ــود بامل اجل
ــن،  ــه دي ــرى إال وعلي ــال ُي ــاس ف ــا يف الن ــم فيفرقه ــف دره ــف أل ــه أل ــة يعطي ــكان معاوي ف
وذكــر إن يزيــد أعطــاه مــاالً عظيــًا فالمــه حاشــيته عــى إعطائــه ذلــك املقــدار الكبــر لرجل 
واحــد. فقــال: مــا أعطيتــه لرجــل واحــد وإنــا أعطيتــه لســائر املدينــة ثــم وّكل يزيــد صحبــه 
بمتابعتــه وعبــد اهلل ال يعلــم بذلــك لينظــروا مــا يفعــل، فرجعــوا بعــد شــهر واخــربوا يزيــد 

إن عبــد اهلل بــن جعفــر فــّرق مجيــع املــال يف أهــل املدينــة حتــى احتــاج إىل الديــن)2(.

وذكــر إن احــد عامــة املســلمن قــد ســّمن هبيمــة ثــم خــرج هبــا ليبيعهــا فمــر بعبــد 
ــا صاحــب البهيمــة أتبيعهــا، فــكأّن  اهلل بــن جعفــر وأراد عبــد اهلل أن يكرمــه، فقــال: ي

بحار األنوار: 25/21.
)1( املسعودي، إثبات الوصية: 173.

)2( األبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف: 270-269/1.
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الرجــل اســتحيا مــن مســاومة ابــن جعفــر ظاّنــًا انــه يريــد ذلــك، فقــال: ال ولكــن هــي 
ــن  ــون م ــاءه احلّال ــث ان ج ــا لب ــه ف ــرف إىل بيت ــد اهلل وان ــا لعب ــم تركه ــة ! ث ــك هب ل
عبــد اهلل بــن جعفــر نفــر حيملــون احلنطــة ونفــر حيملــون الفاكهــة ونفــر حيملــون اللحــم 
فضــاًل عــن املــال، فأعطــاه عبــد اهلل بــن جعفــر مجيــع ذلــك واعتــذر لــه عــن إحراجــه يف 

ســؤال بيــع البهيمــة)1(. 

ويــروى انــه خــرج مــع احلســنن )( مــن مكــة إىل املدينــة، فأصابتهــم املدينــة 
ــم  ــح هل ــاء فذب ــكنت الس ــى س ــام حت ــة أي ــوا ثالث ــرايب فأقام ــاء أع ــوا إىل خب ــر فلجئ بمط
ــا،  ــل عن ــة فس ــت املدين ــرايب: ان قدم ــد اهلل لألع ــال  عب ــوا ق ــا ارحتل ــاة، فل ــرايب ش األع
ــك  ــت أولئ ــة فلقي ــت املدين ــو قدم ــه: ل ــه امرأت ــت ل ــنتن فقال ــد س ــرايب بع ــاج األع فاحت
ــة  ــار، فدخــل املدين ــن الطي ــان، فقــال: قــد نســيت أســاءهم، فقالــت: ســل عــن اب الفتي
فلقــي اإلمــام احلســن )( فأمــر لــه بائــة ناقــة بفحوهلــا ورعاهتــا ثــم أتــى اإلمــام 
ــم اتــى  ــه بألــف شــاة ث ــل فأمــر ل ــة اإلب ــو حممــد )( مؤن ــا أب احلســن )( فقال:كفان
عبــد اهلل  بــن جعفــر فقــال عبــد اهلل: لقــد كفــاين إخــواين مؤنــة الشــياه واإلبــل فأمــر لــه 

بائــة ألــف درهــم)2(. 

ــن جعفــر فقــد عــرف هــذا البيــت بالعطــاء  ــد اهلل ب ومل يكــن ذلــك بغريــب مــن عب
املتدفــق وغــر املحــدود إذ مل يكــن عبــد اهلل هــو الوحيــد مــن آل هاشــم ممــن عــرف 
بذلــك، فقــد كان عمــه )ابــن عــم أبيــه( عبــد اهلل بــن عبــاس مــن ذوي البــاع الطويــل يف 
هــذا املجــال، ومــن ذلــك انــه حــن اســند إليــه اإلمــام عــيل )( واليــة البــرة مــّر بــأيب 
أيــوب، فقــال: يــا أبــا أيــوب إين أريــد أن اخــرج لــك عــن مســكني كــا خرجــت أنــت 

)1( االبشيهي، املستطرف يف كل فن مستظرف: 271/1.
)2( م.ن: 271/1.
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لرســول اهلل )( مــن مســكنك فأمــر أهلــه فخرجــوا وأعطــاه كل يش كان يف داره 
وزاده بثانيــة عبيــد وعرشيــن ألــف درهــم)1(.  

ــة يف  ــة مرموق ــه اجتاعي ــن مكان ــه م ــا ل ــي ب ــات توح ــاس بصف ــن عب ــت اب ــد نع وق
املجتمــع اإلســالمي آنــذاك فقــد ذكــر بعــض املؤرخــن انــه كان حيتــال يف الكــرم أي انــه 
كان يبتــدع طرقــًا مل يســلكها غــره قبلــه ثــم خيفــي مــا ينفــق يف ســبيل اهلل)2(. فقــد قيــل ان 
رجــاًل أتــاه وهــو بفنــاء داره فقــال: يابــن عبــاس إن يل عنــدك يــدًا وقــد احتجــت إليهــا 
ــاء زمــزم وغالمــك  ــًا بفن ــال: رأيتــك واقع ــدك؟ ق ــا ي ــه فقــال: وم ــم يعرف ــه فل فنظــر إلي
يمنحــك املــاء والشــمس قــد صهرتــك فظللتــك بكســائي حتــى رشبــت ! فقــال: أجــل 
ــال:  ــار وعــرشة أالف، ق ــا دين ــال: مائت ــدك؟ ق ــا عن ــال لغالمــه م ــم ق ــك ث إين ألذكــر ذل
ادفعهــا إليــه ومــا أراهــا تفــي بحقــه. وأرســل إليــه  معاويــة هدايــا يف النــوروز مــع حاجبــه 
فلــا وضعهــا بــن يديــه، نظــر إىل احلاجــب وهــو ينظــر إليهــا فقــال: هــل يف نفســك يشء 
منهــا؟! قــال: نعــم واهلل إن يف نفــي مــا يف نفــس يعقــوب مــن يوســف )( فضحــك 
ــال  ــيّل، ق ــد ع ــك فيحق ــة ذل ــغ معاوي ــاف ان يبل ــال أخ ــك، فق ــي ل ــال: ه ــد اهلل، وق عب
فأختمهــا بخامتــك وســّلمها للخــازن، ونحملهــا لــك ليــاًل، فقــال احلاجــب: واهلل هلــذه 
احليلــة يف الكــرم اشــد كرمــًا مــن الكــرم)3(، كــا ورد لــه يف كتــب التاريــخ قيامــه بالعديــد 
مــن عمليــات إصــالح ذات البــن وفــض اخلصومــات واملنازعــات بــن املســلمن كقيامه 

باإلصــالح بــن عقيــل بــن أيب طالــب وزوجتــه)4(. 

)1( املدين، الدرجات الرفيعة: 314 - 315.
)2( البغدادي، خزانة األدب: 242/7.

)3( األبشيهي، املستطرف: 272/1.
)4( ينظــر: اإلمــام مالــك أبــو عبــد اهلل )ت179هـــ/795م(، املدونــة الكــربى، بــروت – دار إحيــاء الــرتاث 

ــريب )د.ت(: 372/2. الع
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ــت اهلل  ــاج بي ــات حلج ــض اخلدم ــر بع ــاركته بتوف ــى مش ــرص ع ــك كان حي وكذل
ــه)1(. ــج بنفس ــقاية احلجي ــه بس ــرام كقيام احل

وحبــس معاويــة عــن اإلمــام احلســن )( عطــاءه فقيــل لــه لــو أبلغــت عمــك ابــن 
عبــاس فإنــه قــدم بنحــو ألــف ألــف. فقــال احلســن )(: وأنــى تقــع ألــف ألــف مـــن 
عبــد اهلل بــن عبــاس فــواهلل هلــو أجــود مــن الريــح اذا عصفــت وأســخى مــن البحــر إذا 
زجــر، ثــم وجــه إليــه مــع رســوله بكتــاب يذكــر فيــه ضيــق حالــه، فلــا قــرأ ابــن عبــاس 
ــاد  ــع الع ــاد رفي ــن امله ــت ل ــة أصبح ــا معاوي ــك ي ــال: ويل ــن )(، وق ــاب احلس كت
ــن  ــل إىل احلس ــه: امح ــال لوكيل ــم ق ــال؟! ث ــرة العي ــال وكث ــق احل ــكو ضي ــن يش واحلس
نصــف مــا املكــه مــن ذهــب وفضــة ودواب وأخــربه إين شــاطرته فــإن كفــاه وإال امحــل 

إليــه النصــف األخــر)2(. 

 )(وذكــر إن رجــاًل مــن األنصــار جــاء إىل ابــن عبــاس فقــال لــه: يــا بــن عــم حممــد
انــه ولــد يل يف هــذه الليلــة مولــود واين ســميته باســمك تــربكًا بــك وان أمــه ماتــت، فقــال 
ابــن عبــاس: بــارك اهلل لــك يف اهلبــة وآجــرك عــى املصيبــة ثــم دعــا بوكيلــه وقــال لــه: انطلق 
الســاعة فاشــرت للمولــود جاريــة حتضنــه وادفــع ألبيــه مائتــا دينــار لينفقهــا عــى تربيتــه، ثــم 
قــال لألنصــاري، عــد إلينــا بعــد أيــام فإنــك جئتنــا ويف العيــش يبــس، ويف املــال قلــة، فقــال 

األنصــاري، جعلــت فــداك انــك لــو ســبقت حاتــم بيــوم مــا ذكرتــه العــرب)3(. 

وكذلــك كان أخــوه عبيــد اهلل بــن عبــاس مــن اجلــود والســخاء بمــكان فقــد كان لــه 

)1( األزرقــي، حممــد بــن عبــد اهلل أبــو الوليــد )ت250هـــ/865م(: أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن اآلثــار، 
حتقيــق رشــدي الصالــح، بــروت – دار األندلــس )ط1 – 1991(: 70/2.

)2( األبشيهي، املستطرف: 272/1.
)3( م. ن: 273/1.
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عبيــد كثــرون وكان يقــول هلــم: مــن أتــاين منكــم بضيف  فهــو حــر)1( وقيل انــه كان ينحر 
كل يــوم جــزرًا، ويطعــم النــاس يف موضــع املجــزرة التــي عرفــت بمجــزرة ابــن عبــاس 
ــرات()2(،  ــار الف ــه )تي ــق علي ــخائه أطل ــا، ولس ــاس فيه ــم الن ــا يطع ــرة م ــه لكث ــبته إلي نس
ــد  ــود وق ــا اجل ــم قريش ــاس عّل ــن عب ــد اهلل ب ــفيان: إن عبي ــن أيب س ــة ب ــال معاوي ــه ق وفي
تبــارى بوصــف كرمــه الشــعراء)3(، ويذكــر انــه نــزل عــى خيمــة أعــرايب فلــا رآه الرجــل 
ــه وأعظمــه ملــا رأى مــن حســنه وهيبتــه، فقــال المرأتــه: وحيــك مــا عنــدك لضيفنــا  اجّل
غــداءًا؟ قالــت: ليــس عندنــا يش إال الشــوهية التــي حيــاة ابنــك عــى لبنهــا ! فقــال: انــه 
ال بــد مــن ذبحهــا، قالــت: اتقتــل ابنــك؟! قــال: وإن كان ذلــك، وأخــذ الســكن وجعــل 

يذبحهــا ويســلخها ويقــول مرجتــزًا:

يــا جارتــي ال توقظــي البنيــة               ان توقظيهــا تنتحــب علــيَّ
يديــا مــن  الشــفرة  وتنــزع 

ــرايب  ــاورة األع ــمع حم ــد س ــه، وكان ق ــاول طعام ــن تن ــاس م ــن  عب ــرغ اب ــا ان ف وم
لزوجتــه دون أن يعلــا ذلــك – أراد أن يرحتــل، فقــال ملــواله: مــا معــك مــن املــال؟ قــال: 
ــا ســوامها! فقــال  ــه ليــس معن ــه ان ــار، فقــال: وحيــك ادفعهــا للرجــل وعّرف مخســائة دين
لــه مــواله: ســبحان اهلل تعطيــه مخســائة دينــار وإنــا دفــع لنــا شــاة تســاوي مخــس دراهــم 
ــاه  ــك وأعطين ــا يمل ــا كل م ــع لن ــا دف ــود، إن ــا وأج ــخى منّ ــو اس ــك واهلل هل ــال: وحي ! فق

بعــض مــا نملــك قــد آثرنــا عــى مهجــة نفســه وولــده بجميــع مــا يملــك !)4(. 

ــذ يف  ــلمن ويتخ ــج املس ــاء حوائ ــم بقض ــن هيت ــف مم ــن حني ــان ب ــك كان عث وكذل

)1( ابن قتيبة، املعارف:121-122؛ ابن حجر، تقريب التهذيب: 633/1.
)2( الطربي، املنتخب من ذيل املذيل: 38؛ الذهبي: تاريخ اإلسالم: 267/4.

)3( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 479/37.
)4( الصاحلي الشامي، سبل اهلدى والرشاد: 117/11؛ ابن كثر، البداية والنهاية: 198-197/8.
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ذلــك الســبل ويعمــل إليــه حتــى ان رجــاًل أتــاه وكان لــه قبــل عثــان بــن عفــان حاجــة 
ــف  ــن حني ــان ب ــه عث ــه فلقي ــر يف حاجت ــه أو ينظ ــت إلي ــان يلتف ــن عف ــان ب ــن عث ومل يك
ــان،  ــه إىل عث ــم يتوج ــاه ث ــه إي ــاًء لّقن ــرأ دع ــن ويق ــيل ركعت ــأ ويص ــأن يتوض ــده ب وأرش
ففعــل ذلــك وذهــب إىل عثــان فأجلســه معــه عــى فراشــه وســأله عــن حاجتــه وقضاهــا 
لــه وقــال لــه: مــا كانــت لــك حاجــة فأتنــا، فلــا خــرج لقيــه عثــان بــن حنيــف، فقــال لــه: 
مــا أرسع مــا كلمــت اخلليفــة يف حاجتــي؟! فقــال عثــان بــن حنيــف: واهلل مــا كلمتــه وال 
رأيتــه، ولكــن كنــت قــد رأيــت رســول اهلل )( أتــاه رضيــر يشــكو ذهــاب بــره فأمــره 

بكلــات حفظتهــا عنــه وهــي مــا أخربتــك هبــا فنلــت بربكتهــا مــا تريــد)1(. 

ــه مــن وجهــاء العــرب وكرمائهــم وذوي  وكذلــك فــإن عــدي بــن حاتــم كان كأبي
األيــادي البيضــاء بينهــم الســاعن يف األحــالف واملصاحلــات و املصاهــرات وفــض 
اخلصومــات وقضــاء احلاجــات، وقــد كان لــه يف الكــرم بــاع طويــل فيذكــر إن األشــعث 
ابــن قيــس أرســل إىل عــدي بــن حاتــم يســتعر منــه قــدروا كانــت حلاتــم فمألهــا عــدي 
طعامــا وأرســلها إليــه قائــال إنــا ال نعرهــا فارغــة، فــا كان مــن األشــعث بــن قيــس بعــد 
ــم إال ان وضــع ببعضهــا  ــن حات ــم كــرم عــدي ب ــه منهــا ورأى مــن عظي أن قــى حاجت
الطعــام وببعضهــا الدراهــم وأرســلها إىل عــدي قائــاًل: ونحــن ال نعيدهــا فارغــة؟!)2(.

ــدور الرئيــس يف جعــل عــدي  ــي كان هلــا ال ــات الت ــر مــن الرواي ــك الكث وغــر ذل
حمببــًا إىل عمــوم املســلمن فقــد كان عطوفــًا بصغرهــم، رحيــًا بمحتاجهــم، لــّن اجلانــب 
ال يتوانــى عــن مــد يــد العــون اليهــم حتــى قيــل انــه كان بالقــرب مــن داره تــل فيــه منــازل 

)1( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة: 205/16 -208؛ الطــرباين، املعجــم الصغــر، بــروت – دار 
الكتــب العلميــة )د.ت(:183/1-184؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب: 1033/3 - 1034.

)2( ينظر: األبشيهي، املستطرق: 270/1.
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للنمــل كان خيــرج ويفــت الطعــام بنفســه ويلقــي بــه للنمــل ويقــول كان أيب يكــرم جــاره 
ــوا  ــس كان ــد القي ــن عب ــرًا م ــل ان نف ــل، وقي ــذا النم ــاورين ه ــد ج ــاري وق ــرم ج أال أك
مرتحلــن فنزلــوا بالقــرب مــن قــرب حاتــم وعلــم هبــم عــدي وعلــم أهنــم قــد ســألوا قــرب 
أبيــه أن يقرهيــم ) ســاخرين( فحمــل هلــم الطعــام والــدواب وأعطــاه هلــم وهــو يقــول: إن 

حاتــم يقــري ضيفــه حّيــًا ومّيتــًا)1(. 

ولقيــس بــن ســعد الكثــر مــن األخبــار التــي أوردهتــا مصــادر التاريــخ اإلســالمي 
 )(والتــي تــدل عــى مكانتــه االجتاعيــة املرموقــة منذ عــر الرســالة حتى ان الرســول
بنفســه شــهد لــه بذلــك أبــان غــزوة )ســيف البحــر()2( مــع أيب عبيــدة بــن اجلــراح والتــي 
أصــاب املســلمن فيهــا اجلــوع فجعــل قيــس يذبــح للمســلمن كل يــوم ثالثــة ابــل حتــى 
فــّرج عنهــم اهلل ضيقهــم، فلــا عــادوا اخــربوا الرســول )( فقــال: )إن قيســًا مــن 

بيــت جــود()3(.

وشــكت إليــه امــرأة عجــوز فقرهــا فقــال لغلانــه إمــألوا بيتهــا خبــزًا وســمنًا ومتــرًا، 
وقيــل انــه كان يطعــم النــاس كل يــوم وينــادي: هلّمــوا إىل اللحــم والثريــد حتــى قــال فيــه 

أبــو بكــر وعمــر: لــو بقــي قيــس هكــذا ألهلــك مــال أبيــه)4(. 

ــق: 377/11؛  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــاح: 412-414؛ اب ــاذان االزدي: اإليض ــن ش ــر: اب )1( ينظ
ابــن كثــر، الســرة النبويــة، حتقيــق مصطفــى عبــد الواحــد، بــروت، دار املعرفــة، 1976: 115/1؛ 

البدايــة والنهايــة: 275/2-276؛ ابــن حجــر، اإلصابــة: 96-95/7.
)2( ســيف البحــر  )ســاحله( وحادثــة ســيف البحــر هــي عندمــا خــرج احلمــزة عــم النبــي )( يف ثالثائــة 
رجــل ليعــرتض قافلــة لقريــش جــاءت مــن الشــام تريــد مكــة حتــى اصطفــوا للقتــال ثــم جنحــوا للصلــح.  

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات: 6/2؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة: 357/2.
)3( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 424/49-427؛ األمن، أعيان الشيعة: 452/8.

)4( الزخمرشي: ربيع األبرار، قم – دار الذخائر )1990(: 110.
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ــه، فســأل عــن  ــه علي ــًا فاســتبطأه عــواده وإخوان ــن ســعد يوم ــس ب ــد مــرض قي وق
ــك؟! ــبب ذل س

فقيــل لــه: أهنــم يســتحون ممــا لــك عليهــم مــن الديــون ! فقــال أخــزى اهلل مــا يمنــع 
ــادي يف النــاس: أال مــن كان لقيــس بــن ســعد  ــا ين ــادة ثــم أمــر منادي اإلخــوان مــن العي
عليــه ديــن أو حــق فهــو منــه يف حــل، فـأتـــاه النــاس حتـــى هدمـــوا الـــدرجة التــي كانـــوا 

يصعــدون عليهــا إليــه ) لكثرهتــم()1(. 

وكان أيضــًا ممــن يؤخــذ برأيــه عنــد اخلاصــة ويتخــذه النــاس هلــم شــفيعا عنــد مــن 
خافــوه مــن اخللفــاء أو األمــراء إذا مــا كانــوا قــد لزمهــم جــرم أو دم أو وشــاية حتــى قيــل 
إن اإلمــام عليــًا )( هــدر دم حارثــة بــن بــدر الغــداين الشــاعر)2( فشــفع لــه عنــده فعفــا 

.)3()(عنــه اإلمــام

ومّلــا حــرضت قيســًا الوفــاة فســأله بعــض ذويــه عــن داره التــي بمــر فقــال: وأي 
ــا  ــتعنت فيه ــا اذ اس ــق يل فيه ــلمن ال ح ــال املس ــن م ــا م ــك بنيته ــا تل ــر إن دار يل بم

باملســلمن فهــي هلــم ينزهلــا والهتــم)4(.

الصحابــة  مــن  األعــالم  الشــاكري،  الغابــة، 26/4؛  أســد  األثــر،  ابــن  الغــارات، 140؛  )1( الثقفــي، 
.17-16/5 والتابعــن، 

ــه  ــي)(، ل ــل ادرك النب ــرة وقي ــل الب ــن أه ــي م ــداين  تابع ــي الغ ــن التميم ــن حص ــدر ب ــن ب ــة ب )2( حارث
أخبــار يف الفتــوح، تــويف ســنة 64هـــ/684م. )ينظــر: ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة: 130/13؛ ابــن حجر، 

ــة، 292/1(. اإلصاب
)3( اجلاحــظ: احليــوان، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، القاهــرة )1938(: 331/4؛ اهلمــداين، احلســن 

بــن أمحــد  )ت 334هـــ/945م(، االكليــل، بــروت – دار صــادر )د.ت(: 46 -50.
)4( ابــن عبــد احلكــم املــري، عبــد الرمحــن بــن عبــداهلل )ت257هـــ/870م( فتــوح مــر وأخبارهــا، حتقيــق 

حممــد اخلجــري، بــروت – دار الفكــر )ط1996-1(: 191-189.
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وليــس دليــٌل عــى حــب صحابــة اإلمــام عــيل)( للقيــام بالعمــل االجتاعــي أو 
االشــرتاك بــه ومســاعدة كل ذي حاجــة خــرًا مــن توجــه ثلــة منهــم ) فيهم عــار بن يارس 
ومالــك األشــرت وحذيفــة بــن اليــان( ملســاعدة صبيــة تنــدب أباهــا عجــزت عــن مواراتــه 
ــق  ــم ورفي ــم وصاحبه ــوىف أخاه ــك املت ــون ذل ــة إال أن يك ــاءت الصدف ــد ش ــرى وق الث
ــه الوفــاة  ــة الربــذة حرضت ــا ذر ملــا نفــي إىل بادي ــا ذر الغفــاري )( اذ إن أب درهبــم أب
فيهــا وكان الرســول الكريــم قــد تنبــأ لــه باملــوت وحيــدًا بعيــدًا عــن املســلمن وتنبــأ لــه 
أن مــن يدفنــه مجاعــة مــن املســلمن الصاحلــن مــن عابــري الســبيل، فــكان مؤمنــًا بذلــك 
ال يداخلــه إليــه شــك، فلــا أحــس باملــوت قــال البنتــه: أتريــن أحــدا، فقالــت لــه: كال، 
فقــال: كال انــه ســيحرضين نفــر مؤمنــون، فقالــت: إين وحــدي يف هــذا املوضــع وأخــاف 
أن تغلبنــي عليــك الســباع وجزعــت جزعــًا شــديدًا، وإذا بركــب مقبلــن فأخــربت أباها، 
فقــال: اهلل أكــرب صــدق رســول اهلل، حــّويل وجهــي إىل القبلــة، فــإذا وصــل القــوم أقرئيهــم 
ــإذا فرغــوا مــن أمــري فاذبحــي هلــم هــذه الشــاة وقــويل هلــم أقســمت  ــي الســالم، ف من
عليكــم أن برحتــم حتــى تأكلــوا ثــم مــات، فوصلهــا القــوم ووجــدوا لدهيــا جنــازة عــى 
قارعــة الطريــق فشــمروا أيدهيــم ملســاعدهتا وإذا هبــا تقرئهــم الســالم مــن أبيهــا قبــل أن 
يــروه وختربهــم بأنــه أبــا ذر الغفــاري صاحبهــم وهــي هبــم غــر عاملــة فأخــذوا بالبــكاء 

ثــم غســلوه وكفنــوه وصلــوا عليــه ودفنــوه ثــم محلــوا ابنتــه معهــم إىل املدينــة)1(.

)1( ينظــر: اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب: 173/2؛ الطــربي، تاريــخ الرســل: 308/4؛ ابــن األثــر، الكامــل: 
264/2؛ الذهبــي، ســر أعــالم النبــالء: 77/2.
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اخلامتة
قـــد يســتغرب مـــن يـــروم البحــث حـــول صحابــة أمــر املؤمنن عــيل بـــن أيب طالب 
)( حينــا يقــع هلــم عــى أدوار سياســية وعســكرية وفكريــة وحتــى اجتاعيــة يســتبعد 
العــادة أن تصــدر مــن مثلهــم ملــا عــرف عنهــم مــن اعتزاهلــم ملثــل تلــك األمــور والتفــرغ 
ــزوم املســاجد واالنــراف  ــع ول ــادة والزهــد والتحــيل باخللــق الرفي لنقيضهــا مــن العب
عــن الدنيــا ألجــل اآلخــرة فضــاًل عــن كــون غالبيتهــم مــن عامــة النــاس أي مــن الطبقــة 
الفقــرة، إال أهنــم كانــوا رواد مدرســة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )( هنلــوا مــن 
فيــض معينــه الصــايف فنضحــوا عــى مــن حوهلــم مــن املســلمن ممــا ملئــوا بــه  وأبدعــوا يف 

خمتلــف املجــاالت. 

ــق  ــن احل ــل ع ــدم املي ــود وع ــدة كالصم ــات ع ــة صف ــك الصحاب ــت أولئ ــد مجَع و ق
 )( والصحبــة املبكــرة والشــجاعة والعلــم واحللــم واإليــان بقضيــة اإلمــام عــيل
ــًا إىل اهلل  ــق وتقرب ــون إىل احل ــًة يف الرك ــه رغب ــن أجل ــم م ــهم وتفانيه ــى أنفس ــاره ع وإيث

ــك.  بذل

وكذلــك أســهموا بنــرش قضيتــه وتعريــف النــاس بظالمتــه وأهــل بيتــه، وقــد القــى 
أصحابــه الكــرام يف ســبيل ذلــك مــا القــوا حتــى رشدوا ونفــوا عــن ديارهــم وقتلــوا عــى 
ــرأي ومل يأهبــوا بذلــك ومل يســتكثروه إلياهنــم بقضيتهــم  أيــدي أعدائهــم وخمالفيهــم ال

وعلمهــم بوعــورة طريــق احلــق وقلــة ســالكيه. 

وأيضــًا ال ينســى تفوقهــم عــى غرهــم يف بعــض املجــاالت وإبداعهــم يف أخــرى  
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ــم  ــرن اس ــى ق ــا  حت ــوم وواضعيه ــض العل ــة بع ــوا أئم ــد كان ــا، فق ــم لبعضه وابتكاره
بعضهــم هبــا كالتفســر وابــن عبــاس، واحلديــث وجابــر األنصــاري، والنحــو وأيب 
ــورة  ــظ والث ــد والوع ــدق والزه ــس، والص ــن قي ــليم ب ــخ وس ــدؤيل، والتاري ــود ال األس
ضــد الظلــم وأيب ذر، والشــجاعة ومالــك األشــرت وعــار بــن يــارس واملقــداد بــن األســود 

ــخ.  ــم... ال ــن حات ــن ســعد وعــدي ب ــس ب ــان، والكــرم وقي ــن الي ــة ب وحذيف

ــو  ــة ه ــة الزمني ــذه احلقب ــة  أو ه ــن الصحاب ــدد  م ــذا الع ــا هل ــل ذكرن ــا يعل ــل م ولع
االتفــاق املطلــق مــن مجيــع املؤرخــن عــى مصاحبــة هــؤالء لإلمــام عــيل بــن أيب 
طالــب)(  وعــدم قبــول املســاومة عــى ذلــك أو امليــل باجتــاه معــن هــذا مــن ناحيــة 
ومــن أخــرى فــإن احلقبــة موضــوع الدراســة )11 -61هـــ/634 – 681م( هــي احلقبــة 
التــي عاشــها غالبيــة أولئــك الصحابــة ومــن ثــم لغناهــا باألحــداث اجلســام ووالدة أهــم 

ــالمية.  ــرق اإلس ــالمية أو الف ــوم اإلس العل
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املصـادر واملراجـع
أواًل: املصادر األولية:

 القرآن الكريم   

 االبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد )ت852هـ/1848م( 
- املستطرف يف كل فن مستظرف، بروت – مكتبة اهلالل )ط1 -2000(   
 أبن األثري، عز الدين أيب احلسن عي بن أيب الكرم الشيباين )ت30)هـ /1232م(

- أسد الغابة يف معرفة الصحابة، بروت – دار الكتاب )د.ت(.   
- الكامــل يف التاريــخ، حتقيــق عــيل شــري،بروت،دار أحيــاء الــرتاث العــريب،)ط1- 

   .)2004
- اللباب يف هتذيب األنساب، بروت – دار صادر )د.ت(.

 االحسائي، ابن مجهور )ت880هـ/1475م( 
- عوايل اللئايل، حتقيق اقا حمسن العراقي، قم )ط1 -1983( 

  االربي، أيب احلسن بن عيسى )ت92)هـ/1292م( 
- كشف الغمة يف معرفة االئمة، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي )ط1- 2001(

 االردبيي، حممد بن عي  )ت1101هـ/ )178م(   
- جامــع الــرواة و ازاحــة االشــتباهات عــن طــرق االســـناد، بـــروت – منشــورات مكتــــبة 

)د.ت(.      الــرسول 
 االزرقي، حممد بن عبد اهلل أبو الوليد )ت250هـ/5)8م( 

- أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن اآلثــار ، حتقيــق رشــدي الصالــح، بــروت – دار األندلــس 
)ط1 – 1991(.   

 األزهري، حممد بن أمحد )ت370هـ/981م(
ــرتاث   ــاء الـ ــروت –  دار أحي ــب، ب ــوض مرع ــد ع ــق حمم ــة، حتقي ــب اللغ ــم هتذي - معج

   .)2001- )ط1  العــريب  
 ابن اسحاق، حممد بن يسار )ت151هـ/8)7م(
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- سرة بن اسحاق، بروت –  معهد الدراسات واألبحاث )د.ت(.     
 االسكاف، أبو جعفر )ت220هـ/835م( 

- املعيار املوازنة، حتقيق حممد باقر املحمودي، بروت عامل الكتب  )ط1 -1981(  
  أيب األسود، )ت9)هـ/88)م(

-  ديوان أيب  األسود، حتقيق حممد حسن آل ياسن، بغداد )ط1 – 1964( 
 أألصفهاين، أبو الفرج عي بن احلسن )ت)35هـ/9)9م(

-  أالغاين،: األغاين، بروت – دار صادر ) 1968(.     
-  مقـاتل الطالبين، حتقـيق أحـمد صـقر، بـروت – منـــشـورات أالعـــــلمي )د0ت(.   

 أبن أعثم الكوف، أبو حممد أمحد )ت14هـ/)92م(
 - كتاب الفتوح، حتقيق عيل شري، بروت –  دار أألضواء )ط1 -1991(.   

 ألنباري، أبو الركات كال الدين عبد الرمحن بن حممد )ت577هـ/1181م(
نـــزهة أاللبــاء فـــي طـــبقات األدبــاء، حتـــقيق إبـــراهيم الســامرائي، بغـــداد – مــــكتبة 	 

األنـــدلس )ط 1- 1970(.                
  أمحد بن حنبل )ت241هـ/855م( 

- مسند أمحد بن حنبل، بروت –  دار صادر )د.ت(. 
 ابن بابويه، منتجب الدين )ت585هـ/)118م(

 - االربعون حديثًا قم – مؤسسة اإلمام املهدي )ط1 – 1998(.
 الباجي، سليان بن خلف بن سعد أبو الوليد )ت474هـ/1081م(

- التجريــح والتعديــل، حتقيــق أمحــد البــزاز، مراكــش – مطبعــة وزارة أال وقــاف والشــؤون   
)د.ت(.    الدينيــة 

 البخاري، حممد بن إساعيل بن إبراهيم اجلعفي )ت)25هـ/9)8م( 
- التاريخ الكبر، اهلند، حيدر أباد الدكن )1942(.   

- التاريخ الصغر، حتقيق حممود إبراهيم زايد، بروت، دار املعرفة )ط1 -1989م(.
- صحيح البخاري، بروت – دار بن كثر )ط1 ـ 2002(.  

   البحراين، هاشم )ت1107هـ/95)1م(. 
- حلية االبرار، حتقيق غالم رخا، قم- مؤسسة املعارف اإلسالمية )ط1- 1994(.
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- غاية املرام وحجة اخلصام يف تعين اإلمام، حتقيق عيل عاشور، )د.ت(.  
- مدينة املعاجز، قم – ط1، 1983م.

 ابن الراج، عبد العزيز الطرابليس )ت481هـ/1088م( 
- جواهــر الفقــه، حتقيــق ابراهيــم عبــد اهلادي،قــم– مؤسســة النــرش اإلســالمي)ط1-

1991م(. 
  الرقي، أمحد بن حممد )274هـ/887م(

 - رجال الربقي، منشورات جامعة طهران، ط1-1963م. 
 ابن البطريق، ييى بــن احلسن االسدي )ت00)هـ/1203م( 

- العمدة، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي )ط1 – 1997م(. 
 البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت1093هـ/83)1م(

خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، حتقيــق حممــد نبيــل طريفــي، بــروت – دار 	 
الكتــب العلميــة )ط1 – 1998م(.

 البكري، أبو عبدا هلل بن عبد العزيز )ت487هـ/1094م( 
- معجــم مــا أســتعجم مــن أســاء البــالد و املواضــع، حتقيــق مصطفــى الســـقا، بــــروت – 

ــب )ط1983-1(. ــامل الكت ع
 البالذري، أمحد بن ييى بن جابر )ت279هـ/892م( 

- أنساب األرشاف، بروت  –  دار الكتب العلمية )ط1 -1982(.   
- فتــوح البلدان،حتقيــق رضــوان حممــد رضــوان، بــروت-دار الكتــب العلميــة )ط1 

-1983م(.  
 البهويت، منصور بن يونس )ت1051هـ/2))1م(

 - كشاف القناع، حتقيق حممد حسن حممد، بروت )ط1 – 1997(.
 البيهقي، إبراهيم بن حممد ) ت 320هـ / 932م( 

املحاسن واملساوئ، بروت –  دار الفكر )ط1 – 1970م(.	 
 البيهقي، أيب بكر أمحد بن احلسن بن عي )ت458هـ/5)10م(.

- السنن الكربى، بروت – دار الفكر )د.ت(. 
- معرفة السنن واالثار، حتقيق كسوي حسن، بروت- دار الكتب العلمية)د.ت(.
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  التريزي،ويل الدين أبو عبد اهلل )741هـ/1340م(
 - اإلكــال يف أســاء الرجــال، حتقيــق أيب أســد اهلل بــن حممــد األنصــاري، قــم –  مؤسســة أهـــل البيــت 

)د.ت(.
  الرتمذي ، أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة )ت279هـ/892م(  

- ســنن الرتمــذي ) اجلامــع الصحيــح( حتقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، بيـــروت – دار    
الفـــكر  )ط3 – 1983م(.    

  التفرش، مصطفى بن احلسن احلسيني  )ت1030هـ/20)1م(
- نقد الرجال، قم )ط1 – 2004م(.
 التسرتي، نور اهلل )ت1019هـ/10)1م( 

- الصوارم  املربقة، حتقيق جالل الدين املحدث، بروت، 1968م.
 ا بن تيمية،حممد بن اخلر )ت22)هـ/1225م( 

 -  التفسر الكبر، حتقيق عبد الرمحن عمرة، بروت – دار الكتب العلمية )د.ت(.
 الثعالبي، أبو منصور )ت875هـ/1470م(

- تفســر الثعالبــي، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو ســنة، بــروت – دار احيــاء الــرتاث العــريب )ط1    
1989م(.  –

 الثقفي، أبراهيم بن حممد بن سعيد أبو هالل )ت283هـ/)89م(
- الغارات، حتقيق جالل الدين املحدث، بروت )د.ت(.  

 اجلاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر بن حمبوب )ت255هـ/8)8م( 
- البيان والتبيان، حتقيق حسن السندويب، القاهرة، ط2 )د.ت(.  

- احليوان، حتقيق عبد السالم حممد هارون، القاهرة )1938(.  
- العثانية، حتقيق عبد السالم حممد هارون، بروت، دار اجليل )ط1-2002م(.   

  ابن جر، زين الدين عي بن يوسف )ت ق7ه( 
- هنج اإليان، حتقيق أمحد احلسن، مشهد )ط1 -1998(.

 ابن أيب جرادة، كال الدين عمر بن امحد)ت0))هـ/1)12م( 
ــروت – دار الفكــر، )ط1 – 	  ــق ســهيل زكار، ب ــخ حلــب، حتقي ــة الطلــب يف تاري بغي

1988م(.
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  اجلرجاين، عي بن حممد )ت18)هـ/1221م( 
- التعريفات، حتقيق إبراهيم االبياري، بروت، دار الكتاب العريب )ط2 -1985م(.   

 اجلمحي، حممد بن سالم بن عبد اهلل بن سال أبو عب اهلل البري )ت231هـ/845م( 
- طبقات فحول الشعراء، حتقيق حممود حممد شاكر، جدة –  دار املدين )د.ت(.

  ابن مجهور )ت880هـ/1475م( 
– عوايل  اللئايل، حتقيق اقا حمسن العراقي، قم )ط1 -1983م(

  أبن جني، أبو الفتح عثان املوصي )ت392هـ/1001م(
- اخلصائص، حتقيق حممد عيل النجار، بغداد، 1990م.        

 أبن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عي بن حممد )ت597هـ/1200م(  
- صفوة الصفوة، حتقيق إبراهيم رمضان وسعيد اللحام، بروت،  )ط3 -2002م(.  

- املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم، بروت، دار الكتب العلمية، )ط1 – 1992م(. 
الشــامي  مهنــد  بــن  فــوز  بــن  حاتــم  بــن  يوســف  بــن  الديــن  مجــال  العامــي،  حاتــم  أبــن   

5)12م( 4))هـــ/ )ت
- الدر النظيم، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي )د.ت(.  

 حاجي خليفة، مصطفى بن عبدا هلل احلنفي القسطنطيني )ت7)10هـ/1753م(
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،بروت، دار أحياء الرتاث  العريب )د.ت(.

  احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل )ت405هـ/1014م(
- املســتدرك عــى الصحيحــن، حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــروت – دار الكتــب 

ــة )ط1 – 1990م( العلمي
 أبن حبان، حممد بن حبان بن أيب حاتم التميمي البستي )ت354هـ/5)9م(

- الثقــات يف الصحابــة والتابعــن، حتقيــق حممــد عبــد املعيــد خــان، اهلنــد، حيــدر أبــاد الدكــن 
)د.ت(.

- مشــاهر علــاء األمصــار، حتـــــقيق مــرزوق عــيل إبراهيــم، املنصــورة – دار الوفـــــاء  )ط1 
– 1990م(.   

- كتاب املجـروحن، حتقــيق حمــمود إبــراهيم،مــكة املكرمة – دار الباز للنرش)د.ت(.
- مولــد العلــاء ووفياهتــم، حتقيــق عبــد اهلل أمحــد ســليان، الريــاض – دار العاصمــة )ط1 

– 1990م(.
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 ابن حبيب، حممد بن حبيب البغدادي )ت245هـ/859م( 
- املحرّب، )بروت( 1963م.

 أبن حجر،أمحد بن عي بن حجر العسقالين  ) ت 852هـ /1448م(
- اإلصابة يف معرفة الصحابة، حتقيق حممد البجاوي، بروت،)ط1 -2005م(.

- تغليق التعليق، حتقيق، سعيد عبد الرمحن، بروت، )ط1 -1995م(.
- تقريــب التهذيــب، حتقيــق، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــروت – دار الكتــب العلميــة 

– 1995م(. )ط2 
- هتذيب التهذيب، بروت، دار صادر، 1967م.   

- فتــح الباري رشح صحيح البخاري، بروت – دار املعرفة ) ط2– 1988م(.
 أبن أيب احلديد املعتزيل، عبد احلميد بن هبة اهلل )ت55)هـ/1257م(

رشح هنــج البالغــة، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت، دار الســاقية، )ط1 	 
- 2001م(.     

 احلــر العامي، حممد بن احلسن بن عي بن حممد )ت1104هـ/92)1م 
- وسائل الشيعة، بروت، ط 1-1972م.     

 أبن حــزم أألندليس،أبو حممد عي بن أمحد بن سعيد )ت)45هـ/3)10م( 
- األحكام، حتقيق أمحد شاكر، بروت، مطبعة  العاصمة  )د.ت(.  

- مجهــرة أنســاب العــرب، حتقيــق جلنــة مــن الباحثــن، بــروت – دار الكتــب العلميــة )ط3 
-2004م(. 

 - املحى، بروت – دار الفكر، )ط1 – د.ت(. 
 احلي، أبو منصور احلسن بن يوسف بن عي بن املطهر )ت)72هـ/1335م(

- ايضاح االشتباه  ، بروت – دار أحياء السنة النبوية )د.ت(. 
- خالصة األقوال، حتقيق جواد الفيومي، قم )ط1 – 1997(.

- الرسالة السعدية، حتقيق حممود املرعي، بروت – مكتبة احلياة  )د.ت(.
- كشف اليقن )د.ط(، )ط1999-1(.

- املستجاد من االرشاد، قم – مكتبة اية اهلل املرعي )ط1 – 1986(.
- منتهى الطلب، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي،  )ط2 -1992(. 
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 احلي،  ييى بن سعيد )ت89)هـ/1290م(
- اجلامع للرشائع، قم مؤسسة سيد الشهداء لطباعة العلمية )1985(.

  ابن حنبل،امحد بن حممد )ت241هـ/855م(        
- العلل ومعرفة الرجال، حتقيق ويص اهلل بن حممود عباس، بروت – )ط1– 1988(.

 أبو حنيفة الدينوري، أمحد بن داود )ت282هـ/895م(
- االخبار الطوال، حتقيق عصام حممد، بروت، دار الكتب العلمية )ط1 –2000(. 

  اخلزاز القمي، عي بن حممد  )ت400هـ/1009م( 
- كفايــة االثــر يف النــص عــى األئمــة االثنــي عرش،حتقيــق عبــد اللطيــف احلســيني، بــروت 

 .)1981(
  اخلزرجي األنصاري اليمني )ت ق10(

ــائر  ــب، دار البش ــدة، حل ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق عب ــب الكال،حتقي ــب هتذي ــة تذهي  -خالص
)ط1991-4(. اإلســالمية 

 اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن  عي بن ثابت )3)4هـ/1072م(
- تاريخ بغداد، بروت، دار الكتب العلمية )د.ت(.   

- الرحلــة يف طلــب احلديــث، حتقيــق نــور الديــن زعــرت، بــروت، دار الكتــب العلميــة )ط1 
      .)1975 -

ــريب )ط1- ــاب الغ ــروت – دار الكت ــم، ب ــر هاش ــق عم ــة، حتقي ــم الرواي ــة يف عل - الكفاي
.)1985

 اخلطيب التريزي، ويل الدين أيب عبدا هلل حممد بن عبدا هلل )ت741هـ/340م( 
- االكال يف أساء الرجال، قم، مؤسسة أهل البيت )د.ت(.

 أبن خلدون، عبد الرمحن حممد بن احلسن احلرمي )ت808هـ/1405م(
ــر  ــم والربب ــرب والعج ــام الع ــرب يف أي ــدأ واخل ــوان املبت ــمى )دي ــدون املس ــن خل ــخ ب - تاري
ومــن عارصهــم مــن ذوي الســلطان أألكــرب، حتقيــق ســهيل زكار، بــروت، دار الفكــر 

  .)2001 )ط1- 
- املقدمة، بروت، دار القلم )ط5 - 1984(. 

 أبن خلكان،أيب العباس شمس الدين أمحد بن حممد )ت81)هـ/1282م(
وفيــات االعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حتقيــق احســان عبــاس، بــروت، دار الثقافــة ، 	 
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       .1968
 أبن خياط، خليفة بن خياط أبو عمرو الليثي العصفري )ت240هـ/854م(

ــبعة   ــف االرشف، مطــ ــري، النج ــاء العم ــرم ضي ــق أكــ ــاط، حتقي ــن خي ــة ب ــخ خليف  - تاري
   .1967  ، اآلداب 

- طبقات خليفة بن خياط، بروت، دار الكتاب العريب )ط1 – 1982(.      
  اخلوارزمي، املوفق بن أمحد املكي )ت8)5هـ/1172م(. 

- املناقب، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي )ط2 – 1994(. 
 ابن داوود، تقي الدين احلسن بن عي )ت707هـ/1307م(

- رجال بن داوود، حتقيق حممد بحر العلوم، النجف – املكتبة احليدرية )1972(.   
  أبو داوود، سليان بن األشعث )ت275هـ/888م( 

- سنن أيب داوود، مر - املكتبة التجارية  )ط2 -1950(.    
 الدباغ، أيب زيد االسيدي )ت)9)هـ/)129( 

- معامل اإليان،  مر - املطبعة التجارية  1968.
 أبن دريد،أيب بكر حممد بن احلسن )ت321هـ/933م(

- مجهرة اللـغة، حتقــيق رمزي منيـر بعلبكي، بيـــروت، دار العـــلم للمالين )د.ت(. 
 ابن الدمشقي، شمس الدين أبو الركات )ت871هـ/))14م(  

- جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل ابن أيب طالب، قم )ط1- 1996(.
 الدمريي، حممد بن موسى بن عيسى )ت808هـ/1405م( 

- حياة  احليوان الكربى، بروت – املكتبة العلمية )ط2001-1(.
 الديار بكري، حسن بن حممد بن احلسن   )ت))9هـ/1559م(

 - تاريخ اخلميس  يف احوال انفس نفيس، بروت – دار صادر )د.ت(. 
 الدينوري، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة )ت)27هـ/889م(

- عيون األخبار، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرية، 1928.  
 الذهبي، حممد بن أمحد بن عثان بن قاياز )ت748هـ/1374م( 

- تاريخ اإلسالم، حتقيق عمر عبد السالم، بروت، دار الكتاب العريب )ط1987-1(.  
- تذكرة احلفاظ، حتقيق عبد الرمحن حييى، بروت، دار أحياء الرتاث )1954(.  
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ــة دار املعــارف ومعهــد    ــاري، القاهــرة، مطبع ــم االبي ــق إبراهي ــالء، حتقي - ســر أعــالم النب
ــة )د.ت(.       ــدول العربي ــة ال ــات بجامع املخطوط

- العــرب يف خــرب مــن غــرب، حتقيــق صــالح الديــن املنجــد، الكويــت، مطبعــة الكويــت )ط2-
    .)1984

- ميزان االعتدال، حتقيـق عيل حممد البيجاوي، بيـروت، دار املعرفة )د.ت(.   
 الرازي، أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن ادريس بن املنذر )ت327هـ/938م(

- اجلرح والتعديل، اهلند، حيدر أباد الدكن )ط1952-1(.    
 الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )ت721هـ/1321م(

- خمتار الصحاح، حتقيق حممود خاطر، بروت، مكتبة لبنان نارشون )ط1990-1(.  
 الراغب أألصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد بن املفضل )ت502هـ/1108م(

- حمارضات األدباء وحماورات البلغاء و الشعراء، بروت – دار احلياة )1961(. 
 الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن )ت379هـ/989م(

- طبقــات النحويــن واللغويــن، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، دار املعــارف 
 .1973 –

 الزبيدي، حمـــمد بـن مرتى احلسيني الواسطي )ت1205هـ/1798م(.
- تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق عيل اهلاليل، الكويت -1966 .     

 الزركيش، حممد بن هادر بن عبدا هلل )ت745هـ/1344م(.
- الربهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، حتقـيق حمـمـــد أبو الفضـــل إبراهيم، بيـــروت، دار املـعرفـة، 

     .1979
 الزخمري،حممود بن عمر بن حممد )ت538هـ/1144م(

- ربيع األبرار، قم – دار الذخائر )1990(. 
  ابن زهرة احللبي، محزة بن عي  )ت585هـ/1189م(  

- ُغنية النــزوع، حتقيق جعفر السبحاين وميثم  البهادري  قم )ط1 – 1997(.
 زيد بن عي، زيــد بن احلسيـن بن عي بن أيب طالب )ت122هـ/739م(

- مسند زيد بن عيل، حتقيق عبد العزيز إسحاق البغدادي، بروت )ط1 – 1999(.    
 سبط بن اجلوزي، يوسف بن عبدا هلل )ت54)هـ/)125م(
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- تذكــرة اخلــواص، ترمجــه عــن الفارســية  حممــد صــادق بحــر العلوم، بـــروت، دار العـــلوم 
)ط1– 2004(.       

 أبن سعد، حممد بن سعد بن منيع الزهري البري )ت230هـ/844م(
- الطبقات الكربى، بروت، دار صادر )د.ت(. 

 سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مروق )ت1)1هـ/778م( 
- تفسر الثوري، حتقيق جلنة من الباحثن،بروت –دار الكتب العلمية )ط1 -1983(.   

 أبن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت224هـ/838م(
ــن)ط1 –  ــاد الدك ــان، اهلنــد، حيــدر آب ــق حممــد عبــد املعيــد خ ــث، حتقي - غريــب احلدي

.)1966
 سليم بن قيس  اهلاليل الكوف 

- كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري، بروت – 1968.
 السمعاين، أبو سعد عبد ا لكريم بن حممد بن منصور )ت2)5هـ/))11م( 

- األنساب، حتقيق عبدا هلل عمر البارودي، دار اجلنان للطباعة ) ط1 - 1988(.
 السهمي، محزة بن يوسف )ت427هـ/)103م( 

-  تاريخ جرجان، بروت – دار صادر )د.ت(.
 السرياف، أبو سعيد احلسن بن عبدا هلل بن املرزبان )ت8)3هـ/979م(

- أخبار النحوين البرين، بعناية فرنسيس فرانكو، باريس، 1936.      
 سيف بن عمر الضبي أألسدي )ت200هـ/815م(

- الفتنــة ووقعــة اجلمــل، حتقيــق أمحــد راتــب عرمــوش، بــروت، دار النفائــس )ط1 – 
       .)1969

 السيوطي، جالل الدين بن عبد الرمحن بن الكال بن أيب بكر )ت911هـ/1505م( 
- إســعاف املبطــأ برجــال املوطــأ، حتقيــق موقــف فــوزي جــرب، بــروت – دار اهلجــرة 

 .)1990( ط1  للطباعــة، 
- اإلتقان يف علوم القرآن حتقيق سعد املندوب، بروت - دار الفكر )ط 1 - 1996(.    

- بغية الوعـــاة فـــي طبقـات اللغوييـن والنحاة،حتقيـــق حممـد أبو الفضـل إبراهيـم، بيـروت، 
املكتبــة العريــة )د.ت(.

- تاريخ اخللفاء، حتقيق حممد حمي الدين، مر، مطبعة السعادة )ط1 -1963(. 
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- تدريب الراوي، مر )ط1 – 1878(.     
- تنوير احلوالك، حتقيق حممد اخلالدي، بروت دار الكتاب  ط1 )1997(.

- الدر املنثور، بروت، دار املعرفة للطباعة والنرش )د.ت(.    
- طبقات احلفاظ، حتقيق عيل حممد عمر، القاهرة، مكتبة وهبة )ط1 - 1876(. 

- لب االلباب يف حترير االنساب، بروت، دار صادر)د.ت(. 
 ابن شاذان االزدي، الفضل بن شاذان  )ت0)2هـ/873م( 

- االيضاح، حتقيق جالل الدين احلسيني، طهران )ط1991-1(.
 المام الشافعي، حممد بن ادريس بن العباس )ت204هـ/819م( 

- احكام القرآن، حتقيق حممد عبد القادر عطا، بروت، دار الفكر )د.ت(.
- الرسالة، حتقيق أمحد حممد شاكر، بروت، املكتبة العلمية )د.ت(.

 الشافعي حممد بن طليحة )ت52)هـ/1254م( 
ــروت – دار  ــة، ب ــد العطي ــد أمح ــق ماج ــول، حتقي ــب ال الرس ــؤول يف مناق ــب الس - مطال

.)1984- )ط1  الكتــب، 
 ابن شبة النمريي، أبو زيد عمر)ت2)2هـ/875م(

- تاريخ املدينة، حتقيق ضميهم حممد، قم - مطبعة القدس )ط1 -1990(.
 ابن شعبة احلراين ، أبو حممد احلسن بن عي )ت القرن الرابع اهلجري( 

ــالمي )ط2 –  ــرش اإلس ــة الن ــم – مؤسس ــاري، ق ــرب الغف ــيل اك ــق ع ــول، حتقي ــف العق -حت
.)1984

 الريف الريض، حممد بن احلسن )ت)40هـ/1015م(
- خصائص األئمة، حتقيق حممد هادي، مشـهد، جممـع البحــوث اإلسالمية )د.ت(.

 ابن شهراشوب،  مشري الدين أبو عبداهلل  )ت588هـ/1191م( 
- مناقب ال أيب طالب، النجف االرشف - املطبعة احليدرية )1956(.

 الشهرستاين، أيب الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر )ت548هـ/1153م(
- امللل والنحل، حتقيق أمر عيل مهنا، بروت، دار املعرفة ) ط2 – 1992(. 

 الشوكاين، حممد بن عي )ت1255هـ/1839م( 
- نيل االوطار من احاديث سيد االخيار، بروت – دار اجليل )1973(.
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 أبن أيب شيبة الكوف، عبداهلل بن حممد بن إبراهيم )ت235هـ/849م(
- مصنف بن أيب شيبة، حتقيق سعيد اللحام، بروت، دار الفكر ) ط1 -1989(. 

 الشريازي، إبراهيم بــن عي بن يوسف أبو إسحاق )ت)47هـ/1083م(
- طبقات الفقهاء، حتقيق خليل امليس، بروت، دار القلم )د.ت(.

  الشريازي القمي،  حممد طاهر)ت1098هـ/8))1م( 
- كتاب االربعن، حتقيق مهدي رجائي، ايران - )مكتبة االمري - 1998(.

 صاحب املعال؛ حسن )ت1011هـ/02)1م( 
- التحرير الطاوويس، حتقيق فاضل اجلواهري - قم )ط1 -1971(.

 الصاحلي الشامي، حممد بن يوسف )ت942هـ/1535م( 
- ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرة خــر العبــاد، حتقيــق عــادل أمحــد عبــد املوجــود، بــروت– 

دار الكتــب العلمية )ط -1993(. 
 أبن الصباغ، عي بن حممد بن أمحد نور الدين )ت855هـ/1451م(

- الفصــول املهمــة يف معرفــة االئمــة، حتقيــق ســامي الغريــري، قــم، دار احلديــث )ط1 
   .)2002-

 الصدوق، أيب جعفر حممد بن عي بن احلسن )ت381هـ/1991م( 
- االمايل، قم، مؤسسة البعثة )ط1996-1(.   

- االعتقــادات يف ديــن اإلماميــة، حتقيــق عصــام عبــد الســيد، بــروت- دار املفيــد، )ط2- 
.)1993

- اخلصال، حتقيق عيل اكرب الغفاري، قم - احلوزة العلمية )1983(.
- من ال حيرضه الفقيه، حتقيق عيل الغفاري، قم )ط2 – د.ت(. 

- اهلداية، قم – مطبعة اعتاد )ط1 – 1998(. 
 الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك )ت4)7هـ/2)13م(

- الوايف بالوفيات، حتقيـق ماهر جرار، املعهد األملاين للنرش )ط1 – 1977(.
 أبو الصالح احللبي، تقـي بن نجم الدين بن عبيد اهلل )ت447هـ/1054م(

- تقريب املعارف، حتقيق فارس تربيزيان احلسون، قم -1977.   
  الصنعاين، عبد الرزاق )211هـ/)82م( 
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- املصنف، حتقيق حبيب الرمحن االعظمي، قم )د.ت(. 
 ابن طاووس، ريض الدين عي بن موسى بن حممد )ت4))هـ/5)12م(  

- اليقن، اجلزائر، دار الكتاب )ط1 – 1993(.
- اللهوف عى قتى الطفوف، بروت، مكتبة األندلس  )د.ت(.

- سعد السعود، قم – منشورات الرضا )1953(.
- إقبال األعال، قم – املكتب اإلعالمي اإلسالمي )2004(.

- املالحم  والفتن ، اصفهان – مؤسسة صاحب األمر )ط1995-1(.
- كشف احلجة لثمرة املهجة، النجف االرشف، املطبعة احليدرية )د.ت(.

 ابن طباطبا العلوي، حممد بن ابراهيم )ت709هـ/1309م( 
- الفخري يف اآلداب  السلطانية ، مر – دار املعارف )1968(.

 الطراين، أيب القاسم سليان بن أمحد )ت0)3هـ/970م( 
- املعجــم الكبــر، حتقيــق محــدي عبــد املجيــد الســلقي، بــروت – دار احيــاء الــرتاث ) ط2– 

د.ت(.
ــة  ــن للطباع ــورة - دار احلرم ــة املن ــوض، املدين ــن ع ــارق ب ــق ط ــط، حتقي ــم االوس - املعج

والنــرش )1995(.
- املعجم الصغر، بروت – دار الكتب العلمية ) د ت( . 

 الطري، أمحد بن عبد اهلل )ت94)هـ/1294م( 
- ذخائر العقبى، القاهرة – املكتبة املرية )1976(.   

 الطري،أبو جعفر حممد بن جرير )ت310هـ/922م(
      - تاريخ الر سل وامللوك، بروت، دار الكتب العلمية )ط1 – 1997(.

- جامــع البيــان يف تفســر القــرآن، حتقيــق مجيــل صدقــي العطــار، بــروت، دار الفكــر )ط1-      
   .)1995

- املسرتشــد، حتقيــق أمحــد املحمــودي، مؤسســة الثقافــة اإلســالمية، لكوشــنباور )ط-  
   .)1995

- املنتخب من ذيل املذيل، بروت – مؤسسة االعلمي )د.ت(.      
 الطريس، أبو عي الفضل بن احلسن )ت20)هـ/1223م( 
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- جممع البيان يف تفسر القرآن، بروت، دار املعرفة )ط1 – 1986(. 
 الطريس، أيب منصور أمحد بن عي بن أيب طالب )ت548هـ/1153م( 

- االحتجاج، حتقيق  حممد باقر اخلرسان، النجف االرشف، دار النعان 1966. 
 الطريي، فخر الدين بن حممد عي بن أمحد بن طريح الرماح )ت1085هـ/74)1م(

- جممع البحرين، حتقيق أمحد احلسيني، قم 1979.       
  الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن )ت0)4هـ/7)10م(

- االقتصاد، قم – مطبعة اخليام )ط1 – 1980(    
- اآلمايل، قم، دار الثقافة )ط1 – 1994(.      

- التبيــان، حتقيــق أمحــد حبيــب قصــر العامــيل، بــروت، دار أحيــاء الــرتاث العــريب ) ط1- 
.)1989

- اخلالف، حتقيق نخبة من الباحثن، قم مؤسسة النرش اإلسالمي )ط1 -1987(.       
-  رجال الطويس، حتقيق جواد القيومي، قم )ط1 -1995(.      

- املبسوط  يف فقه اإلمامية، طهران –  املكتبة احليدرية )1977(.      
- مصباح املتهجد، بروت – مؤسسة فقه الشيعة )ط1 – 1991(.      

- الفهرست، حتقيق جـواد القيومي، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي )ط1996-1(.
- اختيار معرفة الرجال، قم –  مؤسسة النرش اإلسالمي )د.ت(. 

 أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن عي العسكري احللبي )ت351هـ/972م(
 - مراتب النحوين، بروت )ط1 - 1972(.      

 أبن عبد الر، أبو عمر يوسف بن عبدا هلل )ت3)4هـ/1070م( 
- االستيعاب، حتقيق حممد البيجاوي، بروت – دار اجليل )د.ت(.     

 ابن عبد احلكم املري، عبد الرمحن بن عبد اهلل  )ت257هـ/870م( 
- فتوح مر وأخبارها، حتقيق حممد اخلجري، بروت – دار الفكر )ط1996-1(. 

 أبن عبد ربه االندليس، أبو عمر أمحد بن حممد )ت382هـ/993م(
- العقد الفريد، حتقيق حممد سعيد، القاهرة، 1940.     

 ابن عبد الرمحن العراقي، أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسن )ت)80هـ/1403م( 
- فتح املغيث برشح القية احلديث، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي، )ط1 - 1999(. 
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  العجي، عـبيد بـن حاتـم )ت1)2هـ/874م( 
- معرفة الثقات، املدينة املنورة مكتبة الدار )ط1 – 1985(. 

 أبن عدي، أيب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين  )ت5)3هـ/975م(
- الكامل يف ضعفاء الرجال، حتقيق، سهيل زكار، بروت، دار الفكر )ط1– 1984(. 

  ابن العريب،  أبو بكر حممد بن عي بن حممد حمي الدين )ت38)هـ/1240م(
ــة  ــر – مطبع ــار، م ــوادر واألخب ــات والن ــار يف األدبي ــامرة االخي ــرار ومس ــارضة االب  حم

 .)1968 – الســعادة )ط1 
 أبن عساكر، القاسم بن عي بن احلسن )ت571هـ/1175م(

- تاريخ مدينة دمشــق، حتقيق عيل شري، بروت، دار الفكر )ط1 -1995(.   
  ابن عطية األندليس )ت)54هـ/1151م( 

- املحرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، بروت دار الكتاب العلمية )ط1 -1993(.
 عي بن أيب طالب )( )ت40هـ/0))م(

- هنــج البالغــة، مجعــه حممــد بن احلســن العلــوي )الرشيف الــريض ت 406هـــ/1015م(، 
رشح حممــد عبــدة، بغــداد، منشــورات مكتبة التحريــر )د.ت(.       

 أبن العاد احلنبي، شهاب الدين أبـو الفالح عبـد احلي بـن أمحد )ت1089هـ/78)1م(  
 - شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، القاهرة، املطبعة التجارية )د.ت(.    

 أبن العمراين، حممد بن عي بن حممد )ت580هـ/1184م(
- األنباء يف تاريخ اخللفاء، حتقيق قاسم السامرائي، ليدن،1972.

 ابن العمراين )ت79)هـ/1280م( 
- رشح مئة كلمة ألمر املؤمنن، حتقيق جالل الدين احلسيني، قم – د.ت.

 العيني، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد )ت855هـ/1451م(  
- عمــدة القــارئ يف رشح البخــاري، حتقيــق عبــد اهلل حممــود حممــد عمــر، بــروت، دار 

أحيــاء الــرتاث العــريب )د.ت(.   
 الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد )ت505هـ/1111م(

- أحياء علوم الدين، بروت، دار املعرفة )د.ت(.     
ــري(  ــب ال ــروف  بـــ )خطي ــن املع ــاء الدي ــن ضي ــر الدي ــن فخ ــرازي ب ــد ال ــرازي، حمم ــر ال  الفخ
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)ت04)هـــ/1207م(
ــروت، دار  ــب(، ب ــح الغي ــر ومفات ــر الكب ــروف بـــ )التفس ــرازي، املع ــر ال ــر الفخ - تفس

الفكــر )ط1– 2005(. 
 الفضل بن شاذان االزدي )ت0)2هـ/873م( 

- اإليضاح، طهران )ط1 – د.ت(
 أبن الفقيه اهلمذاين، أمحد بن حممد )ت5)3هـ/975م(

- خمتر كتاب البلدان، ليدن، 1884. 
 أبن الفوطي، حممد بن أمحد )ت723هـ/1323م(

- احلوداث اجلامعة والتجارب النافعة يف أخبار املائة السابعة، بغداد )د.ت(.
 الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب )ت817هـ/1414م(

القاموس املحيط، بروت، دار الفكر )ط1 -  1983(.  	 
 القايض بن الراج، عبد العزيز بن الراج الطرابليس )481هـ/1088م( 

- جواهر الفقه، حتقيق ابراهيم هباديل، قم – مؤسسة النرش )ط1- 1991(.
 القايض النعان، أبو حنيفة النعان بن حممد بن منصور املغريب )ت3)3هـ/973م(

- شـرح األخبـار، حتقيق حممد احلسيني، طـهران، مـؤسسة الـرش اإلسـالمي )د.ت(.
 أبن قانع، أبو احلسن عبد الباقي )ت351هـ/2)9م(   

- معجم الصحابة، حتقيق صالح املرايت، املدينة، مكتبة الغرباء )ط1 – 1988(.
 ابن قتيبة الدينوري، أيب حممد عبداهلل بن مسلم )ت)27هـ/889م( 

-اإلمامــة والسياســة، حتقيــق طــه حممــد الزينــي، ســوريا – مؤسســة احللبــي للنــرش والتوزيــع 
)د.ت(

- عيون األخبار، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرية، 1928.
- املعارف، القاهرة )ط1 -  1978(.

 أبن قدامة، عبد الرمحن )ت82)هـ/1283م(
- الرشح الكبر بروت – دار العلم  )ط1 – 1982(.

 القرطبي، أيب عبد اهلل أمحد األنصاري )ت71)هـ/1272م( 
- تفســر القرطبــي، حتقيــق أمحــد عبــد العليــم، بــروت – دار إحيــاء الــرتاث العــريب )ط2 
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  .)1985 –
 قطب الدين الراوندي )ت573هـ/1177م( 

-اخلرائج واجلرائح، قم، املطبعة العلمية )1989(.
 القفطي، مجال أيب احلسن عي بن يوسف  )ت)4)هـ/1248م(

- أنبــاه الــرواة عــى انبــاه النجــاة، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم، القاهــرة – دار الكتــب 
 .)1955(

 القلقشندي، أمحد بن عي )ت821هـ/1418م(
- صبــح االعشــى يف صناعــة االنشــا، حتقيــق يوســف عــيل الطويــل، بــروت، دار الفكــر)ط1– 

  .)1983
- مآثر االنافة يف معامل اخلالفة، حتقيق عبد الستار أمحد الفراج، الكويت )ط2 -1985(.      

 القمي، حممد بن احلسن )ت ق 7ه( 
- العقد النضيد والدر الفريد، حتقيق عيل اوسط، دار احلديث، ط1- 2003.

 القندوزي، سليان بن إبراهيم احلنفي )ت1294هـ/1877م(
- ينابيع املودة لذوي القربى، حتقيق عيل مجال، قم، دار األسوة )ط1 - 1996(. 

 القنوجي، صديق بن حسن )ت430هـ/1038م( 
- أبجــد العلــوم الــويش املرقــوم يف أحــوال بيــان العلوم،حتقيــق عبــد اجلبــار زكار، بــروت، 

دار الكتــب العلميــة، 1978. 
 الكتبي، حممد بن شاكر )ت4)7هـ/2)13م(

ــة )ط1-  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد يعــوض اهلل، ب ــق عــيل حمم ــات، حتقي ــوات الوفي - ف
   .)2000

 أبن كثري، إساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفدا )ت774هـ/1372م(
- البداية والنهاية، مر، مكتبة املعارف )د.ت(.   
- تفسر بن كثر، بروت – دار املعرفة )1992(.

-السرة النبوية، حتقيق مصطفى عبد الواحد، بروت، دار املعرفة، 1976. 
 الكحالين، حممد بن إساعيل 

- ســبل اإلســالم، حتقيــق حممــد عبــد العزيــز اخلــويل، مــر مكتبــة مصطفــى البــايب احللبــي 
)ط4– 1996(
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 أبن كرامة، املحسن بن حممد بن كرامة اجلشمي املعتزيل )ت494هـ/1100م(
- تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن، حتقيــق حتســن شــبيب، قــم، مكتبــة الغديــر )ط1-

.)2000
 أبن الكلبي، أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب بن بر )ت204هـ/819م(

- مجهرة النسب، بروت، عامل الكتب )ط1 – 1986(. 
 الكليني، أيب جعفر، حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي )ت329هـ/940م(

- الكايف، حتقيق عيل أكرب الغفاري، طهران، دار الكتب اإلسالمية )ط5 - 1983(.  
 أبن ماجة، حممد بن يزيد )ت273هـ/887م( 

- سنن بن ماجة، بروت، دار الفكر )ط2 – 1982(.    
 املازنداري، مويل حممد صالح )ت1081هـ/70)1م( 

- معامل العلاء  قم مؤسسة النرش اإلسالمي )د.ت(.
- رشح أصول الكايف، بروت، دار أحياء الرتاث العريب )ط1 – د.ت(. 

 أبن ماكوال، احلسن بن عي بن جعفر )ت447هـ/1055م(
- اكال الكال، بروت، دار الكتب العلمية )ط1 - 1990(.  

 المام مالك أبو عبد اهلل )ت179هـ/795م( 
-املدونة الكربى ، بروت – دار إحياء الرتاث العريب )د.ت(.

 املتقي اهلندي، عالء الدين )ت975هـ/1517م(
ــة 	  ــروت، مؤسس ــايت، ب ــري حي ــق بك ــال، حتقي ــوال  واألفع ــنن االق ــال يف س ــز الع كن

الرســالة )ط1 -  1989(.  
 املجليس، حممد باقر )ت1111هـ/1700م(

- بحــار االنــوار، حتقيــق حممــد باقــر البهبــوذي وحييــى العايــدي، بــروت، دار إحيــاء الرتاث 
العريب )ط3 – 1983(.       

 املحقق الكركي، عي بن احلسن )ت940هـ/1533م( 
- جامع املقاصد، بروت – دار احياء الرتاث العريب )ط1 -1988(.

 ا ملحقق االردبيي، الشيخ أمحد )ت933هـ/1585م( 
- زبدة البيان، حتقـيق حممد البـاقر البهبوذي، طهران – املكتبة املــرتضوية )د.ت(.
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 املحقق احلي،نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن )ت)7)هـ/1277م(
-  املعترب، قم –  مؤسسة سيد الشهداء )1974(

 أبو خمنف، لوط بن ييى بن سعيد )ت157هـ/773م( 
- مقــتل احلسن )(، حتقـــيق حســــن الغـــفاري، قم – املطبعة العلمية )د.ت(  

ــد الســنيد، بــروت –دار اإلســالم )ط1  - اجلمــل وصفــن والنهــروان، حتقيــق حســن محي
.)2002 -

 املدين، ضامن بن شدقم )ت1082هـ/71)1م(
- اجلمل، حتقيق حتسن شبيب، قم، 1999.        

 املدين، عي خان )ت1120هـ/1709م(
- الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة، حتقيــق حممــد صــادق بحــر العلــوم، إيــران، 

بصــريت، 1978. منشــورات مكتبــة 
  املرتى، عي بن احلسـن بن موسى بن حممد )ت)43هـ/1044م(

 - االمايل، حتقيق حممد بدر الدين احللبي، حيدر أباد الدكن، 1907.      
- تنزيه االنبياء، بروت، دار األضواء )ط1 -  1989(.

ــد )ط1-  ــروت، دار املفي ــاين، ب ــر االصفه ــن جعف ــور الدي ــق ن ــارة، حتقي ــول املخت - الفص
.)1993

- الشايف يف اإلمامة – مؤسسة اساعيليان )ط2- 1990(.   
- النارصيات، حتقيق مركز البحوث والدراسات –  طهران )1997(.

- رشح االزهار، صنعاء )د.ت(. 
- رسائل املرتـى، حتقـيق أمحد احلسيني، قم – مطبعة سيد الشهداء )1985(. 

 املرزباين اخلرساين   )ت384هـ/994م( 
ــي للطباعــة )ط2-  ــن، بروت-الكتب ــق حممــد هــادي االم ــار الشــيعة، حتقي ــر اخب - خمت

.)1993
 املزي، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن )ت742هـ/1341م(

-  هتذيــب الكــال، حتقيــق بشــار عــواد معــروف، بــروت، مؤسســة الرســالة )ط1 – 
  .)1980

  املسعودي، أيب احلسن عي بن احلسن )ت)34هـ/957م(
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- مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، حتقيــق يوســف ســعد، بــروت، دار أألندلــس )ط6- 
     .)1984

    - الوصية، النجف االرشف )ط1996-1(. 
 مسلم، أبــو احلسن مسلــم بــن احلجاج النيسابوري )ت1)2هـ/874م(

- صحيح مسلم، بروت، دار الفكر )د.ت(.
املفيد، حممد النعان بن املعلم أيب عبداهلل العكري البغدادي )ت413هـ/1022م( 

- االختصاص حتقيق عيل الغفاري، بروت – دار املفيد )ط2 – 1993(.
- اإلرشاد، بروت، مؤسسة االعلمي )ط3 – 1979(. 

- اجلمل، إيران، قم مكتبة الدواري )د.ت(.
- الكافئة، حتقيق عيل أكرب زماين، بروت، دار املفيد )ط2- 1993(.  

- العيون واملحاسن، النجف االرشف )ط1 – د.ت(.
 املقديس، املطهر بن طاهر )ت507هـ/1113م(

- البدء و التاريخ، مر بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية )د.ت(.  
 املقديس، موفق الدين عبد اهلل بن قدامة )ت20)هـ/1223م( 

- االســتبصار يف نســب الصحابــة مــن االنصــار، حتقيــق عــيل نوهيــض، بــروت – دار الفكــر 
)د.ت(.    العريب 

 املقريزي، تقي الدين أمحد بن عي )ت845هـ/1441م( 
- اخلطــط املقريزيــة )املواعــظ واالعتبــار يف ذكــر اخلطــط واالثــار(، القاهــرة – املطبعــة 

)د.ت(.  التجاريــة 
ــة ،    ــب العلمي ــروت، دار الكت ــس، ب ــد النمي ــد احلمي ــد عب ــق حمم ــاع، حتقي ــاع األس - أمت

منشــورات حممــد عــيل بيضــون )ط1 - 1999(. 
 املناوي، حممد عبد الرؤوف بن عي )1031هـ/1717م( 

- كنوز احلقــائق فــي حــديث خـر اخلــالئق، القـــاهرة املطبـــــــعة األميــرية )1892(.
 أبن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املري )ت711هـ/1311م(

- لسان العرب، بروت، دار صادر )د.ت(.    
 املنقري، نر بن مزاحم الكوف العطار )ت212هـ/828م(
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- وقعة صفن، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مر )ط3 – 1963(. 
 املوفق اخلوارزمي، املوفق بن أمحد املكي )ت8)5هـ/1172م(

املناقب، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي  )د.ت(.        	 
 النجاش، أبو العباس أمحد بن عي )ت450هـ/1058م(

- رجال النجايش، حتقيق موسى التربيزي، قم – مؤسسة النرش )ط5 – 1996(. 
- فهرست اساء املصنفن من الشيعة  ، قم  )د.ت(. 

 ابن نجيم املري، زيــن الديــن بـــن ابراهيم بن حممد )ت970هـ/2)15م( 
- البحر الرائق، حتقيق زكريا عمريات، بروت – دار الكتب العلمية )ط1 -1997(.

 أبن النديم، أبو الفــرج حممـد بن أيب يعقوب إسحاق )ت380هـ/990م(
- الفهرست، حتقيق رضا جتدد، بروت )د.ت(.   

  النسائي، أمحد بن زهري ابن أيب خيثمة البغدادي )ت279هـ/892م(
- فضائل الصحابة، بروت – دار الكتب العلمية )د.ت(.

 أبو نعيم أألصفهاين، أمحد بن عبد اهلل )ت430هـ/1038م(
- حلية األولياء وطبقات االصفياء، بروت – دار الكتاب العريب )ط4 -1985(. 

- ذكر أخبار أصفهان، ليدن – بريل )1934(.
 ابن نا احلي، جعفر بن حممد )ت45)هـ/1247م(

- ذوب النظار، حتقــيق فارس حسون، قــم – مؤســـسة النـرش )ط1 – 1996(.
 النووي، حمي الدين ييى بن رشف ) ت )7)هـ - 1277م(

- رياض الصاحلن، بروت – دار الكتب )ط1 -1991(.
- املجموع، حتقيق حممود مطرقي، بروت – دار الفكر )ط1996-1(.

  النيسابوري:حممد  الفتال )508هـ/1114م( 
- روضــة الواعظــن، حتقيــق حممــد مهــدي وحســن اخلرســان، قــم – منشــورات الرشيــف 

الــريض )د.ت(. 
 أبن أيب هاشم، عبد الواحد بن عمر بن حممد )ت349هـ/0)9م(

ــرتاث )ط1-  ــة لل ــا، دار الصحاب ــيد، طنط ــي الس ــدي فتح ــق جم ــن، حتقي ــار النحوي - أخب
   .)1990
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  اهلمداين، احلسن بن أمحد  )ت334 هـ/945م( 
- االكليل، بروت – دار صادر )د.ت(. 

  ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن ايوب )ت218هـ/833م( 
 - السرة النبوية، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، القاهرة )ط1 – 1963(. 

 اهليثمي، عي بن أيب بكر بن سلان )ت807هـ/1404م(
- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، بروت، دار الكتب العلمية )ط1 – 1988(.   

 الواقدي، أبو عبداهلل حممد بن عمر )ت207هـ/822م( 
- فتوح الشام، بروت – دار اجليل )ط1 – 1982م(.    

 اليافعي، أبو حممد عبدا هلل بن أسعد بن عي )ت8)7هـ/))13م(
- مـــرآة اجلنــان وعــربة اليقظــان فـــي معـرفـــة مــا يعترب من حـــوادث الـــزمان، بـــروت )ط2 

       .)1970  -
 ياقوت، شهاب الدين أيب عبدا هلل البغدادي ) ت)2) هـ  / 1229م(

- معجم االدباء، بروت- دار الفكر )د.ت(.
- معجم البلدان، بروت، دار صادر ) ط2 - 1958(.  

 اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن مصعب بن واضح )ت292هـ/904م(
- تاريخ اليعقويب، حتقيق خليل املنصور، بروت، دار الكتب العلمية )ط2 – 2002(. 

 اليمني اخلزرجي، صـفي الدين أحـمد بـن عبدا هلل )ت923هـ/1517م(
- خالصة هتذيب الكال، حلب، دار البشائر )ط1 -1970(.

 بن يوسف احلي، عي )ت705هـ/1305م( 
- العدد القوية، حتقيق مهدي الرجائي، قم )ط1- 1988(.

ثانيًا: املراجع احلديثة: 

 األنصاري، حممد حياة
- معجم الرجال واحلديث ) ال توجد معلومات يف أصل الكتاب(

 االشتياين، مريزا أمحد 
- لوامع احلقائق يف اصول العقائد، بروت- دار التعارف )1979(.

 االمحدي، امليانجي 
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- مواقف الشيعة، إيران، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1- 1996.  
 االعظمي، عي ظريف 

- خمتر تاريخ البرة، بغداد، مطبعة الفرات، 1927.
   األنصاري حممد عي 

- املوسوعة الفقهية امليسة،قم –جممع الفكر اإلسالمي )ط1991-1(.
   االنصاري، حممد حياة 

- معجم الرجال و احلديث، بروت – منشورات النبالء )1984(.
   الشيخ األنصاري،حممد 

كتاب الصالة، قم )ط1 -1995(.	 
  إعجاز حسيني 

- كشف احلجب واالستار، قم – مطابع هبمن )ط1 – 1989(.
 االمن، حسن 

- مستدركات أعيان الشيعة، بروت، دار التعارف للنرش، ط2 - 1997.  
  االمن، حمسن حسن

- أعيان الشيعة، بروت، دار التعارف، د.ت.
- مستدركات اعيان الشيعة، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي  )2001(.  

  االميني، عبد احلسن أمحد النجفي 
- الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، بروت – دار الكتاب العريب )ط1977/4(.

  أيوب، سعيد 
- معامل الفتن، قم، جممع أحياء الثقافة اإلسالمية، ط 2 - 1996.  

   بحر العلوم، حممد
 -  الفوائد الرجالية، قم )ط1 -2001(.

  الراقي، حسن السيد أمحد 
- تاريخ الكوفة، النجف االرشف، املطبعة احليدرية، ط2 - 1968. 

 الروجردي، عي اصغر بن حممد 
ــم  ــن ق ــة هبم ــي، مطبع ــدي الرجائ ــق مه ــال، حتقي ــات الرج ــة طبق ــال يف معرف ــرف املق - ط
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.)1990(
  الروجردي، أقا حسن 

- جامع أحــاديث الشيعة، قم،  د.ت.                
   الـبكري ، عبد الرمحن

- حياة عمر بن اخلطاب، بروت –  دار اإلرشـاد للـطباعة )ط7 -2005(.
  التريزي ، ثقة السالم عبد اهلل 

- مرآة الكتب ، بروت – دار الفكر )1970(.
  التسرتي، حممد تقي 

- قاموس الرجال، إيران، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط1 - 2002.    
 جعفر السبحاين

-   أضواء عى عقائد الشيعة   األمامية، قم – مؤسسة اإلمام الصادق، ط1 – 2001.
- رسائل و مقاالت، )قم – د.ت(.

- مفاهيم القرآن، بروت – دار احلديث )ط1 -2002(.
 جعفر النقدي 

- األنوار العلوية، قم – مؤسسة أهل البيت )د.ت(.
 اجلاليل، حممد رضا 

- تدوين السنة الرشيف، قم )ط1998-2(.
 جرحي زيدان 

- تاريخ آداب اللغة العربية ، القاهرة – مطبعة املعارف )1974(.
 احلائري، حممد مهدي 

شجرة طويب، النجف االرشف، املكتبة احليدرية، ط1 - 1985.  	 
 حامد، إبراهيم حممد

- نور التحقيق يف صحة أعال الطريق، مر، دار التأليف، د.ت.
 حامد النقوي

-عبقات  االنوار، قم - مؤسسة البعثة )ط1984-1(.  
-خالصة عبقات االنوار، قم – مطابع سيد الشهداء )ط1 – 1985(.
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 حسن، إبراهيم حسن
- تاريــخ اإلســالم الســيايس والدينــي والثقــايف واالجتاعــي، مكتبــة النهضــة املريــة، 

       .1964 ط7– 
 حسن احلسيني 

- نور االفهام يف علم الكالم، قم )ط1 – 2005(.
 حسن الشاكري 

- عيل يف الكتاب واالدب والسنه، حتقيق فرات االسدي )ط1- 1998(.
 خالد حممد خالد 

- رجال حول الرسول، بروت – دار الكتاب العريب )د.ت(.
  اخلليي، جواد جعفر 

- حماكات اخللفاء واتباعهم، بروت – دار االرشاد )ط1 – 2001(.
  اخلوئي، السيد أبو القاسم عي أكر هاشم املوسوي 

- معجم رجال احلديث، بروت، ط 5 - 1992.      
- البيان يف تفسر القرآن ، النجف االرشف  - 1980.   

- االجتهاد والتقليد، قم – دار أنصاريان )ط1 -1990(.
 اخلميني، مصطفى روح اهلل

-أنوار اهلداية، قم – املكتب اإلعالمي اإلسالمي )ط1 – 1993(.
   رايض ال ياسن، حممد 

- صلح احلسن، بروت – منشورات نارص خسو )ط3 -1978(.
 الريشهري، حممد

- عيل بن أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ، إيران، دار احلديث، ط2 – 2005.
- ميزان احلكمة، قم، ط1، د.ت.     

  الزركي، خري الدين
- األعالم، بروت، دار العلم للمالين، ط 5 - 1980.      

 السبزواري، حممد
ــت،  ــة آل البي ــم، مؤسس ــر، ق ــالء أل جعف ــق ع ــن، حتقي ــول الدي ــي أص ــن ق ــارج اليق - مع
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.1993 ط1-  
  سعيد ايوب 

- معامل الفتن ، قم، دار احياء الثقافة اإلسالمية )ط1 – 1993(.
  سيد أمري عي 

- خمتر تاريخ العرب، بروت – دار الرتاث العريب )1986(.
 الشاكري، حسن 

- األعالم من الصحابة و التابعن، قم )ط1 – 1999(.
 رشف الدين، عبد احلسن رشف الدين

- املراجعات، حتقيق حسن الرايض، بروت  )ط1983-2(.
- النص و االجتهاد، قم – مطبعة سيد الشهداء )ط1 -1984(.

 الشاهرودي، عي 
- مستدرك سفينة البحار، حتقيق حسن النازي، قم - مؤسسة النرش اإلسالمي )1998(.  

  شمس الدين، حممد مهدي 
- انصار احلسن، الدار اإلسالمية )ط1982-2(.

  الشريازي، نارص مكارم
- االمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، قم، د.ت. 

  صالح الورداين
-عقائــد الســنة وعقائــد الشــيعة )التقــارب و التباعــد(، بــروت–  مؤسســة الغديــر )ط1 – 

.)1999
 -السيف والسياسة – القاهرة، دار احلسام )ط1 – 1996(.

  الصالح، صبحي 
- مباحث يف علوم القرآن، بغداد – 1985.

 الصدر، حسن 
- الشيعة وفنون اإلسالم، بروت – مؤسسة صوت القلم )ط2 – 2004(. 

 ابن الصديق املغريب
- فتح امللك العيل، طهران – مكتبة اإلمام عيل )ط3 -1982(.
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 صفوت، أمحد زكي 
- مجهرة خطب العرب، بروت، املكتبة العلمية، د.ت.   

 طالب اخلرسان
- نشأة التشيع، منشورات الرشيف الريض )ط1 – 1991(.

 الطباطبائي، حممد حسن 
- تفسر امليزان، قم، احلوزة العلمية )ط1 – 2000(. 

 الطباطبائي، حسن املريجهاين
 - مصباح البالغة، )د.ط-1968(.

 الطباطبائي، عبد العزيز
- اإلمــام احلســن يف طبقــات بــن ســعد،بروت مؤسســة الدراســات التارخييــة )ط2-    

. )1 9 9 6
 الطبيس، حممد جعفر 

-رجال الشيعة يف اسانيد السنة، قم مؤسسة املعارف )ط1 – 2000(.
 الطهراين، أقا بزرك

- الذريعة إىل تصانيف الشيعة ، بروت – دار االضواء )ط3 – 1983(. 
 طه حسن

- الفتنة الكربى ) عثان(، مر – دار املعارف )1972(.   
 العامي، جعفر مرتى

-سلان الفاريس، قم – مؤسسة النرش اإلسالمي )د.ت(.
 عبد الرضا الزبيدي 

- الرســائل السياســية بــن اإلمــام عــيل و معاويــة، دراســة وحتليــل، قــم – دار الكتــاب 
)ط2000-1(. اإلســالمي 

 عبد اهلل احلسن
- املناظرات يف اإلمامة، طهران، انوار اهلدى للنرش )ط1 – 1993(.

  مرتى العسكري
- معامل املدرستن، بروت. مؤسسة النعان للطباعة )1990(.   
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 عي اهلاشمي 
- الصحابة يف حجمهم احلقيقي، قم ) ط1 – 2000(.

 عي اخلليي
 - أبو بكر بن أيب قحافة، قم – طهران للطباعة )د.ت(.

 عي يونس العامي 
- الراط املستقيم _ قم )د.ت(.

 عمر كحالة 
- معجم قبائل العرب، بروت – دار العلم )ط1 -1968(.

   فاخر املوسوي 
- التجيل االعظم،قم)ط2001-1(.

  فارس حسون كريم
الروض النظر يف حديث الغدير، )قم -1999(.	 

 فلها وزن، يوليوس
- اخلوارج و الشيعة، ترمجة عبد الرمحن بدوي، الكويت )ط1 -1976(.

 القايض النعان
- الفرق اإلسالمية يف الشعر االموي، بروت )ط1- 1998(.

 القمي، عباس 
-الكنى واأللقاب،طهران، مكتبة الصدر، د.ت.            

 كاشف الغطاء، حممد حسن 
- أصل الشيعة و اصوهلا، بروت – دار اجليل )1982(.

 كحالة، عمر
- معجم املؤلفن، بروت، دار أحياء الرتاث العريب، 1984.

 الكحالين، حممد بن إساعيل 
- ســبل اإلســالم، حتقيــق حممــد اخلويل،مــر مكتبــة مصطفــى البــايب احللبــي )ط4 – 

  )1996
 املاحوزي، عي



249املصادر واملراجع

-كتاب االربعن، حتقيق مهدي رجائي )ط1 – 1997(
 حممد باقر الصدر

ــات )ط2- ــز الدراس ــم – مرك ــة، ق ــار رشام ــد اجلب ــق عب ــيعة، حتقي ــيع والش ــأة التش - نش
 )1997

 حممد،  بيومي مهران
- اإلمامة وأهل البيت، قم – مركز الغدير )ط2 – 1995(.

 حممد، جعفر شمس الدين
- دراسات يف العقيدة اإلسالمية، قم، د ت .

-  إمامة أهل البيت، قم – مركز الغدير )ط2 – 1995(
 حممد رضا املظفر

- السقيفة، حتقيق حممود املظفر، قم، هبمن، )ط2 – 1984(
 حممد كرد عي

-  خطط الشام، بروت – دار املعرفة )ط1 – د.ت(
 حممد اجلواهري 

-املفيد من معجم رجال احلديث، قم – املطبعة العلمية )ط1-2004م(
 مصطفى غالب

-  اإلمامة وقائم القيامة، بروت – دار اهلالل )1981(
 حممد أبو زهو 

احلديث و املحدثون، بروت )ط1 -1993( 
 املحقق النراقي 

- عوائد االيام، قم – مركز االبحاث والدراسات اإلسالمية )ط1 – 1975(.
 املحمودي، حممد باقر

- هنج السعادة،النجف االرشف-النعان)ط1968-1(. 
 املدريس، حممد رضا 

- التشيع يف راي التسنن ) قم -1964(  .
 املرعيش، نور اهلل احلسيني التسرتي
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- رشح إحقاق احلق، قم، منشورات مكتبة املرعي، ط1 -  1997 .
 املرزباين اخلراساين 

- خمتر أخبار شعراء الشيعة، حتقيق حممد هادي االميني، بروت، )ط2 –1993(.
 املرندي، أبو احلسن عي النجفي

- جممع النورين وملتقى البحرين، بروت – طبعه حجريه )د.ت(.
 معروف، هاشم احلسيني

- دراسات يف احلديث واملحدثن، بروت، دار التعارف، )ط2 -  1978(. 
 مغنية، حممد جواد

-  الشيعة واحلاكمون، بروت )ط1981-1(.
- الشيعة يف امليزان، بروت – دار التعارف ) ط1979-4(.

- نظرات يف التصوف والكرامات، بروت، املكتبة األهلية، 1980.   
 املنتظري، عبد احلسن

-دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية، قم )ط1 – 1995(.
 مهدي حجازي 

- درر االخبار،  ترمجة خسو شاهي ، بروت -  1997.
 املريجهاين، حممد

- مصباح البالغة ) مستدرك هنج البالغة(، قم، 1987.
 مري حممد رزندي

- بحوث يف تاريخ القرآن وعلومه )قم -2000(.   
 املريزا القمي أبو القاسم 

- غنائم االيام، حتقيق عباس تربيزيان، قم – املكتب اإلسالمي   )1997(.
  امليالين، عي 

- نفحات األزهار يف فضائل األئمة األطهار، قم،  )ط1 -  1998(.  
 ناجي، عبد اجلبار و عبد احلسن املبارك 

-مــن مشــاهر أعــالم البــرة ) دراســة يف عطــاء البــرة الفكــري( جامعــة البرة،مركــز 
دراســات اخلليــج العــريب )1983(.     
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 النجفي، حممد حسن
- جواهر الكالم يف رشائع اإلسالم، طهران، د.ت.
 نخبة من الباحثن ف مركز الرسالة للدراسات السالمية 

- الصحابة يف القرآن والسنة و التاريخ، قم، )ط1 – 1999(.
 نخبة من الباحثن 

- املعجم املفهرس للقرآن الكريم، قم مؤسسة أنصاريان للطباعة وللنرش )2000(.
 نخبة من الباحثن 

-  حياة أمر املؤمنن عيل )(، قم- مؤسسة النرش اإلسالمي )ط1- 1999(.
 النوري، حسن بن حممد تقي

- مستدرك الوسائل، بروت، مؤسسة أل البيت، ط2 - 1988. 
 الوائي، أمحد 

هوية التشيع، بروت – مؤسسة أهل البيت )ط1981-2(.	 
ثالثًا: الرسائل اجلامعية: 

  الكنزاوي، مهند عبد الرضا محدان
ــالة  ــيم يف البــرة يف العـــر اإلســالمي )14 -656هـــ/637 - 1258م(، رســ - التعلـ
ــور جاســم  ــأرشاف األســتاذ الدكت ــة، ب ــة الرتبي ــة إىل جامعــة البــرة، كلي ماجســتر مقدم

ياســن الدرويــش، 2003.      
رابعًا: البحوث املنشورة : 

  حامد، عبد الستار
- دور البرة يف تطور التفسر يف القرنن الثاين والثالث اهلجري، موسوعة البرة

 احلضارية، جامعة البرة، 1988.  
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