حَيَاتهُ وَشِعْرهُ

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد  1089لسنة 2019

مصــدر الفـهـرسـة :
رقـم تصـنيـف : LC
المؤلـف الشخـصي :
الـــعــــنـــــــــــوان :
بـيــان المسـؤوليـة :
بـيــانــات الطــبـــع :
بــيــانــات الـنـشــر :
الـوصـف الــمــادي :
ســلـسـلـة الـنـشــر :
ســلـسـلـة الـنـشــر :
ســلـسـلـة الـنـشــر :
تبصرة ببليوجرافية :
موضــوع شخصي :
مصطلح موضوعي :
مــؤلـــف اضـــافـي :
اسم هـيـئة اضـافي :

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda
BP32.5.A25 K4 2019
الخزاعي ،عمار حسن – مؤلف.
أبو الهيثم مالك بن التيهان السابق في المناقب  :حياته وشعره /
تأليف المدرس المساعد عمار حسن الخزاعي ؛ تقديم السيد نبيل الحسني
الكربالئي.
الطبعة االولى.
كربالء ،العراق  :العتبة الحسينية المقدسة ،مؤسسة علوم نهج البالغة،
 1440 /2019للهجرة.
 143صفحة ؛  24سم.
(العتبة الحسينية المقدسة ؛ .)626
(مؤسسة علوم نهج البالغة ؛.) 167
(حياة السلف الصالح ،صحابة اإلمام علي (عليه السالم) ؛ .)7
يتضمن هوامش ،الئحة المصادر (الصفحات .)143-130
ابو الهيثم التيهاني ،مالك ،توفي  – 641نقد وتفسير.
الصحابة والتابعون – تراجم.
الحسني ،نبيل قدوري ، -1965 ،مقدم.
العتبة الحسينية المقدسة (كربالء ،العراق) .مؤسسة علوم نهج البالغة –
جهة مصدرة.

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية

()7

حَيَاتهُ وَشِعْرهُ

مجيع احلقوق حمفوظة

العتبة احلسينية املقدسة
الطبعة األوىل

1440هـ 2019 -م

العراق  -كربالء املقدسة -جماور مقام عيل األكرب عليه السالم

مؤسسة علوم هنج البالغة

هاتف07815016633 - 07728243600 :
املوقع األلكرتوينwww.inahj.org :
اإليميلInfo@Inahj.org :
تنويه:

إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها ،وال تعرب
بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

ختيل العتبة العتبة احلسينية املقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ون * ُأو َل ِئ َك ا ْل ُم َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون﴾
ون َّ
﴿ َو َّ
صدق الله العلي العظيم

سورة الواقعة اآلية11-10 :

اإلهداء
الش ِ
إىل صاحب َّ
قاشق اهلادرة..

الرب..
إىل أول مظلوم جيثو بني يدي َّ
إىل أمري املؤمنني عيل (عليه السالم)
أهدي هذا ُ
اجلهد ح ًّبا ونرص ًة
الباحث

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والصــاة والســام عــى خــر األنــام

حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.
أما بعد:

مل يــزل اإلمــام عــي (عليــه الســام) الفــاروق بــن احلــق والباطــل واملحــك الــذي

يكشــف اإليــان مــن النفــاق ،والفئــة العادلــة مــن الباغية ،والسـنّة مــن البدعــة ،والصالح

مــن الطالــح ،وألن الديــن هــو أثمــن مــا لــدى العاقــل فقــد احتــاج العاقــل إىل عــي بــن

أيب طالــب (عليــه الســام)؛ وألن الدعــوة إىل التمســك بالســلف الصالــح أصبحــت
اليــوم شــعار اخللــف كان ال بــدّ مــن الرجــوع إىل أولئــك الســلف؛ لنــرى أيــن كانــوا؟ أو

حتــت أي رايــة ســاروا؟ وإىل أي فئــة انتســبوا؟ وأي سـنّة أحيــوا؟ وأي بدعــة أماتــوا؟.

وألجــل ذلــك ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تضــع بــن يــدي القــارئ

تشــوق
مكنــزا معرف ًيــا يعيــد رســم صــورة اإلســام ،ويوضــح الطريــق ملــن
الكريــم
ً
ّ

ملعرفــة رجــال صدقــوا يف إيامهنــم ،وكانــوا دعــاة ربانيــن لإلســام ،وعاملــن جمديــن يف

رشفهــم اهلل باإلســام ،وصحبــة رســوله األكــرم (صــى
بنــاء احلضــارة اإلنســانية منــذ أن ّ
اهلل عليــه وآلــه) ،والتمســك بأخيــه ووصيــه وخليفتــه يف أمتــه ،وويل مــن كان املصطفــى

(صــى اهلل عليــه وآلــه) نبيــه.
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حلــا ،ملــن أراد أن يعلــم مــن هــم الســلف
فكانــوا صحابــة وموالــن ،وســل ًفا صا ً

الصالــح ،ومــن أمريهــم وموالهــم حتــى قــال فيهــم احلاكــم النيســابوري يف مســتدركه
نقـ ًـا عــن احلكــم( :شــهد مــع عــي -معركــة -صفــن ثامنــون بدر ًيــا ومخســون ومئتــان

ممــن بايعــوا حتــت الشــجرة)  ،وألجــل معرفــة هــؤالء (البدريــون والشــجريون) الذيــن

كانــوا يقاتلــون حتــت رايــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف حربــه للفئــة الباغيــة معاويــة،

وحزبــه وأشــياعه ،وممــن مل يشــركوا لكنهــم عرفــوا بمواالهتــم لعــي (عليــه الســام).
ولــذا رشعــت املؤسســة بالبحــث والدراســة هلــذا الســلف الصالــح ،وبيان شــخصيتهم

وســرهتم العطــرة ،ضمــن سلســلة تصــدر تبا ًعــا واملوســومة بـــ (سلســة حيــاة الســلف
الصالــح صحابــة اإلمــام عــي عليــه الســام) فقدمنــا منهــم الصحابــة البدريــن والســابقني

مــن املهاجريــن واألنصــار فــإن وفقنــا اهلل إلكامهلــم رشعنــا بأهــل البيعــة حتــت الشــجرة.

وكان البحــث املوســوم بـ(أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان :الســابق يف املناقــب حياتــه

ُ
الباحــث فيــه حيــاة هــذا الصحــايب اجلليــل ،الــذي ُيعــد مــن
وشــعره) الــذي درس

حــواري أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،فــإن هــذا الكتــاب يكشــف

عــن شــخصية إســامية عاليــة املضامــن قــد ضلمهــا التاريــخ وجتاهلتهــا أقــام الباحثــن
ال لذنـ ٍ
ـب ســوى هتالكهــا يف نــر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
فجزى اهلل الباحث كل خري فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.
رب العاملني
واحلمد هلل ّ

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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ِّ
املقدمة
َان حيــا بِـ َـا َكيـ ٍ
ِ
َانَ ،
ـف َ
ول ك َ
ول ْ َي ُكـ ْن َلــه ك ٌ
َان لِكَانِــه
ْ
ال ْمــدُ هلل ا َّلــذي َل إِ َلــه إِ َّل ُهـ َـو ،ك َ َ ًّ
َْ
ول ك َ ِ
ش ٍءَ ،
ش ٍء َ
َان َلــه َأ ْيـ ٌن َ
ـفَ ،
ول ك َ
ول ك َ
ول ا ْب َتــدَ َع لِكَانِــه َمكَا ًنــا...
َك ْيـ ٌ
َان َعـ َـى َ ْ
َان ف َ ْ

والصــاة والســام عــى العبــد املؤيــد ،والرســول األمحــد ،الفاتــح ملــا ســبق ،واخلاتــم ملــا

انغلــق ،واملعلــن احلــق باحلــق ،وعــى أهــل بيتــه الذيــن هبــم ُيســتع َطى اهلــدى ،و ُيسـ َ
ـتجل
العمى..

أ َّمــا بعــد فـ َّ
ـإن البحــث يف الشــخصيات التــي والــت أهــل البيــت (عليهــم الســام)،
وعارضــت فيهــم احلـكَّام يعلــوه الشــجن وتل ُّفــه املصاعــب ،فــاألول ،متـ ٍ
ـأت مــن حجــم
ُ
الرغــم مــن دورهــا الفاعــل يف تثبيــت
الظلــم الــذي أصــاب هــذه الشــخصيات عــى َّ
اإلســام والـ َّـذ ِّب عنــه ،فضـ ًـا عــن الســبق إليــه ،ومــا يرفــع مــن ســقف احلــزن أ َّنــك

ـج برصــف الفضائــل واملآثــر واملناقــب
جتــد كتــب التاريــخ واملآثــر والســر ...الــخ تعـ ُّ
ٍ
بأنــم أســلمة الفتــح
واملــكارم ،وتطنــب مســهب ًة يف التســطري لنكــرات غايــة مــا يوصفــون َّ
والطلقــاء ،وجتــد يف املقابــل اإلجيــاز واالختصــار والــكالم عــى اســتحياء يف شــخصي ٍ
ات
ِّ
ـتمرت عــى ذات هنجها إىل آخــر نبضها،
شـكَّلت ورصفــت لبنــات اإلســام األوىل ،واسـ َّ
ومل يكــن هلــم ذنــب ســوى َّأنــم ســاروا يف طريــق يقـ ُّـل ســالكيه ،ولذلــك استوحشــتهم
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

أقــام الســلطة وكتَّاهبــا ،ومل يفقــه كتبــة التاريــخ َّأنــم بفعلهــم هــذا قــد فارقــوا أســلوب
البالغــة ،إذ َّأنــم أطنبــوا يف موضــع اإلجيــاز ،وأوجــزوا يف موضــع االطنــاب ،ومــن هنــا

ـف البحــث عــن الشــخصيات املواليــة
تنبثــق الســمة األخــرى ،وهــي املصاعــب التــي تلـ ُّ

وخصوصــا الصحابــة منهــم ،وذلــك لنــدرة احلديــث
ألهــل البيــت (عليهــم الســام)،
ً
عنهــم ممَّــا يتط َّلــب مــن الباحــث مضاعفــة اجلهــد يف التنقيــب والبحــث عــن املعلومــات
التــي تناولــت حياهتــم ومناقبهــم.

ِ
ـرا هــي شــخصية أيب اهليثــم مالــك بــن التيهــان
ومــن الشــخصيات التــي ُظلمــت كثـ ً

(رضــوان اهلل عليــه) ،إذ مل يذكــر لــه التاريــخ َّإل نُت ًفــا مــن هنــا وهنــاك ،عــى الرغــم مــن

دوره الفاعــل واملؤ ِّثــر يف اإلســام ،فهــو َّأول مــن بايــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
وأول مــن
وأول مــن أعلــن إســامه يف املدينــةَّ ،
املكرمــةَّ ،
وســلم) مــن األنصــار يف م َّكــة َّ
وأول مــن تقدَّ م مــن املهاجرين
أجــاب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل جهــاد الناكثــنَّ ،
واألنصــار حــن اشــتدَّ القتــال يف ص ِّفــن ،ومل يرجــع ح َّتــى استشــهد (رضــوان اهلل عليــه)،
فضـ ًـا عــن حضــوره العقبتــن ،واختيــاره نقي ًبــا يف موضعــن مــن لــدن رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) بأمــر مــن اهلل تعــاىل.

وعــى الرغــم مــن ذلــك ُك ِّلــه مل ُيســ َّلط الضــوء عــى هــذه الشــخصية املباركــة،

ـك يف َّ
ومــا أشـ ُّ
أن الســبب مــن ذلــك هــو مــواالة أيب اهليثــم ألمــر املؤمنــن عــي (عليــه

الســام) .ومــن هنــا حاولنــا يف هــذا الكتــاب انصــاف هــذا الرجــل ولــو بــيء يســر،
فعقدنــا العــزم لتت ِّبــع أخبــاره ومناقبــه ورصــد مفاصــل حياتــه وشــعره؛ لنُخــرج للقــارئ

بعضــا مــن مكارمــه (رضــوان اهلل عليــه) ح َّتــى يتعــرف عــى هــذه الشــخصية عــن
الكريــم ً
كثـ ٍ
ـب ،ويأخــذ منهــا العــر ،ويســتقي منهــا أصــول االتبــاع الســليمة والنقيــة ملحمــد وآلــه
(صلــوات اهلل عليهــم).
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املقدِّمة:

وقــد وســمنا هــذا الكتــاب بــــ (أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان الســابق يف املناقــب

حياتــه وشــعره) ،فأخذنــا بالنظــر ســمة الســبق عنــده يف املناقــب ســواء أكان مــع النبــي
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف بيعتــه لــه ويف إعالنــه لإلســام أم مــع أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) يف ســبقه يف اإلجابــة حلــرب الناكثــن وكذلــك الباغــن.

أ َّمــا خ َّطــة الدِّ راســة فقــد اقتضــت مــا َّدة البحــث أن تكــون عــى حموريــن ســبقهام

متهيــد كشــف النقــاب عــن ماهيــة الســبق عنــد أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) .وأ َّمــا حمورا
األول ببيــان حيــاة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) مــع رســول اهلل
الدراســة فقــد تك َّفــل َّ

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،واآلخــر ،بـ َّـن أدوار أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) مــع
اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وقــد اتَّبعنــا يف هــذه الدِّ راســة املنهــج التارخيــي والتحليــي،
ـم حتليلهــا بشــكل موجــز غــر خمــل.
وذلــك عــن طريــق رصــد الظاهــرة التارخييــة ثـ َّ

ويف اخلتــام فإنَّنــا ال ندَّ عــي أنَّنــا قــد أحطنــا هبــذه الشــخصية مــن مجيــع جوانبهــا،

وإنَّــا غايــة األمــر أنَّنــا بذلنــا جهدنــا وفــوق ِّ
كل ذي علــ ٍم عليــم....
رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ

املؤلف

التمهيد
سابقة أبي اهليثم يف املناقب

يف املواقــف تولــد الرجــال ،وينكشــف الوجــه احلقيقــي لإلنســان ،ويف املواقــف

وخصوصــا يف املواقــف العســرة والصعبــة،
تنكشــف القــادة ،وتــرز شــجاعة الرجــال،
ً
ٍ
روض نفســه عــى الشــجاعة
فهــي تُعــدُّ حم َّطـ ُ
ـات ابتــاء ومتحيــص ال يتخ َّطاهــا َّإل مــن َّ
ور َّباهــا عــى اإلقــدام.

وعندمــا نطالــع حيــاة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) نجــده الســابق إىل املــكارم يف

املواقــف احلرجــة ،فهــو ال يســعى إىل تســجيل موقــف هامــي يف الصعــاب ،وإ َّنــا يســعى
إىل الســبق يف الفضيلــة بحيــث ال يكــون أحــد قبلــه ،ليكــون املركــز الــذي تــدور حولــه

األفــاك ،وكان يأبــى أن يكــون جر ًمــا هامش ـ ًيا تتجاذبــه الكثــرة أينــا ح َّلــت ،وعنــر

الســبق إىل الفضيلــة لــه خاص َّيــة غايــة يف الروعــة ،وهــي َّ
األول هــو مــن يفتــح املســار
أن َّ

يشــق غبــار اخلــوف ليمنــح مــن بعــده دفعــ ًة مــن اإلرصار عــى
ملــن بعــده ،وهــو مــن ُّ
املواجهــة واالقــدام ،ومــن هنــا تــرز فضيلــة األول الســابق لغــره ،و ُك َّلــا كان األول

قوي ـ ًة مــن بعــده؛
عزيـ ًـزا يف موقفــه ،صار ًمــا يف ثباتــه ،ثاب ًتــا يف إقدامــه ،خ َّلــف سلســل ًة َّ
ألنــا تســتمدُّ وجودهــا مــن ُمبدئهــا وفاتِقهــا.
َّ
وهكــذا كان أبــو اهليثــم ،مقدا ًمــا يف الشــدائد ،رضغا ًمــا يف املواقــف ،ال هتـ ُّـزه ريــاح

املصاعــب ،وال تثنــي عزمــه شــدَّ ة املواقــف ،فهــو َّأول مــن أعلــن إســامه مــن أهــل يثرب

وأول مــن بايــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن األنصــار
املكرمــةَّ ،
يف مكــة َّ

-15-
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

وأول مــن أجــاب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل جهــاد الناكثــن(((،
يف العقبــة(((َّ ،
وأول مــن تقــدَّ م مــن املهاجريــن واألنصــار حــن اشــتدَّ القتــال يف ص ِّفــن ،ومل يرجــع
َّ
ح َّتــى استشــهد (رضــوان اهلل عليــه)(((.

ُّ
وكل هــذه املواقــف غايــة يف الشــدَّ ة ،فإعــان اإلســام والبيعــة لرســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه وســلم) ُيعــدَّ ان بمثابــة إعــان حــرب لقريـ ٍ
ـش وحلفائهــا ،وقريــش كانــت
عزهتــا ،ولكــن كل ذلــك مل ُيشــكِّل عائ ًقــا أمــام أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه)
أوج ِّ
يف ِّ
بعدمــا تيقــن مــن ســامة موقفــه وصحــة عقيــده ،وكذلــك إجابتــه للجهــاد مــع أمــر

((( الطبقــات الكــرى ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء ،البــري ،البغــدادي
املعــروف بابــن ســعد (املتــوىف230 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر – بــروت ،الطبعــة:
األوىل 1968 ،م ،341/3 :البــدء والتاريــخ ،املطهــر بــن طاهــر املقــديس (املتــوىف :نحــو 355هـــ)،

َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة
مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،بــور ســعيد( ،د ط)( ،د ت) ،165/4 :املس ـت ُ

الرجــال للمعرفــة ،عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إســحاق ،ابــن منــدة العبــدي
واملســتطرف مــن أحــوال ِّ
ـي ،وزارة العــدل
األصبهــاين ،أبــو القاســم (املتــوىف470 :هـــ) ،حتقيــق :أ .د .عامــر حســن صــري التَّميمـ ُّ
والشــئون اإلســامية البحريــن ،إدارة الشــئون الدينيــة( ،د ) ،د ت) ،112/1 :مــرآة الزمــان يف تواريــخ
األعيــان ،شــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِق ْز ُأوغــي بــن عبــد اهلل املعــروف بـــ «ســبط ابــن اجلوزي»

( 654 - 581هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :حممــد بــركات ،دار الرســالة العامليــة ،دمشــق – ســوريا ،الطبعــة:
األوىل 1434 ،هـــ  2013 -م ،345/5 :األعــام ،خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن عــي بــن

فــارس ،الــزركيل الدمشــقي (املتــوىف1396 :هـــ) ،دار العلــم للماليــن ،الطبعــة :اخلامســة عــر  -أيار/

مايــو  2002م.258/5 :

((( ينظــر :ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر ،عبــد
الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد ،ابــن خلــدون أبــو زيــد ،ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبييل (املتــوىف808 :هـــ)،
حتقيــق :خليــل شــحادة ،دار الفكــر ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1408 ،هـــ  1988 -م.606/2 :

((( ينظــر :الفتــوح ،أمحــد بــن أعثــم الكــويف( ،املتــوىف314 :هـــ) ،حتقيــق :عــي شــري ( ماجســر يف التاريــخ
اإلســامي ) ،دار األضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع الطبعــة :األوىل1411 ،هـــ.177/3 :

التمهيد :سابقة أبي اهليثم يف املناقب
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املؤمنــن (عليــه الســام) ،ويبــدو َّ
أن هــذه املواقــف كان هلــا أثـ ًـرا يف اختيــاره مــن لــدن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ليكــون نقي ًبــا مــن النقبــاء االثنــي عــر ،عــى
أ َّنــه كان األول مــن بــن الذيــن وقــع عليهــم اختيــار رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم)(((.

وهــذه الســمة (الســبق يف املناقــب) قــد ش ـكَّلت إضــاء ًة بــارز ًة يف حيــاة أيب اهليثــم

ألنــا قــد تكــررت منــه يف أكثــر مــن موقــف
مالــك بــن التيهــان (رضــوان اهلل عليــه)؛ َّ

خــال حياتــه.

((( اهلدايــة الكــرى ،احلســن بــن محــدان اخلصيبــي ،الوفــاة ،334 :الطبعــة :الرابعــة ،ســنة الطبــع- 1411 :
 1991م ،مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان.82 :

الفصل األول
حياة أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
مع رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)

املبحث األول
امسه ونسبه
نسبه:

ِ
ـك ب ـن ال َّتيهـ ِ
ـن عبــد ْالَ ْع َل ـ ِم ْبـ ِ
ـن َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ
ـن عتيــك ْبـ ِ
ـان ْبـ ِ
ـن
هــو (( َأ ُبــو ْال َ ْي َث ـ ِم َمالـ ُ ْ ُ ِّ َ
ـن مالِـ ِ
ـار ِ
الـ ِ
ـك ْبـ ِ
ث ْبـ ِ
ـن ُج َش ـ ِم ْبـ ِ
ـورا َء ْبـ ِ
َع ِامـ ِـر ْبـ ِ
ـن ْالَ ْو ِ
س)) (((.
ـن َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ َ
ـن ْ َ
ـن َز ُعـ َ

وقيــل(( :مالــك ْبــن بــي ْبــن َع ْمــرو ْبــن احلــاف ْبــن قضاعــة حليــف لبنــي َع ْبــد
األشــهل))((( .وأ ُّمــه ((ليــى بِنْــت عتيــك ْبــن َع ْمــرو ْبــن َع ْبــد األعلــم ْبــن عامــر ْبــن
ال ِ
ــارث بــن اخلــزرج بــن عمــرو .وهــو النبيــت .وكان َأ ُبــو
زعــوراء ْبــن جشــم ْبــن ْ َ

((( طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباين العصفــري البــري
(املتــوىف240 :هـــ) ،روايــة أيب عمــران موســى بــن زكريــا بــن حييــى التســري (ت ق  3هـــ) ،حممــد بــن أمحد

بــن حممــد األزدي (ت ق  3هـــ) ،حتقيــق :د ســهيل زكار ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع1414( ،

هـــ  1993 -م) ،141/1 :معجــم الصحابــة ،أبــو احلســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق
األمــوي بالــوالء البغــدادي (املتــوىف351 :هـــ) ،حتقيــق :صــاح بــن ســامل املــرايت ،مكتبــة الغربــاء األثرية
 -املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1418 ،هـــ ،376/3 :مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان.345/5 :

((( الطبقــات الكــرى ،342 – 341/3 :طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،141/1 :االســتيعاب يف معرفــة
األصحــاب ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي

(املتــوىف463 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1412 ،هـــ -

 1992م ،1349 – 1348/3 :تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر ،مجــال الديــن أيب

الفــرج عبــد الرمحــن ابــن اجلــوزي (508هـــ 597 -هـــ) ،رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــروت،

الطبعــة :األوىل1997 ،م ،93/1 :مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان.345/5 :
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اهليثــم وأخــوه آخــر ُولــد َع ْمــرو ْبــن جشــم وقــد انقرضــوا فلــم يبــق منهــم أحــد))(((.
ِ
ِ
تيهــا و َت ْي َهانًــا ،إذا تــا َه عــى
((وال َّت ِّيهــانَ :فيعــان مــن التِّيــه ،مــن قوهلــم :تــاه َيتيــه ً
وجهــه))(((.

((وابنتــه (اميمــة) بنــت مالــك بــن التّيهــان بــن مالــك مــن النســاء املبايعــات لرســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)))((( ،وهــو مــن خيــار الصحابــة ((( ،ومــن ســادات
األوس((( ،ومــن صاحلــي األنصــار((( ،ومــن الطبقــة األوىل منهــم((( ،وكان ُيعــدُّ مــن

خطبائهــم املتقدِّ مــن((( ،وهــو مــن الســابقني الذيــن رجعــوا إىل أمــر املؤمنــن (عليــه
((( الطبقات الكربى ،342 – 341/3 :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان345/5 :

((( االشــتقاق ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوىف321 :هـــ) ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام
حممــد هــارون ،دار اجليــل ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :األوىل 1411 ،هـــ  1991 -م.445/1 :

((( املحــر ،حممــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو اهلاشــمي ،بالــوالء ،أبــو جعفــر البغــدادي (املتــوىف:
245هـــ) ،حتقيــق :إيلــزة ليختــن شــتيرت ،دار اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت417/1 :

((( تاريــخ اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن َقا ْيــاز الذهبــي (املتــوىف748 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور بشــار عـ ّـواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي،

الطبعــة :األوىل 2003 ،م.221/3 :

((( ينظــر :املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام ،الدكتــور جــواد عــي (املتــوىف1408 :هـــ) ،دار الســاقي،
الطبعــة :الرابعــة 1422هـــ2001 /م137/7 :

((( ينظــر :مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ
بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ) ،حققــه ووثقــه وعلــق عليــه:
مــرزوق عــى ابراهيــم ،دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة ،الطبعــة :األوىل  1411هـــ
 1991 -م32/1 :

((( ينظر :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان345/5 :

((( ينظــر :معرفــة الصحابــة ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران
األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي ،دار الوطــن للنــر ،الريــاض،

الطبعــة :األوىل  1419هـــ  1998 -م2447/5 :
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(((
األئمــة (عليهــم الســام) ،أو
الســام)  ،ولذلــك هــو مــن ((اجلامعــة الذيــن و َّثقهــم ّ

أثنــوا عليهــم ،أو أمــروا بالرجــوع إليهــم))(((.

الســي َفني؛ ألنَّــه((كان يتقلــد َســي َفني يف
ُل ِّقــب أبــو اهليثــم بــن التيهــان بــذي َّ

دل فإ َّنــه يـ ُّ
احلــرب))((( ،وهــذا إن َّ
ـدل عــى شــجاعته وبســالته وقـ َّـوة إقدامــه يف احلــرب،
إذ الفــارس الشــجاع املقــدام يبحــث دائـ ًـا عــن عالمــة فارقــة مت َّيــزه عــن أقرانــه ،يتَّخــذ

منهــا عنوا ًنــا عســكر ًَّيا لــه ُيرهــب بــه أعــداءه ،وقــد اختــار أبــو اهليثــم أن يتقلــد ســيفني يف
حروبــه ،وهــذا االختيــار ُي ِّتــم عليــه أن يكــون يف مقدِّ مــة العســكر ويف َّأول النــزال؛ َّ
وإل

ال يكــون جديـ ًـرا هبــذا اللقــب.

ولــذا فنحــن أمــام شــخصية إســامية رافقــت اللبنــات التأسيســية األوىل لإلســام،

وأفنــت عمرهــا يف ســبيل نرصتــه وإدامتــه ونــره ،وقــد رافــق أبــو اهليثم رســول اهلل (صىل
((( ينظــر :اختيــار معرفــة الرجــال (رجــال الكــي) ،الشــيخ الطــويس( ،املتــوىف 460 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح
وتعليــق :مــر دامــاد األســرابادي /حتقيــق :الســيد مهــدي الرجائــي1404 ،ه – قــم،187/1 :

مســتدركات علــم رجــال احلديــث ،الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي( ،املتــوىف ،)1405 :حيــدري –

طهــران ،الطبعــة :األوىل ،حمــرم احلــرام .1415

((( هدايــة األمــة إىل أحــكام األئمــة (عليهــم الســام) ،احلــر العامــي( ،املتــوىف1104 :هـــ) ،مؤسســة الطبــع
والنــر التابعــة لآلســتانة الرضويــة املقدســة ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :جممــع البحــوث اإلســامية -

مشــهد – ايــران.576/8 :

((( الكامــل يف اللغــة واألدب ،حممــد بــن يزيــد املــرد ،أبــو العبــاس (املتــوىف285 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد
أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار الفكــر العــريب – القاهــرة ،الطبعــة الثالثــة  1417هـــ  1997 -م،84/4 :
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،477/2 :صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــاء ،أمحــد بــن عــي بــن
أمحــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري (املتــوىف821 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،516/1 :
املحــارضات واملحــاورات ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (املتــوىف911 :هـــ) ،دار

الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل.425/1 :
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اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف كافــة املراحــل التــي تلــت هجرتــه املباركــة ،ومل يبخــل بنفســه

ـم بعــد ذلــك لــزم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
يف ســبيل نــرة ديــن اهلل تعــاىل ،ثـ َّ
(عليــه الســام) فــكان مــن خــرة أنصــاره وحمبيــه ح َّتــى ختــم حياتــه الكريمــة بالشــهادة

بــن يديــه يف ميــدان الكرامــة الــذي فصــل بــن احلـ ِّـق والبغــي ص ِّفــن اإلبــاء ،فــكان شــهيدً ا

ـدي إمامــه احلـ ِّـق عــي بــن أيب طالــب (صلــوات اهلل وســامه عليــه).
كريـ ًـا بــن يـ ّ

فكانــت حيــاة هــذا الصحــايب اجلليــل مليئـ ًة بالفضائــل واملفاخــر والســمو والرفعــة،

ولذلــك فهــو مــن املح َّطــات النــرة يف حيــاة اإلســام .ومــن هنــا وجدنــا مــن الواجــب
إحيــاء ذكــر هــذه الشــخصية بتتبــع أخبارهــا وذكــر مآثرهــا ،وهــذا أقـ ُّـل الوفــاء...

إسالمه:
مفهــوم التوحيــد مل يكــن غائ ًبــا عــن ســكَّان شــبه اجلزيــرة العربيــة قبــل جمــيء

اإلســام ،إذ كان نفــر منهــم يؤمنــون باإللــه الواحــد ،ويرفضــون فكــرة عبــادة األصنــام،
وكل العـ ِ
َّ
ـادات العباديــة املنحرفــة التــي كان يؤمــن هبــا أكثــر سـكَّان شــبه اجلزيــرة العربية.
وقــد نقــل الرشيــف املرتــى (ت436 :هـــ) عــن (كتــاب املقــاالت) لعيســى الوراق

قــال(( :وممــن كان يقــر باخلالــق وابتــداء اخللــق واإلعــادة والثــواب والعقــاب ،عبــد
املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ،وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل ،وقــس بــن ســاعدة

األيــادي النــزاري ...وقــد زعــم بعــض النــاس َّ
أن عبــد املطلــب مل يعبــد صنـ ًـا ،وأنــه كان

موحــدً ا حني ًفــا عــى ملــة إبراهيــم ،وكذلــك كان أبــو النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه))(((.

فــكان عبــد املطلــب (عليــه الســام) مــن املوحديــن املخلصــن هلل تعــاىل ،وكان

((يأمــر أوالده بــرك الظلــم والبغــي ،وحي َّثهــم عــى مــكارم األخــاق ،وينهاهــم عــن
((( رســائل الرشيــف املرتــى ،الرشيــف املرتــى (املتــوىف436 :هـــ) ،حتقيــق :تقديم :الســيد أمحد احلســيني/
إعــداد :الســيد مهــدي الرجائــي ،مطبعــة اخليــام – قم1405 ،هـــ224/3 :
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دن َّيــات األمــور))((( ،وعندمــا قــدم أبرهــة احلبــي إىل الكعبــة يريــد هدمهــا ،قــال لــه عبــد

املطلــب  -وكان ســيد م َّكــةَّ :-
ـذب عنــه))((( .ومقولتــه
((إن هلــذا البيــت ر ًبــا حيفظــه ويـ ُّ
هــذه مل تـ ِ
ـأت مــن فــراغ ،وإ َّنــا جــاءت مــن عقيــدة راســخة وإيــان صــادق.

ِ
ِ
ِ
ــم َوك َ
َان
ــار َق دين َُه ْ
َــر َك ع َبــا َد َة ْالَ ْو َثــان َو َف َ
ومنهــم أيضــا زيــد بــن عمــر الــذي ((ت َ
ــح َع َ
اســ ِم اهلل َو ْحــدَ ُه))((( .ذكرتــه أســاء بنــت أيب بكــر فقالــت
ال يــأكل إِ َّل َمــا ُذبِ َ
ــى ْ
ـت َز ْيــدَ ْب ـ َن َع ْمـ ِـر ،و ْبـ ِ
ـن ُن َف ْيـ ٍ
ـرا ُم ْســنِدً ا َظ ْهـ َـر ُه َإل ا ْل َك ْع َبـ ِـة،
عنــهَ (( :ل َقــدْ َر َأ ْيـ ُ
ـل َش ـ ْي ًخا كَبِـ ً
ـش ،و َا َّلـ ِـذي َن ْفــس َزيـ ِـد بــن َعمـ ٍـر بِيـ ِـد ِه ،مــا َأصبـ ِ
َو ُهـ َـو َي ُقـ ُ
ـم
َ ْ َ َ
ْ َ
ُ ْ ْ
ـر ُق َر ْيـ ٍ َ
ـح منْ ُكـ ْ
ـولَ :يــا َم ْعـ َ َ
ِ
ـم َغـ ْ ِ
َأ َحــدٌ َعـ َـى ِديـ ِ
التمســك بديــن
ـري))((( ،وكان كثـ ًـرا مــا يدعــو قومــه إىل
ُّ
ـن إ ْب َراهيـ َ
َان يصـ ِّـي إِ َل ا ْل َكعبـ ِـة وي ُقـ ُ ِ
ِ
ـمَ ،و ِدينِــي
َْ ََ
((وك َ ُ َ
إبراهيــم (عليــه الســام)َ ،
ـول :إِ َلــي إِ َلـ ُه إِ ْب َراهيـ َ
ِ
ِ
(((
ـب
ـم َأ َحـ َّ
ـم))  ،وكان يرفــض عبــادة األصنــام ويقــول(( :ال َّلهــم إِ ِّن َلـ ْـو َأ ْع َلـ ُ
ديـ ُن إِ ْب َراهيـ َ
((( امللــل والنحــل ،أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أمحــد الشهرســتاين (املتــوىف548 :هـــ)،
مؤسســة احللبــي( ،د ط)( ،د ت).83/3 :

((( امللل والنحل.84/3 :

((( البدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثــم الدمشــقي (املتــوىف:
774هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــان،
الطبعــة :األوىل 1418 ،هـــ 1997 -م1424 ،هـــ2003 /م.316/3 :

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري ،أبــو حممــد ،مجــال
الديــن (املتــوىف213 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي ،رشكــة

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر ،الطبعــة :الثانيــة1375 ،هـــ  1955 -م:

.225/1

((( الســرة النبويــة (مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر) ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش
الدمشــقي (املتــوىف774 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى عبــد الواحــد ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع

بــروت – لبنــان 1395 ،هـــ  1976 -م.154/1 :
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ِ ِ ِ
ـك َعبدْ ُتـ َ ِ ِ
ِ
((وك َ
ي ِيــي
ـجدُ َعـ َـى َراح َلتــه))(((َ ،
ـم َي ْسـ ُ
ا ْل ُو ُجــوه إِ َل ْيـ َ َ
َان ْ ُ
ـم ُثـ َّ
ـك بِــه َو َلكنِّــي َل َأ ْع َلـ ُ
ـول لِ َّلر ُجـ ِ
املــوؤودة َي ُقـ ُ
ـل إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْق ُتـ َـل ا ْبنَ َت ـ ُه :مهـ ًـا ال تقتلهــا أنــا أكفيــك مؤونتهــا،
ــت َق َ
ــال ألَبِ َيهــا :إِ ْن ِشــ ْئ َت دفعتهــا إليــك وإن شــئت كفيتــك
َف َي ْأ ُخ ُذ َهــا َفــإِ َذا ت ََر ْع َر َع ْ

مؤونتهــا))(((.

((ش ٌق َو َغ ْر ٌب،
ومنهــم قــس بن ســاعدة األيــادي ،الذي يقــول يف بعــض مواعظــهْ َ :
ِ
وي ْتـ ِ
وس َو َأ ْقـ َـا ٌر،
ـاج َو َعـ ْـذ ٌبَ ،و ُشـ ُـم ٌ
ـبَ ،و ُأ َجـ ٌ
ـس َو َر ْطـ ٌ
ـم َوحـ ْـز ٌبَ ،وسـ ْل ٌم َو َحـ ْـر ٌبَ ،و َيابِـ ٌ
َُ ٌ

ـاتَ ،وآ َبــا ٌء
ـب َو َن َبـ ٌ
وريــاح وأمطــار ،وليــل وهنــار ،وإنــاث وذكــور ،وبــرار وبحــورَ ،و َحـ ٌّ
ُــور َو َظ َ
ــر َوإِعْــدَ ا ٌم،
ــات ِف إِ ْث ِر َهــا آ َي ٌ
َاتَ ،وآ َي ٌ
ــع َو َأ ْشــت ٌ
َو ُأ َّم َه ٌ
ــاتَ ،و َ ْ
ج ٌ
ــاتَ ،ون ٌ
ــا ٌمَ ،و ُي ْ ٌ
ٍ ِ
ٍ
ٍ
ـر
َورب وأصنــام ،لقــد ضــل األنــام ،نشــو َم ْو ُلــودَ ،و َو ْأ ُد َم ْف ُقــودَ ،وت َْربِ َي ـ ُة َم ْ ُصــودَ ،و َفقـ ٌ
ِ
ــاب ا ْل َغ ْف َل ِ
ــي ،وحمســن ومســئَ ،ت ًّبــا ِلَ ْر َب ِ
ــةَ ،ل ُي ْص ِل َحــ َّن ا ْل َع ِام ُ
ــل َع َم َلــ ُهَ ،و َل َي ْف ِقــدَ َّن
َو َغن ٌّ
احــدٌ َ ،ليــس بِمو ُلـ ٍ
ْال ِمـ ُـل َأم َل ـه ،ك ََّل بـ ْـل هــو إِ َل ـه و ِ
ـات
ـود َو َل َوالِـ ٍـدَ ،أ َعــا َد َو َأ ْبــدَ ىَ ،و َأ َمـ َ
ْ َ َْ
َ ُ َ ٌ َ
َ ُ
َو َأ ْح َيــاَ ،و َخ َلـ َـق َّ
الذ َكـ َـر َو ْالُ ْن َثــىَ ،ر ُّب ْال ِخـ َـر ِة َو ْالُ َ
ول))(((.

وقــس ممَّــن تنبــأ بنبــوة النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فــكان يقــول
مبـ ِّـراَ (( :أيــا النَّــاس إِ َّن لَِّ ِدينًــا هــو َأحــب إِ َليـ ِـه ِم ـن ِدينِ ُكــم ه َ ِ
ـم َع َل ْيـ ِـه
ْ َ
ْ
ُ َ َ ُّ ْ
ُ
ــذا ا َّلــذي َأ ْن ُتـ ْ
ُّ َ
ً
َو َهـ َـذا زمانــه وأوانــه))((( ،وقــد ذكــره رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فقــال
ِ
ـر َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِـة ُأ َّم ـ ًة َو ْحــدَ ُه))((( ،وكان النبــي حممــد (صــى
ـم اهلل ُق ًَّســاْ ُ ،
((رحـ ُ
عنــهَ :
يـ َ ُ
((( ســرة ابــن إســحاق (كتــاب الســر واملغــازي) ،حممــد بــن إســحاق بــن يســار املطلبــي بالــوالء ،املــدين (املتوىف:
151هـــ) ،حتقيــق :ســهيل زكار ،دار الفكر – بريوت ،الطبعــة :األوىل 1398هـ1978/م.116 :

((( الطبقات الكربى.291/3 :

((( البداية والنهاية36 - 35/3 :
((( البداية والنهاية293/2 :

((( كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف 381 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()
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اهلل عليــه وآلــه وســلم) يســأل مــن يقــدم عليــه مــن أيـ ٍ
ـاد عــن قــس وعــن حكمــه ،وكان

يطلــب منهــم أن ينشــدوه شــي ًئا منهــا(((.

ـس كثــر مــن األشــخاص ممَّــن تن َّبأ بنبــوة النبــي (صــى اهلل عليه وآله وســلم)
ومثــل قـ ٍّ

قبــل ((والدتــه وبعــد والدتــه ،وعرفــوا مــكان خروجــه ودار هجرتــه مــن قبــل أن يظهــر
مــن نفســه نبــوة ،ومــن قبــل ظهــور دعوتــه وذلــك مثــل ســلامن الفــاريس (رمحــه اهلل)...
ومثــل تبــع امللــك ،ومثــل عبــد املطلــب ،وأيب طالــب ،ومثــل ســيف بــن ذي يــزن ،ومثــل

بحــرى الراهــب ،ومثــل كبــر الرهبــان يف طريــق الشــام ،ومثــل أيب موهيــب الراهــب،
ومثــل ســطيح الكاهــن ،ومثــل يوســف اليهــودي ،ومثــل ابــن حــواش احلــر املقبــل مــن

الشــام ،ومثــل زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل ،ومثــل هــؤالء كثــر ممــن قــد عــرف النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه) بصفتــه ونعتــه واســمه ونســبه قبــل مولــده وبعــد مولــده))(((.

ومــن هــؤالء املوحديــن قبــل ظهــور اإلســام أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان ،الــذي

كان يكــره األصنــام ويؤفــف هبــا ،ويقــول بالتوحيــد ((( ،ويــرى بأنَّــا ال تنفــع وال تــر
الغفــاري ،حمــرم احلــرام  1363 - 1405ش ،167 :ينظــر :دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،أبــو

نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ)،
حتقيــق :الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي ،عبــد الــر عبــاس ،دار النفائــس ،بــروت الطبعــة :الثانيــة،
 1406هـــ  1986 -م.103/1 :

((( كامل الدين ومتام النعمة167 :
((( كامل الدين ومتام النعمة29 :

((( الطبقــات الكــرى ،342/3 :ســر أعــام النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن َقا ْيــاز الذهبــي (املتــوىف748 :هـــ) ،دار احلديــث -القاهرة ،الطبعــة1427 :هـــ2006-م،121/3 :
املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،مجــال الديــن أبــو ،الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي

(املتــوىف597 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة،

بــروت ،الطبعــة :األوىل 1412 ،هـــ  1992 -م ،305/4 :األعــام ،خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد
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وال تشــفع؛ ولذلــك مل يعبدهــا(((؛ بــل مل يتقـ َّـرب إليهــا((( ،ومل يكــن موحــدً ا فحســب،
وإ َّنــا كان ممَّــن يتكلــم بالتوحيــد مــع أســعد بــن زرارة يف يثــرب((((( ،وكان يقــول :يف
اجلاهليــة ال إلــه إال اهلل))

(((

فــكان أبــو اهليثــم بــن التيهــان صاحــب فطــرة ســليمة ،أهلتــه أن يرفــض عبــادة

األصنــام ويدعــو إىل التوحيــد ،وهــو عبــادة اإللــه الواحــد ُمتب ًعــا يف ذلــك ملــة إبراهيــم

(عليــه الســام) ومل يكــن مــن املرشكــن ،ولذلــك فهــو آمــن بالرســول حممــد (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) بمجــرد ســاع دعوتــه وحضــوره بــن يديــه ،فــكان َّأول مــن أعلــن
وأول مــن بايــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
املكرمــةَّ ،
إســامه مــن أهــل يثــرب يف مكــة َّ

وآلــه وســلم) مــن األنصــار يف العقبــة(((.

وهــذه املؤهــات جتعــل مــن مالــك بــن التيهــان حمطــة مهمــة تســتحق الوقــوف

عندهــا واســتلهام العــر منهــا ،فقضيــة ســبقه اإليــاين برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
بــن عــي بــن فــارس ،الــزركيل الدمشــقي (املتــوىف1396 :هـــ) ،دار العلــم للماليــن ،الطبعــة :اخلامســة

عــر  -أيــار /مايــو  2002م.258/5 :

((( موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد الريشــهري،
حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة :الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي ،الســيد حممــود

الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،دار احلديــث1425 ،ه47 – 46/12 :

((( املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام ،الدكتــور جواد عــي (املتــوىف1408 :هـــ) ،دار الســاقي ،الطبعة:
الرابعة 1422هـ2001 /م68/11 :

((( ينظر :البدء والتاريخ ،165/4 :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.149 – 148/3 :
((( البدء والتاريخ165/4 :

َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة
((( الطبقــات الكــرى ،341/3 :البــدء والتاريــخ ،165/4 :املســت ُ
الرجــال للمعرفــة ،112/1 :مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان،345/5 :
واملســتطرف مــن أحــوال ِّ

األعــام.258/5 :
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ينــم عــن اســتعداد روحــي وتكامــل نفــي اســتطاع عــن
وســلم) ووثوقــه بــا ســمع ُّ

ـم مــا
طريقــه أن يكــون ً
أرضــا خصبــة صاحلــة الســتقبال فيوضــات الوحــي اإلهلــي ،ثـ َّ

لبــث أن ســبق اجلميــع فمــدَّ يــده ُمباي ًعــا لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يفديــه

باملــال والنفــس ،والرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مل يكــن ذا ســلطان أو دولــة،
وإ َّنــا كان يف بدايــة دعوتــه ومل يكــن لــه أتبــاع َّإل القليــل القليــل ،وكانــت ُجـ ُّـل قريــش يف

هــذه املرحلــة تُعاديــه وتنصــب لــه احلــرب ،وقريــش هلــا مــن القــوة أن هتاهبــا كل العــرب،

وكل هــذه املعطيــات مل تقــف بوجــه مالــك بــن التيهــان ومل تث ِّبــط عزيمتــه ،فــكان عار ًفــا
باملســار الــذي يســر ِّ
باتاهــه والعواقــب التــي يمكــن أن ُتلفهــا خطوتــه باتِّبــاع هــذا
النبــي الــذي ُياربــه قومــه.

املبحث الثاني
َّ
قصة إسالمه (بيعة العقبة األوىل والثانية)
ً
أول /بيعة العقبة األوىل (إسالم أبي اهليثم):
ــو أحــد
،و ُه َ
أبــو اهليثــم بــن التيهــان عقبــي((( شــهد العقبتــن :األوىل والثانيــة ((( َ
ــى َذلِ َ
ــم))(((.
النُّ َق َبــاء االثنــي عــر(((َ (( ،أ َ ْ
ــك ُك ُّل ُه ْ
ج ُعــوا َع َ
وأبــو اهليثــم َّأول مــن أســلم مــن األنصــار بمكــة ،وعُــدَّ مــن الســتة((( ،وقيــل

الثامنيــة((( الذيــن وفــدوا إىل مكــة والتقــوا برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قبــل
ـم عــادوا إىل املدينــة وأفشــوا هبــا اإلســام((( .ممَّــا يعنــي َّ
أن أبــا اهليثــم
قومهــم وأســلموا ،ثـ َّ

((( تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر ،93/1 :املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك،305/4 :
الرجــال للمعرفــة ،112/1 :البدايــة
املس ـت ُ
َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال ِّ
والنهايــة.106 – 105 /10 ،

((( مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.345/5 :

الرجــال للمعرفــة،112/1 :
((( ينظــر :املســت ُ
َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال ِّ
تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر ،93/1 :البدايــة والنهايــة،106 – 105 /10 :

تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام.221/3 :

((( الطبقات الكربى.448/3 :
((( ينظر:املصدر نفسه.

((( ينظر :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.345/5 :

((( ينظر :الطبقات الكربى ،448/3 :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان.345/5 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ِ
يكتــف بــأن أســلم بــن يــدي رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وإنَّــا راح
مل
يصــدح يف يثــرب داع ًيــا إىل اإلســام بمع َّيــة مــن أســلم معــه ،وبذلــك نــال رشف الســبق

إىل اإلســام وفضيلــة الدعــوة إليــه.

قصــة إســامه وبيعتــه يف العقبــة فيمكــن أن نلخصهــا بـ َّ
ـأن َر ُســول اهلل (صــى اهلل
أ َّمــا َّ
عليــه وآلــه وســلم) صــار جيتمــع بالنــاس يف موســم احلــج فيدعــوا القبائــل إِ َل اهلل َوإِ َل
ِ
ِْ
حـ ِـة،
الر ْ َ
ال ْسـ َـا ِمَ ،و َي ْعـ ِـر ُض عليهــم رســالته ومــا جــاء بــه مــن اهلل تعــاىل م ـ َن ْالُــدَ ى َو َّ
َو َل َي ْسـ َـم ُع بوافــد يفــد َم َّكـ َة ِمـ َن ا ْل َعـ َـر ِ
ف ،إِ َّل ت ََصــدَّ ى َلـ ُه َو َد َعــا ُه إِ َل اهلل
ش ٌ
اسـ ٌ
ب َلـ ُه ْ
ـم َو َ َ
َت َعـ َ
ـالَ ،و َعـ َـر َض َع َل ْيـ ِـه َمــا ِعنْــدَ ُه مــن اآليــات البينــات ،والشــواهد املحكــات.
ـاس ْبـ ِ
ـن َع ْبـ ِـد ا ُْل َّط ِلـ ِ
ـال (صــى اهلل عليــه وآلــه) لِ َع ِّمـ ِـه ا ْل َع َّبـ ِ
ويف أحــد املواســم َقـ َ
ـبَ (( :يا
ـش ِعـ ًّـزا ِف َذ ِ
َعــم ،إِ َّن اهلل ( َعـ َّـز وجـ َّـل) َنـ ِ ِ
ـم ُق َر ْيـ ٍ
ات اهلل
َ َ
ـم َر ْغـ َ
ـاص دينَ ـ ُه بِ َقـ ْـو ٍم ُ َيـ َّـو ُن َع َل ْي ِهـ ْ
ِّ
ُ
ـاز َل َأحيـ ِ
ٍ
ـالَ ،فا ْمـ ِ
ـاء ا ْل َعـ َـر ِ
َت َعـ َ
ـم إِ َل اهلل ( َعـ َّـز
ـض ِب إِ َل ُع ـكَاظ؛ َفـ َـأ ِر ِن َمنَـ ِ ْ َ
ب َح َّتــى َأ ْد ُع َو ُهـ ْ
ـون َو ُيـ ْـؤ ُو ِ
َو َجـ َّـل)َ ،وإِ ْن َي ْمنَ ُعـ ِ
ـغ َعـ ِ
ون َح َّتــى ُأ َب ِّلـ َ
ـن اهلل ( َعـ َّـز َو َجـ َّـل) َمــا َأ ْر َسـ َلنِي بِـ ِـه))(((.
ـض إِ َل ُعـك ٍ
َاظ َف َأ َنــا َمـ ٍ
ـاسَ (( :يــا ا ْبـ َن َأ ِخــي ا ْمـ ِ
َف َقـ َ
ـك َحتَّى َأ ُد َّلـ َ
ـاض َم َعـ َ
ـك َع َل
ـال ا ْل َع َّبـ ُ
ـاز ِل ْالَحيـ ِ
َمنَـ ِ
ـاء))((( ،فبــدأ رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بمنــازل َثقيــف ،ثــم
َْ
((( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن
مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،حققــه :الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي ،عبــد الــر عبــاس،
دار النفائــس ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1406 ،هـــ 1986 -م ،302/1 :ينظــر :معرفــة الصحابــة ،أبــو

نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ)،
حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي ،دار الوطــن للنــر ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل 1419هـــ -
1998م.2447/5 :

((( حيــاة الصحابــة ،حممــد يوســف بــن حممــد إليــاس بــن حممــد إســاعيل الكاندهلــوي (املتــوىف1384 :هـــ)،
حققــه ،وضبــط نصــه ،وعلــق عليــه :الدكتــور بشــار عـ ّـواد معــروف ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر
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اســتقرى القبائــل الوافــدة إىل البيــت يف ســنته ،و َّملــا كان العــام املقبــل يف موســم احلــج
انطلــق إىل منــازل العــرب الوافــدة إىل مكــة ح َّتــى لقــي الســتة نفـ ٍـر اخلزرجيني واألوســيني

 كــا ذهــب إىل ذلــك َّالز ْهـ ِـر ِّي(((  -وهــمَ (( :أ ْس ـ َعدُ ْب ـ ُن ُز َر َار َة َو َأ ُبــو َال ْ ْي َث ـ ِم
الش ـ ْعبِ ِّي َو ُّ
ِ
الربِي ـ ِع َوالنُّ ْعـ َـا ُن ْب ـ ُن َح ِ
ار َث ـ َة َو ُع َبــا َد ُة ْب ـ ُن
ْب ـ ُن ال َّت ْي َهــان َو َع ْبــدُ اهلل ْب ـ ُن َر َو َ
اح ـ َة َو َس ـ ْعدُ ْب ـ ُن َّ
الص ِامـ ِ
جــرة
ـت))((( ،وقــد لقيهــم النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف أ َّيــام ِمنًــى عنــد َ
َّ
ـم دعاهــم إىل عبادتــه
الع َق َبــة ليـ ًـا ،فجلــس إليهــم وحاورهــم فيــا أرســله اهلل تعــاىل ،ثـ َّ
ســبحانه وحــده ال رشيــك لــه ،واملــوازرة عــى دينــه الــذي بعــث بــه األنبيــاء والرســل،
فســألوه ْ
أن يقــرأ عليهــم بعــض مــا ُأوحــي إليــه ،فقــرأ رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

َ ْ َ َ ْ
ُ َ ّ ْ َ ْ َ َ َْ ََ ً َ ْ ُْ
ــد
ال
ا
ــذ
ه
ــل
ع
اج
ب
ر
ِيــم
ه
را
وســلم) ســورة إبراهيــم :وإِذ قــال إِب
ــى
ب
ن
اج
و
ــا
ِن
م
آ
ِ
َ َ َّ َ َّ ْ ُ َ ْ ْ َ
َ (((
َّ
ـى أن نعبــد االصنــام - إىل آخــر الســورة ،فــرق القــوم وأخبتــوا حــن ســمعوا
وبـ ِ

وأجابــوه(((.

ويف هــذه األثنــاء مـ َّـر العبــاس بــن عبــد املطلــب والرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) ُيكلمهــم و ُيكلمونــه فعــرف صــوت النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فقــال:
َّان َي ْثـ ِـر َب ْالَ ْو ُس َو َْ
((ا ْب ـ َن َأ ِخــي َم ـ ْن َهـ ُـؤ َل ِء ا َّل ِذي ـ َن ِعنْــدَ َك؟ َقـ َ
ال ـز َْر ُج
ـم ُس ـك ُ
ـالَ :يــا َعـ ِّ
َفدَ عو ُتــم إِ َل مــا دعــو ُت إِ َليـ ِـه مــن َقب َلهــم ِمــن ْالَحيـ ِ
ـون َو َصدَّ ُقـ ِ
ـاء َف َأ َجا ُبـ ِ
ـون َو َذ َكـ ُـروا
َْ ُ ْ َ ََ ْ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ
ِِ
ِ
(((
ـم ُ ْ
ـم قــال:
ي ِر ُجونَنــي إِ َل بِ َلدهـ ْ
َأ َّنُـ ْ
ـم))  ،وعنــد ذلــك نــزل العبــاس وعقــل راحلتــه ثـ َّ
والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م.122/1 :

((( البداية والنهاية.182/3 :

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين302/1 :
((( سورة إبراهيم :اآلية .35

((( ينظر :حياة الصحابة.122/1 :

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين302/1 :
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ِ
ـب النَّـ ِ
ـر ْالَ ْو ِ
س َو ْ
ـم َقــدْ
الَـ ْـز َر ِجَ ،هـ َـذا ا ْب ـ ُن َأخــي َو ُهـ َـو َأ َحـ ُّ
ـاس إِ َ َّلَ ،فــإِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
(( َيــا َم ْعـ َ َ
ِ
آخ َ
ُــمَ ،فــإِ ِّن ُأ ِريــدُ َأ ْن ُ
ُــم َم ْوثِ ًقــا
ُــم إِ ْخ َر َ
ــذ َع َل ْيك ْ
اجــ ُه َم َعك ْ
ُــم بِــه َو َأ َر ْدت ْ
َصدَّ ْقت ُُمــو ُه َوآ َمنْت ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم َلـ ُه َعــدُ ٌّوَ ،و َل
ـم ا ْل َي ُهــو ُد َو ُهـ ْ
َت ْط َمئـ ُّن بِــه َن ْفــيَ ،و َل َتْذ ُلــو ُهَ ،و َل َت ْعــدُ و ُهَ ،فــإِ َّن ج َريا َن ُكـ ُ
ـم َع َل ْيـ ِـه))(((.
آ َم ـ ُن َمك َْر ُهـ ْ

فقــام َأ ْسـ َعدُ ْبـ ُن ُز َر َار َة وقــد ُشـ َّـق عليــه قــول العباس ملا فيه مــن التُّهمة لــه وألصحابه
ِ
فقــالَ (( :يــا َر ُسـ َ
ـي ٍء ِمَّــا
ني بِ َصــدْ ِر َك َو َل ُم َت َع ِّر ِضـ َ
ـر ُم َ ِّشــنِ َ
ـن لـ َ ْ
ـول اهلل ا ْئـ َـذ ْن َلنَــا َف ْلنُج ْبـ ُه َغـ ْ َ
َت ْكـ َـر ُه إِ َّل ت َْص ِدي ًقــا ِ ِ
ل َجا َبتِنَــا إِ َّيـ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـك َف َقـ َ
ـاك َوإِ َيم ًنــا بِـ َ
ـول اهلل َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
ِ
ـن))((( ،فأقبــل َأس ـ َعدُ ْب ـ ُن ُزرار َة َعــى رسـ ِ
َ ِ
ـول اهلل (صــى اهلل
ـر ُمت ََّهمـ َ
َ َ ُ
َ َ
ْ
َو َس ـ َّل َم :أجي ُبــو ُه َغـ ْ َ
عليــه وآلــه وســلم) بِ َو ْج ِهـ ِـه وقــالَ (( :يــا َر ُسـ َ
ـن َوإِ ْن
ـول اهلل إِ َّن لِـك ُِّل َد ْعـ َـو ٍة َســبِ ًيل إِ ْن لِـ ٌ
ٍ
ِشــدَّ ٌة َو َقــدْ َد َعـ ْـو َت ا ْل َيـ ْـو َم إِ َل َد ْعـ َـو ٍة ُمت ََج ِّه َمـ ٍـة لِلنَّـ ِ
ـمَ ،د َع ْو َتنَــا إِ َل َتـ ْـر ِك
ـاس ُمت ََو ِّعـ َـرة َع َل ْي ِهـ ْ
ِدينِنَــا وا ِّتب ِ
ـك ُر ْت َبـ ٌة َص ْع َبـ ٌة َف َأ َج ْبنَـ َ
ـاك إِ َل َذلِـ َ
ـك َوتِ ْلـ َ
ـك َعـ َـى ِدينِـ َ
اعـ َ
ـكَ ،و َد َع ْو َتنَــا إِ َل َق ْطـ ِع َمــا
َ َ
ـاس ِمـ َن ِْ
الـ َـو ِار َو ْالَ ْر َحــا ِم ا ْل َق ِريـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـك ُر ْت َبـ ٌة َص ْع َبـ ٌة َف َأ َج ْبنَـ َ
ـب َوا ْل َب ِعيـ ِـدَ ،وتِ ْلـ َ
ـاك
َب ْينَنَــا َو َبـ ْ َ
ــة َل ي ْطم ِ
ــز ومنَع ٍ
ِ
إِ َل َذلِ َ
ــر َأ َس
ــكَ ،و َد َع ْو َتنَــا َون َْحــ ُن َ َ
َ َ ُ
جا َعــ ٌة ِف َد ِار ع ٍّ َ َ َ
ــع ف َيهــا َأ َحــدٌ َأ ْن َي ْ
ـك ُر ْت َبـ ٌة َص ْع َبـ ٌة َف َأ َج ْبنَـ َ
َع َل ْينَــا َر ُجـ ٌـل ِمـ ْن َغ ْ ِي َنــا َقــدْ َأ ْفـ َـر َد ُه َق ْو ُمـ ُه َو َأ ْسـ َل َم ُه َأ ْع َم ُمـ ُه َوتِ ْلـ َ
ـاك إِ َل
ِ
ِ ِ
الر َتـ ِ
وهـ ٌة ِعنْــدَ النَّـ ِ
َذلِـ َ
ـس
ـب َمك ُْر َ
ـاس إِ َّل َمـ ْن َعـ َـز َم اهلل َعـ َـى ُر ْشــده َوا ْلت ََمـ َ
ـكَ ،وك ُُّل َهـ ُـؤ َلء ُّ
ـك بِ َأ ْل ِسـنَتِنَا َو ُصدُ ِ
ـر ِف َع َو ِاقبِ َهــاَ ،و َقــدْ َأ َج ْبنَـ َ
ْ
ـاك إِ َل َذلِـ َ
ـت
ور َنــا َو َأ ْي ِدينَــا؛ إِ َيم ًنــا بِـ َـا ِج ْئـ َ
الَـ ْ َ
ـع َر َّبنَــا َو َر َّبـ َ
ـك َعـ َـى َذلِـ َ
ـت ِف ُق ُلوبِنَــاُ ،ن َب ِاي ُعـ َ
ـك َيــدُ اهلل
بِـ ِـه َوت َْص ِدي ًقــا بِ َم ْع ِر َفـ ٍـة َث َب َتـ ْ
ـك َو ُن َب ِايـ ُ
((( معرفــة الصحابــة ،280/1 :املوســوعة يف صحيــح الســرة النبويــة ،دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف
القــرآن الكريــم واألحاديــث الصحيحــة والروايــات التارخييــة املعتمــدة علم ًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم (العهــد املكــي) ،أبــو إبراهيــم ،حممــد إليــاس عبــد الرمحــن الفالــوذة ،مطابــع

الصفــا – مكــة ،الطبعــة :األوىل 1423 ،هـــ.506/1 :

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ،302/1 :معرفة الصحابة ،2448/5 :حياة الصحابة122/1 :

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()

35

ــد َك ،نَمنَع َ ِ
ون ي ِ
ِ
اؤنَــا ُد َ
ون َد ِم َ
َــع ِمنْــ ُه َأ ْن ُف َســنَا
ــو َق َأ ْي ِدينَــا َو ِد َم ُ
ــك مَّــا ن َْمن ُ
ْ ُ
ــكَ ،و َأ ْيدينَــا ُد َ َ
َف ْ
َو َأ ْبنَا َء َنــا َونِ َســا َءنَاَ ،فــإِ ْن ن َِفــي بِ َذلِـ َ
ـك َف ِل َّلـ ِـه ن َِفــي َوإِ ْن َن ْغـ ِـد ْر َفبِــاهلل َن ْغـ ِـد ُر َون َْحـ ُن بِـ ِـه َأ ْشـ ِـق َيا ُء،
ُ (((
الصــدْ ُق ِمنَّــا َيــا َر ُسـ َ
ـول اهلل َواهلل ا ُْل ْسـ َت َعان))
َهـ َـذا ِّ

ِ
ـاس ْبـ ِ
ـن َع ْبـ ِـد ا ُْل َّط ِلـ ِ
توجــه تلقــاء ا ْل َع َّبـ ِ
ـت َأ ُّ َيــا
((و َأ َّمــا َأ ْنـ َ
ـب بِ َو ْج ِهــه وقــال لــهَ :
ـم َّ
ُثـ َّ
ِ
ا ُْل ْعـ َ ِ
ـر ُض َلنَــا بِا ْل َقـ ْـو ِل ُد َ
ـم َمــا َأ َر ْد َت
ون النبــي َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه [وآلــه] َو َسـ َّل َم) َواهلل َأ ْع َلـ ُ
ـب النَّـ ِ
ـاس إِ َل ْيـ َ
ـكَ ،ذ َكـ ْـر َت َأ َّنـ ُه ا ْبـ ُن َأ ِخيـ َ
بِ َذلِـ َ
ـب َوا ْل َب ِعيدَ
ـك َفن َْحـ ُن َقــدْ َق َط ْعنَــا ا ْل َق ِريـ َ
ـك َو َأ َحـ ُّ
ِ ِ ِ ِ
ـس بِ َكـ َّـذ ٍ
الر ِحـ ِمَ ،ون َْشـ َـهدُ َأ َّنـ ُه َر ُسـ ُ
ابَ ،و َأ َّن َمــا َجــا َء بِـ ِـه َل
ـول اهلل َأ ْر َسـ َل ُه مـ ْن عنْــده َل ْيـ َ
َو َذا َّ
ُي ْشــبِ ُه ك ََل َم ا ْل َبـ َ ِ
ـرَ ،و َأ َّمــا َمــا َذ َكـ ْـر َت َأ َّنـ َ
ـك َل َت ْط َم ِئـ ُّن إِ َل ْينَــا ِف َأ ْمـ ِـر ِه َح َّتــى ت َْأ ُخـ َـذ َم َواثِي َقنَــا
َف َهـ ِـذ ِه َخ ْص َل ـ ٌة َل نَر ُّد َهــا َعـ َـى َأ َحـ ٍـد َأرا َد َهــا لِرسـ ِ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم
ـول اهلل َ
َ ُ
َ
ُ
َف ُخـ ْـذ َمــا ِشـ ْئ َت))(((.
ـالَ (( :يــا َر ُسـ َ
ـي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) َف َقـ َ
ـول اهلل ُخـ ْـذ
ـم ا ْل َت َفـ َ
ـت إِ َل النَّبِـ ِّ
ُثـ َّ
ــك َمــا ِشــ ْئ َتَ ،و ْاش َ ِ
ــك َمــا ِشــ ْئ َتَ ،ف َق َ
ــر ْط لِ َر ِّب َ
لِنَ ْف ِس َ
ــي َص َّ
ــى اهللُ َع َل ْي ِه[وآلــه]
ــال النَّبِ ُّ

ُش ُكــوا بِـ ِـه َش ـيئًا ،ولِنَ ْفـ ِ
ـي َأ ْن َتْنَ ُعـ ِ
َو َس ـ َّل َمَ :أ ْشـ َ ِ
ـر ُط لِـ َـر ِّب َع ـ َّز َو َجـ َّـل َأ ْن َت ْع ُبــدُ و ُه َو َل ت ْ ِ
ـون
ْ َ
ِ
ِمَّــا َتنَع َ ِ
(((
ــك َيــا َر ُس َ
ــك َل َ
ــاءك ُْم َقا ُلــواَ :ف َذلِ َ
ــول اهلل))
ْ ُ
َاءك ْ
ُــم َون َس َ
ــون منْــ ُه َأ ْن ُف َســك ُْم َو َأ ْبن َ
ِ
ِ
ـم َو ِذ َّمـ ُة اهلل
ـم َع ْهــدُ اهلل َمـ َ
ـع َع ُهود ُكـ ْ
ـم بِ َذل ُكـ ْ
وهنــا التفــت إليهــم العبــاس وقــالَ (( :ع َل ْي ُكـ ْ
((( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،303/1 :حيــاة الصحابــة ،122/1 :املوســوعة يف صحيــح الســرة
النبويــة ،دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف القــرآن الكريــم واألحاديــث الصحيحــة والروايــات التارخييــة
املعتمــدة علم ًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم (العهــد املكــي).507/1 :

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ،301/1 :حياة الصحابة.123/1 :

((( املوســوعة يف صحيــح الســرة النبويــة ،دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف القــرآن الكريــم واألحاديــث
الصحيحــة والروايــات التارخييــة املعتمــدة علم ًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم

(العهــد املكــي) ،507/1 :معرفــة الصحابــة280/1 :
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ِ
مـ ِ ِ
الـ َـرا ِم ُت َب ِاي ُعو َن ـ ُه َو ُت َب ِاي ُعـ َ
ـم ِف َهـ َـذا َّ
ـم َيــدُ
َ َ
ـون اهلل اهلل َر ُّب ُكـ ْ
الـ َـرا ِم َوا ْل َب َلــد ْ َ
الشـ ْـه ِر ْ َ
ـع ذ َّمت ُكـ ْ
اهلل َفـ ْـو َق َأ ْي ِدي ُكــم َلت ِ
َجــدُّ َّن ِف َنـ ْ ِ
ـر ِهَ ،و َلت َُشــدُّ َّن َل ـ ُه ِم ـ ْن َأ ْز ِر ِهَ ،و َلتُو ُف ـ َّن َل ـ ُه بِ َع ْهـ ِـد ِه بِدَ ْف ـ ِع
ْ
ِ
ــح ُصدُ ِ
ُــم ِمــ ْن َذلِ َ
ص ِح َأ ْل ِســنَتِك ُْم َون ُْص ِ
ُــم
ش ْفت ْ
ُــمَ ،ل َي ْمنَ ُعك ْ
ورك ْ
َأ ْيديك ْ
ــك َر ْغ َبــ ٌة َأ ْ َ
ُــم َو َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ــمَ ،ق َ
ــال:
ش َف ْ
ُــمَ ،قا ُلــوا َجي ًعــاَ :ن َع ْ
ُــمَ ،و َل ُي ْؤتَــى مــ ْن ق َبلك ْ
ــت َع َل ْيك ْ
َع َل ْي َهــا َو َل َر ْه َبــ ٌة َأ ْ َ
ِ
ِ
ـامع َشـ ِ
ـمَ ،قـ َ
ـم إِ َّنـ َ
ـم بِ َذلِـ َ
ـاهدٌ َوإِ َّن َهـ َـذا
ـك َسـ ٌ
ـال :اللهـ َّ
ـك َرا ٍع َو َوكيـ ٌـلَ ،قا ُلــواَ :ن َعـ ْ
اهلل َع َل ْي ُكـ ْ
اب ـن َأ ِخــي َقـ ِـد اسـ َـر َعاهم ِذم َت ـه واس ـتَح َف َظهم َن ْفس ـه ،اللهــم َف ُك ـن ِلبـ ِ ِ
ـم
ْ ْ
ْ ْ ُ ْ َّ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ
ْ َ
ـن َأخــي َع َل ْي ِهـ ْ
َّ
ِ
ـم َر ُسـ ُ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َســ َّل َم) ِم ـ ْن
ض ا ْل َقـ ْـو ُم بِـ َـا َأ ْع َط ُ
ـول اهلل َ
اهـ ْ
َشـ ِـهيدً اَ .فـ َـر َ
ِ
ِ ِ ِ
ــو ُه ِمــ ْن َأ ْن ُف ِس ِ
(ص َّ
ــه ْمَ ،و َقــدْ
ــى اهللُ َع َل ْيــه [وآلــه] َو َســ َّل َم) بِ َــا َأ ْع َط ْ
ــي َ
ض النَّبِ ُّ
َن ْفســه َو َر َ
ان اهلل َو َْ
ـول اهلل إِ َذا َأ ْع َط ْينَـ َ
ـك َفـ َـا َلنَــا؟ َقـ َ
كَا ُنــوا َقا ُلــوا َل ـ ُهَ :يــا َر ُسـ َ
ـاك َذلـ َ
النَّ ـ ُة
ـالِ :ر ْضـ َـو ُ
َقا ُلــواَ :ر ِضينَــا َو َقبِ ْلنَــا))(((.

ويف هــذه األثنــاء يتدخــل َأبــو ْالي َثـ ِم بـن ال َّتيهـ ِ
ـان فيقبــل َعـ َـى َأ ْص َحابِـ ِـه ويقــول هلــم:
ُ َْ ْ ُ ْ َ
ـون َأ َّن َهـ َـذا َر ُسـ ُ
ـم َت ْع َل ُمـ َ
ـم بِـ ِـه َو َصدَّ ْقت ُُمــو ُه؟ َقا ُلــوا:
ـم َو َقــدْ آ َمنْ ُتـ ْ
ـول اهلل إِ َل ْي ُكـ ْ
(( َأ َل ْس ـت ُْم َأ ْن ُتـ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َبـ َـىَ ،قـ َ
ـون َأ َّنـ ُه ِف َب َلـ ِـد اهلل ْ
ـالَ :أ َو َل ْسـت ُْم َت ْع َل ُمـ َ
ـرتِ ِه؟
الَـ َـرا ِم َو َم ْسـ َقط َر ْأســه َو َم ْولــده َو َعشـ َ
ِِ ِ
يــه َأو مس ِ
ــا ٍء َين ِ
ــل ِم ِيه َي ْو ًمــا ِمــ َن الدَّ ْه ِ
ــىَ ،ق َ
ــر لِ َب َ
َقا ُلــواَ :ب َ
ُــم
ْــز ُل بِك ْ
ُــم َخاذل ْ ُ ْ
ــالَ :فــإِ ْن ُكنْت ْ
سو ِ
ِ ِ
ــال َن؛ َفــإِ َّن ا ْلعــرب س َ ِ
ــت َأ ْن ُف ُســك ُْم َع ِ
َف ْ
ــن
احــدَ ٍة َفــإِ ْن َطا َب ْ
ــو ٍ َ
ــرميك ُْم فيــه َعــ ْن َق ْ
َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ْالَ ْن ُفـ ِ
ـم ِعنْــدَ اهلل ( َعـ َّـز َو َجـ َّـل)
ـس َو ْالَ ْمـ َـوال َو ْالَ ْو َلد ِف َذات اهلل ( َعـ َّـز َو َجـ َّـل) َفـ َـا َل ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
اب َخـ ِ
ِ
ـاب ا ْل َقـ ْـو ُم َجِي ًعــاَ :ل َبـ ْـل
ـمَ ،ف َأ َجـ َ
ـم َو َأ ْو َلد ُكـ ْ
ـر م ـ ْن َأ ْن ُفس ـك ُْم َو َأ ْم َوال ُكـ ْ
م ـ َن ال َّثـ َـو ِ ْ ٌ
ِ
الصــدْ ِق))(((.
ن َْح ـ ُن َم َع ـ ُه بِا ْل َو َفــاء َو ِّ
اح ـ َة ويقــولَ :
((خـ ِّـل َب ْينَنَــا َيــا َأ َبــا
ويف أثنــاء هــذه املحــاورة يتدخــل َع ْبــدُ اهلل ْب ـ ُن َر َو َ

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ،304/1 :حياة الصحابة.122/1 :
((( سري السلف الصاحلني إلسامعيل بن حممد األصبهاين660/1 :

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()

ِ
ِ
ـع َر ُسـ َ
]و َس ـ َّل َم))(((.
ـول اهلل َصـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه [وآله َ
ْال َ ْي َث ـ ِم َح َّتــى ُن َب ِايـ َ
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فيســارع َأ ُبــو ْال َ ْي َث ـ ِم إِ َل مبايعــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويقــول:
ال ْثنَــا َعـ َـر ن َِقيبــا ِمـن بنِــي إِ ِ
ـول اهللَِ ،عـ َـى مــا بايــع َع َليـ ِـه ِ
ـك َيــا َر ُسـ َ
(( ُأ َب ِاي ُعـ َ
وســى
ْ َ
َ ً
َ َ َ َ ْ
سائ َيل ُم َ
َْ
ِ
(((
ْبـ َن ِع ْمـ َـر َ
السـ َـا ُم»))
ان « َع َل ْيــه َّ
ِ ِ
ـك َيــا َر ُسـ َ
َف َقـ َ
احـ َةُ (( :أ َب ِاي ُعـ َ
ـر
ـول اهلل َعـ َـى َمــا َبا َيـ َ
ـال َع ْبــدُ اهلل ْبـ ُن َر َو َ
ـع َع َل ْيــه ال ْثنَــا َعـ َ َ
الو ِاريـ َ ِ
ِ
ـم))(((.
مـ َن ْ َ َ ِّ
يســى ا ْبـ َن َم ْر َيـ َ
ـن ع َ

ــه [و ِ
ِ
ــع َر ُس َ
َو َق َ
(ص َّ
آلــه]
ــى اهللُ َع َل ْي َ
ــول اهلل َ
ــع اهلل َو ُأ َب ِاي ُ
ــال َأ ْســ َعدُ ْبــ ُن ُز َر َارةَُ (( :أ َب ِاي ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ُصتِـ َ
ـك))
َو َس ـ َّل َم) َعـ َـى َأ ْن ُأتـ َّ
ـم َع ْهــدي بِ َو َفائــي َو ُأ َصــدِّ َق َقـ ْـو ِل بِف ْعــي َون ْ َ
ـال النُّ ْعـ َـا ُن ْبـ ُن َح ِ
ـك َعـ َـى ْ ِ
ـع اهلل َيــا َر ُسـ َ
َو َقـ َ
ـول اهللَ ،و ُأ َب ِاي ُعـ َ
ال ْقــدَ ا ِم ِف َأ ْمـ ِـر
ار َثـ َةُ (( :أ َب ِايـ ُ
اهلل َل ُأر ِاقـ ِ ِ
ـب َوا ْل َب ِعيــدَ َ ،فــإِ ْن ِش ـ ْئ َت َواهلل َيــا َر ُسـ َ
ـول اهلل ِم ْلنَــا بِ َأ ْس ـ َيافِنَا َهـ ِـذ ِه
ـب فيــه ا ْل َق ِريـ َ
َ ُ
ِ
ِ
(((
َعـ َـى َأ ْهـ ِ
ـل ِمنًــىَ ،ف َقـ َ
ومـ ْـر بِ َذلِـ َ
ـك))
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه َ
ـي َ
ـال النَّبِـ ُّ
[وآلــه] َو َسـ َّل َم)َ :ل ْ ُأ َ
ـال ُعبــاد ُة بـن الص ِامـ ِ
ـك َيــا َر ُسـ َ
ـتُ (( :أ َب ِاي ُعـ َ
ـول اهلل َعـ َـى َأ ْن َل ت َْأ ُخـ َـذ ِن ِف اهلل َل ْو َمـ ُة
َو َقـ َ َ َ ْ ُ َّ

((( دالئــل النبــوة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ُ
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي
اخل َ ْ
(املتــوىف458 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد املعطــي قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة ،دار الريــان للــراث ،الطبعة:
األوىل  1408 -هـــ  1988 -م ،306/2 :معرفــة الصحابــة.2448/5 :

((( معرفــة الصحابــة ،2448/5 :الســرة احللبيــة (إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون) ،عــي بــن
إبراهيــم بــن أمحــد احللبــي ،أبــو الفــرج ،نــور الديــن ابــن برهــان الديــن (املتــوىف1044 :هـــ) ،دار الكتــب

العلميــة – بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1427 -هـــ.24/2 :

((( دالئــل النبــوة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ُ
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي
اخل َ ْ

(املتــوىف458 :هـــ) ،306/2 :الســرة احللبيــة (إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون).24/2 :

((( السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون).24/2 :

((( معرفة الصحابة ،2663/5 :السرية احللبية (إنسان العيون يف سرية األمني املأمون).24/2 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

َل ِئ ٍم))

(((

ـع اهلل َيــا َر ُسـ َ
َو َقـ َ
ـول اهلل َو ُأ َب ِاي ُعـ َ
ـك َعـ َـى َأ ْن َل َأ ْع ِص َي ُكـ َـا
الربِي ـعُِ (( :أ َب ِايـ ُ
ـال َس ـ ْعدُ ْب ـ ُن َّ
َو َل َأك ِْذ َب ُكـ َـا َح ِدي ًثــا))(((.
وإىل هنــا انتهــى اللقــاء وانــرف القــوم إىل بالدهــم مرسوريــن بــا ســمعوا مــن

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن الوحــي واجلــزاء األخــروي ،و َّملــا قدمــوا
املدينــة بــدأوا يذكــرون أمــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بــن أصحاهبــم،

تبــق دار مــن دور
وصــاروا يدعــون إىل اإلســام حتَّــى فشــا اإلســام يف املدينــة ومل َ

املدينــة َّإل وفيهــا خــر عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ودعوتــهَ ،ح َّتــى
إِذا ك َ
َان ا ْل َعــام ا ْلقبــل واىف ا َْل ْو ِســم مــن ْالَن َْصــار ا ْثنَــا عــر رجـ ًـا((( ،وهــم ((مــن بنــي
الـ ِ ِ
هــا ا ْبنَــا َع ْفـ َـرا َءَ ،و ِم ـ ْن
زريــق َأ ْس ـ َعدُ ْب ـ ُن ُز َر َارةََ ،و َعـ ْـو ٌ
ـارثَ ،و ُ َ
هــا ا ْبنَــا ْ َ
ف َو ُم َعــا ٌذ َو ُ َ
ـك ،و ِم ـن بنِــي َعــو ِ
ـس ورافِــع ب ـن مالِـ ٍ
ِ
ف ْبـ ِ
ـن ْ
َبنِــي ُز َر ْيـ ٍـق َذ ْكـ َـو ُ
الَـ ْـز َر ِج
ْ
َ ْ َ
ان ْب ـ ُن َع ْبــد َق ْيـ ِ َ َ ُ ْ ُ َ
ـن َعــو ٍ
ِ
ِ
حـ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ف
الر ْ َ
ـنَ ،وم ـ ْن َبنــي َعامـ ِـر ْبـ ِ ْ
ُع َبــا َد ُة ْب ـ ُن َّ
الصامــت َو َي ِزيــدُ ْب ـ ُن َث ْع َل َب ـ َة َأ ُبــو َع ْبــد َّ
ـن نَابِـ ٍ
ـن ن َْض َل ـ َةَ .و ِم ـ ْن َبنِــي َس ـ َل َم َة ُع ْق َب ـ ُة ْب ـ ُن َع ِامـ ِـر ْبـ ِ
ـاس ْب ـ ُن ُع َبــا َد َة ْبـ ِ
ـئَ ،و ِم ـ ْن َبنِــي
َع َّبـ ُ
ســو ٍ
ـن حديــدة ،فهــؤالء عــرة مــن اخلــزرج .واألوس رجـ ِ
اد ُق ْط َبـ ُة ْبـ ُن َع ِامـ ِـر ْبـ ِ
ـان َأ ُبــو
َ ُ
َ َّ
((( دالئــل النبــوة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ُ
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي
اخل َ ْ
(املتــوىف458 :هـــ)306/2 :

((( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى
بــن مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،306 /1 :الســرة احللبيــة (إنســان العيــون يف ســرة األمــن
املأمــون).24/2 :

((( االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى ،شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن حممــد
النــارصي الدرعــي اجلعفــري الســاوي (املتــوىف1315 :هـــ) ،حتقيــق :جعفــر النــارصي /حممــد

النــارصي ،النــارش :دار الكتــاب  -الــدار البيضــاء.67/1 :
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ـن َعــو ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ف
ـي َح ِليـ ٌ
ـف ِف َبنــي َع ْبــد األَ ْشـ َـه َلَ ،ومـ ْن َبنــي َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ ْ
ْال َ ْي َثـ ِم ْبـ ُن ال َّت ِّي َهــان مـ ْن َبـ ٍّ
ُعويــم ب ـن سـ ِ
ـاعدَ ةَ))((( ،فأســلموا وبايعــوا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
َْ ُ ْ ُ َ
بيعــة ُأطلــق عليهــا بيعــة النســاء(( ،وذلــك قبــل أن يفــرض احلــرب ،ومعنــاه أنــه حينئــذ

مل يؤمــر باجلهــاد وكانــت البيعــة عــى اإلســام فقــط ،كــا وقــع يف بيعــة النســاء عــى َأ ْن ال
ش ْكـ َن بِــاهلل َشـ ْي ًئا َوال َي ْ ِ
ُي ْ ِ
ـن َوال َي ْق ُت ْلـ َن َأ ْوال َد ُهـ َّن ...اآليــة))((( ،وهــي كــا
س ْقـ َن َوال َي ْزنِـ َ

ينقلهــا عبــادة بــن الصامــت :إذ يقــول :بايعنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ُــر َك بــاهلل َشــ ْي ًئاَ ،و َل ن ْ ِ
ــى َأ ْن َل ن ْ ِ
ُــل َأ ْو َل َدنَــاَ ،و َل ن ْ
َــز ِ َنَ ،و َل َن ْقت َ
(( َع َ
ت
َــر َقَ ،و َل ن ْ
َــأ ِ َ
ٍ
ـان َن ْف َ ِتيـ ِـه ِم ـن بـ ِ ِ
بِبه َتـ ِ
ِ
ِ
ـم
ُْ
ـم َف َل ُكـ ْ
ـن َأ ْيدينَــا َو َأ ْر ُجلنَــاَ ،و َل َن ْعص َي ـ ُه ِف َم ْعـ ُـروفَ .فــإِ ْن َو َّف ْي ُتـ ْ
ْ َ ْ
ـم َإل اهلل ( َعـ َّـز َو َجـ َّـل) ْ
النَّـ ُةَ ،وإِ ْن َغ ِشــيت ُْم ِمـ ْن َذلِـ َ
إن َشــا َء َعـ َّـذ َب َوإِ ْن َشــا َء
ـك َشـ ْي ًئا َف َأ ْم ُر ُكـ ْ
َْ
َغ َفـ َـر))((( .و َّملــا أراد القــوم االنــراف بعــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ـن َعبـ ِـد منَـ ِ
ـر بـ ِ ِ
ـن َع ْبـ ِـد الــدَّ ِار ْبـ ِ
ـاف ْبـ ِ
ـي وأمــره
ـب ْب ـ َن ُع َمـ ْ ِ ْ
معهــم ُم ْص َعـ َ
ـن َهاش ـ ِم ْبـ ِ ْ َ
ـن ُقـ َ ٍّ

((( الطبقــات الكــرى ،171 – 170/1 :ينظــر :املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،33 – 32/3الكامــل يف
التاريــخ ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين
اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــر (املتــوىف630 :هـــ) ،حتقيــق :عمــر عبــد الســام تدمــري ،دار الكتــاب

العــريب ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـــ1997 /م ،690 – 689/1 :تاريــخ اإلســام

َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام.653 – 650/1 :

((( ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر ،عبــد الرمحــن
بــن حممــد بــن حممــد ،ابــن خلــدون أبــو زيــد ،ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبييل (املتــوىف808 :هـــ) ،حتقيق:
خليــل شــحادة ،دار الفكــر ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1408 ،هـــ  1988 -م348/2 :

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري ،أبــو حممــد ،مجــال
الديــن (املتــوىف213 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي ،رشكــة

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر ،الطبعــة :الثانيــة1375 ،هـــ  1955 -م:

 ،443/1الطبقــات الكــرى ،172 – 171/1 :املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك،33 – 32/3 :
البدايــة والنهايــة ،183/3 :االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى.69/1 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

أن يعلمهــم اإلســام ويفقههــم يف الديــن ويقرئهــم القــرآن الكريــم((( ،وأصبــح مصعــب
ُيعــرف يف املدينــة باملقــرئ ،وقــد أســلم عــى يديــه كثــر مــن األوس واخلــزرج ِمن ُْهــم
أســيد بــن حضــر َوســعد بــن م َعــاذ ســيدا ْالَ ْوس(((.
ثان ًيا /بيعة العقبة الثانية:
املكرمــة وخــرج فــوج مــن
وبعــد مــدَّ ة مــن الزمــن رجــع مصعــب بــن عمــر إىل م َّكــة َّ

املكرمــة،
األنصــار املســلمني إىل احلــج مــع قومهــم مــن أهــل الــرك ح َّتــى وصلــوا مكــة َّ

رسا عنــد العقبــة مــن أوســط
فتواعــدوا مــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ً
أ َّيــام الترشيــق ،و َّملــا فرغــوا مــن احلــج وحــان موعــد اللقــاء مــع رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) خرجــوا متنكريــن متســللني مســتخفني لئــا يعلــم هبــم املرشكــن،

فتوافــدوا ح َّتــى اجتمعــوا عنــد العقبــة ،وكان عددهــم ثــاث وســبعون رجـ ًـا وامرأتــن
ـبُ ،أم عــارةَ ،إحــدَ ى نِسـ ِ
ـن الن ََّّجـ ِ
ـاء َبنِــي َمـ ِ
ـاز ِن ْبـ ِ
ـت
ـارَ ،و َأ ْسـ َـا ُء بِنْـ ُ
مهــا :ن َُسـ ْي َب ُة بِنـ ُ
َ
ـت َك ْعـ ٍ ُّ ُ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـن َعـ ِـد ِّي ْبـ ِ
َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ
ـن َنـ ِ
ـي ُأ ُّم َمنِيـعٍ ،و َّملــا كانــوا كذلــك
ـابْ ،
إحــدَ ى ن َســاء َبنــي َســل َم َةَ ،وهـ َ
(((
عمــه الع َّبــاس بــن عبــد املطلــب
حــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومعــه َّ
الَـ ْـز َر ِجَ -قـ َ
ـر ْ
ـت ا ْل َعـ َـر ُب إ َّنـ َـا ُي َسـ ُّـم َ
ون
ـالَ :وكَا َنـ ْ
الــذي ابتــدأ الــكالم قائـ ًـاَ (( :يــا َم ْعـ َ َ
((( البداية والنهاية183/3 :

((( ينظر :السرية النبوية البن هشام ،443/1 :االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص69/1 :

((( ينظــر :الســرة النبويــة البــن هشــام ،441/1 :تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ
الطــري ،حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (املتــوىف310 :هـــ)،

(صلــة تاريــخ الطــري لعريــب بــن ســعد القرطبــي ،املتــوىف369 :هـــ) ،دار الــراث – بــروت ،الطبعــة:
الثانيــة  1387 -هـــ ،362 - 361/2 :دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ)،446/2 :
احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،35/3 :تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام،302/1 :
حيــاة الصحابــة.291/1 :
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ــي ِمــ ْن ْالَن َْص ِ
ــارْ :
إن ُم َ َّمــدً ا ِمنَّــا َح ْي ُ
ــهاَّ :-
َه َ
ــث َقــدْ
الَ ْ
ــز َر َجَ ،خ ْز َر َج َهــا َو َأ ْو َس َ
ال َّ
ــذا ْ َ
ِ
ـم َو َقــدْ َمنَ ْعنَــا ُه ِم ـ ْن َق ْو ِمنَــاِ ،م َّـ ْن ُهـ َـو َعـ َـى ِم ْثـ ِ
ـل َر ْأ ِينَــا فِيـ ِـهَ ،ف ُهـ َـو ِف ِعـ ٍّـز ِم ـ ْن َق ْو ِمـ ِـه
َعل ْم ُتـ ْ
الن ِ
ومنَعـ ٍـة ِف ب َلـ ِـد ِه ،وإِ َّن ـه َقــدْ َأبــى َّإل ِ
ـمَ ،وال ُّل ُحـ َ
ـم َتـ َـر ْو َن
ْح َيـ َ
َ
َ ُ
َ
َ َ َ
ـمَ ،فــإِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـوق بِ ُكـ ْ
ـاز إ َل ْي ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َوا ُفـ َ
ـم ِمـ ْن َذلِـ َ
ـك،
ـم َو َمــا َ َت َّم ْل ُتـ ْ
ـون َلـ ُه بِـ َـا َد َع ْو ُتُــو ُه إ َل ْيــهَ ،و َمان ُعــو ُه مَّـ ْن َخا َل َفـ ُهَ ،ف َأ ْن ُتـ ْ
َأ َّن ُكـ ْ
الــر ِ ِ
ِ
ِ
ـمَ ،ف ِمـ ْن ْال َن َفدَ ُعــو ُه،
وج بِــه إ َل ْي ُكـ ْ
ـم ُم ْســل ُمو ُه َو َخاذ ُلــو ُه َب ْعــدَ ْ ُ ُ
ـم َتـ َـر ْو َن َأ َّن ُكـ ْ
َوإِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
َفإِ َّن ـ ُه ِف ِعـ ٍّـز َو َمنَ َعـ ٍـة ِم ـ ْن َق ْو ِمـ ِـه َو َب َلـ ِـد ِه))(((.
قائــاَ (( :قــدْ س ِ
ــم َيــا َر ُس َ
ــول اهللَ ،و ُخ ْ
فــر َّد عليــه الوفــد ً
ــذ
ــم ْعنَا َمــا ُق ْل َ
ــتَ ،ف َت َك َّل ْ
َ
ـك َو َر ِّبـ َ
لِنَ ْف ِسـ َ
ـت))((( ،فتك َّلــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) داع ًيــا
ـك َمــا َأ ْح َب ْبـ َ
ٍ
آيــات مــن القــرآن احلكيــم ،وختــم
ثــم تــا عليهــم
إىل اهلل تعــاىل ومرغ ًبــا باإلســامَّ ،
ـون ِمَّــا َتنَعـ َ ِ ِ
ـم َعـ َـى َأ ْن َتْنَ ُعـ ِ
كالمــه بقولــهُ :
ـم))((( َقـ َ
ـال:
ْ ُ
َاء ُكـ ْ
((أ َبايِ ُع ُكـ ْ
ـاءك ُْم َو َأ ْبن َ
ـون منْـ ُه ن َسـ َ
َف َأ َخـ َـذ ا ْلــراء ب ـن معــر ٍ ِ ِ
ـم َقـ َ
الـ ِّـق (نَبِ ًّيــا)َ ،لن َْمنَ َعنَّـ َ
ـمَ ،و َا َّلـ ِـذي َب َع َثـ َ
ـك
ـك بِ ْ َ
ـالَ :ن َعـ ْ
ور بِ َيــدهُ ،ثـ َّ
ََ ُ ْ ُ َ ْ ُ

ِ
الـ ُـر ِ
ـع ِمنْـ ُه ُأ ُز َر َنــاَ ،ف َب ِاي ْعنَــا َيــا َر ُسـ َ
ال ْل َقـ ِـة،
مَّــا ن َْمنَـ ُ
وبَ ،و َأ ْهـ ُـل ْ َ
ـول اهللَ ،فن َْحـ ُن َو َاللَِّ َأ ْبنَــا ُء ْ ُ
َاهــا كَابِـ ًـرا َعـ ْن كَابِـ ٍـر))((( ،وهنــا يعــرض أبــو اهليثــم القــول والــراء يكلــم رســول اهلل
َو ِر ْثن َ
((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،441/1 :دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ):
احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
 ،446/2املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،35/3 :تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام:
 ،302/1البدايــة والنهايــة.196 – 195/3 :

((( تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري) ،362/2 :املنتظــم يف تاريــخ األمــم
وامللــوك ،35/3 :الكامــل يف التاريــخ.691/1 :

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،442/1 :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلة تاريــخ الطربي):
 ،362/2دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهاين.301/1 :

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،442 :االكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اهلل  -صــى اهلل عليــه
وســلم  -والثالثــة اخللفــاء ،ســليامن بــن موســى بــن ســامل بــن حســان الكالعــي احلمــري ،أبــو الربيــع
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(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ويقــولَ (( :يــا َر ُسـ َ
ـاس فِيـ َ
ـول اهلل َل َع َّلـ َ
ـك،
ـك إِ َذا َح َار ْبنَــا النَّـ َ
الــرب َعـ َـى ِسيسـ ِ
ال ْلـ ِ
الــو ِار و ِْ
و َق َطعنَــا مــا بينَنَــا وبينَهـ ِ
ـائ َها
ـف َو ْالَ ْر َحــا ِمَ ،و َ َ
ح َل ْتنَــا ْ َ ْ ُ
ـم مـ َن ِْ َ َ
َ
َ ْ َ َْ ََْ ُ ْ
ِ
َفك ََش ـ َف ْت َلنَــا َع ـن ِقن ِ
ـاس فِيـ َ
ـك))(((.
َاع َهــا َِل ْقـ َ
ـت بِ َب َلــد َك َوت ََر ْك َتنَــا َو َقــدْ َح َار ْبنَــا النَّـ َ
ْ

ـم َقـ َ
ـم َر ُسـ ُ
ـالَ (( :بـ ْـل الــدَّ َم الــدَّ َمَ ،و َْالــدْ َم
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ُثـ َّ
َف َت َب َّسـ َ
ِ
ـن َحار ْب ُتــمَ ،و ُأسـ ِ
ـم ِمنِّــيُ ،أ َحـ ِ
ـن َســا َْلت ُْم))(((.
ـال ُ َمـ ْ
َ
ـار ُب َمـ ْ َ ْ
ـم َو َأ ْن ُتـ ْ
َْالــدْ َمَ ،أ َنــا منْ ُكـ ْ

واملعنَّــى َّ
أن أبــا اهليثــم أراد َأنــه كَا َنــت َب ْيننَــا َو َبــن قــوم َي ْعنِــي ُقر ْي ًشــا عهــود ومواثيــق،
َاهــا فِيــك ،فلعلــك ترجــع إِ َل َم َّكــة إِذا َظهــرت وختــي بيننــا وبــن القــومَ ،وأ َّمــا
ـم َقط ْعن َ
ثـ َّ

َقــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) الــدَّ م الــدَّ م َو ْالــدم ْالــدم ،وقــد ُأختلف يف
ال ِ
هــذا القــول لف ًظــا وتأويـ ًـا َف َقـ َ
اه ِل َّيــة إِذا حتالفــت تَقــول:
ـال َبعضهــم :كَا َنــت ُق َر ْيــش ِف ْ َ
الــدَّ م الــدَّ م َو ْالــدم ْالــدم ،ويقصــدون مــن ذلــك :تطلــب بدمــي وأطلــب بدمــكَ ،و َمــا
هدمــت مــن الدِّ َمــاء هدمــت َأي َمــا َع َفـ ْـوت َعنـ ُه وهدرتــه َع َفـ ْـوت َعنـ ُه وهدرتــهَ ،و َقـ َ
ـال
ـون :هدمــي هدمــك و ِ
آخــرَّ :إنــم كَا ُنــوا َي ُقو ُلـ َ
دمــي دمــك ،وترثنــي أرثــك ،وتطلــب ِب
َ
ـات َأحدمهــا ورثـه اآلخــر الســدس ودفــع ا ْلب ِ
اقــي إِ َل ورثتــه.
وأطلــب بــكَ ،فــإِذا َمـ َ
َ
َ
َ َ ُ
ُّ
(املتــوىف634 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ ،266/1 :تاريــخ
الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري) ،363 – 362/2 :املنتظــم يف تاريــخ األمــم
وامللــوك ،36/3 :تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام.303 :

((( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن
مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،306 – 305/1 :معرفــة الصحابــة ،2448/5 :ســر الســلف
الصاحلــن إلســاعيل بــن حممــد األصبهــاين.661/1 :

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،442/1 :دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبو بكــر البيهقي (املتــوىف458 :هـــ)،447/2 :
احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،36/3 :البدايــة والنهايــة.402/4 :

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()
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أ َّمــا االختــاف يف اللفــظ فإ َّنــه روي أ َّنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــالْ :الــدم
ـم ،ومعنــى ذلــك أ َّنــه
ـع حرمتكــم وبيتــي َمـ َ
ْالــدم ،واللــدم اللــدمَ ،أي :حرمتــي َمـ َ
ـع َبيت ُكـ ْ
ُي ِريــد باهلــدم َمــا ْانَــدم مــن َج َوانِــب ا ْلبِ ْئــر َفســقط فِ َيهــاَ ،فك ََأ َّن ـ ُه َأ َرا َد عــى َهـ َـذا الت َّْأ ِويــل:
ـمَ ،و ِمَّــا ْ
يشــهد هلَـ َـذا الت َّْأ ِويــل َأنــه ُر ِو َي
مقــري مقربكــمَ ،أي َل َأ َزال َح َّتــى َأ ُمــوت عنْد ُكـ ْ
ِف َح ِديــث آخــر َأن ْالَن َْصــار َقا ُلــواَ :أ َتـ َـر ْو َن َأن نَبِــي اهلل إِذا فتــح اهلل َع َل ْيـ ِـه َم َّكــة أرضــه

وبلــده ُيقيــم َهبــاَ ،ف َقـ َ
ال ْر َمــة :مجــع
ـال :م َعــاذ اهلل ا ْلحيــا حمياكــم َوا َْلـ َـات مماتكــم .واللــدم ْ ُ
ـاتَ ،أي يرضبــن
الدم ،وهــو أهــل الرجــل ونســاؤه ،وذلــك ِلَ َّنُـ َّن يلتدمــن َع َل ْيـ ِـه إِذا َمـ َ
ـرب ،والقصــد مــن قــول رســول اهلل (صــى اهلل
صدورهــن َأو خدودهــن ،واللــدم الـ َّ ْ

ـع حرمكــم((( .أو َّ
أن املقصــودُ :حر َمتــي
عليــه وآلــه وســلم) (اللــدم اللــدم) حرمــي َمـ َ
ِ
ـت ا ْلبنــاء َهدْ ًمــا،
ـع َب ْيتِكــم وأصــل اهلَــدَ م َمــا اهنَــدَ مُ .ي َقــال :هد ْمـ ُ
ـع ُح ْر َمتكــم ،وبيتــي َمـ َ
َمـ َ
ـالَ :مقـ َ ِ
ـزل الرجــل َهدَ ًمــا الهندامــهَ .فك ََأ َّنـ ُه َقـ َ
ـم َي منـ ُ
ب ُكــم:
ـري َم ْق َ ُ
وسـ ِّ
وا َمل ْهــدُ وم َهــدَ ٌمُ ،
إن قت َلنــي إنسـ ٌ
ـم ،وقيــل يف معنــى َد ِمــي َد ُمــكْ :
ـان
ـم َح َّتــى أمـ َ
ـوت عنْد ُكـ ْ
َأي َل َأ َزال َمع ُكـ ْ
طلبـ َ ِ
وهدَ مــي َهدَ ُمــك َأي َمــن
عمــك وأخيــك)َ ،
ـت بدَ مــي َكـ َـا تط ُلـ ُ
ْ
ـب بِــدَ م ول ِّيــك (ا ْبــن ِّ
ِ
ِ
وش ًفــا فقــد َهدَ مــه ِمنْــكّ ،
ـي،
وكل مــن ق َتــل َلــك ول ًّيــا َفك ََأ َّنـ َـا قتـ َـل َوليـ ِّ
َهــدَ م يل عـ ًّـزا َ َ
َومــن َأ َرا َد َهدْ مــك فقــد قصــدين بذلــك(((.

((( ينظــر :غريــب احلديــث ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (املتــوىف276 :هـــ) ،حتقيــق :د.
عبــد اهلل اجلبــوري ،مطبعــة العــاين – بغــداد ،الطبعــة :األوىل 1397 ،هـــ.304 – 303/6 :

((( ينظــر :هتذيــب اللغــة ،حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (املتــوىف370 :هـــ) ،حتقيــق:

حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :األوىل2001 ،م– 123/6 :
 ،124ينظــر :الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري
جــار اهلل (املتــوىف538 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي -حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعرفــة

– لبنــان الطبعــة :الثانيــة.252/1 :
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وبعــد قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يلتفــت أبــو اهليثــم إىل قومــه
ـول اهلل ح ًّقــاَ ،أ ْشــهدُ بِــاهلل إِ َّن ـه َلصـ ِ
فيقــول هلــمَ (( :يــا َقـ ْـو ِمَ ،هـ َـذا َر ُسـ ُ
ـاد ٌقَ ،وإِ َّن ـ ُه ا ْل َيـ ْـو َم
ُ َ
َ
َ
ِ
ــه و َع ِش ِ ِ
ِ ِ
ِف حــر ِم اهلل و َأمنِ ِ
ُــم
ــه َب ْ َ
ــن َظ ْه َــر ْي َق ْوم َ
ُــم إِ ْن ُت ِْر ُجــو ُه ت َْرمك ُ
ــرتهَ ،فا ْع َل ُمــوا َأ َّنك ْ
َ ْ
َ َ
َ
سو ِ
ـت َأ ْن ُفسـكُم بِا ْل ِق َتـ ِ
يل اهلل َو َذ َهـ ِ
ـال ِف َســبِ ِ
ـاب
ـت َطا َبـ ْ
احــدَ ٍةَ ،فــإِ ْن كَا َنـ ْ
ا ْل َعـ َـر ُب َعـ ْن َقـ ْـو ٍ َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،فإِ َّنـ ُه َر ُسـ ُ
ـم ِخ ْذ َل َنـ ُه َف ِمـ َن
ـول اهلل َح ًّقــاَ ،وإِ ْن خ ْف ُتـ ْ
ْالَ ْمـ َـوال َو ْالَ ْو َلد َفا ْد ُعــو ُه إِ َل َأ ْرض ُكـ ْ
توجــه أبــو اهليثــم تلقــاء رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
ْال َن))((( ،(((%و َّملــا قبلــوا ذلــك َّ

(((
ـم تتابــع القــوم بعــده عــى البيعــة
وســلم) وقــال أنــا َّأول مــن يبايــع فبايــع أبــو اهليثــم ثـ َّ

ك َّلهــم.

ثــم قــال هلــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)َ (( :أ ْخ ِرجــوا َ ِ
ـي
ُ
ـم ا ْثنَـ ْ
إل منْ ُكـ ْ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعـ َ ِ
ـر ن َِقي ًبــا ،تِ ْس ـ َع ًة
ـم ا ْثنَـ ْ
ـمَ .ف َأ ْخ َر ُجــوا من ُْهـ ْ
ـم بِـ َـا ف ِيهـ ْ
ـر نَقي ًبــا ،ل َيكُو ُنــوا َعـ َـى َق ْوم ِهـ ْ
ـي َعـ َ َ
َ
الَـ ْـز َر ِجَ ،و َث َل َث ـ ًة ِم ـ ْن ْالَ ْو ِ
ِم ـ ْن ْ
س))((( ،وعنــد ذلــك قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
((( يبــدو َّ
أن أبــا اهليثــم – كــا يظهــر مــن النصــوص -قــد كـ َّـرر كالمــه يف كال العقبتــن وأراد بــه أن يســتوثق
لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن قومــه ،وكذلــك أراد أن يبــن لقومــه املوقــف الــذي هــم
فيــه ح َّتــى يكونــوا عــى قــدر املســؤولية التــي ســتلقى عليهــم جـ َّـراء بيعتهــم لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم)

((( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين.310/1 :
((( السرية النبوية البن هشام.447/1:

((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،443/1 :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ
الطــري) ،362/2 :ينظــر :دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن احلســن بــن
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ) ،452/2 :الســرة
عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
النبويــة (مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر) ،199 – 198/2 :عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل
والســر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ،ابــن ســيد النــاس ،اليعمــري الربعــي ،أبــو الفتــح ،فتــح
الديــن (املتــوىف734 :هـــ) ،تعليــق :إبراهيــم حممــد رمضــان ،دار القلــم – بــروت ،الطبعــة :األوىل،

 ،191/1 :1993/1414تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام.305/1 :

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()
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الو ِاريـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يســى
ـم ُك َفـ َـا ُءَ ،ك َك َفا َلــة ْ َ َ ِّ
ـن لع َ
ـم بِـ َـا ف ِيهـ ْ
ـم َعـ َـى َق ْوم ُكـ ْ
وآلــه وســلم) للنقبــاءَ (( :أ ْن ُتـ ْ
ا ْبـ ِ
ـم))(((.
ـمَ ،و َأ َنــا ك َِفيـ ٌـل َعـ َـى َق ْو ِمــيَ -ي ْعنِــي ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
ني َ -قا ُلــواَ :ن َعـ ْ
ـن َم ْر َيـ َ

ومل يكــن اختيــار النقبــاء عشــوائ ًيا مــن دون إشــارة ،وإ َّنــا كان االختيــار بإشــارة مــن
جربئيــل (عليــه الســام) فهــو الــذي ((ك َ ِ
ي َع ُلـ ُه ن َِقي ًبــا))(((.
ـر َلـ ُه إِ َل َمـ ْن َ ْ
َان ُيشـ ُ
ِ
ِ
ِ
ــمَ .و َم ْعنَــا ُه َو َم ْعنَــى
يــب ا ْل َق ْ
والنقيــب :يف اللغــة مــن ((نَق ُ
ــو ِمَ :شــاهدُ ُه ْم َو َضمين ُُه ْ
ـال و ِ
ِ
احــدٌ ِ ،لَ َّن ـه ينَ ِّقــب َع ـن ُأم ِ ِ
ـب َعـ ِ
النِّ َقـ ِ
س ِار.
ـاب ا ْل َعـ ُ َ
ـب َكـ َـا َينْ ُقـ ُ
ـمَ ،أ ْو ُينَ ِّقـ ُ
ُُ ُ
ورهـ ْ
ْ ُ
ـن ْالَ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ش ٌء َح َســ ٌن َقــدْ ُش ِ
ــه َر ،ك ََأنَّــ ُه
ــها َصح ٌ
اس َ
يمــ ُةَ ،وق َي ُ
َوا َْلنْ َق َبــ ُة :ا ْل َف ْع َلــ ُة ا ْلك َِر َ
يــح ،لَ َّنَــا َ ْ
ـب َعنْـ ُه))((( ،وهــو ((الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل :إ َّنــه الضمــن ،وقــد قيــل :إنــه
ُن ِّقـ َ
ُْ ُ ْ
َََْ
ــم اثــ ْ َ
ي
األمــن ،وقــد قيــل :إ َّنــه الشــهيد عــى قومــه))((( ،قــال تعــاىلَ  :وبعثنــا مِنه
َ َ َ َ ً
ـر ن ِقيبــا ،(((أي ((أخــذ مــن كل ســبط منهــم ضمينًــا بــا عقــد عليهــم مــن امليثــاق
عـ

يف أمــر دينهــم))((( .فــكان أبــو اهليثــم رئيــس قومــه ،واألمــن عليهــم ،والشــاهد فيهــم.
((( الســرة النبويــة البــن هشــام ،446/1 :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلة تاريــخ الطربي):
 ،363/2البدايــة والنهايــة ،406/4 :ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم
مــن ذوي الشــأن األكــر.418/2 :

((( دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ُ
س ْو ِجــردي
اخل َ ْ
اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ) ،453/2 :عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل

والســر ،192/1 :البدايــة والنهايــة405/4 :

((( معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي ،أبــو احلســن (املتــوىف395 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.466/5 :

((( اخلصــال ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :هـــ) ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،مؤسســة النــر

اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة 18 ،ذي القعــدة احلــرام 1403هـــ  1362 -ش492 :

((( سورة املائدة.12 :
((( اخلصال.492 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ٍ
خاصــة فضـ ًـا عــن ُحســن ســرته
وهــذا املنصــب ال يكــون َّإل ملــن يمتلــك مؤهــات َّ

ورسيرتــه ،ال سـ َّيام وأن االختيــار كان مــن اهلل تعــاىل عــن طريــق جربئيــل (عليه الســام).

ِ
ِ
ـب َبنِــي الن ََّّجـ ِ
ـب َبنِــي َس ـ َل َم َة
ـار َأ ْس ـ َعدُ ْب ـ ُن ُز َر َارةََ ،ونَقيـ ُ
أ َّمــا أســاء النقبــاء فهــم :نَقيـ ُ
ـن حــرا ٍم ،ون َِقيــب بنِــي سـ ِ
ـرا ُء ْب ـ ُن َم ْعـ ُـر ٍ
ـاعدَ ةََ :س ـ ْعدُ ْب ـ ُن
ُ َ
ورَ ،و َع ْبــدُ اهلل ْب ـ ُن َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ َ َ َ
َ
ا ْلـ َ َ
ـار ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ُعبــادةَ ،وا ُْلنْـ ِـذر بـن َعمـ ٍـرو ،ون َِقيـ ِ
الَـ ِ
ـب َبنِــي ْ
ث
ـع ْبـ ُن َمالــكَ ،ونَقيـ ُ
ـب َبنــي ُز َر ْيـ ٍـقَ :رافـ ُ
ُ
َ
َ َ َ
ُ ْ ُ ْ
الـ ْـزر ِجَ :عبــدُ اهلل بـن رواحـ َة ،وسـعدُ بـن الربِيـعِ ،ون َِقيــب بنِــي َعــو ِ
ف ْبـ ِ
ْبـ ِ
ـن ْ
الَـ ْـز َر ِج:
ْ
ُ َ
َ
ْ
ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ
ـن ْ َ َ
ـن الص ِامـ ِ
ِ ِ
ـت َخ ِ
ار َج ـ َة ْب ـ َن َز ْيـ ٍـد-
ـم َج َعـ َـل َبــدَ َل ُع َبــا َد َة ْبـ ِ َّ
ُع َبــا َد ُة ْب ـ ُن َّ
الصامــتَ -و َب ْع ُض ُهـ ْ
ِ
ٍ
ِ
ـب َبنِــي َع ْمـ ِـرو ْبـ ِ
ـم
َونَقيـ ُ
ـن َعـ ْـوفَ :س ـ ْعدُ بــن خيثمــة ،ونقيــب بنــي َع ْبــد ْالَ ْشـ َـه ِلَ -و ُهـ ْ
ـر ،و َأبــو ْالي َث ـ ِم ب ـن ال َّتيهـ ِ
ِم ـ َن ْالَ ْو ِ
ـان(((.
سُ -أ َس ـ ْيدُ ْب ـ ُن ُح َضـ ْ ٍ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ
وقد حرص الشاعر َك ْعب بن مالك النُّ َق َباء يف قصيدة له قال فيها:
أَ ْب ِل ْ��غ أُب ًَّي��ا أََّن�� ُه َف َ
الش� ْ�ع ِب َو ْ َ
�ان َغ� َ�دا َة ِّ
َو َح� َ
ال� ْ ُ
��ال َر ْأيُ�� ُه
ين َوا ِق� ُ�ع
َ
��ك َن ْف ُس َ
أَبَ��ى اهلل َم��ا َمَّن ْت َ
��ر َّ
��ك َّإن�� ُه
��ام ُع
��اس َرا ٍء َو َس ِ
ب ْر َص��ا ِد أ ْم ِ
ِِ
الن ِ
َوأَ ْبِل ْ��غ أَبَ��ا ُس ْ��ف َي َ
ان أَ ْن َق ْ��د ب َ
َ��دا َل َن��ا
�اط ُع
ِبَأ ْ َ
ح� َ�د ُن��و ٌر ِم� ْ�ن ُه� َ�دى اهلل َس� ِ
�لا َت ْر َغ َ ْ
ْ َ
َف َ
ج ْ��ع ُ
َوأَ ِّل ْ
ك َّل َم��ا أَ ْن َ
��ع
��ر ُت ِري�� ُد ُه
ام ُ
��ب َو َ ِّ
��ت َج ِ
�بن ِف َحش�� ِد أ ْم ٍ

َودُو َن َ
��ك َف ْاع ُل ْ��م أَ َّن َن ْق َ
��ض ُعهُو ِد َن��ا
�برا ُء َوا ْب ُ
ك َل ُه َم��ا
أَبَ��ا ُه ْال ََ
��رو ِ
��ن َع ْم ٍ
��ذ ٌر
َو َس ْ��ع ٌد أَبَ��ا ُه َّ
��اع ِد ُّي َو ُم ْن ِ
الس ِ
��ن َربي��ع ْ
ْ
إن َت َنا َو ْل َ
��ت َع ْه َ
��د ُه
َو َم��ا اب ُ ِ ٍ
َوأَ ْي ًض��ا َف َ
اح َ
�لا ي ْ
ُع ِطي َك�� ُه ا ْب ُ
��ة
��ن َر َو َ

الر ْه ُ
أَبَ��ا ُه َع َل ْي َ
��ط ِح�ي َ
ن َت َتا َب ُع��وا
��ك َّ
َوأَ ْس�� َع ُد ي َْأبَ��ا ُه َع َل ْي َ
��ع
��ك َو َرا ِف ُ
َِ
��ك ْ
��ت َذ ِل َ
ل ْن ِف َ
إن َحا َو ْل َ
��ك َج��ا ِد ُع
ُس��ِلم ِه َل ي ْ
َط َم َع ْ
��ع
ام ُ
��ن َث َّ
��م َط ِ
ِب ْ ِ
َوإ ْخ َف��ا ُر ُه ِم ْ
��ع
��م َنا ِق ُ
الس ُّ
��ن دُو ِن�� ِه ُّ
ِ

((( ينظــر :الســرة النبويــة البــن هشــام ،444 – 443/1 :عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر:
 ،192 – 191/1تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام304 – 303/1 :
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��ي ْب ُ
��ت
َو َف��ا ًء ِب�� ِه َو ْال َق ْو َقِل ُّ
ام ٍ
��ن َص ِ
أَبُ��و َه ْي َث َ
ٌّ
ب ْثِلهَ��ا
��م أ ْي ًض��ا َو ِف ِ ِ
ٍ
ْ
ْ
َ
ير إن أ َر ْد َت ِبَط َم� ِ�ع
َو َم��ا ا ْب� ُ�ن ُح َض� ْ ٍ
َو َس� ْ�ع ٌد أَ ُخ��و َع ْم� ِ�رو ْب� ِ�ن َع� ْ�و ٍف َفإَِّن � ُه
أُ َ
ول َك ُ ُ
ن��و ٌم َل ُي ِغَُّب��ك ِم ْنه ْ
ُ��م

��ة َع َّم��ا ُ َ
��ع
��او ُل يَا ِف ُ
ِب َْند َ
ُوح ِ
ت ِ
ب��ا أَ ْع َط��ى ِم� ْ�ن ْال َع ْه � ِد َخا ِن� ُ�ع
َو َف��ا ًء ِ َ
ْ
َف َه� ْ�ل أَ ْن� َ
�از ُع
�ت َع� ْ�ن أُ ْ ُ
حو َق� ِ�ة ال َغ� ِّ�ي َن� ِ
وح ِلَ��ا َحا َو ْل َ ْ َ
��ع
��ر َما ِن ُ
َض�� ُر ٌ
��ت ِمل ْم ِ
ُج��ى َّ
َع َل ْي� َ
الل ْي� ِ�ل َطا ِل ُع
�س ِف د َ
�ك ِب َن ْح� ٍ

وعنــد ذلــك صــاح الشــيطان ِمـ ْن َر ْأ ِ
س ا َلْ َبـ ِ
الص َبــا ُة َم َع ُه،
ـلَ :
ـم ِف ُم َذ َّمـ ٍم َو ُّ
((هـ ْـل َل ُكـ ْ
ـول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)(( :لَ
ـال َر ُسـ ُ
ـم))(((َ ،ف َقـ َ
َقــدْ ْ
اجت ََم ُعــوا َعـ َـى َح ْربِ ُكـ ْ
ِ
ـس َي ْسـ َـم ُع ُه َأ َحدٌ ِمَّـ ْن َتَا ُفـ َ
ـون))(((،
ـسَ ،ل ْيـ َ
الصـ ْـو ُتَ ،فإِ َّنـ َـا ُهـ َـو َعــدُ ُّو اهلل إِ ْبليـ ُ
ـم َهـ َـذا َّ
َي ُر ْع ُكـ ْ
ِ
ـن ُأ ْز َيـ ٍ
ـن َلـ َ
ـكْ ،ار َف ُّضــوا إىل رحالكم))(((.
ـب َأ َمــا َواهللِ َلَ ْف ُر َغـ َّ
َب ا ْل َع َق َبــةَ ،هـ َـذا ا ْبـ ُ
((هـ َـذا َأز ُّ
َ
(((

((( السرية النبوية البن هشام445/1 :
((( املصدر نفسه204/2 :

((( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،310/1 :اخلصائــص الكــرى ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال
الديــن الســيوطي (املتــوىف911 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة – بــروت (د ط)( ،د ت).303/1 :

((( دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ُ
س ْو ِجــردي
اخل َ ْ
اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ) ،448/2 :املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك38/3 :

املبحث الثالث
مواقف مع رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
ً
أول /املؤاخاة:
املؤاخــاة :هــي عهــد أخــوة عقــده رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بــن

املكرمــة بــن املهاجريــن ،واألخــرى يف املدينــة املنــورة
صحابتــه مرتــن :إحدامهــا يف مكــة َّ

بعــد اهلجــرة بــن املهاجريــن واألنصــار .ومــا يتعلــق بالبحــث هــي املؤاخــاة الثانيــة،
ولذلــك سنســلط الضــوء عليهــا.

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
تعــدُّ املؤاخــاة خطــوة اســراتيجية مــن النبــي َّ

هيــدف منهــا إىل بنــاء النظــم التأسيســية للمجتمــع اإلســامي ،فهــو قــد رصــد بشــكل
دقيــق حالــة املســلمني املهاجريــن الذيــن تركــوا األهــل واألصحــاب واألمــوال وفـ ُّـروا
بدينهــم إىل أرض وأنـ ٍ
ـاس وواقــع جديــد حتكمــه أطــر ختتلــف عـ َّـا كانــوا عليــه ،أضــف

إىل ذلــك مشــكلة الواقــع االقتصــادي بالنســبة هلــم وكيف َّيــة بنــاء حياهتــم وهــم بــا مــال،

ولذلــك كان ال بــدَّ مــن كــر حواجــز الغربــة والطبقيــة بــن املســلمني يف َّأول نــواة
تتأســس عــى بنــاء راســخ مــن األوارص القويــة بــن
جمتمعيــة هلــم ،وهــذه النــواة جيــب أن َّ
األفــراد ،بحيــث تــذوب فيهــا الضغائــن واألحقــاد والعزلــة االنتــاءات الفرديــة للقبيلــة

والقوميــة ،ليحــل حملهــا االنتــاء إىل الديــن اإلســامي الــذي يرقــى ويعلــو عــى ِّ
كل
انتــاء ،ولذلــك وجــد النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف املؤاخــاة أســلوب

عمــي حي ِّقــق مــا هيــدف إليــه مــن بنــاء جمتمــع مســلم تســوده العدالــة وحتكمــه املســاوات،
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

وتُعــدُّ حـ ًـا ناج ًعــا لكــر حاجــز الغربــة عنــد املهاجريــن ،وتعيــد هلــم كرامتهــم بحيــث
بأنــم لــن يكونــوا محـ ًـا ثقيـ ًـا عــى األنصــار.
يشــعرون َّ

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف املدينــة
فــكان َّأول عمــل قــام بــه النبــي َّ

املنــورة بعــد بنــاء املســجد هــو املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار عــى أســاس عقائــدي

بترشيــع مــن اهلل تعــاىل ،فآخــى ((بــن املهاجريــن واألنصــار عــى احلــق واملؤاســاة،
يتوارثــون بعــد املــات دون ذوي األرحــام ،وكانــوا تســعني رجــا :مخســة وأربعــون
رجــا مــن املهاجريــن ،ومخســة وأربعــون مــن األنصــار .ويقــال :كانــوا م ْائــة ،مخســون

مــن املهاجريــن ،ومخســة وأربعــون مــن األنصــار ،وكان ذلــك قبــل بــدر ،فلــا كانــت

َْ ُ ُ ْ َْ َْ
وقعــة بــدر ،وأنــزل اهلل (عــز وجــل)َ  :و ُأولُــوا ْالَ ْ
ِ
ـاب
ـ
ِت
ك
ف
ـض
ـ
ع
ب
ب
ىل
و
أ
ـم
ـ
ه
ض
ع
ب
ـام
ـ
ح
ر
ِ ٍ ِ
ِ

اهلل (((نســخت هــذه اآليــة مــا كان قبلهــا وانقطعــت املؤاخــاة يف املــراث ،ورجــع كل
إنســان إىل نســبه وورثــه ذوو رمحــه))(((.

فآخــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــن املهاجريــن واألنصــار ،فجعــل لـ ِّ
ـكل

فــرد مــن املهاجريــن ً
أخــا لــه مــن األنصــار يواســيه بــا عنــده مــن مؤنــة العيــش ،وقــد

آخــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــن أيب اهليثــم بــن التيهــان وعثــان بــن مظعــون
ـان صـ ٍ
(رضــوان اهلل عليهــا)((( ،فكانــا نعــم القرينــن؛ ملــا ضمــت رسيرهتــا مــن إيـ ٍ
ـاف
َّ
ٍ
وروح زكيــة جعلــت منهــا أن يكونــا مــن خــرة أصحــاب اإلمــام عــي (عليــه الســام).
((( سورة األنفال.75 :

((( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك.71 – 70/3 :

((( ينظــر :املحــر ،74/1 :الطبقــات الكــرى ،342/3 :مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان ،345/5 :عيــون
األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ،ابــن ســيد النــاس،

اليعمــري الربعــي ،أبــو الفتــح ،فتــح الديــن (املتــوىف734 :هـــ) ،تعليــق :إبراهيــم حممــد رمضــان ،دار
القلــم – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1414 ،ه – 1993م.232/1 :
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ثان ًيا /بدري:

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وملن اتَّبعه وشــايعه،
ازداد أذى املرشكــن للنبــي َّ

وقــد اتفقــت كلمتهــم عــى حماربــة كل مــن يثبــت والءه للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) فصــاروا يتتبعوهنــم أينــا وجــدوا ،ولذلــك خ َّطــط النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه
املكرمــة إىل مــكان آخــر يســتطيع فيــه التحـ ِّـرك بحر َّيـ ٍـة
وآلــه وســلم) للهجــرة مــن م َّكــة َّ
الرســايل ،وقــد هتيــأت الظــروف يف يثــرب إىل أن تكــون املح َّطــة
تا َّمــة لنــر مرشوعــه ِّ
وخصوصــا بعــد
التــي تســتقبل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ومــن آمــن بــه،
ً
بيعــة العقبــة الثانيــة التــي كانــت بوابــة لنــر اإلســام يف يثــرب ،إذ انطلــق املبايعــون
فيهــا ينــرون اإلســام يف قومهــم ح َّتــى مل يبـ َـق بيــت فيهــا ال يوجــد فيــه ذكــر لإلســام،

فأصبحــت قاعــدة قويــة ورصينــة للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وأتباعــه ،ومــن
ـات وأفـ ٍ
هنــا جــاء األمــر باهلجــرة إليهــا عــى شــكل مجاعـ ٍ
ـراد ،و َّملــا متَّــت اهلجــرة إىل يثــرب
التــي ُسـ ِّـميت بــــ (املدينــة املنــورة) أصبــح للمســلمني كيــان مســتقل لــه ثقلــه اجلغــرايف
أحســت قريــش بخطــورة
والســيايس ،حتَّــى صــار ُيــدِّ د مراكــز جتــارة قريــش ،وهنــا َّ

اإلســام بموقعــه اجلديــد ،فدعــت أنصارهــا ومــن واهلــا حلــرب النبــي وأنصــاره ،وقــد
حدثــت مواجــه عســكرية بــن الطرفــن ُأطلــق عليهــا (معركــة بــدر) ،وهــي َّأول معركــة
حممــد (صــى اهلل
حدثــت بــن املســلمني واملرشكــن مــن قريــش ،انتهــت بانتصــار النبــي َّ
عليــه وآلــه وســلم) وأنصــاره وهزيمــة املرشكــن هزيمــة نكــراء بعــد أن ُقتِــل ســادهتم

وقادهتــم.

كان عــدد املســلمني فيهــا ثــاث مائــة وبضعــة عــر((( ،نالــوا رشف املشــاركة يف
وض الباســم يف الـ ِّـذب َع ـن س ـن َِّة أيب ال َق ِ
اســم -
ِّ
ْ ُ
((( ينظــر :املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،129/3 :الـ َّـر ُ َ ْ
ٍ
[آله]سـ َّل َم ( -وعليــه حـ ٍ
الصنعــاين) ،ابــن الوزيــر،
َصـ َّـى اهلل َع َل ْيـ ِـه َو
ـواش جلامعــة مــن العلــاء منهــم األمــر ّ
َ
حممــد بــن إبراهيــم بــن عــي بــن املرتــى بــن املفضــل احلســني القاســمي ،أبــو عبــد اهلل ،عــز الديــن ،مــن
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هــذه املعركــة ،وقــد نــال املخلصــون منهــم الثنــاء والتبجيــل بوصفهــم األســبق إيام ًنــا
وجهــا ًدا وتضحيـ ًة ،وقــد كان مــن هــذه الثلــة املؤمنــة أبــو اهليثــم بــن التيهــان ،إذ أمجعــت
املصــادر عــى مشــاركته فيهــا ،ويف مجيــع املشــاهد التــي خاضهــا رســول اهلل (صـ َّـى اهلل

عليــه وآلــه وســلم)(((.
ً
ثالثاَ /
اخل ْرص:

ْــرص مــا عــى النخلــة،
حل ْ
ــرص(( :ا َ
اخلَ ْ
ــز ُر يف العــدد والكيــل ،واخلــارصَ :ي ُ

ثــم يقســم اخلــراج عــى ذلــك))(((َ ،
الر َطــب
صَ :
واخلـ ْـر ُ
((حـ ْـز ُر مــا عــى النَخــل مــن ُ
آل الوزيــر (املتــوىف840 :هـــ) ،تقديــم :فضيلــة الشــيخ العالمــة بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد ،اعتنــى بــه:

عــي بــن حممــد العمــران ،دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع( ،د ط)( ،د ت).13/1 :

((( ينظــر :املغــازي ،حممــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي األســلمي بالــوالء ،املــدين ،أبــو عبــد اهلل،
الواقــدي (املتــوىف207 :هـــ) ،حتقيــق :مارســدن جونــس ،دار األعلمــي – بــروت ،الطبعــة :الثالثــة

 ،158/1 :1989/1409 -الســرة النبويــة البــن هشــام ،455/1 :الطبقــات الكــرى– 341/3 :

 ،342طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،141/1 :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك) ،وصلــة تاريــخ

الطــري ،447/4 :معجــم الصحابــة ،183/5 :الثقــات ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ
بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ) ،طبــع بإعانــة :وزارة املعــارف

للحكومــة العاليــة اهلنديــة ،حتــت مراقبــة :الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثامنيــة،
دائــرة املعــارف العثامنيــة بحيــدر آباد الدكن اهلنــد ،الطبعــة :األوىل 1393 ،ه =  ،376/3 :1973الســرة

النبويــة وأخبــار اخللفــاء ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم،
صححــه ،وعلــق عليــه احلافــظ الســيد عزيــز بــك ومجاعــة مــن
الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ)ّ ،

العلــاء ،الكتــب الثقافيــة – بــروت ،192/1 :معرفــة الصحابــة ،2447/5 :جوامــع الســرة ومخــس

رســائل أخــرى البــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــي القرطبــي الظاهــري
(املتــوىف456 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار املعــارف – مــر ،الطبعــة 1900 ،1 :م،124/1 :

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،1349 – 1348/3 :تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ
والســر ،93/1 :البدايــة والنهايــة.106 – 105 /10 :

((( العــن ،أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري (املتــوىف170 :هـــ)،
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متــرا))(((.
ً

وقــد كان أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) خيــرص التمــر عــى اليهــود وقصــة ذلــك

نجدهــا عندمــا فتــح رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) خيــر عنــوة بعد قتــال فقال
ـاب الن ّْخـ ِ
اه ْم رســول اهلل
ـل َو َأ ْهـ ُـل ا َْل ْع ِر َفــة ِ َبــاَ .ف َســا َق ُ
لــه اليهــودَ (( :يــا ُم َ ّمــدُ  ،ن َْح ـ ُن َأ ْر َبـ ُ
(صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) خيــر َعـ َـى َشـ ْط ٍر ِمـ ْن الت ّْمـ ِـر َوالـ ّـز ْرعَِ ،وك َ
ـت
َان َيـ ْـز َر ُع َ ْتـ َ
ِ
ِ
الن ّْخـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـلَ ،ف َقـ َ
ـم اهللُ))(((.
ـم َع َل َمــا َأ َق ّر ُكـ ْ
ـول اهللِ َصـ َّـى اهلل َع َل ْيــه [وآلــه] َو َسـ َّل َمُ :أق ّر ُكـ ْ
وبذلــك صالــح أهلهــا فدفــع هلــم خيــر بأرضهــا ونخلهــا مقاســم ًة عــى النصــف ،وصــار

يرســل هلــم عبــد اهلل بــن رواحــة (رضــوان اهلل عليــه) يف ِّ
كل موســم خيــرص عليهــم أي:
ُــمَ ،وإِ ْن ِشــ ْئت ُْم
يعــدُّ ويكيــل الثمــر ،وكان يقــول هلــم(( :إِ ْن ِشــ ْئت ُْم َخ َر ْص ُ
ــت َو َخ َّ ْي ُتك ْ
ِ
ـم َو َخ َّي ُتُـ ِ
ات واألرض))((( ،واســتمر عبــد اهلل
السـ َـم َو ُ
ـون َف َقا ُلــواَ ِ :بـ َـذا َقا َمــت َّ
َخ َر ْص ُتـ ْ
ْ
بــن رواحــة (رضــوان اهلل عليــه) خيــرص عــى أهــل خيــر إىل أن استشــهد يف معركــة
مؤتــة ،فبعــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مكانــه أبــا اهليثــم مالــك بــن

التيهــان (رضــوان اهلل عليــه) ،وصــار خيــرص عــى اليهــود واســتمر عــى هــذا احلــال
إىل أن استشــهد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فآلــت الســلطة إىل أيب بكــر
حتقيــق :د مهــدي املخزومــي ،د إبراهيــم الســامرائي ،دار ومكتبــة اهلــال( ،د ط)( ،د ت)،183/4 :
ينظــر :مجهــرة اللغــة :،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوىف321 :هـــ) ،حتقيــق :رمــزي

منــر بعلبكــي ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،الطبعــة :األوىل1987 ،م585/1 :

((( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب (املتــوىف:

393هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،الطبعــة :الرابعــة 1407
هـــ  1987 -م1035/3 :

((( املغازي690/2 :

((( ينظــر :فتــوح البلــدان ،أمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود ال َب ـ َ
ا ُذري (املتــوىف279 :هـــ) ،دار ومكتبــة
اهلــال -بــروت 1988 ،م.38 – 37/1 :
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فبعــث إىل أيب اهليثــم وطلــب منــه أن خيــرص الثمــر عــى هيــود خيــر كــا كان عــى عهــد

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ولكـ َّن أبــا اهليثــم رفــض ذلــك ،فقــال لــه أبــو
ـت لِرسـ ِ
ـول اهلل؟! َف َقـ َ
بكــر متسـ ً
ـت إِ َذا
ـال :إِ ِّن ُكنْـ ُ
ـائل عــن ســبب امتناعــهَ (( :قــدْ َخ َر ْصـ َ َ ُ
ـت لِرسـ ِ
ـت َد َعــا اهلل يل .قــال فرتكــه))((( ،ويف روايــة أخــرى ((دعــا
ـول اهلل َف َر َج ْعـ ُ
َخ َر ْصـ ُ َ ُ
يل بالربكــة))(((.
هــذه احلادثــة حتمــل دالالت كثــرة منهــاَّ :
أن أبــا اهليثــم مالــك بــن التيهــان (رضــوان

اهلل عليــه) كان يتمتَّــع باألمانــة والتقــوى وحســن الســلوك ،وهلــذا بعثــه رســول اهلل

خارصــا عــى اليهــود ،وكذلــك تكشــف هــذه احلادثــة
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ً
َّ
أن أبــا اهليثــم كان عــى وعــي ودرايــة بأصــول احلســاب واملكيــال ،ولــو مل يكــن كذلــك مل
يبعثــه الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) .أ َّمــا رفضــه لطلــب أيب بكــر وتعليلــه لذلك

وخصوصــا ر ِّد أيب اهليثــم عــى تســاؤل أيب بكــر
الرفــض فهــا عالمتــا اســتفهام كبريتــان،
ً
ـت لِرسـ ِ
ـت َد َعــا اهلل يل بالربكــة)) .وكأ َّنــه
ـول اهلل َف َر َج ْعـ ُ
بــأن قــال لــه ((إِ ِّن ُكنْـ ُ
ـت إِ َذا َخ َر ْصـ ُ َ ُ
أراد أن يقــول لــه أ َّنــك لســت مؤهـ ًـا بالدعــاء يل ،ومل يكتـ ِ
ـف أبــو اهليثــم بذلــك وإ َّنــا
ـص الروايــة عــى انرصافــه وتركــه أليب بكــر بعــد هــذا القــول مبــارشةً .ويف مجلــة القــول
تنـ ُّ
يمكــن أن نفهــم مــن هــذه احلادثــة معارضــة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) لسياســة أيب

بكــر وســلطته ،وأ َّنــه مل يكــن يــرى فيــه الســلطان الرشعــي الــذي جيــوز العمــل معــه.

وهــذا املوقــف مــن أيب اهليثــم بــن التيهــان (رضــوان اهلل عليــه) املعــارض إلدارة
أيب بكــر نــراه يف َّأول وهلـ ٍـة يتعــارض مــع موقــف آخــر أليب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه)
مــع عمــر بــن اخلطــاب ،إذ انتدبــه األخــر يف عــر حكومتــه إىل تقييــم أرض ونخــل

((( الطبقات الكربى ،342/3 :سري أعالم النبالء.190/1 :
((( مرآة الزمان يف تواريخ األعيان345/5 :
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هيــود خيــر عندمــا أراد إجالءهــم إىل الشــام ،فوافــق أبــو اهليثــم عــى ذلــك ،وكان ضمــن

املجموعــة املكلفــة بالتقييــم التــي كانــت تتألــف منــه ومــن فــروة بــن عمــرو وزيــد بــن

ثابــت ،ويبــدو أنَّــه كان املقــدَّ م عليهــم ،وقــد ُق َّيمــت األرض بنخلهــا مخســن ألــف
ـم أجالهــم إىل الشــام(((.
درهــم ،فدفــع عمــر ألهــل خيــر نصــف املبلــغ ثـ َّ

ومــن هنــا ينبثــق اإلشــكال ،فلــاذا رفــض أبــو اهليثــم طلــب أيب بكــر وقبــل طلــب

عمــر بــن اخلطــاب ،ويمكــن أن ُيــاب عــى ذلــك بـ َّ
وخصوصــا املوالــن
ـأن الصحابــة
ً
ألهــل البيــت (عليهــم الســام) كانــوا ُيقدِّ مــون مصلحــة اإلســام يف تعاملهــم مــع
احل ـكَّام الثالثــة (أبــو بكــر ،عمــر ،عثــان) ،وإذا دققنــا يف طلــب أيب بكــر فإ َّنــه عــرض

ألن اخلــرص مســتمر يف ِّ
وعمهلــا؛ َّ
كل
عــى أيب اهليثــم أن يكــون أحــد موظفــي الدولــة َّ

موســم ولذلــك يتطلــب أن يتعهــد شــخص بمهامــه ،ويكــون ارتباطــه باحلاكــم مبــارشة
أو ببيــت املــال ،وكذلــك يف اخلــرص عوائــد مال َّيــة يأخذهــا صاحبــه مــن اليهود و ُيسـ ِّلمها

للحكومــة .وهنــا يمكــن أن ُيقــال بـ َّ
ـأن أبــا اهليثــم رفــض طلــب أيب بكــر أل َّنــه ال يريــد أن
يكــون أحــد املصــادر املاليــة التــي تعتمــد عليهــا حكومتــه.

وأ َّمــا طلــب عمــر فلــم يكــن وظيفــة يتق َّلدهــا أبــو اهليثــم ،وإ َّنــا كان جلنــة مؤ َّقتــة

تتـ َّ
ـم بعــد ذلــك ُتـ ُّـل تلقائ ًيــا ،وكذلــك إجــاء اليهــود مــن املدينة
ـول تقييــم أرض معينــة ثـ َّ

ـب يف
املنــورة  -بعــد تو ُّفــر املــال الــذي جــاء مــن العــراق  -يعــدُّ بحــدِّ ذاتــه عمـ ًـا يصـ ُّ

خدمــة اإلســام؛ َّ
ألن األرض ســتؤخذ مــن اليهــود وتُعطــى للمســلمني ،ولذلــك مل يـ َـر
أبــو اهليثــم بحســب هــذه القــراءة إشـ ً
ـكال يف مشــاركته بالتقييــم.
راب ًعا /غزوة تبوك:
مــن احلــوادث التــي ورد ذكــر أيب اهليثــم فيهــا مــا جــرى يف غزوة تبــوك مــن أنَّه (صىل
((( ينظر :املغازي718 /2 :
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اهلل عليــه وآلــه وســلم) نــزل بجيشــه ((عــى غــر مــاء وهــم نحــو ثالثــن أل ًفــا فعطشــوا
وشــكوا ذلــك إليــه فبعــث أبــا قتــادة وأبــا طلحــة وســاك بــن خرشــنة وســعد بــن عبــادة
ـم رجعــوا ومل جيــدوا شــيئا ،وبلــغ العطــش
يلتمســون املــاء فغابــوا إىل قائــم الظهــرة ،ثـ َّ

مــن النــاس واخليــل والــدواب ،فصــى بأصحابــه متيمـ ًـا ،فلـ َّـا فــرغ شــكوا إليــه العطــش

فبعــث أســيد بــن حضــر وأســامة يلتمســون املــاء مــن األعــراب ،فقــال املنافقــون:
ّ
إن حممــدً ا خيــر بأخبــار الســاء وهــو ال يــدري الطريــق إىل املــاء ،فأتــاه جربيــل (عليــه
الســام) فأخــره بقوهلــم وســاهم لــه ،فشــكى ذلــك إىل ســعد بــن عبــادة فقــال ســعد:
إن شــئت رضبــت أعناقهــم ،فقــال« :ال يتحــدث النــاس َّ
أن حممــدً ا يقتــل أصحابــه ولكــن

نحســن صحبتهــم مــا أقامــوا معنــا» ،ثــم قــال أليب اهليثــم بــن التيهــان وأيب قتــادة وســهيل
بــن بيضــاء ،يســتعرضون الطريــق ويأخــذون عــى الكثيــب فتقفــوا ســاع ًة فـ َّ
ـإن عجــوزا

مــن األعــراب متــر بكــم عــى ناقــة هلــا معهــا ســقاء مــن مــاء فأطعموهــا واشــروا منهــا
بــا عـ ّـز وهــان وجيئــوا هبــا مــع املــاء» ،فمضــوا ح َّتــى بلغــوا املوضــع الــذي وصــف هلــم

فــإذا باملــرأة فقالــوا :تبيعينــا هــذا املــاء؟ قالــت :أنــا وأهــي أحــوج إىل املــاء منكــم ،فطلبــوا
إليهــا أن تــأيت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) مــع املــاء فأبــت وقالــت :إن

هــذا لســاحر ،خــر األشــياء أن ال أراه وال يــراين فشــدوا وثاقهــا ح َّتــى حــاءوا هبــا مــع
املــاء ،فلــا وقفــت بــن يــدي رســول اهلل (صــى اهلل عليه[وآلــه] وســلم) قــال« :خلــوا

عنهــا ،وقــال هلــا :تبيعــن هــذا املــاء؟» قالــت :إن أهــي أحــوج إليــه منكــم ،قــال« :فــأذين

لنــا فيــه وليصــرن ذلــك كــا جئــت بــه» ،قالــت :شــأنكم ،فقــال أليب قتــادة« :هــات
امليضــأة» ،فقربــت إليــه فحــل الســقاء وتفــل فيــه وصــب يف امليضــأة فوضــع يــده فيــه ثــم

قــال« :ادنــوا فخــذوا» ،فجعــل املــاء يزيــد والنــاس يأخــذون حتــى مــا أبقــوا معهــم ســقاء
ـم زاد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
ّإل مــأوه وأرووا خليهــم وأبلهــم وامليضــأة مــأى ،ثـ َّ

ـم توضــأوا كلهــم حــن
[وآلــه] وســلم) يف الســقاء حتــى مــأه وبقــي يف امليضــأة ثلثــاه ،ثـ َّ
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أصبحــوا وهــو يزيــد وال ينقــص))(((.
القصــة مــن الدالئــل عــى معاجــزه وصــدق نبوتــه (صــى اهلل عليــه وآلــه
وهــذه َّ

وســلم) .وأمــا دور أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) منهــا فــكان أحــد رســل رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل العجــوز فــكان ممّــن حــر هــذه املعجــزة لرســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).

خامسا /ضيافته لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم):
ً
ُعـ ِـرف أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان بصاحــب الضيافــة((( ،وذلــك َّ
أن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) نــزل ضي ًفــا عليــه بمع َّيــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف
حادثـ ٍـة ُلصــت بـ َّ
ـأن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ((أصبــح طاو ًيــا ،فأتــى
فاطمــة (عليهــا الســام) فــرأى احلســن واحلســن (عليهــا الســام ) يبكيــان مــن اجلــوع،
وجعــل يز َّقهــا بريقــه حتــى شــبعا ونامــا ،فذهــب مــع عــي (عليــه الســام) إىل دار أيب
اهليثــم فقــال :مرح ًبــا برســول اهلل مــا كنــت أحــب أن تأتينــي وأصحابــك َّإل وعنــدي

يشء وكان يل يشء ففرقتــه يف اجلــران ،فقــال :أوصــاين جربئيــل باجلــار ح َّتــى حســبت
أنــه ســيورثه ،قــال :فنظــر النبــي إىل نخلــة يف جانــب الــدار فقــال :يــا أبــا اهليثــم تــأذن يف

هــذه النخلــة؟ فقــال :يــا رســول اهلل إ َّنــه لفحــل ومــا محــل شــيئا قــط شــأنك بــه ،فقــال :يــا
عــي اتينــي بقــدح مــاء فــرب منــه ثــم مــج فيــه ثــم رش عــى النخلــة فتملــت أغدا ًقــا مــن
بــر ورطــب مــا شــئنا ،فقــال :ابــدؤا باجلــران ،فأكلنــا ورشبنــا مــا ًء بــار ًدا حتــى رشبنــا

((( أعــام النبــوة ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي ،الشــهري باملــاوردي
(املتــوىف450 :هـــ) ،دار ومكتبــة اهلــال – بــروت ،الطبعــة :األول 1409 -هـــ120 – 119/1 :

((( ينظــر :معرفــة الصحابــة ،2447/5 :معجــم الصحابــة ،183/5 :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل
وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري).447/4 :
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وروينــا ،فقــال :يــا عــي هــذا مــن النعيــم الــذي يســألون عنــه يــوم القيامــة ،يــا عــي تــزود
ملــن وراك لفاطمــة واحلســن واحلســن .قــال :فــا زالــت تلــك النخلــة عندنــا نســميها
نخلــة اجلــران حتــى قطعهــا يزيــد عــام احلــرة))(((.

ويبــدو َّ
أن هــذه الضيافــة مل تكــن األخــرة ،إذ ُيــروى أنَّــه (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) نــزل ضي ًفــا بمع َّيــة أيب بكــر وعمــر عــى أيب اهليثــم مالــك بــن التيهــان ،يف روايــة

يذكرهــا املؤرخــون وأصحــاب الرتاجــم ،وتتلخــص هــذه احلادثــة بخــروج النبــي حممــد

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن داره فيلتقــي بــأيب بكــر وعمــر ،وعنــد ســؤاله عــن

ســبب خروجهــا شــكيا لــه مــا أصاهبــا مــن اجلــوع ،وعنــد ذلــك قــال هلــا(( :ا ْن َط َل ُقــوا
الشـ ِ
ِ
ـن ال َّت ْي َهـ ِ
ـان ْالَن َْصـ ِ
إِ َل َمنْـ ِـز ِل َأ ِب َْال ْي َثـ ِم ْبـ ِ
ـر الن َّْخـ ِ
يَ ،وك َ
ـل َو َّ
ـاءَ ،و َل ْ َي ُكـ ْن
ـار ِّ
َان َر ُجـ ًـا كَثـ َ
ـك؟ َف َقا َلـ ِ
احبـ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم َ ِ
ـت :ا ْن َط َلـ َـق َي ْسـ َت ْع ِذ ُب َلنَــا
يــدُ و ُهَ ،ف َقا ُلــوا ل ْم َر َأتــهَ :أ ْيـ َن َص ُ
َلـ ُه َخــدَ ٌمَ ،ف َلـ ْ
ِ ٍ
ـي
ا َْلــا َءَ ،ف َلـ ْ
ـم َجــا َء َي ْل َتـ ِـز ُم النَّبِـ َّ
ـم َي ْل َب ُثــوا َأ ْن َجــا َء َأ ُبــو ْال َ ْي َث ـ ِم بِق ْر َبــة َي ْز َع ُب َهــاَ ،ف َو َض َع َهــاُ ،ثـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم إِ َل َح ِدي َقتِـ ِـه َف َب َسـ َ
ـط
َ
ـم ا ْن َط َلـ َـق ِ ِبـ ْ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه [وآلــه] َو َسـ َّل َم) َو ُي َفدِّ يــه بِ َأبِيــه َو ُأ ِّمــهُ ،ثـ َّ
َخ َلـ ٍـة َف َجــا َء بِ ِقنْـ ٍـو((( َف َو َض َع ـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـم ا ْن َط َلـ َـق إِ َل ن ْ
ـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه
ـي َ
ـم بِ َســا ًطاُ ،ثـ َّ
َلُـ ْ
ـال النَّبِـ ُّ
(صـ َّ
ــت َلنَــا ِمــن ر َطبِ ِ
[وآلــه] َو َســ َّل َم)َ :
«أ َف َ
ــالَ :يــا َر ُس َ
ــه؟» َف َق َ
ــول اهلل ،إِ ِّن َأ َر ْد ُت َأ ْن
ــا َتنَ َّق ْي َ
ْ ُ
ـك ا َْلـ ِ
ـر ِهَ ،ف َأ َك ُلــوا َو َ ِ
ـروا ِم ـ ْن ُر َطبِـ ِـه َو ُبـ ْ ِ
ـاءَ .ف َقـ َ
ش ُبــوا ِم ـ ْن َذلِـ َ
ـارواَ ،أ ْو َ َ
َْ
(صـ َّـى
ـال َ
ت َتـ ُ
تـ َّ ُ
اهللُ َع َليـ ِـه [وآلــه] وس ـ َّلم)« :هـ َـذا وا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
ـي بِ َيـ ِـد ِه ِمـ ِ
ون َع ْن ـ ُه
ـن الن َِّعي ـ ِم ا َّلـ ِـذي ت ُْسـ َـأ ُل َ
َ َ
ْ
َ َ َ
ِ
ـاء َبـ ِ
َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ظِـ ٌّـل َبـ ِ
ـم
ـار ٌد»َ .فا ْن َط َلـ َـق َأ ُبــو ْال َ ْي َث ـ ِم ل َي ْصنَـ َ
ـب َط ِّيـ ٌ
ـار ٌد َو ُر َطـ ٌ
ـع َلُـ ْ
ـبَ ،و َمـ ٌ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َسـ َّل َم)َ :
َط َعا ًمــاَ .ف َقـ َ
ـم
ـن َذ َ
ات َد ٍّر»َ ،ف َذ َبـ َ
«ل ت َْذ َب َحـ َّ
ـي َ
ـح َلُـ ْ
ـال النَّبِـ ُّ
((( مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب (املتــوىف588 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح ورشح ومقابلــة :جلنــة من
أســاتذة النجــف األرشف ،احليدريــة  -النجف األرشف1376 ،هـــ 1956 -م.105/1 :
((( ِ
القن ُْو :عذق التمر بام عليه من الرطب ،واجلمع :القنِ ْوان َ
واأل ْقن ُاء .ينظر :العني217/5 :
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ِ
ـم َبِــا َف َأ َك ُلــواَ ،ف َقـ َ
«هـ ْـل
َعنَا ًقــا((( َأ ْو َجدْ ًيــاَ ،ف َأت ُ
ـى اهللُ َع َل ْيــه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم)َ :
ـال َ
َاهـ ْ
(صـ َّ
ـك َخـ ِ
ـالَ :لَ .قـ َ
ـاد ٌم؟» َقـ َ
َلـ َ
ـالَ « :ف ـإِ َذا َأتَا َنــا َس ـ ْب ٌي َف ْأتِنَــا».

(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َسـ َّل َم) بِ َر ْأ َسـ ْ ِ
ـس َم َع ُهـ َـا َثالِـ ٌ
ـثَ ،ف َأ َتــا ُه َأ ُبــو
ـن َل ْيـ َ
ـي َ
َفـ ُـأ ِ َ
ت النَّبِـ ُّ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـر ِمن ُْهـ َـا» َف َقـ َ
ْال َ ْي َث ـ ِمَ ،ف َقـ َ
ـول
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم)ْ :
ـي َ
ـال النَّبِـ ُّ
«اخـ َ ْ
ِ
ـر ِلَ .ف َقـ َ
اهللْ ،
ـنُ ،خـ ْـذ
ـار ُم ْؤ َتَـ ٌ
ـي َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه [وآلــه] َو َسـ َّل َم)« :إِ َّن ا ُْل ْست ََشـ َ
ـال النَّبِـ ُّ
اخـ َ ْ
َهـ َـذا َفـإِ ِّن َر َأ ْي ُتـ ُه ُي َصـ ِّـيَ ،و ْاسـت َْو ِ
ص بِـ ِـه َم ْع ُرو ًفــا».

َفا ْن َط َلـ َـق َأ ُبــو ْال ْي َثـ ِم إِ َل امر َأتِـ ِـهَ ،ف َأ ْخب َهــا بِ َقـ ْـو ِل رسـ ِ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
ـول اهلل َ
َ ُ
ََ
َْ
َ
ـت بِبالِـ ٍغ حـ َّـق مــا َقـ َ ِ ِ
ِ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
ـي َ
َو َسـ َّل َم)َ ،ف َقا َلــت ا ْم َر َأ ُتـ ُهَ :مــا َأ ْنـ َ َ
ـال فيــه النَّبِـ ُّ
َ َ
ـالَ :ف ُهـ َـو َعتِيـ ٌـقَ ،ف َقـ َ
َو َسـ َّل َم) إِ َّل بِـ َـأ ْن َت ْعتِ َقـ ُه َقـ َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َسـ َّل َم)« :إِ َّن اهلل
ـال َ
ـان :بِ َطا َن ـ ٌة ت َْأمــره بِا َْلعــر ِ
ـث َنبِ ًّيــا َو َل َخلِي َف ـ ًة إِ َّل َو َل ـ ُه بِ َطا َن َتـ ِ
وف َو َتن َْهــا ُه َعـ ِ
َل ْ َي ْب َعـ ْ
ـن ا ُْلنْ َكـ ِـر،
ُ ُُ ْ ُ
ِ
ِ
َوبِ َطا َنـ ٌة َل ت َْأ ُلــو ُه َخ َبـ ً
ـن ُيـ َ
ـي»))(((.
ـالَ ،و َمـ ْ
الســوء َف َقــدْ ُوقـ َ
ـوق بِ َطا َنـ َة ُّ
ــميت عنــاق .ينظــر :الشــاء،
ذكــرا ،وإن كانــت أنثــى ُس ِّ
ســمى ولــد الشــاة مــن املعــز جــدي إذا كان ً
((( ُي َّ
األصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن عــي بــن أصمــع (املتــوىف216 :هـــ) ،حققــه وعلــق
عليــه وقــدم لــه :الدكتــور صبيــح التميمــي ،دار أســامة  -لبنــان /بــروت ،الطبعــة :األوىل 1407 -هـــ
1987 -م.53 :

ــورة بــن موســى بــن الضحــاك،
((( الشــائل املحمديــة واخلصائــل املصطفويــة ،حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
الرتمــذي ،أبــو عيســى (املتــوىف279 :هـــ) ،حتقيــق :ســيد بــن عبــاس اجلليمــي ،املكتبــة التجاريــة ،مصطفى

أمحــد البــاز -مكــة املكرمــة ،الطبعــة :األوىل 1413 ،هـــ  1993 -م ،310/1 :ينظــر :دالئــل النبــوة،
س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ):
أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
 ،361 – 360/1غوامــض األســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املســندة ،أبــو القاســم خلــف
بــن عبــد امللــك بــن مســعود بــن بشــكوال اخلزرجــي األنصــاري األندلــي (املتــوىف578 :هـــ) ،حتقيــق :د.

عــز الديــن عــي الســيد ،حممــد كــال الديــن عــز الديــن ،عــامل الكتــب – بــروت ،الطبعــة :األوىل:1407 ،
 ،629 – 628/2البدايــة والنهايــة.507 – 506/8 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ويف روايــة أخــرى َّأنــم َّملــا أكلــوا ورشبــوا قــال هلــم النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم)« :هـ َـذا وا َّلـ ِـذي َن ْفـ ِ
ون َعنْ ـ ُه َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة :ظِـ ٌّـل
ـي بِ َيـ ِـد ِه الن َِّعي ـ ِم ا َّلـ ِـذي ت ُْسـ َـأ ُل َ
َ َ

ـاء َبـ ِ
َبـ ِ
ـار ٌد»(((.
ـب َط ِّيـ ٌ
ـار ٌدَ ،و ُر َطـ ٌ
ـبَ ،و َمـ ٌ

وذكــرت ضيافــة أخــرى للنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أليب اهليثــم ،وذلــك

أ َّنــه دخــل يو ًمــا صائ ًفــا ،ومعــه أبــو بكــر عــى أبــى اهليثــم فقــال لــه(( :هــل مــن مــاء بــارد؟
فأتــاه بشــجب فيــه مــاء كأنــه الثلــج ،فصــب منــه عــى لبــن عنــز لــه ،وســقاه ،ثــم قــال

لــهّ :
ً
عريشــا بــار ًدا فقــل فيــه يــا رســول اهلل عندنــا ،ونضحــه باملــاء ،فدخلــه وأبــو
إن لنــا

بكــر ،وأتــى أبــو اهليثــم بألــوان مــن الرطــب :عجــوة وابــن طــاب ،وأمهــات جراذيــن،
ثــم جاءهــم بعــد ذلــك بجفنــة مملــوءة ثريــدا عليهــا العــراق ،فــأكل رســول اهلل (صــى اهلل
عليه[وآلــه] وســلم) ...وأكلنــا ...فلـ َّـا حــرت الصــاة ،صــى بنــا رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه [وآلــه] وســلم) يف بيــت أبــى اهليثــم ،وزوجــة أبــى اهليثــم خلفنــا ،ثــم س ـ ّلم

وعــاد إىل العريــش ،فصــى فيــه ركعتــن بعــد الظهــر ورأيتــه ينصــب اليمنــى مــن رجليــه،
ويفــرش اليــرى))

(((.

الب بـ ِ ِ
ِ
ـال :صنَــع َأبــو ْالي َث ِم بـن ال َّتيهـ ِ
ـان َط َعا ًما،
وكذلــك روي َعـ ْن ك ِ ْ
ـن َع ْبــد اهللَ (( ،قـ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ِّ َ

((( أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن
عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــر (املتــوىف630 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد معوض -
عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األوىل1415 ،هـــ  1994 -م ،12/5 :ينظــر:
منتهــى الســؤل عــى وســائل الوصــول إىل شــائل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،عبــد اهلل بــن

ـي الشــحاري ،ثــم املراوعــي ،ثــم املكــي (املتــوىف1410 :هـــ)،
ســعيد بــن حممــد عبــادي ال ّلحجــي احلرضمـ ّ
دار املنهــاج – جــدة ،الطبعــة :الثالثــة 1426 ،هـــ  2005 -م.213/2 :

((( إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع ،أمحــد بــن عــي بــن عبــد القــادر،
أبــو العبــاس احلســيني العبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي (املتــوىف845 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد احلميــد
النميــي ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1420 ،هـــ  1999 -م350 – 349/7 :
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(صـ َّـى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلـ ِـه] َو َسـ َّل َم) َو ُكنَّــا َم َعـ ُهَ ،ف َلـ َّـا َأ َك ْلنَــا َو َ ِ
ش ْبنَــاَ ،قـ َ
َفدَ َعــا َر ُسـ َ
ـال:
ـول اهلل َ
َِ
ِ
ش ٍء نَثِي ُبـ ُه؟ َقـ َ
ـم»َ ،قا ُلــواَ :يــا َر ُسـ َ
ب َكـ ِـة،
«أثي ُبــوا َأ َخا ُكـ ْ
ـول اهلل ،بِـ َـأ ِّي َ ْ
ـال« :ا ْد ُعــوا اهلل َلـ ُه با ْل َ َ
ـم ُد ِعـ َ ِ
الر ُجـ َـل إِ َذا َأك ََل َط َع َامـ ُهَ ،و َ ِ
ب َكـ ِـةَ ،ف َذلِـ َ
ـك َث َوا ُبـ ُه»))(((.
شا َبـ ُهُ ،ثـ َّ
َفـإِ َّن َّ
ش َب َ َ
ـي َلـ ُه با ْل َ َ
وهــذه الضيافــات املتكــررة مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أليب اهليثم

(رضــوان اهلل عليــه) تـ ُّ
ـدل عــى املنزلــة الرفيعــة التــي كان يتمتــع هبــا أبــو اهليثــم (رضــوان

اهلل عليــه) عنــد الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وكذلــك ح َّبــه لــه .ال سـ َّيام نجــد

َّ
أن بعــض هــذه الضيافــات كان الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) هــو مــن يبــادر

هبــا فيذهــب إىل أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) فينــزل عليــه ضي ًفــا.
سادسا /بئر أبي اهليثم:
ً

يســعى اإلنســان بفطرتــه إىل البحــث عــن مصــادر طعامــه ،فيختــار أرشفهــا مــن

مســلم فإنَّــه ســيد ِّقق أكثــر
حيــث النــوع والنظافــة واملصــدر ،ولــو كان هــذا اإلنســان
ً

بالبحــث عــن مصــدر الطعــام ،و ُيضــاف إىل مــا ســبق احل ِّليــة والطهــارة ،ويــزداد األمــر

أكثــر تدقي ًقــا كلــا ازدادت منزلــة اإلنســان الدينيــة واالجتامعيــة إىل أن نصــل إىل رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وهــو ســيد اخللــق وأفضلهــم ،وهــذا األمــر جيعــل منــه
حرصــا يف البحــث والتدقيــق عــن مصــدر طعامــه ورشابــه ،ولــو ثبــت َّ
أن رســول
أكثــر
ً

مصــدرا لــأكل أو الــرب دون غــره َّ
فــإن
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) اختــار
ً

ذلــك سيكشــف لنــا ســمو ورفعــة ذلــك املصــدر.

ولــو تت َّبعنــا تارخي ًيــا عــن املصــدر الــذي كان يــرب منــه رســول اهلل (صــى اهلل
ِ
ِ
ـن ال َّتيهـ ِ
ـان
ـم بِ ْئـ ِـر َأ ِب ْال َ ْي َث ـ ِم ْبـ ِ ِّ َ
ـر ُب م ـ ْن َجاسـ َ
عليــه وآلــه وســلم) لوجدنــا أ َّنــه كان (( َيـ ْ َ
((( أسد الغابة يف معرفة الصحابة.465/4 :

62

أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ِ
ــج))(((َ ،وك َ
اؤ َهــا َط ِّي ًبــا((( .وهــذه فضيلــة تُضــاف إىل أيب اهليثــم ،إذ نــال بئــره
َان َم ُ
بِ َرات َ
رشف اختيــار النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فــكان يــرب منــه ،ممَّــا يـ ُّ
ـدل عــى
طهــارة هــذه البئــر ونقاوهتــا ،وكذلــك يمكــن أن يـ َّ
ـدل عــى ســامة صاحبهــا الدينيــة

والعقديــة ،ولــو مل يكــن كذلــك ملــا رشب منهــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).

((( الطبقــات الكــرى ،390/1 :ينظــر :تاريــخ املدينــة البــن شــبة ،عمــر بــن شــبة (واســمه زيــد) بــن عبيــدة
بــن ريطــة النمــري البــري ،أبــو زيــد (املتــوىف262 :هـــ) ،حتقيــق :فهيــم حممــد شــلتوت( ،د ط)( ،د ت)
 1399هـ.69/1 :

((( الطبقات الكربى.391/1 :

املبحث الرابع
مؤامرة العقبة

تعـ َّـرض رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إىل حمــاوالت اغتيــال كثــرة مــن

مرشكــي قريــش واليهــود ،ومل تقــف حمــاوالت االغتيــال عنــد املرشكــن واليهــود ،وإ َّنــا

جتاوزهتــم إىل بعــض مــن ينتمــي إىل اإلســام ظاهـ ًـرا ،فقــاد بعضهــم حماولــة اغتيــال النبــي

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك ،وقــد أشــار القــرآن

َ َ ُّ َ
ـار َوال ْ ُمنافِقـ َ
ـي جا ِه ـد الْ ُك َّفـ َ
َّ
ُّ
ـن
ـ
انل
ـا
ـ
ه
الكريــم إىل هــذه احلادثــة يف قولــه تعــاىل :يــا أي
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ ْ
َْ ُ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ
َ
ـس ال ْ َم ِصـ ُ
ـر ( )73يلِفــون بِــاهلل مــا قالــوا َولقــد
واغلــظ علي ِهــم ومأواهــم جهنــم وبِئـ
َ ْ َ ُ
َّ َ ْ
ُ َ َ َ ْ ُْ َََ ُ َْ َ ْ
َ ُّ
ََ ُ
ـم ينالــوا َومــا نقمــوا إِال أن
ـروا بعــد إِســام ِِه ْم َوهمــوا بِمــا لـ
ـر وكفـ
قالــوا كِمــة الكفـ ِ
َ َ ُ ُُ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ِّ ْ ُ
َ ْ ُ
ُ
ُ
أغناهــم اهلل ورســول ِمــن فضلِـ ِه فـإِن يتوبــوا يــك خــرا لهــم وإِن يتولــوا يعذبهــم اهلل
ُّ ْ َ ْ
ْ َ ٍّ َ َ
َ ً َ ً
ـم ف ْالَ ْ
ـرة َومــا ل َ ُهـ ْ
َ
ـ
ص
ن
ال
و
ل
و
ـن
ـ
م
ض
ر
ـ
خ
ال
و
ـا
ـ
ي
ن
ادل
ف
ـا
ـ
م
ـر.(((
ِ ِ
ِ ِ
ِ
عذابــا أ ِل ِ
ِ
ِ ٍ
َ ْ ُ
َ ُّ
ــم يَنالــوا(( مــن الفتــك بالرســول وهــو َّ
أن مخســة
فقولــه تعــاىلَ  :وهمــوا بِمــا ل

عــر منهــم توافقــوا عنــد مرجعــه مــن تبــوك أن يدفعــوه عــن راحلتــه إىل الــوادي إذ

تســنم العقبــة بالليــل ،فأخــذ عــار بــن يــارس بخطــام راحلتــه يقودهــا وحذيفــة خلفهــا
يســوقها ،فبينــا مهــا كذلــك إذ ســمع حذيفــة بوقــع أخفــاف اإلبــل وقعقعــة الســاح

((( سورة التوبة :اآليتان .74-73
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فقــال :إليكــم إليكــم يــا أعــداء اهلل ،فهربــوا))(((.

آخـ ًـذا بِ ِ
ـت ِ
خ َطــا ِم نَا َقـ ِـة رسـ ِ
ـول اهلل
قــال حذيفــة بــن اليــان (رضــوان اهلل عليــه)ُ (( :كنْـ ُ
َ ُ
َصـ َّـى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم َأ ُقــو ُد بِـ ِـهَ ،و َعـ َّـا ٌر َي ُسـ ُ
ـوق النَّا َق ـ َة َ -أ ْو َأ َنــاَ :أ ُســو ُق ُهَ ،و َعـ َّـا ٌر
ِ
ِ
ِ
ت ُضــو ُه فِ َيهــاَ ،ق َ
ــال:
ــر َراك ًبــا َقــد ا ْع َ َ
َي ُقــو ُد ُه َ -حتَّــى إِ َذا ُكنَّــا بِا ْل َع َق َبــة َفــإِ َذا َأنَــا بِا ْثن ْ
َــي َع َ َ
ِ
ــت َر ُس َ
ــوا ُمدْ بِ ِريــ َن،
َف َأ ْن َب ْه ُ
ــم َف َو َّل ْ
ــول اهلل َ
ــر َخ ِبِ ْ
(ص َّــى اهلل َع َل ْيــه [وآلــه] َو َســ َّل َم) ِبِ ْ
ــم َف َ َ
ــول اهلل (ص َّــى اهلل َع َلي ِ
ــال َلنَــا َر ُس ُ
َف َق َ
ــه [وآلــه] َو َســ َّل َم)َ :هـ ْـل َع َر ْف ُتـ ُـم ا ْل َقـ ْـو َم؟ ُق ْلنَــاَ :ل َيــا
ْ
َ
َّابَ .قـ َ
َر ُسـ َ
ـون إِ َل َيـ ْـو ِم
ـول اهللَ ،قــدْ كَا ُنــوا ُم َت َل ِّث ِمـ َ
ـالَ :هـ ُـؤ َل ِء ا ُْلنَافِ ُقـ َ
ـنَ ،و َل ُكنَّــا َقــدْ َع َر ْفنَــا الـ ِّـرك َ
ـالَ :
ْحــوا َر ُسـ َ
ون َمــا َأ َرا ُدوا؟ ُق ْلنَــاَ :لَ .قـ َ
ـول اهلل ِف ا ْل َع َق َبـ ِـة،
ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،و َهـ ْـل َتــدْ ُر َ
«أ َرا ُدوا َأ ْن َيز َ ُ
ـث إِ َل َع َشـ ِ
َف ُي ْل ُقــو ُه ِمن َْهــاُ .ق ْلنَــاَ :يــا َر ُسـ َ
ـائ ِر ِه ْم َح َّتــى َي ْب َعـ َ
ـول اهللَ ،أ َو َل َت ْب َعـ ُ
ـث إِ َل ْيـ َ
ـك ك ُُّل َقـ ْـو ٍم
ِ
بِـ َـر ْأ ِ
ـم؟ َقـ َ
م َّمــدً ا َقا َتـ َـل بِ َقـ ْـو ٍم َح َّتــى إِ َذا
ـالَ :لَ ،أ ْكـ َـر ُه َأ ْن َتت ََحــدَّ َث ا ْل َعـ َـر ُب َب ْين ََهــا َأ َّن ُ َ
س َصاحبِ ِهـ ْ
َأ ْظ َهـ َـر ُه اهلل ِبِـ ْـم َأ ْق َبـ َـل َع َل ْي ِهـ ْـم َي ْق ُت ُل ُهـ ْـمُ ،ثـ َّـم َقـ َ
ـال :اللهـ َّـم ْار ِم ِهـ ْـم بِالدُّ َب ْي َلـ ِـةُ .ق ْلنَــاَ :يــا َر ُسـ َ
ـول اهلل،
ـار ي َقــع عـ َـى نِيـ ِ
ـالِ :شــه ِ
ـاط َق ْلـ ِ
َو َمــا الدُّ َب ْي َل ـ ُة؟ َقـ َ
ـب َأ َح ِد ِهـ ْـم َف َي ْهلِـ ُ
ـك))(((.
اب مـ ْ
َ ٌ
ـن َنـ ٍ َ ُ َ َ
((( أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي البيضــاوي
(املتــوىف685 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة:
األوىل  1418 -هـــ ،89/3 :ينظــر :البحــر املديــد يف تفســر القــرآن املجيــد ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد

بــن املهــدي بــن عجيبــة احلســني األنجــري الفــايس الصــويف (املتــوىف1224 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد

اهلل القــريش رســان ،الدكتــور حســن عبــاس زكــي – القاهــرة ،الطبعــة 1419 :هـــ ،406/3 :التفســر
الوســيط للقــرآن الكريــم ،جمموعــة مــن العلــاء بــإرشاف جممــع البحــوث اإلســامية باألزهــر ،اهليئــة العامــة

لشــئون املطابــع األمرييــة ،الطبعــة :األوىل 1393( ،هـــ =  1973م)  1414( -هـــ =  1993م).1734/3 :

((( تفســر القــرآن العظيــم (ابــن كثــر) ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثــم
الدمشــقي (املتــوىف774 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد حســن شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،منشــورات

حممــد عــي بيضــون – بــروت ،الطبعــة :األوىل  1419 -هـــ ،159/4 :تاريــخ اإلســام َو َوفيــات
املشــاهري َواألعــام ،434/1 :ســر أعــام النبــاء.249/2 :

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()
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ومؤامــرة العقبــة قــد ذكرهــا أهــل البيــت (عليهــم الســام) وفصلــوا الــكالم فيهــا،

ومــن ذلــك مــا روي عــن اإلمــام حممــد بــن عــي الباقــر (عليهــا الســام) يف روايــة طويلــة

نأخــذ منهــا مــا يتعلــق بالبحــث ،وهــو َّ
((أحســوا بالناقــة يف ثلثــي العقبــة
أن املتآمريــن َّملــا
َّ

دحرجــوا الدبــاب يف وجههــا فنزلــت وهلــا دوي كــدوي الرعــد ،فنفــرت الناقــة ،فقــال

إن اهلل معنــا فــأرسع أمــر املؤمنــن (صلــوات
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)َّ :
اهلل عليــه) ،وكان يتلــوه مــن ورائــه يف الطريــق وقــال :لبيــك لبيــك يــا رســول اهلل ،وتلقتــه

الدبــاب فاقبــل يأخذهــا برجلــه فيطحنهــا واحــدة بعــد واحــدة ،وضــج املهاجــرون
واألنصــار فصــاح هبــم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) :ال ختافــوا وال حتزنــوا فقــد مكــروا

ومكــر اهلل واهلل خــر املاكريــن .وكان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قــد نــزل
عــن الناقــة يف وقــت نفورهــا وأخــذ جربيــل (عليــه الســام) زمــام الناقــة يف العقبــة يف
أغصــان دوحــة كانــت بجانــب املســلك يف العقبــة ،وس ِ
ــمع للناقــة رصيــخ والشــجرة
ُ
تنــادي يــا رســول اهلل قــد عقــد خطــام ناقتــك يف أغصــاين ،فقــال رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) :يــا أخــي جربيــل مــا هــذه الدوحــة التــي تكلمنــي فقــال :يــا حبيــب

اهلل ورســوله هــذه الدوحــة ،أثلــة مــن نبــات األرض التــي حتتهــا ولــد أبــوك إبراهيــم

اخلليــل (عليــه الســام) وهــي لــك يــا رســول اهلل حمبــة ،واهلل أذن هلــا أن تكلمــك فقــال
ـم بــارك يف األثــل كــا باركــت يف الســدر،
رســول اهلل( :صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :اللهـ َّ
وقــدَّ م جربيــل (عليــه الســام) الناقــة مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
الســحاب ،وقــرب مــا كان بعيــدً ا مــن مســلك هــذه
ح َّتــى ركبهــا وســار وهــي متــر كمـ ِّـر َّ

العقبــة ح َّتــى صــار كاألرض البســيطة ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم):
فديتــك يــا أبــا احلســن نـ ِ
ـاد باملهاجريــن واألنصــار ،فلـ َّـا صــاروا عــى ذروة العقبــة مــع
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) اجتمعــوا مــن حولــه ،وقالــوا فدينــاك باآلبــاء
واألمهــات يــا رســول اهلل مــا هــذا الكيــد ؟ ومــن أكادك ؟ فقــال هلــم رســول اهلل (صــى
ـان خمربكــم
اهلل عليــه وآلــه وســلم) :ســروا عــى اســم اهلل وعونــه ،وانزلــوا إىل األرض فـ ِّ

66

أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

هبــذا الكيــد ومــن هــو أكادين ،واملهاجــرون واألنصــار يظنــون ذلــك مــن مرشكــي قريــش

ورصادهــم زيــادة االثنــي عــر أصحــاب الدبــاب ،فنزلــوا أكثــر النــاس واختــار رســول
َّ
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ســبعني رجـ ًـا ،فقــال هلــم :قفــوا معنــا يف ذروة العقبــة،

فإنَّكــم تعلمــون مــا أنــا صانــع ،فلـ َّـا مل يبـ َـق غــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

والســبعون رجـ ًـا ،قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :هــل
وأمــر املؤمنــن َّ
رأيتــم مــا صنــع هــؤالء األشــقياء الضالــون املضلــون مــن َك ِّبهــم مــا كان يف الدِّ بــاب مــن

زادهــم ،وطرحهــم فيهــا احلصــا وإرســاهلا يف وجــه النَّاقــة  -ناقتــي  -مقدِّ ريــن نفورهــا
ـص عليهــم مــا قالــه
يب وســقوطي عنهــا مــن ذروة العقبــة ،فأهلــك وتق ِّط ُعنــي الناقــة ،وقـ َّ
ـم قــال:
االثنــا عــر أصحــاب الدِّ بــاب ،ومــا تشــاوروا فيــه مــن َّأول أمرهــم إىل آخــره .ثـ َّ

ِّإن خمتــار منكــم اثنــي عــر نقي ًبــا يكونــوا ُســعداء يف الدنيــا واآلخــرة كــا االثنــي عــر
أصحــاب الدِّ بــاب أشــقياء يف الدنيــا واآلخــرة ،فل َّبــاه الســبعون رجـ ًـا وقــال كل واحـ ٍـد
ـم اجعلنــي مــن االثنــي عــر نقي ًبــا ،واختــار رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
منهــم :اللهـ َّ

ً
رجــا اثنــي عــر نقي ًبــاَّ :أوهلــم أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان
وســلم) مــن الســبعني
األشــهيل األنصــاري ،والــراء بــن مغــرور األنصــاري ،واملنــذر بــن لــوذان ،ورافــع بــن

مالــك األنصــاري ،وأســيد بــن حضــر ،والعبــاس بــن عبــادة (بــن نضلــة األنصــاري)،

وعبــادة بــن الصامــت النوفــي ،وعبــد اهلل بــن عمــر بــن حــزام األنصــاري ،وســامل بــن
عمــر اخلزرجــي ،وأيب بــن كعــب ،ورافــع بــن ورقــا ،وبــال ريــاح الشــنوي .فقــال

ـدت أحــدً ا وال خلقنــي اهلل حاســدً ا؛ ولكنِّــي ســألت اهلل
حذيفــة بــن اليــان :واهلل مــا حسـ ُ
ـإن هلل مــا يشــاء ،فقــال
(ع ـ َّز وجــل) ومتنيــت أن أكــون مــن هــؤالء االثنــي عــر نقي ًبــا فـ َّ

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :أدن منِّــي يــا أبــا عبــد اهلل ،فمســح يــده عــى
ظهــره وقــال :مــا يكفيــك يــا أبــا عبــد اهلل يــا حذيفــة أن يعطيــك اهلل علــم املنايــا والباليــا
ـص
ـم خـ َّ
إىل يــوم القيامــة ؟ فقــال :بــى يــا رســول اهلل وهلل احلمــد ولــك يــا رســول اهلل .ثـ َّ
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ً
الســبعة ومخســن رجـ ًـا الباقــن مــن
كل مــن َّ

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()

67

الســبعني رجـ ًـا شــيئًا مــن فضلــه))
َّ

(((.

فيظهــر مــن هــذا النَّــص ّ
أن أبــا اهليثــم قــد ُاختــر ألن يكــون نقي ًبــا وســعيدً ا يف الدنيــا

واآلخــرة ،وكان لــه فضيلــة الســبق يف اختيــار النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) إذ

ـارا مــن لــدن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وكذلــك
كان أول االثنــي عــر اختيـ ً
توجــد منقبــة ُأخــرى أليب اهليثــم يف هــذه الروايــة ،إذ جعلــه النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) بمع َّيــة النقبــاء اآلخريــن يف قبــال املتآمريــن عليــه ،الذيــن خانــوه وأرادوا قتلــه
والوقيعــة فيــه ،وهــذا التقابــل يعنــي َّ
أن أبــا اهليثــم وأصحابــه أوىف الصحابــة لرســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وأقرهبــم منــه ،وأخوفهــم عليــه ،وأحرصهــم عــى ســامته،

وأكثرهــم طاعــة لــه ،كــا الطــرف املقابــل املتآمــر الذيــن كانــوا أشــدَّ النــاس شــقا ًء ،وأكثرهــم
ـدرا عليــه.
حقــدً ا عــى الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وأعظمهــم غـ ً

ٍ
تكــرر أليب اهليثــم ،وهــو النقابــة؛ إذ
أيضــا عــن
وهــذا الروايــة تكشــف ً
منصــب َّ

تكـ َّـرر اختيــاره نقي ًبــا مــن لــدن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فكانــت املــرة
األوىل يف العقبــة الثانيــة ،واألخــرى يف مؤامــرة العقبــة بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك،
ويف االثنــن كان االختيــار مــن لــدن اهلل تعــاىل عــى لســان النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) ،وهــذا يكشــف عــن علـ ِّـو منزلــة أيب اهليثــم ورشفــه وســؤدده ،وقــد ذكرنــا

ســاب ًقا معنــى النقيــب الــذي هــو(( :الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل :إ َّنــه الضمــن ،وقــد
قيــل :إنــه األمــن ،وقــد قيــل :إ َّنــه الشــهيد عــى قومــه))((( .وهــذه اخلصــال ناهلــا أبــو
اهليثــم مرتــن.

((( اهلدايــة الكــرى ،احلســن بــن محــدان اخلصيبــي( ،املتو ّفـــى ،)334 :مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر
والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة الرابعــة1411 ،هـــ .82 – 80 :1991 -

((( اخلصال.492 :

املبحث اخلامس
منزلة أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
ً
أول :منزل��ة أب��ي اهليث��م عن��د رس��ول اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه) وأم�ير املؤمن�ين (عليه
السالم):
مل يكــن الصحابــة ك َّلهــم بمنزلــة واحــدة عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) ،وإ َّنــا كانــوا متفاوتــن ً
كل بحســب قابلياتــه اإليامنيــة ،ومــدى طاعتــه للرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ويمكــن لنــا أن نكتشــف حجــم املنزلــة التــي كان يتمتــع
هبــا أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان (رضــوان اهلل عليــه) عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
(صـ َّـى اهلل
ـي َ
وآلــه وســلم) عــن طريــق حديــث رواه أبــو اهليثــم يقــول فيــه(( :إِ َّن النَّبِـ َّ
َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َو َس ـ َّل َم) َل ِق َي ـ ُهَ ،فا ْع َتنَ َق ـ ُه َف َق َّب َل ـ ُه َوا ْلت ََز َمــه))(((.
َّ
إن فعــل النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ليــس كســائر أفعــال النــاس؛ ملــا حيمــل

مــن ســمة ترشيعيــة ،وبعــد تواصــي مــع اهلل تعــاىل ،ولذلــك فأفعالــه (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) تدخــل يف الترشيــع ،ويرتتــب عليهــا آثــار دينيــة وعقائديــة .ولــو دققنــا يف
ٍ
احلديــث الســابق فإنَّنــا ســننتهي إىل َّ
خاصــة عنــد رســول اهلل
أن أبــا اهليثــم كان عــى منزلــة َّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وهــذه املنزلــة إ َّنــا حصــل عليهــا بفعــل مــا يتمتــع بــه مــن
قــوة إيـ ٍ
ـان ونفــاذ بصــرة وســامة تقــوى ،إذ َّ
إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ـم يلتزمــه بــأن جيعلــه مــن رفقائــه ،فـ َّ
ـإن ذلــك يمكــن أن
عندمــا يعانــق شـ ً
ـخصا و ُيقبلــه ثـ َّ

((( سري السلف الصاحلني إلسامعيل بن حممد األصبهاين.663/1 :
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يكــون لنــا قرينــة فيــا يــأيت مــن األزمــان عــى ســامة هــذا الشــخص ونقــاء عقيدتــه ،وأ َّنــه
مــن العالمــات احل َّقــة التــي تشــر إىل طريــق الرشــاد والــراط املســتقيم ،ال سـ َّيام َّ
أن هــذا

ـتمر عــى نقــاء العقيــدة فلــم يبــدِّ ل ومل ُيغـ َّـر.
اإلنســان اسـ َّ

والتــزام رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لشــخص مــن الصحابــة فـ َّ
ـإن ذلك

أن هــذا الشــخص مؤهــل ألن يدخــل إىل املدرســة النبويــةَّ ،
يعنــي َّ
وأن النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) يــرى فيــه مــن املزايــا مــا جتعلــه مؤهـ ًـا لإلعــداد الرســايل؛ ولذلــك

عمــل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) عــى احتــواء أيب اهليثــم ومــن بدرجتــه

فقرهبــم إليــه ،وبـ َّ
خيتصهــم ببعــض األحاديــث واملناقــب
ـث فيهــم املعــارف الدينيــة ،وكان ُّ
َّ
دون غريهــم ملــا يمتلكــون مــن صفــاء العقيــدة وحســن الرسيــرة ،ومــن ذلــك مــا رواه

جابــر األنصــاري (رضــوان اهلل عليــه) قــال(( :بعــث رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) إىل ســلامن الفــاريس ،واملقــداد ابــن األســود الكنــدي ،وأيب ذر جنــدب بــن جنــادة
الغفــاري ،وعــار بــن يــارس ،وحذيفــة بــن اليــاين ،وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتني،

وأبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان ،األشــهيل ،وأيب الطفيــل عامــر بــن واثلــة ،وســويد بــن

غفلــة ،وســهل وعثــان ابنــي حنيــف ،ويزيــد الســلمي ،فحرضنــا يــوم مجعــة ضحــى،
فلـ َّـا اجتمعنــا بــن يديــه وأمــر املؤمنــن ( عليــه الســام ) عــن يمينــه ،أمــر (صلــوات اهلل
عليــه) بــأن ال يدخــل أحــد ،وكان أنــس يف ذلــك الوقــت خادمــه فأمــره باالنــراف إىل
ـن علينــا
ـم أقبــل علينــا بوجهــه الكريــم عــى اهلل وقــال لنــا :أبــروا فـ َّ
ـان اهلل َمـ َّ
منزلــه ،ثـ َّ
بفضلــه ،وعلــم مــا يف أنفســنا مــن اإلخــاص لــه واإليــان بــه ،واالقــرار بوحدانيتــه

وبمالئكتــه وكتبــه ورســله ،وعلــم وفاكــم اجلنــة بغــر حســاب ،أنتــم ومــن كان كــا أنتــم
عليــه مــن مــى ومــن يــأيت إىل يــوم القيامــة .قــال جابــر فرســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) يبرشنــا وحيدثنــا ودموعــه جتــري ،ودموعنــا هتطــل لبكائــه ولفضــل اهلل
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ـكرا هلل ،وأردنــا الــكالم فقطعتنــا عنــه الرقــة
علينــا ورمحتــه لنــا ورأفتــه بنــا ،فســجدنا شـ ً

وإن أبرشكــم بــا أعلمــه منكم
ـراِّ ،
والبــكاء ،فقــال لنــا :فــإن بكيتــم قليــا لنضحككــم كثـ ً
أنَّكــم حت ُّبــون مســألتي عنــه ،ولــو فقدمتــوين وســألتم أخــي عل ًيــا ألخربكــم بــه ،فجهرنــا

بالبــكاء والشــكر والدعــاء ،فقــال لنــا (عليــه الســام) :حتاولــون مســألتي عــن بــد وكــوين

إن اهلل تقدســت أســاؤه وجــل ثنــاؤه كان وال مــكان وال كــون
واعلمــوا (رمحكــم اهلل) َّ

معــه وال ســواه أحــد يف فردانيتــه ،صمــد يف أزليتــه ،مــيء ال يشء معــه ،فلـ َّـا شــاء أن
ـورا شعشــعان ًيا أســمع وأبــر وأنطــق
خيلــق خلقنــي بمشــيئته ...وقــال يل كــن فكنــت نـ ً

ـم خلــق منِّــي
ـم خلــق منَّــا فاطمــة ،ثـ َّ
ـم خلــق منِّــي أخــي عل ًيــا ،ثـ َّ
بــا جســم وال كيفيــة ،ثـ َّ
ـي وفاطمــة احلســن ،وخلــق منَّــا احلســن ومنــه ابنــه عــي ،وخلــق منــه ابنــه حممــدً ا،
ومــن عـ ٍّ

وخلــق منــه ابنــه جعفـ ًـرا ،وخلــق منــه ابنــه موســى ،وخلــق منــه ابنــه عل ًيــا ،وخلــق منــه
ابنــه حممــدً ا ،وخلــق منــه ابنــه عل ًيــا ،وخلــق منــه ابنــه احلســن ،وخلــق منــه ابنــه ســم ِّيي

ـدي َّأمتــي ،وحمــي ســنني ومعــدن ملتــي ،ومــن وعــدين أن يظهــرين بــه عــى
ـي ومهـ ِّ
وكنيـ ِّ
إن الباطــل كان زهو ًقــا ،ويكــون الديــن
الدِّ يــن كلــه ،وحيــق بــه احلــق ويزهــق بــه الباطــلَّ ،
أنــوارا بــأرواح وأســاع وأبصــار ونطــق وحــس وعقــل ،وكان اهلل
كلــه واص ًبــا فكنَّــا
ً

اخلالــق ونحــن املخلوقــون ،واهلل املكــون ونحــن املكونــون واهلل البــارئ ونحــن الربيــة..
موصولــون ال مفصولــون ،فهلــل نفســه فهللنــاه ،وكـ َّـر نفســه فكربنــاه ،وس ـ َّبح نفســه
فســبحناه ،وقــدس نفســه فقدَّ ســناه ،ومحــد نفســه فحمدنــاه ،ومل يغيبنــا وأنوارنــا تتناجــى

وتتعــارف مســمني متناســبني أزليــن ال موجوديــن ،منــه بدأنــا وإليــه نعــود ،نــور مــن نــور
ـم شــاء فمــدَّ األظلــة،
بمشــيئته وقدرتــه ،ال ننســى تســبيح ،وال نســتكرب عــن عبادتــه ،ثـ َّ

ـوارا مالئكــة وخلــق املــاء واجلــان ،وعــرش عرشــه عــى األظلــة ،وأخــذ
وخلــق خل ًقــا أطـ ً
مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم ،وأشــهدهم عــى أنفســهم الســت بربكــم؟ قالــوا:
بــى ،كان يعلــم مــا يف أنفســهم واخللــق أرواح وأشــباح يف األظلــة ،يبــرون ويســمعون
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ـم جتـ َّـى
ويعقلــون فأخــذ عليهــم العهــد وامليثــاق ليؤمنـ َّ
ـن بــه وبمالئكتــه وكتبــه ورســله ،ثـ َّ

هلــم وجـ َّـى عل ًيــا وفاطمــة واحلســن واحلســن والتســعة األئمة من احلســن الذين ســميتهم
لكــم ،فأخــذ يل العهــد وامليثــاق عــى مجيــع النبيــن ،وهــو قولــه الــذي أكرمنــي بــه جــل من

َ ْ َ َ َ
َ َ َّ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
حكمـ ٍة ثــم جاءكــم
ـاب و ِ
قائــل وإِذ أخــذ اهلل مِيثــاق انلبِيــن لمــا آ َتيتكــم ِمــن ك ِتـ ٍ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َ ُ ٌ ُ َ ِّ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
ِكـ ْ
ـم
ـم لُؤ ِمــن ب ِـ ِه ولنصنــه قــال أأقررتــم وأخذتــم ع ذل
رســول مصــدق ل ِمــا معكـ
َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
ْ
َ
أن
صي قالــوا أق َررنــا قــال فاشــهدوا َوأنــا معكــم ِمــن الشــا ِه ِدين ،(((وقــد علمتــم َّ
إِ ِ

وأن أنــا الرســول الــذي ختــم اهلل يب الرســل ،وهــو
امليثــاق ُأخــذ يل عــى مجيــع النبيــنِّ ،
ُ

َ

َ َ

ِّ

ـم انلَّبيـ َ
قولــه تعــاىلَ  :رســول اهلل َوخاتـ َ
ـت بعدهــم،
ـت واهلل قبلهــم ،وبعثـ ُ
ـن ،(((فكنـ ُ
ِ
ُ
رب مــن فضلــه مــا مل يعطــه ألحــد مــن خلقــه غــري ،فمــن
وأعطيـ ُ
ـت مــا ُأعطــوا وزادين ِّ

ذلــك أ َّنــه أخــذ يل امليثــاق عــى ســائر النبيــن ومل يأخــذ ميثاقــي ألحــد ،ومــن ذلــك مــا
ـي وال ُأرســل رسـ ٌ
ـول َّإل أمــره باإلقــرار يب ،وأن يبـ ِّـر ُأ َّمتــه بمبعثــي ورســالتي،
نبــا نبـ ّ

َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
ـول انلَّـ َّ
ـي
والشــاهد يل هبــذا قولــه (جـ َّـل ذكــره) يف التــوراة ملوســى :الِيــن يتبِعــون الرسـ
ِ
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ــات و يــرم علي ِهــم البائ ِــث ويضــع عنهــم إِص
ــر و يِــل لهــم الطيب ِ
ــن المنك ِ
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ـي كنـ
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ً
ــزل معــه أول ِــك هــم المفلِحــون ، وال يعلمــون نب ًيــا وال رســول غــري ،ويف
أن ِ

ـي مــن خطابــه ألخــي عيســى بــن
اإلنجيــل قولــه ع ـ َّز اســمه الــذي حــكاه فيــا أنزلــه عـ َّ

((( سورة آل عمران.81 :
((( سورة األحزاب.40 :

((( سورة األعراف.157 :
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َ ْ
ْ َْ
َ ُ َ ِّ ً َ ُ
ْ ُُ َ َْ ُ
ـول يــأ ِت ِمــن بع ِدي اســمه أحــد ، ويعلــم أنَّه
مريــم (عليــه الســام) ،ومبــرا بِرسـ ٍ
(((

مــا يرســل رسـ ً
وأن اهلل منحنــي اللــوح يــوم القيامــة الــذي حيملــه
ـول اســمه أمحــد غــريَّ ،

ً
تفضــا
أخــي عــي وآدم فمــن دونــه حتتــه يــوم القيامــة ،وأعطــاين الشــفاعة واحلــوض
ـي ،وأعطــاين مفاتيــح الدنيــا وكنوزهــا ونعيمهــا فلــم أقبلــه زهــدً ا فيــه ،فعوضنــي
منــه عـ َّ
بمفاتيــح اجلنــة والنــار فجعلــت َّ
رب ألخــي عــي واألئمــة منهــم ،فطوبــى
كل مــا أعطانيــه ِّ

لكــم وطوبــى ملــن واالكــم حســن مــآب ،فقمنــا عــى أقدامنــا وقلنــا :يــا رســول اهلل إ َّنــا

قــد أنعــم اهلل بــك علينــا ،وبأخيــك عــي وذريتــك ،فنســأل اهلل يقبضنــا إليــه الســاعة ،لئـ َّـا
يــأيت أحــدٌ منَّــا ببائقــة خترجــه عــن هــذا اخلطــر العظيــم ،فقــال لنــا (عليــه الســام)َّ :
كل ال
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ َ ِّ ْ َ
ـول
ـر عِبــا ِد ( )17الِيــن يســت ِمعون القـ
ختافــون فإنكــم مــن الذيــن قــال اهلل فيهــم :فبـ
َُ َ َ ُ ْ ُ
َ
َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ
اهـ ُ
ـم أولُــو ْال ْ َ
ـاب.((((((
ـ
ل
ـ
ه
ـك
ـ
ِ
ول
أ
و
اهلل
ـم
فيتبِعــون أحســنه أولِــك الِيــن هد
ِ

وروي هبــذه اإلســناد عــن الصــادق (عليــه الســام) عــن أبيــه الباقــر (عليــه الســام)

قــال :دخــل ســلامن الفــاريس (عليــه الســام) ،واملقــداد بــن األســود الكنــدي ،وأبــو
ذر جنــدب الغفــاري ،وعــار بــن يــارس ،وحذيفــة بــن اليــان ،وأبــو اهليثــم مالــك بــن

التيهــان ،وخزيمــة بــن ثابــت ،وأبــو الطفيــل عامــر عــى النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) فجلســوا بــن يديــه واحلــزن ظاهــر يف وجوههــم ،فقالــوا لــه :فدينــاك باآلبــاء
واألمهــات يــا رســول اهلل إ َّنــا نســمع يف أخيــك عــي (عليــه الســام) مــا حيزننــا ســاعه،

وإ َّنــا نســتأذنك يف الــر ِّد عليهــم ،فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :ومــا
أي فضيلـ ٍـة لــه
عســاهم يقولــون يف أخــي عــي؟ فقالــوا :يــا رســول اهلل َّإنــم يقولــونُّ :
((( سورة الصف.6 :

((( سورة الزمر.18 ،17 :

((( اهلداية الكربى.381 – 378 :
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يف ســبقه إىل اإلســام ،وإنـ َّـا أدركــه اإلســام طفـ ًـا ،ونحــن حيزننــا هــذا فقــال رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :هــذا حيزنكــم؟ قالــوا :نعــم يــا رســول اهلل ،فقــال:

أن إبراهيــم (عليــه الســام) هربــت بــه
أســألكم بــاهلل هــل علمتــم مــن الكتــب األوىل َّ
ُ
ـرا مــن عــدو اهلل وعــدوه النمــرود يف عهــده ،فوضعتــه ُأ ُّمــه بــن ثــاث
أ ُّمــه طفـ ًـا صغـ ً
أشــجار شــاطئ هنــر يدفــق يقــال لــه حــوران ،وهــو بــن غــروب الشــمس وإقبــال الليــل،
ـتقر عــى وجـ ِـه األرض فقــام مــن حتتهــا فمســح رأســه ووجهــه
فلـ َّـا وضعتــه ُأ ُّمــه واسـ َّ
ـم أخــذ ثو ًبــا فاتَّشــح بــهُ ،
وأ ُّمــه
وســائر بدنــه ،وهــو يكثــر مــن الشــهادة هلل بالوحدانيــة ،ثـ َّ
تــرى مــا يفعــل فرعبــت منــه رع ًبــا شــديدً ا ،فهــرول مــن بــن يدهيــا مــا ًدا عينــه إىل الســاء،

َّ ْ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ
َ َ َّ َ َّ َ َ ْ
ـن علي ـ ِه الليــل َرأى ك ْوكبــا قــال هــذا
فــكان منــه مــا قــال اهلل (عــز وجــل) :فلمــا جـ
َ
َ ِّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
ُّ ْ
ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ِّ
َ َ َّ
َ
َ
حــب الَفِلِــن ( )76فلمــا رأى القمــر بــازِغ قــال هــذا رب
رب فلمــا أفــل قــال ل أ ِ
َ َ َّ َ َ
َ
َ ِّ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َّ
ِــن الْ َق ْ
ون َّ
الضالِّ َ
ــن م َ
ــن ( )77فلمــا رأى
ــو ِم
ــن لــم يهــ ِد ِن رب لك
فلمــا أفــل قــال ل ِ
َّ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َ
ٌ َّ
يء مِمــا
ـر
ـ
ازغــة قــال هــذا رب هــذا أكــر فلمــا أفلــت قــال يــا قــو ِم إِن ب ِ
الشــمس ب ِ
ُْ ُ َ
أن موســى بــن عمــران (عليــه الســام) كان فرعــون يف طلبــه
شكــون ،(((وعلمتــم َّ
ت ِ

فلــا
يبقــر بطــون النســاء احلوامــل ،ويذبــح األطفــال لقتــل موســى (عليــه الســام)َّ ،
ولدتــه ُأ ُّمــه أوحــى إليهــا أن يأخــذوه مــن حتتهــا فتقذفــه وتلقيــه يف التابــوت وتقذفــه يف
ـم ،فبقيــت حريانــة ح َّتــى ك َّلمهــا موســى وقــال هلــا :يــا أ ِّم اقذفينــي يف التابــوت ،فقالــت
اليـ ِّ

إن اهلل
ـي ِّإن أخــاف عليــك مــن الغــرق ،فقــال هلــا :ال ختــايف َّ
لــه هــي مــن كالمــه :يــا بنـ َّ
ِ
اليــم إىل أن ألقــاه إىل الســاحل ،ور َّد إىل
را َّدين إليــك ،ففعلــت ذلــك فبقــي التابــوت يف ِّ
معصومــا ...وقــال اهلل تعــاىل يف حــال
ُأ ِّمــه وهــو برهــة ال يطعــم طعامــا وال يــرب رشا ًبــا
ً

((( سورة األنعام78 - 76 :
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َ ُ ْ َ َ ََ َْ
ْ َْ
ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ
ـي أختــك فتقــول هــل أدلكــم ع مــن
ـ
ي
ـي ( )39إِذ تمـ ِ
طفولتــه... :و ِلصنــع ع ع ِ
ََ َ َ
َ ْ ُ ُ ُ
ْ
يكفلــه ،(((...وهــذا عيســى بــن مريــم (عليــه الســام) قــال اهلل تعــاىل :فناداهــا ِمــن
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ
َ ًّ
ََْ
ـك
ـ
ت
ت
ـك
ـ
ب
تتِهــا أل تــز ِن قــد جعــل ر
سيــا .(((فك َّلــم ُأ َّمــه وقــت مولــده فقــال هلــا:
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ َ َ َ ِّ َ ْ ً َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ
ِّ َ َ ْ ُ َّ ْ َ
ـن
ـ
ح
ِلر
ل
ت
ر
ـذ
ـ
ن
ن
إ
ـول
ـ
ق
ـر أحــدا ف ِ ِ
ـل واش ِب وقــري عينــا فإِمــا تريِــن ِمــن البـ ِ
فـ ِ
ِ
َ
ُ
َ ْ ً َ َ ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ًّ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ـم مــن
ـوم إِن ِســيا ،(((وقــال :فأشــارت إِلـ ِه قالــوا كيــف نكلـ
صومــا فلــن أكلــم الـ
َ َ ََ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ًّ
ْ َ ْ َ ًّ
َ َ
َ َ ِّ َ ْ ُ
ـي
كن ِف المهـ ِد صبِيــا ( )29قــال إِن عبــد اهلل آ َتـ ِ
ـي نبِيــا ( )30وجعلـ ِ
ـان الكِتــاب وجعلـ ِ
ُ َ َ ً َ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ
َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
ـرا بـ َ
ـو ِ َ
ـت َح ًّيــا (َ )31و َبـ ًّ
ال ِت
ـ
م
د
ـا
ـ
م
ة
ك
ـز
ـ
ال
و
ة
ـا
ـ
الص
ب
ـان
ـ
ص
ِ
ِ
ِ
مبــارك أيــن مــا كنــتوأو ِ ِ
ََ ْ ََْ ْ
َ َّ ً َ ًّ
ــارا شــ ِقيا ،(((فتك َّلــم عيســى بــن مريــم (عليــه الســام) يف وقــت
ــي جب
ولــم يعل ِ

وأ ِ
والدتــه ،وأعطــي الكتــاب والنبــوة ُ
وص بالصــاة والــزكاة يف ســاعة مولــده ،وك َّلمــه
وأن عل ًيــا مــن نــوري ونــوري ونــوره
النــاس يف اليــوم الثالــث ،وقــد علمتــم مجي ًعــا خلقتــي َّ

نــور واحــد ،وكنَّــا كذلــك نســبح اهلل ونقدســه ونمجــده وهنللــه ونكــره قبــل أن خيلــق
ـم عــرش العــرش وكتــب أســاءنا بالنــور
املالئكــة والســاوات واألرضــن واهلــواء ،ثـ َّ

ـم أســكننا ُصلــب آدم ،ومل نــزل ننتقــل يف أصــاب الرجــال املؤمنــن ،ويف أرحــام
عليــه ،ثـ َّ

النســاء الصاحلــات ،يســمع تســبيحنا يف الظهــور والبطــون يف كل عهــد وعــر وزمــان

إىل أيب عبــد املطلــب ،فإ َّنــه كان يظهــر نورنــا يف بلجــات وجــوه آبائنــا وأمهاتنــا ،ح َّتــى

ثبتــت أســاؤنا خمطوطــة بالنــور عــى جبهاهتــم ،فلـ َّـا افرتقنــا نصفــن :يف عبــد اهلل نصــف،

عمــي وأيب إذا جلســا يف
ويف أيب طالــب عمــي نصــف كان تســبيحنا يف ظهورمهــا ،فــكان َّ
((( سورة طه.40 – 39 :
((( سورة مريم.24 :
((( سورة مريم.26 :

((( سورة مريم.32 – 29 :
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مــأ مــن النــاس ناجــى نــوري مــن صلــب أيب نــور عــي مــن صلــب أبيــه ،إىل أن خرجنــا
مــن صلبــي أبوينــا وبطنــي أمينــا ،ولقــد علــم جربيــل (عليــه الســام) يف وقــت والدة عــي

وهــو يقــول :هــذا َّأول ظهــور نبوتــك وإعــان وحيــك وكشــف رســالتك ،إذ أ َّيــدك اهلل
بأخيــك ووزيــرك وصنــوك وخليفتــك ،ومــن شــددت بــه أزرك وأعليــت بــه ذكــرك عــي

ـادرا فوجــدت فاطمــة ابنــة أســد أ َّم عــي بــن أيب طالــب ،وقــد
بــن أيب طالــب ،ف ُقمـ ُ
ـت مبـ ً
جاءهــا املخــاض فوجدهتــا بــن النســاء والقوابــل مــن حوهلــا ،فقــال حبيبــي جربائيــل:

ـجف بينهــا وبــن النســاء ســجافا ،فــإذا وضعــت عليــا فتلقــه بيــدك اليمنــى ،ففعلــت
سـ ِّ
ُ
ـي ماثـ ًـا عــى يــدي ،واض ًعــا يــده
مــا أمــرين بــه ،ومــددت يــدي اليمنــى نحــو أ ِّمــه ،فــإذا بعـ ٍّ
اليمنــى يف ُأذنــه يــؤ ِّذن ويقيــم باحلنفيــة ،ويشــهد بوحدانيــة اهلل (ع ـ َّز وجـ َّـل) وبرســالتي،
إيل فقــال :يــا رســول اهلل اقــرأ ،قلــت :اقــرأ والــذي نفــس حممــد بيــده لقــد
َّ
ثــم أشــار َّ

ابتــدأ بالصحــف التــي أنزهلــا اهلل عــى آدم وابنــه شــيث فتالهــا مــن ّأول حــرف إىل آخــر
ـم تــا صحــف نــوح ح َّتــى لــو
حــرف ،ح َّتــى لــو حــر شــيث ألقــر بأنــه أقــرأ هلــا منــه ،ثـ َّ
ـم تــا صحــف إبراهيــم ح َّتــى لــو حــر إبراهيــم
حــر نــوح ألقــر أ َّنــه أقــرأ هلــا منــه ،ثـ َّ
ـم تــا زبــور داود ح َّتــى لــو حــر داود ألقــر أ َّنــه أقــرأ هلــا منــه،
ألقــر أ َّنــه أقــرأ هلــا منــه ،ثـ َّ

ـم قــرأ إنجيــل عيســى
ـم تــا تــوراة موســى حتــى لــو حــر موســى ألقــر أ َّنــه أقــرأ ،ثـ َّ
ثـ َّ
ـم خاطبنــي وخاطبتــه بــا خياطــب بــه
ح َّتــى لــو حــر عيســى ألقــر بأنــه اقــرأ هلــا منــه ،ثـ َّ

إمامــا مــن ولــده يفعلــون يف
ـم عــاد إىل طفولتيــه ،وهكــذا ســبيل االثنــي عــر ً
األنبيــاء ثـ َّ
والدهتــم مثلــه ،فــاذا حتدثــون؟ ومــاذا عليكــم مــن قــول أهــل الشــك والــرك بــاهلل؟ هــل

وأن أيب آدم متــام اســمي
تعلمــون َّأن أفضــل النبيــن ،ووصيــي عــي أفضــل الوصيــنَّ ،
واســم أخــي عــي وابنتــي فاطمــة وابنــي احلســن واحلســن (عليهــم الســام) مكتوبــة عــى
رسادق العــرش بالنــور ،منــذ قــال آدم :اهلــي هــل خلقــت خل ًقــا قبــي هــو أكــرم عليــك

ـاء مبني ـ ًة ،وال ً
أرضــا مدحي ـ ًة ،وال
منِّــي؟ قــال يــا آدم :لــوال هــذه األســاء مــا خلقــت سـ ً

الفصل األول :حياة أبي اهليثم ( )مع رسول اهلل ()

77

مل ـكًا مقر ًبــا ،وال نب ًيــا مرسـ ًـا ،وال خلقتــك يــا آدم ،فقــال :اهلــي وســيدي بحقهــم َّإل
غفــرت يل خطيئتــي ،فكنَّــا نحــن الكلــات التــي تل َّقــى آدم مــن ر ِّبــه ،فغفــر لــه ،وقــال:

ـإن هــذه األســاء مــن ذريتــك وولــدك ،فحمــد اهلل وافتخــر عــى املالئكــة
أبــر يــا آدم فـ َّ
بنــا ،فــإذا كان هــذا مــن فضلنــا عنــد اهلل وفضــل اهلل علينــا ،وال ُيعطــى إبراهيــم وموســى

وعيســى شــيئًا مــن الفضــل َّإل ويعطيــه بنــا ،فــاذا يرضنــا وحيزنكــم قــول أهــل اإلفــك

واملرسفــن؟ فقــام ســلامن ومــن كان معــه عــى أقدامهــم وهــم يقولــون :يــا رســول اهلل
نحــن الفائــزون؟ قــال :نعــم ،أنتــم الفائــزون ،واهلل لكــم خلقــت اجلنــة ،وألعدائنــا

وأعدائكــم خلقــت النــار))(((.

واختصــاص أيب اهليثــم بــأرسار مــن املعــارف العقائديــة مل يكــن عــى عهــد رســول

ـتمر ذلــك يف عهــد أمــر املؤمنــن عــي
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فقــط وإ َّنــا اسـ َّ
بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فــكان أبــو اهليثــم مــن املختصــن عنــده ،ومــن ثقاتــه
الذيــن يــؤول إليهــم يف بعــض أمــوره وأحوالــه ،ومــن تلــك الدالئــل عــى ذلــك مــا جــاء

يف حديــث شــهاب املــدين فيــا نقلــه بقولــهُ (( :كنّــا مــع أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

يف (بئــر رومــة) عــى يمــن الــوادي ،إذ نــادى لســلامن الفــاريس وقــال :يــا أبــا عبــد اللّ،

إيل والعســكر يف الــوادي ،وذلــك عند عشــاء اآلخــرة ،فصعد
إيل ،وليصعــد ثقــايت ّ
اصعــد َّ
ِ
ـدرداء،
ذر ،وأبــو الـ
ســلامن والنقبــاء ،وهــم معروفــون :ســلامن ،وعـ ّـار ،واملقــداد ،وأبــو ّ
وخزيمــة بــن ثابــت ،وأبــو األعــور الســلمي ،ومالــك بــن احلــارث األشــر ،وحذيفــة
اليــاين ،وأبــو اهليثــم بــن التيهــان ،و ُأســامة بــن زيــد ،وخالــد بــن ســعيد .وصعــد نفــر مــن
أصحــاب رســول اللّ (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وإذا أمــر املؤمنــن قاعــد ،و[]...

((( اهلدايــة الكــرى ،101 – 98 :الروضــة يف فضائــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،شــاذان بــن جربئيــل القمي
(ابــن شــاذان)( ،املتــوىف660 :هـــ) ،حتقيق :عيل الشــكرچي ،الطبعة :األوىل1423 ،هـــ.111 – 107 :
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أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ـم قــام فــأ َّذن
عنــد اشــتباك الكواكــب ،فقعدنــا إليــه ،فجعــل حيدِّ ثنــا ونحدّ ثــه هينمــة .ثـ َّ

ـم التفــت عــن يمينــه وتك َّلــم بــكالم مل
للعشــاء اآلخــرة ،وأقــام وصـ ّـى وص ّلينــا معــه ،ثـ َّ
نفهمــه ومل نـ ِ
ـدر عرب ّيــة أو فارس ـ ّية.
فقلنــا :فــداك آباؤنــا و ُأ ّمهاتنــا يــا أمــر املؤمنــن ،مــا هــذه الكلــات التــي تك ّلمــت

رب عــى لســان نــوح (عليــه الســام) فقلنــا :ومــا ذاك ؟ قــال :معنــاه
هبـ ّن ؟ قــال :دعــوت ِّ
بالعرب ّيــة :قــدُّ وس قدَّ ســته الســاوات واألرض ،سـ ُّبوح سـ َّبحته اجلبــال والبحــار ،عظيــم

ع َّظمتــه اخلالئــق بالتوحيــد ،ج ّبــار جــر اخللــق بالنعمــة ،كريــم ســجد لوجهــه جربئيــل
وميكائيــل وإرسافيــل.

فعنــد هــذه الكلــات ،تـ ّ
ـت
ـدري فقالــت :صدَّ قـ َ
ـدل نجــم مــن اهلــواء كالكوكــب الـ ّ

حممــدً ا ،مــن أنكــرك فعليــه لعنــة اهلل ولعنــة الالعنــن واملالئكــة والنــاس أمجعــن .إ ّنــا
ّ
وز ّيــن بكــم الكتــاب والبــاد،
ورمــي بنــا الشــياطنيُ ،
معــارش الكواكــب ُز ّيـ َن بنــا الســاء ُ

ورمــي الك ّفــار بكــم ح ّتــى رجعــت الكلمــة إىل كلمــة اإلخــاص.
ُ

قــال :فقــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َّ :أيــا الكوكــب ،ومــا كلمــة اإلخالص؟.

حممــدً ا عبــده ورســوله ح ًّقــاَّ ،
فقــال الكوكــب :شــهادة أن ال إلــه إالّ اهللّ ،
وأن عل ًّيــا
وأن ّ
ـي عــرف النــاس الديــن ،ونــر
وص َّيــه صد ًقــا،
ّ
بمحمــد أصلــح اهلل العبــاد والبــاد ،وبعـ ٍّ

بــه [ عــى ] أهــل الــرك ،ح َّتــى أقـ ّـروا لِّ بالوحدان ّيــة ،وخضعــوا لــه بالربوب ّيــة ،وأقـ ُّـروا
بأ َّنــه الواحــد اجل َّبــار ،الــذي ال رشيــك لــه يف أمــره ،وال يعادلــه أحــد مــن خلقــه ،وال

ـي
ـي اجل ّبــارّ ،
وحممــد عبــده ورســوله ،وعـ ٌّ
ينازعــه وزيــر ،وال يقاســمه رشيــك ،وهــو العـ ّ
وتعجبنــا ،فقــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
ـم ارتفــع الكوكــب
ّ
وص َّيــه وخليلــه ...ثـ َّ
ِ
تعجبتــم؟ فلــو رأيتــم كالمــي ّ
للشــمس يــوم التـ ّـل ،إ ًذا لداخلكــم النفــاق.
ـم ّ
مـ َّ
فقلــت :يــا أمــر املؤمنــن ،ال ينكــرك إالّ جاحــدٌ  ،وال يبغضــك إالَّ فاســق ،وال
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ـويص األمــن ،وصـ َّـى اهلل عليــك
يبغضــك إالّ فاجــر ،وال حيســدك إالّ زنديــق ،أنــت الـ ّ
متوجهنــا ،قلنــا :فأعطانــا اهلل بــك
ـم قمنــا وارحتلنــا مــن ســفرنا إىل
ّ
وعــى ذر ّيتــك .قــال :ثـ ّ

يــا أمــر املؤمنــن الظفــر ،ووهــب لنــا بــك النــر ،وهــو العزيــز احلكيــم))(((.

ومــن الروايــات التــي تكشــف عــن منزلــة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) عنــد أمــر

املؤمنــن ،ودرجــة قربــه منــه مــا جــاء يف روايــة قيــس مــوىل أمــر املؤمنــن عــي (عليــه

الســام) ((قــالَّ :
إن عل ًيــا أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) كان قري ًبــا مــن اجلبــل بصفــن

ـم أ َّذن ،فلـ َّـا فــرغ مــن أذانــه إذا رجــل مقبــل
فحــرت صــاة املغــرب ،فأمعــن بعيــدً ا ،ثـ َّ

نحــو اجلبــل ،أبيــض الــرأس واللحيــة والوجــه ،فقــال :الســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن
ورمحــة اهلل وبركاتــه ،مرح ًبــا بــويص خاتــم النبيــن ،قائــد الغــر املحجلــن ،واألغــر

املأمــون ،والفاضــل الفائــز بثــواب الصديقــن ،وســيد الوصيــن .فقــال لــه أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) :وعليــك الســام كيــف حالــك ؟ فقــال :بخــر ،أنــا منتظــر روح
القــدس ،وال أعلــم أحــدً ا أعظــم يف اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل اســمه) بــا ًء وال أحســن ثوا ًبــا منــك،
وال أرفــع عنــد اهلل مكانــا ،اصــر يــا أخــي عــى مــا أنــت فيــه ح َّتــى تلقــى احلبيــب ،فقــد

رأيــت أصحابنــا مــا لقــوا باألمــس مــن بنــي إرسائيــل ،نرشوهــم باملناشــر ،ومحلوهــم

عــى اخلشــب ،ولــو يعلــم هــذه الوجــوه الرتبــة الشــاهية ،وأومــأ بيــده إىل أهــل الشــام مــا
أعــدَّ هلــم يف قتالــك مــن عــذاب وســوء نــكال ألقــروا ،ولو تعلــم هــذه الوجــوه املبيضة
وأومــأ بيــده إىل أهــل العــراق ،مــاذا هلــم مــن الثــواب يف طاعتــك لــو َّدت َّأنــا قرضــت

باملقاريــض ،والســام عليــك ورمحــة اهلل وبركاتــه .ثــم غــاب مــن موضعــه.

((( العقــد النضيــد والــدر الفريــد ،حممــد بــن احلســن القمــي (املتــوىف :ق  ،)7حتقيــق :عــي أوســط الناطقــي،
بمســاعدة :ســيد هاشــم شهرســتاين ،لطيــف فــرادي ،دار احلديــث للطباعــة والنــر ،الطبعــة :األوىل،
1381 - 1423ش.143 – 142 :
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فقــام عــار بــن يــارس ،وأبــو اهليثــم بــن التيهــان ،وأبــو أيــوب األنصــاري وعبــادة

بــن الصامــت ،وخزيمــة بــن ثابــت ،وهاشــم املرقــال يف مجاعــة مــن شــيعة أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) ،وقــد كانــوا ســمعوا كالم الرجــل فقالــوا :يــا أمــر املؤمنــن مــن هــذا
الرجــل ؟ فقــال هلــم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) :هــذا شــمعون ويص عيســى (عليــه
الســام) ،بعثــه اهلل يصــرين عــى قتــال أعدائــه ،فقالــوا لــه :فــداك آباؤنــا وأمهاتنــا واهلل

لننرص َّنــك نرصنــا لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وال يتخلــف عنــك مــن

املهاجريــن واألنصــار َّإل شــقي ،فقــال هلــم أمــر املؤمنــن (عليه الســام) :معروفــا))(((.
وإىل هنــا فقــد تبـ َّـن َّ
أن أبــا اهليثــم كان ذا منزلــة رفيعــة عنــد رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) ،وهــو مــن ال ُّثلــة املؤمنــة التــي اتَّبعــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) يف وصايــاه بأهــل بيتــه ،فــكان مــن خــرة املوالــن هلــم والســابقني إليهــم،

وهــو ممَّــن كان خيتَّصــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ببعــض األخبــار ،وهــذا
اخلاصــة التــي كان يمتلكهــا أبــو اهليثــم ،تلــك التــي جعلــت منــه
يكشــف عــن املؤهــات
َّ

متهي ًئــا الســتقبال النصــوص التــي تبــن قيمــة ومنزلــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) وأهــل بيتــه (عليهــم الســام).

ثان ًيا :منزلة أبي اهليثم عند أهل البيت (عليهم السالم):
أخــذ أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) عــى عاتقهــم بيــان العقائــد اإلســامية،

ومــا جيــب عــى املســلم مــن االعتقــاد بــه يف املنظومــة اإلســامية ،ومــن مجلــة العقائــد
((( األمــايل ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :حســن األســتاذ ويل ،عــي أكــر الغفــاري ،الطبعــة:
الثانيــة ،دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان 1993 - 1414 ،م،106 – 104 :

ينظــر :الثاقــب يف املناقــب ،ابــن محــزة الطــويس (املتــوىف 560 :هـــ) ،حتقيــق :نبيــل رضــا علــوان ،مؤسســة

أنصاريــان للطباعــة والنــر  -قــم املقدســة ،الطبعــة :الثانيــة 1412 ،هـــ.226 - 225 :
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التــي أكــدوا عليهــا التــويل ألوليــاء اهلل والتــري مــن أعــداء اهلل تعــاىل ،فبينــوا هويــة مــن
جيــب أن يتوالهــم املســلم ويتَّبــع هداهــم ،ومــن مجلــة األوليــاء الذيــن حدَّ دهــم أئمــة

أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،وأمــروا النــاس باالقتــداء هبــم أبــو اهليثــم مالــك بــن
التيهــان (رضــوان اهلل عليــه) ،وممَّــا ورد يف ذلــك مــا كتبــه اإلمــام الرضــا (عليــه الســام)

يف جوابــه للمأمــون الــذي ســأل فيــه ((أن يكتــب لــه حمــض اإلســام عــى ســبيل
أن حمــض اإلســام شــهادة أن ال إلــه
االجيــاز واالختصــار ،فكتــب (عليــه الســام) لــه َّ
إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ً
ـرا قديـ ًـرا
إهلــا واحــدً ا أحــدً ا فــر ًدا صمــدً ا ،ق ُّي ً
ومــا ســمي ًعا بصـ ً

ـادرا ال يعجــز ،غن ًيــا ال حيتــاج ،عـ ً
ـدل ال جيــور ،وأ َّنــه
قديـ ًـا قائـ ًـا باق ًيــا ،عا ًملــا ال جيهــل ،قـ ً
خالــق َّ
كل يشء ،وليــس كمثلــه يشء ،ال شــبه لــه وال ضــدَّ لــه وال نــدَّ وال كفــؤ لــه ،وأ َّنــه
وأن حممــدا عبــده ورســوله وأمينــه وصفيــه
املقصــود بالعبــادة والدعــاء والرغبــة والرهبــةَّ ،

ـي بعــده
وصفوتــه مــن خلقــه ،وســيد املرســلني وخاتــم النبيــن وأفضــل العاملــن ،ال نبـ َّ
وال تبديــل مللتــه وال تغيــر لرشيعتــه ،والواليــة ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،والذيــن
مضــوا عــى منهــاج نبيهــم (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ومل يغــروا ومل يبدلــوا مثــل:

ســلامن الفــاريس ،وأيب ذر الغفــاري ،واملقــداد بــن األســود ،وعــار بــن يــارس ،وحذيفــة
اليــاين ،وأيب اهليثــم بــن التيهــان ،وســهل بــن حنيــف ،وعبــادة بــن الصامــت ،وأيب أيــوب
األنصــاري ،وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتني ،وأيب ســعيد اخلــدري ،وأمثاهلــم (ريض

اهلل عنهــم) ورمحــة اهلل عليهــم ،والواليــة التباعهــم وأشــياعهم واملهتديــن هبداهــم،

والســالكني منهاجهــم رضــوان اهلل عليهــم))

(((

ـص عــى َّ
أن أبــا اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) مــن
فاإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ينـ ُّ
((( عيــون أخبــار الرضــا (عليــه الســام) ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح وتعليــق
وتقديــم :الشــيخ حســن األعلمــي ،مطابــع مؤسســة األعلمــي  -بريوت – لبنــان1404 ،هـــ1984 -م:

.134 – 129/2
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األوليــاء الذيــن ثبتــوا عــى منهــج النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ومل يغــروا

بعــده ومل يبدلــوا ،وإ َّنــا ثبتــوا عــى والئهــم وعقيدهتــم التــي أخذوهــا مــن رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،فكانــوا ح ًَّقــا مــن األوليــاء الذيــن جتــب مواالهتــم.

ـص اإلمــام الكاظــم (عليــه الســام) عــى َّ
أن أبــا اهليثــم كان مــن الروافــض
وقــد نـ َّ

بروايــة نقلهــا عــن النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وذلــك بقولــه(( :قــال

النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :أليب اهليثــم ابــن التيهــان واملقــداد وعــار وأيب ذر

وســلامن هــؤالء رفضــوا النــاس ،ووالفــوا عليــا ،فســاهم بنــوا أميــة الرافضــة)) (((،
ولقــب الرافضــة فـ َّـره اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف جوابــه أليب بصــر عندمــا

ـن اهلل سـ َّـاكم،
قــال لــهَّ :
((إن النــاس يســمونا الرافضــة ،فقــال :واهلل مــا سـ ُّـموكم بــه ،ولكـ َّ
ـإن ســبعني رجـ ًـا مــن خيــار بنــي إرسائيــل آمنــوا بموســى وأخيــه ،فســموهم رافضــة،
فـ َّ

فأوحــى اهلل إىل موســى أثبــت هــذا االســم هلــم يف التــوراة ،ثــم ا َّدخــره اهلل لينحلكمــوه .يــا

أبــا بصــر رفــض النــاس اخلــر ،وأخــذوا بالــر ،ورفضتــم الــر وأخذتــم باخلــر))(((.

فـ َّـر اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) مــا ورد يف روايــة الرســول (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم) ،إذ اكتفــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ببيان صفــة (الرافضة)

بالنســبة أليب اهليثــم ،واملقــداد ،وعــار ،وأيب ذر ،وســلامن (رضــوان اهلل عليهــم) ،أ َّمــا
اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) فإ َّنــه بـ َّـن البعــد الزمــاين هلــذا الوصــف فوضــع يــده عــى

ـاحة بــن الروايتــن.
والدتــه األوىل مــع النبــي موســى (عليــه الســام) ،ولذلــك ال مشـ َّ

وممَّــا ســبق يمكــن أن نســتنتج َّ
أن أبــا اهليثــم كان مــن رؤوس املعارضــة األوىل

((( الــراط املســتقيم ،عــي بــن يونــس العامــي النباطــي البيــايض (املتــوىف 877 :هـــ) ،حتقيــق وتصحيــح
وتعليــق :حممــد الباقــر البهبــودي ،املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة.76 :

((( الرصاط املستقيم.76 :
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حلكومــة الســقيفة ومــا تالهــا مــن حكومــات خمالفــة ألهــل البيــت (عليهــم الســام)،

َّ
وأن أبــا اهليثــم كان مــن النــواة األوىل لشــيعة أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) بعدمــا

املنصــب مــن لــدن رســول اهلل (صــى اهلل عليه وآله وســلم).
رفــض االنصيــاع َّإل إلمامــه َّ
نصــت
وقــد عــدَّ ه الشــيخ املفيــد (أعــى اهلل مقامــه) مــن الســابقني األولــن الذيــن َّ

َّ
ُ َ ْ َ َّ ُ َ
يــن َو ْالَنْ َصــار َو َّال َ
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ــون م َ
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ِ
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ٍ
ِ
ْ َْ َ ُ َ
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ُ (((
الِيــن فِيهــا أبــدا ذلِــك الفــوز الع ِظيــم ، فقــال(( :والســابقون األولــون
النهــار خ ِ

مــن املهاجريــن ،هــم :أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وجعفــر بــن أيب طالــب ،ومحــزة

بــن عبــد املطلــب ،وخبــاب ،وزيــد بــن حارثــة ،وعــار وطبقتهــم .ومــن األنصــار النقبــاء
املعروفــون ،كأيب أيــوب ،وســعد بــن معــاذ ،وأيب اهليثــم بــن التيهــان ،وخزيمــة بــن ثابــت

ذي الشــهادتني ،ومــن كان يف طبقتهــم مــن األنصــار))((( .أ َّمــا الشــيخ الصــدوق (أعــى
اهلل مقامــه) فقــد ذهــب إىل وجــوب مــواالة أيب اهليثــم ومــن كان عــى شــاكلته ،وذلــك
بقولــه(( :وحــب أوليــاء اهلل والواليــة هلــم واجبــة ،والــراءة مــن أعدائهــم واجبــة ،ومــن
الذيــن ظلمــوا آل حممــد (عليهــم الســام) ،وهتكــوا حجابــه فأخــذوا مــن فاطمــة (عليهــا

الســام) فــدك ،ومنعوهــا مرياثهــا وغصبوهــا وزوجهــا حقوقهــا ،ومهــوا بإحــراق بيتها،
وأسســوا الظلــم وغــروا ســنة رســول اهلل ،والــراءة مــن الناكثــن والقاســطني واملارقــن
َّ
واجبــة ،والــراءة مــن األنصــاب واألزالم :أئمــة الضــال وقــادة اجلــور كلهــم أوهلــم
وآخرهــم واجبــة ،والــراءة مــن أشــقى األولــن واآلخريــن شــقيق عاقــر ناقــة ثمــود قاتل

((( سورة التوبة.100 :

((( اإلفصــاح ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة البعثــة ،دار املفيــد للطباعــة والنــر
والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1993 - 1414 ،م.78 :
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أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) واجبــة ،والــراءة مــن مجيــع قتلــة أهــل البيــت (عليهــم

الســام) واجبــة ،والواليــة للمؤمنــن الذيــن مل يغــروا و مل يبدلــوا بعــد نبيهــم (صــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم) واجبــة مثــل :ســلامن الفــاريس ،وأيب ذر الغفــاري ،واملقــداد بــن

األســود الكنــدي ،وعــار بــن يــارس ،وجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري ،وحذيفــة بــن
اليــان ،وأيب اهليثــم بــن التيهــان ،وســهل بــن حنيــف ،وأيب أيــوب األنصــاري وعبــد اهلل
ابــن الصامــت ،وعبــادة بــن الصامــت ،وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتني ،وأيب ســعيد
اخلــدري ،ومــن نحــا نحــوه ،وفعــل مثــل فعلهــم ،والواليــة التباعهــم واملقتديــن هبــم
وهبداهــم واجبــة))(((.

واخلالصــة َّ
أن أبــا اهليثــم كان مــن املرضيــن عنــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وعنــد أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،ولذلــك كان مــن األوليــاء الصاحلــن،
الذيــن جتــب موالهتــم واالقتــداء هبــم.

((( اخلصال.608 – 607 :

املبحث السادس
موقف أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
ِّ
اتاه حكومة السقيفة:

َّملا استشــهد رســول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وســلم) اجتمع القوم يف الســقيفة وانتهوا

إىل توليــة أيب بكــر حاكـ ًـا عــى املســلمني ،مبعديــن بذلــك أهــل بيتــه (عليهــم الســام)

وعشــرته ،وقــد روى الــراء بــن عــازب ذلــك املشــهد بقولــه(( :مل أزل لبنــي هاشـ ٍم حمبــا؛
َف َلـ َّـا قبــض َر ُســول اهلل (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلـ ِـه] َوســلم) ختوفــت َأن تتــاأل ُق َر ْيــش عــى
إِ ْخــراج هـ َـذا ْالَمــر مــن بنــي هاشــم؛ فأخــذين مــا ي ْأ ُخــذ الوالــه العجــول مــع مــا ِف نَفـ ِ
ـي
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ
ِ
مــن ْ
ـم،
الــزن لوفــاة النَّبِــي (صــى اهلل َع َل ْيــه [وآلــه] َوســلم) َوقــد َمــأ اهلاشــميون َبيتهـ ْ
َفكنــت أتــردد َبينهــم َو َبــن ا َْلسـ ِ
ـجد أتفقــد ُو ُجــوه ُق َر ْيــشَ ،فــإِ ِّن لكذلــك إِ ْذ فقــدت َأ َبــا بكر
ْ
السـ ِـقي َفة ،وهــم حيتجــزون األزر
ـم مل ألبــث إِ ْذ َأنــا بِــأيب [بكــر] قــد أقبــل ِف أهــل َّ
َوعمــر ،ثـ َّ
الصنعانيــةَ ،ل َيمـ َ
ـرون بِأحــد إِ َّل خطبــوهَ ،فــإِذا عرفــوه قدمــوه فمــدوا َيــده ،فمســحوها
عــى َيــد أيب ٍ
بكــرَ ،و َقا ُلــوا َلــ ُهَ :بايــعَ .شــا َء َذلِــك َأو َأبــى ،فأنكــرت ِعنْــد َذلِــك َع ْق ِــي،
َوخرجــت مرس ًعــا َح َّتــى ا ْنت ََه ْيــت إِ َل بنــي َهاشــم َ -وا ْل َبــاب مغلـ ٌـق َ -فرضبــت ا ْل َبــاب
َع َل ْي ِهــم رض ًبــا عني ًفــاَ ،وقلــت :قــد َبايــع النَّــاس َأ َبــا بكــر بــن أيب ُق َحا َفــةَ .ف َقـ َ
ـال ا ْل َع َّبــاس:
ترحــت َأ ْي ِدي ُكــم إِ َل آخــر الدَّ ْهــر؛ أمــا إِ ِّن قــد َأمرت ُكــم فعصيتمــوينَ .قـ َ
ـال ا ْلـ َـراءَ :ف َمكثــت
ِ
ِ
الص ِامت ،وســلامن
أكابــد َمــا ِف نَفــيَ ،و َر َأ ْيــت ِف ال َّل ْيــل ا ْل ْقــدَ اد بــن ْالســودَ ،وعبــا َدة بــن َّ
ا ْل َفـ ِ ِ
التيهــانَ ،و ُح َذ ْي َفــة بــن ا ْل َيـ َـانَ ،وإِذا هــم ُي ِريــدُ َ
ون َأن
ـارسَ ،و َأبــا َذر َو َأبــا ْال َ ْي َثــم بــن َ
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يعــود األمــر ُشــورى َبــن ا ُْل َه ِ
اجريــنَ ،وبلــغ َذلِــك َأ َبــا بكــر َوعمــر فأرســا إِ َل أيب ُع َب ْيــدَ ة
َ
ِ
ـرة بــن ُش ـ ْع َبة ،فســأالمها َعــن الـ َّـر ْأي؛ َف َقـ َ
بــن ْ
ـرة :أرى َأن تلقــوا
ـال ا ُْلغـ َ
الــراح َوإ َل ا ُْلغـ َ
ِ
ِ
ـي بــن أيب
ا ْل َع َّبــاس فتجعلــوا ف َهـ َـذا ْالَمــر نَصي ًبــا َل ـ ُه ولعقبــه ،فتقطعــوا بذلــك نَاح َيــة َعـ ّ
َطالــب [عليــه الســام]َ ،فا ْن َطلــق َأ ُبــو بكــر َوعمــر َو َأ ُبــو ُع َب ْيــدَ ة واملغــرةَ ،ح َّتــى دخ ُلــوا عىل
ا ْل َع َّبــاس ِف ال َّل ْي َلــة ال َّثانِ َيــة مــن َو َفــاة النَّبِــي (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َوســلم)َ ،ف َحمــدَ َأ ُبــو
بكــر اهلل َوأ ْثنــى َع َل ْيـ ِـه َو َقـ َ
ـال :إِ َّن اهلل ابتعــث لكــم ُم َ َّمــدً ا (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َوســلم)
ـن وليــاَ ،فمـ َّن اهلل َع َل ْي ِهــم بِك َْونِـ ِـه َبــن ظهرانيهــمَ ،ح َّتــى ْ
اخ َتــار َلـ ُه َمــا ِعنْــده
نَبيــاَ ،ولِ ْل ُم ْؤمنِـ َ
فخـ َّـى عــى النَّــاس ُأ ُمورهــم ،ليختــاروا ألَ ْن ُف ِسـ ِـه ْم ِف مصلحتهــم ،متفقــن َل ُمْتَلفــن،
فاختــاروين َع َل ْي ِهــم وال ًيــا ،وألمورهــم َراعيــا؛ فتوليــت َذلِــك َع َل ْي ِهــمَ ،و َمــا َأ َخــاف بعــون

َّ
َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ
َ َ َْ
ـي إِل بِــاهلل عليـ ِه ت َوكــت َوإ ِ ْلـ ِه
اهلل وتســديده َوهنًــا َو َل حــر ًة َو َل جبنــا... ،ومــا توفِيـ ِ
ُأن ُ
ـن ي ُقــول بِ ِ
ـك يبلغنِــي عــن طاعـ ٍ
ِيــب ،(((ومــا ان َفـ َّ
خ ـاَف عامــة ا ُْلســلمني ،يتخذكــم

َ َ ْ
َ
َ
َ َّ
ِ
اجتمــع َع َل ْيـ ِـه النَّــاس،
جل ًئــا فتكونــوا حصنــه املنيــع ،وخطبــه البديــع ،فإ َّمــا َد َخ ْل ُتــم فيـ َـا ْ
ِ
نج َعــل َلــك ِف َهـ َـذا ْالَمــر
َأو رصفتموهــم َعـ َّـا مالــوا إِ َل ْيــهَ ،وقــد ِج ْئنَــا َونحــن ن ُِريــد َأن ْ
ِ
ـم َر ُســول اهلل (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
نَصيبــا ،يكــون َلــك ويمــون ملــن ب ْعــدك إِ ْذ كنــت َعـ َّ
َوســلم)َ .وإِن ك َ
َان النَّــاس قــد َر َأ ْوا َمكَانــك مــن َر ُســول اهلل َو َم ـكَان َأ ْص َحابــك فعدلــوا
َهـ َـذا ْالَمــر َعنْ ُكــم ،و َعــى رســلك ُْم بنــي َهاشــم؛ َفــإِ َّن َر ُســول اهلل (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
َوســلم) منَّــا ومنكــمَ ،ف َقـ َ
اجــة إِ َل ْي ُكــمَ ،و َلكنَّــا
ـال عمــر :إِي واهللَ ،و ُأ ْخـ َـرى َأ َّنــا مل نأتكــم َح َ
ِ
ِ
ون ِمنْكُــم ،فيتفاقــم ْ
ســلم َ
الطــب بكــم
يــا ْ
اجتمــع َع َل ْيــه ا ُْل ُ
كرهنــا َأن يكــون الط ْعــن ف َ
ِ
ـم َقـ َ
ـال :إِ َّن اهلل
وهبــم ،فانظــروا ألنفســكم ولعا َّمتكــمَ ،ف َحمــدَ اهلل ا ْل َع َّبــاس َوأ ْثنــى َع َل ْيــه ،ثـ َّ
ـن ول َّيــا،
ابتعــث ُم َ َّمــدً ا (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َوســلم) َ -كـ َـا وصفــت  -نَبيــا َولِ ْل ُم ْؤمنِـ َ
((( سورة هود.88 :
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َفم ـ َّن اهلل بِـ ِـهَ ...ح َّتــى ْ
اخ َتــار َل ـ ُه َمــا ِعنْــدهَ ،ف َخـ َّـل النَّــاس عــى َأمرهــم خمتــارو ألَ ْن ُف ِسـ ِـه ْم،
مصيبــن للحــقَ ،ل مائلــن بزبــغ ْالــوىَ ،وإِن كنــت َبر ُســول اهلل (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه]
نحــن ِمن ُْهــمَ ،مــا تقدمنــا ِف
َوســلم) طلبــت فح َّقنــا أخــذتَ ،وإِن كنـ َ
ـت بِا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ـن طلبــت َف ْ
َأمر ُكــم فرطــاَ ،و َل حللنــا وســطاَ ،و َل برحنــا ســخ ًطاَ ،وإِن ك َ
َان َهـ َـذا ْالَمــر إِ َّنـ َـا جيــب َلــك
ـنَ ،فـ َـا َوجــب إِ ْذ ُكنَّــا كارهــن؟ َو َمــا أبعــد َق ْولــك إِ َّنُــم طعنــوا َع َل ْيــك مــن َق ْولــك
بِا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
إِ َّنُــم مالــوا إِ َل ْيــك! َوأ َّمــا َمــا بذلــت َفــإِن يكــن َحقــك أعطيتنــاه فأمســكه َع َل ْيـ ِـهَ ،وإِن يكــن
ـرض ِمنْــك بِ َب ْع ِضــه دون
ـس َلــك َأن حتكــم فِيـ ِـهَ ،وإِن يكــن َحقنــا مل نـ َ
حــق ا ُْلؤمنِـ َ
ـن َف َل ْيـ َ
ِ
ِ
يبهــا مــن ا ْل َب َيــانَ ،وأ َّمــا َق ْولــك:
بعــضَ ،و َمــا َأ ُقــول َهـ َـذا أروم رصفــكَ ،و َلكــن للحجــة نص َ
إِ َّن َر ُســول اهلل منَّــا ومنكــمَ ،فــإِ َّن َر ُســول اهلل (صــى اهلل َع َل ْيـ ِـه [وآلــه] َوســلم) ك َ
َان مــن
ـج َرة نَحــن َأ ْغ َصاهنَــا َو َأ ْن ُتــم ِج َرياهنَــاَ ،وأ َّمــا َق ْولــك َيــا عمــر إِ َّنــك َ
ختــاف النَّــاس علينــا،
َشـ َ
َف َهـ َـذا ا َّلـ ِـذي تقدمتــم بِـ ِـه أول َذلِــك))(((.

وهــذا النــص يكشــف عــن معارضــة أيب اهليثــم حلكومــة الســقيفه مــع النفــر الذيــن

ـورا هلــم ومركـ ًـزا حلركتهــم ،وأ َّمــا مطالبتهــم
كانــوا معــه ،وقــد َّاتــذوا مــن بنــي هاشــم حمـ ً
بــأن يرجــع األمــر شــورى بــن املســلمني فإنَّه مــن باب إلــزام اخلصــم والتنـ ُّـزل يف احلجاج
مــن أجــل الربهنــة ،أي َّ
أن القــوم عندمــا رفضــوا الوصيــة يف خالفــة أمــر املؤمنــن عــي

(عليــه الســام) ،فـ َّ
ـإن أبــا اهليثــم وأصحابــه طالبوهــم بالشــورى التــي تــؤول حتـ ًـا إىل
تنصيــب أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) ،وذلــك َّ
ألن القــوم اســتغلوا انشــغال بنــي
هاشــم ووجــوه الصحابــة بتجهيــز رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وهــم الثقــل

فنصبــوا أبــا بكــر حاكـ ًـا ،ولــو اجتمــع وجــوه
األكــر ،وأخــذوا النــاس عــى حــن غفلــة َّ
((( نثــر الــدر يف املحــارضات ،منصــور بــن احلســن الــرازي ،أبــو ســعد اآلبــى (املتــوىف421 :هـــ) ،حتقيــق:
خالــد عبــد الغنــي حمفــوط ،دار الكتب العلميــة  -بريوت/لبنــان ،الطبعة :األوىل1424 ،هـــ 2004 -م:
.279 – 277/1
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الصحابــة كأيب اهليثــم واملقــداد وعـ َّـار وســلامن وابــن اليــان ومــن بطبقتهــم ملــا آل األمــر
إىل أيب بكــر.

و ُيذكــر موقــف آخــر أليب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) عنــد استشــهاد رســول اهلل
ـي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه َو َسـ َّل َم)،
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وذلــك (( ََّلــا ُقبِـ َ
ـض النَّبِـ ُّ
ِ ِ
ـل ِ
ـارى بِ َأ ْهـ ِ
ـاق ِف ا َْل ِدينَـ ِـة ِمَّـ ْن ك َ
اإل ْســا ِمَ ،و َظ َهـ َـر النِّ َفـ ُ
َان ُي ِْفيـ ِـه َق ْب َل
َشــمتَت ا ْل َي ُهــو ُد َوالن ََّصـ َ
ِ
ـك ب ـن ال َّتيهـ ِ
ـان األَن َْصـ ِ
ـف
ـار ُّي َح َّتــى َو َقـ َ
ذلــك ،ومــاج النــاس َو ْ
اض َط َر ُبــواَ ،و َأ ْق َبـ َـل َمالـ ُ ْ ُ ِّ َ
ِ ِ
ـال :يــا معـ َـر األَنْصـ ِ ِ
اسـ َـم ُعوا َم َقا َلتِــيَ ،و َت َف َّه ُمــوا َمــا ُأ ْل ِقيـ ِـه
َ
ـارَ ،أنْص ُتــوا َو ْ
َعـ َـى َق ْومــهَ ،ف َقـ َ َ َ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
الســا ُم)،
ـارى بِ َمـ ْـوت نَبِ ِّينَــا ُم َ َّمــد ( َع َل ْيــه َّ
ـم ،ا ْع َل ُمــوا َأ َّنـ ُه َقــدْ َشــمتَت ا ْل َي ُهــو ُد َوالن ََّصـ َ
إِ َل ْي ُكـ ْ
ِ ِ
ِ
ـم ا َْل َص ِائـ ِ
َو َقــدْ َظ َهـ َـر ْت َح ِســي َك ُة َأ ْهـ ِ
اب َخـ َـر َج
ـب َع َل ْينَــا َأ َّن ُم َسـ ْيل َم َة ا ْل َكـ َّـذ َ
ـل الـ ِّـر َّدةَ ،وع َظـ ُ
َان يدَّ ِعــي النُّبــو َة ِف حيـ ِ
بِـ َـأ ْر ِ
ض ا ْل َي َم َمـ ِـة بِ َر ْعـ ٍـد َو َبـ ْـر ٍقَ ،و َقــدْ َت ْع َل ُمـ َ
ـاة نبينــا (صـ ّـى
ََ
ُ َّ
ـون َأ َّنـ ُه ك َ َ
اهلل عليــه وآلــه َو َس ـ َّل َم)َ ،و َ
اآلن َقــدْ َب َل َغنِــي َأ َّن ُط َل ْي َح ـ َة ْب ـ َن ُخ َو ْي ِلـ ٍـد األَ َسـ ِـد َّي َأ ْي ًضــا َقـ ِـد
ــاد نَج ٍ
اد َعــى النُّبــو َة بِبِ ِ
ب َأ ْن ت َْرتَــدَّ َعــ ْن ِد ِ
ــر ِ
ــى َق َب ِائ ِ
ــف َع َ
يــن
ــدَ ،و َأنَــا َواهلل َخ ِائ ٌ
ْ
ُ َّ
َّ
ــل ا ْل َع َ
اإلســا ِمَ ،فــإِ ْن َل ي ُقــم ِبـ َـذا األَمـ ِـر رجـ ٌـل ِمـن بنِــي ه ِ
اشـ ٍمَ ،أ ْو َر ُجـ ٌـل ِمـ ْن ُق َر ْيـ ٍ
ـش َف ُهـ َـو َواهلل
ْ َ َ
ْ َ ُ
َْ ْ َ
ِْ
ْالَـ ُ
ـاك والبــوار ،ثــم أنشــأ أبــو اهليثــم يقــول:
ل َْ
أَال َق ْ��د أَ َرى أَ َّن ْال َف َت��ى َ ْ
ي ُل�� ِد
ِّع ْ
��ت آ َذا ُن َن��ا َوأُ ُنو ُف َن��ا
َل َق ْ��د ُجد َ
��ون َّ
��جا َو ُم َنا ِف ٌ
َن َص��ا َرى َي ُقو ُل َ
��ق
الش َ

�اس ُ
�اف ِم� َ�ن َّ
كُّل ُه� ْ�م
َثال َث� ُ�ة أَ ْص َن� ٍ
الن� ِ
��ل ْال ُك ْف��ر ِم ْ
��م أَ ْه ُ
��ة
َت َكَّل َ
��ن ب َْع�� ِد ِذَّل ٍ
ِ
��د َ
ك َّ
��ة َج ْه َ
َوأَ ْر َع َ
��د ُه
اب ْال َي َم َ
��ذ َ
ام ِ
يم��ا َق َ
��ر
��ال َغ ْ ُ
َودَا َن��ا ُه ِف َ
�ير ُم َق ِّص ٍ

��ال ِب ْ
َر َص�� ِد
َوأَ َّن ْالََنايَ��ا ِل ِّ
لر َج ِ
��دا َة ُف ِج ْع َن��ا ِب َّ
َغ َ
م َّم�� ِد
�بي ُ َ
الن ِ ِّ
ك ُّل َ
َو ُ
َ��و ِد
��ام ٍت ُم َته ِّ
��ور َش ِ
ك ُف ٍ
ان َوي َْغ َت�� ِدي
يَ�� ُر ُ
وح َع َل ْي َن��ا ِب ِّ
الس�� َن ِ

��ة َه��ا ٍد َ
كَ
ان ِفي َن��ا َو ُم ْه َت�� ِد
ِل َغ ْي َب ِ
��ب ِفي َن��ا ِب ِّ
��ان َو ِب ْال َي�� ِد
َوأَ ْك َل َ
الل َس ِ
أَ ُخ��و ْ َ
ال ْه� ِ�ل َح ًّق��ا َط ْل َح ُة ْب� ُ�ن ُخ َو ْي ِل ِد
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َف��إِ ْن َي� ُ
�ك َه� َ�ذا ْال َي� ْ�و َم ِم ْن ُه� ْ�م َ َ
شا َت � ٌة
َو َم��ا َ ْ
ن ُ ْ َْ ْ
��ع اهلل أَ ْم َر َن��ا
��ن ِإن ل َي َم ِ
ْ
ْ
ََْ
ر ٍة
��ر َم ِط�ي َ
��ع َم��ن َش��ا َء ِب َقف ٍ
ِبأمن ِ
َوإ ِّن��ي َ
أل ْر ُج��و أَ ْن َي ُق��و َم ِبَأ ْم ِر َن��ا
ِ
كا ُة ْ َ
َو َت ْع�دُو َز َ
�ك
ال� ِّ�ي ِف ْه� َ�ر ْب� َ�ن َما ِل� ٍ
ام ِة َغا ِل ًبا
َوأَ ْم َس��ى ُم َس� ْيِل ٌم(ِ )1ف ْال َي َم َ

َف�لا َت ْأ َم ُن��وا َم��ا ُ ْ
ي�� ِد ُث اهلل ِف َغ�� ِد
ِ َْ
��ش ُ
كِّلهَ��ا ب َْع َ
ح�� ِد
��د أَ ْ َ
بِ�ير ُق َر ْي ٍ
َْ
��ة َق َ ْ
��اع ِب َف ْد َف�� ِد
��اع أو ِض َب ٍ
َوفق َع ِ ٍ
الصدِّي� ُ�ق أَ ْو َع ْم� ٌرو ِم� ْ�ن َغ� ِد
َعِل� ٌّ�ي أَ ِو ِّ
وأنص��ار ه��ذا الدي��ن م��ن ّ
كل معت��د
()2
اس ُط� ًّ�را ِب ْال َق َن��ا َو ْالُهَّ
َع َل��ى َّ
َن ِد))
الن ِ

((ولعــل األبيــات الثالثــة [األخــرة] إضافــة مــن متأخــر))((( .وهــذا هــو الصحيــح

((((((

َّ
ألن الثابــت عــن أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) والؤه ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
ومعارضتــه أليب بكــر وحكومتــه ،ولكــن يأبــى الظاملــون َّإل أن يســعوا إىل اطفــاء نــور اهلل
ـم نــوره .وممَّــا يـ ُّ
ـدل عــى والء أيب اهليثــم ألمــر املؤمنــن
بأفواههــم ويأبــى اهلل ّإل أن ُيتـ َّ

(عليــه الســام) ومعارضتــه أليب بكــر وحكومتــه ،مــا روي عنــه يف انــكاره مــع مجلــة مــن

أنكــر عــى أيب بكــر يف َّأول جلوســه عــى منــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،
وملخــص احلادثــة َّ
أن ((اثنــي عــر رجـ ًـا مــن املهاجريــن واألنصــار :عمــرو بــن ســعيد

العــاص ،واملقــداد بــن األســود ،وعــار بــن يــارس ،وأبــو ذر الغفــاري ،وســلامن الفاريس،
وبريــدة بــن حصيــب األســلمي ،وكان مــن األنصــار :خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني،

وســهل وعثــان ابنــا حنيــف ،وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد األنصــاري ،وأبــو اهليثــم بــن
((( قال حمقق الكتاب ((يف األصل( :مسيلمة يف الياممة غالب) وهي خمتلة الوزن ويستقيم بام أثبتنا)).

((( الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر املثنــى بــن حارثــة الشــيباين ،حممــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي
األســلمي بالــوالء ،املــدين ،أبــو عبــد اهلل ،الواقــدي (املتــوىف207 :هـــ) ،حتقيــق :حييــى اجلبــوري ،دار

الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل 1410 ،هـــ  1990 -م ،31 – 28 /1 :االكتفــاء بام تضمنه
مــن مغــازي رســول اهلل  -صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم  -والثالثــة اخللفــاء.68 – 67/2 :

((( الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثنى بن حارثة الشيباين 31/1 :هامش املحقق.
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التيهــان ،وأيب بــن كعــب ،ونــاس مــن إخواهنــم مــن املهاجريــن واألنصــار .فلـ َّـا صعــد
أبــو بكــر منــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه تشــاجروا بينهــم يف أمــره .فقــال بعضهــم:
هــا نأتيــه فنزيلــه عــن منــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ؟ وقــال آخــرون :إنَّكــم إن

أتيتمــوه لتزيلــوه عــن منــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أعنتــم عــى أنفســكم ،وقــد

قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)(( :ال ينبغــي للمؤمــن أن يـ َّ
ـذل نفســه)) ،ولكــن
امضــوا بنــا إىل عــي (عليــه الســام) نستشــره ونطلــع رأيــه.

فأتــوا عل ًيــا (عليــه الســام) فقالــوا لــه :يــا أمــر املؤمنــن ،ضيعــت نفســك وأضعــت

حقــك ملــن أنــت أوىل باألمــر منــه ،وقــد أردنــا أن نــأيت الرجــل فنزيلــه عــن منــر رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ونعلمــه َّ
أن احلــق حقــك وأنــت أوىل باألمــر منــه ،فكرهنــا أن

نركــب أمـ ًـرا دون مشــاورتك.

فقــال هلــم عــي (عليــه الســام) :لــو فعلتــم ذلــك مــا كنتــم وهــم َّإل كالكحــل يف

العــن وامللــح يف الــزاد ،وقــد أضيعــت األمــة الناكبــة التاركــة قــول نبيهــا (صــى اهلل عليــه

ربــا ببيعتــه ،ولقــد شــاورت يف ذلــك أهــل بيتــي وصالــح املؤمنــن
وآلــه) ،والكاذبــة عــى ِّ
فأبــوا َّإل الســكوت بــا يعلمــون مــن وغــرة صــدور القــوم ،وبغضهــم هلل وألهــل بيــت

رســول (اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه) ،يطلبوهنــم بالتبــول((( وتــراث اجلاهليــة .وأيــم اهلل لــو
فعلتــم ذلــك لكنتــم كأنــا إذ أتــوين وقــد شــهروا ســيوفهم مســتعدين للحــرب والقتــال،
حتــى قهــروين عــى نفــي وقالــوا :بايــع َّ
وإل قتلنــاك ،فلــم أجــد َّإل أن أدفــع القــوم عــن

إن القــوم
نفــي ،وذاك ِّأن ذكــرت قــول رســول (اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه) :يــا عــيَّ ،

نقضــوا أمــرك واســتبدوا هبــا دونــك وعصــوين فيــك ،فعليــك بالصــر حتــى ينــزل األمــر،
ـب َهبــا ُي َقــال :قــد َت َب َلنــي فـ ٌ
ـان ويل ِعنْــده َت ْبــل واجلميــع التُّبــول)) هتذيــب اللغــة:
((( ((الت ْبـ ُـل َعــدَ او ٌة ُيط َلـ ُ
( 207/14مــادةَ :ت َب َ
ــل).
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فإنــم ســيغدرون بــك ال حمالــة ،فــا جتعــل هلــم سـ ً
ـإن األمــة
ـبيل عــى نفســك إلذاللــك ،فـ َّ
َّ

ســتغدر بــك مــن بعــدي ،كذلــك أخــرين بــه جربئيــل (عليــه الســام).

ولكــن ائتــوا الرجــل فأخــروه بــا ســمعتم مــن قــول نبيكــم (صــى اهلل عليــه

وآلــه) وال تدعــوه يف شــبهة مــن أمــره ليكــون ذلــك أعظــم للحجــة عليــه ،وأبلــغ فيــه
يف عقوبتــه إذا أتــى ر َّبــه وقــد عــى نبيــه وخالــف أمــره .فانطلقــوا يف يــوم مجعــة ح َّتــى

حفــوا بمنــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فقالــوا :يــا معــر املهاجريــنَّ ،
إن اهلل

َ َ َّ ِّ َ ْ ُ َ
ََ ْ َ َ
َ َ ْ َْ َ
ع
اهلل
ــاب
(عــز وجــل) قــد قدَّ مكــم فقــال :لقــد ت
ــار
ص
ن
ال
و
يــن
ر
ج
ا
ه
م
ال
و
ــي
انل
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َّ
َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ ْ َ
اليـ َ
َّ َ َّ َ ُ ُ
(((
ـن
ـار و ِ
الِيــن اتبعــوه ، ...وقــال :والســابِقون الولــون ِمــن المها ِ
ج ِريــن والنصـ ِ
َّ َ ُ ُ
وهـ ْ
ـم .(((...فــكان َّأول مــن تكلــم عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص ،فقــال :يــا أبــا بكر،
اتبع

ا َّتـ ِـق اهلل ،فقــد علمــت مــا تقــدم لعــي (عليــه الســام) مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه) ،وقــال لنــا ونحــن حمتوشــوه بيــوم بنــي قريضــة ،إذ فتــح اهلل عــى رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) ،وقــد قتــل عــي (عليــه الســام) عرشة مــن رجاهلــم وأويل النجــدة منهم،

فقــال (رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه) :يــا معــر املهاجريــن واألنصــارِّ ،إن أوصيكــم
وإن عــي بــن أيب طالــب أمريكــم
بوصيــة فأحفظوهــا ،وموعــز إليكــم أمـ ًـرا فأحفظــوه ،أال َّ

مــن بعــدي وخليفتــي فيكــم ،أوصــاين بذلــك ريب ،عــى أنَّكــم إن مل حتفظــوا فيــه وتــوازروه

ومل تنــروه اختلفتــم يف أحكامكــم ،واضطــرب عليكــم أمــر دينكــم ،ووالكــم رشاركم،
ـم فمــن
أال َّ
إن أهــل بيتــي هــم الوارثــون ألمــري ،القائمــون بأمــر أمتــي مــن بعــدي .اللهـ َّ

أطاعهــم مــن أمتــي وحفــظ فيهــم وصيتــي فاحــره يف زمــريت ،وأجعــل لــه مــن مرافقتــي

ـم مــن أســاء خالفتــي فيهــم فاحرمــه اجلنــة التــي
نصي ًبــا يــدرك بــه فــوزه اآلخــرة ،اللهـ َّ

((( سورة التوبة.117 :
((( سورة التوبة.100 :
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عرضهــا الســاوات واألرض.
قــال عمــر :اســكت يــا عمــرو ،فلســت مــن أهــل املشــورة وال ممــن ُيــريض بقولــه.

فقــال لــه عمــرو :اســكت يــا بــن اخلطــاب ،فــواهلل إ َّنــك لتعلــم أ َّنــك تنطــق بغــر لســانك،
وتعتصــم بغــر أركانــك ،واهلل َّ
إن ً
قريشــا لتعلــم أ َّنــك أألمهــا حســبا ،وأدناهــا منصبــا،
غنــى عــن اهلل تعــاىل ،وعــن رســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه)،
وأمخلهــا ذكــرا ،وأق َّلهــا
ً

وإنــك جلبــان عنــد احلــرب ،وأنــت لئيــم العنــر ،مــا لــك يف قريــش مــن مفخــر .قــال:

فســكت عمــر وجعــل يقــرع س ـنَّه بأناملــه.

ـم قــام أبــو ذر الغفــاري (رمحــه اهلل) ،فحمــد اهلل وأثنــى عليــه وصــى عــى النبــي
ثـ َّ

ـم قــال :أ َّمــا بعــد ،يــا معــر قريــش ،و يــا معــر املهاجريــن واألنصــار والتابعــن
وآلــه ،ثـ َّ

بإحســان ،لقــد علمتــم وعلــم خياركــم َّ
أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال :األمــر

مــن بعــدي لعــي ثــم يف أهــل بيتــي مــن ولــد ابنــي احلســن .فأطرحتــم قــول نبيكــم،
ونســيتم مــا أوعــز إليكــم ،واتبعتــم الدنيــا الفانيــة ،وبعتــم اآلخــرة الباقيــة التــي ال هيــرم

شــباهبا ،وال يــزول نعيمهــا ،وال حيــزن أهلهــا ،وال يمــوت ســاكنها ...وكذلــك األمــم

مــن قبلكــم كفــرت بعــد أنبيائهــا ،وبدلــت وغــرت واختلفــت ،فحاذيتموهــم حــذو

القــذة بالقــذة ،والنعــل بالنعــل ،عـ َّـا قليــل تذوقــوا وبــال أمركــم ،ومــا قدَّ مــت أيديكــم
ومــا اهلل بظــام للعبيــد.

ثــم قــام ســلامن الفــاريس فقــال :يــا أبــا بكــر ،إىل مــن تســند أمــرك إذا نــزل بــك
َّ

املــوت ،وإىل مــن تفــزع إذا ســئلت عـ َّـا ال تعلــم ويف القــوم مــن هــو أعلــم منــك ،وأكثــر
يف اخلــر إعالمــا منــك ،وأقــرب إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قرابــة منــك ،قــد

قدَّ مــه يف حياتــه ،وأوعــز إليكــم عنــد وفاتــه ،فنبذتــم قولــه ،وتناســيتم وصيتــه ،فعـ َّـا قليــل
يصفــو لــك األمــر ،وتــزور القبــور ،وقــد أثقلــت األوزار ،ومحلــت معــك إىل قــرك مــا
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قدمــت يــداك ،فــإن راجعــت احلــق وأنصفــت أهلــه ،كان ذلــك نجــاة لــك يــوم حتتــاج
إىل عملــك ،وتفــرد يف اآلخــرة بذنوبــك ،وقــد ســمعت كــا ســمعنا ورأيــت كــا رأينــا،
فلــم يردعــك ذلــك عــا أنــت فاعــل ،فــاهلل اهلل يف نفســك ،فقــد أعــذر مــن أنــذر ،ومــا اهلل

بظــام للعبيــد.

ثــم قــام املقــداد بــن األســود وقــال :يــا أبــا بكــر ،إربــع عــى ضلعــك ،وقــس عــى

شــرك بفــرك ،وألــزم بيتــك وابــك عــى خطيئتــك ،فـ َّ
ـإن ذلــك أســلم لــك يف حياتــك

(عــز وجــل) ورســوله (صــى اهلل عليــه
ومماتــك ،وتــر َّد هــذا األمــر حيــث جعلــه اهلل َّ

يغرنــك مــن قريــش أوغادهــا ،فعـ َّـا قليــل يضمحــل
وآلــه) ،وال تركــن إىل الدنيــا ،وال َّ
ثــم تصــر إىل ر ِّبــك فيجزيــك بعملــك ،وقــد علمــت أن عل ًيــا (عليــه
عنــك دنيــاكَّ ،
الســام) صاحــب هــذا األمــر مــن بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فاجعلــه لــه،

فـ َّ
ـإن ذلــك أســلم لــك ،وأحســن لذكــرك ،وأعظــم ألجــرك ،وقــد نصحــت لــك إن قبلت

نصحــي ،وإىل اهلل ترجــع بخــر كان أو بــر.

ثــم قــام بريــدة بــن حصيــب األســلمي فقــال :يــا أبــا بكــر ،أنســيت أم تناســيت أم

خدعتــك نفســك ،أمــا تذكــر إذ أمرنــا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) فســلمنا عــى
عــي (عليــه الســام) بإمــرة املؤمنــن ،ونبينــا بــن أظهرنــا ،فا َّتـ ِـق اهلل وتــدارك نفســك قبــل

أن ال تداركهــا ،وادفــع هــذا األمــر إىل مــن هــو أحــق بــه منــك مــن أهلــه ،وال متــاد يف
اغتصابــه ،وأرجــع وأنــت مســتطيع أن ترجــع ،فقــد حمضــت نصحــك وبينــت لــك مــا

عنــدي ،مــا إن فعلتــه وفقــت ورشــدت.

ـم قــام عــار بــن يــارس فقــال :يــا معــارش قريــش ،قــد علمتــم َّ
أن أهــل بيــت نبيكــم
ثـ َّ

أحــق هبــذا األمــر منكــم ،فمــروا صاحبكــم فلــر َّد احلــق إىل أهلــه قبــل أن يضطــرب
ُّ
حبلكــم ،ويضعــف مســلككم ،وختلفــون فيــا بينكــم ،فقــد علمتــم َّ
أن بنــي هاشــم أوىل
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هبــذا األمــر منكــم ،وأقــرب إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وإن قلتــمَّ :
إن الســابقة
ـى مــن صاحبكــم ،وعــي بــن أيب
لنــا فأهــل بيــت نبيكــم أقــدم منكــم ســابقة ،وأعظــم غنـ ً

طالــب صاحــب هــذا األمــر مــن بعــد نبيكــم ،فأعطــوه مــا جعلــه اهلل لــه ،وال تــر ُّدوا عــى
أدباركــم فتنقلبــوا خارسيــن.

ـم قــام ســهل بــن حنيــف األنصــاري فقــال :يــا أبــا بكــر ،ال جتحــد ح ًقــا مــا جعلــه
ثـ َّ

اهلل لــك ،وال تكــن أول مــن عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف أهــل بيتــه ،وأ ِّد

احلــق إىل أهلــه ختفــف عــن ظهــرك ثقــل وزرك ،وتلقــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
َّ
ـم تصــر
وآلــه) راض ًيــا ،وال ختــص بــه نفســك ،فعـ َّـا قليــل ينقــي عنــك مــا أنــت فيــه ،ثـ َّ

إىل امللــك الرمحــن فيحاســبك بعملــك ،ويســألك عـ َّـا جئــت لــه ،ومــا اهلل بظـ َّـام للعبيــد.
ـم قــام خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني فقــال :يــا أبــا بكــر ،ألســت تعلم َّ
أن رســول
ثـ َّ

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) قبــل شــهاديت وحــدي ومل يــرد معــي غــري ؟ قــال :نعــم ،قال:

فأشــهد ِّأن ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول :عــي إمامكــم بعدي.

قــال :وقــام أيب بــن كعــب األنصــاري فقــال :أشــهد ِّأن ســمعت رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) يقــول :أهــل بيتــي يفرقــون بــن احلــق والباطــل ،وهــم األئمــة الذيــن
يقتــدى هبم.

وقــام أبــو اهليثــم بــن التيهــان قــال :وأنــا أشــهد عــى نبينــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) أ َّنــه

أقــام عل ًيــا علينــا لنســلم ،فقــال بعضهــم :مــا أقامــه َّإل للخالفــة ،وقــال بعضهــمَّ :إل

ليعلــم النــاس أ َّنــه مــوىل مــن كان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــواله ،فتشــاجروا
يف ذلــك ،فبعثــوا إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) رجـ ًـا يســأله عــن ذلــك ،فقــال

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) :هــو وليكــم بعــدي ،وأنصــح النــاس لكــم بعــد وفــايت.
وقــام عثــان بــن حنيــف األنصــاري فقــال :ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
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وآلــه) يقــول :أهــل بيتــي نجــوم األرض ونــور األرض ،فــا َت ْق ِد ُموهــم فهــم الــوالة
وأي أهــل بيتــك أوىل بذلــك ؟ فقــال:
بعــدي ،فقــام إليــه رجــل فقــال :يــا رســول اهللُّ ،

عــي وولــده.

وقــام أبــو أيــوب األنصــاري فقــال :اتَّقــوا اهلل يف أهــل بيــت نبيكــم ،ور ُّدوا إليهــم

ح َّقهــم الــذي جعلــه اهلل هلــم ،فقــد ســمعنا مثــل مــا ســمع إخواننــا يف مقــام بعــد مقــام

لنبينــا (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وجملــس بعــد جملــس يقــول :أهــل بيتــي أئمتكــم بعــدي.
قــال :فجلــس أبــو بكــر يف بيتــه ثالثــة أيــام ،فأتــاه عمــر ،وعثــان ،وطلحــة ،وعبــد

الرمحــن بــن عــوف ،وســعد بــن أيب وقــاص ،وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح ،وســعيد بــن عمرو
بــن نفيــل ،فأتــاه ٌّ
ـم أصعــدوه عــى
كل منهــم متسـ ً
ـلحا يف قومــه ح َّتــى أخرجــوه مــن بيتــه ،ثـ َّ

املنــر وقــد ســلوا ســيوفهم))(((.

وهكــذا كان أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان يف طليعــة املعارضــن حلكــم الســقيفة ،ومل

رصح هبــا عــى رؤوس األشــهاد ،ومل تأخــذه يف احلـ ِّـق لومــة الئــم،
يكتــم معارضتــه؛ بــل َّ
فــكان مثـ ً
ـال للمخلــص لدينــه وعقيدتــه ،أل َّنــه كان يعلــم بـ َّ
ـأن الدنيــا زائلــه ،ومــا هــي

َّإل برهـ ًة مــن الزمــن فينقلــب إىل ر ِّبــه يســأله عـ َّـا فعــل ،ولذلــك فهــو بــذل هــذه الربهــة
القصــرة مــن العمــر يف ســبيل خلــود دائــم ،ونعيــم ال يــزول .ومل يكــن أبــو اهليثــم جماهــدً ا

بســيفه فقــط ،وإ َّنــا كان بلســانه كذلــك ،فــكان يقــول احلـ َّـق وال خيشــى فيــه لومــة الئــم.

((( اليقــن ،الســيد ابــن طــاووس (املتــوىف664 :هـــ) ،حتقيــق :األنصــاري ،نمونــه ،مؤسســة دار الكتــاب (
اجلزائــري ) ،الطبعــة :األوىل( ،ربيــع الثــاين 1413هـــ).342 – 336 :

الفصل الثاني
حياة أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
مع أمري املؤمنني علي (عليه السالم)

املبحث األول
املهام اليت أوكلها أمري املؤمنني (عليه السالم)
إىل أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
ً
أول :أبو اهليثم (رضوان اهلل عليه) يأخذ البيعة ألمري املؤمنني (عليه السالم):
بعــد مقتــل اخلليفــة الثالــث عثــان بــن ع َّفــان اجتمــع املســلمون عــى بيعــة أمــر

رافضــا لبيعتهــم يف بــادئ األمــر
املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،وقــد كان ً

ألنَّــه كان عــى علــ ٍم بــا تــؤول إليــه األحــداث التــي ســيطرت عليهــا الفتنــة مــن ِّ
كل
أرصوا عليــه بالبيعــة جمتمعــن عليــه مبايعــن لــه(( :فقــام
اجلهــات ،ولكــ َّن املســلمني ُّ
ـإن
ـم قــالَّ :أمــا بعــد ،فـ ِّ
ومحــد اهلل وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه ،وصــى عــى النبــي وآلــه ،ثـ َّ

كارهــا هلــذه الواليــة ،يعلــم اهلل يف ســاواته وفــوق عرشــه عــى ِّأمــة حممــد (صــى
قــد كنــت ً

اهلل عليــه وآلــه) حتــى اجتمعتــم عــى ذلــك ،فدخلــت فيــه ،وذلــك ِّأن ســمعت رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول :أيــا ٍ
وال ويل أمــر أمتــي مــن بعــدي أقيــم يــوم القيامــة
َّ
عــى حــدِّ الــراط ،ونــرت املالئكــة صحيفتــه ،فــإن نجــا فبعدلــه ،وإن جــار انتقــض
بــه الــراط انتقاض ـ ًة تزيــل مــا بــن مفاصلــه ،ح َّتــى يكــون بــن كل عضــو وعضــو مــن

فــأول مــا ُيلقــى بــه النــار أنفــه وحــر
أعضائــه مســرة مائــة عــام ،خيــرق بــه الــراطَّ ،

ـي نظــرت فلــم يســعني ردكــم حيــث اجتمعتــم ،أقــول
وجهــه .ولكنِّــي َّملــا اجتمعتــم عـ َّ
ـأول مــن قــام فبايعــه
مــا ســمعتم ،واســتغفر اهلل يل ولكــم .فقــام إليــه النــاس فبايعــوه ،فـ َّ
ـم قــام املهاجــرون واألنصــار وســائر النــاس حتــى بايعــه النــاس ،وكان
طلحــة والزبــر ،ثـ َّ
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الــذي يأخــذ عليهــم البيعــة عــار بــن يــارس وأبــو اهليثــم بــن التيهــان ،ومهــا يقــوالن:
نبايعكــم عــى طاعــة اهلل وس ـنَّة رســوله ،وإن مل نـ ِ
ـف لكــم فــا طاعــة لنــا عليكــم ،وال
ُ
بيعــة يف أعناقكــم ،والقــرآن إمامنــا وإمامكــم))(((.
وهــذه احلادثــة تبــن عظــم منزلــة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) ،فإ َّنــه مل ُيبايــع أمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) فحســب؛ وإ َّنــا كان يأخــذ البيعــة مــن النــاس وجيعــل نفســه مــن
املعنيــن بالبيعــة بقولــه( :نبايعكــم عــى طاعــة اهلل وس ـنَّة رســوله ،وإن مل نـ ِ
ـف لكــم فــا
ُ
طاعــة لنــا عليكــم ،وال بيعــة يف أعناقكــم ،والقــرآن إمامنــا وإمامكــم) ،وهــذا يكشــف
عــن القــرب الــذي حظــي بــه هــذا الصحــايب مــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ح َّتــى
صــار يتكلــم بلســانه (صلــوات اهلل عليــه).

ثان ًيا :إشراف أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه) على بيت املال:
عندمــا تســلم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مقاليــد احلكومــة اإلســام َّية بعــد مقتــل

ـف حولــه خــرة صحابــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
احلاكــم الثالــث ال َّتـ َّ

مــع عا َّمــة فئــات املجتمــع ،وبــدأ بتوزيــع مســؤوليات إدارة احلكومــة عــى األك َّفــاء مــن
وتوزع
الصحابــة والتابعــن ،ومــن َّأول مــا بــدأ بــه هــو انتخــاب جمموعــة تديــر بيــت املــال ِّ

العطايــا عــى مســتح ِّقيها ،وقــد انتــدب لذلــك ثالثــة مــن الصحابــة ،وهــم أبــو اهليثــم

مالــك بــن التيهــان ،وعــار بــن يــارس ،وعبــد اهلل بــن أيب رافــع (رضــوان اهلل عليهــم)،
فكتــب هلــم(( :العــريب والقــريش واألنصــاري والعجمــي وكل مــن كان يف اإلســام مــن

(((
ـم قــال هلــم(( :امجعــوا النــاس ،ثــم انظــروا
قبائــل العــرب وأجنــاس العجــم ســواء))  ،ثـ َّ

((( األمــايل ،الشــيخ الطــويس (املتــوىف460 :هـــ) ،حتقيق :قســم الدراســات اإلســامية  -مؤسســة البعثــة ،دار
الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم ،الطبعــة :األوىل1414 ،هـ.728 :

((( االختصــاص ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :عــي أكــر الغفــاري ،الســيد حممــود الزرنــدي،
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إىل مــا يف بيــت ماهلــم فاقســموه بينهــم بالســوية .فحســبوا ،فوجــدوا نصيــب كل واحــد
منــه ثالثــة دنانــر ،فأمرهــم يقعــدون للنــاس ويعطوهــم .قــال :وأخــذ مكتلــه ومســحاته،

ثــم انطلــق إىل بئــر امللــك ،فعمــل فيهــا ،فأخــذ النــاس ذلــك القســم حتــى بلغــوا الزبــر،
وطلحــة ،وعبــد اهلل بــن عمــر أمســكوا بأيدهيــم وقالــوا :هــذا منكــم أو مــن صاحبكــم ؟

قالــوا :بــل هــذا أمــره ،ال نعمــل إال بأمــره .قالــوا :فاســتأذنوا لنــا عليــه ،قالــوا :مــا عليــه
إذن ،هــو ذا ببئــر امللــك يعمــل ،فركبــوا دواهبــم حتــى جــاءوا إليــه ،فوجــدوه يف الشــمس

ومعــه أجــر لــه يعينــه ،فقالــوا لــهَّ :
إن الشــمس قــد آذتنــا ،فارتفــع معنــا إىل الظــل فارتفــع

معهــم إليــه ،فقالــوا لــه :لنــا قرابــة مــن نبــي اهلل ،وســابقة وجهــاد وأنــك أعطيتنــا بالســوية
ومل يكــن عمــر وال عثــان يعطوننــا بالســوية ،كانــوا يفضلونــا عــى غرينــا ،فقــال عــي

(عليــه الســام)ُّ :أيــا عندكــم أفضــل :عمــر ،أو أبــو بكــر ؟ قالــوا :أبــو بكــر ،قــال:
فهــذا قســم أيب بكــر ،وإال فدعــوا أبــا بكــر وغــره ،هــذا كتــاب اهلل فانظــروا مــا لكــم

مــن حــق فخــذوه ،قــاال :فســابقتنا! قــال :أنتــا أســبق منــي بســابقتي؟ قالــوا :ال ،قالــوا:
قرابتنــا بالنبــي؟ قــال :أقــرب مــن قرابتــي؟ قالــوا :ال ،فقالــوا :فجهادنــا! قــال :أعظــم مــن

جهــادي؟ قالــوا :ال ،قــال :فــو اهلل مــا أنــا يف هــذا املــال وأجــري هــذا إال بمنزلــة ســواء.

قــاال :فتــأذن لنــا يف العمــرة؟ قــال :مــا العمــرة تريــدان؟ وإين ألعلــم أمركــم وشــأنكم،
فاذهبــا حيــث شــئتام فلـ َّـا و َّليــا ،قــال :فمــن نكــث فإنـ َّـا ينكــث عــى نفســه))(((.

ويف روايــة ُأخــرى َّ
أن طلحــة والزبــر قــاال لــه (عليــه الســام)(( :إنــا أتينــا إىل عاملك

عــى قســمة هــذا الفــيء ،فأعطونــا كــا أعطــي ســائر النــاس ،قــال( :فــا تريــدان؟) قــاال:
دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ  1993 -م.152 :

((( اخلرائــج واجلرائــح ،قطــب الديــن الراونــدي (املتــوىف 573 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة اإلمــام املهــدي (عجل
اهلل تعــاىل فرجــه) /بــإرشاف الســيد حممــد باقــر املوحــد األبطحــي ،الطبعــة :األوىل ،كاملــة حمققــة ،ذي

احلجــة  ،1409املطبعــة :العلميــة – قــم.187 – 186/1 :

102

أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

ليــس كذلــك كان يعطينــا عمــر قــال (عليــه الســام)( :فــا كان يعطيكام رســول اهلل (صىل
اهلل عليــه وآلــه وســلم) ؟) فســكتا ،فقــال ( عليــه الســام )( :أليــس كان النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) يقســم بــن املســلمني بالســوية ؟) قــاال :نعــم ،قــال( :فســنة رســول اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أوىل باالتبــاع عندكــا ،أم ســنة عمــر ؟) قــاال :ســنة رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ولكــن لنــا يــا أمــر املؤمنــن ســابقة وعنــاء وقرابــة،
فــإن رأيــت أن ال تســوينا بالنــاس فافعــل ،قــال( :ســابقتكام أســبق أم ســابقتي ؟) قــاال:

ســابقتك ،قــال( :فقرابتكــا أقــرب أم قرابتــي؟ ) قــاال :قرابتــك ،قــال( :فعناؤكــا أعظــم

أم عنائــي؟) قــاال :بــل أنــت يــا أمــر املؤمنــن أعظــم عنــاء ،قــال( :فــو اهلل مــا أنــا وأجــري
هــذا يف املــال إال بمنزلــة واحــدة) وأومــأ بيــده إىل األجــر الــذي بــن يديــه))(((.

ٍ
ومــن املعــروف َّ
ألشــخاص معينــن يكشــف عــن
أن إســناد إدارة بيــت املــال

أمانتهــم يف احلفــاظ عــى أمــوال املســلمني ،وحرصهــم عــى أن تصــل تلــك األمــوال إىل

مســتح ِّقيها ،وكذلــك معرفتهــم باحلســاب وكيفيــة التوزيــع ،وهــذه األمــور كانــت تتو َّفــر
يف شــخصية أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) ،ولذلــك وقــع اختيــار أمــر املؤمنــن عليــه يف
إدارة وتوزيــع األمــوال عــى مســتح ِّقيها.

((( مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري الطــريس (املتــوىف1320 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة آل البيــت

(عليهــم الســام) إلحيــاء الــراث ،مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام) إلحيــاء الــراث  -بــروت –

لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1988 - 1408 ،م.91 – 90/11 :

املبحث الثاني
دور أبي اهليثم يف حربي اجلمل وصفني
ً
أول :حرب اجلمل:
بعــد أن رأى طلحــة والزبــر مــن عدالــة أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) وشــدَّ ته

ألنــم قــد تعــودوا عــى نظــام
وبأســه يف التســوية بــن الرع َّيــة ،مل يــرق هلــم هــذا النظــام؛ َّ

الطبقيــة ،وأن ال يســاوى هبــم غريهــم ،ولذلــك قـ َّـررا الثــورة ضــد هــذا النظــام الــذي

حيــارب مصاحلهــم الشــخصية وطموحهــم بامللــك والرياســة ،وقــد وجــدوا يف عائشــة
والثــأر لعثــان واجهـ ًة يســتطيعون النفــوذ مــن خالهلــا لتنفيــذ مآرهبــم يف حتريــك عواطف
املســلمني وتأجيجهــم للثــورة ضــدَّ عدالــة أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام).

َّ
فاتــه طلحــة والزبــر مــع عائشــة إىل البــرة إلعــان التمــرد فيهــا ونقــض البيعــة،

غاصــا
وقــد اختــارا البــرة دون غريهــا ملــا فيهــا مــن أمــوال وفــرة ،إذ كان بيــت ماهلــا ًّ
ألنــم
ـرا للمتمرديــنَّ ،
بالذهــب والفضــة ،ولذلــك كانــت الســيطرة عليــه متثــل مغنـ ًـا كبـ ً
بأمــوال البــرة يســتطيعون جتهيــز اجليــوش وإعــداد العــدَّ ة والعــدد ملحاربــة اخلليفــة

الرشعــي.

و َّملــا علــم هبــم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،مجــع أهــل املدينــة
ِ
((و َقـ َ
ـح
ـح إِال بِـ َـا َص َلـ َ
ـال :إِ َّن آخـ َـر َهـ َـذا األَ ْمـ ِـر ال َي ْص ُلـ ُ
وألقــى فيهــم خطبــة جــاء فيهــاَ :
ـاء اهلل (ع ـ َّز وجـ َّـل) عـ َـى مــن مـ َ ِ
َأو ُل ـهَ ،ف َقــدْ ر َأي ُتــم عو ِاقــب َق َضـ ِ
ـروا اهلل
َ َ َ
َ ْ ْ ََ َ
َّ ُ
ـى منْ ُكـ ْ
َ َ ْ َ
ـمَ ،فا ْنـ ُ ُ
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ِ
ـم))(((.
ـم َو ُي ْصلـ ْ
ـم َأ ْم َر ُكـ ْ
ـح َل ُكـ ْ
ْص ُكـ ْ
َين ُ ْ

وقيــلَّ :
إن أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) ملــا بلغه مســر طلحــة والزبري وعائشــة

مــن مكــة إىل البــرة ((نــادى :الصــاة جامعــة ،فلــا اجتمــع النــاس محــد اهلل وأثنــى
عليــه ،ثــم قــال :أمــا بعــد فــإن اهلل تبــارك وتعــاىل ملــا قبــض نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) قلنــا :نحــن أهــل بيتــه ،وعصبتــه ،وورثتــه ،وأوليــاؤه ،وأحــق خالئــق اهلل بــه ،ال
ننــازع حقــه وســلطانه ،فبينــا نحــن عــى ذلــك إذ نفــر املنافقــون ،فانتزعــوا ســلطان نبينــا

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) منــا ،وولــوه غرينــا ،فبكــت لذلــك واهلل العيــون والقلــوب

منــا مجيعــا ،وخشــنت واهلل الصــدور ،وأيــم اهلل لــوال خمافــة الفرقــة بــن املســلمني وأن
يعــودوا إىل الكفــر ،ويعــور الديــن لكنــا قــد غرينــا ذلــك مــا اســتطعنا .وقــد ويل ذلــك

والة ،ومضــوا لســبيلهم ،ورد اهلل األمــر إيل ،وقــد بايعنــي هــذان الرجــان طلحــة والزبــر
فيمــن بايعنــي ،وقــد هنضــا إىل البــرة ليفرقــا مجاعتكــم ،ويلقيــا بأســكم بينكــم ،اللهــم

فخذمهــا بغشــهام هلــذه األمــة ،وســوء نظرمهــا للعامــة.

فقــام أبــو اهليثــم بــن التيهــان (رمحــه اهلل) وقــال :يــا أمــر املؤمنــن َّ
إن حســد قريــش

إ َّيــاك عــى وجهــن :أ َّمــا خيارهــم فحســدوك منافســة يف الفضــل ،وارتفا ًعــا يف الدرجــة،

وأ َّمــا أرشارهــم فحســدوك حســدً ا أحبــط اهلل بــه أعامهلــم ،وأثقــل بــه أوزارهــم ،ومــا
رضــوا أن يســاووك حتــى أرادوا أن يتقدمــوك ،فبعــدت عليهــم الغايــة ،وأســقطهم
املضــار ،وكنــت أحــق قريــش بقريــش ،نــرت نبيهــم ح ّيــا ،وقضيــت عنــه احلقــوق

ميتــا ،واهلل مــا بغيهــم إال عــى أنفســهم ،ونحــن أنصــارك وأعوانــك ،فمرنــا بأمــرك.

((( الفتنــة ووقعــة اجلمــل ،ســيف بــن عمــر األســدي الت َِّميمــي (املتــوىف200 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد راتــب
عرمــوش ،دار النفائــس ،الطبعــة :الســابعة 1413هـ1993/مـــ ،110 – 109 :تاريــخ الطــري (تاريــخ

الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري).447/4 :
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ثم أنشأ يقول:

َّ
قوم��ا بغ��وا علي��ك وكادوك
إن ً

وعاب��وك

لي��س م��ن عيبه��ا جن��اح بع��وض

في��ك حق��ا وال كعش��ر جن��اح

أبص��روا نعم��ة علي��ك م��ن اهلل و

قرم��ا

النط��اح

وإمام��ا ت��أوي األم��ور إلي��ه
ً

وجلام��ا يل�ي ُ
ن غ��رب اجلم��اح
ً

حاكم��ا جتم��ع اإلمام��ة في��ه

هامشي��ا ل��ه ع��راض البط��اح
ًّ

حس��دا لل��ذي أت��اك م��ن اهلل

وع��ادوا

ق��راح

ونف��وس هن��اك أوعي��ة البغ��ض

عل��ى اخل�ير للش��قاء ش��حاح

م��ن مس��ر يكن��ه حج��ب الغي��ب

وم��ن

الح

ي��ا وص��ي الن�بي حن��ن م��ن احل��ق

عل��ى مث��ل بهج��ة اإلصب��اح

فخ��ذ األوس والقبي��ل م��ن اخل��زرج

بالطع��ن يف الوغ��ى والكف��اح

لي��س من��ا م��ن مل يك��ن ل��ك يف اهلل

ولي��ا عل��ى اهل��دى والف�لاح

باألم��ور
ي��دق

إىل
مظه��ر

ق��رن

القب��اح

قل��وب
الع��داوة

فجــزاه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خــرا ،ثــم قــام النــاس بعــده فتكلــم كل واحــد

بمثل مقالــه))(((.

وعنــد ذلــك اســتجاب لــه كبــار الصحابــة ومنهــم :أبــو اهليثــم بــن التيهــان ،وأبــو

قتــادة ،وزيــاد بــن حنظلــة ،وخزيمــة بــن ثابــت (رضــوان اهلل عليهــم)((( ،عــى َّ
أن َّأول
مــن أجابــه إىل اجلهــاد هــو أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان وخزيمــة بــن ثابــت (رضــوان

((( األمــايل ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :حســن األســتاذ ويل ،عــي أكــر الغفــاري ،دار املفيــد
للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1993 - 1414 ،م.156 – 154 :

((( ينظــر :تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري) ،447/4 :البدايــة والنهايــة:
.440/10
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اهلل عليهــا)(((.
نصه(((:
وله شعر آخر يف هذه الواقعة ُيو ِّبخ فيه طلحة والزبري وهذا ُّ

ق��ل للزب�ير وق��ل لطلح��ة إنن��ا

حن��ن الذي��ن ش��عارنا األنص��ار

حن��ن الذي��ن رأت قري��ش فعلن��ا

ي��وم القلي��ب أولئ��ك الكف��ار

كن��ا ش��عار نبين��ا ودث��اره يفدي��ه

من��ا

واألبص��ار

َّ
إن الوص��ي إمامن��ا وولين��ا

ب��رح اخلف��اء وباح��ت األس��رار

ال��روح

ـم
وعندمــا اجتمــع الطرفــان يف معركــة اجلمــل مصطفــن ،فطلــع الزبــر وطلحــة ،ثـ َّ
طلــع مــروان وســعيد وعبــد اهلل بــن الزبــر واملســور بــن خمرمــة ،و َّملــا اجتمعــوا قــال:

عـ َّـار بــن يــارس (رضــوان اهلل عليــه) أليب اهليثــم بــن التيهــان ،وخلالــد بــن زيــد ،وأليب
أيــوب ،وأليب حيــة ،ولرفاعــة بــن رافــع يف رجــال مــن أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه)(( :قومــوا إىل هــؤالء القــوم ،فإ َّنــه بلغنــا عنهــم مــا نكــره مــن خــاف أمــر

املؤمنــن إمامهــم ،والطعــن عليــه ،وقــد دخــل معهــم قــوم مــن أهــل اجلفــاء والعــداوة،
وإهنــم ســيحملوهنم عــى مــا ليــس مــن رأهيــم .قــال :فقامــوا ،وقمنــا معهــم حتَّى جلســوا

إليهــم ،فتكلــم أبــو اهليثــم بــن التيهــان ،فقــالَّ :
إن لكــا لقد ًمــا يف اإلســام وســابقة وقرابة
مــن أمــر املؤمنــن ،وقــد بلغنــا عنكــا طعــن وســخط ألمــر املؤمنــن ،فــإن يكــن أمــر لكام

((( ينظر :ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب.606/2 :

ـوف656 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (املتـ َّ
الكتــب العربيــة ،الطبعــة :األوىل1378 ،هـــ 1959 -م ،144 – 143 :بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي
(املتــوىف 1111 :هـــ) ،حتقيــق :حييــى العابــدي الزنجــاين ،الســيد كاظــم املوســوي امليامــوي ،الطبعــة:

الثانيــة املصححــة ،مؤسســة الوفــاء  -بــروت – لبنــان 1403 ،هـــ  1983 -م ،21 – 20/38 :مصــادر

هنــج البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب ،دار الزهــراء ،بــروت ،الطبعــة :األوىل،
1409هـــ  1988 -م.155/1 :
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خاصــة فعاتبــا ابــن عمتكــا وإمامكــا ،وإن كان نصيح ـ ًة للمســلمني فــا تؤخــراه عنــه،

ونحــن عــون لكــا ،فقــد علمتــا َّ
أن بنــي أميــة لــن تنصحكــا أبــدً ا ،وقــد عرفتــا عداوهتــم

لكــا ،وقــد رشكتــا يف دم عثــان وماألمتــا ،فســكت الزبــر وتكلــم طلحــة ،فقــال :افرغــوا
ـإن قــد عرفــت أن يف كل واحــد منكــم خبطــة))(((.
مجي ًعــا ممــا تقولــون ،فـ ِّ

ناصحــا هلــؤالء القــوم ،راشــدً ا إ َّياهــم ملــا فيــه
فــكان أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه)
ً

خريهــم وصالحهــم ،وكان يف نصيحتــه هلــم عار ًفــا بمجريــات األحــداث ،فقــد أعطــى
االحتــاالت التــي ينشــأ مــن أجلهــا اخلــاف ،مبينًــا احلـ َّـل األمثــل لـ ٍّ
ـكل منهــا ،فبهــت

اجلميــع ،ومل جيــرأ أحــدٌ منهــم عــى الــر ِّد ســوى طلحــة الــذي طــرد الناصحــن مع ِّلـ ًـا
ـأن َّ
طردهــم بـ َّ
كل واحـ ٍـد فيهــم يشء مــن احلمــق وقلــة العقــل (ضبطــه) ،وهــذا األســلوب
اتَّبعــه املرشكــون مــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) عندمــا كانــوا يعجــزون

عــن الــر ِّد عليــه يرمونــه باجلنــون والعيــاذ بــاهلل.

وهــذه النصــوص تـ ُّ
ـدل عــى َّ
أن أبــا اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) قــد شــارك يف معركــة

اجلمــل ،وكان حلضــوره أثــر يف تلــك املعركــة بوصفــه الصحــايب البــدري العقبــي النقيــب

الــذي شــارك بـ ِّ
ـكل معــارك رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله وســلم) ،ولذلك ُيعــدُّ والؤه

صحــة وأحقيــة منهــج اخلليفــة
لإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن العالمــات الدالــة عــى َّ
الرشعــي ،وظــال وبطــان منهــج مــن خالفــه مــن الناكثــن والقاســطني واملارقــن.

ثان ًيا :حرب صفني:
توجــه أمــر املؤمنــن عــي (عليــه
بعــد أن انتهــت معركــة اجلمــل هبزيمــة الناكثــن َّ

الســام) إىل معاويــة بــن أيب ســفيان وحزبــه الــذي أعلــن متــرده عــى اخلليفــة الرشعــي،
ومل يبــادره اإلمــام باحلــرب مبــارش ًة وإ َّنــا أرســل إليــه رسـ ً
ـول يبلغــه عزلــه عــن واليــة

((( األمايل ،الشيخ الطويس.730 :
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الشــام ،ويطلــب منــه أخــذ البيعــة ،وقــد انــرى جريــر بــن عبــد اهلل البجــي طال ًبــا مــن

أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) أن يرســله إىل معاويــة بــن أيب ســفيان وكان مــن

ـتخصا وودا ،((())...،وافــق
قولــه(( :ابعثنــي يــا أمــر املؤمنــن إليــه ،فإ ّنــه مل يــزل يل مسـ ًّ
أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) عــى اقــراح جريــر وقــال لــه(( :ائــت معاويــة بكتايب،

ـرا ،وأن
فــإن دخــل فيــا دخــل فيــه املســلمون ،وإال فانبــذ إليــه وأعلمــه َّأن ال أرىض بــه أمـ ً
العامــة ال تــرىض بــه خليفــة))(((.

وكان أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) يعــرف نوايــا معاويــة بــن أيب ســفيان يف

طلــب الســلطة واحلكــم ،ولذلــك أراد أن يقطــع عليــه الطريــق فأعلمــه منــذ البــدء أن ال

طريــق للســلطة يف ظــل حكومتــه.

فانطلــق جريــر حتــى أتــى الشــام ،و َّملــا وصــل إىل معاويــة بــن أيب ســفيان ((دخــل

عليــه فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ،وقــال :أ َّمــا بعــد يــا معاويــة فإنــه قــد اجتمــع البــن عمــك
أهــل احلرمــن وأهــل املرصيــن وأهــل احلجــاز واليمــن ومــر وعــان والبحريــن
والياممــة ،فلــم يبـ َـق إال أهــل هــذه احلصــون التــي أنــت فيهــا ،لــو ســال عليهــا مــن أوديتــه

ســيل غرقهــا وقــد أتيتــك أدعــوك إىل مــا يرشــدك وهيديــك إىل متابعــة أمــر املؤمنــن
(((
ـم دفــع إليــه كتــاب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وفيــه:
عــي))  .ثـ َّ

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد (املتوىف 656 :هـ).74/3 :

((( وقعــة صفــن ،ابــن مزاحــم املنقــري (املتــوىف 212 :هـــ) ،حتقيــق :حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممــد
هــارون ،املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة1382 ،هـ،28 :
اإلمامــة والسياســة ،ابــن قتيبــة الدينــوري (املتــوىف276 :هـــ) ،حتقيــق :طــه حممــد الزينــي ،مؤسســة احللبــي

ورشكاه للنــر والتوزيــع( ،د ط)( ،د ت) ،84/1 :الفتــوح ،506/2 :بحــار األنــوار.367/32 :

((( وقعــة صفــن ،28 :تاريــخ دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر
(املتــوىف571 :هـــ) ،حتقيــق :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،
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عــي أمــر املؤمنــن إىل معاويــة بــن أيب
((بســم اهلل الرمحــن الرحيــم مــن عبــد اهلل ٍّ

ـإن بيعتــي لزمتــك وأنــت بالشــام؛ أل ّنــه بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا
ســفيان ّأمــا بعــد فـ ّ
أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى مــا بايعــوا عليــه ،فلــم يكــن لشـ ٍ
ـاهد أن خيتــار ،وال لغائــب أن
يــرد ،وإ َّنــا الشــورى للمهاجريــن واألنصــار؛ فــإذا اجتمعــوا عــى رجـ ٍ
إمامــا
ـل وسـ َّـموه ً

كان ذلــك ً
رضــا ،فــإن خــرج مــن أمرهــم خــارج بطعــن أو رغبــة ر ّدوه إىل مــا خــرج منــه،
فــإن أبــى قاتلــوه عــى اتّباعــه غــر ســبيل املؤمنــن ،وواله اهلل مــا تــوىل ويصلــه جهنــم

وإن طلحــة والزبــر بايعــاين ثــم نقضــا بيعتــي وكان نقضهــا كردمهــا
ـراَّ ،
وســاءت مصـ ً
فجاهدهتــا عــى ذلــك حتَّــى جــاء احلــق وظهــر أمــر اهلل وهــم كارهــون ،فادخــل فيــا

إيل فيــك العافيــة إال أن تعــرض للبــاء ،فــإن
دخــل فيــه املســلمون ،فـ َّ
ـإن أحــب األمــور َّ
تعرضــت لــه قاتلتــك واســتعنت اهلل عليــك ،وقــد أكثــرت يف قتلــة عثــان ،فادخــل فيــا

فأمــا تلــك التــي
إيل أمحلــك وإياهــم عــى كتــاب اهللَّ ،
دخــل فيــه النــاس ،ثـ َّ
ـم حاكــم القــوم َّ
تريدهــا يــا معاويــة فهــي خدعــة الصبــي عــن اللبــن ،ولعمــري لئــن نظــرت بعقلــك دون

هــواك ،لتجــدين أبــرأ قريــش مــن د ِم عثــان ،واعلــم يــا معاويــة أ َّنــك مــن الطلقــاء الذيــن
ال حتــل هلــم اخلالفــة ،وال تعــرض فيهــم الشــورى ،وقــد أرســلت إليــك وإىل مــن قبلــك
جريــر بــن عبــد اهلل وهــو مــن أهــل اإليــان واهلجــرة فبايــع وال قــوة إال بــاهلل))(((.
فلم قرأ الكتاب ،قام جرير فخطب ،فقال:
َّ

((احلمــد هلل املحمــود بالعوائــد املأمــول منــه الزوائــد ،املرجتــى منــه الثــواب

واملختشــى منــه العقــاب ،املســتعان عــى النوائــب ،أمحــده وأســتعينه يف األمــور التــي
 1415هـــ  1995 -م ،128/59:ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،75/3 :بحــار األنــوار:

،367/32

((( وقعــة صفــن ،3 – 29 :تاريــخ دمشــق ،128/59:رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد،76 – 75/3 :
بحــار األنــوار.367/32 :
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ختــر دوهنــا األلبــاب ،وتضمحــل عندهــا األســباب ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال
رشيــك لــه ،كل يشء هالــك إال وجهــه ،لــه احلكــم وإليــه ترجعــون ،وأشــهد َّ
أن حممــدً ا

عبــده ورســوله أرســله بعــد الفــرة ،والرســل املاضيــة والقــرون اخلاليــة ،واألبــدان
الباليــة واجلبلــة الطاغيــة فب َّلــغ الرســالة ،ونصــح األمــة وأدى احلــق الــذي اســتودعه،
وأمــر بأدائــه إىل أمتــه (صــى اهلل عليــه و[آلــه] ســلم) مــن رســول اهلل ومنتخــبَّ ،أهيــا
النــاس َّ
إن أمــر عثــان قــد أعيــا مــن شــهده فــا ظنَّكــم بمــن غــاب عنــه؟ وإن النــاس
ـم نقضــا بيعتــه
بايعــوا عل ًيــا غــر واتــر وال موتــور ،وكان طلحــة والزبــر ممــن بايعــه ثـ َّ

وإن الديــن ال حيتمــل الفتــقَّ ،
عــى غــر حــدث ،أال َّ
وإن العــرب ال حتتمــل الســيف ،وقــد

كانــت بالبــرة أمــس ملحمــة إن يشــفع بمثلهــا فــا بقــاء للنــاس بعدهــا ،وقــد بايعــت
العامــة عل ًيــا ،ولــو أ َّنــا ملكنــا أمورنــا مل نخــر هلــا غــره ،فمــن خالــف هــذا اســتعتب،
فادخــل يــا معاويــة فيــا دخــل النــاس فيــه ،فــإن قلــت اســتعملني عثــان ثــم مل يعزلنــي
فــإن هــذا أمــر لــو جــاز مل يقــم هلل ديــن ،وكان لـ ِّ
ـكل امــرئ مــا يف يديــه ،ولكـ َّن اهلل جعــل

للذخــر مــن الــوالة حــق األول ،وجعــل تلــك األمــور موطــأة وحقو ًقــا ينســخ بعضهــا

بعضــا))(((.

طلــب معاويــة مــن رســول اإلمــام عــي (عليــه الســام) االنتظــار ،وبعــد مــدَّ ة كـ َّـر

ـرح بعــدم البيعــة لإلمــام عــي (عليــه الســام) معلنًــا
عــن أنيابــه وبانــت رسيرتــه ،فـ َّ

ـج عــى ذلــك بالثــأر لــدم عثــان ،وقــد
متـ َّـرده عــى اخلليفــة الرشعــي للمســلمني ،وقــد احتـ َّ
ـعارا لتمــرده ،متناس ـ ًيا َّ
أن احلكومــة بــن عثــان وخصومــه
َّاتــذ مــن قميــص عثــان شـ ً

ثــم
جيــب أن ينظــر فيهــا احلاكــم الرشعــي وهــو أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام)َّ ،
((( وقعــة صفــن ،31 – 30 :تاريــخ دمشــق ،128 – 127/59 :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد:
77 – 76/3
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حشــد أهــل الشــام ضــدَّ اإلمــام عــي (عليــه الســام) وأقنعهــم َّ
َّ
إن معاويــة َّ
بــأن مــن

قتــل عثــان هــو عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،وصــار يشــيع بــن النــاس ذلــك،
وقــد كتــب لإلمــام عــي عليــه الســام يتَّهمــه بذلــك ويمتنــع عــن البيعــة(( :أ َّمــا بعــد،
فلعمــري لــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وأنــت بــرئ مــن دم عثــان ،كنــت كأيب بكــر

وعمــر وعثــان ،ولكنَّــك أغريــت بعثــان املهاجريــن ،وخذلــت عنــه األنصــار ،فأطاعــك
اجلاهــل ،وقــوي بــك الضعيــف ،وقــد أبــى أهــل الشــام إال قتالــك ،ح َّتــى تدفــع إليهــم

قتلــة عثــان ،فــإذا دفعتهــم كانــت شــورى بــن املســلمني ،وقــد كان أهــل احلجــاز احلــكام

عــى النــاس ويف أيدهيــم احلــق ،فلـ َّـا تركــوه صــار احلــق يف أيــدي أهــل الشــام ،ولعمــري
مــا حجتــك عــى أهــل الشــام كحجتــك عــى أهــل البــرة ،وال حجتــك عــى طلحــة
والزبــر ،ألن أهــل البــرة بايعــوك ،ومل يبايعــك أحــد مــن أهــل الشــام ،وإن طلحــة
والزبــر بايعــاك ومل أبايعــك ،وأمــا فضلــك يف اإلســام ،وقرابتــك مــن النبــي (عليــه

الصــاة والســام) ،فلعمــري مــا أدفعــه وال أنكــره))(((.
فأجابه أمري املؤمنني عيل (عليه السالم):

((أمــا بعــد ،فقــد جــاءين منــك كتــاب امــرئ ليــس لــه بــر هيديــه ،وال قائــد يرشــده،

دعــاه اهلــوى فأجابــه ،وقــاده فاســتقاده ،زعمــت أ َّنــك إنــا أفســد عليــك بيعتــي خطيئتــي

يف عثــان ،ولعمــري مــا كنــت إال رجـ ًـا مــن املهاجريــن ،أوردت كــا أوردوا وأصــدرت
كــا أصــدروا ،ومــا كان اهلل ليجمعهــم عــى الضــال ،وال ليرضهبــم بالعمــى ،ومــا أمــرت

فيلزمنــي خطيئــة عثــان ،وال قتلــت فيلزمنــي قصــاص القاتــلَّ ،أمــا قولــك إن أهــل الشــام

هــم احلــكام عــى النــاس ،فهــات رجــا مــن قريــش الشــام يقبــل يف الشــورى ،أو حتــل

لــه اخلالفــة ،فــإن ســميت كذبــك املهاجــرون واألنصــار ،وإال أتيتــك بــه مــن قريــش
((( اإلمامة والسياسة ،91/1 :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،88/3 :بحار األنوار.394/32 :
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احلجــاز ،وأمــا قولــك ندفــع إليــك قتلــة عثــان فــا أنــت وعثــان؟ إنـ َّـا أنــت رجــل مــن
بنــي أميــة ،وبنــو عثــان أوىل بعثــان منــك ،فــإن زعمــت أنــك أقــوى عــى ذلــك ،فادخــل

يف الطاعــة ،ثــم حاكــم القــوم إيل ،وأمــا متييــزك بــن الشــام والبــرة وذكــرك طلحــة
والزبــر ،فلعمــري مــا األمــر إال واحــد ،إهنــا بيعــة عامــة ،ال ينثنــي عنهــا البصــر ،وال
يســتأنف فيهــا اخليــار ،وأمــا ولوعــك يب يف أمــر عثــان ،فــو اهلل مــا قلــت ذلــك عــن حــق

العيــان وال عــن يقــن اخلــر ،وأمــا فضــي يف اإلســام ،وقرابتــي مــن رســول اهلل (عليــه
الصــاة والســام) ،ورشيف يف قريــش ،فلعمــري لــو اســتطعت دفعــه لدفعتــه))(((.

بعــد أن ألقــى أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) َّ
كل احلجــج

والرباهــن عــى معاويــة وأتباعــه ،وأوضــح هلــم طريــق الصــواب وجــادة احلــق ،ولكنَّهــم
وأرصوا عــى باطلهــم وغ ِّيهــم ،ومل يبـ َـق لــه َّإل طريــق املناجــزة
أبــوا َّإل طغيا ًنــا وبغ ًيــا
ُّ

والقتــال ،فقــرر املســر إليهــم جماهــدً ا باطلهــم ،وقــد ســار معــه ُجـ ُّـل أصحــاب رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وخريهتــم ،ومنهــم أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان.

و َّملــا وصــل أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) إىل الشــام عســكر

ـكرا ،وبعــد مجلــة مــن
عنــد أطرافهــا يف منطقــة ص ِّفــن حيــث كان معاويــة وجيشــه معسـ ً
األحــداث حــان وقــت القتــال فـــــ ((طلــب معاويــة إىل عمــرو بــن العــاص أن يســوى

صفــوف أهــل الشــام ،فقــال لــه عمــرو :عــى َّ
أن يل حكمــي إن قتــل اهلل ابــن أيب طالــب،
واســتوثقت لــك البــاد ! فقــال :أليــس حكمــك يف مــر ! قــال :وهــل مــر تكــون

عوضــا عــن اجلنــة ،وقتــل ابــن أيب طالــب ثمنــا لعــذاب النــار الــذي َ ُ َّ َ ُ َ ع ْن ُه ْ
ــم
ل يفــر
ْ ُ َ
َو ُهـ ْ
ـم فِي ـ ِه ُمبلِســون (((فقــال معاويــة :إن لــك حكمــك أبــا عبــد اهلل إن قتــل ابــن أيب
((( وقعة صفني ،58 – 57 :اإلمامة والسياسة ،92 – 91/1 :بحار األنوار.380 – 379/32 :
((( سورة الزخرف75 :
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طالــب ،رويــدً ا ال يســمع أهــل الشــام كالمــك .فقــام عمــرو فقــال :معــارش أهــل الشــام،
ســووا صفوفكــم قــص الشــارب ،وأعريونــا مجامجكــم ســاعة ،فقــد بلــغ احلــق مقطعــه،
فلــم يبــق إال ظــامل أو مظلــوم))(((.

وهنــا أقبــل أبــو اهليثــم بــن التيهــان وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

ـدرا ،فصــار يســوى صفــوف أهــل العــراق
وآلــه وســلم) ،وكان نقي ًبــا شــهد العقبــة وبـ ً
ويقــول(( :يــا معــر أهــل العــراق إنــه ليــس بينكــم وبــن الفتــح يف العاجــل ،واجلنــة يف
اآلجــل إال ســاعة مــن النهــار ،فأرســوا أقدامكــم ،وســووا صفوفكــم ،وأعــروا ر َّبكــم

مجامجكــم ،اســتعينوا بــاهلل إهلكــم ،وجاهــدوا عــدو اهلل وعدوكــم ،واقتلوهــم قتلهــم اهلل

وأبادهــم ،واصــروا فـ َّ
ـإن األرض هلل يورثهــا مــن يشــاء من عبــاده والعاقبة للمتقــن))(((.
ثــم تقــدَّ م أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فقــال كال ًمــا منــه:
َّ

إن خضــاب النســاء احلنــاء ،وخضــاب الرجــال الدمــاء ،والصــر خــر يف عواقــب
((أال َّ

َ َ ُ َ َّ َ
األمــور ،أال إهنــا إحــن بدريــة وضغايــن إحديــة وأحقــاد جاهليــة وقــرأ :فقات ِلــوا أئ ِمــة
ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ
َ (((
ـم تقــدَّ م وهــو يرجتــز:
ـ
ث
،

ـون
ـ
ه
ـر إِنهــم ل أيمــان لهــم لعلهــم ينت
َّ
الكفـ ِ

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد190 - 189/5 :

((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،190/5 :الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة ،322 :الفوائــد
الرجاليــة ،الســيد مهــدى بحــر العلــوم (املتــوىف1212 :هـــ) ،حتقيــق :حتقيــق وتعليــق :حممــد صــادق بحــر

العلــوم ،حســن بحــر العلــوم ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :آفتــاب ،مكتبــة الصــادق – طهــران1363 ،هـــ
ش ،198 – 197/3 :الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر ،فــارس حســون كريــم ،مؤسســة أمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) للتحقيــق  -قــم – ايــران ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دانــش1419 ،هـــ– 186 :

 ،187مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة ،أمحــد زكــي صفــوت ،املكتبــة العلميــة بــروت
 -لبنــان.352/1 :

((( سورة التوبة12 :
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وأصبح��وا يف حربك��م وبيت��وا

دُبُّ��وا دبي��ب النم��ل ال تفوت��وا

أو ال فإ ّن��ي ط��ال م��ا ُع ِص ُ
ي��ت

كيم��ا تنال��وا الدِّي��ن أو متوت��وا

لي��س لك��م م��ا ش��ئتم وش��ئت

ق��د قلت��م ل��و جئتن��ا فجئ��ت

ُ
املمي��ت
احمل��ي
ب��ل م��ا يري��د
ُ

(((

فكــروا الصفــوف
فحمــل (صلــوات اهلل عليــه) يف ســبعة عــر ألــف رجــل
ّ

وخاصــوا يف جيــش العــدو ،وهنــا قــال معاويــة لعمــرو(( :اليــوم صــر وغــدً ا فخــر،
فقــال عمــرو :صدقــت يــا معاويــة ،ولكـ َّن املــوت حــق واحليــاة باطــل ،ولــو محــل عــي يف

أصحابــه محلــة أخــرى فهــو البــوار))

(((

ويف هــذه األثنــاء قــال أمــر املؤمنني عــي (عليه الســام) ألصحابــه(( :فــا انتظاركم

إن كنتــم تريــدون اجلنــة ؟ فــرز أبــو اهليثــم بــن التيهــان ...فقاتــل ح َّتــى قتــل))((( رمحــه اهلل

تعــاىل وأعــى درجتــه يف اجلنَّة.

وقــد ُأختلــف يف وفــاة أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) ،فمنهــم مــن ذهــب إىل أ َّنــه

((( مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب (املتــوىف588 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح ورشح ومقابلــة :جلنــة

مــن أســاتذة النجــف األرشف ،املكتبــة احليدريــة  -النجــف األرشف 1376 ،ه  1956 -م.362/2 :

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب (املتوىف588 :هـ).362/2 :
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب (املتوىف588 :هـ).362/2 :
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(((
ـوف ســنة إحــدى وعرشيــن((( ،ومنهــم مــن
مــات ســنة عرشيــن  ،ومنهــم مــن قــال أ َّنــه تـ ِّ

(((
ـوف بعــد االنــراف مــن القتــال((( ،وهنــاك مــن
نـ َّ
ـص عــى أ َّنــه شــهد يــوم صفــن  ،وتـ ِّ

ذهــب إىل أ َّنــه استشــهد بصفــن((( ،وهــو األكثــر(((.

ـص عــى َّ
أن أبــا اهليثــم شــهد ص ِّفــن مــع أمــر املؤمنــن
وقــد وردت أخبــار عديــدة تنـ ُّ

عــي (عليــه الســام) منهــا :مــا ذكــره ابــن أعثــم الكــويف (املتـ َّ
ـوف 314 :هـــ) يف قولــه:

((وزالــت الشــمس وذهــب وقــت الصــاة واحلــرب قائمــة عــى ســاق ،قــال :و صــاح
(إن الفــرار عــن احلــرب يف مثــل هــذا
عــي [عليــه الســام] باملهاجريــن واألنصــار فقــالَّ :

اليــوم إرداد عــن احلـ ِّـق ،ورغبــة عــن ديــن اإلســام ،أمــا ســمعتم اهلل تبــارك وتعــاىل يقــول:
((( الطبقــات الكــرى ،342 – 341/3 :مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار ،حممــد بــن حبــان
بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ)،
حققــه ووثقــه وعلــق عليــه :مــرزوق عــى ابراهيــم ،دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة،
الطبعــة :األوىل  1411هـــ 1991 -م ،32/1 :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب،1349 – 1348/3 :

تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر93/1 :

((( طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،141/1 :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،1349 – 1348/3 :تاريــخ
اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام121/2 :
((( طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،141/1 :املؤت َِلــف واملخت َِلــف ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن
مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار ،البغــدادي الدارقطنــي (املتــوىف385 :هـــ) ،حتقيــق :موفــق
بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1406 ،هـــ 1986 -م:

الرجــال للمعرفــة309/1 :
 ،299/1املس ـت ُ
َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال ِّ

((( االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،1349 – 1348/3 :الفوائــد الرجاليــة ،198 – 197/3 :الــروض
النضــر يف معنــى حديــث الغديــر ،فــارس حســون كريــم186 :

((( الكامل يف التاريخ700/2 :

((( أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،324 /5 :البدايــة والنهايــة ،106 – 105 /10 :الفوائــد الرجاليــة:
 ،198 – 197/3الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر186 :
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َ ََُْ َ َ ْ َ
َ ْ ُ ْ َّ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ار ُكــمْ
َ
ـم َوالصاب ِ ِريــن ونبلــو أخب
ـم المجا ِه ِديــن مِنكـ
ولبلونكــم حــى نعلـ
 فــا
(((

انتظاركــم إن كنتــم تريــدون اجلنــة ؟

قال :فكان َّأول من تقدم أبو اهليثم بن التيهان وجعل يرجتز ويقول:

أمح�� ُد ربِّ��ي وه��و احلمي�� ُد

ُ
َ
يفع��ل م��ا يُري�� ُد
ذاك ال��ذي

ذاك ال��ذي عذابُ��ه ش��دي ُد

الس��عي ُد
م��ن ُ
ين��ج من�� ُه فه�� َو َّ

عل��ي م��ا ل��ه َن ِدي�� ُد
ه��ذا
ٌّ

ِد ٌ
قوي��م ُ
الرش��ي ُد
ي��ن
ٌ
وه�� َو َّ

ثم محل فقاتل حتَّى ُقتِل رمحه اهلل))(((.
َّ

ـن مـ ِ
ِ
ِ
ـي ْبـ ِ
ـن َأ ِب
ومنهــا ً
أيضــا مــا روي (( َعـ ْن َشـ ْي ٍخ مـ ْن َأ ْسـ َل َم َقــالَ َ:شـ ِـهدْ نَا ص ِّفـ َ َ َ
ـع َعـ ِّ
ِ
ِ
ِ
َطالِـ ٍ
ـب [عليــه الســام]َ ،قـ َ
ـح
ـاس َلفــي ُسـ ْكن ُ
الر ُجـ ُـل ُي ْصلـ ُ
ـالَ :فـ َـو اهلل إِ َّن النَّـ َ
ـم َّ
َاه ْم َو َمن َِازلـ ْ
ِ
ـف َدا َّب َتـ ُهَ ،قـ َ
ـر ُخ بِ َأ ْعـ َـى َص ْوتِـ ِـه َيــا
الر ُجـ ُـل ُي ْع ِلـ ُ
س َجـ ُه َو َّ
ـال َفـ َـو اهلل َمــا َرا َعنَــا إال َعـ َّـا ٌر َيـ ْ ُ
َْ
ِ
ـت ظِـ ِ
ـح إِ َل اهلل ( َعـ َّـز َو َجـ َّـل)؟ ال َّظ ْمـ ُ
ـال
النَّـ ُة َ ْتـ َ
ـر ا ُْل ْسـ ِـل ِم َ
ني َمـ ْن َرائـ ٌ
ـآن َيـ ِـر ُد ا َْلــا َءَ ْ ،
َم ْعـ َ َ
ِ
ِ
الر ُكـ ِ
ـوبَ ،قـ َ
ـم
ـال ُثـ َّ
السـ َـاح والتهيــئ َو ُّ
الس ـ ُيوف َو َأ ْطـ َـراف العــوايلَ ،فأخــذ النَّــاس ِف ِّ
ُّ
ا ْل َت َقينَــا ح َّتــى صــار ِ
ت َّ
ـف ال َّل ْيـ ُـل َف ُقتِـ َـل َعـ َّـا ُر
الشـ ْـم ُس عــى رؤوســناَ ،ف َتن ََاز ْعنَــا َح َّتــى ا ْنت ََصـ َ
ْ َ
َ َ
ٍ
ـاري ،و َأبــو ْالي َث ـ ِم ب ـن ال َّتيهـ ِ
ْب ـ ُن َيـ ِ ٍ
ـان))(((،
ـاسَ ،و َأ ُبــو َج ْه ـ ٍم َو ُح َذ ْي َف ـ ُة ْب ـ ُن َثابِــت األَن َْصـ ِ ُّ َ ُ
َ ْ ْ ُ ِّ َ
اق و ُقتِـ َـل عــار و َأبــو ْالي َثــم بــن التيهــان ِعنْــدَ س ِ
اد ِق ُم َع ِ
و(( َقـ َ
او َيـ َة))(((.
ـح َ َ
ـال ا ْبـ ُن إِ ْسـ َ
َ
َ ُ َْ
َُ

((( سورة حممد.31 :

((( الفتوح.178 – 177/3 :

((( املحــن ،حممــد بــن أمحــد بــن متيــم التميمــي املغــريب اإلفريقــي ،أبــو العــرب (املتــوىف333 :هـــ) ،حتقيــق :د عمر
ســليامن العقيــي ،دار العلــوم  -الريــاض – الســعودية ،الطبعة :األوىل1404 ،هـــ 1984 -م117/1 :

((( املحن119/1 :
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ب َأو خبـ ٍ
حائـ ٍ
ـاط بـ َـي ٍء :مــن ِ
والـ ِ
ـط َأو َمـ ْ ِ
ـر ٍ
((هـ َـو ُّ
كل َمــا أحـ َ
ـاء))((( ،وهــذا
ـرادقُ :
َُ

يعنــيَّ :
أن ُسادق معاويــة ،هــو املــرب أو اخلبــاء الــذي كان يتواجــد فيــه معاويــة بــن
أيب ســفيان ،وهــو مركــز قيــادة اجلنــد يف جيــش الشــام ،ومــن املعــروف َّ
أن هكــذا مــكان
ـن وبحراسـ ٍـة مشـ ٍ
حمصـ ٍ
ـددة ،وعندمــا ُيذكــر َّ
أن موضــع استشــهاد
ال يكــون َّإل يف موضـ ٍع َّ

عـ َّـار بــن يــارس وأيب اهليثــم عــى أعتــاب رسادق معاويــة ،فـ َّ
ـإن ذلــك يكشــف أمريــن:

ـم وصــول قــادة جيــش أمــر املؤمنــن (عليه
األول :انكســار جيــش معاويــة بحيــث تـ َّ

ـارا
الســام) إىل مركــز قيادتــه يف معســكره ،وهــذا األمــر يعــدُّ يف العــرف العســكري انتصـ ً
عــى جيــش معاويــة الشــامي.

واآلخــر :استشــهاد عـ َّـار وأيب اهليثــم عنــد رسادق معاويــة يمكــن أن يكشــف لنــا

عــن عزيمــة هذيــن الصحابيــن اجلليلــن للقضــاء عــى معاويــة رأس الفتنــة ،عــى الرغــم

حصــن نفســه بفدائيــن أشــدَّ اء حولــهَّ ،إل َّ
مــن َّ
أن ذلــك مل يشـكِّل حاجـ ًـزا
أن معاويــة قــد َّ
عنــد صحابــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن اإلقــدام عــى معاويــة.

ٍ
بجملــة مــن األبيــات رثتــه هبــا أمينــة
وقــد ُرثــي أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه)

األنصاريــة ،وذلــك قوهلــا(((:

َ
أذوق رق��ادا
م َن��ع الي��و َم أن
اهليث��م ب��ن تيه��ان ِّإن��ي
ي��ا أب��ا
ِ
إذ ع��دا الفاس� ُ�ق الكف��و ُر عليه��م
أصبح��وا ِم ْث َل م��ن َثوى يو َم أُح ٍد

ٌ
مال��ك إذ مض��ى وكان عم��ادا

ُ
ووس��ادا
ص��رت
ِّ
لله��م معد ًن��ا َ
َّإن��ه كان ِمث ُله��ا ُم ْع َت��ادا
يرح��م ُ
ْ
األج َس��ادا
��م
اهلل ِتل ُك ُ
ُ

ـرزاق احلســيني ،أبــو الفيــض ،املل ّقــب
حممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
((( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسّ ،
الزبيــدي (املتــوىف1205 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،دار اهلدايــة( ،د ط)( ،د ت):
بمرتــىَّ ،
.441/25

((( وقعة صفني،365 :

املبحث الثالث
شهادات أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه)
لإلمام علي (عليه السالم)

كان أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) يســعى دائـ ًـا إىل إلقــاء احلجــة عــى النــاس

ببيــان فضلــه ومنزلتــه يف ِّ
كل مرحلــة تُتــاح لــه الفرصــة يف ذلــك ،لكــي ُيذ ِّكــر مــن نــي

ويــزداد العــارف إيام ًنــا ،وكذلــك ل ُيعـ ِّـرف حديثــي اإلســام بمنزلتــه ،وهــو يف ك ِّلهــا ال
مهمــة ُأنيطــت بشــخصه الكريــم،
يبتغــي الشــهرة لنفســه ،وإنَّــا يســعى لبيــان عقيــدة َّ
وهــي اإلمامــة والوصايــة؛ لذلــك كان حيــرص عــى بيــان قضيــة تعيينــه بوصفــه إما ًمــا

وخليفـ ًة مــن لــدن اهلل تعــاىل عــى لســان خاتــم األنبيــاء واملرســلني (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) ،وقــد َّاتــذ لذلــك وســائل متعــددة ،ومــن تلــك الوســائل وســيلة املناشــدة ،إذ

كان (صلــوات اهلل عليــه) يســتثمر املشــاهد التــي جيتمــع فيهــا الســابقون إىل اإلســام

ممَّــن عايشــوا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن ِّأول دعوتــه إىل استشــهاده،
وباألخــص املهاجريــن واألنصــار ،فيناشــدهم بــا ســمعوه مــن رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) يف ح ِّقــه وفضيلتــه.

ـارضا يف بعــض مناشــداته (عليــه الســام) ،ومــا كان مــن أيب
وقــد كان أبــو اهليثــم حـ ً

اهليثــم َّإل أن يشــهد بــا ســمعه عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،شــاهدً ا

باحلـ ِّـق أمــام ِّ
كل مــن حــر ،ومــن شــهاداته ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) شــهادته

باإلخــوة مــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ووزارتــه ،ووصايتــه ،ووراثتــه،
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وخالفتــه يف أ َّمتــه ،والواليــة عــى ِّ
كل مؤمــن مــن بعــده لــه ولولــده األحــد عــر مــن

نصــه(( :إعــان الواليــة يف غديــر خــم قــال:
بعــده ،وقــد روى ذلــك ُســليم بــن قيــس بــا ُّ
َ

َ ُّ َ

َّ

ُ

َ

ُ

َ

ُ

ُ

َ

أنشــدكم اهلل يف قــول اهلل :يــا أيهــا ال َ
ِيــن آ ََمنــوا أطِيعــوا اهلل َوأطِيعــوا َّ
الرســول،(((

َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ َ َ ُّ ُ
كـ ُ
ـن ي ِقيمــون الصــاة َويؤتــون
ـن آ َمنــوا الِيـ
ـم اهلل ورســول والِيـ
وقولــه :إِنمــا و ِل
َ َ ْ َ َّ ُ
َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ ُ
ْ ُ
َ ُْ ْ َ
َ (((
ون اهلل َول َرســو ِلِ َول المؤ ِمنِني
ثم قــال :ولم يت ِخذوا ِمــن د ِ
الــزكة وهــم راك ِعــونَّ ، 
َ ً
َو ِلجــة ،(((فقــال النــاس :يــا رســول اهلل ،أخــاص لبعــض املؤمنــن أم عــام جلميعهــم؟

يفس هلم مــن الوالية
فأمــر اهلل (عـ َّز وجــل) رســوله أن يعلمهــم فيمــن نزلــت اآليــات وأن ِّ

مــا فـ َّـر هلــم مــن صالهتــم وصيامهــم وزكاهتــم وحجهــم ،فنصبنــي بغديــر خــم وقــال:
أن النــاس مكذبــوين ،فأوعــدين
(إن اهلل أرســلني برســالة ضــاق هبــا صــدري وظننــت َّ
َّ

ـم
ألبلغنهــا أو يعذبنــي ،قــم يــا عــي) .ثــم نــادى بالصــاة جامعــة ،فصــى هبــم الظهــر ،ثـ َّ
إن اهلل مــوالي وأنــا مــوىل املؤمنــن وأوىل هبــم مــن أنفســهم .أال مــن
(أيــا النــاسَّ ،
قــالُّ :
كنــت مــواله فعــي مــواله ،اللهــم ِ
وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ،وانــر مــن نــره
َّ
واخــذل مــن خذلــه) ،فقــام إليــه ســلامن الفــاريس فقــال :يــا رســول اهلل ،والؤه كــاذا ؟
فقــال( :والؤه كواليتــي ،مــن كنــت أوىل بــه مــن نفســه فعــي أوىل بــه مــن نفســه) ،وأنــزل

َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
ُ
ـي َو َر ِضيــت
ـ
م
اهلل تبــارك وتعــاىل :الــوم أكملــت لكــم دِينكــم وأتممــت عليكــم ن ِع ِ
َ ُ ُ ْ ْ َ َ ً
الســام دِينــا ،(((فقــال ســلامن الفــاريس :يــا رســول اهلل ،أنزلــت هــذه اآليــات
لكــم ِ

ـي خاصــة ؟ فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) :بــل فيــه ويف أوصيائــي
يف عـ ٍّ
ـم قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)( :يــا ســلامن ،اشــهد
إىل يــوم القيامــة)؛ ثـ َّ

((( سورة حممد.33 :
((( سورة املائدة55 :

((( سورة التوبة.16 :
((( سورة املائدة.3 :
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أنــت ومــن حــرك بذلــك وليبلــغ الشــاهد الغائــب) .فقــال ســلامن الفــاريس :يــا رســول
اهلل ،ب ِّينهــم لنــا ،فقــال( :عــي أخــي ووزيــري ووصيــي ووارثــي وخليفتــي يف أمتــي وويل

كل مؤمــن بعــدي ،وأحــد عــر إمامــا مــن ولــده ،أوهلــم ابنــي احلســن ،ثــم احلســن ،ثــم

تســعة مــن ولــد احلســن واحــدا بعــد واحــد ،القــرآن معهــم وهــم مــع القــرآن ال يفارقونــه

ـي احلــوض).
ح َّتــى يــردوا عـ َّ

فقــام اثنــا عــر رجـ ًـا مــن البدريــن فقالــوا :نشــهد أنــا ســمعنا ذلــك مــن رســول اهلل

كــا قلــت ســواء مل تــزد فيــه ومل تنقــص حر ًفــا ،وأشــهدنا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

عــى ذلــك ،وقــال بقيــة الســبعني :قــد ســمعنا ذلــك ومل نحفــظ كلــه ،وهــؤالء االثنــا عــر
خيارنــا وأفضلنــا ،فقــال (عليــه الســام) :صدقتــم ،ليــس كل النــاس حيفــظ ،بعضهــم

أحفــظ مــن بعــض.

فقــام مــن االثنــي عــر أربعــة :أبــو اهليثــم بــن التيهــان وأبــو أيــوب األنصــاري

وعــار بــن يــارس وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني رمحهــم اهلل ،فقالــوا :نشــهد أنــا قــد

ســمعنا قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وحفظنــاه أنــه قــال يومئــذ وهــو
قائــم وعــي قائــم إىل جنبــه))

(((

ـارضا فيهــا مناشــدة أمــر املؤمنــن عــي
ومــن املناشــدات التــي كان أبــو اهليثــم حـ ً

(عليــه الســام) يف صفــن إذ ((صعــد (عليــه الســام) املنــر يف عســكره ومجــع النــاس
ـم محــد اهلل وأثنــى عليــه ،ثــم
ومــن بحرضتــه مــن النواحــي واملهاجريــن واألنصــار ،ثـ َّ

((( كتــاب ســليم بــن قيــس ،ســليم بــن قيــس اهلــايل الكــويف (املتــوىف :ق  ،)1حتقيــق :حممــد باقــر األنصــاري
الزنجــاين ،نــگارش ،الطبعــة :األوىل 1380 - 1422 ،ش ،297 – 296 :ينظــر :الغيبــة ،ابــن أيب زينــب
النعــاين (املتــوىف380 :هـــ) ،حتقيــق :فــارس حســون كريــم ،مهــر – قــم ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ:

.76 – 74
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إن مناقبــي أكثــر مــن
قــال :مناقــب عــي (عليــه الســام) ال حتــى يــا معــارش النــاسَّ ،
أن حتــى أو تعــد ،مــا أنــزل اهلل يف كتابــه مــن ذلــك ،ومــا قــال يف رســول اهلل (صــى اهلل

أن اهلل فضــل يف
عليــه وآلــه وســلم) ،أكتفــي هبــا عــن مجيــع مناقبــي وفضــي ،أتعلمــون َّ
كتابــه الناطــق ،الســابق إىل اإلســام  -يف غــر آيــة مــن كتابــه  -عــى املســبوق ،وأ َّنــه مل

ـم نعــم .عــي (عليــه الســام)
يســبقني إىل اهلل ورســوله أحــد مــن األمــة ؟ قالــوا :اللهـ َّ
أفضــل األوصيــاء قــال :أنشــدكم اهللُ ،ســئل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
َّ

ُ َ

َّ

ُ َ

ُ َ

َ ْ َ ُ

َ

عــن قولــهَ  :والســابِقون الســابِقون ( )10أولِــك ال ُمق َّربــون ،(((فقــال رســول اهلل (صىل
اهلل عليــه وآلــه وســلم) :أنزهلــا اهلل يف األنبيــاء وأوصيائهــم ،وأنــا أفضــل أنبيــاء اهلل وأخــي
ووصيــي عــي بــن أيب طالــب أفضــل األوصيــاء .فقــام نحــو مــن ســبعني بدريــا ُج ُّلهــم

مــن األنصــار وبقيتهــم مــن املهاجريــن ،منهــم أبــو اهليثــم بــن التيهــان ،وخالــد بــن زيــد

أبــو أيــوب األنصــاري ،ومــن املهاجريــن عــار بــن يــارس وغــره ،فقالــوا :نشــهد أنــا قــد

ســمعنا رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يقــول ذلــك))(((.

وكان أبــو اهليثــم مــن نــواة الشــيعة األوائــل الذيــن كانــوا يعتقــدون بإمامــة أمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) ووصايتــه ،وكان يشــهد لــه بذلــك مــع ُث َّلــة مــن الصحابــة

الكــرام منهــم :أبــو ذر ،وســلامن املحمــدي ،واملقــداد وعــار ،وجابــر بــن عبــد اهلل
األنصــاري ،وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني ،وأبــو أيــوب صاحــب منــزل رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وهاشــم بــن عتبــة املرقــال ،وكل هــؤالء مــن أفاضــل
أصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)(((.

((( سورة الواقعة.11 – 10 :

((( كتاب سليم بن قيس.290 :

((( ينظــر :األمــايل ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :ه) ،حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية  -مؤسســة
البعثــة – قــم ،الطبعــة :األوىل 1417 ،هـــ.107 :
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فمفهــوم اإلمامــة والوصايــة كان معهــو ًدا عنــد الصحابــة ومعرو ًفــا لدهيــم ،وكانــوا

يعتقــدون بــه وبــا يــؤول إليــه مــن واجبــات ِّاتــاه اإلمــام املفــرض الطاعــة ،وكان أبــو
ـص مــن
اهليثــم مــن الصحابــة الذيــن يــرون إمامــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بالنـ ِّ

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) وتعينــه ،وبذلــك يكــون مــن الشــيعة األوائــل
الذيــن كانــوا يدينــون ألمــر املؤمنــن عليــه الســام) بالــوالء والطاعــة

املبحث الرابع
مرويات أبي اهليثم (رضوان اهلل عليه):

كان أبــو اهليثــم بــن التيهــان (رضــوان اهلل عليــه) مــن الصحابــة املالزمــن للرســول

ـرا مــن األحاديــث النبويــة
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،وقــد ســمع منــه وأخــذ عنــه كثـ ً
الرشيفــة ،السـ َّيام تلــك التــي تناولــت فضائــل أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) ،ومــن

تلــك الروايــات:

ـان ِ
َعـن مالِـ ِ
ِ
ِ
ـك ْبـ ِ
ض اهلل َعنْـ ُه)َ ،قـ َ
ـي
((اجت ََم َعـ ْ
ـت ِمنَّــا َ َ
ـالْ :
جا َعـ ٌة عنْــدَ النَّبِـ ِّ
ـن ال َّت ِّي َهـ َ
ْ َ
(ر َ
ــة ،نَج ِلــس ه ِ
ــل َعالِي ٍ
ِ
ــل َســافِ َل ٍةَ ،أ ْه ُ
ــول اهلل إِنَّــا َأ ْه ُ
ــا ُم)َ ،ف ُق ْلنَــاَ :يــا َر ُس َ
الس َ
ــذ ِه
ْ ُ َ
َ
( َع َل ْيــه َّ
ِ
ا َْلجالِـ ِ
ـس َح َّق َهــا» ُق ْلنَــاَ :و َمــا َح ُّق َهــا؟ َقـ َ
يهــا َفـ َـا ت َْأ ُم ُر َنــا؟ َقـ َ
ـال:
ـالَ « :أ ْع ُطــوا ا َْل َجالـ َ
ـس ف َ
َ َ
« ُغ ُّضــوا َأبصار ُكــم ،وردوا السـ َـام ،و َأر ِشــدُ وا ْالَ ْعمــى ،ومــروا بِا َْلعــر ِ
وفَ ،و ْانَـ ْـوا َعـ ِ
ـن
ْ َ َ ْ َ ُ ُّ
ْ ُ
َ ُ ُ
َ
َّ َ َ ْ
ا ُْلنْك ِ
َــر»))(((.
ـانِ ،
ِ
ـن ال َّتيهـ ِ
ض اهلل َعنْـ ُه) عــن النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه
وروى َمالــك ْبـ ِ ْ َ
َ
(ر َ
ــر حســن ٍ
ِ
َاتَ ،و َمــ ْن َق َ
وســلم) أنَّــه قــالَ (( :مــ ْن َق َ
الس َ
ــال
ُــم كُت َ
ــب َلــ ُه َع ْ ُ َ َ
ــا ُم َع َل ْيك ْ
ــال َّ
ِ
ِ
ون َح َسـنَ ًةَ ،و َمـ ْن َقـ َ
ـر َ
حـ ُة
ـم َو َر ْ َ
ـم َو َر ْ َ
حـ ُة اهلل كُتـ َ
السـ َـا ُم َع َل ْي ُكـ ْ
ـال َّ
السـ َـا ُم َع َل ْي ُكـ ْ
َّ
ـب َلـ ُه عـ ْ ُ

((( مســند ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي
العبــي (املتــوىف235 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فريــد املزيــدي ،دار الوطــن
– الريــاض ،الطبعــة :األوىل1997 ،م.200/2 :
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ِ
ـب َل ـ ُه َث َل ُثـ َ
ـون َح َس ـنَ ًة))
اهلل َو َب َركَا ُت ـ ُه كُتـ َ

(((

أن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) َق َ
وعنــه (رضــوان اهلل عليــه) َّ
ــال:

ــار ُم ْؤ َتَــ ٌن))(((.
((ا ُْل ْست ََش ُ

وممَّــا رواه أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) مــن مناقــب ألمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) عــى لســان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) قولــه :قــال رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) َّ
((إن اهلل (عـ َّـز وجـ َّـل) خلــق األرواح قبــل األجســاد بألفــي
ـي والطاعــة يل ،وكان أول مــن ســلم عــي
عــام وعلقهــا بالعــرش ،وأمرهــا بالتســليم عـ َّ

وأطاعنــي مــن الرجــال روح عــي بــن أيب طالــب [عليــه الســام]))(((.

وممَّــا رواه أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
ـاس بِا َْل ِدينَـ ِـة َف َقـ َ
املدينــة فقــالَ :
ال ْمــدُ لَِّ ا َّلـ ِـذي َل إِ َلــه
ـب [عليــه الســام] النَّـ َ
((خ َطـ َ
ـالَ ْ :
َان حيــا بِـ َـا َكيـ ٍ
َان َلــه َأ ْيـ ٌن َ
ـفَ ،
َانَ ،
ـف َ
ول ك َ
ول ك َ
ول ْ َي ُكـ ْن َلــه ك ٌ
ول
َان لِكَانِــه َك ْيـ ٌ
ْ
إِ َّل ُهـ َـو ،ك َ َ ًّ
ك َ ِ
ول ا ْب َتــدَ َع لِكَانِــه َمكَا ًنــاَ ،
ش ٍءَ ،
ش ٍء َ
ول ك َ
ول َقـ ِـو َي َب ْعــدَ َمــا َكـ َّـو َن َشـ ْي ًئا،
َان َعـ َـى َ ْ
َان ف َ ْ
((( اآلحــاد واملثــاين ،أبــو بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين (املتــوىف:

287هـــ) ،حتقيــق :باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة ،دار الرايــة – الريــاض ،الطبعــة :األوىل1411 ،ه –

1991م ،35/4 :جممــع البيــان ،الشــيخ الطــريس ،املتــوىف548 :هـــ ،حتقيــق :حتقيــق وتعليــق :جلنــة مــن

العلــاء واملحققــن األخصائيــن ،الطبعــة :األوىل ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  -بــروت – لبنــان،
 1995 - 1415م ،148/3 :زبــدة التفاســر ،املــا فتــح اهلل الكاشــاين ،املتــوىف988 :هـــ ،حتقيــق:

مؤسســة املعــارف ،الطبعــة :األوىل ،پاســدار اســام1423 ،هـــ.118/2 :

((( معجــم ابــن األعــرايب ،أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهــم البــري
الصــويف (املتــوىف340 :هـــ) ،حتقيــق وختريــج :عبــد املحســن بــن إبراهيــم بــن أمحــد احلســيني ،دار ابــن
اجلــوزي ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل 1418 ،هـــ  1997 -م.586/2 :

((( األمايل ،الشيخ املفيد (املتوىف413 :هـ).114 – 113 :
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ــل َأ ْن يبت ِ
َــد َع َشــ ْي ًئاَ ،
َــو َن َشــ ْي ًئاَ ،
َ
َان ُم ْست َْو ِح ًشــا َق ْب َ
َان َض ِعي ًفــا َق ْب َ
ول ك َ
ول ك َ
ول
َْ
ــل َأ ْن ُيك ِّ
ـك َقبـ َـل إِن َْشـ ِ
ِ
َان ِخ ْلـ ًـوا َعـ ِ
ـائهَ ،
ُي ْشــبِه َش ـ ْي ًئا َ
ول َي ُكـ ُ
ول ك َ
ـون ِخ ْلـ ًـوا ِمنْــه َب ْعــدَ َذ َهابِــه،
ـن ا ُْل ْلـ ْ
ـاة ،ومالِ ـكًا َقبـ َـل َأ ْن ين ِْشــئ َش ـي ًئا ،ومالِ ـكًا بعــدَ إِن َْشـ ِ
َان إِ َلــا حيــا بِـ َـا حيـ ٍ
ـائه لِ ْل َكـ ْـو ِن،
َْ
ُ َ ْ
ْ
ََ
ك َ ً َ ًّ
َ
َ
ول يــرم لِ ُطـ ِ
فَ ،
ول َأ ْي ـ ٌنَ ،
ـف َ
ـس َي ُكـ ُ
ـول
ول َحــدٌّ ُي ْعـ َـر ُ
ـون لَِّ َك ْيـ ٌ
و َل ْيـ َ
ش ٌء ُي ْشــبِ ُههُ َ ْ َ َ ،
ول َ ْ
ـاف َخ ِلي َق ُتــه ِمـن َ ٍ
ِ
ِ
يع بِ َغـ ْ ِ
ـف لِ ُذ ْعـ َـر ٍةَ ،
َب َق ِائــهَ ،
ـاف َكـ َـا َ َ
ـر
ول َ َ
ول َي ْض ُعـ ُ
تـ ُ
يـ ُ
شء ،و َلكـ ْن َســم ٌ
ْ ْ
ـر ،و َقـ ِـو ٌّي بِ َغـ ْ ِ
َسـ ْـمعٍ ،و َب ِصــر بِ َغـ ْ ِ
ـر َبـ َ ٍ
ـر ُقـ َّـو ٍة ِم ـ ْن َخ ْل ِقــهَ ،ل تُدْ ِر ُكــه َحــدَ ُق النَّاظِ ِري ـ َن،
ٌ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ول ُ ِ
ــرة َ
ــورة َ
َ
َان بِ َ
ني ،إِ َذا َأ َرا َد َشــ ْي ًئا ك َ
ي ُ
ول
الســامع َ
ول ُم َظ َ
اه َ
ــا َم ُش َ
ــم ُع َّ
ــمعه َس ْ
يــط بِ َس ْ
ِ
ول يسـ َـأ ُل َأحــدً ا َع ـن َ ٍ ِ
ٍ
وهـ َـو ُيــدْ ِر ُك
ـار ُ
َ
شء م ـ ْن َخ ْلقــه َأ َرا َده( ،ال تُدْ ِر ُكــه األَ ْبصـ ُ
ُمَا َبـ َـرةْ َ َ ،
ْ ْ
ـر) ،و َأ ْشـ َـهدُ َأ ْن َل إِ َلــه إِ َّل اهلل َو ْحــدَ ه َل َ ِ
ـف ْ
شيـ َ
وهـ َـو ال َّلطِيـ ُ
ـك َلــه ،و َأ ْشـ َـهدُ
ـار ُ
األَ ْبصـ َ
الَبِـ ُ
الــدَ ى ِ
الَـ ِّـق لِ ُي ْظ ِهـ َـره َعـ َـى الدِّ يـ ِ
وديـ ِ
ـن ْ
ـن ُك ِّلــه و َلـ ْـو
َأ َّن ُم َ َّمــدً ا َع ْبــدُ ه َ
ور ُســو ُلهَ ،أ ْر َس ـ َله بِ ْ ُ
َكـ ِـره ا ُْل ْ ِ
ش ُكـ َ
ـت َفان َ
ـونَ ،ف َب َّلـ َ
ـت،
ْخدَ َعـ ْ
ـج الدَّ َل َل ـ َةَ .أ ُّ َيــا األُ َّم ـ ُة ا َّلتِــي ُخ ِد َعـ ْ
الر َســا َل َة و َأ ْنَـ َ
ـغ ِّ
و َعر َفـ ْ ِ
ـت
ـت ،وا َّت َب َعـ ْ
ص ْت َعـ َـى َمــا َع َر َفـ ْ
وض َبـ ْ
َ
ـت َخدي َع ـ َة َم ـ ْن َخدَ َع َهــا َفـ َـأ َ َّ
ـت َأ ْه َوا َء َهــا َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسـ َت َب َ
ـح َف َتنَ َّك َب ْتــه،
الـ ُّـق َف َصــدَّ ْت َعنْــه ،وال َّط ِريـ ُـق ا ْل َواضـ ُ
ِف َع ْشـ َـواء َغ َوا َيت َهــا ،و َقــد ْ
ان َلَــا ْ َ
ِ
َأمــا وا َّل ِ
ــم َة َل ِ
ــم ِمــ ْن َم ْع ِدنِــهِ َ ،
ُــم ا َْلــا َء
ــذي َف َل َ
وش ْبت ُ
ــو ا ْق َت َب ْســت ُُم ا ْلع ْل َ
ال َّبــ َة و َب َــر َأ الن ََّس َ
ــق ْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الـ ِ
ِ
وسـ َل ْكت ُْم ِمـ َن
ـم ال َّط ِريـ َـق مـ ْن َواضحــهَ ،
ـر مـ ْن َم ْوضعــه ،و َأ َخ ْذ ُتـ ُ
بِ ُع ُذو َبتــه ،وا َّد َخ ْر ُتـ ُ
ـم ْ َ ْ َ
ُــم ِ
اإل ْس َ
ُــم األَ ْع َ
ــا ُم،
ال ِّ
ــق َنْ َجــه؛ َلن ََه َج ْ
ــا ُم ،و َأ َضــا َء َلك ُ
الســ ُب ُل ،و َبــدَ ْت َلك ُ
ُــم ُّ
ــت بِك ُ
َْ
َف َأ َك ْلتُــم ر َغــدً ا ومــا َع َ ِ
ول ُظ ِلــم ِمنْكُــم مس ِ
ــل ٌم َ
ــلَ ،
ُــم َع ِائ ٌ
اهــدٌ  ،و َل ِكــ ْن
ول ُم َع َ
ْ ُ ْ
َ
ــال فيك ْ
َ
ْ َ
َســ َل ْكت ُْم َســبِ َيل ال َّظ َ
اب
ــا ِم َف َأ ْظ َل َم ْ
ــو ُ
ُــم َأ ْب َ
وســدَّ ْت َع َل ْيك ْ
ُــم بِ ُر ْحبِ َهــاُ ،
ُــم ُد ْن َياك ْ
ــت َع َل ْيك ْ
ـن اهلل بِ َغـ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم ِف ِديـ ِ
ـمْ ،
ـم
ـر ع ْل ـ ٍم ،وا َّت َب ْع ُتـ ُ
ْ
ـم َف َأ ْف َت ْي ُتـ ْ
ـم ِف دين ُكـ ْ
واخ َت َل ْف ُتـ ْ
ـم بِ َأ ْه َوائ ُكـ ْ
ا ْلع ْل ـ ِم َف ُق ْل ُتـ ْ
ِ
ِ
ـم َ ْتك ُُمـ َ
ـم إِ َذا ُذ ِكـ َـر
ـون بِ َأ ْه َوائ ُكـ ْ
ـمَ ،ف َأ ْص َب ْح ُتـ ْ
تكُو ُكـ ْ
ـم األَئ َّم ـ َة َف َ َ
ـم ،وت ََر ْك ُتـ ُ
ا ْل ُغـ َـوا َة َف َأ ْغ َو ْت ُكـ ْ
ِ
األَ ْمـ ُـرَ ،سـ َـأ ْلت ُْم َأ ْهـ َـل ِّ
ـف و َقــدْ ت ََر ْكت ُُمــوه
ـم بِ َع ْينِــهَ ،ف َك ْيـ َ
ـم ُهـ َـو ا ْلع ْلـ ُ
ـم ُق ْل ُتـ ْ
الذ ْكـ ِـر َفــإِ َذا َأ ْفت َْو ُكـ ْ
وتــدُ َ ِ
ـل َ ْتصــدُ َ ِ
ِ
ـع مــا َزر ْع ُتــمِ َ ،
و َن َب ْذ ُتُــوه َ
ـم َمــا
وخا َل ْفت ُُمــوهُ ،ر َو ْيــدً ا َعـ َّـا َقليـ ٍ ُ
ون َوخيـ َ
ون َجيـ َ َ َ ْ
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ِ
ِ
ِ
ـم،
ـم و َمــا ْ
ْ
ـم َأ ِّن َصاح ُب ُكـ ْ
ال َّب ـ َة و َبـ َـر َأ الن ََّسـ َـم َة َل َقــدْ َعل ْم ُتـ ْ
ـم ،وا َّلــذي َف َلـ َـق ْ َ
اج َت َل ْب ُتـ ْ
ت ْم ُتـ ْ
اج َ َ
ِ
ِ
ِ
الِ ُكــم وا َّلـ ِـذي بِ ِع ْل ِمــه نَجا ُت ُكــمِ ،
ـم،
ْ َ
َ
وا َّلــذي بِــه ُأم ْر ُتـ ْ
ـر ُة َر ِّب ُكـ ْ
ص نَبِ ِّي ُكـ ْ
ـم و َأ ِّن َع ُ ْ
ـم ،وخـ َ َ
وو ُّ
ِ
ِ
ِ
ـان ن ِ
ـمَ ،ف َع ـ ْن َق ِليـ ٍ
ولِ َسـ ُ
ـم و َمــا
ـم َمــا ُوعدْ ُتـ ْ
ـل ُر َو ْيــدً ا َينْـ ِـز ُل بِ ُكـ ْ
ـم ،وا ْل َعــال ُ بِـ َـا ُي ْصل ُح ُكـ ْ
ُور ُكـ ْ
ِ ِ
ـر َ
ون ،وإِ َل
وس َي ْسـ َـأ ُلك ُُم اهلل ( َعـ َّـز َ
ـمَ ،م َع ُهـ ْ
وجـ َّـل) َع ـ ْن َأئ َّمت ُكـ ْ
ـم َ
َنـ َـز َل بِاألُ َم ـ ِم َق ْب َل ُكـ ْ
ـم ُ ْتـ َ ُ
ِ
َان ِل ِعــدَّ ُة َأ ْص َحـ ِ
ونَ ،أ َمــا واهلل َلـ ْـو ك َ
ـر َ
ـوتَ ،أ ْو ِعــدَّ ُة
ـاب َطا ُلـ َ
اهلل ( َعـ َّـز َ
وجـ َّـل) َغــدً ا تَصـ ُ
ــل بــدْ ٍر  -وهــم َأعْدَ ُاؤكُــم َ -ل َضب ُتكُــم بِالســي ِ
ف َحتَّــى ت َُؤو ُلــوا إِ َل ْ
ــق وتُنِي ُبــوا
الَ ِّ
َأ ْه ِ َ
َ ْ ْ َّ ْ
ْ
ُ ْ
ِ
ـم َب ْينَنَــا بِ ْ
لصــدْ ِقَ ،ف ـك َ
َان َأ ْر َتـ َـق لِ ْل َف ْتـ ِـق َ
ـر
الَـ ِّـق و َأ ْنـ َ
ـم َف ْ
ل ِّ
اح ُكـ ْ
الر ْفـ ِـق ،اللهـ َّ
وآخـ َـذ بِ ِّ
ـت َخـ ْ ُ
ال ِ
ــن))(((.
اك ِم َ
َْ
هــذه مــن الروايــات التــي رواهــا أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) ،وهــي تــدل  -ال

املقربــن للرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه
س ـ َّيام روايــات الفضائــل  -عــى أ َّنــه كان مــن َّ
وســلم) ،ومــن املتابعــن لــه يف ول ِّيــه عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،وهــو مــن
ٍ
ـع إىل منصـ ٍ
الســلطة
الذيــن صمــدوا بعقيدهتــم فلــم يغـ ِّـر ومل ُيبــدل ،ومل يسـ َ
ـب أو مــال مــن ُّ

التــي خلفــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،إىل أن آلــت األمــور إىل أمــر
املؤمنــن عــي (عليــه الســام) فجـ َّـرد حســامه بوجــه الباطــل جماهــدً ا مــع إمامــه الــويص

إىل أن نــال الشــهادة بــن يديــه (صلــوات اهلل عليــه).

وإىل هنــا نصــل إىل ختــام املطــاف يف رحلتنــا مــع أيب اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه)،

وكنَّــا فيهــا نطــوف بــن قطــوف دانيــة ،ورياحــن متنوعــة ،وقــد كانــت الرحلــة مليئ ـ ًة
باملفاجئــات التــي تُبهــر العقــل حــول هــذه الشــخص َّية التــي غفلــت أو تغافلــت عنهــا
األقــام.

((( الــكايف ،الشــيخ الكلينــي( ،املتــوىف329 :هـــ) ،حتقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،چاپخانــه
حيــدري ،الطبعــة :الرابعــة 1362 ،ش.32 – 31/8 :
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كان أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) موحــدً ا قبــل اإلســام يقـ ُّـر باإللــه الواحــد ،و َّملــا

بزغــت شــمس اإلســام كان أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) مــن الســابقني إليــه ،فهــو

وأول مــن أعلــن
َّأول مــن بايــع رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مــن األنصــارَّ ،
اإلســام يف املدينــة املنــورة ،وكان مــن الدعــاة إليــه فيهــا ،وقــد ُاختــر يف غــر مـ َّـر ٍة نقي ًبــا
مــن لــدن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،و َّملــا قــدم النبــي حممــد (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) املدينــة املنــورة (يثــرب) الزمــه أبــو اهليثــم (رضــوان اهلل عليــه) فــكان
مثـ ً
ـال للــورع والتَّقــوى والوفــاء ،وقــد اشــرك بجميــع حــروب رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) ،و َّملــا استشــهد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) لــزم أبــو اهليثــم
ً
عمــا بوص َّيــة رســول اهلل (صــى
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)

اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،ولذلــك كان مــن رؤوس املعارضــة حلكومــة الســقيفة ،وظـ َّـل
خاصتــه
موال ًيــا ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فلــم ُيبــدِّ ل ومل ُيغـ ِّـر ،وقــد كان مــن مجلــة َّ

وأعوانــه يف حكومتــه ،إذ أســند لــه بعــض املهــام فيهــا ،وملــا نكــث الناكثــون يف اجلمــل

كان أبــو اهليثــم َّأول مــن أجــاب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل قتاهلــم ،وكذلــك
يســتويل أبــو اهليثــم عــى قصــب الســبق يف إجابــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َّملــا اشــتدَّ

ـف رايــة
القتــال يف ص ِّفــن ،فــكان َّأول مــن بــرز فيهــا مــن األنصــار ،وظـ َّـل ُيقاتــل يف صـ ِّ
احلـ ِّـق ح َّتــى لقــى ر َّبــه شــهيدً ا يف معركــة ص ِّفــن رمحــه اهلل تعــاىل وأعــى درجتــه يف النعيــم.
ِ
رب العاملني
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ

القرآن الكريم

املصادر واملراجع:

اآلحــاد واملثــاين ،أبــو بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد

الشــيباين (املتــوىف287 :هـــ) ،حتقيــق :باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة ،دار الرايــة – الريــاض،

الطبعــة :األوىل1411 ،هـــ – 1991م.

االختصــاص ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :عــي أكــر الغفــاري ،الســيد

حممــود الزرنــدي ،دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة،

1414هـــ 1993 -م.

اختيــار معرفــة الرجــال ( رجــال الكــي ) ،الشــيخ الطــويس( ،املتــوىف 460 :هـــ) ،حتقيــق:

تصحيــح وتعليــق :مــر دامــاد األســرابادي /حتقيــق :الســيد مهــدي الرجائــي1404 ،هـــ – قــم.
االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى ،شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن

حممــد النــارصي الدرعــي اجلعفــري الســاوي (املتــوىف1315 :هـــ) ،حتقيــق :جعفــر النــارصي/
حممــد النــارصي ،النــارش :دار الكتــاب  -الــدار البيضــاء.

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر

بــن عاصــم النمــري القرطبــي (املتــوىف463 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل،
بــروت ،الطبعــة :األوىل1412 ،هـــ  1992 -م

أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن

عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــر (املتــوىف630 :هـــ)،

-131-

132

أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب :حياته وشعره

حتقيــق :عــي حممــد معــوض  -عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األوىل،

1415هـــ  1994 -م.

االشــتقاق ،أبــو بكــر حممــد بن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوىف321 :هـ) ،حتقيــق ورشح:

عبــد الســام حممــد هــارون ،دار اجليــل ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :األوىل 1411 ،هـــ 1991 -

م.

أعــام النبــوة ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بن حممــد بــن حبيب البــري البغــدادي ،الشــهري

باملــاوردي (املتــوىف450 :هـــ) ،دار ومكتبة اهلالل – بريوت ،الطبعــة :األول 1409 -هـ.

األعــام ،خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن عــي بــن فــارس ،الــزركيل الدمشــقي

(املتــوىف1396 :هـــ) ،دار العلــم للماليــن ،الطبعــة :اخلامســة عــر  -أيــار /مايــو 2002م.
اإلفصــاح ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة البعثــة ،دار املفيــد للطباعــة

والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة 1993 - 1414 ،م.

االكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اهلل  -صــى اهلل عليــه وســلم  -والثالثــة اخللفــاء،

ســليامن بــن موســى بــن ســامل بــن حســان الكالعــي احلمريي ،أبــو الربيــع (املتــوىف634 :هـــ) ،دار
الكتــب العلميــة – بــروت ،الطبعــة :األوىل1420 ،هـ.

األمــايل ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :هـــ) ،حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية -

مؤسســة البعثــة – قــم ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـــ.

األمــايل ،الشــيخ الطــويس (املتــوىف460 :هـــ) ،حتقيــق :قســم الدراســات اإلســامية -

مؤسســة البعثــة ،دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم ،الطبعــة :األوىل1414 ،هـــ.
األمــايل ،الشــيخ املفيــد (املتــوىف413 :هـــ) ،حتقيــق :حســن األســتاذ ويل ،عــي أكــر

الغفــاري ،دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة1414 ،

 1993 -م.
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اإلمامــة والسياســة ،ابــن قتيبــة الدينــوري (املتــوىف276 :هـــ) ،حتقيــق :طــه حممــد الزينــي،

مؤسســة احللبــي ورشكاه للنــر والتوزيــع( ،د ط)( ،د ت).

إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع ،أمحــد بــن عــي بــن عبــد

القــادر ،أبــو العبــاس احلســيني العبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي (املتــوىف845 :هـ) ،حتقيــق :حممد

عبــد احلميــد النميــي ،دار الكتــب العلميــة – بريوت ،الطبعــة :األوىل1420 ،هـــ 1999 -م.

أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد

الشــرازي البيضــاوي (املتــوىف685 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي ،دار إحيــاء

الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1418 -هـــ.

بحــار األنــوار ،العالمــة املجلــي (املتــوىف1111 :هـــ) ،حتقيــق :حييــى العابــدي الزنجــاين،

الســيد كاظــم املوســوي امليامــوي ،الطبعــة :الثانيــة املصححــة ،مؤسســة الوفــاء  -بــروت –

لبنــان1403 ،هـــ 1983 -م.

البحــر املديــد يف تفســر القــرآن املجيــد ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن املهــدي بــن

عجيبــة احلســني األنجــري الفــايس الصــويف (املتــوىف1224 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد اهلل القــريش

رســان ،الدكتــور حســن عبــاس زكــي – القاهــرة ،الطبعــة1419 :هـــ.

البــدء والتاريــخ ،املطهــر بــن طاهــر املقــديس (املتــوىف :نحــو 355هـــ) ،مكتبــة الثقافــة

الدينيــة ،بــور ســعيد( ،د ط)( ،د ت).

البدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثــم الدمشــقي

(املتــوىف774 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،دار هجــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع واإلعــان ،الطبعــة :األوىل1418 ،هـــ 1997 -م1424 ،هـــ2003 /م.

ـرزاق احلســيني ،أبــو
حممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسّ ،

الزبيــدي (املتــوىف1205 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،دار
الفيــض ،املل ّقــب بمرتــىَّ ،
اهلدايــة( ،د ط)( ،د ت).
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تاريــخ اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد

بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي (املتــوىف748 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور بشــار عـ ّـواد معــروف ،دار
الغــرب اإلســامي ،الطبعــة :األوىل2003 ،م.

تاريــخ الطــري (تاريــخ الرســل وامللــوك ،وصلــة تاريــخ الطــري) ،حممــد بــن جريــر

بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو جعفــر الطــري (املتــوىف310 :هـــ)( ،صلــة تاريــخ
الطــري لعريــب بــن ســعد القرطبــي ،املتــوىف369 :هـــ) ،دار الــراث – بــروت ،الطبعــة :الثانيــة

1387 -هـ.

تاريــخ املدينــة البــن شــبة ،عمــر بــن شــبة (واســمه زيــد) بــن عبيــدة بــن ريطــة النمــري

البــري ،أبــو زيــد (املتــوىف262 :هـــ) ،حتقيــق :فهيــم حممــد شــلتوت( ،د ط)( ،د ت) 1399هـ.
تاريــخ دمشــق ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر (املتــوىف:

571هـــ) ،حتقيــق :عمــرو بــن غرامة العمــروي ،دار الفكــر للطباعــة والنرش والتوزيــع1415 ،هـ
1995 -م.

تفســر القــرآن العظيــم (ابــن كثــر) ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش

البــري ثــم الدمشــقي (املتــوىف774 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد حســن شــمس الديــن ،دار الكتــب

العلميــة ،منشــورات حممــد عــي بيضــون – بــروت ،الطبعــة :األوىل 1419 -هـــ.

التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم ،جمموعــة مــن العلــاء بــإرشاف جممــع البحــوث

اإلســامية باألزهــر ،اهليئــة العامــة لشــئون املطابــع األمرييــة ،الطبعــة :األوىل 1393( ،هـــ =

1973م) 1414( -هـــ =  1993م).

تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر ،مجــال الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن

ابــن اجلــوزي [508هـــ 597 -هـــ] ،رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــروت ،الطبعــة:
األوىل.1997 ،

هتذيــب اللغــة ،حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (املتــوىف370 :هـــ)،
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حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت ،الطبعــة :األوىل2001 ،م.
الثاقــب يف املناقــب ،ابــن محــزة الطــويس (املتــوىف560 :هـــ) ،حتقيــق :نبيــل رضــا علــوان،

مؤسســة أنصاريــان للطباعــة والنــر  -قــم املقدســة ،الطبعــة :الثانيــة1412 ،هـــ.

الثقــات ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم،

الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ) ،طبــع بإعانــة :وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة اهلنديــة،
حتــت مراقبــة :الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثامنيــة ،دائــرة املعــارف

العثامنيــة بحيــدر آبــاد الدكــن اهلنــد ،الطبعــة :األوىل1393 ،ه ـ = 1973

مجهــرة اللغــة :،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوىف321 :هـــ) ،حتقيــق:

رمــزي منــر بعلبكــي ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،الطبعــة :األوىل1987 ،م.

مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة ،أمحــد زكــي صفــوت ،املكتبــة العلميــة

بــروت – لبنــان.

جوامــع الســرة ومخــس رســائل أخــرى البــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن

حــزم األندلــي القرطبــي الظاهــري (املتــوىف456 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار املعارف –

مرص ،الطبعــة1900 ،1 :م.

حيــاة الصحابــة ،حممــد يوســف بــن حممــد إلياس بــن حممــد إســاعيل الكاندهلــوي (املتوىف:

عــواد معــروف ،مؤسســة
1384هـــ) ،حققــه ،وضبــط نصــه ،وعلــق عليــه :الدكتــور بشــار ّ

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :األوىل1420 ،هـــ 1999 -م.
اخلرائــج واجلرائــح ،قطــب الديــن الراونــدي (املتــوىف573 :هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة اإلمــام

املهــدي (عجــل اهلل فرجــه) /بــإرشاف الســيد حممــد باقــر املوحــد األبطحــي ،الطبعــة :األوىل،

كاملــة حمققــة ،ذي احلجــة 1409هـــ ،املطبعــة :العلميــة – قــم.

اخلصــال ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :هـــ) ،تصحيــح وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري،

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة 18 ،ذي القعــدة احلــرام
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1403هـــ 1362 -ش.

اخلصائــص الكــرى ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (املتــوىف:

911هـــ) ،دار الكتــب العلميــة – بــروت (د ط)( ،د ت).

الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة ،الســيد عــي خــان املــدين الشــرازي (املتــوىف:

 ،)1120تقديــم :الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم ،منشــورات مكتبــة بصــريت – قــم( ،د ط)،
1397هـ.

دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن

موســى بــن مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،حققــه :الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي،
عبــد الــر عبــاس ،دار النفائــس ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1406 ،هـــ 1986 -م.

س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر
دالئــل النبــوة ،أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ

البيهقــي (املتــوىف458 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد املعطــي قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة ،دار الريــان
للــراث ،الطبعــة :األوىل 1408 -هـــ 1988 -م.

ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر،

عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد ،ابــن خلــدون أبــو زيــد ،ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبييل

(املتــوىف808 :هـــ) ،حتقيــق :خليــل شــحادة ،دار الفكــر ،بــروت ،الطبعــة :الثانيــة1408 ،هـــ -

1988م.

الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر املثنــى بــن حارثــة الشــيباين ،حممــد بــن عمــر بــن

واقــد الســهمي األســلمي بالــوالء ،املــدين ،أبــو عبــد اهلل ،الواقــدي (املتــوىف207 :هـــ) ،حتقيــق:
حييــى اجلبــوري ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل (د ت).

رســائل الرشيــف املرتــى ،الرشيــف املرتــى (املتــوىف436 :هـــ) ،حتقيــق :تقديــم :الســيد

أمحــد احلســيني /إعــداد :الســيد مهــدي الرجائــي ،مطبعــة اخليــام – قــم1405 ،هـــ.
وض الباســم يف الـ ِّـذب َع ـن س ـن َِّة أيب ال َق ِ
[آله]س ـ َّل َم ( -وعليــه
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ٍ
حـ ٍ
الصنعــاين) ،ابــن الوزيــر ،حممــد بــن إبراهيــم بــن عــي
ـواش جلامعــة مــن العلــاء منهــم األمــر ّ
بــن املرتــى بــن املفضــل احلســني القاســمي ،أبــو عبــد اهلل ،عــز الديــن ،مــن آل الوزيــر (املتــوىف:

840هـــ) ،تقديــم :فضيلــة الشــيخ العالمــة بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد ،اعتنــى بــه :عــي بــن حممــد
العمــران ،دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع( ،د ط)( ،د ت).

الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر ،فــارس حســون كريــم ،مؤسســة أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) للتحقيــق  -قــم – ايــران ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :دانــش1419 ،هـــ.

الروضــة يف فضائــل أمــر املؤمنــن ( عليــه الســام ) ،شــاذان بــن جربئيــل القمــي (ابــن

شــاذان)( ،املتــوىف660 :هـــ) ،حتقيــق :عــي الشــكرچي ،الطبعــة :األوىل1423 ،هـــ.

زبــدة التفاســر ،املــا فتــح اهلل الكاشــاين ،املتــوىف988 :هـــ ،حتقيــق :مؤسســة املعــارف،

الطبعــة :األوىل ،پاســدار اســام1423 ،هــــ.

ســر أعــام النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز

الذهبــي (املتــوىف748 :هـــ) ،دار احلديــث -القاهــرة ،الطبعــة1427 :هـــ2006-م.

ســر الســلف الصاحلــن إلســاعيل بــن حممــد األصبهــاين ،إســاعيل بــن حممــد بــن الفضــل

بــن عــي القــريش الطليحــي التيمــي األصبهــاين ،أبــو القاســم ،امللقــب بقــوام الســنة (املتــوىف:

535هـــ) ،حتقيــق :د .كــرم بــن حلمــي بــن فرحــات بــن أمحــد ،دار الرايــة للنــر والتوزيــع،
الريــاض.

ســرة ابــن إســحاق (كتــاب الســر واملغــازي) ،حممــد بــن إســحاق بــن يســار املطلبــي

بالــوالء ،املــدين (املتــوىف151 :هـــ) ،حتقيــق :ســهيل زكار ،دار الفكــر – بــروت ،الطبعــة :األوىل
1398هـــ1978/م.

الســرة احللبيــة (إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون) ،عــي بــن إبراهيــم بــن أمحــد

احللبــي ،أبــو الفــرج ،نــور الديــن ابــن برهــان الديــن (املتــوىف1044 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة –

بــروت ،الطبعــة :الثانيــة 1427 -هـــ.24/2 :
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الســرة النبويــة (مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر) ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر

القــريش الدمشــقي (املتــوىف774 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى عبــد الواحــد ،دار املعرفــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع بــروت – لبنــان 1395 ،هـــ 1976 -م.

الســرة النبويــة البــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري ،أبــو

حممــد ،مجــال الديــن (املتــوىف213 :هـــ) ،حتقيــق :مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد
احلفيــظ الشــلبي ،رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر ،الطبعــة:

الثانيــة1375 ،هـــ 1955 -م.

الســرة النبويــة وأخبــار اخللفــاء ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ ،

صححــه ،وعلــق عليــه احلافــظ
التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ)ّ ،
الســيد عزيــز بــك ومجاعــة مــن العلــاء ،الكتــب الثقافيــة – بــروت.

الشــاء ،األصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريب بــن عيل بــن أصمــع (املتــوىف216 :هـ)،

حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه :الدكتــور صبيــح التميمــي ،دار أســامة  -لبنــان /بــروت ،الطبعــة:

األوىل 1407 -هـ 1987 -م.

رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (املتـ َّ
ـوف656 :هـــ) ،حتقيق :حممــد أبو الفضــل إبراهيم،

دار إحيــاء الكتــب العربية ،الطبعــة :األوىل1378 ،هـ 1959 -م.

الشــائل املحمديــة واخلصائــل املصطفويــة ،حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْـورة بــن موســى بــن

الضحــاك ،الرتمــذي ،أبــو عيســى (املتــوىف279 :هـــ) ،حتقيــق :ســيد بــن عبــاس اجلليمــي ،املكتبــة
التجاريــة ،مصطفــى أمحــد البــاز -مكــة املكرمــة ،الطبعــة :األوىل1413 ،هـــ 1993 -م.

صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــاء ،أمحــد بــن عــي بــن أمحــد الفــزاري القلقشــندي ثــم

القاهــري (املتــوىف821 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب

(املتــوىف393 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،الطبعــة:
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الرابعــة 1407هـــ 1987 -م.

الــراط املســتقيم ،عــي بــن يونــس العامــي النباطــي البيــايض (املتــوىف 877 :ه) ،حتقيــق

وتصحيــح وتعليــق :حممــد الباقــر البهبــودي ،املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة (د ط)،

(د ت).

الطبقــات الكــرى ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء ،البــري،

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد (املتــوىف230 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر –
بــروت ،الطبعــة :األوىل1968 ،م.

طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباين العصفــري

البــري (املتــوىف240 :هـــ) ،روايــة أيب عمــران موســى بــن زكريــا بــن حييــى التســري (ت ق

3هـــ) ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد األزدي (ت ق  3هـــ) ،حتقيــق :د ســهيل زكار ،دار الفكــر

للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ســنة النــر1414 :هـــ  1993 -م

العقــد النضيــد والــدر الفريــد ،حممــد بــن احلســن القمــي (املتــوىف :ق  ،)7حتقيــق :عــي

أوســط الناطقــي ،بمســاعدة :ســيد هاشــم شهرســتاين ،لطيــف فــرادي ،دار احلديــث للطباعــة

والنــر ،الطبعــة :األوىل1381 - 1423 ،ش.

العــن ،أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري

(املتــوىف170 :هـــ) ،حتقيــق :د مهــدي املخزومــي ،د إبراهيــم الســامرائي ،دار ومكتبــة اهلــال،

(د ط)( ،د ت).

عيــون أخبــار الرضــا (عليــه الســام) ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف381 :هـــ) ،حتقيــق:

تصحيــح وتعليــق وتقديــم :الشــيخ حســن األعلمــي ،مطابــع مؤسســة األعلمــي  -بــروت –

لبنــان1404 ،هـــ 1984 -م.

عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ،ابــن

ســيد النــاس ،اليعمــري الربعــي ،أبــو الفتــح ،فتــح الديــن (املتــوىف734 :هـــ) ،تعليــق :إبراهيــم
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حممــد رمضــان ،دار القلــم – بــروت ،الطبعــة :األوىل1414 ،هـــ 1993 -م.

غريــب احلديــث ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (املتــوىف276 :هـــ)،

حتقيــق :د .عبــد اهلل اجلبــوري ،مطبعــة العــاين – بغــداد ،الطبعــة :األوىل1397 ،هـــ.

غوامــض األســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املســندة ،أبــو القاســم خلــف بــن

عبــد امللــك بــن مســعود بــن بشــكوال اخلزرجــي األنصــاري األندلــي (املتــوىف578 :هـــ)،
حتقيــق :د .عــز الديــن عــي الســيد ،حممــد كــال الديــن عــز الديــن ،عــامل الكتــب – بــروت،

الطبعــة :األوىل1407 ،هـــ.

الغيبــة ،ابــن أيب زينــب النعــاين (املتــوىف380 :هـــ) ،حتقيــق :فــارس حســون كريــم ،مهــر –

قــم ،الطبعــة :األوىل 1422 ،هـــ.

الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري

جــار اهلل (املتــوىف538 :هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي -حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار

املعرفــة – لبنــان الطبعــة :الثانيــة.

فتــوح البلــدان ،أمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود ال َب َ
ــا ُذري (املتــوىف279 :هـــ) ،دار

ومكتبــة اهلــال -بــروت1988 ،م.

الفتــوح ،أمحــد بــن أعثــم الكــويف( ،املتــوىف314 :هـــ) ،حتقيــق :عــي شــري ( ماجســر يف

التاريــخ اإلســامي) ،دار األضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع الطبعــة :األوىل1411 ،هـــ.

الفوائــد الرجاليــة ،الســيد مهــدى بحــر العلــوم (املتــوىف1212 :هـــ) ،حتقيــق :حتقيــق

وتعليــق :حممــد صــادق بحــر العلــوم ،حســن بحــر العلــوم ،الطبعــة :األوىل ،املطبعــة :آفتــاب،

مكتبــة الصــادق – طهــران1363 ،هـــ ش.

الــكايف ،الشــيخ الكلينــي( ،املتــوىف329 :هـــ) ،حتقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــي أكــر

الغفــاري ،چاپخانــه حيــدري ،الطبعــة :الرابعــة 1362 ،ش.
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الكامــل يف التاريــخ ،أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن

عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري ،عــز الديــن ابــن األثــر (املتــوىف630 :هـــ) ،حتقيــق :عمــر عبــد

الســام تدمــري ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت – لبنــان ،الطبعــة :األوىل1417 ،هـــ1997 /م.
الكامــل يف اللغــة واألدب ،حممــد بــن يزيــد املــرد ،أبــو العبــاس (املتــوىف285 :هـــ) ،حتقيــق:

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار الفكــر العــريب – القاهــرة ،الطبعــة الثالثــة 1417هـــ 1997 -م

كتــاب ســليم بــن قيــس ،ســليم بــن قيــس اهلــايل الكــويف (املتــوىف :ق  ،)1حتقيــق :حممــد

باقــر األنصــاري الزنجــاين ،نــگارش ،الطبعــة :األوىل1380 - 1422 ،ش.

كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الشــيخ الصــدوق (املتــوىف 381 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح

وتعليــق :عــي أكــر الغفــاري ،حمــرم احلــرام  1405هـــ 1363 -ش.

جممــع البيــان ،الشــيخ الطــريس ،املتــوىف548 :هـــ ،حتقيــق :حتقيــق وتعليــق :جلنة مــن العلامء

واملحققــن األخصائيــن ،الطبعــة :األوىل ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  -بــروت – لبنــان،

1415هـ1995 -م.

املحــارضات واملحــاورات ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (املتــوىف:

911هـــ) ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،الطبعــة :األوىل.

املحــن ،حممــد بــن أمحــد بــن متيــم التميمــي املغــريب اإلفريقــي ،أبــو العــرب (املتــوىف:

333هـــ) ،حتقيــق :د عمــر ســليامن العقيــي ،دار العلــوم  -الرياض – الســعودية ،الطبعــة :األوىل،
1404هـــ 1984 -م.

مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان ،شــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِق ْز ُأوغــي بــن عبــد

اهلل املعــروف بـــ «ســبط ابــن اجلــوزي» ( 654 - 581هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :حممــد بــركات ،دار

الرســالة العامليــة ،دمشــق – ســوريا ،الطبعــة :األوىل 1434 ،هـــ  2013 -م345/5 :

الرجــال للمعرفــة ،عبــد
املس ـت ُ
َخرج مــن كُتــب النَّــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال ِّ

الرمحــن بــن حممــد بــن إســحاق ،ابــن منــدة العبــدي األصبهــاين ،أبــو القاســم (املتــوىف470 :هـــ)،
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ـي ،وزارة العــدل والشــئون اإلســامية البحريــن ،إدارة
حتقيــق :أ .د .عامــر حســن صــري التَّميمـ ُّ
الشــئون الدينيــة( ،د ) ،د ت)112/1 :

مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري الطــريس (املتــوىف1320 :هـــ) ،حتقيــق:

مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام) إلحيــاء الــراث ،مؤسســة آل البيــت (عليهــم الســام)
إلحيــاء الــراث  -بــروت – لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة1408 ،هـــ 1988 -م.

مســتدركات علــم رجــال احلديث ،الشــيخ عــي النامزي الشــاهرودي( ،املتــوىف1405 :هـ)،

حيــدري – طهــران ،الطبعة :األوىل ،حمرم احلــرام 1415هـ.

مســند ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن

خواســتي العبــي (املتــوىف235 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فريــد
املزيــدي ،دار الوطــن – الريــاض ،الطبعــة :األوىل1997 ،م.

مشــاهري علــاء األمصــار وأعــام فقهــاء األقطــار ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان

بــن معــاذ بــن َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (املتــوىف354 :هـــ) ،حققــه ووثقــه
وعلــق عليــه :مــرزوق عــى ابراهيــم ،دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة،
الطبعــة :األوىل 1411هـــ 1991 -م.

مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب ،دار الزهــراء،

بــروت ،الطبعــة :األوىل1409 ،هـــ 1988 -م.

معجــم ابــن األعــرايب ،أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهم

البــري الصــويف (املتــوىف340 :هـــ) ،حتقيــق وختريــج :عبــد املحســن بــن إبراهيــم بــن أمحــد

احلســيني ،دار ابــن اجلــوزي ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل1418 ،هـــ 1997 -م.
معجــم الصحابــة ،أبــو احلســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق األمــوي

بالــوالء البغــدادي (املتــوىف351 :هـــ) ،حتقيــق :صــاح بــن ســامل املــرايت ،مكتبــة الغربــاء
األثريــة  -املدينــة املنــورة ،الطبعــة :األوىل1418 ،
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معجــم مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي ،أبــو احلســن

(املتــوىف395 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.
معرفــة الصحابــة ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن

مهــران األصبهــاين (املتــوىف430 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي ،دار الوطــن للنــر،
الريــاض ،الطبعــة :األوىل 1419هـــ 1998 -م.

املغــازي ،حممــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي األســلمي بالــوالء ،املــدين ،أبــو عبــد اهلل،

الواقــدي (املتــوىف207 :هـــ) ،حتقيــق :مارســدن جونــس ،دار األعلمــي – بــروت ،الطبعــة:

الثالثــة – 1409هـــ 1989 -م.

املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســام ،الدكتــور جــواد عــي (املتــوىف1408 :هـــ) ،دار

الســاقي ،الطبعــة :الرابعــة 1422هـــ2001 /م.

امللــل والنحــل ،أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أمحــد الشهرســتاين (املتوىف:

548هـ) ،مؤسســة احللبي( ،د ط)( ،د ت).

مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب (املتــوىف588 :هـــ) ،حتقيــق :تصحيــح ورشح

ومقابلــة :جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف ،احليدريــة  -النجــف األرشف1376 ،هـــ -

1956م.

املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك ،مجــال الديــن أبــو ،الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد

اجلــوزي (املتــوىف597 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،الطبعــة :األوىل1412 ،هـــ 1992 -م.

منتهــى الســؤل عــى وســائل الوصــول إىل شــائل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم،

ـي الشــحاري ،ثــم املراوعــي ،ثــم املكــي
عبــد اهلل بــن ســعيد بــن حممــد عبــادي ال ّلحجــي احلرضمـ ّ

(املتــوىف1410 :هـــ) ،دار املنهــاج – جــدة ،الطبعــة :الثالثــة1426 ،هـــ 2005 -م.

املؤت َِلــف واملخت َِلــف ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن
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النعــان بــن دينــار ،البغــدادي الدارقطنــي (املتــوىف385 :هـــ) ،حتقيــق :موفــق بــن عبــد اهلل بــن
عبــد القــادر ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،الطبعــة :األوىل1406 ،هـــ 1986 -م.

موســوعة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف الكتــاب والســنة والتاريــخ ،حممــد

الريشــهري ،حتقيــق :مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة :الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي،

الســيد حممــود الطباطبائــي نــژاد ،الطبعــة :الثانيــة ،دار احلديــث1425 ،هـــ.

املوســوعة يف صحيــح الســرة النبويــة ،دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف القــرآن الكريــم

واألحاديــث الصحيحــة والروايــات التارخييــة املعتمــدة علم ًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي

صــى اهلل عليــه وســلم (العهــد املكــي) ،أبــو إبراهيــم ،حممــد إليــاس عبــد الرمحــن الفالــوذة،

مطابــع الصفــا – مكــة ،الطبعــة :األوىل1423 ،هـــ

نثــر الــدر يف املحــارضات ،منصــور بــن احلســن الــرازي ،أبــو ســعد اآلبــى (املتــوىف:

421هـــ) ،حتقيــق :خالــد عبــد الغنــي حمفــوط ،دار الكتــب العلميــة  -بريوت/لبنــان ،الطبعــة:
األوىل1424 ،هـــ 2004 -م.

هدايــة األمــة إىل أحــكام األئمــة ( عليهــم الســام ) ،احلــر العامــي( ،املتــوىف1104 :هـــ)،

مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لآلســتانة الرضويــة املقدســة ،الطبعــة :األوىل ،النــارش :جممــع

البحــوث اإلســامية  -مشــهد – ايــران.

اهلدايــة الكــرى ،احلســن بــن محــدان اخلصيبــي ،الوفــاة ،334 :الطبعــة :الرابعــة ،ســنة

الطبــع1411 :هـــ1991 -م ،مؤسســة البــاغ للطباعــة والنــر والتوزيــع  -بــروت – لبنــان
وقعــة صفــن ،ابــن مزاحــم املنقــري (املتــوىف212 :هـــ) ،حتقيــق :حتقيــق ورشح :عبــد

الســام حممــد هــارون ،املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة ،الطبعــة:
الثانيــة1382 ،هـــ.

اليقــن ،الســيد ابــن طــاووس (املتــوىف664 :هـــ) ،حتقيــق :األنصــاري ،نمونــه ،مؤسســة دار

الكتــاب ( اجلزائــري ) ،الطبعــة :األوىل( ،ربيــع الثــاين 1413هـــ).
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