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n وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  
  ذي قارجامعة 

  قسم التاريخ/  اآلدابكلية 

صحابة اإلمام علي بن أبي طالب     
(u)

ودورهم يف احلياة العامة للمسلمني   
بھـا  تتقدم رسالة

خلود حامد كامل الیاسري 
إلى

  اتتطلبم من جزء وھي قار ذي جامعة في اآلداب كلیة مجلس

  اإلسالمي التاریخ في الماجستیر شھادة نیل 

  بإشراف 

  األستاذ المساعد الدكتـور
ق العباديفاضل كاظم صاد    

  م٢٠٠٩  ھـ   ١٤٣٠



2

 
ھ أجمعین الحمد T رب العالمین الرحمن الرحیم والصالة والسالم على خیر خلق    

سید المرسلین وحبیب الھ العالمین محمد بن عبدا T الصادق االمین وآل بیتھ الغWر 
   ٠المیامین 

بعWد أن تWم بعWون هللا تعWWالى وتوفیقWھ أنجWاز ھWWذا البحWث ال یسWعني أال أن أتقWWدم       
بوافر الشWكر واالمتنWان لكWل ذوي أألیWادي البیضWاء عسWى أن یبلWغ الشWكر حقھWم أو 

 ً نھ  والذي كان في طلیعتھم المشرف على البحWث أألسWتاذ المسWاعد الWدكتور م بعضا
فاضWWل كWWاظم صWWادق إذ كWWان لتوجیھاتWWھ السـWWـدیدة ومعلوماتWWھ القیمWWة األثWWر البWWـالغ 

حیWWث لWWم یبخWWل بتوجیWWھ أو أرشWWاد أو تقـWWـویم ، والبصWWمة الواضWWحة فWWـي ھWWذا الجھWWد 
WWر خیWWـھات النظWWم وجWWور وتفھWWة أألمWWتعداده لمناقشWWـم واسWWـجز القلWWا یعWWون ، كمWWر ع

الرضWا الكنWزاوي  دبـحق أستاذي وزوجـي الـدكـتور مھنWد عبW  واللسان عـن اإلیفاء
الWWذي كWWان لWWھ الفضWWل فWWي اختیWWار موضWWوع البحWWث وتبلWWور عنوانWWھ بشWWكلھ الحWWالي  
فضWWWالً عWWWن مسWWWاعدتھ إیWWWاي فWWWي اإلدالء بمشWWWورتھ فیمWWWا یخWWWص المWWWنھج البحثWWWي 

ر وعرفWWان الجمیWWل أن أقWWدم الثنWWاء والشWWكر كWWل ـمWWن البWWومراجعتWWھ العلمیWWة لWWھ، وأن 
جامعWWWة ذي قWWWار وأخWWWص مWWWنھم  –الشWWWكر ألسWWWاتذة قسWWWم التWWWاریخ فWWWي كلیWWWة اآلداب 

كWWاظم عبWWد نتWWیش والWWدكتور عبWWاس  علWWي حسWWین نمWWر والWWدكتورأسWWاتذتي الWWدكتور 
والWدكتور عبWد الرسWول شWھید والWدكتور رسWول شWمخي والWدكتور حسین الجابري  

، سWالم علWي مزعWل والWدكتور عبWد الحسWن حنWون جبWرة هللا  والWدكتور مھدي فلWیح
جامعة ذي قار وخاصة الدكتور نعWیم كWریم  –وأساتذة قسم التاریخ في كلیة التربیة 

وجمیWWع زمالئWWي طلبWWة الماجسWWتیر فWWي قسWWم التWWاریخ بكلیWWة ،والWWدكتور صWWالح جعیول
في وموظفWات مكتبWة وأعرب عWن امتنWاني العمیWق لمWوظ جامعة ذي قار ، –أآلداب 

والى كWل مWن قWدم لWي . كلیة اآلداب لما أبدوه من مساعدة خالل إعداد ھذه الرسالة 
المساعدة في بحثي ھذا وكل ذي فضWل ممWن تتلمWذت علیWھ یومWا فWي جمیWع مراحWل 

دوره ــWـب  ادةـWـن فWأتني أإلشـــل العذر ممــــذري كــــدراستي وكلھم ذي فضل ، وع
    ې  ې  ې         چ

 چ    ی  ی    ی  ی    
…من هللا التوفیق مد T رب العالمین ، وحوآخر دعوانا أن ال

  الباحثة
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االهداء
  .... ىل من كان وجودي بعض فضلهم 

  ....إىل من علمني حب آل بيت رسول اهللا 
إىل من كان جهدي هذا مثرة تعبهم وسهرهم ودعواتهم 

  وبذهلم يف سبيلي كل ما أتيح هلم البذل 
  ...والدي العزيز 

  ...و والدتي الغالية          
  ...و أختي... و أخي            

  إلـى زوجي و أستاذي الغايل            
  ..الكنزاوي الدكتور مهند          

  إىل من كانت بسماتها إكسري الفرح و األمل والنجاح
  ابنتي  ود 

أسال اهللا الرضا و اسأهلم القبول  

  خلود   
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قرار لجنة المناقشة  

صFFحابة  ( ـالموسFFومة بFF الرسFFالةطلعنFFا علFFى أناقشFFة نشFFھد بأننFFا أعضFFاء لجنFFة الم
  ٦٣٤/  ھFـ  ٦١ـF ١١اإلمام علي بن أبي طالب ودورھم في الحیاة العامFة للمسFلمین 

، وقFFد  ) خلWWود حامWWد كامWWل الیاسWWري(  ةوالمقدمFFة مFFن قبFFل الطالبFF )م    ٦٨١   -
بFالقبول لنیFل  في محتویاتھا وفیما لھ عالقة بھا ، ونعتقFد إنھFا جFدیرة ةناقشنا الطالب

  ) .  جـید جـداً   (  رــوبتقدیاإلسالمي في التاریخ  الماجستیر شھادة

  :التوقیع     :                             التوقیع 
إبراھیم جدوع محسن . أ د   : االسم           جواد كاظم منشد. أ م د : االسم 
اللجنة        رئیس                                      عضواً 

  :التوقیع    :                                التوقیع 
  فاضل كاظم صادق  د .م .أ  : االسم          محسن راشد طریم. أ م د : االسم 

   اً ـــرفــمش وواً ـــعض   عضواً                                   

  . على قرار اللجنة ذي قارجامعة /  اآلدابصادق مجلس كلیة   
  األستاذ المساعد الدكتور       
  فـاضل كـاظم صـادق        

  ذي قار جامعة /عمید كلیة اآلداب         
  ٢٠٠٩/   / التاریخ             
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قرار المشــرف  

/  اآلدابإشFFرافي فFFي كلیFFة أ، قFFد جFFرى تحFFت  الرسFFالةعFFداد ھFFذه أشFFھد إن أ
فFFFي التFFFاریخ  شFFFھادة الماجسFFFتیرتطلبFFFات نیFFFل ، وھFFFي جFFFزء مFFFن م ذي قFFFارجامعFFFة 

  .اإلسالمي 

  :التوقیع 
  فاضل كاظم صادق: األستاذ المساعد الدكتور 

  المشرف 
   ٢٠٠٩:     /     /التاریخ 

  للمناقشة الرسالةبناًء على التوصیات المقدمة ، أرشح ھذه 

  :التوقیع   

  رئیس قسم تاریخ   
  المدرس الدكتور     
  عـلي حسـین نـمر 
  ٢٠٠  /    /التاریخ     
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 الرمـــوز

  ھجریة                               ھـ
  قبل الھجرة        ھـ                    ٠ق 
م   میالدي   

  م ن                               المصدر نفسھ 
  مج   مجلد
  ع     عدد

  ق      قسم 
  جزء   ج  
  ص   صفحة  
  رض                               رضي هللا عنھ  

  ت   توفي  
  س     سنة

  مصدر دون تاریخ طبعد ت                               
  د ط                           المصدر دون مكان طبع   
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  الـمحــتويــات
  

    

 الموضـــــــــــوع      

  
 رقم

  الصفحة
 

  المقدمـــة
 

 ٥ -ا

  أألول الفصل
 بصWWحابتھ والتعریWWف  (u)علWWي اإلمWWام مصWWاحبة ظWWاھرة نشWWوء  

  األوائل
 

٥٧-  ٦ 

  الصحبة
 

٦ 

ً  الصحابي     اصطالحا
 

٧ 

  الكریم القرآن في الصحابة
 

٨ 

  الشریف النبوي الحدیث في الصحابة
 

١٠  

 (u) طالب أبي بن علي اإلمام مصاحبة ظاھرة نشوء
    لھ والتشیع

 

١٥ - ١١ 

 (u)طالب أبي بن علي اإلمام  أصحاب
 

٥٦ - ١٦ 

  الثاني الفصل
  (u)علي اإلمام لصحابة والعسكري السیاسي الدور

 

١٢١ – ٥٧  
 

   السقیفة 
 

٦٧- ٥٧ 

   أسامة جیش
 

٦٨  
 

  ٧١ - ٦٨ ة الرد حروب
 

  الفتوحات
 

٨٠ – ٧١   
 

      الخالفة (u] طالب أبي بن علي اإلمام تولي  تو
 

٨٣ – ٨١  
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   ٩٢ – ٨٤ الجمل حرب
 

  ٩٣ -  ٩٢ الحضرمي بن فتنة
 

   ٩٧ – ٩٣  صفین  
 

  ١٠٢ – ٩٨ النھروان
 

  ١٠٤- ١٠٣ (u) طالب أبي بن علي اإلمام استشھاد
 

 ١٠٧  -١٠٤ (u) الحسن األمام  بیعة

 خالفWة مWن(u) طالWب أبي بن علي اإلمام أصحاب موقف
  معاویة

 

١١٧- ١٠٨  
 

    (u)   الحسین اإلمام ثورة  
 

١٢١ - ١١٨ 

  الثالث الفصل
   (u) طالب أبي بن علي اإلمام لصحابة الفكري الدور

١٥٧ – ١٢١  

  وعلومھ الكریم القران  
 

١٢٨-١٢٢ 

  ١٣٦ - ١٢٩  الشریف النبوي الحدیث

 ١٤٩ - ١٣٧ الشعر 

 ١٥١-١٤٩  النحو  

   التاریخي التدوین
 

١٥٣ - ١٥٢ 
 

   (u) البیت أھل مذھب نشر في دورھم
 

       ١٥٦ – ١٥٤   
 

  الخطابة
 

١٥٧- ١٥٦ 

   الرابع الفصل
   (u) طالب أبي بن علي اإلمام لصحابة جتماعياال الدور

١٧٣ – ١٥٨  

  ١٧٥ - ١٧٤  الخاتمة

  ٢١٩- ١٧٦ والمراجع ردالمصا
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ه محمـد ـیر خلقـبعد حمد اهللا والحمد حقه كما یستحقه والصالة والسالم على خ        
  . اهللا وعلى آله وصحبه مفاتیح الهدى ومصابیح الدجى للناس من بعده  بن عبد
  أما بعد 

ائـل ألو نخبـة مـن المسـلمین ا  (u)فقد تتلمذ على ید اإلمام علي بن أبـي طالـب     
لمــا رأوا فیــه مــن مزایــا وصــفات تؤهلــه بــان یكــون بمثابــة القــدوة لهــم بعــد رســول اهللا أوًال 

وتفــانیهم فــي ســبیله ، كمــا إنهــم قــد جمعــتهم جملــة  (u)وإلیمــان هــذه النخبــة بقضــیته 
مــان المطلــق واإلســالم المبكــر والشــجاعة والزهــد والعلــم ممــا أهلهــم أن مــن األمــور كاإلی

یكونوا أئمـة للمسـلمین فـي تلـك المیـادین متـوارثین اإلبـداع فیهـا مـن معلمهـم األول أمیـر 
غیر مبالین بما القوا من عثـرات فـي طـریقهم وان أدت ببعضـهم إلـى  (u)المؤمنین 

  . القتل أو السجن أو النفي عن األوطان 
  

ذلــك فقــد كــان لهــم الــدور المــؤثر والفعــال فــي مجتمعــاتهم فــي مختلــف لــى الــرغم مــن وع
العسكریة أو األدبیة أو االجتماعیة ، ولعـل هـذا  المجاالت سواء كانت في السیاسیة أو

موضـــوع كـــان حـــافزًا ومشـــجعاً لـــي علـــى دراســـة الموضـــوع والكتابـــة فیـــه خصوصـــا وأن 
مـــن حیـــث دراســـة صـــحابة  إلیـــهیتطـــرق  وألـــه  أكادیمیـــة البحـــث لـــم یكـــرس احـــد دراســـة

  .  )بصورة شاملة ( اإلمام  
  

اعقــد لــه  أنعنوانــه بالشــكل الــذي ذكــرت  ىاســتو  إنبعــد وقــد تطلبــت مــادة البحــث     
 األربـعسبقتها بمقدمة وضحت فیها مـا شـرع البحـث لدراسـته  فـي فصـوله  أربعة فصوالً 

   :خاتمة وكاالتي ب األربعالفصول عقبت ، وأ
  

للصـــحبة الفصـــل األول منـــه بعـــد الخـــوض فـــي المعنـــى اللغـــوي واالصـــطالحي  فـــي    
فـي القـران الكـریم والحـدیث  ابالنسـبة للمسـلمین وورودهـالمصـاحبة  أهمیته والصاحب و

نشــوء ظــاهرة مصــاحبة أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب    تالنبــوي  الشــریف تناولــ
(u)المصـاحبة والتعریـف بروادهـا  من قبل طائفـة مـن المسـلمین األوائـل وتعلیـل تلـك
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األوائل من خالل اإلشـارة إلـى تـراجمهم ودراسـة عالقـتهم بـأمیر المـؤمنین علـي بـن أبـي 
   . ، معتمدًة في ذلك التسلسل الهجائي ألسمائهم  (u)طالب 

السیاســـیة والعســـكریة التـــي  األدواروكرســـت الفصـــل الثـــاني مـــن البحـــث لدراســـة        
ومــواقفهم منهــا ، ) م  ٦٨١ – ٦٣٤/ هـــ  ٦١ -١١( حــث موضــوع الب الحقبــةها تشــهد

حــداث السیاســیة والعســكریة كــان لهــا ألخاصــًة وان هــذه الفتــرة  قــد شــهدت جملــة مــن ا
ـــــر البـــــالغ  ـــــاة الرســـــول الكـــــریم   األث ـــــد شـــــهدت وف ـــــي التـــــاریخ اإلســـــالمي فق )ف )   

)منین في الخالفة مع إن الرسولؤ واغتصاب حق أمیر الم ا صى لـه بهـا ممـو أ  (
خـر آلا مـام وأدى إلى انقسام المسـلمین إلـى معسـكرین احـدهما كـان رواده أصـحاب اإل

تمثــل بــالمجتمعین فــي ســقیفة بنــي ســاعدة ومــن تــبعهم ، وشــهدت ایصــاء الخلیفــة األول 
الخلیفــة ( للثـاني ومـن ثـم جعـل الثـاني الخالفـة فــي سـتة لیختـاروا الثالـث ومـن ثـم مقتلـه 

ن مــرة أخـــرى علــى انتخــاب أمیـــر المــؤمنین ، ومــن ثـــم ، ثــم  إجمـــاع المســلمی) الثالــث 
فـي حـرب الجمـل والتـي  (u)خروج السیدة عائشة وطلحة والزبیر علـى اإلمـام علـي 

حـــداث وحـــروب بـــین أكانـــت فاتحـــة الحـــروب بـــین المســـلمین أنفســـهم ، ومـــا تبعهـــا مـــن 
النهــروان ، ومــن ثــم استشــهاد اإلمــام  المســلمین كخــروج الخــوارج ، وحــرب صــفین ، و

وصـــلحه مـــع معاویـــة ، ومـــوقفهم مـــن والیـــة  (u)وبیعـــة اإلمـــام الحســـن  (u)علـــي
أصــحاب (؛ فضــال عــن مشــاركتهم  (u)یزیــد العهــد وحتــى استشــهاد اإلمــام الحســین 

  .أدوارهم الجهادیة فیها  بالفتوحات اإلسالمیة و) اإلمام 
إلمـام لصـحابة االدور الفكـري  إلىفي الفصل الثالث من البحث  تفي حین تطرق     
أولئــك عــدة مــن حقــول المعرفــة لعــب  اً ألوانــوالــذي شــمل  (u) بــن أبــي طالــبأ علــي 

الــذي  ومــه، كــالقران الكــریم وعل ت هــدىً افیهــا دورا ال تــزال بصــماتهم فیــه منــار  األعــالم
، بــاب مدینــة العلــم  لتتلمــذهم علــى یــدفیــه بــاع طویــل  لهــمیكــون  أنكــان مــن الطبیعــي 

 أیضـاده اهـم رو  (u)اإلمام علـيوالذي كان صحابة وكذلك الحدیث النبوي الشریف 
فیهـا جمیعهـا ؛ حتـى  اغیرهـا فقـد برعـو و ،وشـعر  ، وبالغـة ،نحو :علوم اللغة من ماأو ، 

كـان لبعضــهم الفضــل فــي جمـع القــرآن وهــو حذیفــة بـن الیمــان ولبعضــهم قصــب الســبق 
دیث فـــي تفســـیره كـــابن عبـــاس ، وتـــدوین ســـیرة الرســـول كســـلیم بـــن قـــیس ، وروایـــة الحـــ

  الخ......الشریف كجابر األنصاري ووضع النحو على ید أبي األسود الدؤلي 
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المـــدة ر االجتمــاعي لهـــم خـــالل و وقــد تناولـــت فـــي الفصـــل الرابــع مـــن البحـــث الـــد      
ــــارز  اً اجتماعیــــ اً غرابــــة أن یكــــون لهــــم دور  موضــــوع البحــــث ، وال ســــیما وقــــد صــــقلت  اً ب

عطائــه االجتمــاعي و ینضــب  ینــه الــذي الأخالقهــم علــى یــد اإلمــام علــي ونهلــوا مــن مع
فكانوا كرامًا أسخیاء آمرین بالمعروف فاعلین لـه نـاهین عـن المنكـر تـاركین لـه سـاعین 

وقـد أوردت  في الصلح بین الناس مادین ید المساعدة والعـون لمـن كـان بحاجـة إلیهـا ،
اعیـة لهـم في هذا الفصل جملة من الروایات التاریخیة التي توضـح تلـك المكانـة االجتم

 .  
مــن نتــائج  إلیــهمــا توصــلت  أهــمضــمنتها بخاتمــة فصــول البحــث األربعــة عقبــت أو     

   .حث ـخالل الب
 أكـن، لـم  مصـاعبما عانیتـه فـي سـبیل البحـث مـن  إلى اإلشارةومن نافلة القول      

دخـر وسـعا ولـم ألـم  نـيأفحسـبي  الإ و ن وفقت فنعم عقبى الطامحین أف ًة علیهمتنمفیها 
 واإلطــالعصــعوبة التنقــل بــین الجامعــات  مــن علــى الــرغمفــي ســبیل البحــث  اهــدج آل

المشرف من متابعة هذا البحـث  أستاذينوه بما تحمله أ أن، وال یفوتني  على المكتبات
.    

العــام للبحــث  اإلطــاربهــا فلــم یقتصــر  اســتعنتفیمــا یخــص المصــادر التــي  إمــا      
ســتخدمت العشــرات منهــا والتــي مكنتنــي افقــد  أخــر علـى نــوع معــین مــن المصــادر دون 

 كـاألتيبعضـها عـن بعـض وهـي تقسـم  إسـهاممن النهوض بالموضوع مع تفاوت نسـبة 
:  
  كتب التفسیر ـ 

)  م  ٩٢٢/  هــــــ٣١٠ت ( اعتمـــــدت بعـــــض كتـــــب التفســـــیر كتفســـــیر الطبـــــري        
) م  ١٢٢٣/  هــ ٦٢٠ت  (وتفسـیر الطبرسـي  تفسـیر القـران فـي المسمى جامع البیـان

، الكریمـة وداللتهـا  اآلیـاتفـي تفسـیر بعـض  فـي تفسـیر القـران ، لمسمى مجمع البیانا
بـاس وطریقتـه ععبـد اهللا بـن مـنهج معرفة مناهج التفسـیر مـن خاللهـا وفهـم  إلى إضافة

  .  في تفسیر القران الكریم
  ف یكتب الحدیث النبوي الشر ـ 
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/  هــ  ٢٦١ت ( لم وصـحیح مسـ )م  ٨٦٩/ هــ  ٢٥٦ت (  ومنها صحیح البخـاري    
فــــي اســــتخراج  ها اعتمــــدت إذ، ) م  ٨٧٨/  هـــــ٢٧٣ت ( وســــنن ابــــن ماجــــة ) م  ٨٧٤

بحـــق اإلمـــام علـــي فـــي اإلمامـــة  النبویـــة الشـــریفة وخاصـــة تلـــك التـــي تشـــیر األحادیـــث
   . والخالفة فضًال عن اإلشارة إلى األحادیث التي كان صحابة اإلمام هم رواتها

  

  كتب التاریخ العام ـ 
وكــذلك فتــوح  ،) م  ٨٥٤/ ـ هــ٢٤٠ت  (ومنهــا كتــاب تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط          

ت  ( للیعقـــــوبي وكـــــذلك تـــــاریخ الیعقـــــوبي) م  ٨٩٢/ هــــــ ٢٧٩ت ( البلـــــدان للـــــبالذري 
ــــــذهب  ، )م  ٩٣٢/ هـــــــ  ٣١٠ت( ، وتــــــاریخ الطبــــــري) م  ٨٩٥/ هـــــــ ٢٨٢ ومــــــروج ال

ت  (األثیــــرالبــــن  خیالتــــأر وكــــذلك الكامــــل فــــي )  م ٩٥٧/  هـــــ ٣٤٦ت(  للمســــعودي 
   ) .م ١٢٣٢/هـ٦٣٠

  
  كتب التراجم والطبقات ـ 

عن صحابة اإلمـام علـي وكانت الفائدة منها جمة في استقاء المعلومات  الهامة        
مقدمـة كتـب  وكان فـي ، من خالل ذكر تراجمهم وأنسابهم وٕاسالمهم ووالداتهم ووفیاتهم

كتـاب ، و  ) م  ٨٤٤/  هــ٢٣٠ت  (عد التراجم والطبقـات هـو الطبقـات الكبـرى البـن سـ
، والثقــات فــي الصــحابة والتــابعین )  م ٨٥٤/  هـــ ٢٤٠ت( اط ـــــن خیــــیفة بــــطبقــات خل

 (األصــــــفهاني نعــــــیم  ألبــــــي األولیــــــاء، وحلیــــــة )  م٩٦٥/ هـــــــ ٣٥٤ت  (البــــــن حّبــــــان 
م  ١٠٧٢/  هـــ ٤٦٣ت  (، وتــاریخ بغــداد للخطیــب البغــدادي ) م  ١٠٣٨/  هـــ٤٣٠ت
، )  م١٢٨٢/هــــ  ٦٨١ت ( كان ـن خلــــان البــــالزمـــ أبــــناء وأنــــباء األعیـــانات ـ، ووفیـــ) 
  . )  م١٣٧٤/ هـ  ٧٤٨ ت (النبالء للذهبي  المـأعیر ـوس

  
  العربي  األدبكتب ـ 

اتهم النثریـــة والخطـــب عـــومقطو  األدبیـــة ومـــواقفهم صـــحابة اإلمـــام بإشـــعارزودتنـــا       
ن  یالبحــث خاصــة كتــاب البیــان والتبیــ فــي التــي ضــمت فــي ثنایاهــا مــادة علمیــة أساســیة

 ( األصــفهاني فــرجال ألبــي غــانياألك كتــاب ل، وكــذ)  م ٨٦٨/ هـــ ٢٥٥ت  (للجــاحظ 
  .) م ٩٦٩/ هـ  ٣٥٦ت 
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  المعاجم العربیة ـ 
ــــــت        بعــــــض الكلمــــــات وتعریــــــف  بمعــــــانيالمعــــــاجم العربیــــــة البحــــــث برفــــــده  أغن

سان ـلــ أهمهــالمفــردات وكــان مــن بــین التلــك لمصــطلحات بتــوفیر المعنــى اللغــوي لهــا ا
 ٧٢١ت( ومختــار الصــحاح للــرازي)  م١٣١١/  هـــ  ٧١١ت  (نظور ـن مـــرب البـــالعــ
  .)م١٣٢١/ هـ
   المراجع الحدیثة ـ 

إلـى بعضـها  تعتمد البحث على مجموعة غیـر قلیلـة مـن المراجـع الحدیثـة تطرقـأ     
مــن خــالل الحــدیث عــن ومصــاحبته أو التعریــف بــأدوارهم  (u) نشــوء التشــیع لعلــي

األوضـــاع السیاســـیة فـــي العصـــر اإلســـالمي والتـــي بـــرع فـــي الكتابـــة حولهـــا جملـــة مـــن 
أغنتنــي مؤلفــاتهم بمــادة علمیــة قیمــة ، ولعــل أبــرزهم والتــي الكتــاب المعتــدلین المحــدثین 

ســماحة الشــیخ الــدكتور احمــد الــوائلي ، وجعفــر الســبحاني ، وجــورج جــرداق ، ومحمــد 
ید الخــوئي ، والســبزواري ، والطباطبــائي ، والشــیرازي ، والزركلــي ، جــواد مغنیــة ، والســ

  .وغیرهم 
انـه ال یمكـن  إالكثـر  أوبرفد البحث بشـيء قـل  أسهمفكل هذه المصادر وغیرها       

 توال تعفى من جوانب القصور والتـي حاولـ، الهفوات  أو األخطاء تخلو دراسة منأن 
 أعضـاءالكـرام  األسـاتذةا ومـا بقـي منهـا فسیضـع تالفیهـ مكـاناإلوالمشرف قدر  ةالباحث

اتهم العلمیة علیه بتوجیهات صـائبة وقیمـة تعـزز ـن لمسو ورئیس لجنة المناقشة المحترم
  . البحث وتسمو به

 أنویفرحـه  بإكمالـه آخرونینهض  أنوان كان ثمة قصور فیها فانه لیسر الباحث     
.                                                       الغبار عنه  ةإزالهذا الموضوع وحاول جهده  إلىیكون قد نبه 

  ةالباحث
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  نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي بن أبي طالب
  والتعريف بصحابته

  

  
  

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصحبة 
ب المـالزم المعاشـر لإلنسـان ، الصحابي لغًة مشتق من المصاحبة والمعاشرة ، والصـاح     

یقــال صــاحب فــالن أي عاشــره والزمــه ، ویــرى اللغویــون أن الصــاحب ال یقــال إال لمــن كثــرت 
مالزمتـــه ومعاشـــرته ، وال فـــرق أن تكـــون مصـــاحبته بالبـــدن وهـــو األصـــل واألكثـــر أو بالعنایـــة 



25 
 

حابة بــالفتح والهمـة وٕاال فلــو جـالس الشــخص أحـدًا مــرة أو مـرتین ال یقــال أنـه صــاحبه ، والصـ
أألصحاب و أصحبتُه الشيء جعلته له صاحبًا وكل شيء الئم شیئًا فقد استصحبه ، وتطلـق 

الـخ ، .....أصـحاب فـالن ، وأصـحاب فالنـة : كلمة الصحابة على كل من تقلد مذهبًا فیقال 
  . )١(اصطحب القوم أي بعضهم بعضًا ، واصطحب البعیر أي أنقاد له: ویقال 

  

وخیــر دلیــل ) شــیعة ( ة أخــرى تحمــل مضــمون المصــاحبة أال وهــي مفــردة وقــد تــرد كلمــ     
،وقـــوله )٢(چَوإِنَّ ِمWWْن ِشWWیَعتِِھ َإلِْبWWَراِھیمَ  چ :علــى ذلــك مــا جــاء فــي القــرآن الكــریم بقولــه تعــالى

وقـــــــال بــــــن خلـــــــدون إن الشــــــیعة هـــــــم الصـــــــحب . ،)٣(     چڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ:تعــــــالى
بادي إن الشیـعة كلمـة مفردة جمعهـا أشـیاع وشَیــع وشیــعة الرجــل وقد ذكر الفیروز آ)٤(واألتباع

وكل قـوم  )٥(أنصاره ، والفرقة على حدة ، ویقع على الواحد واالثنین والجمع .أتباعه )بالكسر(
    )٦(اجتمعوا على أمر فهم شیعة

   :الصحابي اصطالحا
  

  

ي ، فقیـل أن الصـحابي العلماء والمؤرخون حول التعریف االصطالحي للصـحاب أختلف      
)من رأى النبي  ال یعد من الصحابة أال من : ، وقیل من لقاه ، وتشدد البعض قائًال  (

                                                           
العــرب ، لســان ) : م ١٣١١/ هـــ  ٧١١ت ( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم األفریقــي المصــري : ینظــر )١(

) : م  ١٣٢١/ هــ  ٧٢١ت ( ؛ الرازي ، محمـد بـن أبـي بكـر  ٢٨٦/   ٧ ،)د ت ( بیروت دار صادر
 ٣٥٦   ،) ١٩٩٠ – ١ط(مكــتبة لبنـان ناشـرون  –مختار الصحاح ، تحقیق محمود خـاطر ، بیــروت 

ار د  -القـاموس المحـیط ، بیـروت ) : م  ١٤١٤/ هــ  ٨١٧ت (؛ الفیـروز آبـادي ، محمـد بـن یعقـوب 
تـاج ) : م١٧٩٨/ ١٢٠٥ت (؛ الزبیدي ، محمد بـن مرتضـى الواسـطي  ٩٥/ ١،) ١٩٨٣ ١ط( الفكر 

 . ٥٠٩/ ١ ،) ١٩٩٢ –١ط(العروس من جواهر القاموس ، تحقیق مجمع اللغة العربیة ، بیروت 
 ٨٣اآلیة / سورة الصافات  )٢(
 ١٥اآلیة /  القصصسورة  )٢(
مقدمــة بــن خلــدون ، ) : م  ١٤٠٥/ هـــ  ٨٠٨ت ( ضــرمي ابــن خلــدون ، عبــد الــرحمن بــن محمــد الح )٤(

   . ١٩٦ ،)  ١٩٨٤ – ٥ط( دار القلم  –بیروت 
 

  . ٤٩/  ٣ ، المصدر السابقالفیروز أبادي،  )٥(
  –معجـم تهـذیب اللغـة ، بیـروت ) : م  ٩٨٠/ هــ  ٣٧٠ت ( األزهري ، أبو منصـور محمـد بـن احمـد   )٦(

 .  ٦١/  ٣  ،)  ٢٠٠١ – ١ط (دار المعرفة 
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)صـــحب الرســـول  وقـــد عـــّد الـــبعض كـــل مـــن صـــحب  )المالزمـــة ( الصـــحبة العرفیـــة  (
)الرسول     )١(سنة أو شهرًا أو یومًا أو ساعًة أو رآه ، صحابیًا على قدر ما صحبه(
، وعـن  )٢( )من تبع النبـي أو رآه مـن المسـلمین فهـو مـن أصـحابه ( : لبخاري وقال ا     

)ال یّعُد من الصحابة أّال من أقام مع رسول اهللا : أنه قال   *سعید بن المسیب سـنة  (
، ولعــل هـذا التعریــف هـو األقــرب إلـى القبــول الن  )٣(أو سـنتین وغــزا معــه غـزوة أو غــزوتین

)لم یلتِق بالرسول البعض َعدَّ من الصحابة من  إّال في صحبه الـوداع ، واألجـدر ان  (
)یكون الصحابي لقي رسول اهللا    . مؤمنًا به ومات على اإلسالم (

  

  (u) صحابة اإلمام علي بن أبي طالب
والزمــوه وحســـنت  (u)هــم نخبــة مــن المســـلمین األوائــل وافقــوا علــي بـــن أبــي طالــب      

صــروه وآل بیتــه لتیقــنهم بكــونهم علــى الحــق فــي كــل صــحبتهم لــه حتــى آثــروه علــى أنفســهم فنا
وبذرتـــه  (u)ســـبیل یســـلكون ، فكـــان هـــوالء الصـــحابة نـــواة التشـــبع ألمیـــر المـــؤمنین علـــي 

  . ) ٤( األولى 
  

  :ـ الصحابة يف القرآن الكريم 

                                                           
فـــتح ) : م  ١٤٠٣/ هـــ  ٨٠٦ت ( ابــن عبــد الــرحمن العراقـــي ، أبــو الفضــل عبــد الـــرحیم بــن الحســین  )١(

 . ٧٧ ،)   ١٩٩٩ - ١ط( مؤسسة النشر اإلسالمي ،  –المغیث بشرح القیة الحدیث ، قم 
، فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري) : م  ١٤٤٨/ هــ  ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقالني ، شهاب الدین  )٢(

 . ٥/  ٧ ،) د ت   - ٢ط(دار المعرفة ،  –بیروت 
سعید بن المسیب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائز القریشي احـد الفقهـاء السـبعة بالمدینـة تـوفي  *

، الطبقــات )م٨٤٤/هـــ٢٣٠ت(ابــن ســعد ، محمــد بــن ســعد بــن منیــع البصــري : ینظــر . ( هـــ  ٩٤ســنة 
 . ١١٩/  ٥ ،) د ت ( دار صادر  –الكبرى ، بیروت 

أســد الغابــة فــي ) : م ١٢٣٢/ هـــ ٦٣ت  ( ابــن األثیــر ، عــز الــدین أبــي الحســن علــي ابــن أبــي الكــرم  )٣(
  . ١٨/  ١ ،) د ت ( دار الكتاب  –معرفة الصحابة ، بیروت 

 ٢٥،)٢٠٠٤ – ٢ط(مؤسسـة صـوت القلـم  –الشـیعة وفنـون اإلسـالم ، بیـروت: حسین الصـدر :  ينظـر ) ٤( 
.  
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لقد ورد في القران الكریم ما یؤید المعنى الـذي تـذكره قـوامیس اللغـة ضـمن ألفـاظ متعـددة      
ــــمة الصـــحابي كــــ تشـــترك  صـــاحبًة ، ( جمیعهـــا فـــي معـــاني متقاربـــة ، إذ ذكـــرت مشـــتقات كل

فــي القـرآن الكـریم لســبع وتسـعین  )صاحبها ،تصاحبني ، وصاحبه ، وأصـحاب ، وأصـحابهم 
  .  )١(مـرة

وكان ذكر هذه األلفاظ جمیعها قي القران الكریم یدل على المعاشرة والمالزمة  مـن دون      
عتقاد أو السلوك فقد أطلقها القران الكریم على العالقة بین مؤمن و مؤمن وبین النظر إلى اال

( وبــین إنســان ومكــان  )الكهــف ( مــؤمن وكافـــر وبیـــن كافـــر وكــافر وبـــین إنســان وجمــاد كـــ 
وغیرهـا مـن المقرونـات التـي قرنهـا القـران الكـریم  )السـبت ( وبـین إنسـان وزمـان كــ  )كالقریة 

ڀ  ٺ    چ: مـع العبـد الصـالح (u)ة ، فقد قال تعـالى فـي قصـة موسـى بمشتقات هذه الكلم
ــــــال  )٢( چ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ڳ  ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گچ : وق

          ی     چ:وقــال تعــالى )٤(  چۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ: وقولــه )٣( چ   ڱڳ  ڳ
ۀ      ٹں  ڻ  ڻ  ٹ  ںڱ  ڱچ : وقـــــال  )٦(چپ  پ   ٻ  پ  پچ :وقـــــال )٥( چ         

كما وردت كلمة أصـحاب فـي القـران الكـریم . )٨( چڀ  ڀ   ڀ  ٺ    چ :  وقال )٧( چہۀ  ہ  ہ  
تـــدل علـــى اللبـــث والمكـــوث كأصـــحاب الجنـــة وأصـــحاب النـــار ، ووردت أیضـــًا للداللـــة علـــى 

) ٩(      چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ   چ :(u)العالقة الجبریة كقوله تعالى على لسان یوسـف 

.  
  

                                                           
 ،)٢٠٠٠(أنصــاریان للطباعــة   -نخبــة مــن البــاحثین ، المعجــم المفهــرس للقــران الكــریم ، قــم  :ینظــر  )١(

٩٨ -٩٧   
 ٧٦آیة / سورة الكهف  )٢(
 ١٥آیة / سورة لقمان  )٣(
  ٣٦آیة / سورة النساء  )٤(
 ٣٤آیة / سورة الكهف  )٥(
 ٢آیة / سورة النجم  )٦(
 ١٨٤آیة / سورة األعراف  )٧(
  ٢٩یة آ/ سورة القمر  )٨(
  ٣٩آیة / سورة یوسف  )٩(
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)وقد قسّم القران الكـریم الصـحابة وصـفاتهم منـذ بدایـة بعثـة النبـي       حتـى وفاتـه فـي (
  : كثیر من سوره وآیاته الكریمة إلى 

  الذین آمنوا  -١
 الذین في قلوبهم مرض -٢
 المنافقون  -٣

 

امنـوا فـي بعـض  والجدیر بالذكر وجود عنوان الـذین فـي قلـوبهم مـرض إلـى جانـب الـذین     
ژ  ژ  ڑ       چ :السـور المكیة ففي سورة المّدثر المكّیة والتي هي من أوائل السور جاء قوله تعـالى

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ     ڻک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  کڑ  ک     ک
على وجود أناس فـي ودلت اآلیة الكریمة   ، )١( چڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ہہ

)قلـــوبهم مـــرض حـــول النبـــي  منـــذ األیـــام األولـــى للـــدعوة النبویـــة اإلســـالمیة الشـــریفة ،  (
ــر فهــوالء غیــر المنــافقین الــذین ظهــروا فــي المدینــة المنــورة فقــد قــال  والمــرض بــأي صــورة ُفّس

)فالذین في قلوبهم مـرض الزمـوا النبـي .  )٢( چڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦچ:تعالى  نـذ م(
)العهد المكي حیث كان اإلسالم ضعیفًا والنبي  مطاردًا ، أما المنافقون فقد ظهروا بعد (

علــى " أن ظهــرت شــوكة اإلســالم فتظــاهروا باإلســالم حفظــًا ألنفســهم وأمــوالهم وشــؤونهم وبنــاء
هذا فكل آیة من القران الكریم ورد في ظاهرها شيء من الثناء على عمـوم الصـحابة فهـي لـو 

دالل بهـــا لوجـــد أنهـــا محفوظـــة بمـــا یخرجهـــا عـــن اإلطـــالق والعمـــوم بـــل ومخصصـــة تـــم االســـت
ـــذین أمنـــوا(بــــ حقیقـــة فـــال یتـــوهم شـــمولها للـــذین فـــي قلـــوبهم مـــرض والمنـــافقین الـــذین وقـــع  )ال

، فــي حــین مــدح اهللا تعــالى مــن الصــحابة  )٣(التصــریح بــذمتهم فــي كثیــر مــن اآلیــات الكریمــة
ــــایعین تحــــت ــــین والمب ــــارهم وأمــــوالهم  الســــابقین األول الشــــجرة والمهــــاجرین والمهجــــرین عــــن دی

وأصــحاب الفــتح إلــى غیــر ذلــك مــن األصــناف المثالیــة الــذین مــا ذكــرهم عــز وجــل فــي محكــم 
  .   )٤(كتابه إال وثنى علیهم ووصفهم بالفضل والفضیلة
   -: ـ الصحابة يف احلديث النبوي الشريف

  

                                                           
 ٣١ – ٣٠آیة / سورة المدثر  )١(
 ١٠١آیة / سورة التوبة  )٢(
  ٢٢ – ٢١ ،)  ١٩٩٩ – ١ط( الصحابة في القران والسنة والتاریخ ، قم : نخبة من الباحثین )٣(
، علـي  ٥١٩ ،) د ت  – ١ط( أضواء على عقائـد الشـیعة األمامیـة وتـاریخهم ، قـم : جعفر السبحاني  )٤(

  .   ٢٥ ،)  ٢٠٠٠ – ١ط( الصحابة في حجمهم الحقیقي ، قم : الهاشمي 
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لشــریف علــى كــل مــن صــحب رســول اهللا لفظــة الصــحابي فــي الحــدیث النبــوي ا أطلقــت      
(  )الصــحابي ( مــن المســلمین ســواء كــان مؤمنــًا بــه واقعــًا وحقیقــة أو ظــاهرًا فكــان لفــظ (

طلــب مــن  (t)ومثــال ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب . فــي الحــدیث شــامًال للمــؤمن والمنــافق 
)رسول  )فقال رسول اهللا  )المنافق ( أن یقتل عبد اهللا بن أبي بن سلول ( )   : )

  . )١()تّحدث الناس أّن محمدًا یقتل أصحابه أذًا كیف یا عمر 

  

)وحینما طلب عبد اهللا بن عبـد اهللا بـن أبـي مـن رسـول اهللا       أن یقـوم بنفسـه بقتـل  (
)والده أجابه  ، فقـد أطلـق  )٢())بل تترّفق به ونحسن صحبته ما بقـي معنـا (( : قائًال (
( بفســقه كعبــد اهللا بــن أبــي بــن ســلول ، كمــا  لفــظ الصــحابي لیشــمل حتــى مــن اشــتهر (

)أطلقه    .)٣()إن في أصحابي منافقین :( على المخفي نفاقهم قائًال (
  
  
  
  
  
  
  

  ج

  :  والتشيع له (u)نشوء ظاهرة مصاحبة اإلمام علي ـ 
  

  

ــــب       ــــن أبــــي طال ــــي ب ـــه منــــذ عهــــد  (u)بــــرزت ظــــاهرة مصاحبــــة اإلمــــام عل والمیــــل ل
)الرسـول  ( ن هنـاك مجمـوعة مـن الصحـابة الكـرام یحیطون به أطلـق علـیهم لفظـة وكـا(
أبـي ذر الغفـاري ، وسـلمان ( ، ویـرى بعـض المـؤرخین إن هــذه اللفظـة ُحصـرت بــ  )الشیعة 

                                                           
الســیرة النبویـــة ، ) : م ٨٣٣/ هـــ  ٢١٨ت ( ابــن هشــام ، أبــو محمــد عبـــد الملــك بــن هشــام بـــن أیــوب  )١(

 . ٣٠٣/  ٣ ،)  ١٩٦٣ – ١ط( تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، القاهرة 
 ٦٥/  ٢ ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٢(
 ،) ت .د(دار صـادر  –مســند احمـد بــن حنبــل ، بیـروت ) : م  ٨٥٥/ هــ  ٢٤١ت ( احمد بـن حنـبل  )٣(

٤٠/  ٥ .  
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ة ـذیفــد اهللا ، وحـن عبـر ، وجابر بـن یاسـالفارسي ، والمقداد بن األسود الكندي ، وعمار ب
  . )٢()األصفیاء ( وصفوا بـ  وهوالء )١()مان ـن الیـب
  

قـد بـرزت كمـا یـرى الـبعض بعـد  (u)ومن غیر الصحیح أن تكون حركة التشـیع لعلـي    
ذا لــم یكــن للشــیعة وجــود قبلهــا فمــن الــذي كــان یقاتــل معــه ، مــع انــه كــان  معركــة صــفین ، فــإ

ى برفقتــه عــدد كبیــر مــن الصــحابة الــذي تكــاد تجمــع المصــادر التــي یتــرجم أصــحابها لهــم علــ
  . منذ ما قبل ذلك  (u)مصاحبتهم لإلمام علي 

  

الشیعة األوائل لیسوا فرقة استحدثت بعد رحیل النبي   (u)إذًا فأصحاب اإلمام علي      
( نمــا ترجــع جــذورها إلــى رواد اإلســالم األوائــل مــن المهــاجرین واألنصــار الــذین بقــوا ( وٕا

)   قیدة بعد وفاة النبي على ما كانوا علیه في عصر الرسالة وبقوا على تلك الع فكانوا (
  .)٣(نواة التشیع وبذرته األولى

)وقــد عــرف بهــذه الصــفة عــدد مــن خیــار صــحابة الرســول       الــذین اعتقــدوا بإمامــة (
(u)علي 

)وكان الرسـول الكـریم  )٤( أول مـن غـرس هـذه البـذرة ونماهـا ورعاهـا فـي  (
)جمیع مراحل حیاته ویدل على ذلـك مـا اثـر عـن الرسـول  مـن األحادیـث التـي أضـفت (

وأشادت بهـم وبشـرتهم بأسـمى المنـازل فـي الجنـة  (u)سمة التشیع على أتباع اإلمام علي 
؛  )١())یا علي أنت وشیعتك تردون علي الحوض (( : ، ومن تلك األحادیث ، قول الرسول 

                                                           
 ١ط( مؤسســة الغــدیر  –، بیــروت ) التقــارب والتباعــد ( عقائــد الســنة وعقائــد الشــیعة : صـالح الــورداني  )١(

– ٣٢،)  ١٩٩٩  . 
-١رجـــال البرقـــي ، منشـــورات جامعـــة طهـــران ، ط) : م ٨٨٧/  هــــ ٢٧٤( البرقـــي ، احمـــد بـــن محمـــد  )٢(

 – ٢٤ ،)  ١٩٩١ – ١ط( نشــأة التشیع،منشــورات الشــریف الرضــي : ،طالــب الخرســان ١٠ ، ١٩٦٣
٣٠ . 

دار  –تـــاریخ الرســـل والملـــوك ، بیـــروت ) : م ٩٢٢/ هــــ٣١٠(الطبـــري ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر  )٣(
؛ جــامع البیــان فــي تفســیر القــران ، تحقیــق جمیــل صــدقي  ٢/٤٠٦ ،)  ١٩٩٧ – ١ط( الكتــب العلمیــة 

رسـائل ومقـاالت ، قـم :؛جعفـر السـبحاني  ١٩/٧٤ ،)  ١٩٩٥ – ١ط( دار الفكـر  –العطار ، بیـروت 
 . ٣٩٥،) د ت ( 

 . ١٦/  ١ ،) ١٩٩٨ – ١ط( نفحات اإلزهار ، قم : علي المیالني  )٤(
االســـتیعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب ، تحقیـــق علـــي   ) :م  ١٠٧٠/ هــــ  ٤٦٣( ابـــن عبـــد البـــر القرطبـــي  )١(

 . ٢/٤٥٧ ،)  ١٩٩٢ – ١ط( دار الجیل  –، بیروت  يمحمد البجاو 
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شــیعة علــي هــم (( ،)٢())ت وشــیعتك ســتقدمون علــى اهللا راضــون مرضــیون ـیــا علــي أنــ(( 
  . )٣())لفائزونا

ــــي       منــــذ عصــــر الرســــول طائفــــة مــــن  (u)ویــــدعم القــــول بظهــــور التشــــیع لإلمــــام عل
)المــؤرخین مــنهم الســیوطي إذ نقــل إن الرســول  أنــت وشــیعتك (( : خاطــب علیــًا بقولــه (

  . )٤()) موعدكم الحوض إذا جاءت األمم للحساب ُتدعون غرًّا محجلین 
) ة النبـي وقـد ذكـر المسـعودي فـي إحـداث وفـا     أقـام ومــن  (u)إن اإلمـام علـي (

إن (t) ، ونقــل القنــدوزي عــن أم ســلمة )٥(معــه مــن شــیعته فــي منزلــه بعــد بیعــة أبــي بكــر
)الرسول  وهـذا یـوحي بـل ویؤكـد إن الشـیعة كـانوا موجـودین  )٦(اثني على علي وشـیعته(

)ومعروفین منذ أیام الرسول  ).  
أشــار بعــض مــن المــؤرخین إن التشــیع ظهــر بعــد إال إن الــبعض ذهــب إلــى غیــر ذلــك إذ     

 (u)مقتــل الخلیفــة الثالــث ، أو بعــد معركــة الجمــل أو صــفین أو بعــد استشــهاد اإلمــام علــي
  .  )٧(من أولئك المؤرخین ارجع ظهور التشیع إلى ما بعد موت معاویة"بل وحتى إن قسما

ن كـون التشـیع ظهـر یـوم وقد ناقش الدكتور احمد الوائلي ما ذهب إلیه بعـض البـاحثین مـ    
)الســقیفة بـــان ذلـــك دلـــیًال علـــى وجـــوده أیـــام النبـــي  ألنـــه مـــن غیـــر المعقـــول أن یتبلـــور (

)التشــیع فــي أســبوع واحــد  أي المــدة بــین وجــود الرســول  ووفاتــه ، بحیــث یتخــذ جماعــة (
                                                           

   –مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ، بیــروت ) : م ١٤٠٤/ هـــ  ٨٠٧ت ( الهیثمــي ، علــي بــن أبــي بكــر  )٢(
 . ١٣١/  ٩ ،)  ١٩٨٨ – ١ط( دار الكتب العلمیة 

كنــوز الحقــائق فــي حــدیث خیــر ) : م ١٧١٧/ هـــ  ١٠٣١( الــرؤوف بــن علــي المنــاوي ، محمــد عبــد  )٣(
 . ٨٢ ،)  ١٨٩٢( الخالئق ، القاهرة المطبعة األمیریة 

دار المعرفــة للطباعــة  –الــدر المنثــور ، بیــروت ) : م  ١٥٠٥/ هـــ  ٩١١( الســیوطي ، جــالل الــدین  )٤(
 ٣٧٩/  ٦ ،) د ت ( والنشر ، 

-١ط(الوصــــــیة،النجف االشــــــرف) :م٩٥٧/ هـــــــ ٣٤٦(بــــــن الحســــــین المســــــعودي،ابي الحســــــن علــــــي  )٥(
٢/٦١،)١٩٩٦. 

ینـابیع المـودة لـذوي القربـى ، تحقیـق علـي جمـال ، ) : ١٨٧٧م/هــ١١٩٤( سـلیمان بـن إبـراهیم الحنفـي  )٦(
   ٦١/  ٢ ،)١٩٩٦-١ط(دار األسوة  –قم 

 ، تحقیـق حسـین) u(مقتـل الحسـین ) : م٧٧٣/ هــ ١٥٧ت ( أبو مخنف ، لوط بن یحیى بن سـعید  )٧(
، الیعقوبي،احمـــد بـــن إســـحاق بـــن جعفـــر بـــن وهـــب بـــن  ١٥،)د ت(المطبعـــة العلمیـــة  –الغفـــاري ، قـــم 

-٢ط(دار الكتــب العلمیــة  -تــاریخ الیعقوبي،تحقیــق خلیــل المنصــور،بیروت ):٢٩٢/٩٠٤ت (واضــح 
٢/١٥١،)٢٠٠٢ . 
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من الناس مواقف معینة ویتضـح لهـم اتجـاه لـه میزاتـه وخواصـه ، فـأن مثـل هـذه اآلراء تحتـاج 
تبلورها وتكوینها إلى وقت لیس بالقلیل ، إذ إن المواقف التي برزت بعد السقیفة لم تتكون  في

  . )١(بوقت قصیر أو بسرعة كهذه
  

إمـا  )٢(ومصاحبته كان منذ عصر الرسالة (u)والواضح الجلي إن ظهور التشیع لعلي    
علــى انــه كــان مــذهبا  ذكــره فــي مراحــل متــأخرة فهــذا ال یــدل علــى انــه ابتــداء متــأخرا وٕانمــا یــدل

  .قائمًا إضافة على إن ذكره وذكر رجاله في تلك األحداث یدل على دور فعـال لـه فـیها 
 (u)هـم رجـال الشـیعة األوائـل الـذین شـایعوا علیـًا  (u)إذًا فأصحاب اإلمام علي      

اإلمامـة على الخصوص وقالوا بإمامته وخالفته نصًا ووصیة إما جلیًا وٕامـا خفیـًا واعتقـدوا إن 
ال تخـــرج مـــن أوالده وان خرجـــت فـــبظلم مـــن غیـــرهم أو بتقیـــة مـــنهم ، وبـــذلك فـــان الشـــیعة قـــد 

)أفضــل الخلــق بعــد الرســول  (u)اطمئنــوا بــان علیــاً  وأحقهــم باإلمامــة ومــن خــالفهم  (
  . )٣(في ذلك فانه كان غیر ذلك

ـــ (u)وقـــد ذكـــر ابـــن خلـــدون إن جماعـــة مـــن الصـــحابة كـــانوا یتشـــیعون لعلـــي      رون وی
ــدل بــه إلــى ســواه تــأففوا مــن ذلــك وأســفوا ، إال إن القــوم لرســوخ  اســتحقاقه علــى غیــره ، ولمــا ُع

  .  )٤(قدمهم في الدین وحرصهم على األلفة لم یزیدوا في ذلك على النجوى والتأفف واألسف
  

)وقد عرف بذلك األمر مجموعة من كبار صحابة رسول اهللا        ولـهم فــي ذلـك  )٥((
صــاحب  )ذو الشــهادتین ( إن بعضــهم جســد رأیــه شعـــرًا كقــول خزیمــة بـــن ثابــت  أراء حتــى
) رسول اهللا  ):  

ـــــــــــا           ــــــــــًا فحسبنـ ــــــــــا علی إذا نحــــــــــن بایعن
                        أبـــــــــو حســـــــــن ممــــــــــا نخـــــــــاف مـــــــــن الفتــــــــــن       .

 .                 
وجـــــــدناه أولـــــــى النـــــــاس بالنـــــــاس انـــــــه  

ـــــــــــــــن    . ـــــــــــــــاب وبالسن ـــــــــــــــش بالكت                اطــــــــــــــّب قری
.  
وأن قریشــــــــــــــــًا ال تشــــــــــــــــق غبــــــــــــــــاره        

ـــــــدن     .                          إذا مـــــــا جـــــــرى یومـــــــًا علـــــــى الضـــــــمر الب
.  

ــــــــه          وصــــــــيُّ رســــــــول اهللا مــــــــن دون أهل
ـــــــــن                                                      ٠ ــــــــي ســــــــالف الزم ــــــــان ف ــــــــد ك                        وفارســــــــه ق

.  
وأول مــــــن صــــــلى مــــــن النــــــاس كلهــــــم         

                     )١(ســـــــــوى خیـــــــــرة النســـــــــوان واهللا ذو المـــــــــنن    .
.  

                                                           
 . ٢٩،) ١٩٨١-٢ط(مؤسسة أهل البیت  –احمد الوائلي ، هویة التشیع ، بیروت  )١(
 .  ١٧ ،)  ١٩٨١-١ط( الشیعة و الحاكمون ، بیروت : محمد جواد مغنیة  )٢(
 .   ١٣-١٢ ،المصدر نفسه  )٣(
 .٥٢، ٢ق – ٢ج،)٢٠٠١-١ط(دار الفكر -تاریخ بن خلدون،تحقیق سهیل زكار،بیروت :ابن خلدون )٤(
 .  ٥/٢٠١ ،) د ت  – ١ط( دار المعرفة  –خطط الشام ، بیروت : محمد كرد علي : ینظر  )٥(
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  -:وقول أبي األسود أیضًا 
أحـــــــــــــب محمـــــــــــــدًا حبـــــــــــــًا شـــــــــــــدیدًا                  

ــــــــــــــــــــــــزة والوصــــــــــــــــــــــــیا       .                         وعباســــــــــــــــــــــــًا وحم
 .                 

ــــــــــــو قشــــــــــــیٍر                  ــــــــــــون بن ــــــــــــول االرذل یق
ـــــــــــــا    . ـــــــــــــدهر مـــــــــــــا تنســـــــــــــى علی                 طـــــــــــــول ال

.  
أحـــــــــــــــــبهم  لحـــــــــــــــــب اهللا  حتــــــــــــــــــى            

            ٠اجیئ إذا  بعثت على هویـا                         .
.  

ـــــــــــــوه                 ـــــــــــــي و أقرب ـــــــــــــو عـــــــــــــم  النب بن
ــــــــــــــــــا                                                      ٠ ــــــــــــــــــاس   كلهــــــــــــــــــم ألی                          أحــــــــــــــــــب الن

.  
فــــــــأن  یكــــــــن  حــــــــبهم رشــــــــدًا أصــــــــبُه         

ـــــــــّا     .                .)) ٢(  (ولســـــــــت بمخطـــــــــًئ  إن  كـــــــــان  غی
٠  

  

  -:ولقیس بن سعد 
ــــــــــــــــــــــا وأمـــــــــــــــــــــــام   عـــــــــــــــــــــــلي إمامن

  لسـوانــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــه التنزیـــــــــــــــــــل      .
 .                 
یـــوم  قـــال  النبـــي  مـــن  كنـــت  مـــوال ه        

ـــــــــــــــــــــــــل    . ـــــــــــــــــــــــــذا    خطـــــــــــــــــــــــــب    جلی                 فه
.  

النبــــي   علــــى   األمــــة      أنمــــا  قالــــه   
ــــل    . ــــال   وقی ـــه   ق ــــم  مـــات  فی             ٠            )٣(حت

.  
  

  -:ولـه 
یـــــوم الغـــــدیر ســـــوى العیـــــدین لـــــي عیـــــد        

                         ر  بــــــــــه   الســــــــــادات   والعیــــــــــدیــــــــــوم  ُیّســــــــــ      .
 .                 
ـــــه         ـــــه   المرتضـــــى ول ـــــال  اإلمامـــــة  فی ن

ــــــــــــد     .  فیهــــــــــــا  مــــــــــــن  اهللا  تشــــــــــــریف   وتمجی
.  
یقــــول  احمــــد  خیــــر المرســــلین ضــــحى       

                  فــــــــــي مجمــــــــــع حضــــــــــرته البــــــــــیض والســــــــــود    .
٠                                      .  
ـــــدًا  ال  انقضـــــاء  لـــــه        ـــــد  هللا  حم فالحم

                       )١(لـــــــــــه  الصـــــــــــنائع  و األلطـــــــــــاف والجـــــــــــود                                                      ٠
.  

                                                                                                                                                                      
العیــون والمحاســن ، النجــف االشــرف ) : م ١٠٢٢/ هـــ ٤١٣ت ( المفیــد ، محمــد بــن محمــد النعمــان  )١(

-٤ط( دار التعــارف –الشــیعة فــي المیــزان ، بیــروت : ؛ محمــد جــواد مغنیــة  ٢/٦٧ ،) د ت  – ١ط(
٢١-٢٠،) ١٩٧٩ 

االمـالي ، تحقیــق محمــد ) : م ١٠٤٤/ هـــ ٤٣٦( المرتضـى ، علــي بــن الحسـین بــن موســى بـن محمــد  )٢(
ــــن  ٢١٣/ ١،)  ١٩٠٧(حیـــدر آبـــاد الـــدكن   –بـــدر الـــدین الحلبـــي ، الهنـــد  ؛ ابـــن البطریـــق ، یحیـــى بـ

ـــــم ) : م ١٢٠٣/ هــــــ ٦٠٠ت ( الحســـــن االســـــدي   – ١ط( مؤسســـــة النشـــــر اإلســـــالمي  –العمـــــدة ، ق
١٠،) ١٩٩٧ . 

 – ١ط(مطبعـة الخیـام  –االقتصـاد ، قـم: )م١٠٦٧/ هــ ٤٦٠ت (الطوسي،أبو جعفر محمد بن الحسـن )٣(
٢٢١،)١٩٨٠ . 

روضة الواعظین ، تحقیـق محمـد مهـدي وحسـن الخرسـان ) : م ١١١٤/ هـ ٥٠٨( الفتال : النیسابوري  )١(
 . ١٠٣ ،منشورات الشریف الرضي  –، قم 
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وغیر ذلك كثیـر ، ومـن المالحـظ أنـه كـان لكـل مـن هـؤالء دور یتفـق علیـه وینسـجم مـع أراء  

فـي أصـول القیـادة و الهدایـة وفلسـفته فـي الحیـاة الدینیـة  (u)ومناقب علي بن أبي طالب 
یة في اإلسالم لذلك یكـاد البـاحثون ان یجمعـوا علـى أن هـؤالء والسلوكیة واالجتماعیة والسیاس

كانوا النواة التي أثمرت التشیع كونهم تجمعهـم صـفة واحـدة هــي الــزهد واإلیمـان الصـحیح فلـم 
فقد كان اإلمام  )٢(یشاركوا فیما شارك فـیه البعض من الصحابة في المیل إلى الدنیا وشهواتها

)ري مـن عـدد مـن كبـار صـحابة رسـول اهللا یتمتع بوالء روحي وفكـ (u)علي  فـي  (
عهــد أبــي بكــر وعمــر بــن الخطــاب وهــذا ال یعنــي إن التشــیع الروحــي منفصــًال عــن الجانــب 

للـدعوة بعـد وفـاة (u)السیاسي بل انه تعبیر عن إیمـان أولئـك الصـحابة بقیـادة اإلمـام علـي
)النبــي  هــذه القیــادة بــالوالء فكریــا وسیاســیا وقــد انعكــس إیمــانهم بالجانــب الفكــري مــن  (

الروحــي وانعكــس إیمــانهم بالجانــب السیاســي منهــا بمعارضــتهم لخالفـــة غیــره وباالتجــاه الــذي 
  . )٣(أدى إلى صرف السلطة عــن اإلمـام إلـى غـیره

  
  

في حقبة عصـر الرسـالة  (u)ومن اجل رسم صورة واضحة عن صحابة اإلمام علي     
  .أوائل حملة هذه التسمیة المباركة على وجه اإلجمال نذكر هذا المیدان والذین یعدون بحق 

  
  
  
 

  

هـو الضــحاك بــن قــیس بــن معاویــة بـن حصــین التمیمــي الســعدي وقیــل إن اســمه صــخر      
،كــان األحنــف مــن عقــالء ) ٢(ألنــه ولــد أحنــف الــرجلین) األحنــف(لقــب بـــ  )١( وكنیتــه أبــو بحــر

  . )٣(ثل العرب حتى انه كان یضرب بحلمه الم
                                                           

 . ٨٥-٨٤ ،)  ١٩٨١( دار الهالل  –اإلمامة وقائم القیامة ، بیروت : مصطفى غالب  )٢(
-٢ط(مركـز الدراسـات   –نشأة التشیع والشیعة ، تحقیق عبد الجبار شرارة ، قــم : محمـد باقر الصـدر  )٣(

٩٣-٩٢ ،)  ١٩٩٧ .  
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)أدرك األحنـــف زمـــان النبـــي       وكـــان األحنـــف صـــدیقًا لمصـــعب بـــن                    )٤(ولـــم یلقـــه (
٠  

هــ ، فصـلى ٦٧وقد وفد علیه الكوفة ومصعب یومئـذ واٍل علیهـا فتـوفي بالكوفـة سـنة   *الزبیر
  .) ٥(علیه مصعب ومشى في جنازته بغیر رداء 

  

  
  

 
  

ظالم بن عمرو بن سفیان بن عمرو بن حلس بن یعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن      
ـي أبـو األسـود وقـد طغـت كنیتـه علـى اسـمه فأشـتهر بهـا مـع  )٦(بكر بن عبد مناة بن كنانـة ُكّن

قبــل  ١٦، ولــد أبــو األســود ســنة ) ٧(انــه لــم یكــن ذا بشــرة ســوداء ولــیس لــه ولــد اســمه األســود 
في الیمن في عهـد  (u)یمن ، وقد كان اإلمام علي بن أبي طالب الهجرة وهو من أهل ال

                                                           
 . ٩١-٨٦/  ٤ ،، الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ١٤٢ ،ابن حبان ، مشاهیر علماء األمصار  )١(
 . ١٦٧١/  ١ ،ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )٢(
 ،) ٢٠٠٢ – ٣ط(فة الصـــفوة ، تحقیـــق إبـــراهیم رمضـــان وســـعید اللحـــام ، بیـــروت ابـــن الجـــوزي ، صـــ )٣(
٣/١٩٨ . 
 الغـارات ، تحقیـق جـالل الـدین -)م ٨٩٦/هــ ٢٨٣ت ( بن سعید أبو هالل بن محمد إبراهیم ،الثقفي   )٤(

 . ٧٥٢/  ٢ ، ) ت د (المحدث ، بیروت 
المدینــة وأمــه الربــاب بنــت انیــف بــن عبیــد مصــعب بــن الزبیــر بــن العــوام القریشــي مــن التــابعین مــن أهــل  *

 ١٨٣-١٨٢/  ٥ ،ابن سـعد ، الطبقـات الكبـرى : ینظر ( قتل    مصعب بالعراق سنة إحدى وسبعین 
. 

  . ٣٠١/ ٢٤ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٥(
 ٦٨١(؛ ابن خلكـان ، ابـي العبـاس شـمس الــدین احمـد بـن محمـد ٧/٩٩ ،ابن سـعد ، الطـبقات الكـبرى  )٦(

دار الثقافـــة  -وفیـــات األعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان ، تحقیـــق إحســـان عبـــاس ، بیـــروت ) م ١٢٨٢/هــــ 
)٢/٥٣٥ ،) ١٩٦٨ . 

 .١٣٧،) ١٩٨٢-٣ط(دار المعرفة  –رسالة الغفران للمعري ، بیروت : عائشة بنت الشاطئ  )٧(
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)رســول اهللا  وظــل مــن أصــفیاء أمیــر  )١(فصــحبه أبــو األســود وآزره منــذ نعومــة إظفــاره (
  . )٢(من بعده (u)المؤمنین واإلمامین الحسن والحسین 

  

  

ي كلهــا فــي طبقــات مــن النــاس وهــو فــ" ویقـول الجــاحظ فــي أبــي األســود انــه كــان معـدودا     
مقــدم مــأثورًا عنــه فــي جمیعهــا الفضــل وكــان معــدودًا مــن الفقهــاء والشــعراء والقــراء والمحــدثین 

، وقد جمع أبو  )٣(الخ ....واألشراف والفرسان واألمراء والدهاة والنحویین والحاضري الجواب 
د ،وخلــف أبــو األســود مــن األوال )٤(األســود ســداد الــرأي وعظــم العقــل وجــودة اللســان وطالقتــه

فـــي الطــاعون الــذي أصــاب البصــرة  (t)وبنتــین، وتـــوفي) أبــو حــرب( عطــاء وحــرب وقبــل 
  .  )٥(هـ وهـو ابن خمس وثمانـین سـنة ٦٩سنة 

  
 

  

اصبغ بن نباته بـن الحـارث بـن عمـرو بـن فاتـك بـن عـامر بـن مجاشـع بـن دارم مـن بنـي     
وصــاحب  )٧( (u)مــام علــي بــن أبــي طالــبكــان مــن خاصــة اإل )٦(تمیم،وكنیتــه أبــو القاســم

  .)٨(واحد ثقاته  *شرطة الخمیس
  

                                                           
 . ٢/٨٦ ،)  ١٨٦٥بوالق ( ،المزهر في علوم اللغة ، تحقیق محمد احمد جاد المولى :السیوطي  )١(
، الخــوئي ، أبــو القاســم  ٢/٤٧٦ ،مؤسســة النشــر اإلســالمي  –اختیــار معرفــة الرجــال ، قــم : الطوســي )٢(

 . ٩/١٧١ ،)  ١٩٩٢ – ٥ط( معجم رجال الحدیث ، قم : علي اكبر هاشم الموسوي 
تحقیـق حسـن السـندوي ، البیـان والتبیـین ، ): م ٨٦٨/ هــ ٢٥٥( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  )٣(

 . ١/١٧١ ،) د ت( ٢القاهرة ، ط
 . ١/١٧١ ،م ن  )٤(
 ١٠/١٢٣) : ١٩٩٩ – ١ط(حسین الشاكري ، األعالم من الصحابة والتابعین ، قم  )٥(
 ٣١٦،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب ٦/٢٢٥ ،الطبقات : ابن سعد  )٦(
 ٥٢٢/ ١،الطوسي ، الخالف  )٧(
المقدمــة والســاق والمیمنــة والمیســرة والقلــب :ألنــه یقــوم بخمســه أخمــاس الخمــیس الجــیش:شــرطه الخمــیس  *

: ؛ البروجــردي ، علــي اصــغر بــن محمــد  ٦/٢٢٥،ابــن ســعد ،الطبقــات .(وقیــل ألنــه یخمــس فیــه غنــائم
 ،) ١٩٩٠( طـــرف المقـــال فـــي معرفـــة طبقـــات الرجـــال ، تحقیـــق مهـــدي الرجـــائي ، مطبعـــة بهمـــن قـــم 

٢/٢١٣   ، 
  ٦/٢٢٥،ابن سعد،الطبقات )٨(
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خالــد بــن زیــد بــن كلیــب ثعلبــة بــن عبــد عــوف بــن غــنم بــن مالــك بــن النجــار ، ومعــروف      
، وهـو الـذي  )١(باسمه وكنیته ، وأمـه هنـد بنـت سـعید بـن عمـرو مـن بنـي الحـارث بـن الخـزرج

)خصه النبي   )٢(لنزول في بني النجار حین قدم المدینة حتى بنـي مسـكنه ومسـجدهبا (
)وقــد شــهد العقبــة وبــدرًا وأحــد والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع رســول اهللا  وبعــد وفــاة .  )٣( (

)الرسول   (u)كـان مـن السـابقین إلـى مـواالة أمیـر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  (
محبـًا للجهـاد فـي سـبیل اهللا عـاش إلـى أیـام بنـي  ،وكـان شـجاعًا صـابرًا فارسـاً )٤( الثابتین معـه 

هـــ ٥١واختلــف فــي ســنة وفاتــه فقیــل انــه تــوفي ســنة  )٥(أمیــة وقــد انتقــل مــن المدینــة إلــى الشــام
هـــــــ إال أن المؤكــــــد فقــــــط هــــــو مكــــــان وفاتــــــه إذ تــــــوفي ودفــــــن فــــــي   ٥٥هـــــــ وقیــــــل   ٥٢وقیـــــل 

  .  )٦(القسطنطینیة 
  

 
  

جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عطوان بن قـرن بـن ردمـان بـن أویس بن عامر بن      
)اســلم فــي حیــاه النبــي .)٧(ناجیــة بــن مــراد یكنــى أبــا عمــرو كــان مشــهورا  )٨(لكنــه لــم یــره (

                                                           
، ابن حجر العسقالني ، اإلصابة في معرفة الصحابة ، تحقیق محمد  ٢/٤٠٢ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )١(

 ٢/٤٠٢ ،) ٢٠٠٥-١ط(البیجاوي ، بیروت 
تهـذیب الكمـال ، تحقیـق ) : م  ١٣٤١/هــ ٧٤٢ت(المزي ، جمال الـدین أبـو الحجـاج یوسـف بـن عبـد الـرحمن  )٢(

؛ الصـــفدي ، صـــالح الـــدین  ٨/٦٦) :  ١٩٨٠ – ١ط( مؤسســـة الرســـالة  –یـــروت بشـــار عـــواد معـــروف ، ب.د
 ،)  ١٩٧٧ – ١ط( الــوافي بالوفیــات،تحقیق مــاهر جــرار، المعهــد األلمــاني للنشــر ) :م١٠٨٣/ هـــ ٧٦٤(أیبــك 

١٣/١٥١ . 
احمد البـزار التعدیل والتجریح ، تحقیق ) : م ١٠٨١/ هـ ٤٧٤( الباجي ، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد  )٣(

 ٥٦١/  ٢ ،) د ت(، مراكش وزارة األوقاف 
رجـــال الكشـــي،تعلیق الســـید احمـــد الحســـیني، ) :م٦٥١/هــــ٣٤٠ت (الكشـــي،ابن عمـــرو محمـــد بـــن عبـــد العزیـــز )٤(

 . ١/١٨٢ ،) ت د(مؤسسة االعلمي -كربالء
 . ١١٣/  ٨ ،حسین الشاكري ، األعالم من الصحابة  )٥(
 ،، ابــــن عبــــد البر،االســــتیعاب  ٢/٤١٢ ،،الــــذهبي ،ســــیر أعــــالم النــــبالء ٣/٤٨٥،ابــــن ســــعد،الطبقات: ینظــــر )٦(

٤/١٦٠٦ . 
 .٢٠-٤/١٩،؛ الذهبي، سیر أعالم النبالء٢٤٦،؛ خلیفة، طبقات خلیفة ٦/١٦١،م ن  )٧(
   .١/١٢٢،؛ ابن حجر،اإلصابة٢/٨٦،أبو نعیم األصفهاني ، حیلة األولیاء )٨(
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(u) البـیر المؤمنین علي ابن أبي طـأم ةر صحابین مشاهـم،  )١(بالعبادة والزهد والعزلة
 

   )٣ (.استشهد  بصفین )٢(
  

  

 
 

، صحابي جلیـل  )٤(هو بریدة بن الحصیب بن عبد اهللا بن الحارث أبو عبد اهللا االسلمي     
اســتعمله  )٥( (u)اســلم عــام  الهجــرة فحســن إســالمه وصــحب اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب 

)الرســـول  م ، وكـــان ٦٣٧/ هــــ ١٤ســـكن البصـــرة عنـــد فتحهـــا )٦(علـــى صـــدقات قومـــه  (
.  )٧ ()ال عــیش إال فــي طـراد الخیــل للخیــل: (هــاد حتــى انـه كــان یقـولشـجاعًا فارســًا محبـًا للج

  .   )٨(هـ٦٣هـ وقیل ٦٢توفي سنة 
  

                                                                                                                                                                      
  
 
دار العلــــم -األعــــالم ، بیــــروت: ؛ الزركلــــي ،خیــــر الــــدین٢٠-٤/١٩ ،الــــذهبي ، ســــیر أعــــالم النــــبالء  )١(

 .٢/٣٢،) ١٩٨٠-١ط(للمالیین 
-٤/١٥٥، ١٩٩٢ –٥معجـم رجـال الحـدیث،بیروت،ط:كبر هاشم الموسويأبو القاسم علي أالخوئي ،  )٢(

١٥٤. 
 ٣/٥٥٦ ،؛الذهبي ، تاریخ اإلسالم ٢٢٦،خلیفة بن خیاط ، طبقات خلیفة  )٣(
 . ٢/٤٦٩ ،م النبالء الذهبي ، سیر أعال )٤(
تـاریخ دمشـق،تحقیق علـي شـیري ، ) : م١٢٠٣/هــ ٦٠٠ت(ابن عساكر ، القاسـم بـن علـي بـن الحسـن  )٥(

ابـــن كثیـــر ، إســـماعیل بـــن عمـــر الدمشـــقي أبـــو الفـــدا  ٥/١٧٧ ،) ١٩٩٥-١ط(دار الفكـــر  -بیـــروت 
 . ٨/٢١٦ ،) د ت(البدایة والنهایة،مصر،مكتبة المعارف) : م١٣٧٢/ هـ٧٧٤ت(

كنـــز ) : م١٥١٧/هــــ ٩٧٥ت(؛ المتقـــي الهنـــدي ، عـــالء الـــدین  ١/٢٠٩ ،ابـــن األثیـــر ، أســـد الغابـــة  )٦(
 .   ١٣/١١٥ ،)١٩٨٩-١ط(العمال ، تحقیق بكري حیاتي، بیروت،مؤسسة الرسالة

؛ ابـن  ١/٥٧٩ ،)١٩٧٨-١ط(الذهبي ، تاریخ اإلسالم ،تحقیق عمر عبـد السـالم،بیروت ، دار الكتـاب )٧(
 . ١/٥٦ ،ستیعاب عبد البر ، اال

العبـر فـي خبـر مـن غبـر، تحقیـق صـالح الـدین المنجـد ، :؛  الـذهبي  ١/١٤٦: ابن حجر ، اإلصـابة  )٨(
  . ١/٤٨ ،) ١٩٨٤-٢ط(الكویت ، مطبعة الكویت 
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بــن ظفـر األنصــاري  دثابـت بـن قــیس بـن ثابـت بــن الخطـیم بــن عـدي بـن عمــرو بـن سـوا     
ــــى  )١(لظفــــريا ــــدوم كفــــرهأبــــو قــــیس بــــن ثابــــت احــــد شــــعراء العــــرب األعــــالم مــــات عل  قبــــل ق

)النبـي )شـهد مــع النبـي  ودیـن ،ة ولثابــت بـن قـیس صــحب )٢(المدینـة ( احـد ومــا  (
)بعــدها وأصــابته فــي احــد اثنتــي عشــر جراحة،وســماه الرســول  یــا: وجعــل یقــولحاســر  (

(u)، كان ثابت احد صحابة اإلمام علي  )٣(بردأ حاسر یا ، حاسر اقبل
الـذین ابلـوا معـه  

(u)تعمله اإلمـام علـي بالًء حسـنًا فـي جمیـع المواقـف ، اسـ
علـى المـدائن ، كـان لـه ثالثـة  

إما أبوهم فكـان قـد تـوفي فــي   )٤(هـ٦٣بنین هم عمر ومحمد ویزید قتلوا جمیعًا یوم الحرة سنة 
  .  )٥(خالفة  مـعاویة

  
 
  

ب رسـول اهللا صـاح )٦(جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصـاري المـدني الخزرجـي     
( )وهـــو أخـــر مـــن تـــوفى مـــن صـــحابة الرســـول  (  )٨(شـــهد العقبتـــین مـــع أبیـــه )٧( (

                                                           
 .١/٥٠٩ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ١٠/٢٨٢ ،الصفدي ، الوفي بالوفیات  )١(
 . ٢٣٦/  ١ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٢( 
 . ١٣٧-١١/١٣٦ ،ابن عساكر ، تاریخ دمشق  )٣(
؛ ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ  ١٣٩/ ١٠ ،؛ الصـــفدي ، الـــوافي بالوفیـــات  ٥/٢٥٩ ،ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  )٤(

 .   ١٣٨/  ١١ ،مدینة دمشق 
الغـدیر فـي الكتـاب والسـنة : ؛ االمینـي ، عبـد الحسـین احمـد النجفـي  ٥١١/ ١ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٥(

 .   ٣٦٤/  ٩ ،)  ١٩٧٧/  ٤ط( دار الكتاب العربي  –بیروت واألدب ، 
 . ١٢٢/  ١ ،الطوسي ، الخالق  )٦(
؛  ٦٢،)  ١٩٩٣ – ٢ط( دار المفیــــــد  –االختصــــــاص ، تحقیــــــق علــــــي الغفــــــاري ، بیــــــروت : المفیــــــد )٧(

تفســـیر القرطبـــي، تحقیـــق احمـــد عبـــد ) :م١٢٧٢/هــــ٦٧١ت(احمـــد األنصـــاري  القرطبـــي ، أبـــي عبـــد اهللا
  . ١٩/٥٩ ،)  ١٩٩٢ – ١ط: ( دار الشعب  –م ، القاهرة العلی
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 (u)واإلمـــام الحســـن  (u)وُعـــّد مـــن أصـــحاب اإلمـــام علـــي  )١(وشـــهد بـــدرًا ومـــا بعـــدها
    . )٢( (u)واإلمام الباقر  (u)واإلمام السجاد  (u)الحسین  واإلمام
وشـــــهد كـــــربالء فـــــي الیـــــوم األربعـــــین  (u)وهـــــو أول مـــــن زار قبـــــر اإلمـــــام الحســـــین      

هـــ وكــان لــه یــوم مــات أربــع ٧٨تــوفي جــابر فــي المدینــة بعــد ان ُعمــي ســنة  .)٣(الستشــهادهم
  .  )٤(وتسعون سنة

  

 
  

جـاریة بـن قدامة بـن مالك بـن زهیر بن حصن بن رزاح بن سعد بن بجیر بن ربیعـة بـن      
 ، )٧(لــه صحبــة  )٦(وكنیتـه أبــو أیـوب )٥(تمـیم التمیمـي السـعدي كعب بن سعد بن زیـد منـاة بـن

سـكن  )٩(شـجاعًا مقـدامًا بطـًال فصـیحًا مطاعـاً  )٨( (u)كما كان من أصحاب اإلمـام علـي 
،  تـوفي فـي والیـة یزیـد بـن  )١٠(بالبصـرة  *البصرة ولقب بالمحرق ألنه احـرق ابـن الحضـرمي

  . )١١(معاویة

                                                                                                                                                                      
( خالصـة األقـوال ، تحقیـق جـواد الفیـومي ،  قــم ) : م ١٣٢٥/هـ٧٢٦ت( الحلي ، الحسن بن یوسف  )٨(

  . ٩٤-٩٣ ،)  ١٩٩٧ – ١ط
 
 . ٣٣٢-٣٣٠/  ٤ ،الخوئي ، معجم رجال الحدیث )١(
 ،)  ١٩٥٤( دار إحیـــاء التـــراث  –ى ، بیـــروت الـــذهبي ، تـــذكرة الحفـــاظ ، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن یحیـــ )٢(
١/٤٣ 
  .  ٧٨٧ ،)  ١٩٩١ – ١ط( مؤسسة فقه الشیعة  –مصباح المتهجد ، بیروت : الطوسي  )٣(
 – ٢ط( المكتبـــة العلمیـــة  –ابــــن حجـــر ، تقریـــب التهـــذیب ، تحقیـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر ، بیـــروت  )٤(

١٥٣/  ١ ،)  ١٩٩٥ .  
 

 . ٥٦/  ٧ ،ابن سعد ، الطبقات  )٥(
 .   ٤٨/  ٢ ،ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )٦(
 . ٢٧ – ٢٦/  ٤ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )٧(
 . ٢٦٤/  ١ ،ابن األثیر ، أسد الغابة  )٨(
 . ٥٩ -٥٨/  ٤ ،أعیان الشیعة: ، محسن األمین  ٢٧/  ٤ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )٩(
ابـــن أخـــي العـــالء بـــن الحضـــرمي الملقـــب  يفابــن الحضـــرمي هـــو عبـــد اهللا بـــن عـــامر الحضـــرمي الصــد *

؛ ابـن  ١٤٨ ،خلیفـة بـن خیـاط ، تـاریخ خلیفـة : ینظـر ( بالمحرق وكنیته أبو أیوب یقال إن لـه صـحبه 
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  )١(عـدة بـن هبـیـرة بـن أبـي عمــرو بــن عائــذ بــن عمـران بــن مخــزوم القرشــي المخــزوميج     

اختلـــف فـــي .  )٢(أم هـــاني بنـــت أبـــي   طالـــب (u)وهـــو ابـــن أخـــت أمیـــر المـــؤمنین علـــي 
)صحبته ، فقیل انه ولـد علـى عهـد النبـي ولیـت لـه صـحبة بـل هـو تـابعي ، وقیـل بـل  (

)اهللا  هـــو مـــن الصـــحابة وقیـــل أدرك رســـول واســـلم یـــوم الفـــتح             مـــع أمهـــأم  (
هـــــاني بنـــــت أبـــــي طالـــــب وهـــــي أبـــــوه هبیـــــرة بـــــن أبـــــي وهـــــب ذلـــــك الیـــــوم هـــــو وعبـــــد اهللا بـــــن               

.  
  . )٣(إلى نجران فأقام بها حتى مات كافراً   *الزیعري

القائـــل  وهـــو )٥(خراســـان  (u)واله اإلمـــام علـــي  )٤(وكـــان جعـــدة فارســـًا شـــجاعًا فقیهـــاً      
  . )٦ ( :مفتخرًا لنسبه المه وأبیه 

أبــــــي مــــــن مخــــــزوم إن كنــــــت ســــــائًال         
                         ومـــــــن هاشـــــــم أمـــــــي لخیـــــــُر قبیــــــــلِ       .

 .                 
فمــــــن الــــــذي یبــــــاهي علــــــيَّ بخالـــــــه         

  ◌ِ  كخــــــالي علــــــي ذي النــــــدى وعقیــــــل    .
.  

                                                                                                                                                                      
جمهـرة انسـاب العـرب تحقیـق ): م١٠٦٣/هــ٤٥٦ت(حزم األندلسي ، أبو محمد علي بن احمد بـن سـعید

 . ١٩٩ ،)٢٠٠٤-٣ط(دار الكتب العلمیة-لجنة من الباحثین ، بیروت
 . ٨٩ ،خلیفة بن خیاط ، طبقات خلیفة   )١٠(
 . ٧١ ،ابن حبان، مشاهیر علماء األمصار  )١١(
  . ٥٩/  ١ ،ابن حجر ، اإلصابة   )١(
–١ط(حیـــــد آبـــــاد الـــــدكن،–الجـــــرح والتعدیل،الهنـــــد:؛الـــــرازي٧١ – ٢/٧٠،ابـــــن حجر،تهـــــذیب التهـــــذیب )٢(

٢/٥٢٦،)١٩٥٢ .  
 

بن عدي بن سعید بن سـهم القرشـي ، كـان مـن شـعراء قـریش وكـان شـدیدًا  عبد اهللا بن الزبعري بن قیس *
على المسلمین ، هرب عند الفتح الى نجران فقال حسان فیه شعرًا فلما بلغه عاد إلى مكة فأسـلم ومـدح 

 .    ٣٠/٩٠١ ،؛ ابن عبد البر ، االستیعاب ٤/٧٦ ،ابن حجر ، اإلصابة . النبي 
 .    ١/٥٩٠ ،ابن حجر ، اإلصابة  ؛٤/١١٥ ،ابن حبان، الثقات  )٣(
شـــرح نهـــج البالغـــة ، تحقیـــق ) : م  ١٢٥٧/هــــ ٦٥٥ت(ابـــن أبـــي الحدیـــد ، عبـــد الحمیـــد بـــن هبـــة اهللا  )٤(

؛ ابـــــن حجـــــر   ١٠/٧٧ ،)  ٢٠٠١ – ١ط( دار الســـــاقیة  –محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم ، بیـــــروت 
 . ٧١ – ٧٠/  ٢ ،العسقالني ، تهذیب التهذیب 

 . ٣١٤/  ٢ ،أعالم النبالء  الذهبي ، سیر )٥(
 . ٢٨٥/  ١ ،ابن األثیر ، أسد الغابة  )٦ (
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  . )٧(توفي في المدینة في زمن معاویة 
 

جنــدب بــن كعــب بــن عبــد اهللا بــن جــزء بــن عــامر بــن مالــك بــن دهمــان االزدي الغامــدي      
  . )٢(في صحبته فقیل أنه صحابي وقیل ال صحبة لهأخُتلف ،  )١(وكنیته ابا عبد اهللا 

وهـو قاتـل السـاحر فـي الكوفـة  )٣( (u)كان من خاصة أصحاب أمیـر المـؤمنین علـي     
استشـــهد ُجنـــدب بصـــفین مـــع اإلمـــام علـــي . )٤(فـــي أیـــام عثمـــان عنـــد إمـــارة الولیـــد بـــن عقبـــة

(u))٥(.  
  
  

 
  

 )٦((u)صاحب أمیر المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  جویریة بن مسهر العبدي الكوفي   

أستشهد في أیام معاویـة اذ قطـع .  )٧(یحبه حّبًا شدیداً  (u)كان عبدًا صالحًا وكان اإلمام 
  . )٨(زیاد یده ورجلیه وصلبه على جذع نخل في الكوفة

                                                           
 ،)د ت(دار المعرفــة  –التــاریخ الكبیــر ، بیــروت ) :م ٨٦٩/هـــ ٢٥٦ت (البخاري،محمــد بــن إســماعیل  )٧(

٢/٢٣٩ . 
 . ٦١٥/  ١،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ١٥٠/  ١١ ،الصفدي ، الوافي بالوفیات )١(
 . ٨٧- ٨٦/  ٥ ،؛ الذهبي ، تاریخ اإلسالم  ٣٠٣/  ١ ،الغابة ابن األثیر، أسد  )٢(
 . ٢٤٣/  ٤ ،أعیان الشیعة: محسن األمین  )٣(
 . ٢٣٩/  ١ ،) ت.د(دار صادر  -اللباب في تهذیب األنساب ، بیروت: ابن األثیر )٤(
 . ١/١٦٧ ،؛ ابن حجر ، تقریب التهذیب   ١/٣٠٣ ،ابن األثیر ، أسد الغابة )٥(
-؛ الطوسي ، رجال الطوسي،تحقیق جواد القیـومي األصـفهاني ، قـم ٤٦٠ ،، خالصة األقوال  الحلي )٦(

 . ٥٩ ،) ١٩٩٤-١ط(مؤسسة النشر اإلسالمي
خصــائص األئمــة ، تحقیــق محمــد ) : م ١٠١٥/ هـــ ٤٠٦ت (الشــریف الرضــي ، محمــد بــن الحســین  )٧(

الحدیـــد ، شـــرح نهـــج البالغـــة ، ابـــن ابـــي  ٥٦ ،) ت.د (هـــادي ، مشـــهد ، مجمـــع البحـــوث اإلســـالمیة 
،٢/٢٩٠ . 

وســائل الشــیعة،بیروت ): م١٦٩٢/هـــ١١٠٤ت(الحــر العــاملي ،محمــد بــن الحســن بــن علــي بــن محمــد  )٨(
  .    ٣٤٠/  ١٩ ،) ١٩٧٢-١ط(
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  بــن ناشــب بــن هــدم بــن عــوذ ابــنالحــارث بـــن الربیـــع بـــن زیــاد بـــن ســفیان بـــن عـــبد اهللا     
مـن المهـاجرین األولـین الـذین وفـدوا علـى النبـي .  )١(قطیعة بن عبس العبسي وكنیتـه أبـا زیـاد

(   .  )٣(وعامله على المدینة (u)كان من صحابة اإلمام علي )٢((

  
 

  

كــان مــن  )٤(ل الكوفــةبــن عبــد اهللا أبــو زهیــر الهمــداني الخــارقي األعــور مــن أهــ الحــارث     
ومـــــن كبـــــار علمـــــاء وفقهـــــاء  )٥( (u)واإلمـــــام الحســـــن  (u)أصـــــحاب اإلمـــــام علـــــي 

   -:وألیه ینسب الخطاب الذي یقول فیه اإلمام  )٦(التابعین
  

ـــــن یمـــــت ُیرنـــــي                ـــــا حـــــاِر همـــــذان م ی
                         )٧(قــــــــیال مــــــــن مــــــــؤمن أو منــــــــافق       .

 .                 
  

  . )٨(هـ في الكوفة٦٥توفي الحارث سنة 
                                                                                                                                                                      

  
 
  . ٥/١٧٠ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٦٦٧/  ١ ،ابن حجر ، اإلصابة  )١(
 

 ٦٦٧/  ١،؛ ابــن حجــر ، اإلصــابة  ٣٢٨/ ١ ،أســد الغابــة ؛ابــن األثیــر،  ٢٩٥/ ١،ابــن ســعد،الطبقات )٢(
. 
رجـال بـن داوود ، تحقیـق محمـد ) : م  ١٣٠٧/ هــ ٧٠٧ت ( ابن داوود ، تقي الدین الحسن بـن علـي  )٣(

 . ٦٨ ،) ١٩٧٢(المكتبة الحیدریة  –حادة بحر العلوم ، النجف 
 بـــــــن عـــــــدي الجرجـــــــاني ؛ ابـــــــن عـــــــدي ،أبـــــــي احمـــــــد عبـــــــد اهللا ٣٠٥/  ٢ ،الســـــــمعاني ، األنســـــــاب  )٤(

 – ١ط(دار الفكــر  –الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ،تحقیــق ســهیل زكــار ، بیــروت ) : م٩٧٥/هـــ٣٦٥ت(
٢/٨٥ ،)  ١٩٨٤ . 

 . ٤٣-٤٢/  ١٨ ،ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة )٥(
 . ١/٤٣٥ ،) ت.د(دار المعرفة -الذهبي ، میزان االعتدال ، تحقیق علي البجاوي ، بیروت )٦(
 . ٤٣/  ١٨ ،ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة  )٧(
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حبة بـن جـوین بـن علـي بـن عبـد نهـم بـن مالـك بـن غـانم بـن مالـك بـن هـوازم بـن ُعریبـة      
مـــــــام واإل (u)مـــــــن أصــــــحاب اإلمـــــــام علــــــي .  )١(البجـــــــلي الكـــــــوفي وكنیـــــــته أبــــــو قدامـــــــة

  .  )٣(هـ ٧٦توفي سنة   )٢((u)الحسن
  

 
  

 (u)ومـن خیـرة صـحابة اإلمـام علـي  )٥(صحابي جلیل )٤(حبیب بن مظاهر االسدي     
ـــــ )٦( (u)واإلمــــام الحســــین  (u)واالمــــام الحســــن  ــــب ب ــــراء (لق وكــــان مــــن  )٧()ســــید الق

زعمـــاء الكوفـــة الـــذین كتبـــوا إلـــى اإلمـــام وهـــو احـــد  )٨(الشخصـــیات البـــارزة فـــي مجتمـــع الكوفـــة
  .)٩(واخلصوا له  الحسین

                                                                                                                                                                      
  ١/٢٢٢ ،) ت د(دار الباز للنشر  –ابن حبان ، المجروحین ، تحقیق محمود إبراهیم ، مكة المكرمة  )٨(
  
 
؛ الخــوئي ، ٦٠،؛ الطوســي ، رجــال الطوســي ٤/١٨٢ ،؛ ابــن حبــان ، الثقــات  ٢/٤٢٩ ،ابــن عــدي ، الكامــل  )١(

 . ١٩٢/  ٥ ،معجم رجال الحدیث 
 ،)١٩٩٥ – ٢ط(مؤسســة الثقافــة اإلســالمیة    –الطبــري ، المسترشــد ، تحقیــق احمــد المحمــودي ، لكوشــنباور  )٢(

 –شــرح األخبــار، تحقیــق محمــد الحســیني الجاللــي ، قــم ):م٩٧٣/هـــ٣٦٣ت(؛ القاضــي النعمــان المغربــي  ١٩٦
 . ٣٦٩/  ٢ ،) ت د(مؤسسة النشر اإلسالمي 

 . ٦/١٧٧ ،ابن سعد ، الطبقات  )٣(
 . ٧٠ ،ابن داوود ، رجال بن داوود  )٤(
مؤسســــة النشــــر اإلســــالمي     -مســــتدرك ســــفینة البحــــار ، تحقیــــق حســــن النمــــازي ، قــــم : الشـــاهرودي ، علــــي  )٥(

)٢/١٧٠ ،) ١٩٩٨ . 
: ، محمـد مهـدي شـمس الـدین  ٣٧/  ٢ ،)  ١٩٧٩ – ٣ط( مؤسسة االعلمي  –اإلرشاد ، بیروت : المفید ،  )٦(

 . ٨٢ – ٨١ ،)١٩٨٢-٢ط(،الدار اإلسالمیة (u)لحسینأنصار ا
 . ٩١ ،رجال الطوسي : الطوسي  )٧(
 . ١١٨/  ٢١ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٧٠ ،رجال بن داوود : ابن داوود  )٨(
 . ٣٨٩/  ١ ،ابن عبد البر ، االستیعاب )٩(
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    .)١٠(بكربالء (u)مع اإلمام الحسین  (t)حبیب استشهد      
  
 

  

حجر بن عدي بن جبلة بن عدي بن معاویة األكرمین بن الحارث بن معاویة الكندي ،      
   )١(وهو المعروف بحجر الخیر وابن االدبر

)له صحبة للرسول) شهد الجاهلیة واإلسالم ( كان حجرًا من المخضرمین       وألمیـر  (
كــان أمیــرًا شــریفًا ذا علــم وحلــم وشــجاعة وكــرم  . )٢( (u)المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب  

قتلــه معاویـة بــن ابـي ســفیان فـي مــرج .  )٤(لــه ابنـان قتلهمــا مصـعب بــن الزبیـر.  )٣(وفصـاحة 
 )٥(ة قتله فقیل في سنة إحـدى وخمسـین وقیـل سـنة ثـالث وخمسـینوقد اختلف في ست  *عذراء

.  
  

  

                                                           
  . ٤٦٢/  ٣ ،نبالء ؛ الذهبي ، سیر أعالم ال٢١٧/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  )١٠(
  
 
 ٣ ،الـــذهبي ، ســـیر أعـــالم النـــبالء : ( ُســـّمي والـــده االدبـــر ألنـــه كـــان قـــد ُطعـــن مولیـــًا فُســـّمي االدبـــر  )١(
/٤٦٢.( 
دار الكتــب  -انســـاب األشـــراف ، بیــروت) : م٨٩٢/هـــ٢٧٩ت (الــبالذري ، احمــد بــن یحیــى بــن جــابر  )٢(

 . ٢٨٠/  ٣ ،)  ١٩٨٢ – ١ط(
 د(مؤسســة أهــل البیــت  –؛ جعفــر النقــدي ، األنــوار العلویــة ، قــم  ١٩٣/  ٤ ،إلســالمالــذهبي ، تــاریخ ا )٣(

 . ٤٦٧ ،) ت
المسـتدرك علـى الصـحیحین ، تحقیـق ) : م١٠١٤/هــ٤٠٥ت( الحاكم النیسـابوري ، محمـد بـن عبـد اهللا  )٤(

 . ٥٣١/  ٣ ،)  ١٩٩٠ – ١ط( دار الكتب العلمیة  –مصطفى عبد القادر عطا ، بیروت 
/ هـــ٦٢٦ت(یــاقوت الحمــوي ،شــهاب الــدین أبــي عبــد اهللا . (قریــة بغوطــة دمشــق مــن إقلــیم خــوالن  عـذراء *

 ) .   ٩١/  ٤ ،)١٩٧٩(دار إحیاء التراث العربي -معجم البلدان ، بیروت ) :  م١١١٨
 –بـــور ســـعید  –البـــدء والتـــاریخ ، مصـــر ) : م ١١١٣/ هــــ ٥٠٧ت( المقدســـي ، المطهـــر بـــن طـــاهر  )٥(

 .   ١٠٨/  ٥ ،) د ت(الدینیة  مكتبة الثقافة
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حذیفــة بــن الیمــان واســم الیمــان هــو ُحســیل بــن جــابر بــن عمــرو بــن ربیعــة بــن جــردة بــن      
حرث بـن مـازن بـن قطیعـة العبسـي القطعـي مـن بنـي عـبس ، هـو حلیـف بنـي عبـد االشـهل ، 

ه ُحســیل الیمــان ألنـه أصــاب دمــًا فــي قومـه فهــرب إلــى المدینــة مـن األنصــار ، وٕانمــا قیـل ألبیــ
  . )٦(وحالف بني عبد االشهل فسماه قومه الیماني ألنه حالف الیمانیة وكنیته ابو عبد اهللا

أمـرآة مـن األنصـار مـن بنـي عبـد االشـهل واسـمها الربـاب بنـت كعـب بـن عـدي بـن  وأمه     
)بـــــيوهـــــو مـــــن نجـــــاب أصـــــحاب الن )١(االشـــــهل مـــــن األوس ـــــه الرســـــول  ( )لقّب ) 

   .)٢(شهد احد وما بعدها من المشاهد) صاحب السر (بـ
كــان لــه مــن األوالد ســعدًا وســعیدًا وصــفوان أمــا ســعدًا وصــفوان فقــد استشــهدا فــي صــفین      

فقد ذكر المسعودي إن حذیفة قال لولدیه سعدًا وصفوان قبیل (u) إلى جانب اإلمام علي 
لـه حـروب كثیـرة ، فیهلـك فیهـا خلـق كثـر مـن النـاس ، فاجتهـدوا  كونا مع علـي فیكـون: موته 

وقــد التــزم ولــداه الوصــیة  )٣(معــه فانــه واهللا علــى الحــق ومــن خالفــه علــى الباطــل اإن تستشــهدو 
  .)٤(فاستشهدا بصفین

    .   )٥(هـ ٣٦توفي حذیفة بالمدائن سنة      
  
 

  

عامر بن عدي بن الحـارث بـن الـدئل بـن عمـرو حكیم بن جبلة بن حصن بن كعب بن      
بن غنم بن ودیعة بن كثیر بن افصى بن عبد القیس بن افصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد 

  . )٦(بن ربیعة بن نزار بن معد بن عرفان العبدي البصري 
  

                                                           
؛ ابـــن قـــانع ،   ٢٧٠/  ١ ،؛ أبـــو نعـــیم ، حلیـــة األولیـــاء  ٤٨/  ١ ،ابـــن خیـــاط ، طبقـــات بـــن خیـــاط  )٦(

  .   ١٩١/  ١ ،معجم الصحابة 
  
 

 . ٣٦١/  ٢ ،؛ الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ١٩٦/  ١٥ ،األصفهاني ،األغاني   )١(
 . ٤١٧ ، ١٩٦٣) د ط (المحبّر ، ) : م ٨٥٩/ هـ ٢٤٥ت (ادي ابن حبیب ، محمد بن حبیب البغد )٢(
 . ٢/٣٨٤ ،) ١٩٨٤ – ٦ط(دار الكتب -المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، بیروت )٣(
 . ١٦٩/  ٣ ،ابن األثیر ، الكامل  )٤(
 . ١٥/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  )٥(
 . ٧/٥٩ ،لكان ، وفیات األعیان ، ابن خ ٨٠/  ١٣ ،الصفدي ، الوافي بالوفیات  )٦(
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مشــهورًا  عابــدًا شــریفًا مطاعــًا شــجاعاً  )٧(كــان مــن ســادات عبــد القــیس وزهادهــا ونّســاكها     
استشــهد إلــى جانــب جنــد أمیــر  (u)ومــن خیــار أصــحاب اإلمــام علــي  )٨(الئــه ونصــحه بو 

  .)٩(المؤمنین في الجمل
 

خالد بن سعید بن العـاص بـن أمیـة بـن عبـد شـمس بـن منـاف بـن قصـي القرشـي األمـوي     
 )١(ثقیــف وكنیتــه أبــو ســعید وأمــه أم خالــد بنــت حبــاب بــن عبــد یــا لیــل بــن ناشــب بــن غیــرة فــي

، وهـــو ممـــن هــاجر إلـــى الحبشــة ومعـــه امرأتـــه  )٢(صــحابي مـــن المســلمین األوائـــل المهــاجرین
وقـدم علـى ) امـة ( أمیمه بنت خالد الخزاعیة وولد له هناك ابنه سعید وابنته أم خالـد وأســمها 

)النبي  )بخیبـر مـع جعفـر الطیـار وشـهد مـع النبـي ( فـتح مكـة وحنـین والطـائف  (
)الرسول  وتبوك ، وبعثه )فتوفي النبي  )٣(على صدقات تدجیج وصنعاء ( وهـو  (

علیهـــا ، فلمـــا تـــولى أبـــو بكـــر تـــرك خالـــد عملـــه مـــتعلًال بعـــدم قبـــول عمـــل ألحـــد بعـــد الرســـول 
( حتـى انـه خاطـب بعـض بنـي  (u)وكان خالد من المـوالین لعلـي بـن أبـي طالـب  (

  هاشم بعد أن رفض
  .  )٤()الشجر طیبوا الثمر وأنا لكم تابع أنكم طوال : ( مبایعته أبي بكر بقوله 

  

 
  

خزیمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بـن عـامر بـن غیـان بـن عـامر بـن خطمـة     
أمــه ُكبشـة بــن اوس بـن عــدي بــن  )٥(عبـد اهللا بــن جشـم بــن مالــك بـن األوس) خطمــة ( واســم 

                                                           
 . ٧/  ٢ ،المسعودي ، مروج الذهب  )٧(
 . ١٩٤/  ٧ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٤٩٥/  ٣،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )٨(
؛ محسـن األمـین  ٥٩/  ٧ ،ابـن خلكـان ، وفیـات األعیـان  ؛ ٨٠ /  ١٣ ،الصفدي ، الوافي بالوفیـات  )٩(

  ٢١٣/  ٦ ،أعیان الشیعة 
 
 ٢٩/٢٨٨ ،) ١٩٨٣-١ط(دار التعارف -أعیان الشیعة ، تحقیق حسن األمین ، بیروت: محسن األمین  )١(
الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة ، تحقیق محمـد صـادق بحـر ) : م١٧٠٩/هـ١١٢٠ت(المدني ، علي خان  )٢(

 . ٣٩٢ ،)١٩٧٨(العلوم ، إیران ، منشورات مكتبة بصیرتي 
  .   ٣٩٤ ،ن . م  )٣(
االحتجــاج ، تحقیــق محمــد بــاقر الخرســان ، ) : م١١٥٣/هـــ٥٤٨ت(الطبرســي ، أبــي منصــور احمــد بــن علــي   )٤(

 . ٩٧١/  ١ ،) ١٩٦٦-١ط(دار النعمان  -النجف االشرف 
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)شــهادتین ، فقــد جعــل رســول اهللا وهــو یعــرف بــذي ال )٦(أمیــة ابــن عــامر بــن خطمــة ) 
، وهـو مـن كبـار الصـحابة ، شـهد مـع رسـول اهللا  )٧(شهادته بشهادة رجلین ، ویكنى أبا عمـارة

(   . )٨(احد وما بعدها من المشاهد كان له من األوالد عمارة وعبد الرحمن وعبد اهللا (
   .  )١()صفین (بـ (u)هـ مع اإلمام علي ٣٧استشهد سنة      

  

  
وقیل  )٢(أختلف المؤرخون في اسمه اختالفًا كبیرًا فذكر البعض أن أسمه برُیر بن جنادة     

وذهب اغلبهم إلى انه جندب بـن جنـادة  )٤(وقیل بریر بن جندب )٣(أن اسمه ُبریر بن عبد اهللا
بیــد بــن عــرام بــن غفــار ملیــل بــن حمــزة بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنا نــة بــن بــن ســفیان بــن ُع

  . )٥(خزیمة بن مدركة الغفاري
  

وهو من أعالم الصحابة وزّهادهم والمهـاجرین ، اسـلم قـدیمًا بمكـة ویقـال كـان خامسـًا فـي     
ــــا الرســــول  )اإلســــالم ، زاهــــدًا صــــادقًا ، أول مــــن حّی بتحیــــة اإلســــالم وأول مــــن لُقــــّب  (

                                                                                                                                                                      
 . ٣/١٠٧ ،؛ ابن حبان، الثقات  ٤/٣٧٨ ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  )٥(
المعجم الكبیـر ، تحقیـق حمـدي عبـد المجیـد ) : م ٩٧٠/ هـ ٣٦٠ت (الطبراني ، أبي القاسم سلیمان بن احمد  )٦(

 . ٨٢/  ٤ ،) د ت  – ٢ط( دار إحیاء التراث  –السلقي ، بیروت 
 . ٤٤٨/  ٢ ،ابن األثیر ، االستیعاب  )٧(
 ٣ ،؛ الـذهبي ، تـاریخ اإلسـالم  ٤٨٥/  ٢ ،الذهبي ، سـیر أعـالم النـبالء  ؛ ٣٧٨/  ٤: ابن سعد ، الطبقات  )٨(

 /٥٦٥ . 
دار الكتــب العلمیــة  –ابــن حجــر ، تقریــب التهــذیب ، تحقیــق ، مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، بیــروت  )١(

  .   ٢٧٩/  ٢٩ ،؛ اإلصابة  ٢٦٨/  ١ ،)  ١٩٩٥ – ٢ط(
األنساب ، تحقیق عبد اهللا عمر ) : م ١١٧٧/هـ٥٦٢( السمعاني ، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور  )٢(

/  ٦٦ ،؛ ابـن عسـاكر ، تـاریخ مدینـة دمشـق  ٢/٣٠٤ ،)  ١٩٨٨ – ١ط( لجنـان دار ا –الباروجي ، بیروت 
١٧٦ . 

 . ٥/١٨٦ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ٢/٤٦ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٣(
) ١٩٦٧(؛  ابن حجر ، تهذیب التهذیب ، بیروت،دار صادر   ٦٦/١٧٦ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٤(

، ٢/٩٠ . 
)  م٨٥٤/هـــ٢٤٠ت(؛أبــن خیاط،خلیفــة بــن خیــاط ابــو عمــرو العصــفري ٤/٢١٩ ،ســعد ، الطبقــات الكبــرى  ابــن )٥(

؛ الســیوطي ، لـــب األلبــاب فـــي  ١/٧١،) ١٩٨٢-١ط(دار الكتــاب العربـــي -طبقــات خلیفـــة بــن خیـــاط،بیروت:
 . ١٨٨ ،) د ت(دار المعرفة  –تحریر األنساب ، بیروت 
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)بالشیعي علـى عهـد النبـي  العلـم والفضـل ال وكـان أبـو ذر یـوازي ابـن مسـعود فـي  )٦((
)تأخذه في اهللا لومة الئم ، قال فیه النبي  مـا أقلـت الغبـراء وال أظلـت الخضـراء (( :  (

، لم یشـهد بـدرًا وال أحـد وال الخنـدق ألنـه حـین اسـلم رجـع إلـى  )٧())أصدق لهجة من أبي ذر 
 وأقــام فــیهم حتــى مضــت هــذه المشــاهد ثــم قــدم المدینــة علــى رســول اهللا) بنــي غفــار (قومــه  
( ))٨( .  

)هـ وتحقق ما وعده إیاه النبي ٣٢توفي أبو ذر سنة       یرحم اهللا أبو ذر : ( بقوله  (
   .)١(إذ توفي في الربذة ، ولم یكن معه إال ابنته) یعیش وحده ویموت وحده

  

 
  

)هــو مــولى رســول اهللا         یم وقــد أختلــف المؤرخـــون فــي أســمه فقیــل أســمه إبـــراه (
)كــان عبــدًا للعبـــاس بــن عبــد المطلــب فوهبـــه النبــي )٢(وقیــل أســلم فلمــا ُبّشــر الرســـول  (
(   . )٣(بإسالم العباس أعتقه (

)شـــهد مـــع النبـــي       وكـــان أیـــام خالفـــة اإلمـــام علـــي  )٤(أحـــد والخنـــدق ومـــا بعـــدهما (
(u) میـر المـؤمنین كمـا عمـل ولــداه عبیـد اهللا وعلـي كّتابـًا أل،  )٥(خـازن بیت المال بالكوفـة

  .  )٧(هـ٤٠توفي سنة .  )٦( (u)علي 
                                                           

 –حلیــة األولیــاء وطبقــات األصــفیاء ، بیــروت ) :  ٤٣٠/١٠٣٨ت(بــد اهللا أبــو نعــیم األصــفهاني ، احمــد بــن ع )٦(
؛  ابــن عبــد البــر ،  ١١/١٤٩ ،؛ الصــفدي ، الــواقي بالوفیــات  ١/١٥٦ ،) ١٩٨٥ -٤ط(دار الكتــاب العربــي 

 . ٦٥-٤/٦١،االستیعاب 
 . ٨١-١٢/٨٠،ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ؛  ٣/٤٠٥ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم )٧(
) ١٩٧٨-١ط(المعارف ، القـاهرة  ) : م ٨٨٩/  هـ ٢٧٦ت(قتیبة الدینوري ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ابن  )٨(

 .    ١٤٩/ ١١ ،الصفدي ، الوافي بالوفیات ؛ ٢٥٣-٢٥٢ ،
 ،) ١٩٦٥(دار صـادر   –؛ ابـن األثیـر ، الكامـل فـي التـاریخ ، بیـروت  ٣٠٨/  ٤ ،تـاریخ الطبـري : الطبري  )١(

 . ٢/٧٧ ،، سیر أعالم النبالء  ؛ الذهبي ٢٦٤/ ٢
   .١/١٧٧،ابن عبد البر،االستیعاب؛ ٢/١٦ ،الذهبي؛سیر أعالم النبالء ؛٤/٧٣،ابن سعد،الطبقات الكبرى )٢(
 . ٦٦٨/  ٣ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  ؛  ٣/١٧٠ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٣(
دار الهجـرة للطباعـة  –جبـر ، بیـروت  السیوطي ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، تحقیق موفـق فـوزي )٤(

 . ١١٧ ،)  ١٩٩٠(  ١، ط
هــ  ٤٨١ت ( ؛ القاضي بـن البـراج ، عبـد العزیـز بـن البـراج الطرابلسـي  ٢/٤٤١ ،ابن األثیر، الكامل  )٥(

 . ١٠ ،)  ١٩٩١ -١ط( مؤسسة النشر  –جواهر الفقه ، تحقیق إبراهیم بهادلي ، قم ) : م ١٠٨٨/ 
 . ١٧٠/  ٣ ،لطبري الطبري ، تاریخ ا )٦(
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زر بن حبیش االسدي الكوفي احد بـن غـافرة بـن مالـك بـن ثعلبـة بـن دودان بـن أسـد بـن      
مخضــرم معّمــر عــاش مئــة  )٩(مقــرئ الكوفــة )٨(خزیمــة یكنــى أبــا مــریم ویكنــى أیضــًا أبــا مطــرف

مــن أصــحاب اإلمــام علــي  )١(یــة ومثلهــا فــي اإلســالموعشــرین ســنة منهــا ســتین ســنة فــي الجاهل
(u)  ٣(هـ٨٢توفي سنة  )٢(المحبین له(.   

  
 

  

كـان مـن أصـحاب  )٤(أبو عمرو ویقال له أبو االدبر ویقال أبو عائشة  *زیاد بن النضر     
ة كــان ذا وعــي عمیــق ومعرفــة كبیــر  )٥(اإلجــالء ومــن أعوانــه المخلصــین (u)اإلمــام علــي 

أوصــیت یــا : بوصــایا فقــال  (u)أوصــاه اإلمــام علــي  )٦( (u)بشخصــیة اإلمــام علــي 

                                                                                                                                                                      
ــــاریخ اإلســــالم  ١٦/  ٢ ،الــــذهبي ، ســــیر أعــــالم النــــبالء  )٧( ـــــن  ٦٦٨/  ٣: ، ت ؛ الكحالنــــي ، محـــــمد ب

 ٤ط(سبل اإلسالم،تحقیق محمد عبد العزیز الخولي ،مصر مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي : إسماعیل 
– ١٤٨/  ٢ ،)  ١٩٦ . 

 . ١٦٦/  ٤ ،سیر أعالم النبالء ، الذهبي ،  ١٠٤/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٨(
 ٢٦/  ١ ،)  ١٨٧٦ – ١ط( السیوطي،طبقات الحفاظ ، تحقیق علي محمد عمر،القاهرة،مكتبـة وهبـة  )٩(
. 
 . ٢٧٧/  ٣ ،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ١٩٤: التبریزي ،اإلكمال في أسماء الرجال )١(
 . ٦/١٠٤،ابن سعد ، الطبقات  )٢(
 – ١ط(دار العاصــــــمة–ء ووفیــــــاتهم،تحقیق عبــــــد اهللا احمــــــد ســــــلیمان،الریاضابــــــن حبان،مولــــــد العلمــــــا )٣(

١/٢٠٥،)١٩٩٠ . 
 .لم اعثر له على ترجمة  *
 . ٥٣٠/  ٢ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٤(
 . ٦٥ ،الطوسي ، رجال الطوسي  )٥(
وقعــة صــفین ، تحقیــق عبــد الســالم ) : م ٨٢٧/ هـــ ٢١٢ت( ابــن مــزاحم المنقــري ، نصــر بــن مــزاحم  )٦(

 ١٠١ ،)  ١٩٨٦ – ٢ط( المؤسسة العربیة للطبع والتوزیع  –د هارون ، القاهرة محم
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أمیــر المؤمنـــین حافـــظًا لوصـــیتك مؤدبــًا بأدبــك یــرى الرشــد فــي نفــاذ أمــرك والغــّي فــي تضــییع 
  . )٧(عهدك

  
 

  

ن زید بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن حدرجان بن عباس بـ     
لیث بن حداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمرو بن ودیعـة بـن افصـى بـن عبـد القـیس بـن 

أبــــا : یكنـــى أبــا ســـلمان ویـــقال   )٨(افصــى بــن دعمـــي بــن جدیلـــة بــن أســـد بــن ربیعــة بـــن نــزار
)أدرك النبـــي )٩(عائــــشة مـــن خـــواص  )١٠(وصـــحبه وهـــو اخـــو صعصـــعة بـــن صـــوحان (

كان فاضًال دینـًا سـیدًا  )١(انًا ومن الصلحاء األتقیاءوممن أوتي لسانًا وبی (u)اإلمام علي 
  . )٣( (u)استشهد یوم الجمل مع اإلمام علي  )٢(في قومه

  
  
  

 
  

وّاله أمیـــر  )٥(لـــه صـــحبة )٤(ســعد بـــن مســـعود الثقفـــي عـــم المختـــار ابــن أبـــي عبیـــد الثقفـــي     
حــین  (u)ن اإلمــام علــي وقیــل إ )٦(مــؤمنین بعــض عملــه ثــم استصــحبه معــه إلــى صــفین

  . )٧(تحرك إلى صفین ولى سعد بن مسعود الثقفي على المدائن
                                                           

/  ٣ ،)١٩٩٣-١ط( حیـــدري-مســـتدركات علـــم رجـــال الحـــدیث ،طهـــران:  الشـــاهرودي ،علـــي النمـــازي )٧(
٤٥٥ 

 . ١٢٣/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٨(
 . ٢٤٨/  ٤ ،ابن حبان، الثقات  )٩(
 . ٥٣٢/  ٢ ،، ابن حجر ، اإلصابة  ٥٥٥/  ٢ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )١٠(
شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، ) : م ١٦٧٨/ هـ ١٠٨٩ت (ابن العماد الحنبلي ، أبو العالء عبد الحي  )١(

 . ٤٤/  ١ ،) د ت(المطبعة التجاریة  –القاهرة 
 . ٤٤٠/  ٨ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٢(
 . ٢٤٣ ،خلیفة ، طبقات خلیفة  )٣(
) م١٠٥٨/هـــ٤٥٠ت (، النجاشــي ، ابــو العبــاس احمــد بــن علــي  ٣٢/  ٦ ،الطبرانــي ، المعجــم الكبیــر )٤(

 . ١٧-١٦ ،)  ١٩٩٦ – ٥ط( مؤسسة النشر  –رجال النجاشي ، تحقیق موسى التبریزي ، قم 
 . ١٦٧/  ٢ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٥(
 . ٧٠/  ٣ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٦(
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 (u)والـذي لجـأ إلیـه اإلمـام الحسـن  )٨(كان سعدًا من أمراء األسـباع مـن أهـل الكوفـة     
  .یوم      

  . )٩*(ساباط 
  

رسـالة في رسالة له ووصفه بالتقوى والنجابة ودعـا لـه فـي  (u)أثنى علیه اإلمام علي    
أما بعد فقد وفرت على المسلمین فیئهم وأطعت ربـك ونصـحت إمامـك وفعلـت ( : یقول فیها 

  . )١٠()  فعل العفیف فقد حمدت أمرك ورضیت هدیك ، وأبنت رشدك ، غفر اهللا لك والسالم
  
 

  

الحـارث سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبـة بـن عبیـد بـن األبحـر وهـو خـدره بـن عـوف بـن     
الخزرج بن الحارث بن الخزرج األنصاري الخدري وأمه أنیسة بنت أبي حارثة من بنـي عـدي 

)، صـــاحب رســـول اهللا  )١(بـــن النجـــار شـــهد أبـــو ســـعید  )٢(ومـــن فضـــالء أهـــل المدینـــة (
(u)ومــن الســابقین فــي مصــاحبة اإلمــام )٣(الخنــدق ومــا بعــدها وشــهد بیعــة الرضــوان

)٤(  ،
  . )٥(بقیعهـ ودفن بال٧٤توفي سنة 

  

                                                                                                                                                                      
 . ٥٦٥/  ٤ ،تاریخ الرسل الطبري ،  )٧(
بغیــة الطلــب فــي تــاریخ حلــب ، تحقیــق ) : م١٢٦١/هـــ٦٦٠ت(ابــن عــدیم، كمــال الــدین عمــر بــن احمــد )٨(

 . ٤٢٧٤/  ٩ ،)  ١٩٨٨ – ١ط( دار الفكر ،  –سهیل زكار ، بیروت 
 )٣/١٦٦ ،الحموي ، معجم البلدان ( موضع قرب المدائن یعرف بساباط كسرى  *
 . ٣٨٧/  ٢ ،والتعدیل الرازي ، الجرح  )٩(
 . ٥٣ – ٥١/  ١ ،؛ الثقفي ، الغارات ٣٧٨/  ٢ ،البالذري ، انساب األشراف  )١٠(
؛ ابــن عبــد البــر ،  ٣/٧٨ ،؛ ابــن حجــر ، اإلصــابة  ١٦٩ – ٣/١٦٨ ،الــذهبي ، ســیر أعــالم النــبالء  )١(

 . ١٦٧٢ – ٤/١٦٧١: االستیعاب 
 . ٥٥٣ – ٥٥١/ ٥ ،ي ، تاریخ اإلسالم ؛ الذهب ٣٧٣/  ٢٠،ابن عساكر ، تاریخ دمشق  )٢(
اإلكمــال فــي أســماء الرجــال ، تحقیــق ) : م  ١٣٤٠/ هـــ ٧٤١ت( التبریــزي ، ولــي الــدین أبــو عبــد اهللا   )٣(

   ١٠٢،) د ت(مؤسسة أهل البیت  –أبي أسد اهللا بن محمد األنصاري ، قم 
 .١٦٩  – ٣/١٦٨:الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٤(
مـن ال یحضـره الفقیـه ، ) : م ١٩٩١/ هــ ٣٨١ت ( جعفر محمد بن علي بن الحسین  الصدوق ، أبي )٥(

)  ١٦٨٩/هــ١١٠١ت (؛ محمـد علـي االردبیلـي  ٢/٥٣١ ،) د ت  – ٢ط( تحقیق علي الغفاري ، قـم 
  ١/٣٥٢ ،) د ت( مكتبة المحمدي  –بیروت : جـامع الـرواة وٕازاحة االشتباهات : 

 



53 
 

 
  

 )٦(سعید بن قیس بن زید االرحبي الهمذاني ، فارس من االجواد من ساللة ملوك همـذان     
ومــــن خیــــار التــــابعین ورؤســــائهم  )٧((u)كـــــان مـــــن خـــــواص صــــحابة أمیــــر المــــؤمنین . 

  .)٩(هـ ٥٠توفي سنة .)٨(وزهادهم
  

 
  

)أبا عبـد اهللا مـولى رسـول اهللا  سلمان الفارسي یكّنى      مـن ) رامهرمـز( أصـله مـن  (
فـــارس ، تنقلـــت بـــه األحـــوال إلـــى أن صـــار الرجـــل مـــن یهـــود المدینـــة ، فلمـــا هـــاجر الرســـول 

( )إلــى المدینــة اســلم ســلمان وكاتــب الرســول ســیده الیهــودي وأعلنــه الرســول  ( ) 
  . )١(على اداء ما علیه فنسب إلیه

جـي مـن أصـفهان ، سـافر : مـن رامهرمـز وٕانمـا مـن قریـة یقـال لهـا وقیل إن أصـله لـیس      
  .بطلب   

ــًا حتــى وصــل إلــى الرســول  الــدین فــدان أوًال بــدین النصــرانیة ، ویقــال انــه تداولــه اثنــا عشــر رّب
( كان من الزاهدین األخیار فقربه الرسول منه وأدناه إلیه حتى  )٢(، وهو من المعمرین (
وأهــل بیتــه ،  (u)كــان ســلمان مــن ُعشــاق علــي. )٣()ل البیــت ســلمان منــا أهــ: ( قــال فیــه 

  . )٤(عارفًا بحقهم مضحیًا في سبیلهم قریبًا منهم

                                                           
 . ٥٥/  ٤ ،الرازي ، الجرح والتعدیل  )٦(
 ٧/٢٤٣ ،أعیان الشیعة : ؛ محسن االمین  ٧٤/  ٤ ،الشاهرودي ، مستدركات علم رجال الحدیث  )٧(
 . ٣٨٢/  ٣ ،؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ٨٧/  ٢ ،البروجردي ، طرائف المقال  )٨(
 . ١٤٩/  ٣ ،الكامل : ابن األثیر  )٩(
محاضــرة ): م١٢٤٠/هـــ٦٣٨ت(ابــن العربــي ، محــي الــدین  ؛ ٣١٦/  ٥ ،ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة  )١(

)  ١٩٦٨ – ١ط( مطبعـة السـعادة  –األبرار ومسامرة األخیار في األدبیات والنوادر واألخیار ، مصـر 
،١٩١ -١/١٩٠ . 

 ،؛ ابــن األثیــر ، أســد الغابــة  ٥٦/  ٢ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب  ٧٥/  ٤،ابــن ســعد ، الطبقــات )٢(
٢/٣٢٨ . 
 . ٨٣/  ٤ ،ابن سعد ، الطبقات  )٣(
 . ١٩٢/  ١ ،الطبرسي ، االحتجاج )٤(
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)وقـــد كـــان تلمیـــذًا نجیبـــًا للرســـول األكـــرم    تنـــوّر بعلمهـــم حتـــى  (u)واإلمـــام علـــي (
خر سلمان علم العلم األول واألخر وقرأ الكتاب األول واأل: أعجب بعلمه أمیر المؤمنین فقال 

  . )٥(وكان بحرًا ال ینضب
: وقــد دأب ســلمان علــى األكــل مــن كــد یــده فقــد كــان یعمــل بنســج الخــوص وكــان یقــول      

أشــتري خوصــًا بــدرهم فأنســجه بیــدي فأبیعــه بثالثــة دراهــم أشــتري بــدرهم خوصــًا وأنفــق درهمــًا 
إذ .  )٦(علـى عیــالي وأتصــدق بـدرهم ، ولــو أن عمــر بـن الخطــاب نهــاني عـن ذلــك مــا انتهیــت

  . )٧(وهو على والیتها  كان عمر والّه المدائن و لم یترك عمله بالخوص
وخمسین عامًا وأختلف في وفاته فقیل في خالفة عمر وقیل في  نمائتاعاش سلمان قرابة      

   . ) ٨(خالفة عثمان 
  
 

 
بن منقذ بن ربیعـة بـن احـرم  سلیمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون وهو عبد العزى     

)بــن خبــیس بــن حبیشــة بــن كعــب بــن عمــرو وكنیتــه أبــا مطــرف اســلم وصــحب النبــي ) 
)وكــان اســمه یســار فلمــا اســلم ســماه الرســول  ســلمان كــان مــن أشــراف قومــه ، تحــول  (

  ٠سلمان إلى الكوفة    
ه مــن رســول اهللا وحدیثــه ُمحــتج بــه مــن المحــدثین ، نقلــ )٢(لــه روایــة  .)١(حــین نزلهــا المســلمون

( اجـــمع المؤرخــون علــى شــرف ومنزلــة ســلیمان فــي قومــه وأثنــوا علیــه  )٣(بــال واســطة (
                                                           

 . ١٨٧/  ١ ،أبو نعیم األصفهاني ، حلیة األولیاء  )٥(
 . ٥٢٣/  ١ ،ابن الجوزي ، صفة الصفوة )٦(
  . ٤١٣/  ٢ ،المسعودي ، مروج الذهب  )٧(
/ ١،هبي ، سـیر أعـالم النـبالء ؛ الـذ ٢٧١،؛ ابـن قتیبـة ، المعـارف  ٩٣/  ٤ ،ابن سـعد ، الطبقـات   ) ٨(

٥٥٤.  
 
 ١٦٠/  ٣ ،؛ ابن حبان، الثقات  ١/  ٤ ،؛ البخاري ، التاریخ الكبیر ٢٩٣- ٢٩٢/ ٤ ،ابن سعد ، الطبقات  )١(

 ،؛ الرازي ، الجـرح والتعـدیل  ١١٢/  ١ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ١٨ ،، مشاهیر علماء األمصار  ١٦١-
 –إكمال اإلكمال ، بیروت ) : م ١٠٥٥/ هـ ٤٤٧ت (لحسین بن علي بن جعفر ؛  ابن ماكوال ، ا  ١٢٣/  ٤

تـــاریخ / ؛ الـــذهبي ، ١٢٦/  ٥ ،؛ العینـــي ، عمـــدة القـــارئ  ١٦٣/  ٢ ،)  ١٩٩٠ – ١ط( دار الكتـــب العلمیـــة
 ٩٤ ،؛ الطوسي ، رجال الطوسي ٣٩٥ – ٣٩٤/  ٣ ،؛ سیر أعالم النبالء  ١٢٢/  ٥ ،اإلسالم 
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ُوّعـد مـن )  علیھمWا السWالم(،صـحب سـلیمان االئمـة علـي والحسـن والحسـین)٤(بالفضل والدین والعـبادة
  . )٦(هـ٦٥،توفي سنة )٥(كبار الشیعة

  
  

 
 

وكنیتـه سـلیم أبـا صـادق ، ُعـّد مـن  )٧(ي العامري یكنى أبـا صـادق سلیم بن قیس بن الهالل   
أفاضــــل المحــــدثین وعلمــــائهم وعظمــــائهم ، صـــــحب اإلمــــام علــــي والحســــین وزیــــن العابـــــدین 

  .)٨((u)والباقر
  .   )١(هـ  ٧٤توفي سنة      

  

 
دعــة بــن ســهل بــن حنیــف بــن واهــب بــن واهــب بــن عكــیم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مج     

األنصــاري اخــو .  )٢(عمــرو بــن خنســاء بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف بــن مالــك بــن األوس
)شـهد حـروب النبـي  )٣(الصحابي عثمـان بـن حنیـف جمیعهـا وكـان مـن الثـابتین حـین  (

)قیـــل إن النبـــي  )٤(فـــّر النـــاس فـــي احـــد وأمـــره  )٥(آخـــى بـــین ســـهل وعلـــي عنـــد الهجـــرة (

                                                                                                                                                                      
 . ٢٤١ – ٢٤٠/  ١٥ ،في بالوفیات الصفدي ، الوا )٢(
 .١٤٥ – ١٤٤/  ٣ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٣(
المراجعــات ، :؛ شــرف الــدین ،عبــد الحســین شــرف الــدین ١٢٧/  ٣ ،؛ الزركلــي ، األعــالم  ١٤٥/  ٣ ،م ن  )٤(

 ) .١٩٨٣-٢ط(تحقیق حسین الراضي ، بیروت  
 . ١٣١ ،ن . م  )٥(
 –ذوب النظــار ، تحقیــق فــارس حســون ، قــم ) : م ١٢٤٧/ هـــ ٦٤٥ت( ابــن نمــا الحلــي ، جعفــر بــن محمــد  )٦(

 .٧٣،)  ١٩٩٦ – ١ط( مؤسسة النشر 
المصـنف ، تحقیـق سـعید اللحـام ، بیـروت ) : م ٨٤٦/ هــ ٢٣٥ت(ابن أبي شیبة الكوفي ، عبد اهللا بـن محمـد  )٧(

 . ١٤٥/  ٣ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٧٢٠/  ٨ ،)  ١٩٨٩ – ١ط( دار الفكر  –
  . ١٤٢/  ٣ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٤٨٩/  ٣،بن سعد ، الطبقات ا )٨(

  

 

 . ١٣٦،  ١١٤،  ١٠١ ،رجال الطوسي : الطوسي : ینظر  )١(
 . ١٩٨/  ٣ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٢٦٦/  ١ ،ابن قانع ، معجم الصحابة  )٢(
 . ٣٢٥/  ٢ ،؛ الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ٤٧١/  ٣ ،ابن سعد ، الطبقات  )٣(
 . ٢٢٣/  ٢ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٤(
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)الرســــول  ، كــــان اإلمــــام  )٦(یكســــرها ویوقــــد النــــار علیهــــاأن یكســــر األصــــنام فصــــار  (
  .  )٨(هـ٣٩توفي سهل بن حنیف بالكوفة سنة .   )٧(یثق به ویستعین به في أمره(u)علي

  
  

 
سیحان بن صوحان بـن حجـر العبـدي مـن بنـي عبـد القـیس ، اخـو صعصـعة وزیـد أبنـي      

  . )١٠(المقربین (u)الب ، وهو من صحابة اإلمام علي بن أبي ط )٩(صوحان
  
 

  

شریح بن هانئ بن یزید بن الحارث بن كعب وقیل شریح بن هانئ بن یزید بن نهیك بن      
)درید بن سفیان ، أدرك النبي )وبـه كنـى النبـي  ( أبـاه أبـا شـریح ، وكـان شـریح  (

ــــي ، مــــن خطبــــاء الكوفــــة ومــــن خــــواص أمیــــر المــــؤمنین )١(یكنــــى أبــــا المقــــدام  )٢((u)عل
  . )٣(ومشاهیر التابعین

                                                                                                                                                                      
 . ٣٢٨/  ٢ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٥(
 . ١٩١/  ٥ ،المقدسي ، البدء والتاریخ  )٦(
مـــآثر ) : م١٤١٨/هــــ ٨٢١ت( ؛ القشـــقلندي ، احمـــد بـــن علـــي  ٣/٩ ،ینظـــر الطبـــري ، تـــاریخ الرســـل  )٧(

 . ١/١٠٩،) ١٩٨٥ – ٢ط(مد فراج ، الكویت االنافة في معالم الخالفة ، تحقیق عبد الستار اح
 . ١٩٨/  ١ ،خلیفة ، تاریخ خلیفة  )٨(
 . ٥٢٥/  ٣ ،؛ الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ١٢٥/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات )٩(
؛ محســـن  ١٩٥/  ٣ ،؛ ابـــن حجـــر ، اإلصـــابة  ٤٤٥/  ١٩: ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ مدینـــة دمشـــق  )١٠(

تــاریخ الكوفــة ، تحقیـــق : ؛  البراقــي ، حســین بــن احمــد النجفــي  ٣٢٥/  ٧ ،األمــین ، أعیــان الشــیعة 
  .   ٣٠٨،)  ٢٠٠٤- ١ط( المكتبة الحیدریة  –ماجد احمد العطیة ، النجف 

  
 
؛ ابــن الصــباغ ، علــي  ١٠٧/  ٤ ،؛ الــذهبي ، ســیر أعــالم النــبالء  ٢٦٤/  ٥ ،الــبالذري ، انســاب األشــراف  )١(

الفصـول المهمـة فـي معرفـة االئمـة ، ) : م ١٤٥١/ هــ  ٨٥٥ت( الـدین بن احمـد بـن محمـد بـن احمـد بـن نـور 
 . ٥٠٨/  ١ ،) ٢٠٠٤(دار الحدیث  –تحقیق سامي الغریري ، قم 

 . ٢٠٧-٢٠٦/  ٤ ،الشاهرودي ، مستدركان علم رجال الحدیث  )٢(
 . ٤٥٢/  ١٢ ،المزي، تهذیب الكمال )٣(
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   .  )٤(هـ٧٨ُعّد من المعمرین اذ عاش قرابة مائة وعشرین عامًا وتوفي سنة      
 

  

صعصــعة بــن صــوحان بــن حجــر بــن الحــارث بــن الهجــرس بــن صــبرة بــن حــدرجان بــن      
ة بـن افطـر بـن عبـد عساس بن لیث بن حداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمـرو بـن ودیعـ

القــیس مــن ربیعــة ، وكنیتــه أبــا طلحــة ، مــن أصــحاب أمـــیر المــؤمنین علـــي بــن أبــي طالــب 
(u))مـــن ســـادات عبـــد  )٦(وهـــو احـــد فصـــحاء العـــرب وكـــان ثقـــة ، شـــریفًا مطاعـــًا أمیـــرًا  )٥

  .  )٨(توفي في خالفة معاویة بن أبي سفیان )٧(القیس من أهل الكوفة

 
  

عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمیر بن جابر بن حمیس بن جزء بن سعد بـن لیـث بـن      
رأى النبـــي  )١٠(یكنـــى أبـــا الطفیـــل ولـــد ســـنة ثـــالث للهجـــرة )٩(كلـــدة بـــن حنبـــل الكنـــاني القرشـــي

( وأتباعـــه  (u)كـــان مـــن صـــحابة اإلمـــام علـــي  )٢(وروى عنـــه )١(فـــي حجـــة الـــوداع (
  .   )٤(توفي سنة مائة للهجرة )٣(المقربین

  

 
  

                                                           
 . ٣٠٨/  ٣ ،؛ ابن حجر اإلصابة  ٢٦٨/  ٢ ،، أسد الغابة؛ ابن األثیر  ٢٢١/  ١ ،خلیفة ، تاریخ خلیفة  )٤(
 ٢ ،؛ ابن عبـد البـر ، االسـتیعاب  ٢٦٥/  ٥ ،؛ البالذري ، انساب األشراف ٢٢١/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٥(

 . ٣٠٨/  ٣ ،؛  ابن حجر ، اإلصابة  ٢٧٣/ 
 . ٦/٢٧٦ ،نة البحار  ؛  الشاهرودي ، مستدرك سفی ٥٢٨/  ٣ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٦(
 . ٣/٢٠٥ ،؛ الزركلي ، األعالم  ٣/٥٠ ،المسعودي ، مروج الذهب  )٧(
 . ١٣٨-١٣٧ ،الفتال النیسابوري ، روضة الواعظین  )٨(
 . ٢١٦ ،؛ خلیفة ، طبقات خلیفة  ٤٥٧/  ٥ ،ابن سعد ، الطبقات  )٩(
 . ٢/٣٤٧ ،، االستیعاب ؛  ابن عبد البر ١٩٨/  ١ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )١٠(
 . ٤٦٨/  ٣ ،سیر أعالم النبالء : الذهبي  )١(
 . ٢٥٥/  ٣ ،الزركلي ، األعالم  )٢(
 . ٣٣٣/  ١٦ ،؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات  ٣٠٧/  ٢ ،الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي )٣(
/  ٢ ،السـتیعاب ؛ ابـن عبـد البـر ، ا ٦٨ ،؛  خلیفة ، طبقات خلیفة  ٤٢٨/  ٥ ،ابن سعد ، الطبقات  )٤(

٣٤٧ . 
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عبــد اهللا بــن بــدیل بــن ورقــاء بــن عبــد العــزى بــن مــازن بــن عــدي بــن عمــرو بــن ربیعــة بــن     
صــحابي مــن الــدهاة ،     )٥(حـــارثة ، اســلم مــع أبیــه عنــد الفــتح وشــهد حنیــف والطــائف وتبــوك

 .)٦(الفصحاء
)له النبــيأرســ )٧(انتهــت إلیــه الســیادة فــي خزاعــة وكــان صــاحب قــدر وجاللــة مــع أخویــه (

وعبــد اهللا مـن صــحابة اإلمــام  )٨(عبـد الــرحمن ومحمـد إلــى الـیمن لیفقهــوا أهلهـا ویعلمــوهم الـدین
  .  )٩(هـ٣٧المقربین توفي سنة  (u)علي 

  

 
  

عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن      
وأمـه أسـماء  )١٠(بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ویكنـى ابـا محمـدكالب بن مرة 

بن كعب بن ربیعة الخثعمي ولدته فـي  الحبشـة فـي السـنة األولـى للهجـرة وكـان  *بنت عمیس
ـــــة یســـــمونه قطـــــب الســـــخاء  ـــــه صـــــحبة وروایـــــة )١()لكرمـــــه(أهـــــل المدین ـــــایع رســـــول اهللا  )٢(ل ب

( ) تكفلـه النبـي  )٣(وعمره سبع سنین(    )٤(فـي مؤتـة ) الطیـار(بعـد استشـهاد والـده (

                                                           
 . ٨٧٢/  ٣ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٥(
 . ٢٤/  ٥ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٦(
 . ١٠٨/  ٣ ،؛ الذهبي سیر أعالم النبالء  ٢٠٨ ،ابن مزاحم ، وقعة صفین  )٧(
 . ٤١٨ ،علي خان المدني ، الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة  )٨(
 ١٨٤/  ٣ ،؛ ابــــــــــــن األثیــــــــــــر ، أســــــــــــد الغابــــــــــــة  ٤/١٨ ،إلصــــــــــــابة ابــــــــــــن حجــــــــــــر العســــــــــــقالني ، ا )٩(

 . ٤/٧٣،؛الزركلي،األعالم
؛ ابـــن حجـــر ، اإلصـــابة  ٩/٤١،؛ ابـــن كثیـــر ، البدایـــة والنهایـــة  ٢/٨٩١:الباجي،التعـــدیل والتجـــریح  )١٠(
،٤/٣٥ 
بـي أسماء بنت عمیس بن معد بن تـیم ابـن الحـارث وأمهـا هنـد بنـت عـوف أسـلمت أسـماء قبـل دخـول الن *

( دار األرقــم بمكــة وبایعــت وهــاجرت إلــى الحبشــة وبعــد استشــهاد جعفــر فــي مؤتــة تزوجهــا أبــو  (
 ) .  ٢٨١- ٨/٢٨٠،ابن سعد ،الطبقات :ینظر(  . (u)بكر وبعد موت أبو بكر تزوجها علي 

 .٢٧،ابن حبان ، مشاهیر علماء األمصار  )١(
  .١٩١،األقوال  ، الحلي ،خالصة٣/٤٥٦،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٢(
 .٢/٢٣ ،؛ العجلي ، معرفة  الثقات ٤/٣٧،ابن سعد ،الطبقات  )٣(

 

 . ٣/٤٥٧،الذهبي سیر أعالم النبالء  )٤(
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،  )٥((u)منذ صغره وآزره وتزوج ابنته زینـب بنـت علـي  (u)، صحب عمه علیًا 
     .  )٦(هـ٨٠توفي بالمدینة سنـة 

  
 

  

عبد اهللا ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس المكي وكنیتـه 
)ن رســول اهللا ابــ،أبــو عبــاس  وأمــه لبابــة بنــت . )٧(ولــد بمكــة قبــل الهجــرة بــثالث ســنین(

صــحابي فقیــه دعــا لــه الرســول  )٨(الحــارث بــن حــزن الهاللیــة وهــو بــن خالــة خالــد بــن الولیــد
( كمـا  . )٩(بالفهم في القران الكریم ، فكان یسـمى حبـر األمـة وبحـر العلـم لكثـرة علمـه (

)جـاء عـن الرسـول  )١٠(رجمـان القـرانلقب بفقیه العصر وٕامام التفسیر وت : ( انـه قـال  (
  .  )١١()لكل شيء فارس وفارس القران عبد اهللا بن عباس 

  
وصــحابته وثقاتــه وعمالــه المخلصــین كمــا صــحب  (u)كــان مــن أتبــاع اإلمــام علــي      

  ٠بعده         
   )٢(.هـ  ٦٨توفي سنة  .)١(واخلص لهما  )  علیھما السالم(الحسن والحسین 

                                                           
 ٣/١٠٨،؛ تهذیب التهذیب ٤/٣٧ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٥(
 .٣/١٧،؛ ابن عبد البر ، االستیعاب  ٤/٤١،ابن سعد ، الطبقات  )٦(
 . ١٩٢/ ٣ ،؛ ابن األثیر ، اسد الغابة  ١٠٢/  ٥ ،ابن سعد ، الطبقات )٧(
 ،) ١٩٩١(كفایــة االثر،تحقیــق عبــد اللطیــف الحســیني،بیروت ) م ١٠٠٩/ هـــ ٤٠٠ت( الخــزاز القمــي  )٨(

المكتبـــــة  –ذخـــــائر العقبـــــى ، القـــــاهرة ) : م١٢٩٤/هــــــ٦٩٤ت (؛ الطبـــــري ، احمـــــد بـــــن عبـــــد اهللا ٣٢٧
 . ٢٥٦ ،)  ١٩٧٦(المصریة 

 . ٥٠٤/  ١ ،هذیب ابن حجر ، تقریب الت )٩(
 . ٥٨ ،إسعاف المبطأ: السیوطي ، جالل الدین  )١٠(
    . ١١٠ ،) ١٩٩٧(طهران  –الشریف المرتضى ، الناصریات ، تحقیق مركز البحوث والدراسات  )١١(
  
 
 . ١٢١/  ٧ ،؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات  ٦٣/  ٣ ،ابن خلكان ، وفیات األعیان )١(
؛ الــذهبي ، ســیر أعــالم  ١٥٥/  ٥ ،؛ الطبــري ، تــاریخ الرســل  ٣٩/  ٤ ،افالــبالذري ، انســاب األشــر  )٢(

 . ٣/٣٥٣،النبالء 
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عبـد اهللا بــن مســعود بــن غافـل بــن شــمتاح بــن فـأر بــن مخــزوم بــن صـاهلة بــن كاهــل بــن      
الحارث بن نعیم بن سعد بن هذیل بن مدركة واسم مدركة عمرو بن الیاس بن مضر، ویكنى 

بـن  أبا عبد الرحمن ، وأم عبد اهللا بن مسعود أم عبد بنـت ود بـن سـوداء بـن قـریم بـن صـاهلة
 ،صـــحابي شــهد بـــدر والمنــازع كلهـــا وهــاجر الهجـــرتین وشــهد لـــه رســـول )٣(كاهــل بـــن الحــارث

(  ٣٣، تــوفي ســنة )٥(المقــربین (u) وكــان مــن صــحابة أمیــر المــؤمنین   )٤(بالجنــة (
   .)٦(هـ

  

 
  

مناف بن عبد اهللا بن هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص بن مالك بن أهیب بن عبد      
  . )٨(األخیار (u)، وكان كوالده من صحابة اإلمام علي  )٧(زهرة القرشي

  

 
  

                                                           
 . ٢٠٨/  ٣ ،؛ ابن حبان ، الثقات  ٤٧ ،؛ خلیفة ، الطبقات  ١٥٠/ ٣ ،ابن سعد ، الطبقات  )٣(
؛ الطوســي ،  ١٩٨،) ١٩٩٧ – ١ط( ُغنیــة النــزوع ، قــم ) : م ١١٨٩/هـــ ٥٨٥ت (ابــن زهــرة الحلبــي  )٤(

 . ٩٦/  ١ ،لخالفا
)  ١٩٨٥(مطبعـــة ســـید الشـــهداء –رســـائل المرتضـــى ، تحقیـــق احمـــد الحســـیني،قم:الشـــریف المرتضـــى )٥(
،٢/٢٠٢ . 
 ٣ ،؛ ابــن عبــد البــر القرطبــي ، االســتیعاب ٤٧ ،؛ خلیفــة ، الطبقــات ١٥٢/  ٣ ،ابــن ســعد ، الطبقــات )٦(
/٩٨٧ . 
 . ٣٧١/  ٣ ،ابن األثیر ، أسد الغابة  )٧(
األخبــار ): م٨٩٥/هـــ٢٨٢ت(؛ أبــو حنیفــة الــدینوري ،أحمــد بــن داود ٣٥٦ ،احم ، وقعــة صــفین ابــن مــز  )٨(

؛ ابــــن اعــــثم الكــــوفي  ١٨٣ ،) ٢٠٠٠-١ط(الطوال،تحقیــــق عصــــام محمــــد،بیروت،دار الكتــــب العلمیــــة
-١ط(دار األضــواء للطباعــة والنشــر -الفتوح،تحقیــق علــي شــیري ، بیــروت): م٩٢٦/هـــ٣١٤ت(،أحمــد
؛ احمـد زكـي صـفوت ، جمهـرة ٣٤٢/  ٢٣ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینـة دمشـق  ؛ ١٢٣/ ٣ ،) ١٩٩١

 . ٢/١٨٤) : د ت(المكتبة العلمیة  –خطب العرب بیروت 
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بـن المنـذر بـن حـرام بـن عمـرو ) الشـاعر ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت األنصـاري      
 )١(ابن زید مناة ابـن عـدي بـن عمـرو بـن مالـك بـن النجـار وكنیتـه أبـو محمـد ویقـال أبـو سـعید

)أدرك النبي  )وهو ابن خالة إبراهیم ابن النبي  ( فأمـه هـي سـیرین أخـت ماریـة  (
)القبطیــة زوج الرســول  األبطــال ، تــوفي  (u)وهــو مــن صــحابة اإلمــام علــي ، )٢( (

  . )٣(هـ ١٠٤سنة 
  

 
  

)عبیــد اهللا بــن أبــي رافــع مــولى النبــي       كــان كاتبــا لعلــي  )٤(واســم أبــي رافــع اســلم  (
(u) ٦(هـ ٥٠توفي سنة  )٥(وهو من خواص صحابته(.  

  

 
  

، وكنیتـه أبـا  )٧(عبید اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بـن عبـد منـاف الهاشـمي     
)أدرك النبـــي  )٨(محمـــد احـــد  )٩(وهـــو ابـــن عمـــه واخـــو حبـــر األمـــة عبـــد اهللا بـــن عبـــاس (

                                                           
؛ ابــــن حجــــر العســــقالني ، اإلصــــابة  ٢٨٥/ ٣،؛ابــــن األثیر،أســــد الغابــــة٥/٢٢٦،ابــــن ســــعد الطبقــــات )١(
،٥/١٢٥ . 
 .   ٦٤/  ٥ ،أعالم النبالء  ؛ الذهبي ، سیر ٦٤/  ١٧: المزي، تهذیب الكمال  )٢(
 . ٤٣٨ ،خلیفة ، الطبقات  )٣(
؛ العجلــــي ، عـــــبید بـــــن  ٣٨١/  ٥ ،؛ البخــــاري ، التــــاریخ الكبیــــر  ٢٨٢/  ٥ ،ابــــن ســــعد ، الطبقــــات  )٤(

 ١١٠/  ٢،) ١٩٨٥ – ١ط (معرفة الثقات،المدینـة المنـورة مكتبـة الـدار):م  ٨٧٤/ هـ   ٢٦١ت (حاتـم
. 

ت القــرن الرابــع (؛ ابــن شــعبة الحرانــي أبــو محمــد الحســن بــن علــي ٧٧/  ١ ،الغابــة  ابــن األثیــر ، أســد )٥(
) ١٩٨٤ – ٢ط(مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي  –تحـــف العقول،تحقیـــق علـــي اكبـــر الغفـــاري،قم ):الهجـــري

،١٧٦  . 
 . ٢٤٤/  ١٩ ،الصفدي ، الوافي بالوفیات  )٦(
 ٦٤/  ١،؛ابـن العماد،شـذرات الـذهب١٨ ،؛ابن حزم، جمهـرة انسـاب العـرب٦/١١٤،ابن سعد،الطبقات  )٧(
. 
 ٣٣٠/  ٢ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٥٢٤/  ٣ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ٤٠٤ ،خلیفة ، الطبقات  )٨(
  . ٥١٢/  ٣ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٩(
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كــان جــوادًا  )١(وثقاتــه ووالتــه علــى األمصــار ، حیــث واله الــیمن (u)لــي صــحابة اإلمــام ع
   )٣(.هـ ٦٧، ُعمي آخر عمره وتوفي بالمدینة سنة  )٢(سخیًا له عبید كثیرون

  
  
  

 :  
  

 )٤(عبیدة بن عمرو ویقال بن قیس بن عمرو السلماني المرادي الكوفي،وكنیتـه أبـو عمـرو    

)اســلم عبیــدة فــي حیــاة النبــي  )٥(وقیــل أبــا مســلم وكــان مــن أصــحاب اإلمــام علــي  )٦((
(u) ٧(النجباء( .  

   . )٨(هـ ٧٤هـ وقیل  ٧٣توفي سنة      
  

 
  

عثمان بـن حنیـف بـن واهـب بـن عكـیم بـن ثعلبـة بـن الحـارث بـن مجدعـة بـن عمـرو بـن      
  .حنش          

  .)٩(سي القبانيابن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري األو 
واحــد صــحابة اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب  )١١(صــحابي شــهد بــدراً  )١٠(وكنیتــه أبــا عمــرو     
(u)   

                                                                                                                                                                      
 
 . ٢٦٧/  ٤ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )١(
 . ٢٧/  ٣ ،ي ، مروج الذهب ؛ المسعود١٢٢ – ١٢١ ،ابن قتیبة ، المعارف  )٢(
 . ٦٤/  ١ ،؛ ابن العماد ، شذرات الذهب  ٦٣٣/  ١ ،ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )٣(
 . ٥٤٦/  ٣ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ٩٣/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٤(
 . ١٠٠/  ١،؛ العجلي ، معرفة الثقات  ٤٠٢/  ٢ ،البالذري ، انساب االشراف   )٥(
 . ٤٢٥ ،یبة ، المعارف ابن قت )٦(
 . ١٠٤/ ١٢ ،الخوئي ، معجم رجال الحدیث  )٧(
تــاریخ : ؛ الخطیــب البغــدادي  ٢٨٧/  ١٩ ،؛ الصــفدي ، الــوافي بالوفیــات  ٢٧٦/  ٣: الســمعاني ، االنســاب  )٨(

 . ١٠٥٣/  ٣ ،؛ الباجي ، التعدیل والتجریح  ١١٩/  ١١ ،بغداد 
؛ ابن قانع ، معجم الصحابة  ١٩٢/  ١ ،طیب البغدادي ، تاریخ بغداد ؛ الخ ٢٦١/  ٣ ،ابن حبان ، الثقات  )٩(

 . ٣٧١/  ٤ ،، ابن حجر ، اإلصابة  ٢٥٧/  ٢ ،
 . ٢٠٦- ٢٠٥/  ١٦ ،، ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة  ١٥٤ ،خلیفة ، الطبقات : ینظر  )١٠(
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  .  )٢(توفي أیام معاویة بن أبي سفیان )١(األوائل
  

  

 
  
  

عدي بن حاتم بن عبد اهللا بن الحشرج بن امرئ القیس بن علي بن اخـزم بـن ربیعـة بـن      
، كــان عــدي شــجاعًا كریمــًا  )٣(ل بــن عمــرو الغــوث بــن طــي وكنیتــه أبــو ظریــفجــرول بــن ثعــ

وكان كوالـده حـاتم الطـائي یضـرب المثـل بجـوده  )٤(فصیحًا زعیمًا لقومه في الجاهلیة واإلسالم
كــان عــدي قبــل إســالمه نصــرانیًا اســلم ســنة تســع للهجــرة وصــحب الرســول  )٥(وشــرفه فــي قومــه

(   .)٧(وكان مخلصًا له (u)كما صاحب اإلمام علي )٦( (
  .  )٩(هـ٦٨وقیل  )٨(هـ ٦٦توفي وله مئة وعشرین سنة من العمر سنة      

  

 
بن عبد اهللا بم مالك بن سالمان بـن كهـل بـن بكـر بـن عـوف بـن النخـع  علقمة بن قیس     

) أدرك النبــي )١٠(وكنیتــه أبــو شــبل لقــران وكــان فقیهــًا جمیــل الصــوت فــي تــالوة ا )١١( (

                                                                                                                                                                      
 ،، ابـن عبـد البـر ، االسـتیعاب  ١٢٨/  ٢ ،، العجلـي ،معرفـة الثقـات  ١٤٦/  ٦ ،الرازي ، الجـرح والتعـدیل  )١١(

 . ٨٠/  ٤ ،، الذهبي ، تاریخ اإلسالم  ١٠٣٣/  ٣
-نقـد الرجـال،قم: ، التفرشـي ،مصـطفى ٩٩/  ٢، ) ت  د( طرائـف المقـال ، قـم : البروجردي ، علـي  )١(

 ٣/١٩١) : ١٩٩٨-١ط(مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث
 . ٢٨٩/  ٥ ،، ابن الجوزي ، المنتظم  ٣١٦/  ١٩ ،الصفدي ، الوافي بالوفیات  )٢(
 . ١٢٧ ،، خلیفة ، الطبقات  ٢٢/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٣(
  .  ٤٥/  ٣ ،العیني ، عمدة القارئ  )٤(
 . ٣١٣ ،، ابن قتیبة ، المعارف  ١٦٢/  ٣ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٥(
 . ١٩٩/  ٣ ، ، النقرشي ، نقد الرجال ٣٨٨/  ٤ ،ابن حجر ، اإلصابة  )٦(
/  ٤ ،، الزركلــــي ، األعــــالم  ٣٦٧/  ٣ ،، ابــــن األثیــــر ، الكامــــل  ٥/  ٥ ،الطبــــري ، تــــاریخ الرســــل  )٧(

 . ١٤٧/  ١٢ ،، الخوئي، معجم رجال الحدیث  ٢٢٠
 . ٧٥ ،؛ ابن حبان ، مشاهیر علماء األمصار  ٢٠٣/  ١ ،خلیفة ، تاریخ خلیفة  )٨(
 . ٩٠/  ١ ،الخطیب البغدادي ؛  ٢٢/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٩(
؛  ٧/٤١ ،؛ البخــاري ، التــاریخ الكبیــر  ٢٤٨ ،؛ خلیفــة ، الطبقــات  ٨٦/  ٦ ،ابــن ســعد ، الطبقــات  )١٠(

 . ١٠٥/  ٥ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٤٨/  ١ ،الذهبي ، تذكرة الحفاظ 
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وطلب العلم من أكـابر الصـحابة ولـزم  )١(والزمه (u)وكان الناس یستفتونه ، صحب علیًا 
  .)٣(هـ ٦٢توفي سنة  )٢(علمائهم

  

  

)علـــي بـــن أبـــي رافـــع مـــولى النبـــي       )ولـــد فـــي عهـــد النبـــي  ( وســـماه النبـــي  (
(  (u)إلمام علي وعملصحب ا )٦((u)من شیعة علي )٥(حسن اإلسالم)٤(علیاً  (
  .)٧(كاتبًا لـه

  

  
مار بن یاسر بن كنانة بن قیس بن الحصن بن ثور بن ثعلبة بن حارثة بن عامر هو ع     

ابن رام بن عنبس وعنبس هو زید بن مالك بن أود بـن یشـمس بـن عریـب بـن زیـد بـن كهـالن 
كــان مــن الثــابتین علــى  )٩(قظــانوكنیتــه أبــو الی )٨(ابــن ســبأ بــن یشــجب بــن یعــرب بــن قحطــان

                                                                                                                                                                      
 ،، تهــذیب التهــذیب  ؛ابــن حجــر ٣١٩/ ٨،؛ابــن كثیر،البدایــة والنهایــة  ١/٢١٤،العیني،عمــدة القــارئ  )١١(

٢٤٤/ ٧  .   
 . ٤٥٠/  ١ ،؛ الطوسي ،الخالف  ٨٧ – ٨٦/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )١(
؛ ابــن حنبــل ، العلــل ، تحقیــق وصــي اهللا بــن محمــود عبــاس ،  ٤٠٥/  ٦ ،الــرازي ، الجــرح والتعــدیل  )٢(

 . ٥٢١/  ٢ ،)  ١٩٨٨ – ١ط(  –بیروت 
 . ١/٥٧،شذرات الذهب :؛ ابن العماد   ٤/٥٦،ر أعالم النبالء ؛ سی ١/٤٨،الذهبي ، تذكرة الحفاظ  )٣(
 ٧٩ ،إیضـاح االشـتباه : ؛العالمـة الحلـي  ٥/٥٣،؛ ابـن حجـر ، اإلصـابة  ٦/٨٨،ابن سعد ،الطبقـات  )٤(

 . ٢٥٤/  ١٢ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٧٠٦ ،؛ النجاشي 
 ، ٤٣٢/  ٣٠ ،ي ، وسائل الشیعة ؛ الحر العامل ١٧٦ ،ابن شعبة الحراني ،تحف العقول  )٥(
المكتـــــب اإلســـــالمي  –المیـــــرزا القمـــــي أبـــــو القاســـــم ، غنـــــائم األیـــــام ، تحقیـــــق عبـــــاس تبریزیـــــان ، قـــــم  )٦(

 . ٢٢٥/  ٤ ،) ١٩٦٨-دط(؛ الطباطبائي،حسن المیرجهاني ، مصباح البالغة، ٢٥/  ١،)١٩٩٧(
 ،؛القاضـي بـن البـراج ١٣٤ ،ل بـن داوود ؛ ابن داوود ، رجـا ١٨٩ ،العالمة الحلي ، خالصة األقوال  )٧(

كشــف الرمــوز فــي ):م١٢٩١/هـــ٦٩٠ت(؛ الفاضــل اآلبــي،زین الــدین بــن ابــي علــي ١٠٠جــواهر الفقــه، 
مؤسســـــــة النشــــــــر -شـــــــرح الختصـــــــر النــــــــافع،تحقیق علـــــــي بنــــــــاه االشـــــــتهادي،أغا حســـــــین الیــــــــزدي،قم

 ٩/ ١،)١٩٨٨(اإلسالمي
؛ ابــن  ٧/٢٥ ،؛ البخــاري ، التــاریخ الكبیــر ٥٥ ،ات ؛ خلیفــة ، الطبقــ ٣/٢٤٦ ،ابــن ســعد ، الطبقــات  )٨(

 . ٣٨٩/  ٦ ،، الرازي ؛ الجرح والتعدیل  ٢٤٩/ ٢ ،قانع ، معجم الصحابة 
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)مــــن صــــحابة رســــول اهللا  )١٠(اإلیمــــان الصــــابرین علــــى المذلــــة والحرمــــان قــــدیمًا فــــي  (
اإلسالم شهد بدرًا والمشاهد بعدها ، وأمه سـمیة أول شـهیدة فـي اإلسـالم ، أثنـى علیـه الرسـول 

(  (u)كـان مـن صـحابة علـي  )١(كثیرًا وحثـه ووالدیـه علـى الصـبر وبشـرهم بالجنـة (
)المقربین إلیه والمتفانین ألجله الباذلین أنفسهم دفاعًا عنه ، صحبه منذ أیام الرسـول  ) 

  . )٢(هـ٣٧في صفین سنة  (u)عاش ثالث وتسعین سنة واستشهد مع اإلمام علي 
  

 
  

عمرو بن الحمق بن الكاهل ویقـال بـن الكاهـل بـن حبیـب بـن عمـرو بـن القـین بـن رزاح      
بعـد الحدیبیـة وقیـل فـي  (u)ن عمرو بن سعد بـن كعـب الخزاعـي هـاجر إلـى رسـول اهللا ب

مـن صـحابة اإلمـام  )٣(وروي عنـه (u)حجة الوداع ، والرأي األول اصح ، صحب النبـي 
 ٥٠استشـهد سـنة )٤(بـذلك (u)ورجاله المخلصین ، شهد له اإلمام الحسین  (u) علي

  . )٥(هـ
  

 

                                                                                                                                                                      
  . ١٦٣/  ١ ،؛ الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  ٤٧ ،ابن حبان ، مشاهیر علماء األمصار  )٩(

 

 . ٧٠ ،ي ، رجال الطوسي؛ الطوس١٣٩/  ١ ،أبو نعیم األصفهاني ، حلیة األولیاء  )١٠(
؛ البــــاجي ،التعــــدیل  ٥٦٩/  ٣ ،؛ الــــذهبي ، تــــاریخ اإلســــالم  ٢٥٦ ،ابــــن قتیبــــة ، المعــــارف : ینظـــر  )١(

  . ٧٠٨/  ١ ،؛ تقریب التهذیب  ٤٧٣/  ٤ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ١١٦٧/  ٣ ،والتجریح 
تفســیر ): م١١٥٣هـــم٥٤٨(؛ الطبرســي ،أبــو علــي الفضــل بــن الحســن ٣/٢٤٨: ابــن ســعد ، الطبقــات  )٢(

: ؛ ابن عساكر ، تـاریخ دمشـق  ٢٩٧/  ١،)١٩٩٨-١ط(مؤسسة النشر اإلسالمي–مجمع البیان ، قم 
؛ محـي الـدین  ٤٤٣/ ١٣ ،؛ المـزي ، تهـذیب الكمـال  ٣/٦٢٧: ؛ ابن األثیر ، أسـد الغابـة  ٤٣/٣٤٩

 ١٩٩٦-١ط( لفكـر دار ا –المجموع ، تحقیق محمود مطرقي ، بیـروت )  ١٢٧٩/ هـ  ٦٧٦( النووي 
 ( ،١/٢٨٥ . 

 ٢٥٩/  ٣ ،؛ ابـن عبـد البـر ، االسـتیعاب  ٢٣٠ ،؛ خلیفـة ، الطبقـات  ٢٥/  ٦ ،ابن سعد ،الطبقـات  )٣(
 . ٢٢/  ٨ ،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ١٠٠/  ٤ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة 

ــــي ، رجــــال ابــــن داوود : ینظــــر  )٤( ؛  ٣٥٢/  ٢ ،وج الــــذهب ، المســــعودي ؛ مــــر  ١٤٥ ،ابــــن داوود الحل
 . ٨٨/  ٤ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم 

؛ الطبــري، تـاریخ الطبــري  ٢١٩/  ٦ ،؛ الـبالذري ، انســاب اإلشـراف  ٢٧/  ٦ ،ابـن سـعد ، الطبقــات  )٥(
 . ٢٠٦/  ٤ ،، ابن األثیر ، أسد الغابة  ٣٩٣/  ٤: 
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محض بن حرثان بن قیس بن مروة بن كثیـر بـن غـنم بـن دودان بـن أسـد بـن  عمرو بن     
)مـن صــحابة رســول اهللا  )٧(وكنیتــه أبـا احیحــة )٦(خزیمـة ُعـّد مــن صــحابة  )٨(شـهد احــد (

  ٠اإلمام   
  . )٢(استشهد في صفین )١(ومؤازریه (u)علي 

  

 
  

بـن حـرام بـن  رحیمـة بنـت نـابئ بـن زیـدبن عمر بن وذقة بن عبید ابن بیاضة وأمـه  فروة    
وكــان مــن صــحابة  )٥(ومشــاهد جمیعهــا )٤(صــحابي جلیــل شــهد بــدرا والعقبــة )٣(كعــب بــن ســلمه

  . )٧(كان صاحب نخل كریما جوادا كثیر الصدقة )٦( (u)علي ابن أبي طالب
  

  
  

وكنیتـه  )٨(ریشـي  الهاشـميالفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف الق   
)ابـة بنـت الحـارث الهاللـي أخـت میمونـة زوجـة النبـيبا محمـد وأمـه أم الفضـل لـأب ))٩(  ،

)من صحابة الرسول     )١٠( (u) وصحابة أمیر المؤمنین (

                                                           
 . ٥٦٢/  ٤ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ١٢٠٠/  ٣ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٦(
 . ٢١٢ ،؛ الحلي، خالصة األقوال ١٤٦ ،؛ ابن داوود،رجال بن داوود ٧٣ ،الطوسي،رجال الطوسي )٧(
 . ٢٥٦/  ٤ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ١٠٤/  ٤ ،ابن سعد ، الطبقات  )٨(
 . ١٣٦/  ١٤ ،الخوئي ، معجم رجال الحدیث )١(
 . ٣٧٣/  ٢ت ، ؛ الثقفي ، الغارا٤/١٠٥ ،ابن سعد ، الطبقات  )٢(
 .٤/١٧٩،أسد الغابة ، ؛ ابن األثیر   ٣/٥٩٩،الطبقات ، ابن سعد  )٣(
دار  -؛ الســیوطي ؛ تنــویر الحوالــك ، تحقیــق محمــد الخالــدي ، بیــروت ٣/٣٣٢،الثقــات ، ابــن حبــان  )٤(

 ١٠١،)  ١٩٩٧  - ١ط (الكتاب  
 ٢٤/٦،الصفدي ، الوافي بالوفیات  )٥(
 ١/١٣١،)  ١٩٩٠( المدرستین ، بیروت ، مؤسسة النعمان للطباعة مرتضى العسكري ، معالم  )٦(
تاریخ المدینة ، تحقیـق ضـمیهم محمـد ، قـم ) : م  ٨٧٥/هـ  ٢٦٢ت (ابن شبة النمیري ، أبو زید عمر )٧(

نهـج السـعادة ،  النجـف : ، المحمودي ، محمد بـاقر١٩٦-١/١٩٥ ،) ١٩٩٠- ١ط(مطبعة القدس  -
 ٥/٢٠٨ ،)١٩٦٨-١ط(النعمان-االشرف

 ٢/١٢٦٩،؛بن عبد البر ،االستیعاب ٧/١١٤،البخاري ، تاریخ الكبیر )٨(
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 )١١(ن سـنةیین وعشـر تـاستشهد یوم الیرموك في الشام في عهد عمر بن الخطـاب وهـو ابـن اثن
.  
 
  

شــــهد احــــد  )٢(مــــن فضــــالء الصــــحابة لــــم یشــــهد بــــدر )١(الحــــارث بــــن ربعــــي ابــــن بلدمــــة    
وكان احد شجعان جـیش النبـي  )٤(، أصیبت إحدى عینیه بطعنة في معركة احد  )٣(والحدیبیة
( ، واختلف )٥(وعمل له عامًال على المدینة (u) كما صحب أمیر المؤمنین علي  (

ــــه مــــات فــــي  ــــل ان ــــه اإلمــــام  (u)خالفــــة اإلمــــام فــــي ســــنة وفاتــــه قی ــــة وصــــلى علی بالكوف
  .)٦(وقیل بل توفي سنة أربع وخمسین للهجرة (u)علي

 

 
  

)ابن عم رسول اهللا (ثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافق      )()٧( 
) ومیـــثم مـــن أصـــحاب رســـول اهللا  )٩(ة بنـــت الحـــارثبـــوأمـــه لبا  )٨(وأخـــوه عبـــد اهللا ))١٠( 

                                                                                                                                                                      
تهــذیب التهــذیب ،؛ابــن حجــر ٣/٤٤٤ ،؛الــذهبي ،ســیر أعــالم النــبالء  ٧/٦٣،الــرازي ،الجــرح والتعــدیل  )٩(

،٨/٢٥١ 
 ٢/٢٠٦،الثقات  العجلي ،معرفة )١٠(
تقریـب ، ؛ابـن حجـر  ٤٨/٣١٩،دمشـق  تـاریخ،؛ابن عساكر ٢٨،ابن حبان؛مشاهیر علماء األمصار  )١١(

 ٢/١١ ،التهذیب 
 . ١/٦٦٧ ،، ابن حجر ، اإلصابة  ١/٣٢٧ ،ابن األثیر ، أسد الغابة  )١(
( دار صـادر  –تاریخ بغداد ، بیـروت ) : م ١٠٧٢/ هـ ٤٦٣ت (الخطیب البغدادي ، أبو بكر احمد بن علي  )٢(

 . ١٤٢/  ٦٧ ،، ابن عساكر ، تاریخ دمشق  ١/١٥٩ ،) د ت 
خالصـة تـذهیب تهـذیب ) :١٠ت ق(؛ الخزرجـي األنصـاري الیمنـي  ١٢١-١٢٠ ،السیوطي ، إسعاف المبطأ  )٣(

 ٤٥٧ ،) ١٩٩١-٤ط(الكمال ،تحقیق عبد الفتاح أبو غدة،حلب ، دار البشائر اإلسالمیة 
 . ١/٣٥٣ ،؛  ابن عبد البر ، االستیعاب  ٣٤١/ ٤ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )٤(
 . ١٧٣/  ١ ،لي ، جامع الرواة االردبی )٥(
 . ١٨٤ – ١٢/١٨٣ ،ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )٦(
 ٤/٣٧٣،أسد الغابة ،؛ ابن األثیر ٢١٦٨/ ٢،معرفة الثقات ،؛العجلي ٧/٣٦٧،الطبقات ،ابن سعد  )٧(
 .٥/٣٢٠،اإلصابة ،؛ابن الحجر ٢٤/١٠٥،الصفدي،الوافي بالوفیات  )٨(
 .٤/٢٨٧،هبي تاریخ اإلسالم ؛ الذ٤/٢٨٩ابن حبان،الثقات،  )٩(
 ٣/٤٤٠ ،؛ الذهبي سیر أعالم النبالء  ٤/٨٥،انساب األشراف ، البالذري  )١٠(
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كمــا انــه اخـــو اإلمــام الحســین بــن علـــي  )١١(وعمالـــه األبــرار (u)وأصــحاب اإلمــام علــي 
(u) ١٣(هـ ٥٢وقتل بسمرقند عام  )١٢(من الرضاعة(.  

 
  

ن كعــب بــن بــن مالــك بــن ثعلبــة بــ ةقرضــة بــن كعــب بــن عمــرو بــن عــامر بــن زیــد منــا     
وكـان قرضـة فقیهـا  )٢(ه جندیة بنت ثابت بن سـنانوأم )١(بو عمروالخزرج بن حارث وكنیته أ

)مــن فقهــاء صــحابة الرســول و  وأتباعــه (u) كمــا كــان مــن رجــال اإلمــام علــي  )٣( (
  .)٤(النجباء
   .)٥((u)توفي في خالفة اإلمام علي       

  

  

 
  

عبد الملك  وكنیته أبو )٦(قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة األنصاري الخزرجي     
ـــد اهللا ـــیم )٧(وقیـــل أبـــو عب ـــد بـــن دل مـــن أنصـــار وصـــحابة رســـول اهللا  )٨(وأمـــه فكیهـــة بنـــت ُعبی

( )١٠(كما انه صاحب لواء الرسول في بعض غزواته )٩(الخاصین (
  

                                                           
المفیـد مـن ،؛ محمد الجـواهري ٣/١٣٠٤،االستیعاب ، ؛ ابن عبد البر  ٤/٥٢،نقد الرجال ، التفرشي  )١١(

 .٤٦٨،) م  ٢٠٠٤-١ط(المطبعة العلمیة  –قم ،،معجم رجال الحدیث 
 ١٥١،الدرجات الرفیعة من طبقات الشیعة ،ي خان المدني عل )١٢(
 .٤/٣٠٥،؛السمعاني ،األنساب  ٧/٣٦٧،ابن سعد ،الطبقات  )١٣(
 ٥/٣٢٨،؛ابن حجر ،االصابة  ٣/٣٤٧،؛ابن حبان ،الثقات  ٦/١٧ ،ابن سعد ،الطبقات )١(
امتــاع ) :م١٤٤١/هـــ٨٤٥ت(؛المقریــزي ،تقــي الــدین احمــد بــن علــي  ٤/٢٠٢،ابــن االثیــر ،اســد الغایــة  )٢(

 . ٩/١٤٢،)١٩٩٩-١ط(دار الكتاب .االسماع ، تحقیق محمد عبد الحمید النمس ، بیروت 
: ؛المــــــزي تهــــــذیب الكمــــــال٣/٦٦٢:،الــــــذهبي،تاریخ الســــــالم١/١٨٥:الخطیــــــب البغــــــدادي،تاریخ بغــــــداد )٣(

٢٣/٥٦٤ 
، الـبالذري ، انســاب  ٨٢ ،، ابـن حبـان ، مشـاهیر علمــاء االمصـار  ٤/٢٠٣،ابـن االثیـر ، اسـد الغابــة  )٤

 . ٢/٣٨٨ ،االشراف 
  . ١٣٠/  ٣ ،؛ ابن حجر ، فتح الباري٢/٧٧٥: ؛ الثقفي، الغارات ٧١/  ٨: العیني ، عمدة القارئ  )٥(
 
، ابــــن كثیــــر ، البدایــــة والنهایــــة  ١٢٨٩/  ٣،،ابــــن عبــــد البر،االســــتیعاب٦/٥٢،ابــــن ســــعد ، الطبقــــات )٦(
،٨/٩٩ . 
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بعد  (u)ورحل معه الى الكوفة واخلص له ثم تبع اإلمام الحسن  (u)صحب علیاً      
 )١(معاویــة فعــاد قــیس الــى المدینــة (u)لح الحسـن حتــى صــا (u)استشـهاد االمــام علــي 

 )٢(هــ بالمدینـة٦٠كان سیدًا جوادًا من ذوي الرأي والدهاء مات فـي أواخـر خالفـة معاویـة سـنة 
.  

 
  

كمیل بن زیاد بن نهیك بن هیثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صـهبان بـن سـعد بـن      
،  )٤(فًا مطاعـًا ثقــة عابـدًا وقـورًا صـلبًا عنــد الحـرب لـه بــأسكـان شـری )٣(مالـك النخـع بـن مــذحج
  . )٦(هـ٨٢قتله الحجاج بن یوسف سنة  )٥((u)من كبار شیعة علي 

                                                                                                                                                                      
 . ٣/١١٩٥ ،، الباجي ، التعدیل والتجریح  ٢٧٨/  ٣ ، البالذري ، انساب االشراف )٧(
 ٢٩/ ١،؛الطوسـي ،اختیـار معرفـة الرجـال ٣١٧،الخزرجي األنصاري الیمني ، خالصة تهـذیب الكمـال )٨(
. 
  . ١٠٢/  ٣ ،؛الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ١٦٧/  ١ ،خلیفة ، طبقات خلیفة  )٩(

  

، الكاشـــف فــي معرفـــة مــن لـــه روایــة فـــي الكتــب الســـتة ، ، الــذهبي  ٥٢/  ٦ ،ابــن ســعد ، الطبقـــات  )١٠(
/  ٥ ،؛الزركلـي ، األعـالم  ١٤٠/  ٢ ،)  ١٩٩٢ – ١ط( دار القبلـة  –تحقیق محمـد عوامـة ، جـدة 

٢٠٦ .  

  
  
 
، الـــذهبي ، الكاشـــف فـــي معرفـــة مـــن لـــه روایـــة فـــي الكتـــب الســـتة ،  ٥٢/  ٦ ،ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  )١(

/  ٥ ،؛الزركلـي ، األعـالم  ١٤٠/  ٢ ،)  ١٩٩٢ – ١ط( ر القبلـة دا –تحقیق محمـد عوامـة ، جـدة 
٢٠٦ .  

؛الكتبـي  ٢١٢/  ٢٤ ،؛الصـفدي ، الـوافي بالوفیـات  ١٥٠/  ٤ ،ابن ابي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة  )٢(
فـــوات الوفیـــات ، تحقیــــق محمـــد علـــي یعــــوض اهللا ، ) : م ١٣٦٢ -هـــــ ٧٦٤ت (، محمـــد بـــن شـــاكر 

 .   ١٣٤/  ٢ ،)  ٢٠٠٠ – ١ط (دار الكتب ،  –بیروت 
/  ٥ ،؛ابـــن حجـــر ، االصـــابة  ٧٥/  ٥ ،؛الســـمعاني ، االنســـاب  ١٧٩/  ٦ ،ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  )٣(

٤٨٥ . 
؛ابــن كثیــر  ٢٧٨ – ٢٤ ،؛الصــفدي ، الــوافي بالوفیــات  ١٥٨/  ٥ ،الطبــري ، تــاریخ الطبــري : ینظـر  )٤(

 . ٥٧/  ٩ ،، البدایة والنهایة 
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  )٧(مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعـة بـن الحـرث بـن جذیمـة  النخعـي     
 )١٠(ومـن ثقـات التـابعین  )٩(من الشجعان األبطـال )٨(كان شریفًا كبیر القدر خطیبًا بلیغًا قادمًا 

ومن خیـرة أصـحاب اإلمـام علـي ومؤازریـه حتـى إن علیـًا قـال عنـه كـان لـي كمـا كنـت لرسـول 
)اهللا    .  )٢(والمدافعین عن حقه فیها (u)فقد كان من المؤمنین بإمامة علي  )١( (

هـــ حیــث ٣٧قلــد والیــة مصــر ســنة استشــهد مالــك االشــتر بّســٌم دّس الیــه وهــو فــي طریقــه لت    
شــعر مــن دّس الســّم الیــه بــأن خططــه ســتخیب فـــي حـــال تقلــد والیــة مصــر وفــرض ســیطرته 

  .)٣(علیـها 
  

 
  

                                                                                                                                                                      
؛جعفـر النقـدي ، االنـوار العلویـة  ٣٦٦ ،؛البراقـي ؛تـاریخ الكوفـة  ٥١٦/  ٥ ،خ اإلسـالم الذهبي ، تـاری )٥(

مكتبـــة الصـــدر  –الكنـــى وااللقـــاب ، تقـــدیم محمـــد هـــادي االمینـــي ، طهـــران : ؛القمي،عبـــاس  ٤٦٨ ،
،٣/٢٤٥ . 

؛ابـــــــــن حجر،تهـــــــــذیب ٣/١٥١،؛ابـــــــــن االثیر،الكامـــــــــل٢/١٩،ابـــــــــو نعـــــــــیم االصـــــــــفهاني،حلیة االولیـــــــــاء )٦(
 . ٨/٤٧،ذیبالته

 . ٢١٢/ ٦؛ابن حجر ، اإلصابة ،  ٢٤٩ ،؛خلیفة ، طبقات خلیفة  ٢١٣/  ٦ ،ابن سعد، الطبقات )٧(
 . ٣٤/  ٤ ،، سیر أعالم النبالء  ٥٩٣/  ٣ ،الذهبي ، تاریخ اإلسالم  )٨(
 . ١٩٥/  ٧ ،ابن خلكان ، وفیات األعیان  )٩(
  . ٢١٣/  ٦ ،ابن حجر ، اإلصابة  )١٠(
 
/ ٥٦: ؛ابـن عسـاكر ، تـاریخ مدینـة دمشـق ١٥٧ ،؛ابـن داوود ، رجـال داوود  ٢٧٦،خالصـة األقـوال الحلي ،  )١(

 . ١٦٧/ ١٥ ،، الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٥٩٤/ ٥ ،؛لذهبي، تاریخ اإلسالم٣٧٣
ني اإلمامة والسیاسة،تحقیق طه محمد الزی) :م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(ابن قتیبة الدینوري،أبي محمد عبد اهللا بن مسلم  )٢(

؛ ابـــن األثیـــر ،  ٤/٤٣٣ ، ،الطبري،تـــاریخ الطبـــري١/٦٦،) د ت(مؤسســـة الحلبـــي للنشـــر والتوزیـــع –، ســـوریا 
 ٢/٣٨٦ ،الكامل

ذكـــر ) :م١٠٣٨/هــــ٤٣٠ت( ؛ األصـــفهاني،أبو نعـــیم احمـــد بـــن عبـــدا هللا١٦٨/  ٣ ،البالذري،انســـاب األشـــراف )٣(
؛ ابـــن خلكـــان ،  ٤٢٠/ ٢ ،وج الـــذهب ؛ المســـعودي مـــر  ٣١٨/  ٢ ،)١٩٣٤(بریـــل  -أخبـــار أصـــفهان ،لیـــدن

 . ٢١٣/  ٦ ،؛ بن حجر ، اإلصابة  ١٩٦/  ٧ ،وفیات األعیان 
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مــن رجــال أمیــر المــؤمنین علــي بــن ابــي طالــب  )٤(مالــك بــن كعــب االرحبــي الیربــوعي      
(u) ٧(وصاحب شرطته )٦(وعماله )٥(وصحابته( .  

  
 

  

ولـد فـي  )٨(بـن أبـي قحافـة القرشـي) عبـد اهللا بـن عثمـان ( محمد بن أبي بكـر واسـم أبـو بكـر  
)حجة الوداع ولـم یكـن لـه صـحبة للرسـول   )١٠(وأمـه أسـماء بنـت عمـیس الخثعمیـة )٩( (

كانت زوجة جعفـر الطیـار وهـاجرت معـه إلـى الحبشـة وبعـد استشـهاد جعفـر تزوجهـا أبـو بكـر 
 (u)ته تزوجها اإلمام علي وضم إلیها أبنائها فنشـأ محمـد فـي حجـر اإلمـام علـي وبعد مو 

وّعـد محمـد بـن  )١(محمـد مـن صـلب ابـي بكـر: إلى جوار الحسین ، حتى إن علیًا كـان یقـول 
وكانــت عبــادة واجتهــاد ، قتــل فــي خالفــة  )٢(أبــي بكــر مــن أصــفیاء أصــحاب اإلمــام وخواصــهم

حــین  (u)فقــال اإلمــام علــي : كــان عــامًال لــه هـــ بمصــر و ٣٨ســنة  (u)اإلمــام علــي 
یه علــى قــدر بقتلــه إال أنهــم نقصــوا بغیضــًا ـزننا علـــإن حــ:( بلغــه مقتــل محمــد بـــن أبــي بكــر

   )٣() ونقصنا حبیباً 
  

                                                           
 ،، الخوئي ، معجم رجـال الحـدیث  ٢١٢/  ٦ ،، ابن حجر ، اإلصابة  ٣٧٥/  ٨ ،الرازي ، الجرح والتعدیل  )٤(

١٧١/  ١٥ . 
 ٣٣٦/  ٦ ،علم رجال الحدیث ؛ الشاهرودي ، مستدركات  ٣٧٥/  ٣ ،ابن األثیر، الكامل،ینظر )٥(
،مســتدركات علــم رجــال الحــدیث ١٢/١٢١،؛المحمــودي ،نهــج الســعادة ٢/٣٩٣ ،الــبالذري ، انســاب االشــراف  )٦(

،٦/٣٣٦ 
 . ٤٧٦/  ١ ،محسن االمین ، أعیان الشیعة  )٧(
 . ٧٠/  ٩ ،، ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ١٢٤ ،البخاري ، التاریخ ، الكبیر  )٨(
 . ٤٩ ،؛ الطوسي ، رجال الطوسي  ٢٣٤-٢٣٣/  ٢ ،عرفة الثقات العجلي ، م )٩(
 . ٣٦٦/  ٣ ،؛ ابن عبد البر ، االستیعاب  ٤٠ ،ابن حبان ، مشاهیر علماء األمصار  )١٠(
 .  ٥٣/  ٦ ،، ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة  ٣٠٦/  ٢ ،المسعودي مروج الذهب  )١(
 ،؛ الحلــــي خالصــــة األقــــوال  ١٠١ ،)  ١٩٩٨ – ١ط( اد مطبعــــة اعتمــــ –الصـــدوق ، الهدایــــة ، قــــم  )٢(

٢٣٦ . 
 ،؛ البروجـــردي ، طرائـــف المقـــال  ٩٧/  ٤ ،؛ النقرشـــي ، نقـــد الرجـــال  ٧٥٨/  ٢ ،الثقفـــي ، الغـــارات  )٣(

٢/١٠٦   . 
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محمد بن حذیفـة بـن عتبـة بـن ربیعـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف القرشـي وكنیتـه أبـو      
)بـو القاسـم بـأرض الحبشـة علـى عهـد الرسـول القاسـم ولـد أ وأمـه سـهلة بنـت سـهیل  )٤((

قتله شیعة عثمان بمصر سـنة  )٥(وعماله  (u)بن عمرو العاص من صحابة اإلمام علي 
  .)٦(هـ٣٨
  
  
  
  

 
  

مخنف بن سلیم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بـن عـامر بـن ذهـل بـن مـازن بـن ذبیـان      
صـاحب ) لوط بن یحیـى ( من ولده أبو مخنف  )٢(صحابي جلیل )١(زدي الغامديبن ثعلبة اال

  . )٥(وعماله على األمصار )٤(كان من خواص صحابة أمیر المؤمنین )٣(األخبار

                                                           
؛  الــذهبي ، ســیر  ٢٨٦/   ١ ،؛ الطوســي ، اختیــار معرفــة الرجــال  ٣٦٦/  ٣ ،ابــن حبــان ، الثقــات  )٤(

 . ٤٧٩/  ٣ء ، أعالم النبال
معجــــم رجــــال  ،الخــــوئي ؛  ١٥٨،؛ ابــــن داوود ، رجــــال بــــن داوود ٨٢ ،الطوســــي ، رجــــال الطوســــي  )٥(

 . ٣٠٩/  ٢٠ ،؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ٢٤٧/  ١٥ ،الحدیث 
  .   ٢٤٣/  ٢ ،؛ الصفدي ، الوافي بالوفیات  ٣٢٧/  ١: الثقفي ، الغارات  )٦(
  
 
؛  ١٢٢/  ٥ ،؛ ابـن األثیـر ، أسـد الغابـة  ١٠٩ ،؛ خلیفـة ، الطبقـات  ٣٥/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقـات  )١(

 . ٧٨/  ١٠؛ تهذیب التهذیب ،   ٤٥/  ٦ ،ابن حجر ، اإلصابة 
 ٣٦٨/  ٩؛ االمینـي ، الغـدیر  ٤٠٥/  ٣ ،؛ ابن حبان ، الثقـات  ٥٢/  ٨ ،البخاري ، التاریخ الكبیر  )٢(
. 
 . ٤/١٤٦٧ ،ابن عبد البر ، االستیعاب  )٣(
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عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسیرة بن عسیرة بن عطیة بن خدارة بن عوف بن الحـارث      
أمــه ســلمى بنــت عــوف بــن عبــد اهللا بــن خالــد بــن . )٦(، مشــهور بكنیتــه الخزرجــي األنصــاري
نمـــا قیـــل لـــه البـــدري ألنـــه مـــن أهـــل مـــاء بـــدر، ســـكن . )٧(قضـــاعة األنصـــاري لـــم یشـــهد بـــدرًا وٕا

شــــهد العقبــــة الثانیــــة وكــــان احــــدث مــــن شــــهدها ّســــنًا وشــــهد أحــــدًا ومــــا بعــــدها مــــن  )٨(الكوفــــة
  .  )١٠(بلهاهـ وقیل ق٤٠قیل انه توفي سنة . )٩(المشاهد

  
 

  

تیك بن عمرو بن عبد األعلم بن عـامر بـن زعـوراء بـن جشـم بـن       مالك بن التیهان بن ُع
كـان یكـره األصـنام فـي الجاهلیـة ویقـول بالتوحیـد ،  )١(الحارث بن عمـر بـن مالـك بـن األوسـي

)وكان أول من اسـلم مـن األنصـار الـذین لقـوا رسـول اهللا  بیعـة العقبـة  ، شـهد )٢(بمكـة (

                                                                                                                                                                      
الفهرست ،تحقیـق رضـا تجـدد، ):م٩٩٠/هـ٣٨٠ت(ابن الندیم ، أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق  )٤(

؛ الخـوئي ، معجـم رجـال الحـدیث  ٤٩٠/  ٣٠ ،؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة  ١٠٥ ،)دت(بیروت 
 :١٩/١١٥ . 

 . ٥/١٢٣ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ١/١٠١ ،االصفهاني ، تاریخ أصفهان  )٥(
 . ٩٦/  ١ ،؛ ابن سعد ، الطبقات  ١٦٦ ،خلیفة ، طبقات خلیفة بن خیاط  )٦(
 . ٥١٧_٤٠/٥١٦ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٧(
المنتظم في تاریخ الملوك واألمم ، ) : م ١٢٠٠/ هـ  ٥٩٧ت ( ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  )٨(

 .   ١٦١/ ٥ ،)  ١٩٩٢ – ١ط( دار الكتب العلمیة  –بیروت 
 . ١/٣٤٨ ،) ١٩٨٧ -١ط(  الخالف ، تحقیق جماعة من المحققین ، قم : الطوسي  )٩(
عمـدة القـارئ فـي شـرح البخـاري ، ) : م ١٤٥١/ هــ ٨٥٥ت(العیني ، بدر الدین أبـو محمـد محمـود بـن احمـد  )١٠(

  . ١/١٥٧ ،دي ، تاریخ بغداد ؛ الخطیب البغدا ٥/٢٤١ ،) د ت(دار إحیاء التراث العربي  –بیروت 
 
معجــم ) : م ٩٦٢-هـــ٣٥١ت( ؛ ابــن قــانع ، أبــو الحســین عبــد البــاقي  ١/٧٨: ابــن ســعد ، الطبقــات  )١(

 . ٣/٣٣ ،)  ١٩٨٨ -١ط( مكتبة الغرباء  –الصحابة ، تحقیق صالح المصراتي ، المدینة المنورة 
) ١٩٨٩(ائج ، قـــم ، المطبعـــة العلمیـــة الخـــرائج والجـــر ) : م١١٧٧/هــــ٥٧٣ت ( قطـــب الـــدین الراونـــدي  )٢(

 . ٥/٢٥٨ ،؛ الزركلي  ، األعالم  ٣/٣٧٦،
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وقـــد .  )٤(وشـــهد بـــدرًا وأحـــد والمشـــاهد كلهـــا  )٣(األولـــى والثانیـــة وكـــان احـــد النقبـــاء لیلـــة العقبـــة
هــ مـع ٣٧وقیــل بــل استشـهد بصـفین سـنة  ٢١وقیـل ٢٠اختلف في سنة وفاته فقیل مـات سـنة

  . )٥( (u)اإلمام
  

 
  

ــ      ة بــن مالــك بــن زیــد منــاة ، قائــد مــن معقــل بــن قــیس الریــاحي مــن بنــي یربــوع بــن حنظل
، مــن صـحابة اإلمــام  )٨(مــن رجـال الكوفــة وأبطـالهم )٧(االجـواد أدرك عصــر النبـوة  )٦(األبطـال
  . )١٠(هـ٤٣، توفي سنة   )٩((u)الحسن 

  

 
 المقـداد بـن عمرو بــن ثعلبـة بــن مالـك بــن ربیعـة بــن ثمامـة بــن مطـرود بـن عمـرو ابـن سـعد 

بـن دهیر بـن لؤي بــن ثعلبـة بــن مالـك بــن الشـرید بــن دریـم بــن القـین بــن أهـود بــن بهـراء بــن 
عمـرو بــن اكـاف بــن قضـاعة وكنیتـه ابـا معــبد ، حــالف االسـود ابــن عبــد یغـوث الزهــري فـــي 

  ْم ِآلَبWائِِھمْ اْدُعWوھُ ( :الجاهلیـة فتبنـاه فكــان یقـال لـه المقـداد بــن األسـود فلــما اسلــم ونــزل قــوله

                                                           
   . ٣/١٣٤٨ ،؛ ابن عبد البر ، االستیعاب  ٣/١٥٠ ،ابن كثیر ، البدایة والنهایة  )٣(
فــي الصــحابة والتــابعین ، تحقیــق  الثقــات) : م ٩٦٥/هـــ٣٥٤( ابــن حبــان ، محمــد بــن حبــان بــن احمــد  )٤(

 . ٣٧٧/  ٣ ،)  ١٩٧٣( حیدر آباد الدكن  –خان ، الهند  محمد عبد السعید
 ١/١٢ ،)  ١٩٩٠- ١ط(مشـاهیر األمصـار ، تحقیـق مـرزوق علـي إبـراهیم ، دار الوفـاء : ابن حبان  )٥(

د (الـــروض النظیـــر فـــي حـــدیث الغـــدیر ، قـــم :؛ فـــارس حســـون كـــریم ٢/٤٠٩ ،، ابـــن األثیـــر ، الكامـــل 
 .  ١٨٧-١٨٥،)ت

 . ٦/٢٤١ ،بة ابن حجر ، اإلصا )٦(
 . ٩/٢٥٤ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٧/٣١٠ ،ابن كثیر ، البدایة والنهایة  )٧(
؛الشــاهرودي ، مســتدركات  ١١٥/  ٤ ،) د ت  – ١ط( دار الفكــر ،  –ابــن حــزم ، المحلــى ، بیــروت  )٨(

إلسـالمي مؤسسـة النشـر ا-قـاموس الرجـال ،قـم: ؛التستري ، محمد تقـي ٤٥٤/  ٧ ،علم رجال الحدیث 
 ١٥٥- ١٥٤/  ١٠ ،)٢٠٠١-١ط(

 . ٩٢/  ١٥ ،شرح نهج البالغة : ابن أبي الحدید  )٩(
  . ٢٧١/  ٧ ،؛الزركلي ، األعالم  ١٨١/  ٥ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )١٠(
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وهــــو اول مــــن أعلـــن  )٢(هـــاجر الـــى الحبشـــة الهجــــرة الثانیــــة. )١(قیــــل المقـــداد بــــن عمـــرو ،*)
)إسالمه بمكة ، شهـد  المواقع كلــها مـع رسـول اهللا   )مدحـه النبـي  ( ( : بقولـه  (

ي وأبـو علـ: إن اهللا أمرني بحـب أربــعة وأخبرنـي انــه یحـبهم ، قیـل یـا رسـول اهللا سـمهم ، قـال 
األوائـــل وكـــان شـــجاعًا  (u)، وكـــان المقـــداد مـــن شـــیعة علـــي  )٣()ذر والمــــقداد وســــلمان 

  .)٥(هـ٣٣توفي سنة  )٤(باسالً 
 

  

كـان  )٦((u)میثم بن یحیى التمار الكوفي االسدي بالوالء مولى أمیر المؤمنین علي      
: منهـا وأعتقـه ، وقـال لـه  (u)مام علـي میثم أعجمیا عبدًا ألمراة من بني أسد فاشتراه اإل

)سالم ، قال اخبرني رسول اهللا : ما أسمك ؟ قال  إن اسمك الذي سماك به أبوك في  (
العجم میثم ، قال صـدق رسـول اهللا وأمیـر المـؤمنین ، قـال فـارجع إلـى اسـمك الـذي سـماك بـه 

 )٢(منین وكـان أثیـرًا عنـدهوصحب أمیر المؤ  )١(أبواك ودع سالم،فرجع إلى میثم وُكّني أبو سالم
یجلــس إلیــه إذا خــرج مــن جــامع الكوفــة  (u)وكــان یعمــل ببیــع التمــر وكــان اإلمــام علــي 

                                                           
 . ٥ایة / سورة األحزاب  *
عبــد البــر ،  ؛ابــن ١٧٢/  ١ ،؛أبــو نعــیم األصــفهاني ، حلیــة األولیــاء  ١٦١/  ٣ ،ابــن ســعد الطبقــات  )١(

 . ١٤٧٩/  ٤ ،االستیعاب 
  .  ٤٠٩/  ٤ ،؛ابن األثیر ، أسد الغابة  ١٠٧/  ٣ ،ابن قانع ، معجم الصحابة  )٢(
 . ٢٤٦/  ١ ،)  ١٩٩٣ – ١ط( المكتب اإلعالمي اإلسالمي  –الخمیني ، أنوار الهدایة ، قم  )٣(
 . ٣٤/  ١٩ ،حدیث ؛الخوئي ، معجم رجال ال ١٩٢: ابن داوود ، رجال بن داوود  )٤(
؛حســین الشــاكري ،  ١٢٢/  ١ ،؛ابــن حبــان ، مولــد العلمــاء ووفیــاتهم  ٢٣/  ٣ ،ابــن ســعد ، الطبقــات  )٥(

 . ١٣-١٠/  ٣ ،اإلعالم من الصحابة والتابعین 
؛  ١٥٠ ،) ١٩٩٦-١ط(مؤسســــة النشــــر اإلســــالمي–الطوســــي ، الفهرســــت،تحقیق جــــواد القیــــومي،قم  )٦(

 – ٣ط(دار األضـواء  –الذریعـة، بیـروت :؛الطهرانـي ، أقـا بـزرك ٢٨٤/  ٢ ، االردبیلي ، جـامع الـرواة
٣١٧/  ٤ ،)  ١٩٨٣ . 

 . ٣٣٦/  ٧ ،؛الزركلي ، األعالم  ٢٤٩/  ٦ ،ابن حجر ، االصابة  )١(
؛الحـــر  ٤٦٣ ،؛جعفـــر النقـــدي ، االنـــوار العلویـــة  ٣٢٩/  ٩ ،الشـــاهرودي ، مســـتدرك ســـفینة البحـــار  )٢(

 . ٣٨٩) ٢٠٠١-١ط(؛فاخر الموسوي ، التجلي األعظم ،قم ٩/  ١ ،شیعة العاملي ، وسائل ال
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قطــع عبیــد اهللا بــن زیــاد یدیــه ورجلیــه ثــم أمــر بقطــع .  )٣(وكــان یبیــع لــه التمــر إذا غــاب میــثم
  . )٤(هـ٦٠لسانه وقتله وذلك سنة 

  
  

 
داد بن حذیفة بن بكر بن قیس بن منقذ بـن طریـف بـن عمـرو بـن نعیم بن دجاجة بن ش     

الحـارث بـن ثعلبة بن أسـد بن دودان االسدي ویقـال له نعـیم بــن خارجـة، كـوفي مـن أصـحاب 
  .  )٥( (u)اإلمام علي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

خطیـب  هاشم بن عتبـة بـن أبـي وقـاص الزهـري بـن أخـي سـعد بـن أبـي وقـاص صـحابي     
فـي ) یسرع الهرولـة ( ألنه كان یرقل ) المرقال ( یسمى  )٧(أسلم یوم فتح مكة  )٦(من الفرسان

  . )٩(وقادة جیشه (u)من صحابة اإلمام علي  )٨(الحرب
  . )١(هـ٣٧قتل في أخر أیام صفین وذلك سنة      

  
                                                           

 . ٣٣٥ ،البراقي ، تاریخ الكوفة  )٣(
 . ٣٣٦: ؛ البراقي ، تاریخ الكوفة ٢٧٥/  ٤ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٤(
 / ٨ ،؛الــرازي ، الجــرح والتعــدیل  ٤٧٨/  ٥: ؛ بــن حبــان ، الثقــات  ١٢٨/  ٦ ،ابــن ســعد ، الطبقــات  )٥(

 . ٤١٣/  ١٠ ،؛ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ١٧/  ٥ ،، النقرشي ، نقد الرجال  ٤٦١
؛الــرازي ، الجــرح  ٣٤ ،؛ابــن حبــان ، مشــاهیر علمــاء األمصــار  ٣٤٨/  ٨ ،البخــاري، التــاریخ الكبیــر  )٦(

/  ١: ؛ابـن العمـاد، شـذرات الـذهب ٢٠٦/  ٦ ،، الذهبي ، سیر أعـالم النـبالء  ١٣٤٧/  ٣ ،والتعدیل 
٢١٩ . 

 ٣٩٥/  ٣ ،؛الحاكم النیسابوري ، المستدرك  ٢٠٩/  ١ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٧(
 ٤٨٥/  ١٠ ،؛التستري ، قاموس الرجال  ٦٥١ ،الجواهري ، المفید من معجم رجال الحدیث  )٨(
درجات ؛علــي خــان المــدني ، الــ ٤٣/  ٥ ،؛النقرشــي ، نقــد الرجــال  ٢٨٩ ،الحلــي ، خالصــة االقــوال  )٩(

؛المحقـق النراقــي ، عوائـد األیــام ،  ١٥٤٦/  ٤ ،؛ابـن عبــد البـر ، االســتیعاب  ٣٧٧ – ٣٧٥ ،الرفیعـة 
  . ١٧٦) :  ١٩٧٥ – ١ط( مركز األبحاث والدراسات اإلسالمیة  –قم 
 
؛القاضـــــي النعمـــــان  ٣١٠/  ٢ ،؛االردبیلـــــي ، جـــــامع الـــــرواة  ٥٨٤/  ٣ ، اإلســـــالمالـــــذهبي ، تـــــاریخ  )١(

  . ١٨/  ٢ ،رح األخبار ش/ المغربي 
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عب بن دومـان مـن همـدان مـن یزید بن القیس بن تمام بن صاحب االرحبي من بني ص     

)أدرك النبي  )٢(رؤساء الیمانیین   . )٤(وعماله (u)من أصحاب اإلمام علي  )٣((
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
؛الزركلـي ،  ٨٦ ،؛الطوسي ، رجـال الطوسـي  ٣٤٨/  ١٤ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد : ینظر  )٢(

 . ١٢٧/  ٢١ ،؛الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ١٨٦/  ٨األعالم 
 . ٤٥/  ٩ ،االمیني ، الغدیر  )٣(
ــــذهب  )٤( ؛ الشــــاهرودي ،  ١١٠/  ١١ ،رجــــال ؛التســــتري ، قــــاموس ال ٥٢/  ٤ ،المســــعودي ، مــــروج ال

   . ٤٤/  ٩ ،؛ االمیني الغدیر  ٢٥٨/  ٨ ،مستدركات علم رجال الحدیث 
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  الدور السياسي والعسكري  
  لصحابة اإلمام علي بن أبي طالب 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

    لي ـام عــــنین االمــــیر المؤمــــة اصـــحاب امـــالـــــدور السیاســـي مـــن صـــمیم رسـد الــــیعـــ
(u) ســیّما وان مصــاحبتهم لــه(u) عــن رأي سیاســي ودینــي وفكــري  "اكانــت تعبیــر

فــي نفــس الوقــت ،كمــا وانهــم عبــروا عــن ذلــك الــدور بمختلــف المراحــل السیاســیة التــي 
وكــذلك ،والتــي ســیأتي ذكرها )موضــوع البحــث( مــرت بهــا االمــة االســالمیة أبــان الفتــرة
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ـــار ان الجانـــب العســـكري هـــو جـــزء مـــن الجانـــب  العســـكري اذا مـــا اخـــذنا بنظـــر االعتب
في مجملهــــا هــــي تطــــورات العســــكریة الجانــــب السیاســــي او نتیجــــة لــــه لكــــون االحــــداث

الحــــداث سیاســــیة تعــــذر الوصــــول الــــى حلــــول ســــلمّیة لهــــا ،اذ اصــــبح الســــالح حــــًال 
  .للمعضلة السیاسیة 

  

  السقيفة -
  

)لّما رجع رسول اهللا       من حجة الوداع ونـزل غـدیر خـم ، خطـب فـي قرابـة  (
كـأني قـد دعیـت فأجبـت ، وانـي تركـت فـیكم الثقلـین ( : الف من المسلمین فقـال مائة

كتاب اهللا وعترتـي أهـل بیتـي فـأنظروا كیـف تخلفـوني فیهمـا فأنهمـا لـن یفترقـا حتـى 
یـد علـي ان اهللا موالي وانا مولى كل مؤمن ثم اخـذ ب : (ثم قال )یردا علّي الحوض 

(u)  من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال مـن وااله وعـاِد مـن عـاداه : فقال
بخ بـخ  (u)فقال  عمربن الخطاب لعلي  )١(. )وأنصر من نصره وأخذل من خذله 

اْلَیWWْوَم  (:ونــزل قولــه تعــالى  )٢(لــك یــابن ابــي طالــب أصــبحت مــوالي ومــولى كــل مســلم
ومــا ان  ، * )ْتَمْمWWُت َعلWWَْیُكْم نِْعَمتWWِي َوَرِضWWیُت لَُكWWُم اْألِْسWWالَم ِدینWWاً أَْكَمْلWWُت لَُكWWْم ِدیWWَنُكْم َوأَ 
)تــوفي الرســول الكــریم  حتــى جــاءت حادثــة الســقیفة لتشــیر ذاتهــا الــى انهــا قــد  (

فـي ) السـقیفة(ویفسرذلك انعقادها  نقضت ما جاء في حجة الوداع وخطبة غدیر خم ،
)وقت مبكر بعد وفاة النبي  وصـحبه بتجهیـز  (u)شغال االمـام علـي عند ان (

ي ـــیخطـب بالنـاس فـي سـقیفة بن*  عبـادةالنبي وقبل مواراته الثرى ، فقد كان سعد بـن 
)ســـــاعدة متناســـــیاً حجـــــة الـــــوداع وخطبـــــة الرســـــول  المؤمنـــــون  نفـــــي حـــــین كـــــا (

)منشـــغلین بتحدیــــد مثــــوى النبــــي  وســــعد ینشــــد بفضــــائل االنصــــار فــــي الســــقیفة  (
االنصــار ان لكــم ســابقة فــي الــدین وفضــیلة فــي االســالم لیســت یامعشــر ( : ویقــول 

                                                           
: ؛ الصـــدوق  ٢٣٩/  ١٤: ؛ الخطیـــب البغـــدادي ، تـــاریخ بغـــداد  ٣٧٥/ ١ ،البخـــاري ،التـــاریخ الكبیـــر )١(

؛ االمینـي  ٢٢٨/  ٥ ،؛ ابـن كثیـر ، البدایـة والنهایـة  ٥٠ ،) ١٩٩٦-١ط(االمالي ،قم،مؤسسة البعثـة 
 – ٢ط( ؛ محمد رضا المظفـر ، السـقیفة ، تحقیـق محمـود المظفـر ، قـم ، بهمـن ، ١٧/  ١ ،، الغدیر 

٦٥ ،) ١٩٨٤ . 
 . ٢٨٤/  ٨ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٢(
 . ٣ایة / سورة المائدة  *
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)لقبیلة من العرب ، أن محمدًا  لبث بضعة عشر سنة في قومه یدعوهم الـى  (
من به مـن قومـه اال رجـال قلیـل مـا كـانوا آعبادة الرحمن وخلع االنداد واالوثان فما 

ـــى ان یمنعـــوا رســـول اهللا  )یقـــدرون عل ـــ ( ـــه وال ان ی دفعوا عـــن وال یعـــزوا دین
انفسهم ضیما عّموا به حتى اذا اراد بكم فضیلة ساق الیكم الكرامة وخصكم بالنعمة 
فـــرزقكم اهللا االیمـــان برســـوله والمنـــع لـــه والصـــحابه واالعـــزاز لـــه ولدینـــه والجهـــاد 
العدائــه فكنــتم اشــد النــاس علــى عــدوه مــن غیــركم حتــى اســتقامت العــرب المــر اهللا 

ــد ال ــى اثخــن اهللا تعــالى لرســوله طوعــًا وكرهــًا واعطــى البعی مقــادة صــاغرًا داخــرًا حت
( بكــم االرض ، ودانــت باســیافكم العــرب لــه ، فتوفــاه اهللا وهــو عــنكم راض ،  (

، فوصـل خبـر ذلـك الـى أبـي بكـر  )بكم قریر العین استبدوا بهذا االمـر دون النـاس 
)وعمر وكانـا فـیمن عنـد جثمـان النبـي  بنـي  فتركـوا النـاس وانصـرفوا الـى سـقیفة (

   )١(ساعدة برفقة ابي عبیدة
نحــــن المهــــاجرون أول (  : وأراد عمــــر ان یــــتكلم فنهــــاه ابــــو بكــــر وتكلــــم قــــائًال      

الناس اسالمًا واكرمهم أحسانًا وأوسطهم دارًا وأحسنهم وجوهًا وأمسـّهم  برسـول اهللا 
( م رحمًا وأنتم أخواننا في االسالم وشركاؤنا في الدین نصرتم وواسـیتم فجـزاك (

، وكــان بشــیر بــن ســعد ابــن عــم ســعد بــن  )٢()اهللا خیــرًا فــنحن االمــراء وانــتم الــوزراء 
منا امیـر ومـنكم : عبادة بینه وبین سعد خالف ورأى میل البعض الى سعد حین قالوا 

، فخطـــب بشـــیر بالنـــاس لصـــالح قـــریش  )١(هـــذا اول الـــوهن: امیـــر ، ورد ســـعد قـــائًال 
ان محمــدًا مــن قــریش : ، فقــال فــي الخالفــة وطلــب مــن االنصــار التخلــي عــن دعــواهم

ثـم  )٢(أولـى فـاتقوا اهللا وال تخـالفوهم وال تنـازعوهم ، ثـم بـایع أبـا بكـر وقومه أحـق بـه هـو
قام رئیس االوس أسید بن حضیر وبایع ابا بكر وتبعه قومه واحدأ تلـو االخـر وخرجـوا 

                                                           
 .٤٥٦-٤٥٥/  ٢ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )١(
؛ الطبـري ، تــاریخ  ٢٣/  ٢ ،؛ الیعقــوبي ، تـاریخ الیعقــوبي  ٢٦٩/  ٢ ،بقـات ابـن ســعد ، الط: ینظـر  )٢(

العقـد الفریـد،تحقیق ):م٩٩٣/هــ٣٨٢ت(؛ ابن عبد ربه ، أبو عمـر أحمـد بـن محمـد ٤٥٧/  ٢ ،الطبري 
/  ٢ ،؛ ابـن االثیـر ، الكامـل  ٩١ ،الطبرسـي ، االحتجـاج ؛  ٨٦/  ٤ ،) ١٩٤٠(محمد سـعید، القـاهرة

 . ٢٤/  ٧ ،، فتح الباري  ؛ ابن حجر ٣٢٩
 . ٣٠/  ٧ ،ابن حجر ، فتح الباري  )١(
 . ٤٥٨/  ٢ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٢(
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قهم الـــى ان مـــن الســـقیفة قاصـــدین المســـجد یأخـــذون البیعـــة مـــن كـــل مـــن رأوه فـــي طـــری
 )٣(.وصلوا المسجد 

  

وال بیتــه وصــحبه  (u)أن وارى االمــام علــي وروى الطبرســي وابــن كثیرانــه بعــد    
)جثمــــان الرســــول  دم مشــــاورته ـر وعـــــین ألبــــي بكـــــالثــــرى ، علــــم ببیعــــة المسلمــــ (

)أنشــد بــاهللا رجــًال ســمع رســول اهللا( : فخطــب بالنــاس قــائًال  یــوم غــدیر خــم  (
فأن علیًا مواله وال من وااله وعاد مـن عـاداه وأحـب مـن أحبـه  یقول من كنت مواله

، فقـام أنـاس فشـهدوا انهـم  )وأبغض من أبغضه وأنصـر مـن نصـره وأخـذل مـن خذلـه 
)ســـمعوا رســـول اهللا وذكـــر الیعقـــوبي أنــــه تخلـــف عـــن البیعــــة  )٤(.قـــد قــــال ذلـــك  (

وال بیتـــــه  (u)جماعـــــة مـــــن المهـــــاجرین واالنصـــــار وبعـــــض صـــــحابة االمـــــام علـــــي
وأبنـه الفضـل ، والزبیـر بـن العـوام ، وخالـد بـن سـعید  (t)كالعباس بن عبد المطلب 

، والمقـــداد بـــن عمـــرو ، وســـلمان الفارســـي ، وأبـــو ذر الغفـــاري ، وعمـــار بـــن یاســـر ، 
  )٥(.وغیرهم جماعة 

وهـذا یـدل علـى ان  )٦( )ال نبـایع اّال علیـًا ( : واشار الطبـري ان االنصـار قالـت      
ن عــن البیعــة هــم الهاشــمیین ، امــا الطــرف االخــر فهــم العــارفین بحقــه بعــض الممتنعــی

أبسـط یـدك أبایعـك فـو اهللا : خالد بن سعید قائًال (u)وأهلیته للخالفة فقد اتى الیه 
أمـا سـلمان الفارسـي فحـین علـم ببیعـة ،  )١(ما في الناس احد اولى بمقـام محمـد منـك

ألكـــلوا مـــن فــوقهم ومــن تحــت ارجلهـــم  واهللا لــو بــایعوا علیــاً : النــاس ألبــي بكـــر قــال 
.)٢(   

لّما قبض النبي ( : بالمهاجرین واالنصار ، قائًال  (u)ثم خطب االمام علي      
لیت ان ال ارتدي برداء اال للصالة آاشتغلت بغسله وتكفینه والفراغ من شأنه ثم 

                                                           
 .٤٥٩/  ٢ ،ن  .م  )٣(
 . ٢٣٠-٣٢٩/  ٥ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٩٧-٩٦ ،الطبرسي ، االحتجاج )٤(
 ١٠٣/  ٢ ،الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي :  ینظر  )٥(
 . ٢٠٢/  ٣ ،تاریخ الطبري  الطبري ، )٦(
 . ١٠٥/  ٢ ،الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي  )١(
  . ٥٩١/  ١ ،البالذري ، انساب االشراف  )٢(
 . ١١٧ایة / سورة التوبة  )٣(
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لحسین حتى أجمع القران أذ هو أحق وأولى ، ثم أخذت بید فاطمة وابني الحسن وا
فدرت أهل بدر وأهل السابقة ، فأنشدتهم حقي ودعوتهم الى نصرتي فما أجابني 
منهم اال اربعة رهط ابا ذر وسلمان وعمار والمقداد ، ولقد راودت في ذلك أهل بیتي 
فأبوا علّي اال السكوت لما علموا وغارة ما في صدور القوم وبغضهم هللا ولرسوله 

كم الى الرجل فأعرفوه ما سمعتم من رسول والهل بیت نبیه فأنطلقوا بأجمع
)اهللا لیكون ذلك أوكد للحجة وابلغ للعقوبة ، وابعد لهم من رسول اهللا   (

( فأنطلق القوم حتى احدقوا بمنبر رسول ) یوم القیامة اذا وردوا علیه (
)اهللا  لألنصار المهاجرون قال المنبر بكر أبو صعد فلما الجمعة یوم وكان (

 أدناكم تعالى اهللا فأن تكلموا انتم بل:  للمهاجرین االنصار فقال ، كلموات انتم قوموا
 من تكلم من أول فكان )٣( چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ     چ :  تعالى بقوله كتابه في

 یا( :  قال ثم علیه وأثنى اهللا فحمد قام إذ العاص بن دیسع بن خالد المهاجرین
 في به محیطون ونحن لنا قال اهللا ولرس أن خیاركم وعلم علمتم قد قریش معشر

 ةبوصی موصیكم إني قریش معشر یا ، رجالهم من عدة علي قتل وقد قریضة بني
 فیكم وخلیفتي بعدي من أمامكم علي وٕان إال تضیعوه فال امراً  ومودعكم وهاظفأحف
 ولم تؤازروه ولم فیه وصیتي تحفظوا لم وٕان إال ربي عن جبرئیل أوصاني بذلك

 بذلك شراركم علیكم وولي دینكم أمر علیكم وأضطرب أحكامكم في لفتمأخت تنصروه
 أمتي بأمر القائمون ألمري الوارثون هم بیتي أهل وأن إال ربي عن جبرئیل أخبرني

 ومن زمرتي في فأحشره وصیتي فیهم وحفظ بیتي أهل في أعطاني من اللهم
 كعرض ضهاعر  التي الجنة فأحرمهم وصیتي فیهم وضیع بیتي أهل في عصاني
 فلست خالد یا أسكت:  له وقال الخطاب بن عمر إلیه فقام )١() واالرض السموات

 فأنك الخطاب یابن أسكت بل:  له فقال ،!  برأیه یعتنى ممن وال المشورة أهل من

                                                           
 ١٩٩٨ -١ط ، الحســیني أحمــد تحقیــق ، اإلیمــان نهــج) : هـــ٧ق ت( جبــر ابــن ؛ ٩٥ ، االحتجــاج ، الطبرسـي )١(

 ٥٨١ ، ،قم
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 العنصر لئیم الحروب في لجبان وٕانك اركانك بغیر وتعتصم لسانك بغیر تنطقل واهللا
  .)٢(مفخر من قریش في مالك

 كان وقد ، تفعلوا ولم فعلتم أي )ونكردید كردید:( وقال يالفارس سلمان قام ثم      
ما ال  بك نزل إذ أمرك تسند من إلى بكر ابا یا:  قال ثم ، ذلك قبل البیعة عن امتنع
 هو من على تقدمك في عندك وما تعلمه ال عما سئلت إذا تفزع من وٕالى تعرفه
) اهللا رسول إلى وأقرب منك اعلم  نبیه وسنة عزوجل اهللا كتاب بتأویل وأعلم(
)النبي قدمة ومن  وتناسیتم قوله فنبذتم وفاته عند به وأوصاكم حیاته في(

 من علیكم عقده كان الذي العقد وأحللتم العهد ونقضتم الوعد وأخلفتم وصیته
 عظیم على لألمة وتنبیهاً اتیتموه  ما مثل من حذراً  زید بن أسامه رایة تحت النفوذ

 ونقلت الوزر أثقلك وقد األمر لك یصفو قلیل فعن أمره مخالفة ومن أجترمتموه ما
 نفسك وتالفیت قریب من الحق راجعت فلو یداك كسبت ما معك وحملت قبرك إلى

 كما سمعت فقد نجاتك إلى أقرب ذلك كان اجترمت ما عظیم من اهللا إلى وتبت
 الذي االمر هذا به متشبث أنت عما ذلك یردعك فلم ، رأینا كما ورأیت سمعنا
 فقد نفسك في اهللا فاهللا به قیامك في والمسلمین للدین حظ وال تقلده  في لك العذر
 معشر یا:  وقال ذر ابو قام ثم،  )٣(وأستنكر أدبر من كمن تكن وال أنذر من أعذر
 هذا في ولتشكن العرب من ةجماع لیرتدن واهللا قرابة وتركتم قیاحة أصبتم قریش
) نبیكم بیت أهل في ألمرا جعلتم ولو ، الدین  ،واهللا سیفان علیكم أختلف ما(

 في ولیسفكن ، أهلها من لیس من عین الیها ولتطمحن ، غلب لمن صارت لقد
) اهللا رسول أن خیاركم وعلم علمت لقد ، كثیرة دماءً  طلبها  االمر ان:  قال: (

                                                           
جمـال ، العاملي حاتم ابن ؛ ٤٦٣ ،)١٩٨٣(الحوزة العلمیة-،تحقیق علي اكبر الغفاري،قم صالالخ : الصدوق )٢(

 علــي ؛ ٤٤٣ ، )دت(مؤسســة النشــر االســالمي-الــدر النظــیم،قم)م١٢٦٥/هـــ٦٦٤ت(الــدین بــن یوســف بــن حــاتم
 . ٣٩٤ ، فیعةالر  الدرجات ، المدني خان

 ابـــو ، المرنـــدي ؛ ١٠٠، جاالحتجـــا ، الطبرســـي ؛ ١٨/٣٩ ، البالغـــة نهـــج شـــرح ، الحدیـــد ابـــي ابـــن:  ینظـــر )٣(
علـي االحمــدي ؛ ٨٦ ،) دت( حجریــه طبعـه – بیــروت ، البحـرین وملتقـى النــورین مجمـع: النجفــي علـي الحسـن

ــــــانجي محمــــــد  ، المجلســــــي ؛ ١/٤٢٦، )١٩٩٦-١ط(مؤسســــــة النشــــــر االســــــالمي-،قمالشــــــیعه مواقــــــف : المی
 ،)١٩٨٣-٢ط(مؤسســــة الوفــــاء-الــــرحیم الربــــاني،بیروت بحــــار االنوار،تحقیــــق عبــــد)م١٦٩٩/هـــــ١١١١ت(بــــاقر
٢٨/١٩٥  . 
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 ، ذریتي من للطاهرین ثم(u) والحسین الحسن ألبني ثم (u) لعلي بعدي
 ةاالخر  ونسیتم الفانیه الدنیا فأطعتم إلیكم به عهد ما وتناسیتم نبیكم قول فأطرحتم

 وبدلت وغیرت أعقابها على ونكصت بیائهانأ بعد كفرة قبلكم من االمم فكذلك ةالباقی
 ركمـأم وبالون ـتذوق یلـقل اـوعم ةبالقذ ةوالقذ لنعلاب النعل حذو فساویتموهم

   .)١(بیدـللع المـبظ اهللا اـوم أیدیكم تدمـق بما نزووتج
  
  

 ربك إلى وتب ظلمك عن وتب ربك إلى أرجع بكر ابا یا:  فقال المقداد قام ثم   
 فقد ، منك به اولى هو الذي لصاحبه االمر وسلم ، خطیئتك على وأبك بیتك لزماو 

)  اهللا رسول عقد ما علمت  هذا وجوب بطالن على ونبه بیعته من عنقك في(
 أسلم ذلك فأن فوتها قبل لةباألستقا وبادر اهللا فأتق ، علیه عضدك ولمن لك مراال
 علمت ولقد والغیرها قریش تغرنك وال دنیاك إلى تركن وال وفاتك وبعد حیاتك في لك

)  اهللا رسول بعد االمر صاحب هو علیاً  أن وتیقنت  جعل بما إلیه فسلمه (
 لىاو  نصحي قبلت أن لك نصحت واهللا لقدف لوزرك، خفوأ لتبرئتك أتم فأنه له اهللا
 ماذا ، راجعون إلیه وٕانا هللا أنا:  فقال االسلمي بریده قام ثم )٢(.االمور ترجع اهللا
 أم نفسك خدعتك أم وخدعت تناسیت أم أنسیت بكر ابا یا ، الباطل من الحق لقي

) اهللا رسول به امرنا ما تذكر أولم ، االباطیل لك سولت  علي تسمیة من(
 أمیر علي هذا أوقات عدة في له وقوله ، أظهرنا بین والنبي ، المؤمنین أمرةب

 مما وأنقذها التدركها ان قبل نفسك وتدارك اهللا أتق ، القاسطین وقاتل المؤمنین
 وتراجع ، بهااغتص في تتمادى وال منك به أحق هو من إلى االمر وأردد یهلكها
 تكونن فال النجاة طریق على دللتكو  النصح محضتك فقد تتراجع ان تستطیع وانت
  )٢(بقوله بكر ألبي البیعه وصف انه كما )١(للمجرمین ظهراً 

                                                           
 ،) ١٩٩٣ -٢ط( ، المفید دار -بیروت ، السید عبد عصام تحقیق ، االمامیه دین في االعتقادات ، الصدوق )١(

 ٢/٢٥ ،) ١٩٧٩( التعارف دار -بیروت ، العقائد اصول في الحقائق لوامع ، أحمد میرزا ، االشتیاني ؛ ٦٢
 . ١٠١،رسي ، االحتجاج الطب )٢(
 ،) ١٩٩٣ – ١ط(، الجزائـر ، دار الكتـاب  الیقـین )م ١٢٦٥/ هــ  ٦٦٤ت  (رضي الـدین علـي، طاووس ابن )١(

 .  ٩٥ ، االحتجاج ، الطبرسي؛   ٣٤١ -٣٤٠



85 
 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــدموا یابیع                  هاـب
                        دعـــــــــــــــــــائم وجثـــــــــــــــــــوا أســـــــــــــــــــا      .

 .                 
                هــــــــــــــــــداً  بیعــــــــــــــــــتهم أتكــــــــــــــــــون

               مهاشــــــــــــــــــ عنهــــــــــــــــــا وتغیــــــــــــــــــب    .
.  

            أهلهـــــــــــــــــــا رائـــــــــــــــــــد ویكـــــــــــــــــــون
ــــــــــــــــــولى    . ــــــــــــــــــة م                          ســــــــــــــــــالم حذیف

.  
                          معاشـــــــــــــــــــراً  النبـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــر

               ولهــــــــــــــــــــازم أســــــــــــــــــــوة هــــــــــــــــــــم                                                      ٠
.  

                 وـیسلمـــــــــــــــــــــــ أو یـــــــــــــــــــــــدخلوا أن
                     مـعالــــــــــــ وـهــــــــــــ مــــــــــــن تســــــــــــلیم    .

.  
                           االمامـــــــــــــــة لـــــــــــــــه الوصـــــــــــــــي ان

ـــــــده    ٠ ـــــــي بع ـــــــاس ف ـــــــائم فیهـــــــا الن                          ق
٠  

                      قلـــــــــــــــــــــــــــمخلو  ال والـعهــــــــــــــــــــــــــــد
                    ادمـقــــــــــــــــــــــــــــــتـم وال نـــــــــــــــــــــــــــــــهـم    ٠

٠  
  
  

  

 الناس عامة ودخل بكر ألبي االمر آل أن بعد حتى موقفه على بریدة بقي وقد   
:  (u) علي االمام له فقال،  (u) علي یبایع حتى ابایع ال.  قائالً  لوائه تحت

 أما )٣(اختالفهم من إي أحب اجتماعهم فأن ، الناس فیه دخل فیما ادخل بریدة یا
 أن أعلمواف واال علمتم كنتم إن المسلمین معشر ویا قریش یامعشر:  فقال عمار
 وأحفظ المؤمنین على وآمن الدین بأمور وأقوم بأرثه وأحق به أولى نبیكم بیت أهل

 أمركم ویضعف حبلكم یضطرب ان قبل أهله إلى الحق فلیرد صاحبكم فمروا ألمته
 فقد عدوكم فیكم ویطمع بینكم افیم وتختلفون بكم ة الفتن وتعظم شتاتكم ویظهر
  )٤(ألخ... منكم نبیكم إلى أقرب وعلي منكم االمر بهذا أولى هاشم بني أن علمتم

 اهللا رسول أن تعلمون ألستم الناس أیها:  فقال ثابت بنة خزیم نهض ثم     
(  أني فأشهد:  قال.  بلى: قالوا ؟ غیري معي یرد ولم وحدي شهادتي قبل (
) اهللا رسول سمعت  االئمة وهم والباطل الحق بین یفرقون بیتي اهل( :یقول (
  )١(. المبین البالغ إلى الرسول على وما علمت ما علمت وقد)  بهم یقتدى الذین

                                                                                                                                                                      
 ، القمــي ؛ ١٩٥-١٩٤ ، )١٩٩٧-١ط ( قـم، المعـارف تقریـب) :م١٠٥٤/ هــ٤٤٧ ت(، الحلبـي الصـالح ابـو )٢(

-١ط ( الحـــدیث دار ، اوســـط علـــي تحقیـــق ، الفریـــد والـــدر النضـــید العقـــد) :  هــــ٧ ق ت( نالحســـ بـــن محمـــد
 . ٣٠٨/ ٣٧ ، االنوار بحار المجلسي، ؛ ١٦١ -١٦٠ ،)٢٠٠٣

 ، الحلبــي صــالحال ابــو ، ٣/٢٤٣ ،) ١٩٩٠ -٢ط( اســماعیلیان مؤسســة – ةاالمامــ فــي يفالشــا ، ىتضــالمر  )٣(
  .١٩٤، المعارف تقریب

 

 ٣٤١، الیقین ، طاووس ابن )٤(
 . ٢٨/٢١٣ ، االنوار بحار ، المجلسي ؛ ٤٦٤ ، الخصال ، الصدوق )١(
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) نبینا على اشهد وأنا :فقال   التیهان بن مالك قام وبعده    علیاً  أقام انه (
 الناس لیعلم إال اقامه ما:  ةجماع فقال ، للخالفة اقامه ما االنصار فقالت ، إماماً 
) اهللا رسول كان من مولى أنه  رجاالً  فبعثنا ، ذلك في الخوض وكثر ، مواله(
) اهللا رسول إلى منا ) فقال ، ذلك عن فسألوه (  ولي علي لهم قولوا: (

 فلیؤمن شاء ومن حضرني بما شهدت وقد ، ألمتي الناس وأنصح بعدي المؤمنین
  )٢(.میقاتاً  كان فصلال یوم إن فلیكفر شاء ومن
 اشهد إني علي أشهدوا قریش معشر یا وقال اهللا فحمد حنیف بن سهل قام ثم     
 امامكم علي هذا الناس ایها یقول وهو(u) علي بید أخذ رأیته وقد اهللا رسول على
 من واول وعدي ومنجز دیني وقاضي وفاتي وبعد حیاتي في ووصیي بعدي من

 ، وخذله عنه تخلف لمن والویل ونصره اتبعه منل فطوبى ، حوضي على یصافحني
) اهللا رسول أن واشهد ، فقال حنیف بن عثمان أخوه وقام  بیتي اهل:  قال(
 اهل وأي اهللا رسول یا:  فقال رجل إلیه فقام الوالة، فهم تتقدموهم فال االرض نجوم
) قال بیتك؟  افرك اول بكر ابا یا تكن فال ، ولده من والطاهرین (u) علي: (

  .)٣(تعلمون وانتم امانتكم وتخونوا والرسول اهللا تخون وال به
 بیت اهل في اهللا عباد اهللا أتقوا:  فقال:  االنصاري یوبا ابو فقام ، لقوله یكترثوا فلم

) اهللا رسول  سمع مثلما سمعتم فقد ، لهم اهللا جعله الذي حقهم إلیهم وارددوا(
)لنبینا مقام بعد مقام في اخواننا  أئمتكم بیتي أهل (: یقول مجلس بعدجلس مو  (
 مخذول،  الكفرة وقاتل البررة امیر هذا:  ویقول(u) علي إلى یومي ثم ، بعدي

  )١(. رحیم تواب اهللا ان هأیا ظلمكم من اهللا إلى فتوبوا نصره من ،منصور خذله من
  

                                                           
ــــي ؛ ٩٥ ، االحتجــــاج ، الطبرســــي )٢(  ، حســــون فــــارس ؛ ٣٢١ ، فیعــــةالر  الــــدرجات ، المــــدني خــــان عل

 .١٨٦،یرغدال حدیث معنى في یرظالن الروض
: )م  ١٦٦٨/هــــ   ١٠٩٨ت  (رطـــاه محمـــد الشـــیرازي القمـــي ،  ؛ ٥٨٤ ، االیمـــان نهـــج ، جبـــر ابـــن )٣(

، العلــوم بحــر ؛ ٢٤١ ،)  ١٩٩٨ –مكتبــة االمیــر (  –، تحقیــق مهــدي رجــائي ، ایــران االربعــین كتــاب
  ٣/٣٥ ،) د ت ( مكتبة الصادق  –، طهران  الرجالیة الفوائد:  محمد مهدي 

 
 . ٢٨/٢٠٠ ، االنوار بحار ، المجلسي ؛ ٩٦ ، حتجاجاال ، الطبرسي )١(
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 الخطاب على واتباعه (u)علي االمام أصحاب تصریحات تقتصر ولم    
 لعموم موجهة كانت وانما بالخالفه (u) علي اإلمام بأحقیة بكر بيأل المباشر

 علي االمام بحق یصرح الفارسي سلمان كان فقد ، ناسباتمال مختلف في المسلمین
) اهللا رسول من ماسمع إلى مستنداً  بالخالفه  انه كما ، ذلك في احادیث من(

   )٢(:قوله منه ، شعراً  ذلك في نظم
  

ٌ◌           منصـرف راالمـ إن احسـب كنت ما
     الحســن ابــي عــن مــنهم ثــم هاشــم نـعــ      .

 .                 
ــــــیس ـــــــته ىلصــــــ مــــــن أول أول           لـقـبل

ـــــــقول وأعـــــــلم    . ـــــــام بال ـــــــن باالحك                والسن
.  

     
) الشعر(  یفقده ال وهذا)  الشهادتین ذو(  ثابت بن ةلخزیم الشعر هذاان  قیل وقد
 االول اتجاه نفس من الشخص ذلك لكون اخر شخص إلى نسب كونه معناه شیئاً 
  )٣(. سواه إلى عنه االنصراف والیقبل المعنى نفس في انشد الشعر ذلك أن كما

 له سنحت كلما ةالمسلوب ةالخالف اهتج موقفه عن یعبر الغفاري ذر ابا كان كما   
 الرسول أحادیث للحجیج یروي كان حیث الحج موسم في وخصوصاً  ، الفرصة
(   حث التي (

   )١(. بعده من(u) علي االمام والیة على فیها

  حتى لها والمعارضین بكر ابي بیعة عن الممتنعین من فكان سعد بن قیس أما    
 وال قلبي یبایعكلم  یدي بایعتك ان واهللا: له لفقا ذلك،في  علیه عتب بكر ااب ان

                                                           
 علـي تحقیـق ، االمـام تعیـین فـي الخصام وحجة المرام غایة) :  م١٦٠٥/ هـ١١٠٧ت( حرانيالب هاشم )٢(

 . ٤٠٢ -٤٠١ ، مالنظی الدر ، العاملي حاتم ابن:  ینظر -١ .٦/١٢٤ ،) دت( ، عاشور
، تحقیـق  االوسـط المعجـم) : م ٩٧٢/ هـ   ٣٦٠ت ( ابي القاسم سلمان بن احمد  ، يانالطبر :  ینظر )٣(

 القاضــي ؛ ٥/٣٥٤،) ١٩٩٥( دار الحــرمین للطباعــة والنشــر  _ ض ، المدینــة المنــورة طــارق بــن عــو 
 .٣٣٨-٣٣٦ ،الیقین ، طاووس ابن ؛٢/٤٩٩:  االخیار شرح ، النعمان

 ،االخیـار شـرح ، النعمـان قاضـيال؛١/٨٠ : اجاالحتجـ الطبرسـي، ؛٩١، والسیاسـة االمامـة ، قتیبـه ابن )١(
 . ٣٣٣،)   تد  -قم (  ، المؤمنین امیر ىعل صالن ، عاشور علي ؛٢٨ -٢/٢٧
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 كالتي اال لك بیعتي كانت وال الغدیر یوم بعد (u)علي في لي حجة وال ، لساني
  :)٣(قائالً  شدنوا ، )٢(انكاثاً  قوة بعد غزلها نقظت

          هـرأیــــ الحــــق طلبـمــــ نـعــــ صــــارفاً  أیــــا
ــــــأي      . ــــــ الحــــــق ماســــــوى ســــــبیل ب                         بـتطل

 .                 
        يـغـــــتبت انــــت المر الـــــذي بــــا كیــــف الأ

ــــــــــ    .                كبـانــــــــــ والطریقــــــــــة لـخلیــــــــــ تـوأن
.  

ــــأن ــــت ف ـــــبالق كن ــــ ربىـ         فصــــلها تـتناول
ـــــــــى ذوي فـــــــــأن    . ـــــــــ قـأحـــــــــ القرب    ربـواق

.  
        خصـــیمهم حججـــت بالشـــورى كنـــت وٕان

               غیــــــــب رونــــــــــوالمشی أســــــــدت فكیـــــــف                                                      ٠
.  

ـــــ وٕان ـــــ نتـك        نلتهـــــا وبالفضـــــل قوىـبالت
ـــــــــعل فــــــــأن    .                                واطیــــــــب أزكــــــــى نكـمــــــــ یاً ـ

.  
     فـــیهم سـالرجـــ اصـــبح مـــن یســـتوي وال

                            یـــــذهب للـــــرجس الـــــرحمن عـــــنهم ومـــــن    ٠
٠  

  

 عن المدافعین من المطلب عبد بن العباس كأبیه ، العباس بن اهللا عبد كان كما     
   )٤(.غیره االمر تولي الرافضین ، بفضله والمقرین (u) علي االمام خالفة

 السقیفة حادثة تجاه رأیه مبیناً  الصبر على علي االمام حاثاً  حاتم بن عدي وخاطب
   )٥(-: قائالً  ةالخالف كرب ابو وتولي

                              ةـعصمـــ الصــبر وفــي صــبراً  حســنِ  ابــا
ـــه      . ـــرء نجـــاة وفی ـــي الم                         والجهـــر الســـر ف

 .                 
        الحجـى بـذي ىحجا الصبر ان تر ألم

ــــى شــــین االمــــر ابتــــدار وان    .                االمــــر عل
.  

         القواـمــــــ قبلــــــك ارـاالخیــــــ يـلقــــــ دـولقــــــ
ـــــاد واوذوا    .                          الـــــدهر ســـــالف فـــــي اهللا عب

.  
 أخبروني قریش یامعشر :قائالً  بالقرشیین خطب فقد االنصاري عمرو بن فروة أما
: *الزهري مخرمة بن قیس فقال ؟ علي في ما وفیه الخالفة له لـتح رجل فیكم لـه

                                                           
 . ١٢٦ ،الفرید والدر النضید العقد ، القمي الحسن بن محمد )٢(
 . ١٦١ -١٦٠/ ٣ ، الشیعة ،مواقف المیانجي االحمدي )٣(
 . ١٦٢:  النضید العقد ، القمي الحسن بن محمد )٤(
 النجــــف ، ةالمهجــــ لثمــــرة ةالحجــــ كشــــف:  طــــاووس ابــــن ؛ ١١٣ ،المسترشــــد:  جعفــــر ،ابــــي الطبــــري )٥(

نخبــة مــن  ؛ ٤/٧٥ ، البالغــة مصــباح ، المیرجهــاني ؛ ١٧٧:  )د ت ( یدریــة الح طبعــهمال ، االشــرف
 ،) ١٩٩٩ -١ط(  االســــالمي النشــــر مؤسســــة -قــــم ، (u) علــــي المــــؤمنین امیــــر حیــــاة: البــــاحثین

٢/٢٣٤ . 
 فیـــه ولــد الـــذي العــام فـــسن فــي أي( الفیـــل عــام فــي ولـــد منــاف عبـــد بــن المطلـــب بــن مخرمـــة بــن قــیس *

)الرسول . بصـفین  (u) علـي االمـام مـع قتـل، البـدریین ومـن.  األسـالم حسـن صحابیاً  كان (
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 منكم حدا في لیس ما ليع في فهل  تقصد:  فقال ، علي في ما فیه من فینا لیس
 واهللا اما: قال ،بكر ابي على الناس اجتماع قال ؟ عنه صدكم فما قال.  نعم فقال ؟

 مما ألكلتم نبیكم أهل في جعلتموها ولو نبیكم سنة أخطأتم لقد مسنتك أصبتم لئن
  .)١(تحتكم ومما فوقكم
 صحابة من لها معارضته یعلن أو بكر ابي بیعة في برأیه یدلِ  لم من ان وحتى     
 بأحقیة لمعرفتهم بكر بيأل المبایعین من یكن لم (u) طالب ابي بن علي األمام
  .غیره دون (u) علي االمام

 یقف لم عثمان بعده ومن عمر ثم ومن بكر ابي الى الخالفة آلت وعندما     
 رةظمنا على دأبوا وٕانما واأللسن األیدي مكتوفي (u) علي األمام صحابة

 العامة أو الخلفاء مع سواء وآراء محاورات لهم وكانت فیها بحقه والتعریف معارضیه
 الشریف النبوي والحدیث لكریما رآنقال الى نقاشهم في یستندون كانوا ما وكثیراً 
  )٢(.والعقل

  
  
  

  جيش اسامة 
  

                                                                                                                                                                      
 عبــد ابــن ؛ ٦٣، االمصــار علمــاء مشــاهیر ؛٣/٣٣٨،الثقــات، بــانح ابــن ؛ ٢٦ ،خلیفــة تــأریخ، خلیفــة(

 )٣/١٢٩٩ ، االستیعاب ، البر
-١ط(دار الثقافـة للطباعـة والنشـر -االمـالي،قم:؛الطوسـي ١٤٧/ ٢،نظر الیعقوبي ، تاریخ الیعقـوبي ی )١(

دار الكتـب  –الریـاض النضـرة،بیروت ): م١٢٩٤/هــ٦٩٤ت(؛ المحب الطبري ،ابو جعفر احمد)١٩٩٤
 ٢ ،؛ القاضــي النعمــان ، شــرح االخبــار  ١٨٨-١٨٥ ،؛ الطبرســي ، االحتجــاج  ١٦٣ ،) دت(العلمیــة

 .  ٤٧٦-٤٧٥/  ٣١،؛ المجلسي ، بحار االنوار  ١٩٩-١٩٧/ 
-١ط(دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر -جـــواهر التـــاریخ،قم:؛علـــي الكـــوراني١٨/  ٩ ،االمینـــي ، الغـــدیر  )٢(

٢٠٠٤.(   
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 هــ ١١في جـیش اسـامة بـن زیـد سـنة  (u)اصحاب االمام علي بعض شارك      
)والذي كان رسول اهللا ( لمحاربـة ) ره علیـه ابـو بكـر قـامّره علیه قبـل وفاتـه ، وا (

ذلـك الجـیش مـن  البیزنطیین وتعریفهم بقوة المسلمین ، وكان في مقدمة مـن شـارك فـي
الـــذي كـــان مـــن خیـــار الصـــحابة وافاضـــل  )١(.ایـــوب االنصـــاري  االمـــام ابـــو اصـــحاب

)المجاهــدین فهــو ممــن صــحب الرســول  وانزلــه داره فــي الهجرةالشــریفة ثــم انــه  (
بكــر وشــارك فــي الصــائفة فــي  يجاهــد فــي جــیش اســامة ومــن ثــم المرتــدین فــي ایــام ابــ

تح القسطنطینیة ثـم جاهـد بـین یـدي االمـام ایام عمربن الخطاب ، وحث عثمان على ف
بــه  ممــا یــدل علــى انــه كــان محبــا للجهــاد مولعــاً  )٢(فــي الجمــل وصــفین (u)علــي 

حریصــا علیــه غیــر مبــال بمــا ســیؤول الیــه وانمــا كــان حبــه للشــهادة والمــوت فــي ســبیل 
  . الحق 

  
  حروب الردة    

  
  
  
  

التي حدثت بعد وفـاة رسـول  لردة هي الكفر بعد االیمان ، وحروب الردة هي الحروبا
)اهللا بین المسلمین وبین من ارتد من االیمان الى الكفـر او ادعـى النبـوة او مـن  (

   )٣(.خرآحاول هدم االیمان بشكل او ب
وقـــد قســـم بعـــض المؤرخـــین المرتــدین الــى ثالثــة اقســام ، االول مــن تــرك االســالم      

 )٣(وطلیحــة )٢(ةیلممسـ : )١(ُمـّدعي النبــوة وعـادوا الـى عبــادة االوثـان ، والثـاني مــن اتبـع
                                                           

؛  ١٣٠ ،)١٩٥٦(مكتبـــة النهضـــة المصـــریة -فتـــوح البلـــدان ،تحقیـــق صـــالح الـــدین المنجـــد،القاهرة: الـــبالذري  )١(
 ، ٢٢٦/  ٣ ،الطبري ، تاریخ الطبري 

 ،؛ الـدینوري،األخبار الطـوال  ١٦/٦٢:؛ ابن عساكر،تاریخ مدینة دمشـق ٤/٣٤٠،األثیر ، الكاملابن : ینظر  )٢(
٤٠٢ .  

العثمانیــة  ، تحقیــق عبــد الســالم ) :م  ٨٦٨/ هـــ  ٢٥٥ت ( الجــاحظ ، عثمــان بــن بحــر بــن محبــوب : ینظــر  )٣(
؛ الـبالذري  ٥٢١/  ٢،ي ؛ الطبري ، تاریخ الطبر  ١٩٨،) د ت (دار الكتاب العربي  –محمد هارون ، مصر 

؛ الــذهبي ،  ٣٤٦/  ٢ ،؛ الكامــل فــي التــاریخ  ٢٤٨/  ١ ،؛ ابــن االثیــر ، اســد الغابــة  ١١٦،، فتــوح البلــدان 
؛ عمر كحالة ،  ١٥١/ ٢ ،؛ تهذیب التهذیب  ٢٢٦/  ٤ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٤٥/  ٢:سیراعالم النبالء 

  . ٦٩١/ ٢ ،)  ١٩٦٨- ١ط(دار العلم  –معجم قبائل العرب ، بیروت 
 . ٢٤٣/  ١٢ ،ابن حجر ، فتح الباري  )١(
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االخیـر مـنهم فهـم وامنوا بمـا یقـول الكـذابون ، امـا القسـم ) ٥(واالسود العنسي )٤(وسجاح
)الذین بقوا على ایمانهم باهللا وبنبـوة محمـد واقامـة الصـالة اال انهـم بغضـوا تادیـة (

 )٦( .الزكاة 
  

ضـاء علـیهم علـى الـرغم مـن ان بعـض وقد راى ابو بكر مقاتلة جمیـع المرتـدین والق   
الصحابة طلـب منـه ان یتـرك من امتنع عن دفع الزكاة من القبائل اال انه رفــض ذلـك 

)كیف تقاتلهم وقـد قــال رسـول اهللا : حتى ان عمر بن الخطاب قال له  أمـرت ( (
نـي ان اقاتل الناس حتى یقولـوا ال الـه اال اهللا ، فمـن قـال ال الـه االاهللا فقـد عصـم م

واهللا : ( فاجابـــه ابـــو بكـــر بقولـــه  ) ٧( )نفســـه ومالـــه اال بحقـــه ، وحســـابه علـــى اهللا 
  )٨()  ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة فأن الزكاة حق المال

ـــي      ـــى غیـــر االمـــام عل ـــم یثنـــه او  (u]ورغـــم انصـــراف الخالفـــة ال ـــك ل اال ان ذل
ومـــّدعین النبـــوة فقـــد كـــان  عـــن الـــدفاع عـــن االســـالم وحمایتـــه مـــن المنحـــرفینصـــحابته 

: عمـــار بـــن یاســـر یشـــجع النـــاس لقتـــال المرتـــدین مرغبـــاً ایـــاهم بالجهـــاد وهـــو ینـــادي 

                                                                                                                                                                      
مسیلمة بن ثمامة بن كبیر بن حبیب بن الحرث من بني حنیفة ، ادعى النبوة سنة عشرة ، یقال ان اسمه كـان  )٢(

 ) .٥٩/  ٥، ة، البدایة والنهای رابن كثی. (هـ ١٢مسلمـة وصغره المسـلمین تحقیـرًا له ، قتل سنة 
هـ   وتمـت ١٠ة بن خویلد بن نضة بن االشتر بن حجوان بن فقعس االسدي الفقعسي ، ادعى النبوة سنةطلیح )٣(

ابن عبد البـر ( له حروب مع المسلمین انهزم  على اثرها ثم عاد الى صف المسلمین وحسن اسالمه بعد ذلك 
 ٤٤٠/ ٣ ،، االصــابة ؛ ابـن حجـر ٣١٧- ١/٣١٦ ،؛ الـذهبي ، سـیراعالم النـبالء  ٢٥٤ ، ٣: ، االسـتیعاب 

-٤٤١ . ( 
ســجاح بنـــت الحـــارث بـــن ســوید بـــن عقفـــان التمیمیـــة شــاعرة عارفـــة باالخبـــار ، ادعـــت النبــوة فتبعهـــا جمـــع مـــن  )٤(

 ،ابن حجـر ،االصـابة . ( عشیرتها ، تزوجها مسیلمة فلما احّست بخطر المسلمین هربت الى اخوالها بالجزیرة 
١٩٨/  ٨. ( 

الملقب بذي الخمـار ادعـى النبـوة بـالیمن وقیـل ان ادعائـه النبـوة كـان قبـل وفـاة النبـي عبهلة بن كعب بن غوث  )٥(
  )٦/٣٧٤،؛ابن كثیر،البدایة والنهایة ٢/٣٣٦ ،ابن االثیر،الكامل.(وقتل قبلها أیضا وهو أول مرتد في االسالم

  .١٢/٢٤٣،ابن حجر،فتح الباري )٦(
  ١٩٨٢ – ١ط(دار العلــم   –الشــرح الكبیــر ، بیــروت :  ) م١٢٨٣/هـــ  ٦٨٢ت ( ابــن قدامــة ، عبــدالرحمن   )٧(

 .  ٢٤٣/ ١٢ ،؛ ابن حجر ، فتح الباري ٢/٥٢٤ ،) 
كشـــاف القنـــاع ، تحقیـــق محمـــد حســـن محمـــد ، ) : م ١٦٦٢/ هــــ ١٠٥١ت ( البهـــوتي ، منصـــور بـــن یـــونس  )٨(

 . ٢/٢٩٦ ،)  ١٩٩٧ – ١ط( بیروت 
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یامعشــر المســلمین أمــن الجنــة تفــرون ، انــا عمــار بــن یاســر هلّمــوا الــّي ، وابلــى بــالًء 
   )١(.حسنًا حتى اصیبت اذنه وهو یقاتل اشد القتال 

فـي حـروب الـردة فقـد كـان مـن المتفـانین بالـدفاع اما بریدة فقد كان لـه دور فعـال      
   )٢(.عن االسالم ضد أولئك المتنبئین و اتباعهم 

وكذلك مالك االشتر الذي لعب دورًا فـي قتـال مسـیلمة واتباعـه المرتـدین مـن بنـي      
حنیفة اذ قتل فارسهم أبا مسیكة حینما وقف مالك بین الصـفین وصـاح  یـا ابـا مسـیكة 

أیاك عّني یا مالك أنكـم : فقال ! م وقراءة القرأن رجعت الى الكفر ؟أبعد االسال ویحك
نعـم ، : هـل لـك فـي المبـارزة ؟ قـال : فقال مالـك ! تحرمون الخمر وال طاقة لي عنها 

فالتقیا بالرماح والتقیا بالسـیوف ، فضـربه أبـو مسـیكة فشـق راسـه وشـتر عینـه ، وبـذلك 
، فرجــع ) یرمــوك اثــر ضــربة ماهــان لــه وقیــل انــه ســمي االشــتر فــي ال( ســمى االشــتر 

وهــو معتنــق رقبــة فرســه الــى رحلــه واجتمــع لــه قــوم مــن اهلــه واصــدقائه یبكونــه ، فقــال 
ادخــل یــدك فــي فمــي فادخــل اصــبعه فــي فمــه فعظهــا مالــك ، فــالتوى الرجــل : ألحــدهم 

( اذا ســـلمت االضـــراس ســـلم الــراس ، فاحشـــوها لـــي یعنـــي : مــن الوجـــع ، فقـــال مالــك 
وشـــّدوها بعمامـــة فلمـــا حشـــوها وشـــدوها قـــال مالـــك ،هـــاتوا ) نبـــات ( ســـیاقًا ) الضـــربة 

ـــالوا ـــى ایـــن ؟ قـــال: فرســـي ، ق ـــین الصـــفین وصـــاح:ال ـــى ابـــي مســـیكة، فبـــرز ب یاابـــا :ال
مســـیكة،فخرج الیـــه مثـــل السهم،فضـــربه مالـــك بالســـیف علـــى كتفـــه فشـــقها الـــى الســـرج 

 )٣(.یع الحراكفسقط قتیالً ورجع مالك وبقي بعدها اربعین یوما ال یستط
  

وقـــد كـــان لقتـــل فارســـهم ابـــي مســـیكة دور كبیـــر فـــي ضعضـــة معنویـــات المرتـــدین      
  .والحد من حماسهم للقتال 

                                                           
؛ ابــن االثیــر ، ١/٤٧ ،الحدیــد ، شــرح نهــج البالغــة  ؛ ابــن ابــي ٢٠٩/ ٣ ،الطبــري ، تــاریخ الطبــري  )١(

 . ٢/٣٦٢ ،الكامل 
؛ ابـن كثیـر  ٣٦: ،) د ت(مؤسسـة االعلمـي  –الطبري ، المنتخـب مـن ذیـل المـذیل ، بیـروت : ینظر  )٢(

؛ علـي الخلیلـي ، ابـو بكـر بـن ابـي  ١٦٤/ ٧،؛ المقریـزي امتـاع االسـماع  ١٥٠/ ٧،، البدایة والنهایـة 
 .٢١٩،)د ت( طهران للطباعة  –قحافة ، قم 

 . ٤/٢٦٣ ،الشافي في االمامة  : الشریف المرتضى  )٣(
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)اما عدي بن حاتم الطائي ، فعندما بلغـه خبـر وفـاة الرسـول     كانـت بحوزتـه  (
ـــــین بوفـــــاة  ـــــرة اجتمعـــــت مـــــن صـــــدقات قومـــــه فـــــراودوه ان یردهـــــا الـــــیهم متعلل ـــــل كثی اب

)النبي وبرّدة بعـض القبائـل مـن جیـرانهم كأسـد وغطفـان لكنـه رفـض ذلـك واقسـم  (
ان ال یفعــل ذلــك مــا دامــوا قــد دخلــوا االســالم راغبــین غیــر مكــرهین ، ووبخهــم معتبــرًا 

)طلــبهم غــدرًا وخیانــة للرســول  وغوایــة مــن الشــیطان وجهــًال بالــدین ، فلمـــا راى  (
، وسـار مـع عـدي  )١(ا علـى مـا هّمـوا بـهقومه ذلك منه استجابـوا لداعي االیمان ونــدمو 

   )٢(.الف فارس من قومه لمحاربة المرتدین 
  

كمــا ان ابــا بكــر امــّر خالــد بــن ســعید لقتــال بعــض المرتــدین لمــا عــرف عنــه مــن      
)شجاعة وایمان فقد كان الرسول   )٣(.واله ومات وهو على عمله  (

   
  الفتوحات  

  
تــي خاضــها العــرب المســلمون بعــد وفــاة النبــي الفتــوح االســالمیة هــي الحــروب ال

( في العهدین الراشدي واالموي ، التي كان نتاجها نشر االسالم واللغة العربیة  (
ــــى المــــ ــــة ، واختالطهــــا بحضــــارات اخــــرى أضــــافة ال دودات ر وظهــــور الحضــــارة العربی

 االقتصــادیة للفتــوح ، وكــان عمــر بــن خطــاب اول مــن وســعَّ الدولــة العربیــة االســالمیة
وفـي العـام  )١(بانشاء المدن واالمصار ، ففي العام الرابـع عشـر فتحـت بعلبـك وحمـص

                                                           
الرســـالة ، تحقیـــق احمـــد محمـــد شـــاكر ، بیـــروت ، ) : م٨١٩/ هــــ ٢٠٤ت( االمـــام الشـــافعي : ینظـــر  )١(

؛ المجلســــي ، بحــــار  ٢٥٥-٢٥٣/  ٣،تــــاریخ الطبــــري : ؛ الطبــــري  ٤١٥) : دت( المكتبــــة العلمیــــة 
ـــــور اهللا ٢٨٨-٢٨/٢٨٦: االنـــــوار  ـــــة ، ) : م١٦١٠/ هــــــ ١٠١٩ت ( ؛  التســـــتري ، ن الصـــــوارم المبرق

 .٨٧  ،١٩٦٨-تحقیق جالل الدین المحدث ، بیروت 
 .٨٢-٤٠/٨١ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٢(
  . ٩٧ ،) ١٩٨٦ – ١ط( مكتبة ایة اهللا المرعشي  –العالمة الحلي ، المستجاد من االرشاد، قم  )٣(

 
 . ٢٩٠/  ١٢ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ١٣٤/ ٢٨ ،ن عساكر ، تاریخ دمشق اب )١(
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 )٣(هــ١٥هــ والقادسـیة سـنة  ١٥وبعـدها الیرمـوك سـنة  )٢(الخامس عشر فتحـت المـدائن
وفــي ســنة  )٦(هـــ فتحــت حلــب وانطاكیــة ١٦وفــي ســنة  )٥(وفتــوح العــراق )٤(وفتــوح الشــام

ثـم  )٧(ان فیهـا مـن الفـي ثمانیـة عشـر الـف درهـمهـ كانت معركة جلوالء وفتحها وك ١٧
 )٩(هــ فتحـت حـران والموصـل ونصــیبین١٨وفـي سـنة  )٨(فتحـت االهـواز فـي نفـس العـام

وفــي ســنة  )١١(وكــذلك الجزیــرة وارمینیــا )١٠(هـــ  فتحــت تكریــت وقیســاریة ١٩وفــي ســنة 
  .هـ فتحت            ٢٠

الــخ ، ففتحــت البلــدان .... )١٣(هـــ فتحــت اذربیجــان وجرجــان٢٢، وفــي ســنة  )١٢(مصــر
وتوسعت الدولة االسالمیة ودخـل سـكان البلـدان المفتوحـة فـي الـدین االسـالمي بفضـل 
ــــة  ــــن الخطــــاب منــــذ انطــــالق الفتوحــــات العربی شــــریعة الجهــــاد ، وقــــد اســــتعان عمــــر ب

وصـحابته الـذین كـانوا أبطـال الفتوحـات ) رأیـًا وسـیفًا (  (u]االسالمیة باالمـام علـي
 )١(قــد كــان لحذیفــة بــن الیمــان دور كبیــر فــي فــتح نهاونــد والــدینور وهمــدانوقادتهــا ، ف

                                                           
 . ٣٢٧/  ١،؛ ابن ماكوال ، اكمال الكمال  ٥٤٩ ،خلیفة ، طبقات خلیفة : ینظر  )٢(
 . ٣٨٣/  ٥ ،؛ المزي ، تهذیب الكمال  ٢٩١/ ٢ ،ابن االثیر ، اسد الغابة  )٣(
 ؛ ١/١٧ ،البالذري ، فتوح البلدان  )٤(
 . ٣٥١/ ٢ ،الكوراني ، جواهر التاریخ  )٥(
 . ٣٨٤/  ١٢ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٤٩٤/ ٢ ،ابن االثیر ، الكامل  )٦(
 .١٢٧،الدینوري ، االخبار الطوال  )٧(
  . ٥٤٢/  ٢،ابن االثیر ، الكامل  )٨(
 ٢:١٠٧ق  ٢ج،ابن خلدون ، تاریخ بن خلدون  )٩(
 . ٩٩ ،) دت(دار الفكر -اریخ خلیفة،تحقیق سهیل زكار،بیروتت: خلیفة بن خیاط  )١٠(
دار الجیـل  –فتـوح الشـام ، بیـروت )  : م  ٨٢٢/ هــ ٢٠٧ت ( الواقدي ، ابو عبداهللا محمد بن عمـر  )١١(

 . ٢٤٦/  ٤ ،؛ المقریزي ، امتناع االسماع  ١٧٥/ ،)  م  ١٩٨٢ – ١ط(
 .٥٦٤/  ٢ ،ابن االثیر ، الكامل  )١٢(
؛ یــاقوت ،معجــم  ٢٩٧-٢٩٦ ،؛ الــبالذري ، فتــوح البلــدان  ٢٣٣/ ٢ ،ابــن حبــان ، الثقــات :  ینظــر )١٣(

  ٣١٣/  ٥ ،البلدان
اعة الكتابـة ، تحقیـق محمـد حسـین الزبیـدي ، صـنالخراج و ) : م٩٤٨/ هـ ٣٣٧ت ( قدامة بن جعفر  ) )١(

؛ ابــن  ٥٢٨/  ٢ ،ي ؛ الطبــري ، تـاریخ الطبـر  ٣٧١-٣٧٠ ، ) ت د(    – ١ بغـداد ، دار الرشـید ،ط
 . ٣٢/  ١،العماد ، شذرات الذهب 
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بالقیــادة لحذیفــة فــي حــال استشــهاده  )٢(ففــي معركــة نهاونــد اوصــى النعمــان بــن مقــرن
وبالفعـل كانــت لــه الشــهادة ، فتــولى القیــادة حذیفـة واخــذ الرایــة ، ففتحــت نهاونــد وســمى 

غـزى حذیفـة اذربیجـان وبعـدها بـالد الـدینور  ، ثـم )٣(المسلمون  ذلك الفـتح بفـتح الفتـوح
امــا  )٥(.ثــم غــزا الــري والیهــا انتهــت فتوحــه  )٤(وفتحهــا *وافتتحهــا عنــوة ثــم غــزا ماســبدان

ابو ذر الغفاري فانه قد قضى قرابة عشرین عامًا من حیاته في الشـام وكـان احـد قـادة 
س فحمـل الرایـة واخـذ الفتوح فیها ایام الخلیفة عمر وذكر انه امـّر  علـى خمسـمائة فـار 

  :ینشد 
  

سامضــــــي للعـــــــداة بــــــال اكتئــــــاب       
                        وقلبـــــــــي للقـــــــــا والحـــــــــرب صـــــــــابي      .

 .                 
وان صـــــــال الجمیـــــــع بیـــــــوم حـــــــرب     

               كـــــــــان الكـــــــــل عنـــــــــدي كـــــــــالكالبل    .
.  

اذلهــــــــــــــــم بابــــــــــــــــض جـوهــــــــــــــــري     
                          طلیـــــــق الحـــــــد فـــــــیهم غیـــــــر آبـــــــي    .

.  
  
        

كما كان له دور هام ایضا في فتح مصر فقـد روي انـه شـوهد وهـو یمـّرغ فرسـًا 
رّب انك سخرتني البن ادم وجعلـت :لیس من لیلة اال والفرس یدعو فیقول :  له ویقول

رزقي في یده،اللهم فاجعلني الیه احب من اهلـه وولـده ، فمنهـا المسـتجاب ومنهـا غیـر 
  .المستجاب،  

                                                           
النعمــان بــن المقــرن بــن عائــذ بــن میجــا بــن هبمیــر ابــو عمــرو المــزي ، مــن ابطــال االســالم ، كــان اول  )٢(

 . ٤٠٣/  ١ ،هـ ، الذهبي ، سیر اعالم النبالء  ٢١مشاهده االحزاب كنیته ابو حكیم ، قتل سنة 
 
؛ یــــاقوت  ٥٩١/ ٢،؛ الطبــــري ، تــــاریخ الطبــــري  ٤،) ١٩١٤) (بریــــل ( ن البلــــدان ، لیــــد: الیعقــــوبي  )٣(

دار الكتـاب  –؛ خالد محمـد خالـد ، رجـال حـول الرسـول ، بیـروت  ١٢٩/  ١،الحموي ، معجم البلدان 
 ١٤٤،العربي 

یـاقوت  . ( ماسیدان كورة تقـع بـین حلـوان باتجـاه همـذان فـي صـحراء بـین جبـال كثیـرة الزجـاج واالمـالح  *
 ) .١٦٧/ ١ ،عجم البلدان ، م

 .٢٧٧/  ٢ ،؛ ابن اعثم ، الفتوح  ١٣٦،؛ الدینوري ، االخبار الطوال  ١٠٧ ،خلیفة ، تاریخ خلیفة  )٤(
 . ٥٠٨-٥٠٦/  ٥ ،المزي ، تهذیب الكمال  )٥(
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   )١(.وال ارى فرسي هذا اال مستجابا
  

والجابیـة  وشـهد فـتح بیـت المقـدس )٢(اضافة الى ان ابا ذر شارك في فتح قبرص     
   )٣(.مع عمر 

  
  

وشـــــارك فــــي فـــــتح  )٤(امــــا ســــلمان الفارســـــي فكــــان مـــــن ابطــــال معركـــــة القادســــیة     
وفـــي فـــتح ارمینیـــة كـــان ســـلمان قائـــد المـــدد الـــذي ارســـله الخلیفـــة عمـــر بـــن  )٥(المـــدائن

ـــاهلي٦٣٩/هــــ ١٨الخطـــاب ســـنة  ـــرحمن بـــن ربیعـــة الب ـــد عبـــد ال  )٦(م لتعزیـــز جنـــد القائ
السمط  رأى سلمان الفارسي وهو مرابط بساحل حمص ، فقـال  ویذكر ان شرحبیل بن

)ســمعت رســول اهللا : مالــك علــى هــذا ؟ فقــال ســلمان :  ربــاط یــوم فــي : یقــول  (
ســـبیل اهللا كصـــیام شـــهر وقیامـــه ومـــن مـــات مرابطـــاً جـــرى علیـــه عملـــه الـــذي كـــان فـــي 

                                                           
؛ الـــدمیري ،  ٣٨٧/  ٨ ،؛ ابـــو نعـــیم االصـــفهاني ، حلیـــة االولیـــاء ٢٥٤/  ٢ ،فتـــوح الشـــام: الواقـــدي   )١(

المكتبــة  –حیــاة  الحیــوان الكبــرى ، بیــروت ) : م ١٤٠٥/ هـــ ٨٠٨ت ( بــن موســى بــن عیســى  محمــد
 ١٥٣٥/ هـــــ ٩٤٢ت( ؛ الصــــالحي الشــــامي ، محمــــد بــــن یوســــف ١/٩٣٠ ،) ٢٠٠١-١ط( العلمیــــة 

دار الكتـب  –سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد ، تحقیق عادل احمـد عبـد الموجـود ، بیـروت ،)م
 . ١٩٧/  ٣،؛السیوطي ،الدر المنثور ٣٨٨/ ٧،) ١٩٩٣-ط (العلمیة 

؛ ابــن عســـاكر ،  ١٨٢ ،؛ الـــبالذري ، فــتح البلـــدان  ٥/١٣٤ ،ابــو نعـــیم االصــفهاني ، حلیـــة االولیــاء  )٢(
 . ٢٩٣/  ٨،؛ االمیني ، الغدیر  ١٩٣/  ٦٦ ،تاریخ مدینة دمشق 

-١٧٤/  ٦٦ ،مدینـــة دمشـــق  ؛ ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ ٤٧-٤٦/  ٢،الـــذهبي ، ســـیر اعـــالم النـــبالء  )٣(
١٧٦. 

،  ٤٨٩/  ٣ ،؛ الطبــري ، تــاریخ الطبــري  ١٨٩/ ١ ،ابــو نعــیم االصــفهاني ، حلیــة االولیــاء : ینظــر  )٤(
 . ٧/٣٧ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٤/١٤

) : م ١٦٠٢/ هــ  ١٠١١ت ( ؛ حسـن صـاحب المعـالم  ١٧٥/ ١،الخطیب البغـدادي ، تـاریخ بغـداد   )٥(
 . ٢٨٣) : ١٩٧١- ١ط( قم  -الطاووسي ، تحقیق فاضل الجواهري  التحریر

 . ٧٠/ ٧ ،؛  ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٣٤/٦١: المزي ، تهذیب الكمال  )٦(



97 
 

واشـتراكه فـي  )٨(، اضافة الى مشاركته في جلوالء ونهاوند )٧(ویبعث یوم القیامة شهیدا
  . )٩()وهي مدینة في بالد الروم ( فتح بلنجر 

وشـارك فـي فتـوح خـوز  )١(وقد فتحت مرو الروذ و بلخ على ید االحنف بـن قـیس     
والكاریـــان والغشـــجمان وتخارســـتان والجوزجـــان والغاریـــان والطالقـــان والســـیرجان وذالـــق 

ار علـى عمــر بالتوجـه وناشب وباشروذ وابرشهر وسرخس وهـراة ، وكـان هـو الـذي اشـ
  .   )٣(هـ٢٣وقیل انه فتح قم عنوة سنة   )٢(.نحـو بالد العجم 

وقــد ابلــى فــي جمیــع هــذه الفتــوح بــالًء حســناً ، حتــى انــه كــان یحمــل علــى عســكر      
   )٤(:العدو وهو ینشد الشعر ، ومن ذلك قوله 

ان علــــــــــى كــــــــــل رئــــــــــیس حقــــــــــا        
ــــــــــــدقا      . ــــــــــــاة اوتن                         ان یخضــــــــــــب القن

 .                 
وذكلــك كـــان عــدي بـــن حــاتم الطـــائي ممـــن شــهد فتـــوح العــراق ووقعـــة القادســـیة ،      

مع ابي عبیـدة اضـافة الـى انـه مـن ابطـال فـتح نهاونـد   **ویوم الجسر  *ووقعة مهران
  . )٥(ئنوجلوالء والمدا

                                                           
 . ٢٦٧/  ٦ ،الطبراني ، المعجم الكبیر  )٧(
 . ٧٠٤/  ٧،ابن ابي شیبة ، المصنف : ینظر  )٨(
-معجــم مــا اســعجم،تحقیق مصــطفى الســقا،بیروت):م١٠٩٤/هـــ٤٨٧ت(البكري،عبــداهللا بــن عبــد العزیــز )٩(

 .١/٢٧٦،)١٩٨٤-٣ط(عالم الكتب
 .٣/٣٣،؛ابن االثیر،الكامل٢/٣٤٠،؛ابن اعثم،الفتوح١٦٤:خلیفة،تاریخ خلیفة )١(
 .٧/١٠١،ابن كثیر ،البدایة والنهایة )٢(
 .٤/٣٩٧،یاقوت،معجم البلدان )٣(
 .١٦٧-٢/١٦٦،،تاریخ الیعقوبي؛الیعقوبي١٢١-١١٩،خلیفة،تاریخ خلیفة: ینظر )٤(
وقعة مهران وهي المعركة التي وقعت بین العرب المسـلمین والفـرس فـي ایـام عمـر بـن الخطـاب وتمكـن  *

المســلمون فیهــا مــن قتــل الفــارس الفارســي القائــد مهــران فكســر الفــرس اثــر ذلــك وتخلیــدا لهــا ســمي الیــوم 
 ).٢/٣١٠،فتوح البلدان:ینظر(الذي قتل فیه مهران باسمه

وكــان هـــ ١٣یــوم الجســر حــدثت معركــة بــین المســلمین والمجــوس ابــان خالفــة عمــر بــن الخطــاب ســنة  **
المســـلمین بقیـــادة ابـــي عبیـــد بـــن مســـعود الثقفـــي الـــذي استشـــهد فـــي هـــذه المعركـــة واستشـــهد العدیـــد مـــن 

 -٣/١٢٦،الــذهبي،تاریخ االســالم (المسـلمین بعــد ان قطــع الجســر الــذي یــربط بــین ضــفتي نهــر الفــرات 
١٢٨( . 
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امـــا هاشـــم بـــن عتبـــة المرقـــال فقـــد كـــان احـــد القـــادة الفرســـان فـــي فتـــوح العـــراق ،      
واشــترك فــي القادســیة اذ كــان علــى راس اثنــي عشــر الــف فارســًا ، وفــي جلــوالء كــان 

   )٦(:یقاتل ویرتجز قائًال 
ـــــــــــوم رســـــــــــتم         ـــــــــــوم جـــــــــــوالء وی ی

                        ویـــــــــوم زحـــــــــف الكوفـــــــــة المقـــــــــدم       .
 .                 
مـــــــن بـــــــین ایـــــــام خلـــــــون صـــــــّرم        

                شـــــــــّیبن اصـــــــــداغي فهـــــــــّن هـــــــــّرم    .
.  

  

عــد مــن اكبــر حــروب كمــا تــولى ریاســة كــردوس الفرســان فــي معركــة الیرمــوك التــي ت   
( ،  ممـا یـدل علـى شـجاعته ومكانتـه بـین جنـد المسـلمین ، وقـد فقئـت عینـه فیهـا مالشا

 )١(.واستقتل في الحرب حتى قیل انه كان سبب الفتح على المسلمین ) الیرموك 
  

وتمكــن مــن فــتح بعــض قــرى خرســان صــلحاً باالتفــاق مــع دهاقینهــا علــى مبــالغ مــن   
      )٣(.لماهان وماسبذان وكان فیمن فتح ا )٢(المال
امــا مالــك االشــتر فقــد شــهد لــه الخلیفــة ابــو بكــر الصــدیق بالبطولــة والبســالة حینمــا    

كتــب الــى خالــد بــن الولیــد ، بعــد ان اجتمــع بالمدینــة نحــو تســعة االف فــارس للتوجــه 
قـد تقـدم الیـك ابطـال الـیمن وابطـال مكـة ویكفیـك بـن معـد یكـرب : ( نحو الشام بالقول 

، وكــان لــه دورًا فـــي  )٥(،  كمـــا اشــترك فــي فــتح الموصـــل  )٤()ي ومالــك االشــتر الزیــد
عندما شاهد قوة الحصن ومناعتـه فاحتـال بـان امـر مـن )امد ومیافارقین(فتوح تركیا في

معــه مــن المقــاتلین بــالتكبیر فكبــروا بصــوت واحــد ، حتــى ظــن مــن خلــف الحصــن ان 

                                                                                                                                                                      
المحاســـــــــــن ): م٩٣٢/هــــــــــــ٣٢٠ت(؛البیهقـــــــــــي، ابـــــــــــراهیم بـــــــــــن محمـــــــــــد٢/٥٦،الواقـــــــــــدي،فتوح الشـــــــــــام )٥(

؛الذهبي،ســـیر اعـــالم ٦/٣٧٦،؛ابـــن كثیر،البدایـــة والنهایـــة١/٧٢):دت(دار صـــادر -والمســـاوىء،بیروت
 .١٦٥-٣/١٦٢،النبالء

ـــــــــــــدان١٤١-٣/١٤٠:الطبري،تـــــــــــــاریخ الطبـــــــــــــري )٦( لبـــــــــــــر ؛ ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد ا٢٦٤،؛البالذري،فتـــــــــــــوح البل
 .٤/١٥٤٦،،االستیعاب

 . ٢٥٢-٢٥٠/  ١٠ ،؛ محسن االمین ، اعیان الشیعة  ١٤٨-١٤٧/  ٢،ابن عساكر ، تاریخ دمشق )١(
 ،؛علـــي خـــان المـــدني، الـــدرجات الرفیعـــة فـــي طبقـــات الشـــیعة ٥/٢٣٣،یـــاقوت الحمـــوي،معجم البلـــدان: ینظـــر  )٢(

٣٧٧-٣٧٥. 
  . ١٤٠/ ١ ،خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة  )٣(
 . ١٤٠/  ١ ،الواقدي ، فتوح الشام  )٤(
 . ٢٧٥/  ١ ،؛ المفید ، االرشاد  ٤٦٢/  ١ ،ن . م )٥(
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الصـــلح ودفعـــوا خمســـة االف دینـــار عـــدد المســـلمین یفـــوق العشـــرة االف فـــارس فطلبـــوا 
كمـا شـهد الیرمـوك وهــي مـن اهـم معـارك المسـلمین مــع الـروم وفیهـا صـرع قائــد  )٦(نقـداً 

القادسـیة اضـافة  اما حجر بن عدي فقد شـارك فـي معركـة )٧()ماهان ( الروم وبطلهم 
   )٨(الى انه هو الذي فتح مرج عذراء

   )١(.، ثم استشهد فیها الحقًا 
بـــي ایـــوب االنصـــاري باعـــًا طـــویالً فـــي فتوحـــات المســـلمین حیـــث لـــم وقـــد كـــان ال     

هـــ اال عامــا واحــدا بســبب مرضــه ، وشــّرف ٥٢یتخلــف عــن أي منهــا حتــى وفاتــه عــام 
   )٢(.بان كانت وفاته في التوجه لفتح القسطنطینة ودفن بجوار حصنها 

لفـتح  وكان عمار بن یاسر ممن شارك في فتح تستر وساهم في تعئبـة الجیـوش      
ـــد وبعـــض مـــدن بـــالد فـــارس  ـــى  )٣(.الـــري ونهاون ـــك رســـالته التـــي بعثهـــا ال ویوضـــح ذل
بسم اهللا الرحمن الرحیم ، لعبد اهللا عمـر ( الخلیفة عمر بن الخطاب والتي جاء فیهـا 

بن الخطاب من عمار بن یاسر، سالم علیـك ، امـا بعـد فـأن ذا السـطوات والنقمـات 
ه هـو الناصـر ألهـل طاعتـه علـى اهـل االنكـار ئداه المنتقم من اعئالمنعم على اولیا

والجحــود مــن اهــل معصــیته ؛ وممــا حــدث ان اهــل الــري وســمنان وســاوة وهمــذان 
ونهاوند واصفهان وقـم وقاشـان وراونـد واسـفندهان وكرمـان وضـواحي اذربیجـان قـد 
اجتمعوا بارض نهاوند في خمسین ومائة الف فـارس وراج مـن الكفـار ، وقـد امـروا 

بعــة مــن ملــوك االعــاجم مــنهم ذو الحاجــب خــرزاد بــن هرمــز وســنفاد بــن علــیهم ار 
                                                           

 . ٢٥٩-٢٥٧/  ١ ،ابن اعثم ، الكوفي ، الفتوح  )٦(
 . ٢/١٤٣،؛ ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  ١/٢٦٨،؛ابن اعثم ، الفتوح٢/٢٤: الواقدي ، فتوح الشام  )٧(
؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني  ٢١٨/  ٢ ،؛ الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي  ٢١٧/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٨(

؛ یـــاقوت  ٨٥/  ٤،؛ ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ مدینـــة دمشـــق  ١٠٨/ ٥ ،؛ المقدســـي ، البـــدء والتـــاریخ  ١٦/١٥ ،
صـابة ؛ابـن حجـر العسقالني،اال٣/٤٨٥ ،؛ ابـن االثیـر ، الكامـل فـي التـاریخ  ٤/٩١ ،الحموي ، معجم البلدان 

،٢/٣٣،  ١/٣١٤. 
 . ٨١٢/  ٢ ،الثقفي ، الغارات  )١(
 ،المصـــنف ، تحقیـــق حبیـــب الـــرحمن االعظمـــي ، قـــم) : م٨٢٦/ هــــ ٢١١(الصـــنعاني ، عبـــد الـــرزاق  )٢(

 . ٥٧/ ١ ،؛ ابن العماد ، شذرات الذهب  ٧٧/  ٣ ،؛ ابن االثیر ، الكامل  ٢٧٩/  ٥ ،) دت(
؛ الطبـــري ،  ٣٧٢-٣٧٠ ،؛ قدامـــة بـــن جعفـــر ، الخـــراج  ١٤٤/ ١: خلیفـــة بـــن خیـــاط ،تـــاریخ خلیفـــة  )٣(

 . ٩/ ٣،  ٥١٢/ ٢ ،؛ابن االثیر،الكامل ١٣٨- ١٣٧/ ٤، ٤١/ ٤،تاریخ الطبري
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وتعاقــدوا  احشــرو وخهائیــل بــن فیــروز واشــرومیان بــن اســفندیار وانهــم قــد تعاهــدو 
وتحـالفوا وتكـاتبوا وتواثقـوا علـى انهـم یخرجوننـا مـن ازضـنا ویـاتوكم مـن بعـدنا وهــم 

 فــوق ایــدیهم ، ذوي جمــع عتیــد وبــأس شــدید ودواب وفــرة وســالح شــاك ، ویــد اهللا
واخبـرك انهـم قتلـوا كــل مـن كـان منـا فــي مـدنهم ، وقـد تقـاربوا ممــا كنـا فتحنـاه مــن 
ارضـهم وقـد عزمـوا علـى ان یقصـدوا المـدائن ویعبـروا منهـا الـى الكوفـة ، وقــد واهللا 

تانـا مـن امـرهم وخبـرهم ، وكتبـت هـذا الكتـاب لـك لتكـون انـت الـذي أ هالنا ذلك ومـا
ــا ، واهللا  الموفــق الصــانع بحولــه وقوتــه وهــو حســبنا ونعــم الوكیــل ، ترشــدنا وتأمرن

وتـــدل هــذه الرســـالة علــى امورعـــدة لعـــل _ ) فرأیــك اســـعدك اهللا فیمـــا كتبتـــه والســـالم 
ــــــب : ابرزهــــــا  ــــــذي اعــــــده العــــــدو لمالقــــــاة المســــــلمین ، وقــــــوة الجان عظمــــــة الجــــــیش ال

الیمــــان ومــــن ثــــم ا_ االســــتخباراتي للمســــلمین ومعــــرفتهم بمــــا یــــدور فــــي جــــیش العــــدو 
والشجاعة المطلقة لحذیفة بن الیمان لدرجة ان تلك الجیوش لم تزعـزع ایمانـه ولـم تـثن 

  . عزیمته 
ولما ورد الكتاب على عمر وقرأه وفهم ما فیه وقعـت علیـه الرعـدة والنفضـة حتـى      

ـــم دخـــل المســـجد وجعـــل ینـــادي  ایـــن المهـــاجرون : ســـمع المســـلمون أطـــیط اضراســـه ث
   )١(.مكم اهللا واعینوني اعانكم اهللا واالنصار اجتمعوا رح

  

عمــــر ان یبــــدأ  الخلیفــــة بتقــــدیم النصــــح واشــــار علــــى (u)فبــــادر االمــــام علــــي     
قائــــدًا للمســــلمین فــــان  ان یقومــــوا بــــذلك وان یكــــون النعمــــان بــــن مقــــرن بمبــــاغتتهم قبــــل

  .)٢(استشهد فیحل محله حذیفة بن الیمان
  

ارى  ان نصــر االســالم واهلــهأن لــم فخشــیت ا:  (u)وبــذلك یقــول االمــام علــي     
او هدماً تكون المصیبة به علي اعظـم مـن فـوت والیـتكم التـي انمـا هـي متـاع  فیه ثلماً 

ایام قالئل یزول منها ما كان كمـا یـزول السـراب او كمـا ینقشـع السـحاب فنهضـت فـي 
   )٣(.تلك االحداث حتى زیح الباطل وزهق واطمان الدین وتنهنه 

                                                           
 . ٢٩٢-٢٩٠/ ٢،ابن اعثم الكوفي ، الفتوح : ینظر  )١(
 . ٢٩٣/  ٢ ،ن . م  )٢(
  .٣/١١٨ ،) ١٩٧٤(ر االمام علي،نهج البالغة،جمع الشریف الرضي ، تحقیق محمد عبده ، مص )٣(
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وفقــیههم فــي ن عمــرو مــن ابطــال فتــوح مصــر وكــان مقــرئ الجنــد كمــا كــان المقــداد بــ
   )٥(.واحد من ساهم في فتح قبرص  )٤(الیرموك

وكذلك كان قرضة بن كعب من المشاركین في فتح الـري ، وفـتح همـذان اذ كـان      
  ٠على   

  
اما عبداهللا بن عبـاس فقـد كـان مـن ابطـال فتـوح افریقیـا  )١(.راس ابطال المسلمین فیها 

)٢( .  
وقـد كــان لقــثم بــن العبــاس مشــاركة فـي فــتح خرســان ومــاوراء النهــر ، كمــا كانــت       

وكذلك كان اخوه الفضل بن العباس ممن اشترك فـي فتـوح الشـام ،   )٣(شهادته بسمرقند
في اجنادین ومرج الصـفر والیرمـوك التـي استشـهد فیهـا وقیـل مـات بعـدها فـي طـاعون 

   )٤(.هـ ١٨عمواس سنة 
  

اشـترك زیـد بـن صـوحان فـي الفتوحـات العربیـة االسـالمیة ، وقطعـت یـده فـي  كمـا     
    .على اشتراكه فیها جمیعاً  مما یدلنهاوند وقیـل في جلوالء وقیل في القادسیة 

  

                                                           
؛ ابـن  ١٤٨١/ ٤ ،؛ ابن عـدي عبـد البـر ، االسـتیعاب  ٦٤-٥٦/  ٢ ،الواقدي ، فتوح الشام : ینظر  )٤(

 . ٤٥٤/  ٣ ،حجر ، االصابة 
 .١١٦/ ٩،؛االمیني ، الغدیر ١٧١/  ٢،؛ الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي  ١٦٣/ ٣،ابن سعد،الطبقات )٥(
 ،؛ الـبالذري ، فتـوح البلـدان  ٥٣٦/  ٢ ،؛ الطبـري ، تـاریخ الطبـري  ١٥٧/ ١ ،خلیفة ، تـاریخ خلیفـة  )١(

 ١٦٩/  ٢٤ ،؛ الصــفدي ، الــوافي بالوفیــات  ٨٩-٨٨،؛ الطوســي ، رجــال الطوســي  ٤٦٩-٤٦٧/  ٢
/  ٨،؛ ابــن حجــر ، تهــذیب التهــذیب  ٢٥-٢٤/  ٣،؛ الكامــل  ٢٠٢/  ٤،؛ ابــن االثیــر ، اســد الغابــة 

 . ١٣٠/  ٣ ،؛ فتح الباري  ٣٦٨
، معــــالم ) م ١٢٩٦/هـــــ ٦٩٦ت ( ؛ الــــدباغ ، ابــــي زیــــد االســــیدي  ٣٦/  ٣ ،ابــــن االثیــــر ، الكامــــل  )٢(

 .١/١١١ ،) ١٩٦٨( االیمان ،  مصر
؛ ابـن عبـد البـر  ٥٠٩/  ٣ ،؛ ؛ البالذري ، فتـوح البلـدان  ٢٨ ،ابن حبان ، مشاهیر علماء االمصار  )٣(

؛  ٢٤/١٥٠،، الصـفدي ، الـوافي بالوفیــات ٤/٣٠٥،ب ؛ السـمعاني ، االنســا ١٣٠٤/ ٣،، االسـتیعاب 
 ٣ ،؛ ســیر اعــالم النــبالء  ٢٨٧/  ٤: ؛ الــذهبي ،تــاریخ االســالم  ١٩٧/ ٤،ابــن االثیــر ، اســد الغابــة 

/٤٤٠  . 
 . ٥/٣٢٠،ابن حجر ، االصابة  )٤(
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)وقــد كــان رســول اهللا      انــه رجــل یســبقه عضــو منــه : قــد تنبــأ لــه بــذلك فقــال  (
  )٥(.الى الجنة ثم سائر جسده 

  

ن قــیس فقــد كــان مرافقــا لعمــار بــن یاســر فــي جمیــع فتوحــه ،وارســله امــا معقــل بــ     
   )٦(.عمار بن یاسر لیبشر الخلیفة عمر بن الخطاب بفتح تستر 

وقــد كــان لعبــداهللا بــن بــدیل بــن ورقــاء الفضــل فــي فــتح رســتاق ســنجق باصــبهان ،      
ك وكـذلك الطبسـین وكرمـان فطلـب مـن عمـر ان یقطعـه ایاهمـا فـاراد عمـر ان یفعـل ذلـ

   )١(.فقیل له انهما رستاقان عظیمان ، فأمتنع عّما اراد 
امـــا حكـــیم بـــن جبلـــة فقـــد فـــتح  )٢(.وشـــارك محمـــد بـــن ابـــي حنیفـــة فـــي فتـــوح الشـــام     

وقـد كـان عبـد اهللا بـن مسـعود مـن قـواد الجـیش االسـالمي فـي  )٣(مكران ثـم غـزا القیقـان
   )٤(.الیرموك 

وقـــد شـــارك  )٥(.ســـان وخــوارزم ومـــرو وكــذلك كـــان علقمـــة بـــن قــیس ممـــن غـــزا خر      
   )٦(قیس بن سعد في فتح مصر

اما خالد بن سعید بن العاص فكان من أمراء جملة الفتوح وقد شارك فـي اجنـادین     
   )٧(.وفحل ومرج الصفر 

                                                           
 . ٢٧١/  ٩ ،؛ الهیثمي ،مجمع الزوائد  ٢٧٩/  ١ ،الواقدي ، فتوح الشام : ینظر  )٥(
؛ ابــن ابــي الحدیــد ، شــرح  ٤٦٥-٤٦١ ،؛ البلــذري ، انســاب االشــراف  ٧٨٢/  ٢،الثقفــي ، الغــارات  )٦(

 . ٩٢/ ١٥،نهج البالغة 
/  ٢،؛ الـبالذري ، فقتـوح البلـدان  ١٥٧/ ٢،؛ الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبیي  ١١٧،خلیفة ، تاریخ خلیفة  )١(

 .٢٦٤/  ٣ ،لبلدان ؛ یاقوت ،معجم ا ٣١٥-٣١٤/  ٢،الفتوح : ؛ ابن اعثم ٣٨٧
؛ الـبالذري ،انسـاب  ١٠٨/  ٥ ،؛ الطبري ،تـاریخ الرسـل  ٣٩-٣٧/  ٥ ،ابن سعد ،الطبقات : ینظر  )٢(

 . ١٥٧/  ٧ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٧١-٧٠/  ٥ ،االشراف 
 ، ) م  ٧٩٨/  هــــ  ١٨٢ت ( یعقـــوب بـــن ابـــراهیم  ؛ ابـــو یوســـف ١٨٠/  ١ ،خلیفـــة ، تـــاریخ خلیفـــة  )٣(

 ٥ ،؛ یــاقوت ، معجــم البلــدان  ٥٣٢ ،؛ الــبالذري ، فتــوح البلــدان  ٤١٣ ،١٩٨٢،القــاهرة ٣،ط الخــراج 
 . ٢١٥- ٢١٤/  ٣ ،؛ ابن االثیر ، الكامل  ١٧٩/ 

-٤/١٩٨؛ابــن حجر،االصــابة، ٦٩-١/٤١٦؛الذهبي،ســیر اعــالم النــبالء،١٠٦/ ٣ابـن ســعد،الطبقات، )٤(
٢٠١ .  

 .  ١٦١ ،؛ مشاهیر علماء االمصار  ٢٠٨-٢٠٧/  ٥ ،ابن حبان ، الثقات  )٥(
 . ٢٩٤-٢٩٣/ ،  ١٢؛ الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٦(
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، امــا حعــدة بــن هبیــرة فقــد بعثــه  )٨(وقــد ســاهم شــریح بــن هــاني فــي فــتح سجســتان     
راســـان ، فوصـــل الـــى نیســـابور فصـــالحه اهـــل بعـــد صـــفین الـــى خ(u)االمـــام علـــي 
   )٩(.نیسابور ومرو

    
   

  اخلالفة (u)تويل االمام علي 
 
 

بعــد مقتــل الخلیفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان وایمانــًا مــن المســلمین بأحقیــة االمــام      
)بمنصــــب الخالفــــة وجدارتــــه بــــه كونــــه تلمیــــذ الرســــول  (u)علــــي  المؤهــــل  (

صب الخالفة اال انه رفض تقلـد الخالفـة لعلمـه بمـا ینـوي لخالفته ، طلبوا منه تسلم من
الــبعض مــنهم ، اال انهــم اخــذوا یتوافــدون علیــه معلنــین حــاجتهم الیــه ورفضــهم لغیــره ، 

)انّا ال نعلم احـدا احـق بهـا منـك وال اقـدم سـابقة وال اقـرب مـن رسـول: قائلین  )  ،
ثابة الوزیر في خالفة ابو بكـر وفعًال كان بم(  )١(اني لكم وزیر خیرًا مني امیر: فقال 

 )٢()لـــوال علـــي لهلـــك عمـــر :  ( ویؤیـــد ذلـــك اقـــوال عمـــر الشـــهیرة فیـــه كــــقوله ) وعمـــر 
فبایعــه النــاس وهــو لهــا كــاره وكــان اول مــن بایعــه طلحــة والزبیــر ، ثــم صــحابته الــذي 

 )٣(.كان اولهم مالك االشتر 
  

ي السـلم والحـرب هـو له فـ (u)وخیر دلیل على مالزمة اصحاب االمام علي      
 )٤(.ان بیعته تمت في دار احدهم وهو عمر بن محصن 

  

                                                                                                                                                                      
؛ ابــــن  ١٥٣/ ١٣ ،؛ الصــــفدي ، الــــوافي بالوفیــــات  ٩٩- ٩٨/  ٤ ،ابــــن ســــعد ، الطبقــــات : ینظــــر  )٧(

 . ٣٩/  ٧ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٤٠٢/  ٢ ،االثیر ، الكامل 
 . ٥٠٨،؛ ابن الصباغ ، الفصول المهمة  ٣٣٠/  ٤ ،تهذیب التهذیب  ابن حجر ، )٨(
  . ٣٢٦/  ٣،؛  ابن االثیر،الكامل ٥٠٥/  ٢،؛ البالذري،فتوح البلدان٤/٤٦،الطبري ، تاریخ الرسل  )٩(
 
 . ١٩١-١٩٠/  ٣ ،ابن االثیر ، الكامل  )١(
ي ، الرسالة السعدیة ، تحقیق ؛ الحل ٢٥ ،)  ١٩٩٠- ١ط(زید بن علي ، مسند زید بن علي ، قم  )٢(

 . ٣٣٥ ،) د ت (مكتبة الحیاة   –محمود المرعشي ، بیروت 
 .٤٧ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٣(
 . ١٤٥/  ١ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٤(
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) مریضـاً (وكان حذیفة (u)ولما سمع حذیفة بن الیمان خبر تولیة االمام علي      
احملـوني ، فوضـع علـى المنبـر ، ونـادى بالصـالة الجامعـة : قال . وهو على المدائن 

بــایعوه  –وعلــیكم بتقــوى اهللا  –یعوا علیــًا ایهــا النــاس بــا: فــاثنى علــى اهللا وحمــده ،وقــال 
وانصروه وآزروه فواهللا انه لعلى الحق اخرًا واوالً وانـه لخیـر مـن مضـى بعـد نبـیكم ومـن 

اللهــم اشــهد انـــي بایعــت علیــًا ، ثــم اوصــى ولـــدیه ان : بقــى الــى یــوم القیامــة ثــم قـــال 
   )٥(.ثـم مات حذیفة بعد ذلك بسبعة أیـام  (u)االمام علي  یكونا مع

  

وقد عّبر بعض صحابة اإلمام عن فرحههم بـذلك فقـد قـال صعصـة بـن صـوحان      
یا أمیر المؤمنین لقد زنت الخالفة ومـا زانتـك ، ورفعتهـا ومـا : لالمام علي حین بایعه 

واهللا : رفعتــك وهــي إلیــك أحــوج منــك الیهــا ، وكــذلك  كــان ثابــت بــن قــیس الــذي قــال 
الوالیــــة فمــــا یقــــدمونك فــــي الــــدین وكنــــت ال یخفــــى یــــاامیر المــــؤمنین لــــئن ســــبقوك فــــي 

موضعك وال یجهل مكانك ، یحتـاجون ألیـك فیمـا یعملـون ومـا احتجـت احـد مـع علمـك 
مـا وجـدنا ألمرنـا هـذا غیـرك : یا أمیـر المـؤمنین : ، ثم قام خزیمة ذو الشهادتین وقال 

  :)٢(انشدثم  )١(أنت أقدم الناس إیمانًا وأعلمهم باهللا وأولى المؤمنین برسوله
ـــــــًا فحســـــــبنا                ـــــــا علی اذا نحـــــــن بایعن

ـــن الفـــتن       . ـــا نخـــاف م ـــو حســـن مم                         اب
 .                 

وجــــدناه اولــــى النــــاس بالنــــاس انــــه            
ــــــاب وبالســــــنن    . ــــــریش بالكت                 اطــــــّب ق

.  
  

ایهـــا النـــاس هـــذا وصـــي األوصـــیاء ووارث : وخطـــب مالـــك االشـــتر بالنـــاس فقـــال      
علـم األنبیــاء العظــیم الــبالء ، الحســن الفنــاء الــذي شــهد لــه كتــاب اهللا باإلیمــان ورســوله 

ســابقته وعلمــه وفضــله األواخــر  بجنــة الرضــوان مــن كملــت فیــه الفضــائل ولــم یشــك فــي
  . )٣(وال االوائل

                                                           
 . ٥٩٢/  ٤ ،االمین ، اعیان الشیعة : ینظر  )٥(
 . ٥٩٢/  ٤ ،االمین ، اعیان الشعیة : ینظر  )١(
ـــــــداري ؛  ١٧٩/  ٢الیعقـــــــوبي ، تـــــــاریخ الیعقـــــــوبي  )٢( /  هــــــــ١٠٨١ت ( مـــــــولي محمـــــــد صـــــــالح ، المازن

 .٢٠٣/ ٧، ) ت د – ١ط(حیاء التراث العربيأبیروت ، دار ،شرح اصول الكافي ،)م١٦٧٠
فـتح الملـك العلـي ،  ،؛ ابـن الصـدیق المغربـي  ٦٨/  ١،ابو نعیم االصـفهاني ، حلیـة االولیـاء : ینظر  )٣(

 . ١٤٤/  ٣ ،؛ الحاكم النیسابوري ، المستدرك  ٧٣ ،)  ١٩٨٢- ٣ط( مكتبة االمام علي  –ن طهرا



105 
 

امــا عمــار بــن یاســر فقــد وضــح وجهــة نظــره فــي بیعــة االمــام علــي حینمــا علــم ان      
معـاذ اهللا یـامغیرة تقعـد اعمـى بعـد ان : المغیرة بن شعبة لم یبـایع ، اذ اقبـل الیـه وقـال 

ومــا تقــول ومــا  كنــت بصــیراً ، یغلبــك مــن غلبتــه ویســبقك مــن ســبقته ، انظــر مــا تــرى
  .)٤(تفعل فاما انا فال اكون اال في الرعیل االول

       وصـحابته وانصـاره والسـالكین طریقـه بالرعیـل (u)ووصفه هنا مبـایعي االمـام علـي     

.  
واحقیتـه بالخالفـة وجدارتـه بهـا  (u)االول وهو خیر دلیل على ایمانه بقضیة االمام علي

  .واهلیته لها 
بــن عتبــة عــن اعتــزازه بــذلك وأنصــیاعه ألمــر االمــام علــي وانــه احــق  وقــد عّبــر هاشــم     

   )١(.لي شمالي ویمیني لعلي ، وانشد في ذلك شعرًا : بنفسه منه بقوله 
الخالفـة   (u)وقد كان قیس بن سـعد علـى مصـر لمـا بلغـه خبـر تـولي االمـام علـي      

الحمـد : بالنـاس قـائًال فحمد اهللا وعمل على اخذ البیعة من اهل مصر لالمام علي وخطـب 
هللا الذي جاء بالحق وامات الباطل وكبت الظالمین ، ایها الناس اّنا قد بایعنا خیر من نعلم 

)بعد نبینا محمد  )فقوموا ایها الناس بایعوا على كتاب اهللا وسنة رسوله ( ).)٢(   
هـم انصـر الل: وكان عبـداهللا بـن عبـاس فـي البصـرة فخطـب بالنـاس علـى منبرهـا قـائًال      

وقیـــل ان اول خلیفـــة دعـــي لـــه علـــى المنـــابر كـــان علـــي بـــن ابـــي  –علـــي انـــه علـــى الحـــق 
   )٣(. وكان من دعا له هو عبداهللا بن عباس على منبر مسجد البصرة  (u)طالب
المؤیــدین لــه فــي جمیــع  (u)كمــا كــان عــدي بــن حــاتم مــن المالزمــین لالمــام علــي      

ه المتفـــانین فـــي ذلـــك ، فقـــد اشـــترك عـــدي فـــي حـــروب ارائـــه وادواره ومواقفـــه المـــدافعین عنـــ
جمیعهـــا واوصـــى اوالده ان یكونـــوا معـــه فكـــانوا مـــن ســـیوف جـــیش االمـــام وقـــد  (u)علـــي

                                                           
 . ٥٠ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٤(
 .٤٣٩-٤٣٨/  ٢ ،ابن اعثم ، الفتوح : ینظر  )١(
الغـدیر ،   ؛ االمینـي ،  ٢٣/ ٢ ،؛ ابن ابي الحدید ، شرح نهـج البالغـة  ٢٢٨/ ٥ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٢(

١٢٧-١٢٦/  ٩ . 
  .٢٣١/  ٢ ،القلقشندي ، ماثر االنافة  )٣(
؛ الـــدینوري ، االخبـــار  ١٢٦ ،؛ الجـــاحظ ، العثمانیـــة   ٥٢٣-٥٢٢،  ١٤٣ ،ابـــن مـــزاحم ، صـــفین : ینظـــر  )٤(

؛ ابـن االثیـر ،  ٥٥/  ٤ ،؛ الطبـري ، تـاریخ الطبـري    ٣٠٦ ،؛ البالذري ، انساب االشـراف  ٢٠٥ ،الطوال 
؛ االمین ، اعیـان الشـیعة  ٥٧٩/  ٢ق ٢ج  ،؛ ابن خلدون ، تاریخ بن خلدون  ٣٣٦/ ٣ ،كامل في التاریخ ال
، ٥٢٤/  ١ . 
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فــــي حروبـــه وهــــم ظریـــف والطرمــــاح ویزیــــد  (u)استشـــهد مــــنهم اربعـــة بــــین یـــدي االمــــام
ـــیه ان احــد بنیــه وهــو طرفــة مــال عــن الحــق ولحــق بمعاویــة فـــدعا عـــدي ع:وعبــداهللا،ویقال ل

  .   )٤( وحرض علیه وخـرج في طلبه وحذر الـناس منـه

ـــي       ـــى مـــؤازرة صـــحابة االمـــام عل ـــك یـــدل عل ـــه ومعـــرفتهم بحقـــه  (u)وكـــل ذل ل
  .  ورغبتهم بتعریف الناس بذلك ، كلما سنحت لهم الفرصة 

  

  حرب اجلمل 
 

الجمـل من االحـداث الخطیـرة التـي شـهدتها الدولـة العربیـة االسـالمیة هـي معركـة      
التــي تعــد اول حــرب حــدثت بــین المســلمین انفســهم ، وكــان ذلــك اثــر مقتــل الخلیفــة بــن 

اذ اضــطربت االوضــاع فــي المدینــة المنــورة وبقیــت بــدون ســلطة ) هـــ ٣٥- ٢٤(عفــان 
وبعــد ذلــك طلــب كــل  )١(.ممــا ادى الــى تــدافع الصــحابة لبیعــة االمــام علــي  –سیاســیة 

الكوفـــة لطلحـــة والبصـــرة للزبیـــر فـــرفض ذلـــك ، مـــن طلحـــة والزبیـــر ان یولیهمـــا االمـــام 
ـــم  –فعرفهّمـــا بمـــا ینویـــان مـــن غـــدرة ولـــیس عمـــرة  –فاســـتاذناه فـــي الـــذهاب للعمـــرة  ول

یمنعهمـــا مـــن تـــرك المدینـــة ، وبعـــد ان خرجـــا التقیـــا بالســـیدة عائشـــة ام المـــؤمنین فـــي 
طریـــق عودتهـــا مـــن العمـــرة ، واخبراهـــا بمقتـــل عثمـــان ، وكانـــت ممـــن یبغضـــه ففرحـــت 

مقتلــه ولكنهــا اســتاءت مــن مبایعــة االمــام علــي مــن قبــل النــاس وخالفــة رســول اهللا فــي ل
المســلمین ، فنــادت بــدم عثمــان وعــادت بــرفقتهم لطلــب النصــرة علــى قتلــة عثمــان مــن 

ثـــم ســـار المتمـــردون علـــى الخلیفـــة المـــدعون المطالبـــة بـــدم  )٢(.القبائـــل التـــي تقطنهـــا 
یـف خـرج فــي اصـحابه الـى طلحـة والزبیـر عثمان ، الـى البصـرة، وكـان عثمـان بـن حن

نطلــب بــدم : فقــاال لــه  (u)فناشــدهم اهللا واالســـالم ، وذكرهمــا ببیعتهمــا لالمــام علــي
مـا انتمـا وعثمـان ؟ ایـن بنـوه ؟ایـن بنـو عمـه ؟ الـذین هـم احـق : ، فقال لهمـا ! عثمان 

                                                           
 –الجمــل وصــفین والنهــروان ، تحقیــق حســن حمیــد الســنید ، بیــروت : ابــو مخنــف ، لــوط بــن یحیــى : ینظــر  )١(

  .  ١٢٢ – ١٢١،) ٢٠٠٢_  ١ط( داراالسالم 
 ٣؛ ابــن االثیـر ، الكامــل ،  ٢٥٣ ،؛ الــبالذري ، انسـاب االشـراف  ٤١٩/ ٣،تــاریخ الرسـل الطبـري ، : ینظـر  )٢(

؛ الــرازي ،الجــرح  ٨٤٥/  ٣ ،؛ المقریــزي ، امتــاع االســماع  ٤٣٣ ،؛ ابــن حــاتم العــاملي، الــدر النظــیم  ٢٢٠/
    .٢٧١-٢٧٠/ ١؛علي المحمودي،نهج السعادة ، ١/٦٣؛ االصابة، ١٤٦/  ٦والتعدیل ، 
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تمــا حیــث اجتمــع النــاس علیــه ، وكن (u)بــه مــنكم ، كــال واهللا لكنكمــا حســدتما علــي 
  ترجوان

  

هذا االمر وتعمـالن لـه ، وهـل كـان  احـد اشـد علـى عثمـان منكمـا ؟ فشـتماه شـتمًا     
   )٣(.قبیحًا وضربوه ونتفوا لحیته واخرجوه من البصرة 

ـــــي       ـــــى االمـــــام عل ـــــر ال ـــــى ســـــار بمجموعـــــة مـــــن  (u)ومـــــا ان وصـــــل الخب حت
هلهـــا فـــي حـــین المهـــاجرین واالنصـــار الـــى البصـــرة ؛ ولمـــا وصـــلها انظـــم الیـــه بعـــض ا

انظمـــت مجموعـــة اخـــرى الـــى اصـــحاب الجمـــل ، امـــا اهـــل الكوفـــة فكـــانوا جمیعـــا فـــي 
   )١(. (u)عسكر علي 

  

الـــدور المشـــرف فیهـــا ، فقـــد ارســـلت الســـیدة  (u)وكـــان لصـــحابة االمـــام علـــي      
مـن ام المـؤمنین عائشـة بنـت ابـي بكـر : ( عائشة الى زید بن صوحان كتابًا جاء فیـه 

) زوجــة رســول اهللا الــى ابنهــا الخــالص زیــد بــن صــوحان ، ســالم علیــك امــا بعــد (
فــأن ابــاك كــان رأســا فــي الجاهلیــة وســیداً فــي االســالم ، وانــك بمنزلــة ابیــك وقــد بلغــك 
الذي كان في االسالم من مصاب عثمان بـن عفـان ، ونحـن قـادمون علیـك ، والعیـان 

امرنــا هــذا ، فــان لــم  لــك اشــفى مــن الخبر،فــاذا اتــاك كتــابي هــذا فاقــدم فانصــرنا علــى
 )٢()تفعل فثبط الناس عـن علي بـن ابـي طالـب،وكن مكانـك حتـى یاتیـك امـري والسـالم

 .  
  

اما بعد فان اهللا امرك بامر وامرنا بامر أمرك ان تقري فـي : فرد علیها زید قائًال      
ا بتـرك بیتك وامرنا ان نقاتل الناس حتى ال تكون فتنة ، فتركِت ما امرك اهللا بـه وامرِتنـ

                                                           
؛ ابـن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج  ٢٧٨/  ٢ ،؛ ابن عبد ربـه ، العقـد الفریـد  ٥٧ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٣(

؛ االمینـي  ٢/٤٥٢ ،؛ ابـن حجـر، االصـابة  ٣٢١-٢/٣٢٠،؛ الذهبي ، سیر اعـالم النـبالء  ٢/٨١: البالغة 
 .٩/١٠٦،، الغدیر

 .١٤٢ ،یف المرتضى، الفصول المختارة ؛ الشر  ١٣٥ ،خلیفة بن خیاط ،تاریخ خلیفة :ینظر )١(
، ، الجمـل )م١٠٢٢/  هــ٤١٣ت(لبغـداديا ير العكب عبداهللابي أمحمد النعمان بن المعلم ،الشیخ المفید  )٢(

؛  ٨٠/  ٢ ،؛ ابـــن ابـــي الحدیـــد ، شـــرح نهـــج البالغـــة  ٢٣٠ ،  ) ت د (، قـــم مكتبـــة الـــدواري  إیـــران
 ، ١٩٩٩الجمـل، تحقیـق تحسـین شـبیب ، قــم ، )  م١٦٧١/  هــ١٠٨٢ت  (المـدني ،ضـامن بـن شـدقم 

٣٢- ٣١. 
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مــا امرنــا بــه ، فــامرك عنــدنا غیــر مطــاع ، وكتابــك غیــر مجــاب ، وانــا ابنــك المخلــص 
وقاتـل معـه فـي  (u)ثـم التحـق بعلـي  )٣(ان اعتزلِت هذا االمر واال فأنا ممن نابـذكِ 

رحمـــك اهللا یـــا زیـــد كنـــت خفیـــف : فقـــال فیـــه امیـــر المـــؤمنین  )١(الجمـــل حتـــى استشـــهد
 )٢() .المؤونة عظیم المعونة 

  

وفــــي نفــــس الوقــــت الــــذي كتبــــت فیــــه الســــیدة عائشــــة لزیــــد فانهــــا كتبــــت الخیــــه      
ان اكسـر سـیفك واجلـس بیتـك ، فكتـب الیهـا : ( صعصعة بن صوحان كتابًا جاء فیـه 

قــائالً ، اتــاني كتابــك تــامریني فیــه بمــا امــرك اهللا مــن القــرار فــي البیــت وتــرك الفســاد ، 
، وانـــا فـــي اثـــر كتـــابي خـــارج مـــع علـــي ، فـــاتقي اهللا وارجعـــي الـــى البیـــت الـــذي امـــرت 

 )٣(.فالقرار في البیت فعل من ضربت الصفائح على هودجها تتقي السهام بها 
  

الــى ذي قــار كــان صعصــة هــو الرســول الــذي ارســله  (u)وعنــدما وصــل علــي    
ممــا صــنعوه وقــبح مــا ارتكبــوه  الــى طلحــة والزبیــر وعائشــة فخــوفهم (u)االمــام علــي

االن : عة اال انهم لم یستجیبوا ، حتـى ان طلحـة تهكـم بـه قـائًال ووعظهم ودعاهم للطا
   )٤(.حین عظت ابن ابي طالب الحرب تّرفق لنا 

وعنــدما انــدلعت الحــرب كــان مــن فرســانها الشــجعان ، كمــا انــه خســر فــي الجمــل      
   )٥(.اخویه زید وسیحان الذین كانوا من خطبائها 

                                                           
  -درراالخبــار ،  ترجمــة خســرو شــاهي  ، بیـــروت : ؛  مهــدي حجـــازي  ٤٧٦/ ٤ ،الطبــري ، تــاریخ الطبــري  )٣(

 ،) ١٩٩٣ – ١ط( ســعید ایــوب ، معــالم الفــتن  ، قــم ، دار احیــاء الثقافــة االســالمیة ؛  ٢٢٦-٢٢٤ ،١٩٩٧
٤١٥ .   

 
؛ ابــو نعـیم االصــفاني ، حلیــة  ٣٩٧/  ٣ ،، التـاریخ الكبیــر ؛ البخــاري  ٢٤٣/  ١ ،قــات خلیفـة ، الطب )١(

 . ٥٥٥/  ٢ ،؛ ابن عبد البر ، االستعیاب  ٢٠٤/  ٢ ،االولیاء 
؛ ابـــن االثیـــر ،  ٢٨١/  ١٢،؛ العینـــي ، عمـــدة القـــارىء  ١٤٤/  ١ ،ابـــن ســـعد ، الطبقـــات : ینظـــر  )٢(

 . ٢٢٣ ،التحریر الطاووسي؛ صاحب المعالم ،  ٣/١١٠ ،الكامل 
العقـــد : ؛ محمـــد حســـن القمـــي  ١٦٢/  ٣ ،)دت ( قـــم _ علـــي یـــونس العـــاملي ، الصـــراط المســـتقیم  )٣(

 . ١٣٧ ،النضید والدر الفرید 
 . ١٦٧ ،المفید ، الجمل  )٤(
؛ شــرف  ٧١٨-٧١٧/  ٢ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب  ٢٢١/  ٦ ،ابــن ســعد ، الطبقــات : ینظــر  )٥(

 . ١٤٠-١٣٧ ،، المراجعات الدین 
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فــي معركــة الجمــل قبــل  (u)م علــي وثمــة دور سیاســي لــبعض اصــحاب االمــا     
دورهــم العســكري العظــیم ، فقــد ارســل مالــك االشــتر رســالة الــى الســیدة عائشــة یحــذرها 

امــا بعــد فأنــك ظعینــة رســول اهللا : ( ، جــاء فیهــا  (u)فیهــا مــن محاربــة االمــام علــي
( وقـــد امـــرك ان تقـــري فـــي بیتـــك ، فـــان فعلـــت فهـــو خیـــر لـــك وان ابیـــت اال ان  (

وتلقـي جلبابـك وتبـدي النـاس شـعیرتك ، قاتلتـك حتـى اردك الـى بیتـك  *تاخذي منسـأتك
والموضع الذي یرضاه لك ربك ، اال ان السیدة عائشة لـم تقتنـع بـذلك وردت علیـه ردًا 

، فلمــا قامــت الحــرب كــان االشــتر فــي طلیعــة فرســانها الشــجعان واالبطــال  )١() قاســیًا 
، وكـان ابـن الزبیـر ایضـا مـن االبطـال  المشهوریین ،اذ تبارز هو وابن الزبیر فتماسـكا

فجعال یصعد احدهما صدر االخر حتى یاس عبداهللا بن الزبیر من نفسه فجعـل یقـول 
:  
  

اقتالنـــــــــــــــي ومالكـــــــــــــــا                            
                    واقـــــــتال مالكـــــــا معـــــــي       .

 .                 
  

القیـت : حتى افلت منـه ابـن الزبیـر وبـه مـن مالـك ضـربات ، ثـم قـال عبـداهللا بعـدها   
االشتر النخعي یوم الجمل فما ضربته ضـربة حتـى ردهـا سـتا او سـبعًا ثـم اخـذ برجلـي 

)واهللا لــوال قرابتــك لرســول اهللا : والقــاني فــي خنــدق وقــال  مــا تركــت عضــوا منــك (
كما یذكر ان السیدةعائشـة اعطـت مـن بشـرها بـأفالت ابـن  )٢(.ضو ابدًا یجتمع الى ع

اختها عبداهللا بن الزبیر من االشتر عشرة االف درهم النها كانت قد یاسـت منـه حیـث 
كمــا ان عمــار بــن یاســر خاطــب الســیدة عائشــة مســدیا لهــا  )٣(.علمــت بمنازلتــه لمالــك 

                                                           
 ) ٨١/  ٣ ،الجاحظ ، البیان والتبین : ینظر ( منسأتك ، عصاتك  *
؛  ٢٩ ،؛ المـــدني ، ضـــامن بـــن شـــدقم   ٢٢٥/  ٦: ابـــن ابـــي الحدیـــد ، شـــرح نهـــج البالغـــة : ینظـــر  )١(

اء مطبعـة سـید الشـهد –؛ شرف الدین ، النص واالجتهاد ، قـم  ١٣٨/  ٣٢ ،المجلسي ، بحار االنوار 
 .٤٣٢ ،)  ١٩٨٤- ١ط( 

؛ الـبالذري ، انسـاب  ٤/٢٦ ،؛ الطبـري ، تـاریخ الطبـري  ٢٥/  ٧ ،البخاري ، التاریخ الكبیر : ینظر  )٢(
؛ ابــو نعــیم االصــفهاني ،حلیـــة  ١٥٠/  ١،؛ الخطیــب البغــدادي ، تــاریخ بغــداد  ٣١٤/  ٢ ،االشــراف 
ـــذهبي ، ســـیر اعـــالم النـــبالء ٢٢٠ / ٦ ،؛ ابـــن كثیـــر ، البدایـــة والنهایـــة  ١/١٣٩ ،االولیـــاء  /  ١،؛ ال

 .٣٧٢/  ٨،؛االمین،اعیان الشیعة  ٥٠٥/ ٢،؛ابن حجر االصابة ٤٠٦
 . ١٩٦-١٩٥/  ٧ ،ابن خلكان ، وفیات االعیان  )٣(
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علـــى  بدك بــاهللا الــذي انــزل الكتــاانشــ: النصــح ومــذكرًا ایاهــا بــبعض االمــور ، فقــال 
)رســوله  )أتعلمــین ان رســول اهللا ( : جعــل علیــًا وصــیًا علــى اهلــه ، قالــت (

ثــم الــتحم القتــال   )١(أطلــب بــدم عثمــان: فلــَم تقاتلینــه ؟ قالــت : اللهــم نعــم ، قــال لهــا 
واهللا لـو قاتلونـا حتـى یبلغونـا : ، وكـان یهتـف  )٢( وكان عمار مـن ابطـال انصـار علـي

ات هجر فانا اعرف اننا على الحق وانهم على الباطل ،   وحینما فرغ المسـلمون سعف
یــا ام المــؤمنین مــا أبعــد : عمــار بــن یاســر بالســیدة عائشــة فقــال لهــا  ىمــن الجمــل التقــ

: نعــم ، قالــت : ؟ قــال !ابــو الیقضــان: هــذا المســیر مــن العهــد الــذي عهــد الیــك، قالــت
  .)٣(الحمد هللا الذي قضى لي على لسانك:  قال. واهللا انك ما علمت قوال بالحق 

كمـــا ان ابـــا االســـود الـــدؤلي التقـــى بالســـیدة عائشـــة وطلحـــة قبـــل وصـــولهما الـــى      
البصرة وعرف ما یرغبان بـه مـن دون ان یوضـح لهمـا رایـه ،حتـى انهمـا كانـا یحـاوالن 

لهــوى یاابــا االسـود ایــاك ان یقـودك ا: ( كسـبه الـى صــفهما فقـد قالــت لـه الســیدة عائشـة
والترفق به ، فلم یمل عن الحق وما كان منه اال ان سارع لتحـذیر عثمـان ) الى النار 

  *یــا ابــن حنیــف قــد اتیــت فــأنفر: بــن حنیــف مــن قــدوم جــیش الجمــل البصــرة قــائًال لــه 
ثم كان بعدها یدور بین المقـاتلین فـي  )٤(.وطاعن القوم وجالد واصبر وابرزلهم وشمّر 

   )٥(:شد وین) الجمل ( المعركة 
  

ان علیــــــــــــــــا لكــــــــــــــــم مصــــــــــــــــحر            
ــــــــــــــــه االســــــــــــــــد االســــــــــــــــود       .                         یماثل

 .                 
امــــــــــــــــا انــــــــــــــــه اول العابــــــــــــــــدین            

                بمكــــــــــــــــــــــــــــة واهللا ال یعبــــــــــــــــــــــــــــد    .
.  

  
  

                                                           
 ٧٨ ،) دت  – ١ط( االیضـــــاح ، طهـــــران ) : م  ٨٧٣/ هــــــ ٢٦٠ت ( الفضـــــل بـــــن شـــــاذان االزدي  )١(

تطهیـر الجنـان واللسـان، اعـداد عبـد الوهـاب اللطیـف، ):م١٠٠١١/هــ٩٧٤ت(؛الهیثمي، احمـد بـن حجـر
 .،)١٩٧٥-٢ط(مكتبة القاهرة -القاهرة

 . ٦١/  ٣ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٢(
 ٣٩١/  ٢ ،المسعودي ، مروج الذهب  )٣(
 )الي النفیر( وادعو جندك  استعد للقتال  *
؛  ٢١٥ ، ) ١٩٩٣ -٢ط( ر المفیـــــد كبـــــر زمـــــاني ، بیـــــروت ، داأتحقیـــــق علـــــي ، المفیـــــد ، الكافئـــــة  )٤(

١٢٢-١٢١ . 
 . ٢٣٢/  ١٣ ،ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة  )٥(
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وال بیتــه وابطــال جنــده الصــابرین (u) فقــد كــان مــن المخلصــین لالمــام علــي     
الصادقین الذین لم یكتنفوا بتفانیهم في الدفاع عنه فحسب ، وانمـا فـي تحـریض النـاس 

  ٠على ركوب    
 )١(.طریق االمام 

  

لـى االحنـف بـن قـیس تترفـق بـه كما ان السیدة عائشة لما قدمت البصرة ارسـلت ا     
وتستمیله الى جانبها فأبى علیها ثم ارسلت الیـه تسـتقدمه علیهـا فأتاهـا ، فقالـت ویحـك 

أمــِن قلــة عــدد او ! یــأحنف بــَم تعتــذر الــى اهللا بتركــك جهــاد قتلــة امیرالمــؤمنین عثمــان ؟
هــد ، یــاام المــؤمنین مــا كبـرت الســن وال طــال الع: انـك ال تطــاع فــي العشــیرة ؟ ، فقـال 

وان عهـدي بــك عـام اول تقــولین فیـه وتنــالین منـه ، قالــت ویحـك یــااحنف انهـم ماصــوه 
یــا ام المـــؤمنین انــي آخـــذ برایــك وانـــت راضــیة وادعـــه : مــوص االنــاء ثـــم قتلــوه ، قـــال 

   )٢(.وانت ساخطة 
یــا ابــا محمــد ماالــذي اقــدمك وماالــذي اشخصــك ، ومــا : ثــم انــه اتــى طلحــة فقــال      

مررت بك عام اول بالمدینة ، وانا ارید العمـرة وقـد : قال ! قتلوا عثمان : ترید ؟ فقال 
انكـم : جمع النـاس علـى قتـل عثمـان ورمـي الحجـارة وحیـل بینـه وبـین المـاء فقلـت لكـم 

) اصحاب محمد انه دّبر فـادبر ، : لو تشاؤون ان تردوا عنه فعلتم ، فقلت انت (
ـــي : فقلـــت لـــك  ـــألى مـــن ؟ فقلـــت ل ـــم رّد   )٣((u)ابـــي طالـــب الـــى علـــي بـــن : ف ، ث

) هـل عهـد الیـك رسـول اهللا :االحنف الى السیدة عائشة وقال لهـا هـذا المسـیر ؟ (
مـا نقـرأ اال مـا : فهل وجدتِه في شـي مـن كتـاب اهللا ؟ فقالـت : اللهم ال ، قال : فقالت 

)فهل رایت رسول اهللا : تقرأون ، قال  استعان بشيء من نسـائه اذ كـان فـي قلـة (
   )٤(.فأذاً  ال ذنب لنا : اللهم ال ، فقال : كون في كثرة؟ قالت والمشر 

                                                           
 ؛ ٢٥٥/  ٢ ،؛ البالذري ، انساب االشراف  ٥٧ ،ابن االسكافي ، المعیار الموازنة : ینظر  )١(
اضــي النعمــان ، ؛ الق ٧١٦/  ٢ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب  ١٥/  ٣ ،ابــن االثیــر ، اســد الغابــة  )٢(

 . ٨١/  ٩ ،؛ االمیني ، الغدیر  ٣٨١-٣٨١/  ١ ،شرح االخبار 
 . ١٤٢-٣٢ ،؛ المجلسي ، بحار االنوار  ٢٣- ٢٢ ،المفید ، الكافئة  )٣(
؛ المیـــانجي ،  ٤٣٩ ،؛ شـــرف الـــدین ، الـــنص واالجتهـــاد  ٣٥/  ١،البیهقـــي ، المحاســـن والمســـاوىء  )٤(

 . ٢٥٥/  ١ ،مواقف الشیعة 
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اما عبداهللا بن عباس فقد كان ممن ناقش السـیدة عائشـة قبـل المعركـة محـاوال ان      
ال : ( فقــال بــن عبــاس ) ال طاقــة لــي بحجــج علــي : ( یثنیهــا عــن رایهــا ، فقالــت لــه 

اال ان ابـن عبـاس كسـابقیه  )١()طاقة لك بحجج المخلوق فكیف طاقتك بحجج الخـالق 
ممــن حــاول الوصــول الــى حــل ســلمي مــع اصــحاب الجمــل ، ولــم یصــل الــى نتیجــة ، 

وقیـل انـه  (u)وعندما قامـت حـرب الجمـل فانـه كـان علـى مقدمـة جنـد االمـام علـي 
   )٢(.كان على المیمنة 

عـودة وقد كان جاریة بن قدامة ممن طلب من السیدةعائشة العدول عن القتال وال     
لقتــل عثمـان اهــون مــن خروجــك مــن : ( مـن حیــث اتــت فقــد قــال لهـا قبــل بــدء الحــرب 

بیتــك علــى هــذا الجمــل الملعــون وعرضــة للســالح ، وقــد كــان لــك مــن اهللا ســتر وحرمــة 
فأبحـــت ســـترك وهتكـــت حرمتـــك ، ان كنـــت قـــد اتیـــت طائعـــة فـــارجعي الـــى منزلـــك وان 

   )٣() .كنت قد اتیتنا مكرهة فاستعیني بالناس 
بتـــــوفیر الـــــدعم المـــــالي  (u)وقـــــد ســـــاهم الموســـــرین مـــــن صـــــحابة االمـــــام علـــــي    

الخــوانهم المقــاتلین لتلبیــة احتیاجــاتهم كالســالح والمؤونــة ، اذ  قــام عمــرو بــن محصــن 
   )٤(.بمائة الف درهم في مسیره الى حرب الجمل   (u)االمام علي بتجهیز
الجمــل وكــان بالمدینــة وهـــو  امــا ابــو رافــع فانـــه حــین ســمع باالســتعدادات لحـــرب     

شیخ كبیر ، باع داره وارضـا لـه ، وخـرج واوالده لنصـرة امیـر المـؤمنین بالمـال والـنفس 
                                                           

 ١١٩١/ هـــ  ٥٨٨ت ( ؛ ابــن شهراشـوب ،  مشــیر الـدین ابــو عبـداهللا   ٤٦٧/  ٢ ،اعــثم ، الفتـوح ابـن )١(
ـــــب ، النجـــــف االشـــــرف ) : م  ؛  ٣٣٩/  ٢ ،)   ١٩٥٦( المطبعـــــة الحیدریـــــة _ مناقـــــب ال ابـــــي طال

 . ٤٥/  ٨ ،؛ حسین الشاكري ، االعالم من الصحابة والتابعین  ٥٦/  ٣٢ ،المجلسي ، بحاراالنوار
 . ١٧٢-١٧١ ،؛ المفید ، الجمل  ٣٩/  ٣ ،لطبري ، تاریخ الطبري ا )٢(
،  ســـبط بـــن الجـــوزي؛  ١٧٦/  ٥ ،؛ الطبـــري ، تـــاریخ الطبـــري  ٦١ ،ابـــن قتیبـــة ، االمامـــة والسیاســـة  )٣(

محمــد صــادق  ه عــن الفارســیة تــذكرة الخــواص ، ترجمــ: ) م١٢٥٦/  هـــ٦٥٤ت  ( یوســف بــن عبــدا هللا
 ٣٧٥/  ٢ ،؛ المیـانجي ، مواقـف الشـیعة  ٦٧ ،) ٢٠٠٤ – ١ط( لوم ـالعـ یروت ، دارـبحر العلـوم ، بـ

 . ٤٣٧ ،؛ شرف الدین ، النص واالجتهاد 
/  ٣ ،؛ ابــن حیـــان ، الثقـــات  ٤/٣٢ ،؛ الطبــري ، تـــاریخ الطبـــري  ١٠٤/  ٤ ،ابــن ســـعد ، الطبقـــات  )٤(

ي ، خالصـة االقـوال ؛ الحلـ ٢٣٤/  ٢ ،؛ ابـن اعـثم ، الفتـوح ٧٣ ،؛ الطوسـي ، رجـال الطوسـي  ٢٩٢
؛ االردبیلــي ،  ١٤٣/  ٤،؛ ابــن حجــر ، االصــابة  ٢٨٨/ ٣ ،؛ ابــن االثیــر ، اســد الغابــة  ٢١٢/ ٤: 

 . ٦٢٧/  ١،جامع الرواة 
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، اال انــــه لــــم یصــــل البصــــرة اال وقــــد كانــــت حــــرب الجمــــل قــــد انتهــــت  وتــــرك االمــــام 
 )١(.البصرة  (u)علي

  

فــي علـى تـاجیج الـروح الحماسـیة  (u)وعمـل جماعـة مـن صـحابة االمـام علـي     
عســــكر االمــــام عــــن طریــــق الخطــــب والقــــاء االشــــعار ، ومــــن اولئــــك ســــعید بــــن قــــیس 

  )٢(: الهمذاني الذي كان یقود خیل المیسرة ویرتجز بقوله 
  

ـــــــــة حـــــــــرب اضـــــــــرمت نیرانهـــــــــا             ای
         وكســــــــرت یــــــــوم الــــــــوغى جیرانهــــــــا       .

 .                 
ـــــــا                ـــــــت قحطانه ـــــــل للوصـــــــي اقبل ق

ــــــــأدع بهــــــــا تكفیكهــــــــا حمــــــــدانها    .                 ف
.  

  هم بنوها وهم اخوانها
  

  

ائًال وكــذلك فــأن ابــا الهیــثم مالــك بــن التیهــان خطــب فــي العســكر ثــــم صــال وانشــد قـــ   
:)٣(  

قــــــــل للزبیـــــــر وقـــــــل لطلحـــــــة اننـــــــا                 
                        نحــــــــن الــــــــذین شــــــــعارنا االنصــــــــار       .

 .                 
نحـــــــن الـــــــذین رأت قـــــــریش فعلنـــــــا                

                یــــــــــوم القلـــــــــــیب اولئـــــــــــك الكفــــــــــار    .
.  

فدیـــــــــه منـــــــــا الـــــــــروح واالبصــــــــــار                          .كنـا شعار نبیـنا ودثـاره             
.  

ــــــــاء وباحــــــــث االســــــــرار                     . ان الوصي امامـنا وولـینا          ــــــــرح الخف ب
.  

  

دورهــم المشــرف بــین رجــال قبــائلهم  (u)ع صــحابة االمــام علــيوقــد كــان لجمیــ     
عامــة  فـي حــرب الجمــل ،وجســد ذلـك مــواقفهم البطولیــة فیهــا  نخاصـة ورجــال المســلمی

وبذلهم النفس في سبیل الدین وتضحیتهم بكل ما یملكون في سـبیل الـدفاع عـن حقـوق 
طلبــــا ، ودل علــــى ذلــــك اســــتقتالهم فــــي حــــرب الجمــــل  (u)امیــــر المــــؤمنین علــــي  

                                                           
؛ القاضــــي  ٩٧-٩٦ ،)  ١٩٥٣( منشــــورات الرضــــا  –ابــــن طــــاووس ، ســــعد الســــعود ، قــــم : ینظــــر  )١(

 . ١٠٣/  ٢٢ ،االنوار  ؛ المجلسي ، بحار ١٧/  ٢ ،النعمان ، شرح االخبار 
؛ المجلســي ،  ٣٢٦/  ٢ ،؛ التفرشــي ، نقــد الرجــال  ١٤٤/ ١: ابــن ابــي الحدیــد ، شــرح نهــج البالغــة  )٢(

 . ٤٠١ ،؛ شرف الدین ، المراجعات  ٢٤٣/  ٧ ،؛ االمین ، اعیان الشیعة  ٢٢/ ٣٨،بحار االنوار 
ــــن االثیــــر ، الكامــــل  )٣( ــــروض النظیــــر؛ فــــارس حســــون كــــریم ، ا ٢٢٢-٢٢١/ ٣:اب ؛  ١٨٧-١٨٥،  ل

 . ١/٢٢٦ ،مرتضى العسكري ؛ معالم المدرستین 
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الحســنیین النصــر او الشــهادة التــي تمنوهــا لهــم ولمــن احبــوا خلــف االمــام علــي الحــدى 
(u)  ومـن اولئـك ثابـت بـن قـیس ، وحكـیم بـن جبلـة ،و قـیس بـن سـعد ، ومعقـل بـن

قیس ، وسیحان بن صوحان ، وعمرو بـن الحمـق وهاشـم بـن عتبـة المرقـال ، وعبـداهللا 
لصـرد ، ومحمـد بـن ابـي بكـر ، وعبـداهللا بـن بن ابي رافع ، وابو ایوب ، وسلیمان بن ا

   )١(.بدیل ، وحجر بن عدي وعدي بن حاتـم ، ومخنف بن سلـیم 
  

 فتنة بن احلضرمي  -
  

هــ لقتـال معاویـة بـن ابـي سـفیان فـي صـفین ، سـار ٣٧عندما ساراالمام علي سـنة     
) ة لـه قبل استلحاق معاوی( عبداهللا بن عباس الى الكوفة واستخلف على البصرة زیاد 

ــــى  )٢(هـــــ عبــــداهللا الحضــــرمي٣٨فوجــــه معاویــــة بــــن ابــــي ســــفیان ســــنة  فــــي جماعــــة ال
: فعلم زیـاد بقـدوم ابـن الحضـرمي فارسـل الـى زعماءالقبائـل یسـتنجدهم قـائًال  )٣(البصرة

، ووصـلت  )٤( )ویـاتیني رده  (u)امنعوني حتى ارسـل الـى امیـر المـؤمنین علـي ( 
فقتـل ،  فارسـل اعـین بـن ضـبیعة  (u)ام علـي االمـ انباء ذلك الى ابن عباس فابلغ

فعــزز االمــام علــي بجاریــة بــن قدامــة ، الــذي قــام بجملــة مــن االمــور لتهدئــة االوضــاع 
في البصرة ، وكان نتیجة اعمال جاریة في البصرة ان اعاد زیاد الى داراالمـارة ، بعـد 

                                                           
؛ الطوســـي ، االمـــالي  ٢/٧٨٢،؛ الثقفـــي ، الغـــارات ١٣٥ ،خلیفـــة بـــن خیـــاط ، تـــاریخ خلیفـــة : ینظـــر  )١(

؛ ابـن حـزم  ٨٠/ ٢،؛ ابن االثیر ، اسـد الغابـة  ١/٢٥٩،؛ ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة  ٧١٥،
؛ ابـن مـاكوال ، اكمـال الكمـال  ٢٨٣-٢٨٢/  ١٠ ،؛ الصفدي ، الـوافي بالوفیـات  ١١٥/ ٤،، المحلى 

؛ ابــــــن عبــــــد البــــــر ،  ٥٣٢/  ١ ،؛ تقریــــــب التهــــــذیب  ١/٤٠٥:؛ ابــــــن حجــــــر االصــــــابة  ٣٨٣/  ٤ ،
؛  ٣١٨/  ٢ ،؛ بحرالعلــوم ، الفوائــد الرجالیــة  ٣٧٦؛ المــدني الــدرجات الرفیعــة  ١٥٤٦/ ٤،االســتیعاب 
 . ٣/١٢٧ ،؛ الزركلي ، االعالم  ١٨٦ ،لغدیر االمیني ، ا

عبداهللا بـن عـامر الحضـرمي الصـدفي ابـن اخـي العـالء بـن الحضـرمي الصـدفي ، یقـال ان لـه صـحبة  )٢(
 .١٩٩،؛ ابن حزم ، جمهرة انساب العرب  ١٤٩-١٤٨،خلیفة ،تاریخ خلیفة ( وكنیته ابو ایوب 

 .١٣٦/ ٣ ،الطبري ، تاریخ الطبري )٣(
 . ٣٧٣/  ٢ ،، الغارات الثقفي  )٤(
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مـن رجالـه ان كان مستجیرًا  باالزدیین ،وقضى على ابن الحضرمي في سـبعین رجـًال 
   )١() .المحرق ( في الدار التي كانوا فیها ، فسمي جاریة بعدها بـ

  

  صفني  
  

هي معركة صـفین سـنة  (u)كانت المعركة الثانیة بعد استخالف االمام علي      
ضــد معاویــة بــن  (u)هـــ ، وهــي تعتبــر اقــوى المعــارك التــي خاضــها االمــام علــي٣٧

م وجمــع مــن حولــه جنــده الشــامیین مغــدقا ابــي ســفیان الــذي اعلــن العصــیان فــي الشــا
الوصـول الــى حلـول ســلمیة  (u)وتعّسـر علـى االمــام علـي )٢(علـیهم الهـدایا والهبــات

لذلك ، فقد اصـّر معاویـة علـى عـدم االعتـراف بشـرعیة خالفتـه واتهمـه بـان لـه یـدًا فـي 
، قتل الخلیفة عثمان ، في حین ان االمام علي كان یوصل الماء بنفسه لبیت عثمـان 

 ) علیھمWWWا السWWWالم (حـــین حاصـــره الثـــائرون عــــلیه ، اضـــافة الـــى تكلیفـــه الحسنیــــین 
  .)٣(بحراسته

الوصــول إلــى حــل ســلمي رغــم الرســائل  (u)وعنــدما تعــذر علــى اإلمــام علــي      
التي دارت بینه وبـین معاویـة ومحـاوالت بعـض صـحبه االصـالح ،كعبیـدة السـلماني ، 

بــّدًا مــن الســیر بجیشــه  (u)، لــم یجــد االمــام )٤(الــذي حــاول جاهــدًا االصــالح ففشــل
امــا بعــد فــانكم میــامین الــراي ،مــراجیح : الــى معاویــة ، فجمــع اصــحابه وشــیعته وقــال 

الحلــم ،مقاویــل بــالحق مبــاركوا الفعــل واالمــر ،وقــد اردنــا المســیر الــى عــدونا وعــدوكم ، 
عمـرو بـن الحمـق قبـل  وشـّدوا مـن ازره ، فقـد قـام )١(فاشیروا علینا بـرأیكم فوافقـوه الـراي

                                                           
  ٩/١٧٢،؛الصفدي،الوافي بالوفیات  ٢٤٩،البالذري ، انساب االشراف )١(
دار التـراث  –سید امیـر علـي ، مختصـر تـاریخ العـرب ، بیـروت  ؛  ٩٦/  ١،؛ ابن حجر ، االصابة  )٢(

 .٥٦ ،)  ١٩٨٦(العربي 
 ١٣١- ١٢٦،) ١٩٧٢(عارف دار الم –، مصر ) عثمان ( طه حسین ،الفتنة الكبرى : ینظر  )٣(
؛ الشـــاهرودي ،  ١٠٠/ ١،؛ العجلـــي ، معرفـــة الثقـــات  ١٨٧/  ٣ ،التفرشـــي ، نقـــد الرجـــال : ینظـــر  )٤(

؛ عبــد الرضــا الزبیــدي ، الرســائل السیاســیة بــین االمــام علــي  ٢٠١/ ٥،مســتدركات علــم رجــال الحــدیث 
 .٣٢٢-٣١٧، )٢٠٠٠-١ط(دار الكتاب االسالمي  –ومعاویة ، دراسة وتحلیل ، قم 

 . ٩٢ ،نصر بن مزاحم ، صفین  )١(
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واهللا انـــي مـــا بایعـــت ( فقـــال  (u)المســـیر لمعاویـــة خطیبـــا فـــي جـــیش اإلمـــام علـــي  
علیا وال اجبته على قرابة بیني وبینه ، وال ارادة مال یؤتینیه او سلطان یرفـع بـه ذكـري 

انــــه ابــــن عــــم رســــول اهللا واول مــــن امــــن بــــه وزوج : ولكنــــي اجبتــــه بخصــــال خمــــس 
)مــة بنـت محمــد سیدةنسـاءالعالمین فاط ووصــیه ابـو الذریــة التــي بقیـت فینــا مــن  (

رســــول اهللا ، واعظــــم المهــــاجرین ســــهما فــــي الجهــــاد ، فلــــو انــــي كلفــــت بنقــــل الجبــــال 
الرواســـي ونـــزح البحـــور الطـــوامي ، حتـــى یـــاتي علـــّي یـــومي فـــي امـــر اقـــوي بـــه والیتـــه 

، فـاثنى )  واهین به عدوه ،ما رایـت انـي قـد ادیـت فیـه كـل الـذي یحـق علـيَّ  مـن حقـه
اللهم نـور قلبـه بـالتقى واهـده إلـى صـراطك : بقوله  ودعا له (u)علیه اإلمام علي  

المســتقیم ، لیــت فــي جنــدي مئــة مثلــك ، فقــال حجــر بــن عــدي ، اذًا واهللا صــح جنــدك 
   )٢(.وقّل فیهم من یغشك 

یــا امیرالمــؤمنین اشــخص بنــا لقتــالهم قبــل اســتعار : ثــم قــام عمــار بــن یاســر فقــال    
ارهم فأن ردوا إلـى الحـق سـعدوا وان أبـوا اال حربنـا فـواهللا ان سـفك دمـائهم  والجـد فـي ن

   )٣(.جهادهم لقربة عند اهللا 
وتحـــدث بمثـــل ذلـــك قـــیس بـــن عبـــادة، وطلـــب مـــن اإلمـــام االســـراع بهـــم لمواجهـــة      

    )٤(.معاویة وجنده ،وتاله مالك االشتر مؤیدًا لهم 
فســـار جنـــد االمـــام  )١(ســـیر لمواجهـــة جنـــد الشـــام ومعاویـــةوتوالــــت االراء بتأییـــد ال      
برفقتــه حتــى تقــابلوا مــع جنــد معاویــة بــالقرب مــن صــفین ، ولــم تجــد نفعــًا  (u)علــي 

ــــدم عســــكر االمــــام  ــــال فتق ــــد هاشــــم  (u)محــــاوالت درء القت ــــة بی ــــال وكانــــت الرای للقت
                                                           

؛ ابـــن االثیـــر ، اللبـــاب فـــي  ١٠٩ ،؛ ابـــن قتیبـــة ، االمامـــة والسیاســـة  ٩٢ ،نصـــربن مـــزاحم ، صـــفین  )٢(
؛ ابــن  ٢٢/  ٨ ،؛ تهــذیب التهــذیب  ١١٥/  ٤ ،؛ ابــن حجــر ، االصــابة  ١١٩/ ٢:تهــذیب االنســاب 

 -شــجرة طــوبى ، النجــف االشـــرف : ، محمــد مهــدي ؛ الحــائري  ١١٧٣/ ٣ ،عبــد البــر ، االســتیعاب 
 . ٨١،) ١٩٨٥ - ١ ط(المكتبة الحیدریة 

؛ المحمــودي ،نهــج الســعادة  ١٢٧،؛ االســكافي ، المعیــار والموازنــة  ٩٣-٩٢: ابــن مــزاحم ، صــفین  )٣(
،٩٣/  ٢ . 

مینـي ، اعیـان ؛ اال ١٧٢/ ٣،؛ ابـن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة  ٥٣٩/  ٢: ابن اعـثم ، الفتـوح  )٤(
 . ٤٧٣/  ١،الشیعة 

 .٦٢٨/ ١ ،، ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة  ١٠١-٩٣ ،مزاحم ، صفین  بن صرن: ینظر  )١(
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قـــد عامـــة وصــحبه خاصــة ف(u)واستبســل فــي القتـــال جنــد االمــام علــي . )٢(المرقــال
وكان لعبد اهللا بن عبـاس  )٣(.لعب مالك االشتر في صفین دورًا بطولیًا منقطع النظیر 

مــن خـــالل خطبــه فـــیهم وحـــثهم  (u)دورًا هامــاً فـــي رفــع معنویـــات جنــد االمـــام علـــي
 )٤(.على القتال 

  

وجنده حتى كان معاویة قـاب قوسـین (u) ودارت المعركة لصالح االمام علي      
ة او الفرار ، اال ان عمرو بن العاص ، قـام بمنـاورة سیاسـیة تمكـن او ادنى من الهزیم

بواسطتها من انقاذ موقف معاویة وعسـكره حیـث امرالجنـد برفـع المصـاحف علـى اسـنة 
حقیقـــة نوایـــا  (u)یـــات والـــدعوة الـــى التحكـــیم ، وقـــد عـــرف االمـــام علـــياالرمـــاح والر 

اال ان االمــر التــبس  عمــرو بــن العــاص ومعاویــة وطلــب مــن الجنــد مواصــلة القتــال ،
موســى االشــعري حكمــًا دون  بــاعلــیهم ، فــألحّوا علیــه وقــف القتــال ، واختــار الكــوفیین ا

  .كما ان البعض رفض التحكیم وأنكروه   )٥(.موافقة االمام علي
وهكذا انتهت صفین دون ان تحقق الهدف الذي قامت الجله وقد كـان الصـحاب      

او تحفیــز الجنــد (u)فــي تاییــد االمـام  هــا سـواءً الـدور البطــولي فی (u)االمـام علــي
أو منــاظرتهم للعــدو أو قتالــه ، وهــم بــذلك عبــّروا عــن مــوقفهم تجــاه أمیرالمــؤمنین علــي 

(u)  وقد أستشهد في هذه المعركـة عمـار بـن یاسـر ... من خالل مؤازرته ونصرته
)الذي قال له الرسول  أتضـحت  ، فبقتـل عمـار) أنـه سـتقتلك الفئـة الباغیـة : (  (

الفئة الباغیة حتى ان خزیمة كان حاضرًا في الجمل ولم یقاتل ، وفي صـفین لـم یقاتـل 
   )١(.اّال بعد ان استشهد عمار ، لتیقنه بأن عمار سیقتل مناصرًا للحق 

                                                           
 ١٧٢-١٧١/  ٣ ،؛ ابـن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة  ٤٨٦/  ٣ ،الذهبي ، سیر اعـالم النـبالء  )٢(

 . ١٥٤٧- ١٥٤٦/  ٤ ،االستیعاب  ،البر ؛ ابن عبد ٤٠٦-٤٠٤/  ٦ ،؛ ابن حجر ، االصابة 
 . ٤٦٠-٣٢/٤٥٦ ،المجلسي ، بحاراالنوار  )٣(
 . ١٤٦- ١٤٤ ،االسكافي ، المعیار والموازنة  )٤(
 . ٣٩-٣٦/  ٥ ،؛ الطبري ، تاریخ الرسل  ٢٨٧،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٥(
؛ ابـن حجـر  ٥٨ ،سماء الرجـال ؛ الخطیب التبریزي ، االكمال في ا ٢٥٩/  ٣: ت اابن سعد ، الطبق )١(

 ٣٣ ،المجلسـي ، بحـار االنـوار ؛   ٤٤٨/  ٢ ،؛ ابـن عبـد البـر ، االسـتیعاب  ٤٢٤/  ١: ، االصابة 
 /١٥ . 



118 
 

قــد تفــانوا فــي القتــال مــن أجــل نصــرة امــامهم  (u)وكــان صــحابة االمــام علــي      
ك ســبیال ، ســواء بســیوفهم أو بألســنتهم ، فقــد واعــالء كلمــة الحــق مــا أســتطاعوا الــى ذلــ

صـفین ومحمـًال  فـي (u)عاتب سـهل بـن حنیـف الخـارجین عـن طاعـة االمـام علـي 
   )٢(.أیاهم نتائج ذلك 

كمــا ان ســلیمان بــن صــرد الخزاعــي ، أقبــل علــى االمــام علــي فــي صــفین عنــدما      
أمیــــــر  مـــــال النــــــاس الـــــى التحكــــــیم وبوجهــــــه جـــــراح مــــــن ضــــــربات الســـــیوف فنظرالیــــــه

َفِمWWْنُھْم َمWْن َقَضWWى َنْحَبWُھ َوِمWْنُھْم َمWWْن َیْنَتِظWُر َوَمWWا  (: رأ قولـه تعـالىوقـ (u)المـؤمنین
لُوا َتْبWWِدیالً  :( وأنــت ممــن ینتظــر وممــن لــم یبــدلوا ، فقــال لــه ســلیمان بــن الصــرد  *) َبWWدَّ

اال  الــتمس أعوانــاً لیعــودوا الــى أمــرهم االول فمــا وجــدت واهللا لقــد مشــیت فــي المعســكر
   )٣(.رأس رجالة المیمنة یوكان سلیمان حینها  ، قلیال ، وما في الناس خیر 

ونالحــظ ان بعــض االخــوان جمعهــم حــبهم لعلــي ولنصــرة الحــق فقــاتلوا بــین یــدي      
في صفین ، فكمـا جمـع ابنـاء صـوحان زیـد وصعصـعة وسـلیمان ،  (u]االمام علي

 )٤(. (u)یدي االمام علي   فأن سهل وعثمان ابنا حنیف كانا ممن یقاتل بین
  

للمســـلمین عـــن  يعلـــي بـــدور تثقیفـــي وتوعـــو  (u)وقـــام بعـــض اصـــحاب االمـــام     
طریـــق كشـــف الحقـــائق التاریخیـــة والدینیـــة ، فقـــد كـــان یزیـــد بـــن قـــیس یوضـــح للعســـكر 
حقیقة االمویین وأهل الشام وغرضهم من محاربة امیر المؤمنین أضـافة الـى استبسـاله 

   (u)ه شرف الشهادة بین یدي االمام  في القتال وحتى نیل
أما سعید بن قیس الهمذاني فقد كان یرتجز بصفین بین العسكرین متفـاخرًا بوقوفـه     

   )١(:وموضحًا شجاعته قائًال  (u)مع الحق متمثًال باالمام علي  
  

هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــي وابـــــــــــــــن                      
                        عـــــــــــــــــم المــــــــــــــــــصطفى       .

 .                 
                                                           

 . ٢٧٨/  ١٣ ،، عمدة القارئ  عینيال )٢(
 .  ٣٣ایة / سورة االحزاب  *
 .١٨١ ،وازنة ؛ االسكافي ، المعیار والم ١٨٧- ١٨٥ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٣(
 . ١٣٧/  ٤ ،مستدركات علم رجال الحدیث ،الشاهرودي  )٤(
 . ٢٣٢/  ١٣،ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة )١(
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أول مـــــــــــــــــــــــن اجابـــــــــــــــــــــــه                   
               فیـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روى     .

.  
هــــــــــــــــــــــــــو االمـــــــــــــــــــــــــام ال                          

یبـــــــــــالي مـــــــــــن غـــــــــــوى                        .
.  

  
الـدور البطـولي المشـرف والمشـرق فـي  (u)وكـان لجمیـع صـحابة االمـام علـي      

كمیـل بـن زیـاد ، وأویـس (  ومـنهمم على صـفحات التـاریخ اصفین الذي خلدته لهم االی
اني ، وعـدي بـن حـاتم ، وسـعد بـن مسـعود ، هـالقرني ، وزیاد بن النظـر ، وشـریح بـن 

غ بن نباته ، ومعقل بن قـیس و االحنـف بـن قـیس ، وسعــد وقرضة بن كعب ، واالصب
عبـــداهللا بـــن بـــدیل ، ( ـا جماعـــة مـــن صـــحابة االمـــام كــــ هـــد فیه، كــــا استشــــ) بـــن قـــیس 

وعلقمـة بـن قـیس  وعبداهللا بن كعب ، وابو الهیثم مالك بن التیهان ، وجعدة بن هبیرة ،
   )٢() .، وعمرو بن محصن 

  
  

  النهروان 
  

یعـــة عمـــرو بـــن دت معركـــة صـــفین بحادثـــة التحكـــیم التـــي انتهـــت بخمـــا ان انتهـــ      
أو صــــحابته  (u)العــــاص ألبــــي موســــى االشــــعري ، والتــــي لــــم یكــــن االمــــام علــــي

  علـي هـا او المـوافقین علیهـا وأنمـا زجـوا الیهـا زّجـاحتى عـاد االمـامبالمقـربین مقتنعـین 

(u)، یــة االف رجــل وفــوجىء بخــروج طائفــة مــن جیشــه تبلــغ ثمان بجنــده الــى الكوفــة
                                                           

؛ نصــــر بــــن مــــزاحم ،  ٥١/ ١ ،؛ الثقفــــي ، الغــــارات  ٢٢-٢١/  ٦ ،ابــــن ســــعد ، الطبقــــات : ینظــــر  )٢(
 ٢٠٣/  ١ ،دي ، تـاریخ بغـداد ؛ الخطیـب البغـدا ٣٠٦- ٣٠٣ ،، انسـاب االشـراف صفین ؛ الـبالذري 

؛  ٢٣٣/  ١٣ ،؛ ابـــن ابــــي الحدیـــد ، شــــرح نهـــج البالغــــة  ٣١٤/  ٢: ؛ ابـــن اعـــثم ، الفتــــوح  ٢٠٤-
 ٣٧٤/  ٣ ،؛ اسـد الغابـة  ٣٢٧/  ٣ ،؛ ابـن االثیـر ، الكامـل فـي التـاریخ  ٨٢: المفید ، االختصاص 

؛ ابـــن حجـــر ،  ٥٠٨ ،المهمـــة ؛ ابـــن الصـــباغ ، الفصـــول  ٢٥٢/  ٢ ،؛ اللبـــاب فـــي تهـــذیب االنســـاب
؛ ابـــن  ١٠٩/  ١ ،؛ االردبیلـــي ، جـــامع الـــرواة  ٣١٤/  ٣ ،؛ االصـــابة  ٣٣٠/  ٤ ،تهـــذیب التهـــذیب

ر ی؛ الــذهبي ، ســ ٢٨-٢٧/  ٨ ،؛ ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة  ٢١٤-٢١٣: شــعبة ، تحــف العقــول 
 ٢٨٤ ،البراقـي ، تـاریخ الكوفـة  ؛ ١٣٤٨/  ٣،؛ ابن عبد البـر ، االسـتیعاب  ١٨٩/  ١،اعالم النبالء 

؛ الخــوئي ، معجــم  ٣٢/٤٢٨: ؛ المجلســي ، بحــار االنــوار  ١٣١/  ١٠: ؛ االمینــي ، اعیــان الشــیعة 
 ٥ ،؛ الزركلـي ، االعـالم  ١٠٢،؛ محمد جـواد مغنیـة ، الشـیعة فـي المیـزان  ٨٥/  ١٥ ،رجال الحدیث

 . ١٤٤/  ٢ ،؛ الحر العاملي ، وسائل الشیعة ٢٣٤/ 
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، ولـــم تـــدخل معـــه الكوفـــة وأنمـــا ذهبـــت الـــى  (u)معلنـــة تمّردهـــا علـــى االمـــام علـــي 
وأعلنوا مبررات خـروجهم عـن جـیش االمـام تحـت شـعار  )١(واتخذتها مقرًا لها  *حروراء

حكــم الرجــال فــي دیــن اهللا ، قــد أمضــى اهللا حكمــه تال حكــم اال هللا ، وال نرضــى بــأن ( 
قتلـــوا او یـــدخلوا معنـــا فـــي حكمنـــا علـــیهم ، وقـــد كانـــت منــــا فـــي معاویـــة واصـــحابه ان ی

" خطیئـــة وزلـــة حـــین رضـــینا بـــالحكمین وقـــد تبنـــا الـــى ربنـــا ورجعنـــا عـــن ذلـــك فـــأرجع 
    )٢().راءبكما رجعنا واال فنحن منك "  (u)قاصدین االمام علي

  

م ولــ،  )٣(ویحكــم أبعــد الرضــا والمیثــاق والعهــد أرجــع؟:(u)فقــال لهـــم االمــام علــي    
عددهم وكفّروا مـا سـواهم  أزدادوتعاظم خطرهم و  (u)یصغ الخوارج الى االمام علي
الـیهم الحـارث بـن  (u)، وقتلوا رسول االمام علي )١(من المسلمین واستباحوا دمائهم

ممــــا حــــدا بأصــــحاب االمــــام علــــي بــــالتحرك نحــــوهم فعملــــوا علــــى مفاوضـــــتهم  )٢(مــــّرة

                                                           
بعــد النهــروان  (u]راء ، قریــة بظــاهر الكوفــة لجــأ الیهــا الخــوارج عنــد خــروجهم عــن االمــام علــي حــرو  *

، زیـن الـدین م المصـري ی؛ ابـن نجـ ٢٤٥/  ٢ ،یاقوت ، معجم البلـدان ( واتخذوها مقرًا لهم وتسموا بها 
 –بیـروت البحـر الرائـق ، تحقیـق زكریـا عمیریـات ، ) : م  ١٥٦٢ /هــ ٩٧٠ت ( بن ابراهیم بـن محمـد 

 ٣٣٨/  ١،)  ١٩٩٧- ١ط( دار الكتب العلمیة 
نیـــل  ) :م  ١٨٣٩/هــــ ١٢٥٥ت(محمـــد بـــن علـــي  ؛ الشـــوكاني ، ١٩٥  /  ١٩،النـــووي ، المجمـــوع  )١(

 .٣٤٠/  ٧، ) ١٩٧٣(دار الجیل  –من احادیث سید االخیار ، بیروت  االوطار
 الكـــوراني ،؛  ٢٧٦/  ٢ عادة ،ســـ؛ المحمـــودي ، نهـــج ال ٥١٧ ،نصـــر بـــن مـــزاحم ، صـــفین : ینظـــر  )٢(

؛ یولیــــوس فلهــــاوزن ، الخــــوارج والشــــیعة ، ترجمــــة عبــــد الــــرحمن بــــدوي ،  ٣٥١/  ١ ،التــــاریخ جــــواهر
 . ٣٢،)  ١٩٧٦- ١ط(الكویت 

  . ٢١/  ٢ ،؛ القندوزي ، ینابیع المودة لذوي القربى  ٥١٧ ،نصر بن مزاحم ، صفین  )٣(
  
 
صـبح  :) م١٤١٨/  هــ٨٢١ت (حمـد بـن علـي أ، ؛ القلقشـندي  ١١٩ ،ابن قتیبـة ، االمامـة والسیاسـة  )١(

، )  ١٩٨٣ – ١ط ( النشا ، تحقیق یوسف علي الطویـل ، بیـروت ، دار الفكـر أالعشى في صناعة أ
٣٨٣-٣٨١/  ١  . 

؛ الطبـري ،  ٢٠٧ ،؛ ابـو حنیفـة الـدینوري ، االخبـار الطـوال  ١/١٢٧ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٢(
 . ٣٤٢/  ٣ ،؛ ابن االثیر ، الكامل  ٦١/  ٤ ،سل تاریخ الر 
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سـول الـیهم بعـد الحـارث بـن مـرة ، قـیس بـن ومحـاورتهم بـالطرق السـلمیة ، وكـان اول ر 
  .)٣(سعد ، وابو ایوب االنصاري

مـن التوفیـق اذ انسـحب بعـض  ئاً ایـوب شـی يوقد نالت مساعي قـیس بـن سـعد وابـ     
ن مـنهم ، وكـان عـددهم قـد قـّل حتـى و في حـین أصـّر البـاق )٤(الخوارج وتركوا اصحابهم

ي ایــوب لهــم اثنــى عشــر الــف ، بلــغ اربعــة االف بعــد ان كــان قبــل مفاوضــة قــیس وابــ
هالخوارج ، ثم وقف االمـام ب جنده بعدم بدئهم القتال حتى یبدأ (u)االمام علي وامر
بــــین العســــكرین خطیبــــاً لیوضــــح لهــــم حقیقــــة مــــا التــــبس علــــیهم مــــن أمــــر  (u)علــــي

التحكــیم الــذي لــم یكــن لـــه فیــه یــداً ، فأنســحب قــوم مـــن الخــوارج مــنهم فــروة بــن نوفـــل 
  . )٥(ن قوادهماالشجعي وكان م

من عـدول البـاقیین مـنهم عـن مـوقفهم أمـر اصـحابه  (u)ولما یأس االمام علي     
احملوا علیهم فواهللا ال یقتل منكم عشرة وال یسـلم مـنهم عشـرة : ام یحملوا علیهم ، فقال 

، فهجـم علــیهم صــحبه وجنــده فقتلــوهم جمیعــاً االثمانیــة هربــوا واستشــهد مــن جنــد االمــام 
   )٦(.تسعة  (u)علي

یا امیر المؤمنین هلك القوم بـاجمعهم ، فقـال كـال واهللا :  (u)فقیل لالمام علي     
یكـون  انهم نطف فـي اصـالب الرجـال وقـرارات النسـاء كلمـا نجـم مـنهم قـرن قطـع حتـى

   )١(.اخرهم لصوصًا سالبین 

                                                           
  . ١٣٧/  ٣ ،؛ ابن االثیر ، الكامل  ٤٧/  ٦،الطبري ، تاریخ الطبري  )٣(
 . ٣٧٦/  ٢ ،البالذري ، انساب االشراف  )٤(
 . ٦٥/  ٤ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٥(
) م  ١٢٥٤  / هـــ ٦٥٢ت ( ي ؛ محمــد بــن طلیحــة الشــافع ٣٤٥/  ٣ ،ابــن االثیــر ، الكامــل : ینظـر  )٦(

- ١ط (دار الكتـب ، –ؤول فـي مناقـب ال الرسـول ، تحقیـق ماجـد احمـد العطیـة ، بیـروت سمطالب ال
 .٣٤٩/  ٣٣،؛المجلسي ، بحاراالنوار ٢٣٢ ، )١٩٨٤

) : م ١٢٨٠/ هـــ ٦٧٩ت ( ، محمــد ؛ ابــن العمرانــي ١٤/  ٥: ، شــرح نهــج البالغــة  دابــن ابــي الحدیــ )١(
 محمـــد مهـــدي؛ ٣٨٢ ،)دت (میـــر المـــؤمنین ، تحقیـــق جـــالل الـــدین الحســـیني ، قـــم ألشـــرح مئـــة كلمـــة 

معـالم  ؛ سـعید ایـوب ، ٧٣٧/  ١ ،)١٩٨٤(مكتـب االعـالم االسـالمي  -،قممیزان الحكمـة :الریشهري 
 . ٢/١٢٧ ،الفتن 
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دورًا هامــاً فــي محاربــة اهــل النهــروان مــن  (u)وقــد لعــب صــحابة االمــام علــي     
ارج ، فقد كان لحبر االمة عبداهللا بن عباس معهم منـاظرات لتعـریفهم بأخطـائهم ، الخو 

، وكـــذلك زیـــاد بـــن النظـــر اذ ان  )٢(وان علیـــاً علـــى الحـــق وان مـــن غیـــره علـــى الباطـــل
البیعـة هللا عـز وجـل وقـد اسـتبقتم أنـتم واهـل الشـام : الخوارج لّما اجتمعوا بحـروراء قـالوا 

اهــل الشــام معاویــة علــى مــا احبــوا وكرهــوا وبــایعتم انــتم الــى الكفــر كفرســي رهــان بــایع 
واهللا مـا : ، فقال لهم زیـاد بـن النظـر  اهواعداء من عاد هعلیًا على انكم اولیاء من واال

ـــى كتـــاب ا (u)بســـط علـــيُّ  ـــاه اال عل ـــده فبایعن ـــه ولكـــنكم لّمـــا خـــالفتموه هللای  وســـنة نبی
عــداء مــن عادیــت ، ونحــن كــذلك نحــن اولیــاء مــن والیــت وا: جاءتــه شــیعته ، فقــالوا لــه 

   )٣(.وهو على الحق والهدى ومن خالفه ضال مضل 
االمــــام كمــــا ان صعصــــة بــــن صــــوحان كــــان لــــه معهــــم منــــاظرات ، حیــــث بعثــــه      
أرأیت لو كان علیـاً معنـا فـي موضـعنا أتكـون معـه : رسوًال لهم ، فقالوا له  (u)علي

ویلكـم اال اقلـد : ؟ فقال لهـم صعصـعة  أنت اذا مقلد عليُّ دینك: نعم ، فقالوا : ؟ قال 
علیــاً اال اقلــد مــن قلــد اهللا فأحســن التقلیــد ، ولــم یــزل رســول اهللا اذا اشــتدت بــه الحــرب 

ویخمــد لهبهــا فـأنى تصــرفون وأیــن تــذهبون بأخمصــه ؤ صـماخها ـتهــا فیطــاقدمـه فــي لهو 
ط اهللا أعن القمـر البـاهر والسـراج الزاهـر وسـرا! ون ؟فوالى من ترغبون وعمن تصد! ؟

المســتقیم ، طاشــت عقــولكم وغــارت حلــومكم وشــاهت وجهــوكم ، لقــد علــوتم القلــة مــن 
 الجبــــل وباعــــدتم العلــــة مــــن الســــهل ، اتســــتهدفون امیــــر المــــؤمنین ووصــــي رســــول رب

وســحقًا للكفــرة الظــالمین ، عــدل فبعــدًا العــالمین ، لقــد ســّولت لكــم انفســكم خســرانًا مبینــًا 

                                                           
تبـــة المك  –فـــي فقـــه االمامیـــة ، طهـــران  ؛ الطوســـي ، المبســـوط  ١١٧/ ٣: الطبـــري ، تـــاریخ الرســـل  )٢(

/  ٢ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب ٤٤٢/  ٦ ،؛ الكلینــي ، الكــافي  ٢٦٦/  ٧ ،) ١٩٧٧( الحیدریــة 
 ؛ الـدیار بكـري ٦١ ،؛ سبط الجوزي ، تـذكرة الخـواص  ٣٢٨-٣٢٧/  ٣،؛ ابن االثیر ، الكامل  ٣٥٢

دار  –فــــــي احــــــوال انفــــــس نفــــــیس ، بیــــــروت تــــــاریخ الخمــــــیس  ) :م ١٥٥٩/هـــــــ ٩٦٦ت(  حســــــین  ،
؛ احمــد زكــي صــفوت ،  ١٧٤/  ١ ،، مواقــف الشــیعة  ي؛ المیــانجي االحمــد  ١٨٩/ ١: )دت (صــادر

 . ٤٠١/  ١،جمهرة خطیب العرب 
؛  ٢٠٣/ ٣ ،؛ ابــن االثیــر ، الكامــل فــي التــاریخ  ١١٠- ٣/١٠٩ ،الطبــري ، تــاریخ الطبــري : ینظــر  )٣(

 . ٨٧-٨٦/  ٧ ،االمیني ، اعیان الشیعة 
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ولــه غیــر هــذا  )١(.م عــن واضــح المحبــة الحرمــان بكــم عــن القصــد الشــیطان وعمــى لكــ
الموقـــف معهـــم الكثیـــر مـــن المنـــاظرات والخطــــب فضـــًال عـــن استبســـاله البطـــولي فــــي 

   )٢(.المعركة 
كمـــا كـــان قـــیس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة یشـــجع جنـــد االمـــام علـــي مـــن خـــالل اراجیـــزه      

   )٣(:واشعاره التي كان یتمثل فیها ابان المعركة ، ومنها قوله 
ــــــــــــ  ـــــــــــــا      قل ــــــــــــوا علین ــــــــــــا بغ ـت لّم

                        حسبــــــــــــــنا اهللا ونــــــــــــــعم الوكــــــــــــــیل      .
 .                 

ــــــــــــــــــام       ــــــــــــــــــا وام ـــــــــــــــــّي امامن وعل
ـــــــــــه التـــــــــــنزیل    . ـــــــــــى ب                لســـــــــــوانا ات

.  
ــــــــوم قــــــــال النبــــــــي مــــــــن كنــــــــت    ی

ـــــل    . ـــــواله خطـــــب جلی ـــــواله فهـــــذا م                          م
.  

ان علـــــــي ألمـــــــام علـــــــى االمـــــــة      
                       حتــــــــــٌم مـــــــــا فیــــــــــه قــــــــــال وقــــــــــیل                                                      ٠

.  
  

ـــيوقـــد لعـــب صـــحابة       ـــاظرة الخـــوارج  (u)االمـــام عل ـــى جانـــب دورهـــم فـــي من ال
الخــوارج دورًا عســكریًا بطولیــًا فــي قتــال  هــمووعظ  (u)االمــام علــي والتعریــف بحــق

، وجاریـة بـن  قـیسكمیـل بـن زیـاد ، وسـعد بـن مسـعود ، ومعقـل بـن ( اهل النهراون كـ 
ن الحمـق ، وعـدي بـن حـاتم ، بـة بـن جـوین ، وعمـرو بـحقدامة ، وشریح بن هـاني ، و 

  .)١()وابو ایوب االنصاري 
وبعد ان انتهت معركة النهروان اخذ معاویة یفـرق جیوشـه بأرسـالها الـى المنـاطق      

االســتقرار فیهــا ، وبالتـــالي محولــة منـــه فــي زعزعــة ،  (u)الخاضــعة لالمــام علــي  

                                                           
؛ االحمـــدي ، مواقـــف  ٧٣ ،؛ الطبرســـي ، االحتجـــاج  ١٢٢-١٢١ ،تصـــاص المفیـــد ، االخ: ینظـــر  )١(

 . ٨٩-٨٧/  ٢ ،الشیعة 
/ ١ ،؛ احمـد زكـي صـفوت ، جمهـرة خطـب العـرب  ٥٤-٥٣/  ٢ ،القاضي النعمـان ، شـرح االخبـار  )٢(

 . ٤٤١-٤٤٠/ ١؛  ٤٠٥/  ١؛  ٣٨٠
؛ ســــبط بــــن ١٣٨٩/ ٣،عاب ، ابــــن عبــــد البــــر، االســــتی ١٩٧/ ١ ،خلیفــــة بــــن خیــــاط ، تــــاریخ خلیفــــة  )٣(

؛ حامــد النقــوي ، عبقــات االنــوار ،  ٢٠٧/  ١ ،، االمینــي ، الغــدیر   ٣٣ ،الجــوزي ، تــذكرة الخــواص 
 . ٣٢٨-٣٢٧/  ٨ ،)  ١٩٨٤-١ط( مؤسة البعثة  -قم 

ــــــاریخ الطبــــــري : ینظــــــر  )١( ــــــري ، ت ــــــد،الجمل ٢٢٠-٢١٨/  ٣ ،الطب ــــــي ١٧٢- ١٧١٧ ،؛ المفی ، ؛الثقف
ـــذهب ٦٩/ ٨: ب البغـــدادي،تاریخ بغـــداد ؛الخطیـــ ١/٥١،الغـــارات ؛ ابـــن ٣/٢٨،؛المســـعودي ، مـــروج ال

  .٥٠٨/ ٢،؛ابن حجر ، االصابة  ٢٧/ ٨:؛ابن كثیر،البدایة والنهایة ٤٣٠/ ٣،االثیر،الكامل
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صـحاب االمـام ، فمـا كـان مـن ا (u)اضعاف الخالفة متمثلة بأمیر المـؤمنین علـي 
اال التصــدي لتلــك المحــاوالت ، ومــن اهــم تلــك المواقــف مــا كــان مــن مالــك بــن كعــب ، 
ومخنف بن سلیم من صد الهجوم الذي قاده النعمان بن بشیر حین ارسله معاویة الـى 

  .)٢((u)االمام عليوفیها مالك بن كعب في مسلحة ألمیر المؤمنین   *عین تمر
بـــن زیـــاد اذ تصـــدوا للجنـــد التـــي ارســـلها معاویـــة وكـــذلك حجـــر بـــن عـــدي وكمیـــل      

ـــادة الضـــحاك بـــن قـــیس لقتـــل مـــن كـــان فـــي طاعـــ ـــة ـبقی ــــم (u)يـاالمـــام عل ن اهـــل ـ
 )٣(.واديـالب

  

قـیس فقـد قـام بالقضـاء علـى الجـیش الـذي ارسـله معاویـة بقیـادة بــن  نامـا معقـل بـ     
   )٤(.هـ ٣٩عوف الغامدي الى االنبار سنة 

  
  (u)استشهاد االمام علي 

  
  

األثر البالغ في نفـوس المسـلمین عامـة  هـ ٤٠سنة  (u)االمام عليكان ألستشهاد       
وذویــه خاصــة الــذین كــانوا یــرون انهــم باتبــاعهم ایــاه یســیرون  (u)االمــام علــيواصــحاب 

علــى الصــراط المســتقیم والــنهج القــویم بوصــفه وارث علــم النبــي ووصــیه ، وقــد عبــروا عــن 
ولعل البحث ال یكفي لذكر  (u)  االمام لل نثرًا وشعرًا كلما ُذكر تاثرهم بذلك الحدث الج

جمیــع مــارثوه بــه اذ ال مجــال لــذكره فــي بحثنــا هــذا لضــیق البحــث ووفــرة رثــائهم لــه،كما ان 

                                                           
عین تمر بلدة فـي طـرف البادیـة علـى غربـي الفـرات وحولهـا قـرًى وهـي كثیـرة النخـل ویحمـل منهـا التمـر  *

 ) . ١٧٦/  ٤ ،یاقوت ، معجم البلدان . ( اكن لیباع في سائر االم
؛ ابـن االثیــر  ٣٢٠/  ٧ ،؛ ابـن كثیـر ، البدایــة والنهایـة ١٤٩/  ٣ ،الطبـري ، تـاریخ الطبــري : ینظـر  )٢(

 . ٣٤٤/  ٣ ،، الكامل 
 ٣٣٣/  ٣ ،؛ ابـن عسـاكر ، تـاریخ مدینـة دمشـق  ٤٤/  ٥،ابو الفـرج االصـفهاني ، االغـاني : ینظر  )٣(

؛ الخــوئي ، معجــم رجــال  ٦٥/  ١،؛ابــن عبــد البر،االســتیعاب ١/٤٣٥،جــر، تهــذیب التهــذیب؛ ابــن ح
 . ٩٣/ ١٩ ،الحدیث 

ـــــــــــــي، الغـــــــــــــارات )٤( ـــــــــــــوح ٧٨٤-٧٨٣/  ٢،الثقف ـــــــــــــن اعثم،الفت ـــــــــــــن حجـــــــــــــر  ٢٤٥-٢٤٢/ ٤،؛ اب / ؛ اب
  .٦/٢٤١،االصابة
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یسـتحق بحثـًا خاصـًا بـه ، ومـع كـل ) وحـده ( له  (u)االمام عليموضوع رثاء اصحاب 
   )١(:االشارة الیها،فقد قال حجر بن عديهذا البد مـن ذكر نماذج مـن ذلك الرثاء او 

فیـــــــا اســـــــفي علـــــــى المـــــــولى التقـــــــي     
                        أبـــــــــــو االطهـــــــــــار حیـــــــــــدرة الزكـــــــــــي      .

 .                 
قتلــــــــــــــه كافــــــــــــــر حنــــــــــــــث زنـــــــــــــیم        

ــــــــــــل شــــــــــــقي    . ـــــــــــــن فاســـــــــــــق نغ              لعی
.  

فــــــــیلعن ربنــــــــا مـــــــــن حــــــــاد عــــــــنكم       
                         ویبــــــــــــــرأ منكــــــــــــــم لعــــــــــــــن وبــــــــــــــي    .

.  
ـــــــــــیوم الحشــــــــــر ذخــــــــــري        ألنكــــــــــم ب

ــــــــــــرة ا                                                      ٠ ـــــــــــيوانـــــــــــتم عت                        لهـــــــــــادي النب
.  

  
  

  )٢(:وقال صعصعة بن صوحان 
ال مــــــــن لــــــــي بنشــــــــرك یــــــــا اخّیــــــــا     ا

ـــــــــا      . ـــــــــي ان ابثـــــــــك مـــــــــا ارّی                         ومـــــــــن ل
 .                 

طوتـــــــك خطـــــــوب دهـــــــر قـــــــد تـــــــولى    
               نشــــــــــــرًا وطیــــــــــــا كــــــــــــذاك خطوبــــــــــــه    .

.  
ــــــك لــــــي عظــــــات      ــــــت فــــــي حیات وكان

ــــــــا    . ــــــــك حی ــــــــوم أوعــــــــظ من ــــــــت الی                          وان
.  

  

   )٣(:وقال ابو االسود الدؤلي 
ـــــــــــن حـــــــــــرب      ـــــــــــة ب ـــــــــــغ معاوی اال ابل

                         اوال قــــــــــــــرت عیــــــــــــــون الشــــــــــــــامتین      .
 .                 

افـــــــــي الشـــــــــهر الحـــــــــرام فجعتمونـــــــــا   
ـــــــــــا    . ـــــــــــاس طـــــــــــرّا اجمعین ـــــــــــر الن                بخی

.  
ــــــــا     ــــــــر مــــــــن ركــــــــب المطای ــــــــتم خی قل

ــــــــــب الســــــــــفینا    . ــــــــــن رك                        وأردفهــــــــــا وم
.  

ومــــــن لــــــبس النعــــــال ومــــــن حــــــذاها    
ـــــــــــا                                                      ٠ ـــــــــــاني والمئین ـــــــــــرأ المث                         ومـــــــــــن ق

.  
ـــــــت      ـــــــث كان ـــــــریش حی ـــــــد علمـــــــت ق ق

ــــــــــــا    .         بانــــــــــــك خیرهــــــــــــا حســــــــــــبا ودین
.  

  (u)بيعة  األمام احلسن 
  
  

لقـد :( قام االمام الحسـن خطیبـا فـي النـاس فقـال (u)االمام عليعندما استشهد     
قــبض هـــذه اللیلـــة رجـــل لـــم یســـبقه االولـــون وال یدركـــه االخـــرون ، لقـــد كـــان یجاهـــد مـــع 

)رسول اهللا  ل عـن یمنیـه فیقیه بنفسه ، ولقد كـان یوجهـه برایتـه ، فیكتنفـه جبرائیـ (
، ومیكائیــل عــن یســاره ، فــال یرجــع حتــى یفــتح اهللا علیــه ، ولقــد تــوفي فــي اللیلــة التــي 

                                                           
 . ٨٧ ، الحائري ، شجرة طوبى )١(
؛ الطبراني ، المعجم  ٢٨٦/  ٢ ،ودي ، مروج الذهب ؛ المسع ٣٢٩/  ١٢ ،االصفهاني ، االغاني  )٢(

 . ١٨٩: ؛  سبط بن الجوزي ، تذكرة الخواص  ١٠٣/  ١ ،الكبیر 
  . ٥٣٧ ،؛ النیسابوري ، روضة الواعظین  ١٥٠/  ٥ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٣(
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قبض فیها موسى بـن عمـران ، ورفـع بهـا عیسـى بـن مـریم ، وانـزل القـران ، ومـا خلّـف 
) هلـــه ألصـــفراء وال بیضـــاء االســـبعمائة درهـــم مـــن عطائـــه ، اراد ان یبتـــاع بهـــا خادمـــًا 

.)١(   
  

هـــ ٤٠/ رمضــان / ٢١الیــوم الــذي استشــهد فیــه االمــام علــي وهــو یــوم  وفــي نفــس     
وتـبعهم أهـل البصــرة التـي جــاءت بیعتهـا برســالة (u)نبـایع اهـل الكوفــة االمـام الحســ

من ابن عباس الـى االمـام الحسـن ، والمـدائن والعـراق كافـة ، ثـم الحجـاز والـیمن علـى 
لــى االمــام الحســن فضــرب یــد صــاحب ابیــه جاریــة بــن قدامــة الــذي مــا لبــث ان جــاء ا

مـا یجلسـك ؟ سـر یرحمـك اهللا الـى عـدوك قبـل ان یسـار : على یده یبایعه وعـزاه وقـال 
وهــذا یــدل علــى ان اصــحاب  )٢(.لــو كــان النــاس كلهــم مثلــك ســرت بهــم : الیــك ، فقــال 
بعـده ، وان كـانوا خـارج  (u)كانوا اول من بـایع االمـام الحسـن  (u)االمام علي 

لهـــا فقـــد كـــانوا الســـابقین للبیعـــة فقـــد كـــان قـــیس بـــن ســـعد اول مـــن الكوفـــة امـــا فـــي داخ
وســار االمــام الحســن منـــذ تقلــده الخالفــة . وتــبعهم العامــة  )٤(االســود ووتــاله ابــ )٣(بایعــه

  .    )١(فأحـبه الناس حبًا شدیداً  (u)على نهـج ابیه 

كـان  مـنویبدو ان ذلك اثار الحسد والحقد في نفوس بعض االمویین وانصـارهم م     
 )٤(وحجـر بـن عمـرو )٣(وعمارة بن الولید بن عقبة )٢(عمروبن حریث( یسكن الكوفة كـ 

                                                           
 . ١٦/  ٣ ،؛ ابن االثیر ، الكامل  ١٩٠/  ٢ ،الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي  )١(
 ٥٩-٥٨/  ٢ ،، مســتدرك ســفینة البحــار ؛ الشــاهروري  ٢٨٤-٢٨٣/  ٤ ،بــن عــثم الكــوفي ، الفتــوح ا )٢(

 . ٦٩١/  ٤،؛ ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة 
 . ١٤/  ٨ ،؛ ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ١٦٤/  ٣ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٣(
  . ٣٨١-٣٨٠/  ١٢ ،ابو الفرج االصفهاني ، االغاني  )٤(
  
  

 

 . ٤١/ ٨ ،ابن كثیر ، البدایة والنهایة  )١(
، نـى ابـا سـعید كعمر بن حریث بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عبـداهللا بـن عمـر بـن مخـزوم القرشـي المخزومـي ، ی )٢(

ینظر ( هـ ٨٥یجتمع هو وخالد بن الولید وابو جهل بن هشام في عبداهللا ولي الكوفة ایامًا لبني امیة توفي سنة 
 ). ١٠٣/  ٦ ،سد الغابة ابن االثیر ، ا
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واسماعیل واسحاق ابناء طلحة بـن عبیـد  )٦(وابو برده بن ابي موسى )٥(وعمر بن سعد
فكاتبوا معاویة واستحثوه على السیر نحوهم وواعـدوه  ، )٧(اهللا وانصارهم من ذوي النفوذ

   )٨(. (u)حسن بالفتك باالمام ال
مصــمماً علــى قتــال معاویــة ، ولــم یخــف ذلــك االمــر  (u)وكــان االمــام الحســن      

االمـام وأنما صّرح به في رسائله الیه وخاصة تلك التي حملها الى معاویة احد تالمـذة 
ام ـوصحبه وهو جندب بن عبداهللا االزدي والتي دلت على عمـق فهـم االمـ (u)علي
(u) ٩(.فه ـوقـن مـینه مـره على مواجهة معاویة ویقللوضع السیاسي واصرا(   
اال  (u)ولكــن معاویــة ســرعان مــا هــاجم العــراق دون ان یمهــل االمــام الحســن      

نظــم جنــده وشــرع فــي الزحــف علــى الشــام لقتــال معاویــة مــع  (u)ان االمــام الحســن 
ى عــدم اســتعداده فوجـــد فــي جنــده عـــدم رغبــة فـــي القتــال اضــافة الـــى ان معاویــة اشـــتر 

ضمائر البعض باالموال ، وظهرت بوادر العصیان واالنشقاق في داخـل جـیش االمـام 
هم فــي فخــذه وتــدهور ضــحتــى هجمــوا علیــه وانتهبــوا مصــاله وطعنــه بع (u)الحســن 

صفوف جنده واحس بالضعف امام خصمه واراد بكل مـا یملـك مـن قـوة  الموقف داخل
لمصالحة لما شاهد من ضـعف وصمود ان یستأنف القتال من جدید ولكن أرغم على ا

ابقى معــه مــن عســكره ، وتفــوق عســكر معاویــة فــي العــدد والعــدة ، ووضــح رایــه فــي مــ
                                                                                                                                                                      

عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي اخو خالد بن الولید،من اكثـر الـذین اظهـروا العـداء للنبـي ولالسـالم وهـو  )٣(
)الـــــذي اقترحتـــــه قـــــریش بـــــدیًال عـــــن الرســـــول ابـــــن ( وكـــــان ذا جمـــــال وجـــــاه اســـــلم متـــــاخراً البـــــي طالـــــب  (

 ).٥/٢١٣،حجر،االصابة
مان بن عمرو بن عرفجة بن العاتك بن امرىء القیس بن ذهل بن معاویة بـن الحـارث حجر بن عمرو بن النع )٤(

 ) . ٢٩٤/  ٢ ،ابن حجر ، االصابة ( االكبر 
عمر بن سعد بن ابـي وقـاص الزهـري المـدني ، مـن المـوالین لالمـویین سـیره عبیـداهللا بـن زیـاد علـى راس اربعـة  )٥(

الـى الكوفـة (u)ري ، ثـم لمـا علـم بـن زیـاد بمسـیر الحسـین االف شخص لقتال الدیلم وكتب له عهدًا علـى الـ
؛ السـمعاني ،  ١/١٩٧ ،الخطیب البغـدادي ، تـاریخ بغـداد : ینظر . (  (u)كتب الیه فواله قتال الحسین   

 ) . ٣٣٦/  ٤ ،؛ ابن االثیر ، اسد الغابة  ٢٣٧/  ٢ ،االنساب 
عمـل علـى قضـاء الكوفـة زمـن االمـویین وكـان مـن ي عر ابو بردة بن ابي موسى عبداهللا بن قیس بن حفار االش )٦(

 ) . ٨٣/  ٥ ،ابو نعیم االصفهاني ، حلیة االولیاء ( هـ ١٠٣انصارهم توفي سنة 
 .٦٩-٦٨ ،) ١٩٧٨- ٣ط( منشورات ناصر خسرو  –صلح الحسن ، بیروت : محمد راضي ال یاسین ،  )٧(
 .٢٠٠/  ٢ ،بیهقي، المحاسن والمساوىء ؛ال٤٢/ ٦،؛ابن االثیر،الكامل ١٧٠،المفید ، االرشاد )٨(
 . ١٤-١٢/  ٤ ،ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغة  )٩(
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كم ءایهــا النــاس ان اهللا هـداكم بأولنــا وحقــن دمــا: ( خطبـة القاهــا بعــد الصــلح قـال فیهــا 
، ) الــــخ.... متــــاع الــــى حــــین و باخرنــــا ، وقــــد ســــالمت معاویــــة ، وان ادري لعلــــه فتنــــة 

الصــلح تــوحي بعظمــة االمــام الحســن وقوتــه فقــد اشــتملت علــى العمــل  وكانــت شــروط
بكتــاب اهللا وســنة نبیــه وعــدم اســتخالف احــد مــن بعــده وتــرك النــاس امنــین وعــدم ســب 

    )١(.على المنابر  (u)االمام علي
 (u)وفــي خضــم هـــذه االحــداث كـــان مــن اقـــرب المســلمین الـــى االمــام الحســـن     

فقـــد كــان قــیس بــن ســعد مــن اوائــل المبــایعین لــه   (u)صــحابة ابیــه امیــر المــؤمنین 
ومــن الســائرین معــه لقتــال معاویــة والثــابتین الــى (u)  بعــد استشــهاد االمــام علــي 

جانبه حین خذله بعض قواده ، وعند عقده الصلح مع معاویة فقـد عـاد معـه قـیس الـى 
   )٢(.المدینة ایضًا 

یــة بــن ابــي ســفیان ، وحینمــا وكــان حجــر بــن عــدي ممــن اســتنفر النــاس لقتــال معاو     
ومعاویـة ، ابـدى حجـر اسـتغرابه واندهاشـه واعـرب عـن  (u)تم الصلح بین الحسـن 

الــى عقــد الصــلح متمنیــًا المــوت  (u)اســتیائه مــن االمــور التــي ادت  باالمــام الحســن
وددت اّنــا متنــا معــك قبــل هــذا :  (u)بــدًالَ◌ عــن ذلــك بقولــه یخاطــب االمــام الحســن

) كان ، انّا رجعنا راغمین بما كرهنا ، ورجعوا مسرورین بمـا احبـوا  الیوم او لم یكن ما
اال ان قـــال مثنیــًا علــى حجــر وموضــحًا شـــجاعته  (u)فمــا كــان مــن االمــام الحســن

یــا حجــر لــیس كــل النــاس یحــب مــا تحــب وال رایــه : التــي ال یملكهــا الكثیــر ممــن حولــه 
   )١(.كرأیك وما فعلت ما فعلت اال ابقاًء علیكم 

                                                           
ابـــــو الفـــــرج ؛  ٢٠٠٤ ،؛ الـــــدینوري ، االخبـــــار الطـــــوال /  ٣ ،المســـــعودي ، مـــــروج الـــــذهب : ینظـــــر  )١(

؛  ٢٦ ،) ت د (العلمــي أمنشــورات  –حمــد صــقر ، بیــروت أمقاتــل الطــالبیین ، تحقیــق : االصــفهاني 
؛  ٢٠٦ ،؛ سـبط بـن الجـوزي ،  تـذكرة الخـواص  ١٦-١٥/  ٤ ،ابن ابي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة 

 . ١٠/١٥ ،؛المجلسي ، بحار االنوار  ١٤٤،المهمة  ابن الصباغ ، الفصول
؛ ابــــــن حجــــــر ،  ٢١٤/ ٢ ،؛ الیعقــــــوبي ، تــــــاریخ الیعقــــــوبي  ٥٣-٥٢/  ٦ ،ابــــــن ســــــعد ، الطبقــــــات  )٢(

 . ٧٢/  ٢ ،االصابة
؛  ٣٨- ٢٦/  ١٦ ،؛ ابـــن ابـــي الحدیـــد ، شـــرح الـــنهج ٣٩ ،االصـــفهاني ، مقاتـــل الطـــالبین : ینظـــر  )١(

 . ١٥١/  ٨،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٥٧٤/  ٤ ،االمین ، اعیان الشیعة
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في حین لم یظهر سلیمان بن صرد الخزاعي عدم رضاه عن الصـلح مـع معاویـة      
   )٢(.اال بعد سنتین من الصلح 

  

الــدوافع التــي دفعتــه لهــذا الموقــف المســالم  (u)وقــد وضــح لهــم االمــام الحســن      
وا لوقــــــوع مومنهــــــا الحفــــــاظ علــــــى البقیــــــة الباقیــــــة مــــــن المــــــؤمنین االبطــــــال الــــــذین تــــــأل

هــذه الظــروف التــي دفعتــه للصــلح مــع معاویــة وهــي مشــابهة فــي مثــل  (u)االمــام
  .الى قبول التحكیم (u) للظروف التي وقعت بأبیه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   من خالفة معاوية(u) عليموقف اصحاب االمام 
    
  

حكومتـــه بالـــذعر  لمونلمـــا ال االمـــر الـــى معاویـــة بـــن ابـــي ســـفیان اســـتقبل المســـ      
والهم ودینهم وساد الظلـم والجـور وُحصـرت الثـروة والفزع وخافه الناس على نفوسهم وام
  .بید فئة قلیلة وهم االمویین واتباعهم 

 (u)وقد بالغ معاویة في محاوالته اذالل العلویین عامة وصحابة االمـام علـي      
خاصـــة اال ان ذلـــك لـــم یثـــنهم عـــن والئهـــم المطلـــق لالمـــام علـــي وذریتـــه ، فیـــروى ان 

: لیـه تكریمـاً وفـیهم بـن عبـاس فلـم یقـم ، فقـال لـه معاویـة معاویة اجتاز جماعة فقاموا ا
یــابن عبــاس مــا منعــك مــن القیــام كمــا قــام اصــحابك اال لموجــدة علــيَّ بقتــالي ایــاكم یــوم 

                                                           
  ٣٦ ،؛ االصفهاني ، مقاتل الطالبین  ٩٣-٩٢/  ٦،الطبري ، تاریخ الطبري : ینظر  )٢(
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: صفین ، یابن عباس ان ابن عمي عثمان قتل مظلومًا ، فرد علیـه ابـن عبـاس قـائًال 
لـده هـذا وأشـار الـى عبـداهللا فعمر بـن الخطـاب قتـل مظلومـًا ایضـًا ، فسـلم االمـر الـى و 

   )١(.حمه أقبن عمر ، ف

: كمــا یــذكر ان لــه منــاظرات عدیــدة مــع بــن عبــاس ، منهــا انــه قــال البــن عبــاس      
الخالفــة مشــتبهه  أنكــم تریــدون ان تحــرزوا االمامــة كمــا اختصصــتم بــالنبوة وحجــتكم فــي

قـریش ، فقـال على النـاس ، ولـیس االمـر كمـا تضـنون ، ان الخالفـة تتقلـب فـي احیـاء 
یا معاویة قولك اننـا نحـتج بـالنبوة فـي اسـتحقاق الخالفـة فهـو واهللا كـذلك ، : بن عباس 

فـــأن لـــن نســـتحق الخالفـــة بالنبــــوة فبمـــا تستــــحق ، وامـــا قولـــك انهمـــا النبـــوة والخالفـــة ال 
ُ  ( :یجتمـــعان الحــد فأیـــن قـــول اهللا تعـــالى WWاَس َعلWWَى َمWWا آَتWWاُھُم هللاَّ  ِمWWْن أَْم َیْحُسWWُدوَن النَّ

 ً    *) َفْضلِِھ َفَقْد آَتْیَنا آلَ إِْبَراِھیَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْیَناُھْم ُمْلكاً َعِظیما
والحكــم جــار  راهیمآل إبـنحن فــ الخالفـةالســنة والملـك هــو  والحكمـةالنبــوة  فالكتـاب     

مــن ضــوء  فلــیس كذلك،وصــحبتنا أوضــح مشــتبهةفینــا وأمــا دعــواك علینــا بــأن صــحبتنا 
الشمس ، وأنك تعلم ذلك ولكن ثنا عطفك قتلنا أخـاك وجـدك وخالـك وعمـك ، فـال تبـِك 

وأمــا  واحلهــا الكفــر ، تغضــب لــدماء اراقهــا الشــرك ، ، وال هالكــةعلــى ارواح فــي النــار 
  . )١(أفتخارك بالملك الذي توصلت إلیه بالباطل فقد ملك قبلك فرعون ، فأهلكه اهللا

                                                           
اخبــار الدولــة العباســیة ، تحقیــق عبــد العزیــز الــدوري وعبــد ) : هـــ  ٣ت ق (  مؤلــف مجهــول: ینظــر  )١(

/  ٤ ،؛ ابـن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة  ٤٦ ،) دت ( الطلیعـةدار  –الجبار المطلبي  ، بیروت 
؛ االمینـــي ،  ١٧٨/  ٣٣ ،؛ المجلســـي ، بحـــار االنـــوار  ١٥/  ٢: ؛ الطبرســـي ، االحتجـــاج  ٦٢-٥٦

 ١ط( ، طهـران ، انـوار الهـدى للنشـر  االمامـة ؛ عبداهللا الحسن ، المنـاظرات فـي ٢٥٧ / ١٠ ،الغدیر 
– ١١٢ ، )  ١٩٩٣ . 

  . ٥٤ایة / سورة النساء  *
  
 
؛ ابــن اعــثم ، الفتــوح ١٤١صــفین،؛ ابــن مــزاحم ،  ١٣٤ -١٣٣ابــن قتیبــة  ،االمامــه والسیاســة : ینظــر  )١(

)  ١٩٩٥-١ط(مؤسســـة صـــاحب االمـــر  –هان ، اصـــف ؛ ابـــن طـــاووس ، المالحـــم  والفـــتن  ٣/٢٥٤،
ـــــد  ٢٤١ -٢٤٠، ـــــي ، الغـــــدیر  ١٦٠ – ١٥٨/ ٩ ،؛ الهیثمـــــي ، مجمـــــع الزوائ ؛  ١٠/٢٤١ ،؛ االمین

 .١٤٨ -١٤٧،العقد النضید / ؛ القمي ، محمد حسن  ٢٤٥ -٢/٤٤٤،المیانجي ، مواقف الشیعة 
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بـین  نـاظرات التـي دارتمالكثیـر مـن ال التاریخیةد من المصادر وقد ذكرت العدی      
تلمـذه علــى توالتـي كانـت تحســم لصـالح ابــن عبـاس لقـوة حجتــه ، ل ومعاویــةبـن عبـاس ا

المطلـــق بوقوفـــه إلـــى جانـــب  مانـــهإضـــافه إلـــى إی یـــد اإلمـــام علـــي ابـــن عمـــه وصـــاحبه،
  .)٢(الحق
ئ كلــوم الئــم أو خــوف یثــنهم عــن الحــق شــ (u)ولــم یكــن صــحابة اإلمــام علــي     

مـالكم : معاویـة المدینـةسلطان ، فقد قال معاویه لقیس بـن سـعد حیـث لـم یسـتقبل أهـل 
: معاویــةدواب نســتقبلك علیهــا ، فقــال  لنــاولــم تكــن _ أقعــدنا :تســتقبلوني؟ فقــال قــیس ال

بعــدها مــن مشــاهد رســول  ومــاأفنیناهــا یــوم بــدر ویــوم أحــد : فــأین النواضــح؟ قــال قــیس 
)اهللا  ،  ونحتــى ظهــر أمــر اهللا وأنــتم كــاره الســالما علــىین ضــربناك وأبــاك حــ (

)وقــد قــال لنــا الرســول  وبــَم أمــركم؟ قــال :  معاویــةاننــا ســنرى بعــده هــذا ، فقــال  (
تعیرنــــا : فأصــــبروا حتــــى تلقــــوه ، قــــال قــــیس  : معاویــــةأمرنــــا بالصــــبر ، قــــال : قــــیس 

على اطفاء نور اهللا ، وتریـدون  لونناتقاتبنواضحنا واهللا لقد لقیناكم علیها یوم بدر وانتم 
  ) ٣(اأن تكون كلمة الشیطان هي العلی

 فأشار وتالمذته (u) علي اإلمام رجال بعض قلوب امتحان معاویة أراد وقد     
  علیه

 معاویة فأرسل ،الناس بین لسانه لیتقي الدؤلي االسود ابا یقرب أن العاص بن عمرو
 محمد اصحاب في وتناجزنا وعمرو أنا خلوت: ةمعاوی فقال ، فجاءه االسود ابي إلى

(  فقال. لك بدا عما َسل: قال.  یقین على رأیك من اكون أن أحببت وقد(
)  اهللا رسول إلى احب كان أیهم األسود ااب یا:  معاویة  حباً  أشدهم : فقال ؟(
) اهللا لرسول  قال ثم رأسهُ  وحرك وعمر  إلى معاویة فنظر ، بنفسه له واوقاهم(

 معاویة فأغتاض.  لدینه خوفاً  واشدهم ، لربه أتقاهم: قال عندك؟ افضل كان همفأی
.  للخطاب وافضلهم ، للصواب اقولهم: قال اعلم؟ كان فأیهم: قال ثم ، عمرو على

                                                           
 ٥ ،الطبــري ، تــاریخ الطبــري  ؛ ٥١١،؛ ابــن مــزاحم ، صــفین  ٢٧٨/  ٧ ،ابـن ابــي شــیبة ، المصــنف  )٢(

 - ٢٠٢/ ١ ،؛ المیـانجي ، مواقـف الشـیعة  ٢٩٨/  ٢ ،؛ ابن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة٣٢١/ 
 ٥/٤٧،؛الشاكري ،االعالم من الصحابة والتابعین ١٠/٢٠٧ ،؛ االمیني ، الغدیر ٢٠٥

 ٩٤ ،ابن قتیبة ، االمامة والسیاسة  )٣(
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 على واصبرهم اءاً فع واحسنهم بالء اعظمهم: قال ؟ اشجع كان فأیهم:  معاویة قال
 فأقبل ، بعده فیما إلیه أوصى من: قال عنده؟ أوثق كان فأیهم:  معاویة قال ، اللقاء

 فقال شیئًا؟ قال مما ترد أن تستطیع هل  ،خیراً  اهللا الجزاك: وقال عمرو على معاویة
 ابو فقال ، نعم: قال.  فیه لي تأذن فهل أتیت أین من عرفت قد إني:  االسود ابو

) اهللا رسول هجى عمرو إن ، االسود ) اهللا رسول ،فقال بأبیات(  إني اللهم(
 او ، فالحاً  نائالً  هذا بعد أتراه ، لعنة بیت بكل عمرو فألعن الشعر قول الاحسن

  :)١(ینشد وهو به مبالٍ  غیر االسود ابا فخرج  ،وتوعده عمرو فهدده رباحًا؟ مدركاً 
             خفیــــــــــةً  لیــــــــــثُ  رام عمــــــــــرو أن اال

ـــــف      . ـــــال وكی ـــــب ین ـــــثٌ ل الكل                         عـــــرین ی
 .                 

  
  
  

 الحكمین احد یجعلك أن اراد ، علیاً  ان بلغني:  االسود ألبي یوماً  معاویة وقال     
 من الفاً  لجعلت ااحدهم جعلني لو:  قال تحكم؟ كنت ماف) موسى ابي من بدالً (

 بهذا اولى اعلیاً  اهللا ناشدتهم ثم ، همءوابنا االنصار من والفاً  همءوابنا المهاجرین
 یوماً  زیاد وسأله ، )٢(انت؟ حكم أي ابوك هللا:  معاویة فقال ، الطلقاء؟ أم ؟ االمر
 بغضك یزداد كما شدةً  له یزداد حباً  قال لعلي؟ حبك كیف االسود ابا یا:  معاویة عند
 ترید وانك ، اهللا عند وما االخره بذلك ألرید أني اهللا وایم ، ُحباً  لمعاویة وتزداد ، شده له

 ابو فقال ، خرفت قد شیخ انت ؛ زیاد له فقال،  قلیل بعد زائل عنك وذلك ، وزخرفها الدنیا
   )١(االسود

  

    وربمـــا َصـــدقتُ  بـــأن االمیـــر غضـــب
ــر غضــب      . ــى االمی ــريء عل                          المســلم الب

 .                 
                                                           

ــــاریخ م: ینظــــر  )١( ؛  ١٤٨ – ٢/١٤٧ ،دیر لغــــ؛ االمینــــي ، ا ١٠٦ – ٧/١٠٤ ،دینــــة دمشــــق ابــــن عســــاكر ، ت
 ١/١٠٨ ،؛ الشاكري ، االعالم من الصحابه والتابعین  ٣٨٤ – ٢/٣٨١،المیانجي ، مواقف الشیعه 

ــــه ، العقــــد الفریــــد : ینظــــر )٢( ت (؛ ابــــن الدمشــــقي ، شــــمس الــــدین ابــــو البركــــات  ٣٢٤-٣١٩/ ٤ ،ابــــن عبــــد رب
 ٥٤ -٢/٥٣ ،) ١٩٩٦ -١ط(قـم  لمطالب في مناقب االمام علي ابن ابي طالـب ،جواهر ا):م١٤٦٦/هـ٨٧١

 ٢٠١ ،) ١٩٦٣- ١ط(  مصـر ، مطبعـة السـعادة  تحقیـق محمـد محـي الـدین ،، ؛ السیوطي ، تاریخ الخلفاء 
. 

عبــــد البــــر ،  ؛ ابــــن ٥٩/ ١؛ ابــــن العمــــاد ، شــــذرات الــــذهب ؛  ١/٢٠٣: الجــــاحظ ، البیــــان والتبیــــین  )١(
/  ـهــــ ٣٨٤ت (؛ المرزبــــاني الخرســــاني ١٢ -١/٩،؛ القمــــي ، الكنــــى وااللقــــاب  ١/١٩٣ ،ب االســــتیعا
 -٢ط(الكتبـي للطباعـه  -مختصر اختیار الشیعه ، تحقیق محمد هادي االمین ، بیـروت ،) م  ١٩٩٤
 ٢/٤١١ ،؛ المیانجي ، مواقف الشیعه  ٢/٣٢ ،) ١٩٩٣



133 
 

ـــــــــ ـــــــــم هالل              صـــــــــادق حبـــــــــي أن یعل
ــــــــي    .                االكــــــــرم وللوحــــــــي النبــــــــي لبن

.  
  

   : قال ثم

  
  

 من الواناً  معاویة له فقدم ، معاویة على یوماً  قیس بن االحنف دخل وقد         
 العرب تعهده لم إذ بمعاویة خاصاً  وُعد وانیهأو  عدادهأو  تنویعه في بولغ الذي الطعام

 والمخ بالفستق ةمحشو  البط مصارین من طعاماً  ذلك ومن المسلمون یعرفه ولم
 در هللا:  فقال حنف؟أ یا یبكیك ما:  معاویة فقال ، االحنف فبكى ، بالسكر ةومذرور 

 معاویة فقال.  غیرك وال انت هب حتسم لم بما نفسه على جاء لقد طالب ابي ابن
 الحسن مع فتعشى قم:  لي فقال ، أفطاره عند ةلیل علیه دخلت:  قال ؟ وكیف

 فأخرج بخاتمیه مختوم بجراب دعا ، فرغ فلما ، الصالة إلى قام ثم ، (u)حسینوال
 فقال ، المؤمنین امیر یا بخیالً  اعهدك لم:  له فقلت ختمه ثم مطحوناً  شعیراً  منه

(u) :أهالة أو بسمن الحسین او الحسن هبسی ان خفت ولكن بخال أختتمه لم  .
 حاالً  رعیتهم بأضعف یتأسوا أن الحق مةائ على ولكن ال:  فقال ؟ هو أحرام:  فقلت
 بما تعالى اهللا عن فیرضى الفقیر لیراهم ، بشيء علیهم اوالیتمیزو  واللبس االكل في
   )١(تواضعاً  فیزداد الغني ویراهم فیه هو

                                                           
؛  ٤٨/ ٢ ،؛ المحمــودي ، نهــج الســعاده  ١٧/١١٤ ،ابــن ابــي الحدیــد ، شــرح نهــج البالغــه  ،ینظــر  )٢(

ـــي فـــي الكتـــاب واالدب والســـنه ، تحقیـــق فـــرات االســـدي  / ٥ ،)  ١٩٩٨ -١ط_حســـین الشـــاكري ، عل
مؤسسـة  -ا ، قـمضـحلیـة االبـرار ، تحقیـق غـالم ر ) :م ١٦٩٥/  هـ١١٠٧ت ( ؛ هاشم البحراني  ٤٣٧

 . ٢/٢٣٣ ،) ١٩٩٤ -١ط(عارف االسالمیه لما
؛ هاشـــــم  ٤٣٧/ ٥،؛ الشـــــاكري ، علـــــي فـــــي الكتـــــاب واالدب والســـــنة  ٤٨/  ٢ ،، نهـــــج الســـــعادة المحمـــــودي  )١(

 ١ط(مؤسسـة المعـارف االسـالمیة –حلیة االبرار،تحقیـق غـالم رضـا،قم) : م ١٦٩٥/ هـ  ١١٠٧ت ( البحراني 
– ٢/٢٣٣،)١٩٩٤.  

ــــون مـــــاذا ــــال إن تقول ــــي ق              لكـــــم النب
ـــــــم مــــــاذا      .             االمـــــــم اخــــــر وانــــــتم فـعلـُت

.                                    .  
ــــــتي بأهـــــل ـــــ وانصـــــاري بی             يومحرمت

                بــــدم رجواضــــ وقتـــــلى ُأســــارى منهـــــم    .
.  

    لكـــم نصـــحت ان جزائـــي هـــذا ماكـــان
                                           )٢(رحمـــي ذوي فـــي وءبســـ تخلفــوني أن    .

.  
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 عنه بلغه وقد معاویة له فقال ، معاویة إلى مرةً  جماعه في االحنف وفد وقد     
 والوارد عائشه المؤمنین أم وخاذل عثمان المؤمنین أمیر على الساعي أنت:  أخبار
 أما ، انكر ما ومنه اعرف ما ذلك من:  االحنف فقال ؟ بصفین علي على الماء

 فأني عائشه وأما ، وقاتل خاذل بین كنتمو  بمعزل ونحن وقتلتموه خذلتموه فأنتم عثمان
 وأما ، بیتها يف تقر ان إال اهللا كتاب في اجد لم نيا وذلك باع طول في خذلتها
 معاویة فقام ، عطشاً  قلوبنا تَُقطع أن اردت حین وردت فأني بصفین الماء ورودي
  )٢(. الناس وتفرق
 یسلمون الناس وجعل حمراء جبةٍ  في اقعدهعهد معاویة بالوالیة الى یزید  وحینما     
 فقال معاویة إلى رجع ثم ذلك مثل ففعل رجل جاء حتى ، یزید إلى یمیلون ثم ، علیه

 ، جالس واالحنف ، ونالمسلم لضاع هذا تولِ  لم لو انك اعلم المؤمنین أمیر یا: 
 كذبت إن اهللا أخاف:  االحنف فقال ؟ ئاشی تقول ال بالك ما:  معاویة له فقال

 ، االحنف فخرج ، خیراً الطاعة  عن اهللا جزاك:  معاویة فقال ، صدقت إن وأخافكم
 سبحانه اهللا خلق من شر أن ألعلم بحراني ابا یا:  له فقال ، بالباب الرجل ذلكفلقى 

 في نطمع فلیس ، واالقفال واالبواب باالموال هذا من استوثقوا ، وأبنه هذا وتعالى
  )٣(. علیك أمسك:  االحنف له فقال ، سمعت بمااال استخراجها

 منه والتبرء(u) علیاً  بسب االحنف أمر حینما مأربه بلوغ من معاویة یتمكن ولم   
 لقى فقد علیاً  عنك ودع اهللا أتق معاویة یا:  له قال أن إال االحنف من كان فما ،

 المیمون وخلقه بقلبه الطاهر بسبقه المبرز اهللاو  وكان بعمله وخال قبره في وأُفرد ربه
 اهللا وأیم القذى على العین اغضبت لقد:  معاویة فقال ، مصیبه والعظیم ، نقیبه

                                                           
؛  ٧٥٤/ ٢ ،لثقفـي ، الغـارات ،ا ١٣٤/ ٢٠ ،؛ الحـر العـاملي ، وسـائل الشـیعه  ٦٠ ،الكشي ، رجال الكشـي  )٢(

 . ٣٠٤/ ١،الطوسي ، اختیار معرفة الرجال 
المســتطرف فــي كــل فــن مســتظرف ،تحقیــق صــالح ):م١٤٤٨/هـــ٨٥٢ت(االبشــیهي ،شــهاب الــدین محمــد احمــد )٣(

؛ ابـن خلكـان ، وفیـات االعیـان  ١٨/  ٢): ٢٠٠٠-١ط(مكتبة الهالل للطباعـة والنشـر -الدین الهواري،بیروت
، ٥٠٠/ ٢ .  
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 لك خیرٌ  فهو تعضني أن:  االحنف فقال ، كرهاً  أو طوعاً  فلتلعننه المنبر لتصعدنَ 
 )١( أبداً  شفتاي على به التجري فواهللا ذلك على تجبرني وأن

  

 على الرغم من(u) علي المؤمنن ألمیر ووالئه االحنف ثبات على یدل وهذا     
 یفرضه كان الذي والتضییق ةاالسالمی ةالدول على طرأت يـالت ةیـالسیاس التغیرات

  . البیت ألل الموالین على یوناالمو 
  

 سأل فقد ، وصفتهم صحبه شیمة هو(u) لعلي والثبات  الوالء هذا كان وقد     
 شهد ممن ولكن ال،:  قال عثمان؟ قتل ممن أكنت:  قائالً  واثله بن عامر ، معاویة

 أن واهللا:  معاویة فقال.  أالنصار أو ونالمهاجر  ینصره لم إذ ینصره، فلم قتله
 انتم ما بكم اهللا فعل فقد ضیعتموه فأذ ، وحقاً  الزماً  وفرظاً  علیكم واجبه كانت صَرَتهنُ 

 جند معك كان وقد معاویة یا منعك ما:  عامر فقال.  رأیتم ما إلى صاركموأ اهله
   )٢(: الـوق امرـع فضحك؟ ،  بدمه أطلب ترني مـأل:  معاویة فقال ؟ نصرته من الشام

ـــــــك ال ـــــــد الفین ـــــــدبني المـــــــوت بع              تن
 زادًا  زودتنــــــــي مــــــــا حیــــــــاتي وفــــــــي      .

 .                        

ــــم أبیـــه بـــن زیـــاد ارســـله أن بعـــد ، المرقـــال هشـــام بـــن اهللا عبـــد كـــان وكـــذلك  نــ
 یكتـب ان مـن ذلـك یثنـه فلـم ، سـجنه فـي فوضـعه ، معاویـة إلـى الوثاق مشدود البصره
 (u) علـي جانـب إلـى وأبیـه بموقفـه ویفتخـر ، لـه ویرسـلها معاویـة بهـا یهجوة قصید

  ٠  شجاعتهما و
 فیقـول ، )قتلـه مـن معاویـة علـى العـاص بـن عمـرو بـه اشـار بما مبالٍ  غیر( وتفانیهما 
:)١(   
  

ـــــد ـــــان ق ـــــا ك ـــــوم من ـــــرةٌ  صـــــفین ی                          نق
           هاشــــم وأیــــن هاشــــم علیــــك جناهــــا       .

 .                                    .               
                                                           

؛ ابــن االثیــر ،  ١٥٨ – ١٥٧/  ٣ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب  ٧/  ١٦ ،االصــفهاني ، االغــاني  )١(
 .٣٠٤/  ٣ ،الكامل 

؛ الــذهبي ،  ٥/٢٣٤ ،؛ ابــن األثیــر ، اســد الغایــه  ١٦٦ -١٦٥ ،ینظــر ابــن قتیبــه ، اإلمامــه والسیاســه )٢(
؛ ابـــن عبـــد البـــر ،  ١١٦/ ٢٦،شـــق ؛ابـــن عســـاكر ، تـــاریخ دم ٣٧٠ -٣/٤٦٨ ،م النـــبالء الســـیر اعـــ

 .٩/٤٩ ،؛ حامد النقوي ، خالصة عبقات االنوار   ١٦٩٧/ ٤: االستیعاب 
 . ٣٠٤/ ٣،؛ ابن اعثم ، الفتوح  ٢٠- ١٩/ ٣ ،المسعودي ، مروج الذهب  )١(
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 ةالفصــاح و والجــرأه الشــجاعه عنــه هــوالء(u) علــي اإلمــام اصــحاب أخــذ وقــد     
 قولــه غیــرهم علــى یصــعب كــان وٕان نفوســهم مــافي قــول فــي ةالمجاملــ وعــدم ، والبداهــة

 ، قدامـــه بـــن جاریـــة لقـــى فقـــد ، قبولـــه إلـــیهم الموجـــه علـــى یصـــعب أو ، یصـــعب ،أو
 دمــاء وســافك النــار وموقــد(u) علــي مــع الســاعي أنــت:  معاویــة لــه فقــال ، معاویــة
 مــذ غششــناه وال أحببنــاه مــذ علیــاً  ابغضــنا فمــا علیــاً  عنــك دع معاویــة:  فقــال ؟ العــرب

 هــل جاریــه ســموك إذ اهلــك علــى أهونــك مــا ةجاریــ یــا ویحــك:  معاویــة قــال.  صــحبناه
 ، البصــاق حلــوة ةاللســع حامیــة وهــي بهــا شــبهتني لقــد:  ةجاریــ فقــال ؟ ةنحلــ الإ انــت
 تعـاوي كلبـهوهـل هـي أال  معاویـة سـموك إذ انـت أهلـك على اهونك كان ما أنت ولكن

 التــي للســیوف ولـدتني أمــي:  جاریـه فقــال.  ةیاجاریـ لــك أم ال: معاویـة فقــال ؟ الكـالب
 القلــوب أن واهللا أمــا:  جاریــه قــال ؟ أتهــددني:  معاویــة فقــال.  أیــدینا فــي ابهــ قاتلنــاك

 لـــم وٕانـــك ، ایـــدینا لفـــي بهـــا قاتلنـــاك التـــي والســـیوف جوانحنـــا لبـــین بهـــا أبغضـــناك التـــي
 ذلـك غیـر إلـى فزعت وأن ، وفینا وفیت فأن ، ومیثاقاً  عهداً  اعطیتنا ولكن عنوه تفتحنا

  )٢(. حداداً  ةوالسن شداداً  رجاالً  وراءنا فأن
 اهللا عبــد عنــده وكــان ، معاویــة عنــد حضــر حــاتم بــن عــدي إن أیضــاً  ذلــك ومــن

 فقئـت متـى طریـف أبـا یـا:  لعـدي فقـال ، عـدي مـن النیـل االخیـر حاول وقد الزبیر بن
 ألزحــف مــن ففــررت أســتك علــى االشــتر ،وضــربك أبــوك فــر یــوم:  عــدي قــال ؟ عینــك
   )٣(:وانشد)  الجمل ةمعرك إلى یشیر( هارباً 

ــــي أمــــا ــــ وأی ــــ الزبیــــر نـیاب       أننــــي وـل
                        ســـخطاً  لـــي مارمـــت الزحـــف یـــوم تكـلقیـــ      .

 .                 
         أبـــــي وأبــــو طــــي يـفــــ يـأیــــ وكــــان

        القبطـــــا امــــعروقه تـــــترع لــــم صــــحیحین    .
.  

ــو ــد شــتمي رمــت ول          قضــاؤه عــدلٌ  عن
                               شــــحطا مــــدى الزبیـــــر نـیابــــ بــــه تـلرمــــ    .

.  
  

                                                           
ابــن ؛  ٤/٤٨١ ،؛ المــزي ، تهــذیب الكمــال  ١٩٢،؛ الطوســي ، األمــالي  ٤/١٥،ابــن عبــد ربــه ، العقــد الفریــد  )٢(

؛ الخـــــوئي ، معجـــــم رجـــــال الحـــــدیث  ١٠/١٧١ ،؛ االمینـــــي ، الغـــــدیر  ٢٤ -٢٣/ ١٣:حجـــــر ،فـــــتح البـــــاري 
،٣٥٢ -٤/٣٥٠ . 

مؤسســة  –، قــم  كشــف الغمــة فــي معرفــة االئمــة) : م  ١٢٩٢/  هـــ٦٩٢ت(االربلــي ، ابــي الحســن بــن عیســى  )٣(
 . ٢٥٣ -٣٣/٢٥١ ،؛ المجلسي ، بحار األنوار  ١/٢٤٤،) ٢٠٠١ -١ط( النشر االسالمي
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 شــجاعة عــن تــنم معاویــة إلــى رســائل المجــال هــذا فــي بكــر أبــي بــن لمحمــد وكــان     
 فیهـا وضـحی بصاحبه،فهو والصاحب بأستاذه التلمیذ بر إلى أضافه ودین وبالغة وجرأة
)الرسول أل على التعدي و رماال من له لیس ما على معاویة تجاوز ) )١(

  

 صـــحابة ابعـــاد) الخـــداعاو  اواالحتیـــال اوالمـــال القتـــل( كــــبطـــرق شـــتى  معاویـــة حـــاول وقـــد
 بـن جعفـر بـن اهللا لعبـد لـهقو  ومـن ، یفلـح أن دون من بیته اهل عن (u) علي االمام

 مـن بخیـر ابوهمـا وال منـك بخیرٍ  هما وما والحسین للحسن تعظیمك أشد ما:  طالب ابي
 مــأرب أن إال ، أمــك مــن خیــرٌ  أمهمــا وال لقلــت اهللا رســول بنــت فاطمــه أن ولــوال ، ابــوك

:  قــائالً  معاویــة علــى وَردَ  ماغضــب فســرعان جعفــر، بــن اهللا عبــد علــى یفــت لــم معاویــة
)اهللا رسول سمعت وقد ، وبأمهما وبأبیهما بهما المعرفةِ  قلیلَ  أنت  قـوالً  فیهمـا یقول(
  .)٢(ورعیته فحفظته بيص وأنا
 أالمــر إلیــه آل أن وبعــد ، حذیفــه ابــي ابــن محمــد خالتــه أبــن حــبس) معاویــة( أنــه كمــا   

 بنصــرتكة لظاللــا مــن علیــه ماكنــت تعــرف أن لــك یــأن ألــم:  لــه وقــال حبســه مــن اخرجــه
 إال إلـه ال الـذي واهللا:  حذیفـه أبـي بن محمد فقال.  عثمان قتل في دس من فهو ، علي
 وعائشـه والزبیـر طلحـه وغیـر غیـرك وأخیـراً  بـدءاً  عثمـان دم فـي أشـترك أحداً  اعلم ما هو

 قـوام صـوام كـل معـه وأن(u) علـي حب على تلومني وأنك ، األنصار علیه وشاركهم
 وخـدعوك دیـنهم عـن خـدعتهم والطلقـاء نـافقینمال إال معـك ومـا واالنصار المهاجرین من
 أحـب أزال ال واهللا صـنعوا مـا علـیهم خفـي ومـا ماصـنعت علیـك خفـي مـا واهللا دنیاك عن
 ورده معاویــة علیــه فســخط بقیــت، مــا ابــداً  ورســوله اهللا فــي وابغضــك ، ولرســوله هللا علیــاً 

   .. )١(اتـم تىـح یهـف وبقي السجن ىـال
                                                           

ســــــي ، بر ؛ الط ١٢٧ -١٢٤ ،؛ المفیــــــد ، االختصــــــاص  ٤/٣١٧ ،ابــــــن عبــــــد ربــــــه ، العقــــــد الفریــــــد  )١(
 . ٨٩ -٨٦ ،؛ عبد اهللا الحسن ، مناظرات في اإلمامه  ٢٧٢ -٢٦٩ ، حتجاجاال

–، قــم  عتبــرمال ): م  ١٢٧٧/هـــ ٦٧٦ت(نجــم الــدین ابــي القاســم جعفــر بــن الحســن المحقــق الحلــي ، )٢(
ـــدر النظـــیم  ٢٥ -١/٢٤ ، ) ١٩٧٤( ســـید الشـــهداء مؤسســـة  ، بـــن  ٤٩٧ ،؛ أبـــن حـــاتم العـــاملي ، ال

 -١ط(العــدد القویــه ، تحقیــق مهــدي الرجــائي ، قــم) : م ١٣٠٥/  هـــ ٧٠٥ت( یوســف الحلــي ، علــي 
 . ١٧٢ -١٦٩ فیعة،؛ المدني ، الدرجات الر  ٤٦٦ ،) ١٩٨٨

؛ ابـن عبـد البـر ،  ١٥٨ ،بـن داوود ، رجـال بـن داوود؛ ا ٩/١٦ ،ابن ابي الحدید ، شـرح نهـج البالغـه  )١(
 . ٢٤٧/  ١٥ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ١٣٦٩/ ٣ ،االستیعاب 



138 
 

 فقــد مطلقــاً  بیتــه وألهــل لــه االخــالص علــى(u)علــي االمــام اصــحاب أصــرار كــان وقــد
 صعصـعه لـي وابعـث العراق خطباء أبعث ان ، العراق علىوالیه  زیاد إلى معاویة كتب
 العـراق أهـل یـا بكـم اً بـمرح:  فقـال معاویـة  خطـب علیـه قـدموا فلما ففعل ، صوصان بن

 لكـم یحقـر وال كبیراً  عینه في یعظم وال مسألتكم یعطیكم لكم جنة وهو أمامكم على قدمتم
ــــى قــــدمتم وقــــد ، صــــغیراً   هجــــرة وأرض المقدســــه االرض و والمنشــــر المحشــــر أرض عل
 ، اكیاسـاً  كلهـم لكـانوا جمیعـاً  النـاس ولـد سـفیان ابـا أن لـو:  خطبتـه في قال ثم ، االنبیاء

:  قـال ثـم علیـه أثنـىو  اهللا فحمـد فقام ، صعصعه یا وأخطب قم لصعصعه قال فرغ ولما
 الجنـه انخرقـت إذا حالنـا یكـون فمـا ، لنـا جنـة وهـو أمامنـا على قدمنا أنا ذكر معاویة أن

  االنبیــاء هجــرة ارض و المقدســه واالرض والمنشــر المحشــر ارض علــى قــدمنا إنــا وذكــر
 اً دأحـ التقـدس واالرض كـافر قربهمـا ینفـع وال مؤمنـاً  بعـدهما الیضـر والمنشر فالمحشر ،

 مــن وطأهــا ممــن اكثــر ةوالجبــابر  ةالفراعنــ مــن وطأهــا ولقــد اعمــالهم العبــاد یقــدس وٕانمــا
 هـو مـن ولـدهم فقـد.  اكیسـاً  لكانوا كلهم الناس ولد كان لو سفیان ابا ان وذكر ، االنبیاء

 معاویـــة فغضــب ، والعـــالم والجاهــل  واألحمـــق الكــیس مـــنهم فكــان أدم ســـفیان ابــي مـــن خیــر
 ومـــن ولـــداني وأألم األب:  ةعصعصـــ قـــال.  أرض وال أب وال لـــك أم ال أســـكت  :وقـــال

 علیـاً  یلعـن أن وأمـره للنـاس أقمـه:  لـه وقـال زیـاد إلـى فرده.  اعود وٕالیها خرجت االرض
 أن أمرنــي معاویــة ان النــاس ایهــا:  فقــال المنبــر زیــاد فأصــعده.  فأقتلــه یفعــل لــم فــأن ،

 فقـــــال.  معاویـــــة لعنـــــت الإ أراك ومـــــا زیـــــاد فقــــال.  ونـــــزل اهللا لعنـــــه فـــــألعنوه علیـــــاً  العــــن
 أمـر فیـك اوألنفذ لتفعل زیاد فقال ، ةمعاوی عنبل لهم أبینها وال همةبم اتركها:  صعصعه
 ســمعت وقــد علیــاً  اســب أن إال علــيَ  أبــوا نهــمأ النــاس أیهــا وقــال المنبــر فصــعد الخلیفــه،

) اهللا رســول  وماكنــت اهللا ســب فقــد ســبني ومــن ســبني فقــد علیــاً  ســب مــن:  یقــول (
.  داره وهـدم عطائـه بقطـع فأمر معاویة إلى وبذلك زیاد فكتب ، ولهورس اهللا اسب بألذي
  )١(. یماً ظع ماالً  بیته وأهل علیاً  أحب من له فجمع

                                                           
تــأریخ ، ؛ الــذهبي  ١/١٧٠ ،اربــشــرح االخ، ؛ القاضــي النعمــان  ٣/٤٠ ،مــروج الــذهب ، المســعودي  )١(

  ١٧٤/ ١٠ ،لغدیر ؛ االمیني ، ا ١/٢٥٣ ،مواقف الشیعة ، ؛ المیانجي ١/٣٦،االسالم 
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 بمصــاحبته والفتــك بیتــه وأهــل علــي لألمــام بالعــداء مجاهرتــه فــي معاویــة وتمــادى
ـــــى ـــــه والتـــــه یوصـــــي كـــــان حت ـــــى(u)علـــــي األمـــــام بشـــــتم وعمال     والتنكیـــــل المنـــــابر عل

 علــــي االمــــام اصــــحاب خیــــرة مــــن ثلــــة السیاســــه هــــذه ضــــحیة راح حتــــى )٢( بأصــــحابه
(u)مـــن جماعـــه فـــي زیـــاد أرســـله الـــذي عـــدي بـــن كحجـــر ورجالـــه معاویـــة یـــد علـــى 
 وكـذلك )٣( جمیعـاً  قتلهم انهُ اال  االمان أعطاهم أن بعد معاویة إلى(u) لعلي الموالین
  .رهموغی )٤(سهرم بن یریهجو و  ، الهجري ورشید ، الحمق بن عمرو

  
  
  
  
  
  
    احلسني اإلمام ثورة 

  

 ینـافي ذلـك ألن معاویـة وفـاة بعـد معاویـة بـن یزیـد(u) الحسـین االمام یبایع لم
 بطلـب المدینـه والـي ةعتبـ بـن بالولیـد حـدا ممـا ، معاویـة مـع الحسن االمام صلح شروط
 مثلـــي إن :( قـــائالً  ذلـــك عـــن أمتنـــع(u)اإلمـــام لكـــن الحســـین اإلمـــام مـــن لیزیـــد البیعـــه

                                                                                                                                                                      
؛ المســعودي ، مــروج  ٤/٩٠ ، بــري؛ الطبــري ، تــاریخ الط ١٦/٤ ،ي ناغــابــو الفــرج االصــفهاني ، اال )٢(

 ١٩٤ – ٤/١٩٣ ،؛ الـــذهبي ، تـــاریخ االســـالم  ٨/٩٤، ةوالنهایـــ ة؛ ابـــن كثیـــر ، البدایـــ ٣/٤ ،الـــذهب 
 /  ٢ ،؛ المیانجي ، مواقف الشیعه  ٣/٤٦٢،سیر اعالم النبالء 

 ٣/١٥ ، ة؛ ابن ابي الحدید ، شرح نهج البالغ ٦/١٤١ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٣(
ابه صـ، ابـن حجـر ، اال ٤/١٨٨،؛ الطبري ، تاریخ الطبري  ٨٨:ابن قتیبه ، االمامه والسیسه : ینظر )٤(

 . ٣٣٩ ، ة؛ البراقي ، تاریخ الكوف ٦٤/ ٩،، تهذیب التهذیب  ٢/٥٢٦ ،

  
 

   (u)ثورة االمام احلسني
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 الحسـین اإلمـام ترك ثم ومن ، )١() .ونظرت انظرو  الناس اجتمع إذا ولكن ، سراً  الیبایع
(u)الحسین بحضور اهلها وفرح ، مكه إلى وذهب المدین (u)٢(بـه ورحبـوا إلیهم( 
 ، وفجـــور فســـق مـــن یزیـــد عـــن عـــرف ومـــا االمـــویین مـــن لســـخطهم الكوفـــه أهـــل وراســـله
 تنصـلوا مـا سـرعان انهـم إال الـف عشـر ثمانیـة قرابـة مـنهم فبایعـه عقیـل بـن مسـلم فأرسل

 بتصـفیة زیـاد بـن اهللا دیـعب وقـام عـروه بـن وهاني مسلم فأستشهد ینصروه ولم بیعتهم عن
 مــن إن ورغــم.  الكوفــه نحــو التوجــه الحســین اإلمــام فقــرر )٣(.(u) البیــت آل مؤیــدي

 ذلـكلـرغم مـن وعلى ا انه إال العدد قلیلي كانوا(u) علي اإلمام اصحاب من حیاً  بقي
 كـان مـن ومـنهم بـرأي نصحه من فمنهم(u) الحسین نصرة في مهم دور لهم كان فقد

 وكــان تـوفى بعضــهم أن وحتـى محلــه بنیـه فأرسـل وهــرم كبـر مــن ومـنهم ســیوفه مـن سـیفاً 
 یكــن لـم مــن ومـنهم ، الیمــان بـن حذیفـه فعــل كمـا(u) الحســین بنصـرة بنیــه اوصـى قـد

  .(u) الحسین یدي بین الشهاده یتمنى ممن نوكا الكوفه في أو مكه في حاضراً 
 عبـــاس بـــن اهللا هوعبـــد(u) الحســـین لإلمـــام النصـــح آســـدى مـــن أول كـــان وقـــد

 یـومي أحـد فـي الكوفـه إلـى المسـیر عزمـت إنـي(u) الحسـین لـه فقـال ، أسن قد وكان
 أمیـرهم قتلـوا هل ذلك،أخبرني من باهللا اعیذك إني:عباس بن له فقال. اهللا شاء إن هذین
 دعـوك إنمـا كـانوا ،وٕان إلـیهم فسـر ذلـك فعلـوا قـد كـان فـأن عـدوهم ونفوا بالدهم طواوضب

 أشـــد ویكونـــوا ویخـــذلوك ویخـــالفوك ویكـــذبوك یغـــروك أن علیـــك آمـــن وال والقتـــال للحـــرب
  . )١(علیك الناس

 الحســــــین اإلمــــــام لــــــىا وكتــــــب مریضــــــاً  كــــــان فحینهــــــا جعفــــــر بــــــن اهللا عبــــــد أمــــــا
(u)الســـیر إمكانیــة وتعــذر  الحســین رارصــا رأى ولمــا الكوفــه إلــى الســفر عــن یثنیــه 

                                                           
ــــا طبــــا ال: ینظــــر  )١( ، الفخــــري فــــي االداب )م  ٨١٥/ هـــــ  ١٩٩ت(،محمــــد بــــن ابــــراهیم علــــوي ابــــن طب

 . ٩٢، )  ١٩٦٨( دار المعارف  –،مصر   السلطانیه
 . ٧٠ -٣/٦٩ ،المسعودي ، مروج الذهب  )٢(
  ٣/٢٩٤ ،الطبري ، تاریخ الطبري : ینظر  )٣(
  . ٢/٤٢،؛ احمد زكي صفوت ، جمهرة خطب العرب  ٤/٣٧ ،ابن االثیر، الكامل  )١(
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 إلـى امـخاله مـع زینـب السـیدة وأمهمـا )٢()ومحمـد عـون( اإلثنـین بنیـه أرسـالقرر  فأنه معه

 اخـرج لـم إنـي:  بقولـه الكوفـة إلـى التوجـه مـن غایتـه الحسـین اإلمـام وضـح وقـد ، الكوفة
د أن أمــر بــالمعروف بطــرًا وٕانمــا خرجــت لطلــب األصــالح فــي أمــة جــدي ، أریــ وال اشــراً 

الكوفـــه ، (u)وقـــد حـــال االمویـــون دون دخـــول اإلمـــام الحســـین  )٣(وانهـــي عـــن المنكـــر
فتوجه إلى كربالء وحدثت هناك واقعة الطـف التـي كـان مـن أمرهـا مـا كـان ، إذ لـم یكـن 
هنــاك اي تكــافؤ بــین الجیشــین فــي العــدد أوالعــدة ، إال ان ذلــك لــم یزعــزع بطولــة اإلمــام 

 )٤(به إذ كانوا یعرفون بنتیجة المعركـه وفـرحین بمـا سیصـیرون إلیـهوصح(u)الحسین 
، ومــن ذلــك (u)ولــم یثــنهم ذلــك مــن أضــهار شــجاعتهم والتفــاخر بقتــالهم مــع الحســین 

   )٥(:ان حبیب بن مظاهر برز بین العسكرین وهو ینشد

  
 عبـر وقـد ، )١(ةالكوفـ إلى یستقدمه(u) الحسین اإلمام إلى كتب قد منم وكان     

 الحسـین اإلمـام ألستشـهاد المریـر ألمـه عن(u) الحسین اإلمام صحابة من بقي من
(u)٢(:هرماً  شیخاً  وكان الدؤلي االسود واب قال فقد(   

                                                           
 ٢٧ ،؛ المفید ، االرشاد  ٦٩:(u)ف ، مقتل الحسین نابو مخ )٢(
 .٢١٩ ،الدینوري ، االخبار الطوال  )٣(
 ٩٣ -٩٢ ،ابن طباطبا العلوي ، الفخري : ینظر  )٤(
   ٣/٧١ ،القندوزي ، ینابیع الموده لذوي القربى  )٥(
  
 
؛ شـمس الـدین  ٢٥٢ ٣،بـي طالـب ؛ ابن شهراشوب ، مناقـب آل ا ٣/٣٣٧ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )١(

 ٨٢ -٨١ ،، محمد مهدي ، انصار الحسین 
أألمــام الحسـین فــي طبقـات بــن سـعد ،بیــروت مؤسسـة الدراســات التاریخیــه :  عزیـزالطباطبـائي ، عبــد ال )٢(

 ٩٣ ،) ١٩٩٦ -٢ط(

ــــــــــا          مظـاهـــــــــــر وأبــــــــــي حبیــــــــــب أن
                        مشــــــــور ولیــــــــثٌ  ـاءهیـجــــــــ فــــــــارس      .

 .                 
ــــــــى ونحــــــــن        وأظهــــــــر صــــــــیحة اعل

                وأعــــــــــــذر منـكـــــــــــم وأتقــــــــــى حقــــــــــاً     .
.  

ـــــــي ســـــــبط ـــــــى إذ النب          یستنصـــــــر أت
                          واكفـــــر رىالـــــو  فـــــي قـــــوم رـشـــــ یـــــا    .

.  
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             ووجــــــدِ ٍ◌  زعـــــــج مــــــن وذاك ولـأقـــــ

                        زیـــــــــــاد  بـــــــــــني ملــــــــــك اللـــــــــــه أزال      .
 .                 

             وخانـــــــــوا  درواـغـــــــ اـبمـــــــ وأبعـــــــدهم
                عــــــــاد وقــــــــوم ثمـــــــود بعـــــــدت كمــــــا    .

.  
ــــــخ هـــــم ـــــ مواث ـــــن وفـاالن ـــــ وك                        ماً ـُش

ــــــل    . ــــــن بقت ــــــاس ب ـــــــراد أخـــــــو القع                           م
.  

ـــــــه             قــتیـل من یالك السـوق قتیـل                    مركالجسادِ ـأجـــــــ مـــــــن حـنضـــــــ ب
.  

  .             للبالدِ  دعـائم كرم ذوي               كانوا قبل من نـبـیـنا وأهــل
           بـــــــادي وكـــــــل ینر الحاضـــــــ نـیزیـــــــ               معاليـوذوال ضائلـذوالف سینـح

.  
ـــــــــؤادي مصــــــــرعه بعـــــــــد عمیــــــــداً             فأضـحـى مهلكـه العز ابـأص            ف

.  
  

  .  أیضاً  وله
  

                  حسیـــــــــــــناً  قـتـلــــــــــــو معشــــــــــــراً  أیرجــــــــــــو
                        الحســـــــــاب  یــــــــوم جــــــــــده شفاعــــــــة      .

 .                 
 طالــب ابــي بــن جعفــر بــن اهللا عبــد أبنــاء ومحمــد عــون داشتشــها خبــر وصــل ولمــا     

 ودخـل مالقینـا هـذا:  وقـال رجل فأتاه مأتماً  أقام ابیهما إلى (u) نالحسی خالهما مع
 أللحســین اللخنــاء ابــن یــا وقــال ، بنعلــه جعفــر بــن اهللا عبــد فحذفــه الحســین، مــن علینــا
   ! . ؟ هذا تقول
 بنفســـي یســـتحي لمـــا أنـــه واهللا معـــه قتـــل أُ  حتـــى أفارقـــه ال أن ألحببـــت شـــهدته لـــو واهللا

 (u) الحسـین عمـي وأبـن أخـي مـع اصـیبا أنهمـا همـاب المصـاب علـيَ  ویهـون عنهما
  ٠          له مواسین

  . )١(ولداي آسله فقد أسیته قد اكون ال الحسین بمصرع عزعلي لقد ، معه وصابرین

 ووالئـه(u) البیـت أهـل حـب فـي أسطورة االنصاري اهللا عبد بن جابر لنا ویرسم    
 ، وعمــاه ســنه كبــرمــن  ى الــرغمعلــ كــربالء إلــى المدینــه مــن جــاء حیــث ، لهــم المطلــق
   )٢(باكیاً  قبره إلى وجلس ،(u) الحسین اإلمام أستشهاد من یوماً  اربعین بعد فوصل

                                                           
؛ مرتضـــــى العســـــكري ، معـــــالم  ٢٢٧ ،؛ المفیـــــد ، االرشـــــاد  ١٧٣ ،المســـــعودي ، أثبـــــات الوصـــــیه   )١(

 . ٣/١٥٣ ،لمدرستین ا
 .٩٦ ،مغنیه ، الشیعه في المیزان  )٢(
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 علـى یحثـه(u) الحسـین اإلمـام كاتـب ممن فكان الخزاعي صرد بن سلیمان أما    
 أستشـهاد أمـا ، عنـه النـاس تخاذل رأى حیث نصرته عن عجز أنه إال للكوفه المجيء
 نصـــرتهم عـــدم علـــى ونالنـــادم حولـــه وتجمـــع شـــدیداً  نـــدماً  فنـــدم(u) حســـینال اإلمـــام
 ســـنة األمـــویین بوجـــه عصـــیانهم وأعلنـــوا بـــالتوابین عرفـــوا حتـــى(u) الحســـین لإلمـــام

   )٣(. هـ٦٥
  

        
       

  
  

  
      
  
  
  
  

   

                                                           
؛ العینــــي ، عمــــدة  ٣/١٥٠ ،؛ المســــعودي ، مــــروج الــــذهب  ٣/١٥١ ،الــــبالذري ، انســــاب األشــــراف  )٣(

 -٥/١٢٢،؛ الـــذهبي ، تـــاریخ االســـالم  ١٥/٢٤٠ ،؛ الصـــفدي ، الـــواقي بالوقیـــات  ٥/١٢٦ ،القـــاريء 
  ٩/٢٨٣ ،الحدیث رجال ؛ الخوئي ، معجم  ٣/٣٩٤ ،؛ سیر اعالم البالء  ١٢٣
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لصحابة اإلمام علي بن أبي طالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــي مــــن       ــــر المــــؤمنین عل ــــي بــــرز فیهــــا صــــحابة أمی ــــى  (u)األمــــور الت إضــــافة إل
وشــجاعتهم الفــذة وأدوارهــم السیاســیة التــي كــان لهــا األثــر  (u)مــؤازرتهم لــه وآلل بیتــه 

العظــیم فــي تــاریخ اإلســالم ،حیــث كــان لهــم باعــًا طــویالً فــي النــواحي الفكریــة بمختلــف 
لمصـنفون واألدبـاء والشـعراء الـذین تركـوا میادینها فقـد بـرز مـنهم المفسـرون والمحـدثون وا

 (u)بصماتهم واضحًة في هذه المیادین التي وضّحوا فیها أن صـحبتهم لإلمـام علـي 
المدرسـة التــي خـرجتهم والمّصــب  (u)أثـرت فـیهم علــى مختلـف األصــعدة ، فقـد كــان 

م الفكریـة الذي نهلوا منه فورثوا اإلبداع ووّرثوه ، ولعل أهم المجاالت التي جسّدت أدواره
  :هي 

  
  :ـ القران الكريم وتفسريه 
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) القــــران الكــــریم هــــو كــــالم اهللا المنــــّزل علــــى نبّیــــه محمــــد      وهــــو المصــــدر  (
األساســي للتشــریع اإلســالمي ، وتفســیره احــد العلــوم الشــرعیة المتعلقــة بــه ، إذ یهــدف 

بـــان إلـــى اســـتنباط األحكـــام الشـــرعیة منـــه بشـــكل صـــحیح ، ولـــیس مـــن المبالغـــة القـــول 
كـــانوا الـــرواد الـــذین لعبـــوا الـــدور األكبـــر واالساســـي فـــي  (u)أصـــحاب اإلمـــام علـــي 

المحافظة على كتاب اهللا ، وٕایصاله إلینا بهذه الصورة ، فقد شهد لهم عموم المسـلمین 
بــالتفوق فــي هــذا المضــمار ، إذ لــم یكــن جمیــع الصــحابة علــى درجــة واحــدة مــن العلــم 

ولـــم یكـــن : (اك حتـــى إن بـــن خلـــدون قـــال فـــي ذلـــك والفقـــه وال مســـتوى واحـــد مـــن اإلدر 
الصــــحابة جمیعــــا أهــــل فتیــــا ، وال كــــان الــــدین یؤخــــذ عــــنهم جمیعــــًا ، وٕانمــــا كــــان ذلــــك 
مختصــــاً بالحــــاملین للقــــران الكــــریم العــــارفین بناســــخه و منســــوخه ومتشــــابهه ومحكمــــه 

: ال ، فیذكر إن رجًال جاء إلى عمـر بـن الخطـاب وهـو بعرفـات ، فقـ )١()وسائر داللته
جئتك من الكوفة ، وتركت بها رجًال یحكي المصحف عـن ظهـر قلبـه ، فغضـب عمـر 

، ) خوفــًا مــن أن یكــون أحــداً ینســب إلــى القــران الكــریم مــا لــیس منــه ! ( غضــبًا شــدیدًا 
هو عبد اهللا بـن مسـعود ، فـذهب غضـب عمـر بـن : فقال له ! ویحك من هو ؟: فقال 

واهللا ما اعلم من الناس بالكوفـة رجـًال أحـق : ثم قال ! الخطاب وسكن وعاد إلى حاله 
وقــد كــان عمــر بعــث إلــى الكوفــة عمــار بــن یاســر وعبــد اهللا بــن مســعود ، ( بــذلك منــه 

بـن مسـعود معلمـًا  إني بعثـت لكـم عمـار بـن یاسـر أمیـرًا ، وعبـد اهللا: وكتب إلى أهلها 
،  )١()ود علـى نفســي بـن مسـع ووزیـراً فاقتـدوا بهمـا واسـمعوا قولهمـا وقـد آثـرتكم بعبـد اهللا

  .مما یدل على مكانته الفقهیة المرموقة 
ولم یكن ذلك غریبًا من عبد اهللا بن مسعود فقد كان أول من جهـر بـالقران الكـریم      

على المأل في مكة في وقٍت كان ذلك ُیعد فیه هدمًا وثلمًا كبیرًا لكـل مـا كـان یعتقـد بـه 
  )٢( .المجتمع غیر المسلم في مكة 

                                                           
 . ٨٣ابن خلدون، المقدمة ،  )١(
 . ٢٠١- ١٩٩/  ٤ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  ١٥٢-١٥١/  ٣ ،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  )١(
؛ ابــن عبــد  ٣٧٩- ٤/٣٧٨ ،؛ الطوســي ، الخــالف  ٤٧ ،خلیفــة بــن خیــاط ، طبقــات خلیفــة : ینظــر  )٢(

 . ٩٩٤- ٩٩٢/  ٣ ،البر ، االستیعاب 
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باإلشــارة إلــى ضــرورة توحیــد  عــد حذیفــة بــن الیمــان أول مــن بــادر مــن الصــحابة ویُ    
الكــریم حیــث تنبّــه الخــتالف القــراءات فــي القــرآن ، فنصــح الخلیفــة عثمــان نســخ القــرآن 

بضـــرورة توحیـــد المصـــاحف إذ یُـــذكر انـــه اجتمـــع لغـــزو أذربیجـــان وأرمینیـــا أهـــل الشـــام 
ه ، حتــى كــاد ینشــب بیــنهم قتــال ، فلمــا رأى وأهــل العــراق فتــذاكروا القــران فــاختلفوا فیــ

حذیفة ذلك االختالف ،ركب إلـى عثمـان بـن عفـان فـأخبره بـذلك ، وأشـار علیـه بتوحیـد 
إن النـــاس اختلفـــوا فـــي القـــران ، ؛حتـــى إنـــي واهللا ألخشـــى أن : القـــران الكـــریم ، قـــائًال 

عـًا شـدیدًا یصیبهم ما أصـاب الیهـود والنصــارى مـن االخـتالف ، ففـزع عثمـان لـذالك فز 
فاستخرج الصحف التي كانـت لـدیها فنسـخ منهـا المصـاحف  (t)وأرسل إلى حفصة 

ورد عثمان الصـحف      إذ نسخوا الصحف في المصاحف )٣(.وبعث بها إلى اآلفاق 
، وهـذا یـوحي  )١(إلى حفصة ،وأمر بكل ما خالفها مـن صـحیفة أو مصـحف أن یحـرق

حریــف القــران الكــریم أو أدّعــاء مــا بعظمــة دور حذیفــة فــي ذلــك وحرصــه علــى عــدم ت
  . لیس منه بأنه من كالم اهللا تعالى 

) وقد أثرت في حذیفة مصاحبته للرسول الكریم      مـن  (u)ولألمام علي  (
بعــده ، فكــان مــن خیــرة تالمــذة مدرســتهما القرآنیــة ، عارفــًا باآلیــات الكریمــة وتفســیرها 

ـــا للنـــاس بهـــا ، ف قـــد ســـأله ســـعید بـــن العـــاص فـــي فـــتح وأســـباب نزولهـــا وأحكامهـــا مفتی
)طبرســــتان عــــن صــــالة الخــــوف كیــــف صــــّالها النبــــي  ، فعلمــــه بهــــا فصــــّالها  (

                                                           
) : م  ٨١٩/ هـــــ ٢٠٤ت ( ؛ الشــــافعي ، محمــــد بــــن إدریــــس ٤٥/ ٧ ،ابــــن حبــــان ، الثقــــات : ینظــــر  )٣(

؛ البیهقـي ،  ٦٠٨/ ٢ ،) د ت ( أحكام القران ، تحقیق محمد عبـد القـادر عطـا ، بیـروت ، دار الفكـر 
؛ ابــن حـــزم ،  ٤٢-٤١/  ٢ ،دار  -الســـنن الكبــرى ،بیــروت ): م١٠٦٥/هـــ٤٥٨ت(احمــد بــن الحســین

؛ ابـن كثیـر ، البدایـة  ٥٢٣/ ٤ ،) د ت(العاصمة  ( األحكام ، تحقیق احمد شاكر ، بیروت ، مطبعة 
 –، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ، بیــروت  رانـوم القـــي علـــفــ؛ الزركشــي ، البرهــان  ١٥٠/ ٧ ،والنهایــة 

 ١٦،في شـرح البخـاري ارئالقالعیني ،عمدة ؛  ٢٣٦/  ١ ،)  ١٩٥٧- ١ط( دار إحیاء الكتب العربیة 
؛ الخــوئي ،  ٥٨١/ ٢،؛ المتقــي الهنــدي ، كنــز العمــال  ٣١٧/ ١ ،؛ الســیوطي، الــدر المنثــور  ٢٨٣/ 

    .٢٤١،)١٩٧٥-٤ط(دار الزهراء للطباعة والنشر -البیان في تفسیر القران ،بیروت
حمــد راتــب أق الفتنــة ووقعــة الجمــل ،تحقیــ:) م ٨١٥/  هـــ٢٠٠ت  ( أألســديســیف بــن عمــر الضــبي  )١(

؛  ١٤/ ٩ ،؛ ابــــــن حجــــــر ، فــــــتح البــــــاري ١٠ ،)١٩٦٩ – ١ط(  بیــــــروت ، دار النفــــــائس عرمــــــوش ،
؛ میــر محمــد رزنــدي ، بحــوث فــي تــاریخ القــران وعلومــه ،  ١٠٧ ،الصــالح ، مباحــث فــي علــوم القــران 

  .٣٢-٣١ ،) ٢٠٠٠( قم
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، وقــد  )٣(، كمــا كانــت لحذیفــة حلقــة دراســیة لتعلــیم القــران الكــریم وتفســیره )٢(بالمســلمین
ذكــر ابــن كثیــر إن رجــالً جــاء إلــى ابــن عبــاس وكــان عنــده حذیفــة ، فقــال الرجــل البــن 

، فقــال لــه حذیفــة أنــا أنبئــك ) عســق ( و) حــم ( رنــي عــن قــول اهللا تعــالى اخب: عبــاس 
  . )٤(بها

لكثــرة علمــه ، فیتعبــر ) حبــر األمـة ( إمـا ابــن عبــاس الـذي لقبــه الرســول الكـریم بـــ      
مــن مؤسســي علـــم التفســیر حیـــث كــان یجلـــس فــي المســـجد یفســر آیـــات القــران الكـــریم 

بعــد  (u)الیتــه علــى البصــرة لألمــام علــي، وحتــى فــي أبــان و  )٥(.لعمــوم المســلمین 
حــرب الجمــل لــم یأخــذه عملــه اإلداري كــواٍل علیهــا مــن االنصــیاع للخــوض بالدراســات 
القرآنیة والتفسیر وغیرها من العلوم اإلسالمیة التي عرف بهـا حیـث كـان یغشـى النـاس 
بالمسـجد فــي شــهر رمضــان وهــو أمیــر فمـا ینقضــي الشــهر حتــى یفقههــم ، حتــى صــار 

   )٦(.لمدرسة البصرة القرآنیة  زعیماً 
تفســیٌر : كمـا قـام ابــن عبـاس بتقسـیم وجــوه تفسـیر القــران الكـریم إلـى أربعــة أقســـام      

  ال
یعذر احد بجهالته ، وتفسیٌر تعرفه العـرب بكالمهـا ، وتفسـیٌر یعلمـه العلمـاء ، وتفسـیر 

مــا یلــزم الكافــة مــن ال یعلمــه إال اهللا عــز وجــل ، فأمــا الــذي ال یعــذر احــد بجهالتــه فهــو 
الشــرائع التــي فــي القــران الكــریم ، وٕامــا الــذي تعرفــه العــرب بكالمهــا فهــو حقــائق اللغــة 
ومصــوغ الكــالم، وٕامــا الــذي یعلمــه العلمــاء فهــو تأویــل المتشــابهة وفــروع األحكام،وٕامــا 

   )١(.الذي ال یعلمه إال اهللا فهو مجرى الغیوب وقیام الساعة 
                                                           

 .  ٦٠٤/  ٢ ،تاریخ الطبري : الطبري  )٢(
) ١٩٨٧-٤ط(عــالم الكتــب  -تــاریخ جرجــان،بیروت): م١٠٣٥/هـــ٤٢٧ت(فالســهمي ،حمــزة بــن یوســ )٣(

 . ٥٩٩/ ٤ ،؛ محسن األمین ، أعیان الشیعة  ٤٧،
 . ٤/٩٥ ،)  ١٩٨١ – ١ط(دار الفكر العربي  -ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر ، بیروت )٤(
 . ٢٢٨/ ٢ ،ابن سعد ، الطبقات  )٥(
 . ٢/٣٣٤ ،ابن حجر ، اإلصابة : ینظر  )٦(
تحقیـق عبـد التفسـیر الكبیـر ،  :) م١٣٥٦/هــ  ٧٥٨ت  (بـو العبـاس حرانـي أحمد أ ابن تیمیة ،: ظرین )١(

ـــــرحمن عمیـــــرة ، بیـــــروت  ـــــب العلمیـــــة     –ال ـــــو  ١٩٥- ١٩٣/ ٣ ،) د ت ( دار الكت ؛ الثعـــــالبي ، أب
دار  –تفســـیر الثعـــالبي ، تحقیـــق عبـــد الفتـــاح ابـــو ســـنة ، بیـــروت ) : م١٤٧٠/ هــــ ٨٧٥ت (منصـــور 
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 التفسـیر وفـق مـا ذكرنــا فقـد كـان لـه منهجـا خاصـا بـه فــيوٕاضـافة إلـى تقسـیمه وجـوه   
التفسـیر إذ كــان كثیــراً مــا یســتعین باللغــة وشــواهد الشــعر علــى فهــم القــران الكــریم وروي 

إذا تعــاجم علــیكم شــیئًا مـــن القــران فــانظروا فــي الشــعر فــأن الشــعر : ( عنـــه انــه قــال 
، وكانـــت حلقتـــه  )٢(فســـیر، وبـــذلك كـــان أول مـــن اعتمـــد اللغـــة والشـــعر فـــي الت )عربـــي 

القرآنیة في مسجد جامع البصرة مـن اكبـر الحلقـات العلمیـة فـي العصـر األمـوي ، قیـل 
، لــذا فــدورا بــن  )٣(انــه فســّر فیهــا فــي إحــدى لیــالي رمضــان ســورة البقــرة وال عمــران آیــة

عباس في مجال علوم القران الكریم ال ینكـر وٕانمـا أشـیر إلیـه بالبنـان علـى مـّر التـاریخ 
  .)٥()كان واهللا مثجًا یسیل ُغربًا : ( )٤(حتى إن الحسن البصري وصفه بقوله ،

، ولـــم یقتصـــر  )١(وكـــان البـــن عبـــاس تالمـــذة أخـــذوا عنـــه القـــران الكـــریم وعلومـــه     
تالمذتــه علــى عامــة النــاس فحســب وٕانمــا لــزم حضــور حلقتــه الكثیــر مــن العلمــاء كــأبي 

اثنتــي عشــر ســنة ، مــا فــي كتــاب اهللا آیــة الزمــت ابــن عبــاس : (الــذي یقــول  )٢(الجــوزاء
   )٣() .إال وسألته عنها 

                                                                                                                                                                      
ت (؛ المحقـــق الكركـــي ، علـــي بـــن الحســـین  ٦٢- ٥٦/  ١ ،)  ١٩٨٩ – ١ط(التـــراث العربـــي  احیـــاء
ــــروت ) : م ١٥٣٣/ هـــــ ٩٤٠  ،)  ١٩٨٨- ١ط( دار إحیــــاء التــــراث العربــــي  –جــــامع المقاصــــد ، بی

زبــــدة البیــــان ، تحقیــــق ) : م ١٥٨٥/ هـــــ ٩٣٣ت ( ؛ المحقــــق االردبیلــــي ، الشــــیخ احمــــد  ١٦-١/١٥
مفــاهیم : ؛ جعفــر الســبحاني  ٤-٢ ،) د ت ( المكتبــة المرتضــویة  –ذي ، طهــران محمــد البــاقر البهبــو 

 . ٣٨٤- ٣٨٣/ ١٠ ،)  ٢٠٠٢- ١ط( دار الحدیث  –القران ، بیروت 
 . ٢٦٩/ ١٧ ،الطبري ، جامع البیان  )٢(
 . ٣٣٢/  ٨ ،ابن كثیر ، البدایة والنهایة : ینظر  )٣(
 . ٣٣٢/ ٨ ، ابن كثیر ، البدایة والنهایة )٤(
المثج الخطیب المفّوه والغرب الماء الذي یسیل من الـدلو أي إن الكـالم كـان یجـري علـى لسـانه كالمـاء  )٥(

  ) .٣١٧/ ١ ،الجاحظ ، البیان والتبیین ( من الدلو 
دار  –تفســیر الثــوري ، تحقیــق لجنــة مــن البــاحثین ، بیــروت ) : م ٧٧٧/هـــ ١٦١ت ( ســفیان الثــوري  )١(

 . ٥،) ١٩٨٣- ١ط( الكتب العلمیة 
أبي الجوزاء أوص بن عبد اهللا الربعي ذو شأن بالفصاحة والخطابة  ، إضافة إلى ورع ودیـن وهـو مـن  )٢(

 ) . ٨١/ ٣ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء ( أعالم المفسرین المسلمین 
 .٢٢٤/ ٧،ابن سعد ، الطبقات الكبرى  )٣(
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أبـو األسـود الـدؤلي (u) كما كان زمیله في مدرسة اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب     
كـان لــه األثــر الخالــد فــي مجــال القـران الكــریم والــذي ال ینســى وال یمحــى ذكــره أال وهــو 

ل الجلیــل أهمیــة كبــرى تیســـر حیــث ان لهــذا العمــ )٤(قیامــة بتنقــیط المصــحف الشــریف
على الدارسین عملیة قراءة آیـات القـران الكـریم أو كتابتهـا مـن غیـر إربـاك أو عسـر إذ 

  )٥(تم التمیز بواسطة نقاط أبي األسود مابین حرف أو أخر
الكثیــر مــن العلمــاء ، وقــد تتلمــذ علــى یــد أبــي األســود فــي مجــال القــران الكــریم       

و یقـال بـان أبـا األسـود قـام  )٦(ى الجلـوس إلـى حلقتـه العلمیـةوالمسلمین الـذین دأبـوا علـ
وبــذلك یكــون أول ممــن قــام بهــذا العمــل  )٧(بــإعراب القــران الكــریم أبــان خالفــة معاویــة

  . الجلیل من علماء األمة اإلسالمیة 
أما خزیمة بن ثابت فعندما جمعت المصاحف وتم توحید القران أتى بآخر آیـات       

وكانـــت كتابتهـــا فـــي المصـــحف ، ولـــم تكـــن عنـــد غیـــره مـــن المســـلمین ، ســـورة التوبـــة 
)تتطلب االتفاق من اثنین من الثقات على سـماعها مـن الرسـول  ، ولـم تكـن إال (

)اكتبوهـــا فـــان الرســـول :عنـــد خزیمـــة فقـــال زیـــد بـــن ثابـــت جعـــل شـــهادة خزیمـــة  (
)١(فكـتبت، بشهادة رجلین 

.  

                                                           
ي ـاللبـاء فـنــزهة أ: )م١١٨١ /هـ ٥٧٧ت  (بن محمد  البركات كمال الدین عبد الرحمن بوأنباري ، أآل )٤(

ــــاء طبقــــات ــــق أألدب ــــراهیم ، تحقی ـــــم  –  دادـالســــامرائي ، بغــــ إب ــــدلس كتبة ـ ؛ ١٦، )١٩٧٠ -١ ط (أألن
)  ١٩٩٦_  ١ط (دار الفكــر _ اإلتقــان فــي علــوم القــران ، تحقیــق ســعد المنــدوب ، بیــروت ،الســیوطي

،٢/٤٥٧. 
لمحــرر ) : م  ١١٥١/هـــ  ٥٤٦ت (؛ابــن عطیــة األندلســي  ١١/١٠٢ ،األغــاني :األصــفهاني : ینظــر )٥(

 .٥٠/ ١،) ١٩٩٣- ١ط(بیروت دار الكتاب العلمیة ،الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
 . ٤٦ ،الفهرست،ابن الندیم  )٦(
 –ي ، بغیــــة الوعـــاة فــــي طبقــــات اللغـــویین والنحــــاة،تحقیق محمــــد ابـــو الفضــــل ابراهیم،بیــــروت الســـیوط )٧(

ــــذهبي  ٣٣\٢،) ت٠د(العصــــریة المكتبــــة ــــن خلكــــان   ٨٣ \ ٤،ســــیر أعــــالم النــــبالء ،؛ ال ــــات ، ؛اب وفی
 .٣٥٥،)  ١٩٩٥- ١ط(قم ، كتاب الصالة ، الشیخ األنصاري ،  ٥٣٧\٣ ،األعیان 

ــــن  ،البخــــاري : ینظــــر  )١( ــــراهیمبــــن  إســــماعیلمحمــــد ب صــــحیح :   ) م ٨٦٩ /هـــــ ٢٥٦ت (الجعفــــي  إب
، ؛ الســیوطي  ٤/١٧٢٠ ،بــاب جمــع القــران ،   ) ٢٠٠٢ـ  ١ط  (ر دار بــن كثیــ –بیــروت ، البخــاري

 .٥٨/ ١ ،اإلتقان في علوم القران 
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ألنصـاري مـن الطبقـة األولـى مـن مفسـري القـران وأیضًا اعتبر جـابر بـن عبـد اهللا ا       
وكـــذلك ابـــن ســـعید الخـــدري الـــذي كـــان لـــه دور هـــام فـــي تعلـــیم النـــاس القـــران  )٢(الكـــریم

الكریم اذ كان یجلس في المسجد لیقرى المسلمین خمس آیات من القران ال ینتقـل إلـى 
   )٣(.سواها حتى یتقنوها 

ین أرســلهم عمــر بــن الخطــاب إلــى وقــد كــان قرضــة بــن كعــب احــد األنصــار الــذ      
وكــان لهــم دور كبیــر فــي تعلــیم أهلهــا القــران الكــریم وتــرغیبهم فیــه وحــثهم علیــه ، الكوفــة

  . )٤(لالهتمام به وعدم االنصراف إلى غیره
وكان علقمة بـن قـیس یقـوم بشـرح اآلیـات الكریمـة للمسـلمین وتبیـین معانیهـا كمـا       

ــــ ــــات فیعــــرفهم إن بعــــض المســــلمین كــــان یســــتفتیه فیجی بهم ویســــألونه عــــن معــــاني اآلی
  .)٦(حتى انه وصف بفقیه أهل الكوفة وعالمها ومقرئها وٕامامها )٥(إیاها

وكــذلك كــان عبیــدة الســلماني كــان ممــن یقــرئ النــاس القــران الكــریم ویحفظهــم إیــاه       
  .   )١(ویفتیهم فیـه

انــه قــال البــن عبــاس وقیــل إن میــثم كــان مــن أوائــل مفســرین القــران الكــریم حتــى      
فـــاني قـــرأت تنزیلـــه عنـــد أمیـــر ، ســـلني عمـــا شـــئت مـــن تفســـیر القـــران الكـــریم : یومـــًا 

علـى علمــه –فاخـذ بــن عبـاس ، وعلمنــي تأویلـه  (u)المـؤمنین علـي ابــن أبـي طالـب
  . )٢(وجعل یكتب عن میـثم –

                                                           
؛ فـــارس  ٨٤\١.شـــذرات الـــذهب ، ؛  ابـــن العمـــاد  ٦/٣٩٧ ،كنـــز العمـــال ، المتقـــي الهنـــدي : ینظـــر  )٢(

  .٢٢٣-٢٢٢ ،الروض النظیر  ، حسون 
 .٢٠/٣٩١ ،تاریخ دمشق ، ن عساكر ؛ اب ٦٣\٣ ،الكامل في ضعفاء الرجال ، ابن عدي  )٣(
؛ البراقـــي ،  ١٢-١١،) ١٩٩٩-١ط)  (د ط(؛ الحلــي، كشــف الیقــین  ٢٢١\٣ ،الثقــات ، ابــن حبــان  )٤(

دار   –بیــــروت ، حیــــاة عمــــر بــــن الخطــــاب : ؛ عبــــد الــــرحمن الـــــبكري  ٤٣٢- ٤٣١ ،تــــاریخ الكوفــــة 
  . ٢٩١-٢٩٠،) ٢٠٠٥- ٧ط(اإلرشـاد للـطباعة 

 . ٢٤٦- ٢٤٥ ٧ ،؛ تهذیب التهذیب  ١٠٦-١٠٥\٧ابة اإلص،ابن حجر  )٥(
 . ٥٤-٥٣\٤،النبالء  أعالمسیر الذهبي،  )٦(
 . ١٢٢ -١٢١\١١ ،تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي  )١(
، ؛ هـــدى جاســـم محمـــد  ٣٠٩،رســـائل ومقـــاالت، جعفـــر الســـبحاني  ؛  ٤٧،الكشـــي ، رجـــال الكشـــي  )٢(

  . ٤٦-٤٥،)  ٢٠٠٣- ١ط(بیروت دار الكتاب العلمیة  ،المنهج االثري في تفسیر القران الكریم 
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كــانوا أول مــن  (u)وهــذا یــدل علــى إن صــحابة اإلمــام علــي ابــن أبــي طالــب       
ول القران الكریم بدراسة من دون سائر المسـلمین لمعـرفتهم بعلومـه التـي نهلوهـا مـن تنا

بـاب مدینـة (الذي وصفه الرسـول الكـریم بــ (u)أستاذهم اإلمام علي ابن أبي طالب 
فــي الســیر ، ومــن ثــم تــبعهم تالمــذتهم او مــن جــاء بعــدهم مــن ســائر المســلمین ) العلــم 

  .بهذا المجال   مرا بروایاتهم وآرائهم وفتاویهفي طریق دراسة القران الكریم مستنی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   احلديث النبوي الشريف
  

،  إمــا اصــطالحًا فهــو  )١(الحــدیث لغــًة ضــد القــدیم ، والحــدیث الروایــة المنقولــة شــفاهاً 
)كل ما ینسب إلى النبي    .)٢(فعل أو تقریر أو الصفات الخلقیة من قول أو (

ولـه أهمیـة ، أوجـدها اإلسـالم ویـأتي بعـد القـران الكـریم والحدیث من العلـوم التـي       
كبــرى فــي للمجتمــع اإلســالمي فهــو المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــریع اإلســالمي ، 

صـیالتها كـام الشـرعیة مـن دون التعـرض إلـى تفففي القران الكریم األصول العامة لإلح
ركانهــا وعــدد ركعاتهــا ، فمــثال ذكــر القــران الكــریم الصــالة مــن دون أن یبــین أوقاتهــا وأ

                                                                                                                                                                      
 
 .١٣١\٢،لسان العرب ، ابن منظور  )١(
 .١/٤٠،) ١٩٧٨-١ط(مصر ، تدریب الراوي ، السیوطي  )٢(
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)وسجداتها، فوضحها الرسول  ، والتـي قـد  أمـر اهللا تعـالى  )٣(بأحادیثـه الشـریفة (
)بان یطاع الرسول  ما أتـاكم الرسول فخWذوه (فیما یأمر حیث قال اهللا تعالى  (

  .)٤( )وما نھاكم عنھ فانـتھوا
وایـة حـدیث دور بـارز فـي ر  (u)وكان لصحابة اإلمـام علـي ابـن أبـي طالـب       

)رسـول اهللا  فقـاموا  بكتابــة الحــدیث النبـوي المــروي عنــه   (u)أثــره  اأذ اقتفــو  (
فقـد قیـل إن  )٥(فجمعوا شذرات الحدیث النبوي الشریف وشوارد السیرة وأصول األخـالق

 –إذ إن أول كتــاب فــي الحــدیث النبــوي الشــریف  )٦(مؤســس علــم الحــدیث هــو أبــو رافــع
)أمـاله رسـول اهللا (u)مام علي بن أبي طالب كتاب اإل –ألف في اإلسالم  ) 

علــى صــحیفة فیهــا كــل حــالل وحــرام ، ولــه كــذلك صــحیفة  (u)وخطــه اإلمــام علــي
 )١(في الدیات كان یعلقها بقراب سیفه،ثم دون أبو رافع كتاب السنن واألحكـام والقضـایا

ـــة والتعظـــیم عنـــد المســـلمین رووه بطـــرقهم المختلفـــة وأســـ انیدهم فكـــان غایـــة فـــي األهمی

                                                           
رسـالة ماجسـتیر فـي التـاریخ ، التعلیم في البصرة فـي العصـر اإلسـالمي : مهند عبد الرضا ، الكنزاوي  )٣(

ة التربیــة فــي جامعــة البصــرة بإشــراف األســتاذ الــدكتور جاســم یاســین اإلســالمي مقدمــة إلــى مجلــس كلیــ
 . ١٣٥-١٣٤،) ٢٠٠٣(الدرویش 

 ٧آیة / سورة الحشر )٤(
قـــم مؤسســـة ســـید الشـــهداء   -الجـــامع للشـــرائع ):م  ١٢٩٠/هــــ  ٦٨٩ت(الحلـــي ،  یحیـــى بـــن ســـعید  )٥(

 .٧-٥،) ١٩٨٥(لطباعة العلمیة 
مسـتدركات أعیـان الشـیعة ، ؛ محسـن األمـین  ١٩٤: ن الشـیعةفهرست أسماء المصـنفین مـ، النجاشي  )٦(

ـــــي ، محمـــــد رضـــــا  ١٥\٨، ـــــم ، تـــــدوین الســـــنة الشـــــریف : ؛ الجالل ؛    ٢٢٨ -٢٢٧) :١٩٩٨-٢ط(ق
-١ط(مجمـــــــع الفكـــــــر اإلســـــــالمي –الموســـــــوعة الفقهیـــــــة المســـــــیرة ،  قـــــــم :األنصـــــــاري محمـــــــد علـــــــي 

٤١-١/٤٠،)١٩٩١. 
الكـــافي ،  :) م ٩٤٠/  هــــ٣٢٩ ت( الـــرازي  إســـحاقب بـــن بـــي جعفـــر ، محمـــد بـــن یعقـــو أالكلینـــي ،  )١(

؛ النجاشـــي ،  ٤-٥،) ١٩٨٣ - ٥ط ( أإلســـالمیةكبـــر الغفـــاري ، طهـــران ، دار الكتـــب أتحقیـــق علـــي 
 -مـــرآة الكتـــب تحقیـــق محمـــد علـــي الحـــائري،قم:؛ التبریـــزي ، علـــي بـــن موســـى ٢٥٥ ،رجـــال النجاشـــي 

( دار أنصــاریان –خــوئي ، االجتهــاد والتقلیــد ، قــم؛ ال ٤٤-٤٢،) ١٩٩٤-١ط(مكتبــة ایــة اهللا المرعشــي
  . ٥،)  ١٩٩٠- ١ط



153 
 

، الشتماله على الصالة والصیام والحـج والزكـاة وسـائر القضـایا فـي أبـواب  )٢(المتعددة
   . )٣(مرتّبة

  

وكان لولده علي بن أبي رافع بعده كتابًا في الحدیث وهـو علـى قـدر مـن األهمیـة      
الحتوائــه علــى شــتى صــنوف العلــم حتــى انــه كــان یملــى فــي المســاجد ویّعظــم مــن قبــل 

كمـا  (u) وهـو مـن أصـحاب اإلمـام علـي -، أمـا ولـده عبیـد اهللا  )٤(لمینسائر المس
فقـــــد كـــــان صـــــاحب أول كتـــــاب تـــــدون فیـــــه أســـــماء الصـــــحابة الـــــذین شـــــایعوا  -ذكرنـــــا
، ومــــا شــــاركوا فیــــه مــــن حــــروب ، وأحــــادیثهم النــــي رووهــــا عــــن الرســــول  (u)علیــــاً 

( اب شـــامل كتــاب عبیــد اهللا بــن أبـــي رافــع ، وهــو كتــ(، وكــان كتابــه یســمى بــــ  (
، بـل اعتبـر هـو األول فـي الرجـال  )٥(یضم التاریخ والتراجم واألحادیـث النبویـة الشـریفة

والتـاریخ واعتمــده كبــار المــؤرخین والمحــدثین كالطوسـي وبــن األثیــر وابــن عســاكر وابــن 
   . )٧(لبراعته بضبطه وتنقیحه )٦(حجر

  
  
  

               األحادیـــث النبویـــةوكـــذلك وصـــف أبـــو ســـعید الخـــدري بأنـــه مـــن رواة األلـــوف مـــن      
٠  

                                                           
 . ٦،النجاشي ، رجال النجاشي  )٢(
 – ١ط( الطبســــــي ، محمــــــد جعفــــــر ، رجــــــال الشــــــیعة فــــــي أســــــانید الســــــنة ، قــــــم مؤسســــــة المعــــــارف  )٣(

١٤-١٣،)٢٠٠٠ . 
 . ١٠،ابن البراج،جواهر الفقه   )٤(
؛  ١٧٤ ،؛ الطوسـي ، الفهرسـت  ١٧٤/ ٣ ،لتفرشـي ، نقـد الرجـال ؛ ا ٧٩، الحلي ، إیضاح االشتباه  )٥(

 . ١٧٧-١٧٦ ،ابن شعبة الحراني ، تحف العقول 
 . ٢٢٦،الجاللي ، تدوین السّنة الشریفة  )٦(
  . ١٥٣،؛ أصل الشیعة وأصولها  ٩/ ١ ،الحر العاملي ، وسائل الشیعة  )٧(
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، روى أحادیثـــه عــــن  )٢(، ولـــم یكـــن احــــد مـــن أحـــداث الصـــحابة افقــــه منـــه )١(الشـــریفة
   . )٤(، وروى عنه علماء السّنة والشیعة المعتبرین )٣(الثقات
)كمـــا یعـــد جـــابر األنصـــاري مـــن أشـــهر رواة الحـــدیث عـــن النبـــي       إذ روى  (

الصــحیحة ، وكانــت لــه حلقــة دراســیة فــي المســجد یؤخــذ  الكثیــر مــن األحادیــث الشــریفة
، وروى عنـــه الكثیـــر مـــن الصـــحابة ، ودّون عنـــه كتـــّاب الحـــدیث  )٥(عنـــه الحـــدیث فیهـــا

ویكــاد یتفــق رواة الحــدیث النبــوي إن هنــاك صــحیفة  .)٦(ألــف وخمســمائة وأربعــین حــدیثاً 
لـم انـه لـم یكـن مـع الع  )٧(األنصـاري حوت الحدیث الشریف تتصـل بجـابر بـن عبـد اهللا
)یروي الحدیث إال إذا كـان قـد سـمعه مـن الرسـول  مباشـرة ، أو تحقـق لـه كـون  (

ســــمعه فــــي  مــــن حــــدیث واحــــد قمصــــدره صــــحیحاً حتــــى انــــه رحــــل الــــى مصــــر للتوثــــ
  .  )٨(المدینة

                                                           
؛ ابــن األثیــر ، أســد ٣١٦ ،؛ الخــزاز القمــي   ١٧/ ١ ،) د ت ( المرتضــى ، شــرح األزهــار ، صــنعاء  )١(

 ٢٢،؛ الخـوئي ، معجـم رجـال الحـدیث  ١٩/٤٤٠،وسائل الشـیعة : ؛ الحر العاملي  ٢٨٩/ ٢ ،الغابة 
/١٨٢ . 

التشـیع : ؛ المدرسـي ، محمـد رضـا  ٢/١٧٥ ،١٩٨٣،  ١ط –مدینة المعـاجز ، قـم : البحراني ، هاشم )٢(
   ٣٤٧ ،) ١٩٦٤-قم ( في رأي التسنن 

 ١٩٧/ ٣،) ١٩٩٥-١ط(إقبـال األعمـال،تحقیق جـواد القیومي،مكتـب االعـالم االسـالمي :ابن طـاووس )٣(
عـــوالي ) : م١٤٧٥/هــــ ٨٨٠ت ( ؛ االحســـائي ، ابـــن جمهـــور  ٥٥١/ ٥ ،؛ الـــذهبي ، تـــاریخ اإلســـالم 

 .١٠٠/ ١،)  ١٩٨٣- ١ط( اللئالي ، تحقیق اقا محسن العراقي ، قم 
 . ٢٠٦- ١/٢٠٥ ،  ) ت  د (،  قمادیث الشیعة ، البروجردي ، جامع أح )٤(
؛ الســـیوطي ، إســـعاف  ٤٨٦/ ٦ ،؛ ابـــن الجـــوزي ، صـــفة الصـــفوة  ١٥٨/ ٣: ابـــن حبـــان ، الثقـــات  )٥(

 . ٣٢٧/  ٤ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٢٣ ،المبطأ 
 . ٤٧ ،) ١٩٩٣-ط (الحدیث والمحدثون، بیروت: ؛ محمد ابو زهو  ١٣٣ ،ابن قتیبة ، المعارف  )٦(
 ١ ،؛ ابـن األثیـر ، أسـد الغابـة  ٢٠٧/ ٢؛ البخاري ، التاریخ الكبیر  ٥٧٤/  ٣ ،ابن سعد ، الطبقات  )٧(

؛  ٨٩/ ١ ،؛ الــذهبي ، العبــر فــي خبــر مــن غبــر  ٢١٨/  ١ ،؛ ابــن عبــد البــر ، االســتیعاب  ٣٥٦/ 
وعبــــرة  مـــرآة الجنـــان، ) م١٣٦٦/ هــــ ٧٦٨ت  (ســــعد بـــن  علـــي أبـــن  عبـــدا هللابـــو محمـــد أ، الیـــافعي 

؛ ابــن  ١٥٨/  ١ ، )١٩٧٠  -٢ط (    یروتـزمان ، بـــوادث الـــة مــا یعتبــر مــن حـــرفـــي معـالیقضـان فــ
 . ٩٤/  ١ ،العماد ، شذرات الذهب 

( دار الكتــاب العربــي –الخطیــب البغــدادي ، الكفایــة فــي علــم الروایــة ، تحقیــق عمــر هاشــم ، بیــروت  )٨(
 . ٧/٩٥،زي الشاهرودي،مستدرك سفینة البحار؛النما ٤٤٢- ٤٤١،)  ١٩٨٥- ١ط
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         )التوثق من الحدیث الشریف قبل روایتـه أو األخـذ بـه( وقد سـار على هذا النهج      

٠  
بــن  فقــد اقتصــرت روایــة عبــد اهللا  (u)ة اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ســائر صــحاب

)جعفر للحدیث على أن یكون قد أخـذه عـن النبـي  (u)أو عـن اإلمـام علـي  (
أو من أمه أسماء بنت عمیس أو عمار بن یاسر وعنه روى الحـدیث الشـریف جماعـة 

   .)١(من المسلمین

یـــوب األنصـــاري علـــى التوثـــق مـــن بـــن مســـعود وكـــذلك أبـــو أ وأیضـــًا عمـــل عبـــد اهللا     
األحادیـــث الشـــریفة وعـــدم قبولهـــا إال بعـــد ذلـــك ، فقـــد رحـــل أبـــو أیـــوب األنصـــاري إلـــى 

بـــن  مصـــر لســـماع حـــدیث واحـــد كمـــا فعـــل جـــابر األنصـــاري مـــن قبـــل ، أمـــا عبـــد اهللا
)لــو كنــت اعلــم أحــدًا اعلــم بكتــاب اهللا تعــالى وســّنة نبیــه : مســعود فكــان یقــول  )  

   . )٢(بت إلیه ألسمع منهتبلغه اإلبل لذه
فـــإلى جانـــب نبوغـــه فـــي القـــران الكـــریم ) حبـــر األمـــة ( بـــن عبـــاس  أمـــا عبـــد اهللا     

وتفســیره ، كــان علمــاً مــن أعــالم الحــدیث الشــریف وروایتــه بــل وشــرحه وتعلیلــه وتأویلــه 
   . )٣(واإلفتاء على ضوئه

اتفـــق  كـــان زر بـــن حبـــیش الـــذي (u)وكجمیـــع تالمـــذة وأصـــحاب اإلمـــام علـــي     
روى عنــــه أهــــل .  )٥(كثیــــرة )٤(جمیـــع أصــــحاب الصــــحاح بكونــــه ثقــــة صـــحیح الحــــدیث

                                                           
؛ ابــن حجــر ،  ٨٩٢- ٨٩١/  ٢ ،؛ البــاجي ، التجــریح والتعــدیل  ٢١/ ٥ ،الــرازي ، الجــرح والتعــدیل  )١(

 . ١٥٠-١٤٩/ ٥ ،تهذیب التهذیب 
  . ٤٤٢ ،الخطیب البغدادي ، الكفایة في علم الروایة  )٢(
؛ الطبــري  ١٥٦/  ١،)   ١٩٨٢ – ٢ط( ، دار الفكــر بیـروت  :ابــن ماجـه ، ســنن بـن ماجــة : ینظـر  )٣(

؛ ابــن كثیــر ، تفســیر بــن  ٨٣/  ٦ ،) ١٩٩٥(دار الفكــر  -جــامع البیــان،تحقیق خلیــل المیس،بیــروت: 
 . ١٩٣/  ٣ ،؛ ابن األثیر ، أسد الغابة  ٤٤/  ٣ ،كثیر 

/  ٣ ،جــریح والتعــدیل ؛ الــرازي ، الت ١٩٤ ،الخطیــب التبریــزي ، اإلكمــال فــي أســماء الرجــال : ینظــر  )٤(
 . ٦٣٢/  ٣ ،؛ الباجي ، التجریح والتعدیل  ٦٢٢

 . ٢٧٨/  ٣ ،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ١٦٧/  ٤ ،الذهبي ، سیر أعالم النبالء  )٥(
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كان یّلُح في التحقق من الحدیث حتى إن رجًال أنكـر علیـه ذلـك ، فقـال       )٦(الكوفة
  .    ویحك أما: له زر 

)سمعت رسول اهللا    .  )١()إن المالئكة لتحط أجنحتها لطالب العلم : ( یقول   (
علقمــة بــن قــیس عالمــاً بالحــدیث الشــریف ، قیــل أن مــن بقــي مــن الصــحابة  وكــان     
(t)  بعد الرسول( مـا أقـرأ : كان یسأله في الحدیث ، حتى أن بعضهم قـال   (

وهــو ثقــة كثیــر الحــدیث ، روى عــن  )٢(شــيء ومــا اعلــم شــیئًا إال وعلقمــة یقــرؤه ویعلمــه
ویــــــاته متفـــــق علیهـــــا فـــــي ومر  )٣( (u)الثقـــــات وكبـــــار الصحــــــابة وأمیـــــر المـــــؤمنین  

   . )٤(الصحاح
كمــا إن لألحنــف بــن قــیس معرفــة بالحــدیث إذ روى جملــة مــن األحادیــث الشــریفة      

وكذلك روي عـن الحـارث بـن عبـد .  )٥(ونقلها عنه الكثیر من الصحابة وكبار التابعین
عـن : وانفـرد بالحـدیث القائـل  (u)الهمـذاني احادیثـًا شـریفة عـن أمیـر المـؤمنین  اهللا

)قـــال لـــي النبـــي: قـــال  (u)علـــي أنـــین المـــریض تســـبیحه وصـــیاحه تهلیلـــه :  (
ونومه على الفراش عبادة ونفسه صدقة وتقلبه جنبـاً لجنـب قتـال لعـدوه، ویكتـب لـه مـن 

،قیـل انـه كـان مـن  )٦()الحسنات مثل ما كان یعمل في صـحته فیقـوم ومـا علیـه خطیئـة
)هللا أوعیـــة العلـــم إال انـــه كـــان ینقـــل حـــدیث رســـول ا بلهجتـــه هـــو فكذّبـــه بعـــض  (

                                                           
دار  -معرفــة السـنن واآلثــار،تحقیق كسـروي حســن، بیــروت:؛ البیهقــي ٢٦٩/  ٤ ،ابـن حبــان ، الثقـات  )٦(

 .٣٤٢/ ١ ،) ت٠د(الكتب العلمیة
 ١٩٩١- ١ط(دار الكتـب  –ریاض الصالحین ، بیـروت : ؛ النووي ٦٠-٥٩/  ٨ ،الطبراني ، المعجم الكبیر  )١(

التمهیــــد ،تحقیــــق مصــــطفى بــــن : ؛ ابــــن عبــــد البــــر  ١٦٧/  ٤ ،؛ الــــذهبي ، ســــیر أعــــالم النــــبالء  ١٢٧  ،) 
 . ١٥٤/ ١١ ،)١٩٦٧(وزارة عموم االخبار والشؤون االسالمیة -احمد،محمد عبد الكریم، المغرب

-٤٨/  ١ ،؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ  ٤٠٤/  ٦ ،؛ الرازي ، الجرح والتعدیل  ٨٦/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقات  )٢(
٤٩ . 

 . ٢٩٤-٢٩٣/  ١٢ ،الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد  )٣(
/  ٧ ،یب التهـذیب ؛ ابـن حجـر ، تهـذ ١٠/٧٧ ،؛ الطبراني ، المعجم الكبیر  ٢٠٨/  ٥ ،ابن حبان ، الثقات  )٤(

 . ١٥٣/  ١ ،معجم الرجال والحدیث : ؛ األنصاري ، محمد حیاة  ٢٧٦
/  ٧ ،؛ ابـن حجـر ، تهـذیب التهـذیب  ١٠/٧٧ ،؛ الطبراني ، المعجم الكبیر  ٢٠٨/  ٥ ،ابن حبان ، الثقات  )٥(

 . ١٥٣/  ١ ،معجم الرجال والحدیث : ؛ األنصاري ، محمد حیاة  ٢٧٦
 . ٤٣٧ ،البخاري  البخاري ، صحیح )٦(
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المحــدثین والــرواة ،ووثقــه غیــرهم التفـــاق مضــامینه مــع مبــادئ الســنة النبویــة ،وذكــر إن 
،أمــا ســلمان المحمــدي فقــد وصــف بأنــه كــان محــدثًا ،  )٧(لهجتــه خاطئــة آمــا حدیثــه فــال

)حدثه الرسول  بمـا ال یحتملـه غیــره مــن مخــزون علـم  (u)وأمیـر المـؤمنین  (
ـــهاهللا  إضـــافًة الـــى معــــرفته بالقــــران *وقـــد صـــنّف كتابـــًا فـــي حـــدیث الجـــاثلیق  )١(ومكنون

الكـــریم وتفســـیره الحــدیث النبــوي الشــریف فـــقد صــنّف كتابــًا فــي حــدیث الجــاثلیق الــذي 
)رسول اهللا  بعثه ملك الـروم بـعد وفاة ))٢(.  

                                                           
؛  ١/٢٢٢ ،) د ت(دار البـاز للنشـر  –ابن حبان ، كتاب المجروحین ، تحقیق محمود إبراهیم ، مكة : ینظر  )٧(

؛الـذهبي ، الكاشـف فـي معرفـة مـن لـه روایـة فـي الكتـب  ٤٣-٤٢/  ١٨،ابن ابـي الحدیـد ، شـرح نهـج البالغـة 
 .  ١٧٥/  ١،؛ ابن حجر ، تقریب التهذیب  ٣٠٣/  ١ ،الستة

المكتبــة الحیدریــة   –تحقیــق محمــد صــادق بحــر العلــوم ، النجــف االشــرف الصــدوق ، علــل الشــرائع ،  )١(
)١/١٨٣ ،)١٩٦٦ . 

)لمــا قــبض رســول اهللا * رجــل ( وتقلــد أبــو بكــر قــدم المدینــة جماعــة مــن النصــارى یقــدمهم جــاثلیق  (
اّنـا وجـدنا : صد ابو بكر ، فقال الجاثلیق له معرفة بالكالم والتوراة واالنجیل وما فیهما ، فق) دین كبیر 

في االنجیل رسوًال یخرج من بعد عیسى ، وقـد بلغنـا خـروج محمـد یـذكر انـه ذلـك الرسـول ، ففزعنـا الـى 
ملكنا ، فجمع وجوه قومنا ، وانفذنا في التماس الحق فیما اتصل بنا وقد فاتنا نبیكم محمـد ، وفیمـا قرأنـا 

نیا حتى یقیموا اوصیائهم یخلفونهم في اممهـم ،یقتـبس مـنهم الضـیاء فیمـا ان االنبیاء ال یخرجون من الد
)هـذا خلیفـة رسـول اهللا: أشكل أفأنت ایها االمیر وصّیه فأسلك عمااحتـاج الیـه ؟ فقـال عمـر  )  !

اخبرنا ایها االمیر عن فضلكم علینا في الدین فأنا جئنا نسـأل عـن : فجثا الجاثلیق على ركبتیه ، وقال 
هــذه : نحــن مؤمنــون وانــتم كــافرون والموحــد خیــر مــن الكــافر ، فقــال الجــاثلیق : ال ابــو بكــر ذلــك ؟ فقــ

أنـا مـؤمن عنـد : دعوى تحتاج الى حجة ، فخبّرني انـت مـؤمن عنـد اهللا ام عنـد نفسـك ؟ فقـال ابـو بكـر 
ین مـن فمـا اراك اال شـاكًا فـي نفسـك ولسـت ، علـى یقـ: قـال الجـاثلیق . نفسي وال علم لـي بمـا عنـد اهللا 

 فقـال الجـاثلیق. اجل ارجو ذلـك : دینك ، فخبرني الك عند اهللا منزلة في الجنة تعرفها ؟، قال ابو بكر 
ـــم الرســـول : اراك راجیـــا خائفـــا علـــى نفســـك فمـــا فضـــلك علـــّي فـــي العلـــم ، ثـــم قـــال :  هـــل احتویـــت عل

كیـف صـرت خلیفـًة : قـال ! ال ولكن اعرف منه ما قضي الّي علمـه : قال ابو بكر : المبعوث جمیعه 
كــف ایهــا : للنبــي وانــت ال تحــیط علــم مــا تحتــاج امتــه الیــه ، وكیــف قــدمك قومــك علــى هــذا فقــال عمــر 

: ینظــر . ( مــا هــذا عــدل علــى مــن جــاء مسترشــدًا طالبــًا : فقــال الجــاثلیق . النصــراني واال ابحنــا دمــك 
؛ بحــر العلــوم ،  ٥٩٨/  ٣،؛ الحــاكم النیســابوري ، المســتدرك  ٣٦٢-٣٦١،ابــن جبــر ، نهــج االیمــان 

 . ٢١-٢٠/  ٣ ،)  ٢٠٠١- ١ط(الفوائد الرجالیة ، قم 
 . ٨/ ١ ،؛ الحر العالمي ، وسائل الشیعة  ٩٧-٩٦ ،الخطیب التبریزي ، االكمال  )٢(
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كـــان وكـــان مصـــنف ســـلمان هـــذا أول مصـــنف ضـــّم المنـــاظرات فـــي اإلســـالم ، و      
هدفه منه ، توضیح األجوبة عن أسئلة الجـاثلیق إضـافة إلـى دفاعـه عـن أحقیـة اإلمـام  

بالخالفـة ، وتعبیـراً عـن والئـه المطلـق لـه وتمسـكه بنهجـه،   (u)علي بن أبي طالب 
، وكـبح جمـاح  (u)إذ رأى إن حادثة الجـاثلیق هـي بمثابـة نصـرة إلهیـة لإلمـام علـي

ا وان مــن تقلــد الخالفــة قــد عجــز عــن إجابــة مــن یــرى غیــر ذلــك وادحــاض حججــه ســیم
وفد النصارى مع مقدرة غیره من المسلمین على ذلك مما یـدل علـى انـه لـیس بـأعلمهم 

  !! .أو أفقههم ، وبالتالي فأن منهم من هو أحق منه بذلك 
إما أبو ذر فقد كان بحـرا زاخـرا فـي كـل مجـاالت الفكـر اإلسـالمي ومنهـا الحـدیث      

)سول فقد نقل عن الر  جملة مـن األحادیـث الشـریفة مباشـرة او ممـن تحققـت لـه  (
: عدالته وثقته وروى عنـه الكثیـر ، ومـن اهتمامـه بالحـدیث ومواظبتـه علـى طلبـه قولـه 

)ما ترك رسول اهللا  شیئًا مما صّبه جبرائیـل ومیكائیـل فـي صـدره إال وقـد صـّبه  (
إلــى تجــریح أو تعــدیل وال وقیــل إن أبــا ذر ثقــة حســن الحــدیث ال یحتــاج  )١(فــي صــدري

)نقد فقـد أزیـل عنـه غبـار ذلـك بـنص قـول الرسـول  الخضـراء وال مـا أظلـت  : ( (
یشـرح فیـه األمـور ) الخطبة ( ، وله كتاب  )٢()أقلت الغبراء اصدق لهجة من أبي ذر 

)التي حدثت بعد النبي  كتب الحـدیث مـن أن تـرد جملـة مـن  وال تخـلو جمـیع )٣((
،فقد وصف أبـو ذر بأنـه ) ٤(على صحتها یت عن أبي ذر مع اتفاقهااألحادیث التي رو 

                                                           
   .    ٤٠٩- ٤٠٥/  ٣ ،الذهبي ، تاریخ االسالم : ینظر  )١(
 . ٤٤٩ ،الخزرجي ، خالصة تهذیب الكمال  )٢(
، معـالم العلمـاء ،  ) م١٦٧٠/  هــ١٠٨١ت ( مـولي محمـد صـالح ، ؛ المازنـداري  ٤٦ ،الفهرسـت  الطوسي ، )٣(

  . ٣٣ ،)   د ت ( مؤسسة النشر االسالمي  –قم 
سـنن ) : م ٨٨٨/ هــ  ٢٧٥ت ( ؛ ابو داوود ، سـلیمان بـن االشـعث  ١٤٠/  ٢: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة  )٤(

؛  ١٠٢/ ١ ،؛ البخاري ، صحیح البخاري  ١٦٥/ ١ ،) ١٩٥٠- ٢ط (المكتبة التجاریة  -ابي داوود ، مصر
الجامع الصحیح ( سنن الترمذي )  : م  ٨٩٢/هـ  ٢٧٩ت ( الترمذي ، ابي عیسى محمد بن عیسى بن سورة 

؛ ابن حنبل ، مسند  ٥-٣/  ١ ،)  ١٩٨٣ - ٣ط( دار الفكر  –تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، بیروت ) 
   ١٥٥/  ٥،بن حنبل 

 . ٣١٢- ٣١١/  ٨ ،االمیني ، الغدیر : ینظر  )٥(
  ؛ ٣١ ،حسن الصدر ، الشیعة وفنون اإلسالم  )٦(
 . ٣٢٨- ٣٢٦/ ١٦ ،محسن األمین ، أعیان الشیعة  )٧(

 



159 
 

وثبـــت علـــى المشـــقة والعنـــاء ) الحیـــاة والمـــوت (أول مـــن تكلـــم فـــي علـــم البقـــاء والفنـــاء 
المحــن والرزایــا،وتعلم األصــول ونبــذ الفضــول،وكان وحفــظ العهــود والوصــایا وصــبر علــى 

الـى الـذي مثلـه فـي بـاب واحـد  وهـو أول مـن جمـع كـل حـدیث )٥(یوازي بن مسعود في علمه
عــین ( وصــایا النبــي، والــذي شــرحه المجلســي وســماه (، ولــه أیضــًا كتــاب )٦( وعنــوان واحــد

   .  )٧( )الحیاة 

  

شــار إلــى إن أبــا ذر هــو الــذي زرع بــذرة التشــیع فــي كثیــر مــن بلــدان العــالم اإلســالمي     وُی
لتقـى بـبعض أهلها،وكـان ذلـك عـن آنذاك ال سیما البلدان التي رحل إلیها إضـافة إلـى التـي ا

 (u)طریـــق تركیـــزه علـــى أحادیـــث الرســـول الكـــریم فـــي اســـتخالف أمیـــر المـــؤمنین علـــي 
)واإلشادة بفضله في اإلسالم وحقه في الخالفة والتعریف بمكانته من الرسول ))١(.   

)وال یغفــــل مــــا كــــان مــــن دوره فــــي حفــــظ حــــدیث رســــول اهللا       وروایتــــه ألغلــــب  (
الذي یضیق البحث عن الخـوض بتفصـیل أدوارهـم ومرویـاتهم  (u)علي  أصحاب اإلمام

وجنــــــــدب  )٢(االصــــــــبغ بــــــــن نباتــــــــه: ومنــــــــاهجهم فــــــــي الجمــــــــع او الروایــــــــة ومــــــــن أبــــــــرزهم 
  )٧(،وقرضـة بـن كعـب  )٦(،وحّبـة بـن جـوین)٥(،وأویـس القرنـي )٤(،ومخنف بن سـلیم)٣(االزدي

  . )١٠( ، وعامر بن وائلة )٩(، ویزید بن قیس )٨(وقیس بن سعد،

                                                           
 . ١٩١- ١٩٠/  ٢ ،الكوراني ، جواهر التاریخ  )١(
 . ٣١٦/  ١ ،؛ ابن حجر ، تهذیب التهذیب  ٣٠٨/  ٣ ،المزي ، تهذیب الكمال  )٢(
 . ١٧٥/  ٣ ،؛ الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ١١٠/  ٤ ،ابن حیان ، الثقات  )٣(
 ٣ ،؛ الكامــــل فـــي التــــاریخ  ١٤١/  ٤ ،؛ ابـــن األثیــــر ، أســـد الغابـــة  ١٠٥: ابـــن النـــدیم ، الفهرســــت  )٤(
/٢٥١ . 
  .٤٣١/  ١: ابن األثیر ، اسد الغابة  )٥(
االستبصــــار فــــي نســــب ) : م  ١٢٢٣/ هـــــ ٦٢٠ت ( ة بــــن قدامــــ المقدســــي ، موفــــق الــــدین عبــــد اهللا )٦(

؛ابـــن ١٢٤-١٢٣،) د ت(دار الفكـــر العربـــي –الصـــحابة مـــن االنصـــار،تحقیق علـــى نـــوهض ، بیـــروت
 . ٣/٢٣١،حجر،االصابة

؛ ابـــن حبـــان ،  ١٤١/  ٧ ،؛ البخـــاري ، تـــاریخ البخـــاري  ٢٣٥ ،خلیفـــة بـــن خیـــاط ، طبقـــات خلیفـــة  )٧(
 ،؛ ابـن العمـاد ، شـذرات الـذهب  ٥٩/  ٦ ،حدید ، شرح نهج البالغة ؛ ابن ابي ال ٣٣٩/  ٣ ،الثقات 

 .   ٩٣/  ١٤ ،؛ الخوئي ، معجم رجال الحدیث  ٥٢/  ١
 . ٢/٣٤٣،ذكر أخبار اصفهان: األصفهاني )٨(
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  الـشعــر
 

ألهمیــة الشــعر مــن بــین الكــالم عنــد العــرب فقــد جعلــوه دیــوان علــومهم وأخبــارهم      
وشاهد صوابهم وخطأهم ، واصالً یرجعـون إلیـه فـي كثیـر مـن علـومهم وحكمهـم ، ومـا 

ِبُعُھُم اْلَغاُوو(ذكر في القران الكریم من تندید بالشعراء بقوله تعـالى َعَراُء َیتَّ  (*)) َن َوالشُّ
أریُد بـه الشـعراء المـأجورین المتـاجرین بـه الـذین یقلبـون الحقـائق ویصـنعون مـن الظـالم 

  .مظلوما وعكسه العكس 
 )١(:وقـد اعتز العـرب بالشعر كثیراً ورأوا إن منه مـا هـو حكمـه ، یقـول الـدینوري       

، والسـور  الشعر معدن علوم العرب وسفر حكمتها ودیـوان أخبارهـا ، ومسـتودع أیامهـا
المضــروب علــى أثارهــا والخنــدق المحجــوز علــى مفاخرهــا والشــاهد العــدل یــوم النفــار ، 
والحجــة القاطعــة عنــد الخصــام ، مــن لــم یقــم عنــدهم علــى شــرفه ومــا یدعّیــه لســلفه مــن 
المناقـب الكریمـة والفعـال الحمیــدة بیـت منـه او اكثـر شــنّت مسـاعیه وان كانـت مشــهورة 

ان كانـــت جســـامًا ، ومـــن قیّـــدها بقـــوافي الشـــعر وأوثقهـــا ودرســـت علـــى مـــرور األیـــام و 
باوزانــه ، وأشــهدها بالبیــت النــادر والمثــل الســائر والمعنــى اللطیــف أخلــدها علــى الــدهر 

  ) .وأخلصها من الجمد ورفع عنها كید العدو وغیض المحسود 

                                                                                                                                                                      
؛ ابـن عـدي  ١١٩،؛ الخطیـب التبریـزي ، االكمـال فـي اسـماء الرجـال  ٦٤/  ٦ ،ابن سعد ، الطبقـات  )٩(

 ،؛ابـن عبـد البـر، االسـتیعاب  ١٢٨ – ٢٦/١٢٧ ،؛ ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشـق  ٨٧/  ،، الكامل 
٤/١١٥ . 
  .٤٠٣/  ١ ،؛ ابن العماد ، شذرات الذهب  ١١٣/  ٤ ،؛ ابن حجر ، اإلصابة  )١٠(
  
 

 . ٢٢٤ایة / سورة الشعراء (*)
 . ١٨٥/  ٢ ، ١٩٢٨القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصریة ، ، عیون األخبار:ابن قتیبة )١(



161 
 

وانتشــاره كسـائر العــرب ممـن یعنــى بالشـعر  (u)وقـد كـان صــحابة اإلمـام علــي     
تشهاد به في جمیع ما یمرون به من مواقف وأحداث ، أذ أوقف من نظـم الشـعر واالس

مــنهم اشــعاره لخدمــة الكلمــة الحــق واعــالء شــأن الــدین الحنیــف ، وقــد حــوت مصــادر 
افذاذًا كقـیس " التاریخ االسالمي الكثیر من الشواهد على ذلك ، اذ كان بعضهم شعراء

ره االحـداث التاریخیـة والمعـارك التـي سعد بن عبادة األنصاري الذي جسده في شـعبن 
، فلـه  (u)شارك فیها منذ عصر الرسالة وحتى خالفة أمیـر المـؤمنین اإلمـام علـي 

  : )٢(یفخر بنفسه
               انــــــــا بـــــــــن سعـــــــــد زانــــــــه عبـــــــــادة

             والخزرجیـــــــــون رجـــــــــال ســــــــــادة    ٠
٠  
ــــــــــادة              ــــــــــراري بالوغـــــــــا بع ـــــــــیس ف ل

ـــــــــــالدة             ان الفـــــــــــرار لل    ٠ ـــــــــــى  ق فت
٠  
ــــــــادة             ـــــــي  الشه ـــــــت  لقن ـــــــا رب ان ی

والقتـــل خیـــر مـــن عنـــاق  غـــادة               ٠
٠  

   )١(:وفي نفس الغرض له  
وأنــــي  مــــن  القــــوم  الیمــــانین ســــّید            

ـــــاس اال ســـــّید ومســـــودُ     ٠ ـــــا الن               وم
٠  

وبــزَّ جمیــع النــاس أصــلي ومنصــبي        
ـــدُ     ٠ ـــو الرجـــال مدی ـــه أعل             وجســـیٌم ب

٠  
   )٢(:وقد ذكرنا انه ذكر جمیع معاركه كلها بشعره ومنها قوله 

ـــــــــــــــح ـــــــــــــــذین  اذا الفت ـــــــــــــــا  ال                  أنن
شهــــــــــــدنا وخیبــــــــــــرًا وحنینــــــــــــا               ٠

٠  
ــــر             ــــك  قاصــــمة  الظه ــــدر وتل ــــد ب بع

  ٠     وأحـد وبالنظیـر ثنینـا          ٠
وعمـار بـن  (u)مع ولده االمام الحسـن  (u)كما انه قال لما أرسله االمام علي 

 (u)یاسر الى الكوفة لدعوة أهلها الى نصرته فأنشد بعد ان خطـب االمـام الحسـن 
   )٣(:وعمار قائًال 

         . علیـًا  وابنـاء  النبي  محمد            . رضینا   بقسم  اهللا  اذ كان قسمنا 
                                                           

  . ٩٩/  ٨ ،، ابن كثیر ، البدایة والنهایة  ٨٦/  ١ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٢(
 
، الـــــدیلمي ،ابـــــي محمـــــد الحســـــن بـــــن ابـــــي الحســـــن  ١٧٧/  ١ ،الخطیـــــب البغـــــدادي ، تـــــاریخ بغـــــداد  )١(

 . ٢٠١/  ٢ ،) ١٩٧٨-٤ط(مؤسسة االعلمي-ارشاد القلوب، بیروت): م١٣١١/هـ٧١١ت(
 . ٢٢٦ ،ري ، صفین المنق )٢(
  . ٨٥ ،الصدوق ، االمالي  )٣(
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          ُنقّبــــل  یدیــــه  مــــن  هــــوى  وتــــودد    .وقلنا   له  أهًال   وسهًال  ومرحبًا  
.  

ــى الرضــا      ــك ال ــا ترضــى نجب ــا بم فمرن
ــــد              . ــــوالي والصــــفیح  المهن بصــــم الم

.  
         وان كــــان مــــن ســــودت غیــــر مســــود    .وتسوید  من  سودت  غیر  مدافع  

.  
  .        وان تخط ما تهوى فغیر تعمدّ     .فذاك  نریده   فأن  نلت  ما  تهوى 

  :وبعد ان أجاب أهل الكوفة أنشد 
أجـــابوا ولــــم یـــأبوا بخـــذالن مـــن خـــذل          .  جزى اهللا اهل الكوفة الیوم نصرة 

.  
 رضینا به من ناقضـي العهـد مـن بـدل     . وقالوا عليٌّ خـیر حاف وناعـل    

.  
  .  یسوق بها الحادي المنیخ على جـمل    . *  مـداً هما ابـرز ازوج النبي تع 

وما هكذا االنصاف من اعظم بـذا المثـل      .فما هكذا كانت وصاة  نبیـكم        
.  
ــــال لقائــــل         ــــذا مـــــن مق ــــل بعـــــد ه فه

  . اال قبـّح اهللا األمـانـي والعـلـل   ٠    .
   

)رسول اهللا  وكان لواء( اللواء في صفین  (u)وقد سلّمه اإلمام علي  الـذي  (
)لم یر منذ وفاة الرسول     )١(:فقال قیس یبث روح الجهاد في العسكر  (

ـــــــه مـــــــدد    .       هذا اللواء الـذي كّنا نخـف به ــــــــبي وجــــــــبریل ل             مــــــــع الن
.  
مـــا ّضـــر مـــن كانـــت االنصـــار عیبـــة         

ان ال یكــــون لــــه مــــن غیــــرهم أحــــد      ٠    .
.  

وا  طالـــــت أكفهـــــم         قـــــوم  اذا  حـــــارب
المشــــــرفیة   حتــــــى  یفــــــتح  البلــــــد               .

.  
  

   )٢(:وله یخاطب معاویة 
      یـــا بـــن هنـــد دع التوثـــب فـــي الحـــرب

إذ  نحــــــن   فــــــي  البـــــــالد   تأینـــــــا             .
.  

نحـــــــن مـــــــن قـــــــد رأیـــــــت فـــــــأدن اذا             
          شـــئت بمـــن شـــئت فـــي العجـــاج الینـــا    .

.  
وان   شـــــــــئت  محضـــــــــًة أسرینــــــــــا              .رزنا  بالجمع نلقك في الجمع  ان  ب

.  
        . تدعـو   في   حربنـا ابوینا       .    .  فألقنا في اللفیف نلقاك في الخزرج

ــــــا   أردت   فخـــــــذه       أي  هـــــــذین  م
ــــا                . ــــك الهوین ــــیس  من ــــا  ول ــــیس  مّن ل

.  
                                                           

؛ ابـن  ٢١٦/  ٤ ،؛ ابـن األثیـر ، أسـد الغابـة  ٢٤٥/  ٣ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینـة دمشـق : ینظر  )١(
 . ٥٣٩/  ٢ ،عبد البر ، االستیعاب 

 . ٢٤٦/  ٣ ،ابن عساكر ، تاریخ دمشق  )٢(
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ي فقــد كــان شــاعرًا مجیــدًا ، لــم ُیســتدل علــى انــه ادرك الرســول أمــا أبــو األســود الــدؤل 
( كمـا أنـه تمیـز مـن بـین شـعراء  )٣(وشهد بدرًا مع المسلمین اال من خالل شعره (

  . )٤(االسالم عامة وشعراء العصر االموي خاصة من خالل قصائده ونفسه الشعري
دیح والهجـاء والرثـاء وله دیوان شـعر تنـاول فیـه مختلـف األغـراض الشـعریة كالمـ      

والحكمــة والزهــد والــوعظ ، كمــا جّســد بعــض مواقفــه مــع شخصــیات مجتمعــه بأشــعاره ، 
  ٠   وله

   )١( :كقوله  (u)أشعار كثیرة ورائعة في اإلمام علي 
ــــــا حســــــین          إذا  اســــــتقبلت وجــــــه أب

ــــــــــــا    . ــــــــــــدر راق  الناظرین ــــــــــــت الب                رأی
.  

ـــــت     ـــــث كان ـــــریش حی وقـــــد علمـــــت ق
ـــــــــك خیرهـــــــــا حســـــــــبًا ودینــــــــــا٠    .              بأن

.  
  

ــــــــي                                ــــــــدى اإلمــــــــام عل ــــــــه ل ــــــــه ویبغــــــــي علی ــــــــاد كــــــــان یوقــــــــع فی ــــــــذكر أن زی وممــــــــا ی
   )٢(:فالمه أبو األسود في مواضع عّدة منها قوله ) قبل أستلحاق معاویة له ( 

نبئـــــت  أن  زیـــــادًا  ظـــــّل یشـــــتمني            
لقـــــول  یكتـــــب  عنـــــد  اهللا والعمـــــل         وا    .

.  
           وقـــد  لقیـــت  زیـــادًا  ثـــم  قلـــت  لـــه

ـــه الرســـل             . ـــت  ب ـــك  مـــا  خّب ـــل  ذل وقب
.  
ــــة         ــــي كــــل مجمع ــــى َم تســــرقني ف حت

ـــُل              . ـــت اذا مـــا شـــئت منتق عرضـــي  وأن
.  
ومكفـــــــل  اهللا  بـــــــالعتبى  ومعتـــــــرف        

ــــذل         إن  قــــد  ظلمــــ    . ت ومســــتعٌف ومعت
.  
كــــل  أمــــرئ  صــــائر  یومــــًا لشــــیمته         

ـــى بهـــا الرجـــل             . ـــة  یبل ـــل  منزل ـــي  ك ف
.  

                                                           
 . ٢٩٧/  ١٢ ،ابو الفرج االصفهاني ، االغاني  )٣(
 . ٥٦٤ ،)  ١٩٩٨ -١ط( الفرق االسالمیة في الشعر االموي ، بیروت : القاضي النعمان  )٤(
مؤسســــة اإلمــــام  –، االربعــــون حــــدیثًا ، قــــم ) م١١٨٦/ هـــــ  ٥٨٥ت ( منتجــــب الــــدین : ابــــن بابویــــه  )١(

؛ المجلســي ، بحــار  ٩٨ ،، ابــن شهراشــوب ، مناقــب ال ابــي طالــب  ٩٢ ،)  ١٩٩٨ – ١ط(المهــدي 
، المكتبـة الحیدریـة  أالشـرف شـجرة طـوبي ، النجـف -، محمد مهدي ؛ الحائري  ١٢٠/  ٤٢ ،وار االن
 ،؛ المحمــــودي ، نهــــج الســــعادة  ١/٤١٣: ؛ االحمــــدي ، مواقــــف الشــــیعة ١٠٤/  ١ ،١٩٨٥ – ١، ط

مجمــع الزوائــد ومنبــع  ،)م  ١٤٠٤/ هـــ ٨٠٧ت  (بــي بكــر بــن ســلمان أالهیثمــي ، علــي بــن ؛  ٨/٥١١
 ،؛ الطبرانــــــي ، المعجــــــم الكبیــــــر ٩/١٤٤: )١٩٨٨ – ١ط(بیــــــروت ، دار الكتــــــب العلمیــــــة الفوائــــــد ، 

 . ٣/١١٣٢ ،؛  ابن عبد البر ، االستیعاب  ١/١٠٢
 . ١٠٨/  ١١ ،االصفهاني ، االغاني  )٢(
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ورغــم إلحــاح زیــاد بــالتعریض بــه وشــتمه لــم یكــن أبــو األســود مبالیــًا بــه ویوضــح ذلــك  
   )٣(:قوله

            رأیـــــــت زیـــــــادًا  یجتـــــــویني  بشـــــــره
  . باٍد مـقاتلـه      وأعـرض عـنه وهـو    .

            وكــــــــل امــــــــٍر واهللا بالنــــــــاس عــــــــالم
  .   لـه عـادة قامـت علیـها شمائلـه    .

تعودهـــــا فیمـــــا مضـــــى مـــــن شـــــبابه            
  . كـذلك یـدعـو كـل امـر أوائلــه          .

ــــــي ــــــُه  صــــــفحي  لــــــه وتحمل             ویعجَب
 وذو الجهل یحذي الفحش مـن ال یعاجلـه.    .

.  
              فقلــــــت  لــــــه ذرنــــــي  وشــــــأني أننــــــا

  . كـالنا علیـه معـمل فـهو عاملــه        .
  

وال بیتــه حتــى فــي الفتــرة التــي ضــّیق  (u)وظــل أبــو األســود موالیــًا لإلمــام علــي   
وأنصــارهم ، إال انــه لــم یخــف فــي الحــق لومــة  (u)األمویــون فیهــا علــى آل البیــت 

ـــراً  ـــة  الئـــم وكـــان موقفـــه صـــریحًا وكثی ـــه بشـــعره فقـــد أنشـــد أثـــر ســـوء معامل مـــا عبّـــر عن
  )١(: األمویین للعلویین 

         مـــاذا  تقولـــون  إن  قـــال النبـــي لكـــم
           مــــــاذا فعلــــــتم  وانــــــتم  أخــــــر األمــــــم    .

.  
بأهـــــل بیتـــــي وأنصـــــاري ومحرمتـــــي          

مــــنهم اســــارى وقتلــــى ضــــرجوا بــــدم                .
.           

ائــي أن نصــحت لكــم       مــا كــان هــذا جز 
أن تخلفــوني بســوء فــي ذوي ورحمــي      .

.  
  
وكثیرًا ما ُعدَّ أبو األسود في البخالء والصـق بـه ذلـك الوصـف الـذي كـان یعللـه       

بالزهد واالقتصاد ولیس بخًال ، وقد وضح في شـعره ان ذلـك ضـربًا مـن الحكمـة حیـث 
  )٢(: قال 

  العیش ال عیش إال مـا اقتصـدت فـأن
         ســــرفت   لقیــــت   الضــــر و العطبـــــا    .

.  

                                                           
  ٦٨ ،)  ١٩٦٤ – ١ط( دیوان ابي االسود ، تحقیق محمد حسن ال یاسین ، بغداد  )٣(
 

 . ٨١ ، أبو األسود ، الدیوان )١(
 . ٦٩ ،ن . م  )٢(
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ولمكانــة أبــي األســود العلمیــة یكــاد ال یخلــو شــعره مــن التحــریض علــى حــب العلــم      
   )٣(:والتعریف بمكانة العلماء فنراه یقول 

ــــــٌن  وتشــــــریف لصــــــاحبه             ــــــم زی العل
ــــدیت فنــــون العلــــم واالدبــــا    .             فأطلــــب ُه

.  
أصــــل بــــال أدب            ال خیــــر فــــیمن لــــه

ــــه حدبـــــا               . ــــى مــــا زان ــــى یكــــون عل حت
.       

العلـــــم كنـــــز  وذخـــــر  ال نفـــــاذ لـــــه              
نعــــم القــــرین إذا مــــا صــــاحب صــــحبا                .

 .  
  )٤(: كما وصف شعره بأنه كثیر الحكمة والمواعظ كقوله     

ــــّد  أمــــرءا ــــى   تجّربــــه        "   ال تحم حت
ــــــه      . مــــــن  غیــــــر  تجریــــــب           وال  تذَمّن

.  
          فحمــــدك المــــرء مــــا لــــم تبلــــه ســــرفٌ 

ـــــذیب              . ـــــد الحمـــــد تك وذمـــــك المـــــرء بع
.  

  : وقوله 
ـــــاب دونـــــه            ـــــٍح ُیغلـــــق الب أال رّب نُص

وغـــــّش الـــــى جنـــــب الســـــرور ُیقـــــّرب              .
.  

  )١(:وذم قاتلیه فهو القائل  (u)ولم تخِل قصائده من رثاء الحسین 

            أترجـــــو   أمـــــًة   قتلـــــت   حســـــیناً   
ـــــوم   الحســـــاب    .             شـــــفاعة   جـــــده   ی

.  
وعلى نهج أبي األسود سار أبناؤه ، فقد أرسل الیه معاویة یومًا هدیة یتقـرب الیـه      

من این هذه یـا ابـي ) : وكانت صغیرة لم تبلغ بعد ( بها ، ومنها حلوى ، فقالت ابنته 
  ! بعثها معاویة یخدعنا بها عن دیننا : ؟ فقال 

   )٢(: فقالت طفلته  
ـــــن حـــــرب             ـــــر یـــــا ب أبالشـــــهد المزعف

ــــــــــا                . ــــــــــك أحســــــــــابًا ودین ــــــــــع علی نبی
.  

ـــــــــون هـــــــــذا ـــــــــف یك ـــــــــاذ اهللا كی                مع
ــــــــــــــا                  . ــــــــــــــر  المؤمنین ــــــــــــــا أمی وموالن

.  
  

                                                           
 . ٩١ ،ن . م  )٣(
 . ١٨٦ ،)دت(منشورات االعلمي لعلوم االسالم  -تأسیس الشیعة ،طهران: حسن الصدر   )٤(

ه عـــن تـــذكرة الخـــواص ، ترجمـــ -) م١٢٥٦/  هــــ٦٥٤ت  ( ، یوســـف بـــن عبـــدا هللا ســـبط بـــن الجـــوزي )١(
 . ١٨٩ ،)  ٢٠٠٤ – ١ط( لوم ـیروت ، دار العـمحمد صادق بحر العلوم ، ب الفارسیة 

 . ٢١٣ ،المرتضى ، االمالي  )٢(
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لــم یقتصــر شــعر أبــي األســود علــى ضــرب واحــد مــن فنــون الشــعر وهــذا یــدل علــى و   
مقدرة أدبیة كبیرة ، فقـد كتـب قصـائدًا غزلیـة مـن أشـهرها تلـك القصـیدة التـي كتبهـا فـي 

   )٣(:جارة له نصرانیة تدعى أم خالد قائًال 
  

           یقولـــــــون     نصـــــــرانیة   أم خالـــــــد
ـــــس ودینهـــــا    . ـــــل نف ـــــت  ذروهـــــا ك     فقل

 .  
ـــــد            ـــــك   نصـــــرانیة   أم خال ـــــأن   ت ف

              فـــــأن  لهـــــا  وجهـــــًا جمـــــیًال  یزینهـــــا      .
.         

ــــر زرقــــة عینهــــا               وال عیــــب فیهــــا غی
ـــــر زرق عیونهـــــا    . ـــــاق الطی              كـــــذاك عت

.  
د ونســـبوها ألنفســـهم ، وكثیـــرًا مـــا نســـخ الشـــعراء أو انتحلـــوا درراً مـــن أبیـــات أبـــي األســـو 

  ٠  بإبدال
كلمة أو إضـافة أخـرى أو تقـدیم حـرف أو تـأخیره ، فـال یكـاد امـرءًا یسـمع مطلـع البیـت 

احمــد _ اال ویتبــادر الــى ذهنــه ان قائلــه هــو ) ومــا طلــب المعیشــة بــالتمني : ( القائــل
 إال إن الحقیقة ان ذلك البیت هو ألبي األسود الدؤلي قالـه ضـمن قصـیدة لـه_ شوقي 

ــًا ، یخاطــب بهــا أبنــه  الئمــًا إیــاه علــى تقاعســه عــن ) أبــا حــرب ( قبــل أربــع عشــر قرن
   )١(:طلب الرزق ولزومه الدار قائًال فیها 

              ومــــــا   طلــــــب  المعیشــــــة بــــــالتمني
ولكـــــــن الـــــــقِ   دلـــــــوك فـــــــي الــــــــدالء                   .

.          
            تجئــــــك    بملئهــــــا  طــــــورًا  وطــــــوراً 

تجئـــــــــك  بحمـــــــــأة   وقلیـــــــــل  مــــــــــاِء                    .
.  

ـــــى   كســـــل  التمنـــــي             ـــــد  عل وال تقع
تحیــــــــل علـــــــــى المقــــــــادر والقضــــــــــاِء                     .

.  
           فـــــأن  مقـــــادر    الـــــرحمن  تجــــــري

بــــــــــأرزاق الرجــــــــــال مــــــــــن السمـــــــــــاء                    .
.  

وعجــــــــــز المــــــــــرء اســــــــــباب البـــــــــــالء                    .             مقـّدرة  بعـج أو  ببـسـط
.  

وبعــــض الــــرزق فــــي دعــــٍة وخفــــٍض           
ــــــــاءِ     . ــــــــرزق یكســــــــب بالعن                    وبعــــــــض ال

. 

                                                           
/   هــــ٣٦٨ت (بـــن المرزبـــان عبـــدا هللابـــو ســـعید الحســـن بـــن أالســـیرافي ، ؛   ٩٧: دیـــوان أبـــي األســـود  )٣(

  . ١١ ،١٩٣٦النحویین البصریین ، بعنایة فرنسیس فرانكو ، باریس ،  ـ أخبار)   م٩٧٩
 
خزانـــــة االدب،تحقیـــــق محمـــــد نبیـــــل ،امیـــــل ):م١٦٨٢/هــــــ١٠٩٣ت(البغـــــدادي ،عبـــــد القـــــادر بـــــن عمـــــر )١(

 . ٣٢٩/  ١٢ ،؛ األصفهاني األغاني ١٣٨/  ١ ،)١٩٩٨-١ط(دار الكتب العلمیة -بدیع،بیروت
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كما كان ألبي الطفیـل عـامر بـن واثلـه دیونـًا شـعریًا ، ووصـف بأنـه شـاعر حسـن      
المطلــــق ألمیــــر  وقــــد ضــــّمن شــــعره كثیــــر مــــن األبیــــات توضــــح حبــــه ووالئــــه )٢(الشــــعر

، فعنـدما  )٣((u)ال یبالي وان انشدها بحضرة أعداء اإلمام علـي  (u)المؤمنین 
اســتقر األمــر لمعاویــة ، كــان معاویــة یرغــب بلقــاء أبــي الطفیــل وكســبه إلــى صــفه ألنــه 
كـان كثیــراً مــا ینــال معاویــة فــي شــعره ، حتــى ان أنصــار معاویــة كــانوا كثیــرًا مــا یــردون 

وتــارة تهدیــداً ، فقــد كــان عمــرو بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم  علیــه ذلــك تــارة شــتماً 
   )٤(: كثیري اإلساءة ألبي الطفیل حتى أنه قال 

  
إال أن معاویــة قــد عــرف عنــه الــدهاء والمكــر ومــن ذلــك انــه كــان یمیــل إلــى كســب    

أعدائـه عـن طریــق اللـین ، فجعــل یكاتبـه ویتلطــف لـه حتـى أتــاه فلمـا قــدم علیـه ، ســأله 
: یــا أخــا كنانــة مــن أحــب النــاس إلیــك ؟ فبكــى أبــو الطفیــل ثــم قــال : معاویــة    قــائًال 

                                                           
؛ الطهرانـــي ، اقـــا بـــزرك  ، الذریعـــة الـــى تصـــانیف الشـــیعة  ،  ٢٣٣/  ٥ ،ابـــن األثیـــر ، أســـد الغابـــة  )٢(

 . ٤٣ ،١ق  ٩ج  ،)  ١٩٨٣ – ٣ط( دار األضواء  –بیروت 
؛ األمــین ،  ٣٧٧/  ١٦ ،؛ ابــن عسـاكر ، تـاریخ مدینــة دمشـق   ٥٥٤ ،ابـن مـزاحم المنقــري ، صـفین  )٣(

 . ٤٠٨/  ٧ ،أعیان الشیعة 
؛ المرزبــــاني الخراســــاني ، مختصــــر  ١٠٢/  ٣: ؛ ابــــن عــــثم ، الفتــــوح  ٣١٣: ابــــن مــــزاحم ، صــــفین  )٤(

، المیـانجي ، مواقـف الشـیعة  ٤٠٨/  ٧ن الشـیعة، ، األمـین ، أعیـا ٣١ – ٢٩أخبار شـعراء الشـیعة ، 
،١٧٤/  ٢  . 

          أیشــــتمني  عمــــرو  ومــــروان  ضــــلةً 
بحكـــــم  بـــــن  هنـــــد  والشـــــقي ســـــعید                  .

.  
ـــأنهم         ـــد  شـــائعون ك ـــن  هن وحـــول  ب

اذا  استفاضــــــوا فــــــي الحــــــدیث قــــــرود         .
.  

یعّضـــون  مـــن  غـــیض علـــى أكفهـــم            
ورّدك  مــــــــا  ال  تســــــــتطیع    شــــــــدید                 .

.  
ـــي          ـــد  وأنن ـــن  هن ومـــا  مســـّني  اال ب

لتلـــــك  التـــــي  یشـــــجي  بهـــــا الرصـــــود                 .
.  

          كمـــا  بلّغـــت  ایـــام   صـــفین  نفســـه 
تراقبــــــــــه   والشــــــــــامتون    شهـــــــــــود         . 

.  
فلـــــم  یمنعـــــوه  والرمـــــاح    تنوشـــــه         

ـــــود                  . ـــــان  عن یخـــــب  بهـــــا  رجـــــب  البن
.  

وطـــارت لعمـــرو فـــي الفجـــاج شـــفیة           
ـــــد               . ـــــع الســـــیوف یحی ومـــــروان عـــــن وق

.  
ومــــا  الســــعید   همــــة  غیــــر نفســــه           

ـــــد               . ـــــات مزی ـــــي الحادث ـــــه  ف ـــــدي  ل وعن
.  
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عها قلبـًا وأشـرفها أبـًا وجـدًا وأطولهـا باعـًا وأرجحهـا ذراعـًا ذاك إمـام األمـة وقائـدها وأشـج
فقــال ! مــا هــذا أردنــا كلــه : وأكرمهــا طباعــًا واشــمخها ارتفاعــاً ، فزجــره معاویــة ثــم قــال 

   )١(:وهل أنا قلت العشر من أفعاله ثم انشد : أبو الطفیل 
  

صــــهر   النبــــي   بــــذاك اهللا اكرمــــٌه          
ـــــــّدخر              اذ اصـــــــطفاه             . وذاك الصـــــــهر ُم

.  
فقــــام بــــاالمر والتقــــوى ابــــو حســــن          

بــــٍخ  بــــٍخ هنالــــك فضــــل مالــــه خطــــر               .
 .       

ـــــه ـــــّم ب ـــــرن منـــــه أن ال               ال یســـــلم الَق
             وال یهــــــــــاب وان أعدائــــــــــه كثـــــــــــروا         .

.  
ـــــــى  منیتـــــــه                ـــــــن رام صـــــــولته واف م

ال یــــدفع الثكــــل عــــن أقرانــــه الخــــدُر                  .
.  

  

  : ثم قال 
              اشهـــــــــــــد    بــــــــــــــاهللا    وآالئـــــــــــــه

  . وآل یاسین وآل الزمـر                .
ـــــــب             ـــــــي  طال ـــــــن  أب ـــــــي  ب أن   عل

   .   بعد  رسول  اهللا خیر البشـر         .
لـــــو  ســـــمعوا  قـــــول نبـــــي الهـــــدى              

ــــــر                 . ـــــي كف ـــــن حـــــاد عـــــن حـــــب عل م
.   

  

ولم یقتصر شعر أبي الطفیـل علـى الجانـب السیاسـي الـذي تركـز علـى مفـاخرة أعدائـه 
، وٕانمــا تعــداه إلــى أغــراض  (u)أو الــرد علــیهم أو بیــان أســباب والئــه ألهــل البیــت

   )١(:قولهالشعر األخرى فله أشعار رائعة في الحكمة والفخر والهجاء والغزل والمدح ك
  

ال در در اللیــــــالي كیـــــــف تضحـــــــكنا        
منهــــــا  خطــــــوب  أعاجیــــــب  وتبكینــــــا                 .

.  
            ومثــــل مــــا تحــــدث االیــــام مــــن غیــــرٍ 

یـــــا بـــــن  الزبیـــــر عـــــن الـــــدنیا تســـــلینا                 .
.  
ــــاس فیقبســــنا         ــــن عب ـــــّا نجـــــيء اب كن

ــــــــدینا        . ــــــــًا  ویكســــــــبنا  أجــــــــرًا ویه علم
.  

              وال یـــــــــــــزال عبیـــــــــــــد اهللا مترعـــــــــــــةً 
جفانـــــــه  مطعمـــــــًا  ضـــــــیفًا ومســـــــكینا                 .

.  
فـــــــالبر والـــــــدین والـــــــدنیا بـــــــدارهما             

ننــــــال منهــــــا الــــــذي نبغــــــي اذا شــــــینا                   .
.  

                                                           
/  هــ ٥٦٨ت ( ؛  الموفق الخـوارزمي ، الموفـق بـن أحمـد المكـي  ١٤٩/  ١٥األصفهاني ، األغاني ،  )١(

 . ٣٣٣، ) د ت ( المناقب ، قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي   -)م ١١٧٢
؛  ٣٥٦/  ٣: ؛ الـذهبي ، سـیر اعـالم النـبالء ١٣٠/  ٢٦ ،ابن عساكر ، تاریخ مدینـة دمشـق : ینظر )١(

 . ٢٣٨/ ٢ ،، األحمدي المیانجي ، مواقف الشیعة  ٩٣٨/  ٣،ابن عبد البر ، االستیعاب 
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  .       عمایات  باقیـنا وماضینا           .ان النبي هو النور الذي كشفت به  
ــــم         ــــا وله ـــــي دینن ـــــٌة ف ورهطــــُه عصم

فضــــــٌل  علینــــــا  وحــــــق واجــــــب فینــــــا                  .
.  

ولســـــت فأعلمــــه أولــــى مــــنهم رحمــــًا         
ـــــــا                     . ـــــــه دین ـــــــى ب ـــــــر ال أول ـــــــاابن الزبی ی

.  
ولــه قصــیدة فــي رثــاء ابنــه الطفیــل هــي مــن روائــع مــا قالــه الشــعراء العــرب فــي الرثــاء 

   )٢(: ول فیها یق
خلـــــى ُطفیـــــل علـــــى الهـــــم فأنشـــــعبا            

وَهــــــدَّ   ذلــــــك   ركنــــــي َهــــــّدًة  عجبـــــــا             .
.  

ــــــي صــــــحبة ال انســــــاهما ابــــــدا           وأبن
ــــي نصبـــــا                . ــــان ل ــــل ك ــــیمن نســــیت وك ف

.  
             وأخطــــــــأتني المنایــــــــا  ال تطــــــــالعني

            حتـــــى كبـــــرت ولـــــم یتـــــركن لـــــي نشبــــــا    .
.  

           وكنــــت بعــــد ُطفیــــل كالــــذي نضــــبت
عنـــه المیـــاه وغـــاَص المـــاء  فأنقصـــبا               .

.  
          فـــــال بعیـــــَر لـــــه فــــــي االرض یركبـــــه

وان ســـــعى إثـــــَر مـــــن قـــــد فاتـــــه لغبـــــا                  .
.  

معــروفین اال انهــم كــانوا فرســانًا " شــعراء (u)ولـم یكــن بعــض أصــحاب اإلمــام علـي 
شــجعان ، فكــان مــن حــق أنفســهم علــیهم ان یفتخــروا بهــا ، فكــان البــد أن یجســّدوا ذلــك 
بأبیات من الشعر ، لـذا نجـد لبعضـهم اشـعارًا نـادرة ُحصـرت أمـا بـالفخر بالشـجاعة او 

)بمواالة ال بیت رسول اهللا     .)١(كقول المقداد بن األسود (
  .  ـد بالسـّمر العوالي         أبـید الضّ     .         انا الــمقداد یـــوم النزال

وســـــیفي فـــــي الوغـــــا ابـــــدًا صـــــقیل        
  . طلیق الحّد في أهل الضـالل              .

معـــــــي   مـــــــن   آل  كنـــــــدة  كـــــــل           
ــــزال             . ــــوم الن ــــي ی ــــن ف ــــد الطع ــــوم  یجی ق

.  
ـــــــا              ـــــــروم  َمن ـــــــدا وال ـــــــل الع ـــــــا وی فی

ـي القتــــــــاِل            اذا الــــــــتحم الفـــــــــوارس فــــــــ         .
 .   

لنخـــــــٍل بقّعهـــــــا الفـــــــوارس بالنصــــــــال                 .            وهـم  صـرعى كأعجازٍ 
.  

   )٢(:وقوله 

انا الفـارس المشـهور فـي كـل مـوطن     
  .وناصر دیـن للنـبي محمـد             .

ــــد     . لعـّل ننـال الفـوز عنـد الهـنا   ــــل المؤی ــــوز مــــن أضــــحى نزی ــــا ف        فی
.  

                                                           
 . ١٥٤ – ١٥٣/  ٥ ،الطبري ، تاریخ الطبري  )٢(
 . ٢٢٦/  ٢ ،الواقدي ، فتوح الشام  )١(
 . ٢٥٣ – ٢٥٢/  ٢ ،ن . م  )٢(



170 
 

  .         بأسمر خطّي  وعضب  مهنـد    .نقتل عّباد الصلیـب جمـیـعهم    
أمــا عمــار بــن یاســر فلــم تــرد لــه إال أربــع مقطوعــات شــعریة بمناســبات مختلفــة مفتخــرًا 

  )٣(:بشجاعته 
انــــــــا الهمــــــــام  الفــــــــارس  الكـــــــــرار            

ــــــــــار                . ـــــــــي بســـــــــیفي عصـــــــــبة الكفـ أفن
.  

لــــــــت الخیــــــــل  بــــــــال أنـكـــــــــار           ان حا
وقـــــــام ســـــــوق الحـــــــرب مـــــــن عمــــــــار                .

.  
حمــــــى لــــــدین المصــــــطفى المختــــــار           

  .  صلى علیـه الواحد القـهـار              .
ــــــــل أو ضــــــــاء نـهـــــــــاِر                        .وآلـه وصـحبـه االخیـار             ــــــــان لی مــــــــا ب

.  
   )٤(نه وبین عمرو بن العاصوقوله بعد مناظرة بی

صـــــــدق اهللا وهــــــو للصـــــــدق أهـــــــل         
  .          وتعالى   ربي  وكـان جلیـال    .

ـــــي بقتــــــلٍ  ــــــجل  شـــــهادة ول          ربـــــّي ّع
فـــــي الـــــذي قـــــد أحـــــب قـــــتال جمیــــــال               .

.  
  .             علـى كـل  میتـًة  تفضیـال    .مقـبًال غیـر مـدبر للـقـتـًل        

  .           یشربون الرحـیق والسلسبیال    . انهم عـند ربـهم فـي  جـنان        
         مــــن شــــراب األبــــرار خالطــــه المســــك

               وكأســــــــــــــًا   مزاجــــــــــــــــها زنجبیــــــــــــــــال    .
.  

   )١(:وقوله یمدح بالل بن رباح لصبره في تحمل األذى من المشركین 

      جـــزى اهللا خیـــرًا عـــن بـــالل وصـــحبه 
ــــــل                . ــــــو جه ــــــًا وأخــــــرى فاكهــــــًا واب عتیق

.  
عشـــــیة   همـــــا فـــــي بـــــالل بســـــوءة             

ـــم یحـــذرا مـــا یحـــذر المـــرء ذو العقـــل              . ول
.  

ــــــــه          ــــــــام   وقول ــــــــده  رب  االن بتوحی
شــــهدت   بــــأن  اهللا رب   علــــى مهــــل              .

.  
          فـــــأن یقتلـــــوني یقتلـــــوني ولـــــم اكـــــن

ألشـــرك   بـــالرحمن  مـــن خیفـــة القتـــل           .
.  

فیـــــــا رب ابـــــــراهیم والعبـــــــد یـــــــونس           
وموســـــى   وعیســـــى  نجنـــــي وال تمـــــل               .

.  
   )٢(:وقوله    

                                                           
  . ٢٢٧/  ٢ ،ن   . م  )٣(
 . ٤٣١/  ٢ ،؛ األحمدي المیانجي ، مواقف الشیعة  ٣٢٠،ابن مزاحم ، صفین  )٤(
معهـــد الدراســـات  –ســـیرة بـــن اســـحاق ، بیـــروت ) : م  ٧٦٨/ هــــ  ١٥١ت ( ابـــن اســـحاق ، محمـــد بـــن یســـار  )١(

ل ون ، بیروت ، دار الجیـر العثمانیة ، تحقیق عبد السالم محمد ها؛ الجاحظ ،  ١٧٠/  ٤ ،) د ت(واالبحاث 
 ٣/٦٠٤ ،؛ االمـین ، اعیـان الشـیعة  ٣٦٢/  ٢ ،سبل الهدى واالرشـاد  : ؛ الصالحي  ٣٠  ،)م٢٠٠٢-١ط(
. 
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انــــــي   لعمــــــار   وشــــــیخي  یاســــــر         
ــــا   مــــؤمن   ومهــــاجر            . صــــباح    كالن

.  
   )٣(یات الشعریة ، ومنها قولهوكذلك كان لعدي بن حاتم بعض االب

ــــــــــارس  المالحــــــــــم                   .            أبعـد عمـار وبعـد هاشـم ــــــــــدیل ف ــــــــــن ب واب
.  
ـــن حـــاتم        ـــا ب ـــد ی ـــا مـــن بع ترجـــو البق

ـــــــــاهم    . ـــــــــد عضضـــــــــنا أمـــــــــس باألب                 فق
.  

البـــــــد ان یحمـــــــى حمـــــــى المحـــــــارم         
لــــــــیس أمــــــــرؤ مــــــــن یومــــــــه بســــــــالم            .

.  
وثمــة اشــعار لمالــك االشــتر تــدل جمیعهــا علــى الشــجاعة والبســالة والبطولــة ، اذ تجلــى 

  )٤(: أغلبها في الفخر والحرب كقوله 

ـــــدت نابهـــــا ـــــي اذا مـــــا الحـــــرب اب           ان
  .            وأغلقت یوم الوغى أبوابها    .
                 كنــــــــــــــــا   قــــــــــــــــدامها ال اذنابهــــــــــــــــا     .ومزقت من حنق  أثوابها           

.  
لــــــــیس العــــــــدو دوننــــــــا اصــــــــحابها              

مــــــــن هابهــــــــا الیــــــــوم فلــــــــن اهابهــــــــا                   .
.  

  ال طعنها أخشى وال ضربها
   )١(:وقوله 

آلیــــــــت ال ارجـــــــــع حتـــــــــى أضـــــــــربا            
ـــــــا    .              بســـــــیفي المصـــــــقول ضـــــــربًا معجب

.  
ـــــــا               ـــــــذحج مركب ـــــــر م ـــــــن خی ـــــــا أب ان

  .من   خیرهم  نفسًا وأّمًا وأبا                 .
   )٢(:وقوله 

       ألــم تــر  أنــي  فــي   المعــارك اشــتر
أفلـــــــق   هامـــــــات   اللیـــــــوث وأنعـــــــر             .

.  
أمثلـــي  ینـــادى فـــي   القتـــال جهالـــة     

لقیـــــت حمـــــام المـــــوت والمـــــوت احمـــــر                 .
.  

ضـــربتك ضـــرب مثــــل ضـــرب امامنــــا         
علـــــــــي أمیـــــــــر المـــــــــؤمنین وأعـــــــــذر                   .

.  
   )٣(:وقوله 

          فــــي    كــــل  یــــوم   هــــامتي  مقّیــــرة
             بالضـــــرب   أبغـــــي   مّنـــــًة   ومـــــؤخرة    .

.  
                                                                                                                                                                      

 . ٢١٨ ،جعفر النقدي ، االنوار العلویة  )٢(
 . ١٧٦ – ١٧٥/  ٣ ،ابن اعثم الكوفي ، الفتوح  )٣(
 . ٢٦٠/  ١ ،الحدید ، شرح نهج البالغة أبيأبن  )٤(
 . ٢١٦ ،الخوارزمي ، المناقب  )١(
 . ٢١٩ ،م،ن )٢(
 ٤٢٩ ،ابن مزاحم ، صفین  )٣(
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ـــــرة         والـــــدرع   خیـــــٌر  مـــــن بـــــرود حّب
ــــــي   ســــــبیل   الكفــــــرة                . یــــــا رب   جنبن

.  
        وأجعـــــل   وفـــــاتي    بـــــأكف الفجـــــرة

ـــــدنیا    جمیعـــــًا   وبـــــرة               . ال تعـــــدل    ال
.  

  وال یعوضًا في ثواب البررة
والوفـــاء لـــه شـــعرًا لعـــل أبـــرزه  (u)كمـــا ان لـــه فـــي حـــب امیـــر المـــؤمنین علـــي      

   )٤(:فقال االشتر  (u)تجنبها االمام  (u)واشهره ،ما كان اثر نصیحة لالمام 
ــــؤمنین  نصــــیحة   منحــــت أمیــــر  الم

فكــــــان امــــــرءًا تهــــــدى الیــــــه النصــــــائح               .
.  

        فـــأن لـــم  أصـــب  رأیـــًا فحقـــًا قضـــیتهُ 
ـــــادحُ     . ـــــین ف ـــــرى الع             واال  فمـــــا  فیمـــــا  ت

.  
ــــده          ــــه  وعن ــــه  والحــــق  فی ــــت  ل وقل

            وقلبــــي  لـــــه  قــــد  یعلـــــم  اهللا   جـــــانحُ     .
.  

  .وسعد  وعبد  اهللا والحق  واضح            .مد       أیرغب  عما  نحن فیه   مح
  .          اذا ذكرت  بیُض  ومنها  المنائح    .وأنت  امیر  المؤمنین  وسیفاً        

  .اصابوا طریق الحق والحق صـالح           .فأن  یك قد  ثابوا لرشد فأنما          
  .و ثقة في الناس   غاِد   ورائُح           أخ    .وما منهم   اال   عزیز  برأیه           
  .وكـادوك  من جهل كأنك مـازُح           .ولكن رأوا امراً لهم فیه مطمع           

  :النـحـو 
والنحــو القصــد ویكــون ظرفــًا واســمًا ومنــه نحــو  )١(هــو انتحــاء ســمة كــالم العــرب     

مـن حیـث اإلعـالل ، وقیـل هـو  وقیل ان النحـو علـم یعـرف بـه احـوال الكـالم )٢(العربیة
المعرفـــة بأصـــول یعـــرق بهـــا صـــحة الكـــالم وفســـاده ، وبـــه تعـــرف قواعـــد اللغـــة العربیـــة 
واحوال التراكیب اللغویة ، فـي البنـاء واإلعـراب وغیرهـا ، وكـان العـرب یتكلمـون لغـتهم 

وبعـد عملیـة الفتـوح والتحریـر تعلـم أبنـاء .)٣(الصحیة قبل نشوء علم النحو علـى السـلیقة

                                                           
؛ ابــــن  ٤٤٢ – ٤٤١/  ٢: ؛ ابــــن اعـــثم ، الكـــوفي ، الفتـــوح  ١٥٣/  ٥ ،الطبـــري ، تـــاریخ الطبـــري : ینظـــر  )٤(

 . ٣٠٣/  ٣،االثیر ، الكامل 
 ١،)  ١٩٩٠ -بغداد ( تحقیق محمد علي ،الخصائص) م ١٠٠١/ هـ  ٣٩٢ت ( ابن جني،ابو الفتح عثمان )١(

/١٣٠ . 
 . ٥٩٥/  ١ ،ابن منظور ، لسان العرب )٢(
 -التعریفـات ،مصـر): م١٤١٣/هــ٨١٦ت(؛ الجرجـاني ،علـي بـن محمـد٢٩٩/  ٢،ابن عبد ربـه ، العقـد الفریـد  )٣(

 . ٣٠٨/  ١ ،) ١٩٣٨(البابي الحلبي 
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فیهـا وصـار  *البالد المحررة اللغـة العربیـة ودخـل الفسـاد الـى هـذه اللغـة وشـاع اللحـن 
بعضـــهم یخطـــي حتــــى فـــي قــــراءة آیـــات  القـــران الكــــریم الســـیما وقــــد ســـكن األمصــــار 
اإلسالمیة جالیة تتكلم لغات أخرى ومن ثـم تعرضـت العبـارات للفـظ الخـاطئ ، فـدعت 

فكـان  ، )٤(یتعـرض القـران الكـریم للتحریـف الضرورة إلى تقـویم اللسـان العربـي حتـى ال
ـــم النحـــو علـــى یـــد أبـــي األســـود الـــدؤلي تلمیـــذ اإلمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب  ظهـــور عل

(u)  دخلــت علــى : ( الــذي اخــذ عنــه النحــو ، فقــد روي عــن ابــي االســود انــه قــال
ان االعـــاجم قـــد دخلـــت فـــي الـــدین كافـــة ، فضـــع : فقـــال لـــي  (u)امیـــر المـــؤمنین 

الكـالم كلـه : سـتدلون بـه علـى صـالح السـنتهم ، ثـم أخـرج لـي رقعـة فیهـا للناس شـیئًا ی
اسـم وفعـل وحـرف جــاء لمعنـى فاالسـم مـا أنبــأ عـن المسـمى والفعـل مــا أنبـأ عـن حركــة 
المســــمى والحــــرف مــــا أنبــــأ عــــن معنــــى ولــــیس بأســــم وال فعــــل،ثم قــــال لــــي زده وتتبعــــه 

رج مــن علــم النحــو شــیئا وكــان ابــو االســود ال یخــ )١(فجمعــت اشــیاء ثــم عرضــتها علیــه 
أثــر ســماعه ( بــادئ االمــر ، حتــى بعــث الیــه زیــاد بــن أبیــه ابــان والیتــه علــى البصــرة 

فقــال ! ) مــات ابانــا وتــرك بنــون ؟: فقــال زیــاد . مــات ابانــا وتــرك بنــون : رجــًال یقــول 
أن أعمل شـیئًا تكـون فیـه امامـاً ینتفـع النـاس بـه وتعریـب بـه كتـاب : زیاد ألبي االسود 

َ  (:، فأسـتعفاه مـن ذلـك ، الـى ان سـمع ابـو االسـود قارئـًا یقـرأ قولـه تعـالى اهللا  َ◌نَّ هللاَّ
بكسـر حـرف الـالم فـي كلمـة ورسـوله ، وقـد كـان  * ) َبِريٌء ِمWَن اْلُمْشWِرِكیَن َوَرُسWولُھُ 

: فقــال ابــو االســود ! أیبــرأ اهللا مــن رســوله ؟: بعــض االعــراب الفصــحاء جالســًا ، فقــال 
افعـل مـا أمرنـي بـه : ثم رجع الـى زیـاد فقـال لـه ! ناس یصل الى هذا ما ظننت امر ال

االمیــر ، فــأعنّي بكاتــب لقــن یفعــل مــا آمــره بــه وأقولــه لــه ، فــأتي بكاتــب فلــم ُیرضــه ، 
اذا رأیتنــي قــد فتحــت فمــي بــالحرف فــانقط نقطــة : فــأني بــاخر ، فقــال لــه ابــو االســود 

الحـــرف وان كســـرت فأجعـــل فوقـــه علـــى أعـــاله ، فـــان ضـــممت فمـــي فـــأنقط بـــین یـــدي 
                                                           

نظـور ، لسـان العـرب ابـن م: ینظـر ( اللحن لفظ األصوات بصورة خاطئة تمنع الفهم وتبعد الكالم عن الصواب *
 ) . ٢٥٤/  ١٦ ،، الزبیدي ، تاج العروس ٣٧٩/  ١٣

( مكتبة النهضة المصریة ،حسن ابراهیم حسن ، تاریخ اإلسالم السیاسي والثقافي والدیني االجتماعي )٤(
 . ٥١٧/  ١ ،) ١٩٦٤ – ٧ط 

  . ٤٧٨/  ١ ،القلقشندي ، صبح االعشى  )١(
 . ٣ایة / سورة التوبة  *
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 ٢(النقطـة تحـت الحــرف فـأن أتبعــت ذلـك بشــيء مـن غنّــة فأجعـل مكــان النقطـة نقطتــین
وقــد اختلفــت الروایــات فــي ســبب وضــع النحــو إال إنهــا أجمعــت علــى إن واضــعه هــو ،

ابـو االســود ، ومنهــا انـه ســمع ابنتــه فـي یــوم شــدید الحـر تقــول ؟ مــا اشـد الحــر ؟ فقــال 
) جوابـــا علـــى كالمهـــا ، النـــه اســـتفهام . ( ا نحـــن فیـــه یـــا بنیـــة القـــیظ ، وهـــو مـــ: لهـــا 

فتحیرت وبان له خطؤها فعلم أنها أرادت التعجب ، فعمل بـاب الفاعـل وبـاب المفعـول 
  . )٣(به وباب التعجب وباب االستفهام وغیرها من أبواب النحو

اذه اإلمـام وبهذا فأن أبا األسود الدؤلي هو واضع علم النحو والذي اخذه عن أست     
، وأول مــن نقــط حــروف اللغــة العربیــة ، ثــم اخــذ عنــه النحــو جملــة مــن  (u)علــي 

الى یومنـا  )١(طلبة العلم في مسجد جامع البصرة فبرعوا في ذلك وكانوا رواد هذا العلم
ولعـــل ابـــرز تالمـــذة أبـــي األســـود الـــذین اهتمـــوا بعلـــم النحـــو بعـــده وأخـــذوا علـــى . هـــذا 

م وتطـویره مـن خـالل تدراسـه والتصـنیف فیـه ووضـع األسـس عاتقهم النهوض بهذا العل
، ویحیـــى بـــن  )٢(عطـــاء وابـــو حـــرب ثـــم نصـــر بـــن عاصـــم اللیثـــي: والقواعـــد لـــه هـــم 

                                                           
  .  ١٦ ،في ، اخبار النحویین البصریین السیرا )٢(
، ابـــن  ١٤ ،، الســـیرافي ، اخبـــار النحـــویین البصـــریین  ٢٥٨/  ١ ،الجـــاحظ ، البیـــان والتبیـــین : ینظـــر )٣(

ت (القنــــوجي ، صــــدیق بــــن حســــن ؛ ٣٩٦/  ١ ،، ابــــن جنــــي ، الخصــــائص  ٤٦،النــــدیم ، الفهرســــت 
حوال بیان العلوم ، تحقیق عبـد الجبـار زكـار ، أ بجد العلوم ، الوشي المرقوم فيأ -) م ١٠٣٨/هـ٤٣٠

؛ ابـن البـراج  ٢٧٦/  ٥ ،، الذهبي ، تاریخ االسـالم ٢٧٢/  ٢ ،١٩٧٨دار الكتب العلمیة ،  - بیروت
،  ١١٥/  ١ ،شــذرات الــذهبي: ، ابــن العمــاد  ١٨١ ،، الســیوطي ، تــاریخ الخلفــاء ١١:، جــواهر الفقــه 

، جرحــــي زیـــدان ، تــــاریخ آداب اللغــــة  ٦٣ – ٦٢/  ١  ،حســـن االمــــین ، مســــتدركات اعیـــان الشــــیعة 
 . ٢١٩ ،)١٩١١(العربیة ،مصر 

طبقـــــات فحـــــول الشـــــعراء ،تحقیـــــق محمـــــود محمـــــد ): م٨٤٥/هــــــ٢٣١ت(الجمحـــــي ، محمـــــد بـــــن ســـــم )١(
، الســیوطي ، الــدر  ٢/٥٦٢ ،، القنــوجي ، ابجــد العلــوم ١/١٢): ١٩٥٢(دار المعــارف  -شاكر،مصــر

 . ١٠/١٢٥ ،، المتقي الهندي ، كنز العمال ٧٦/ ١ ،، شذرات الذهب ، ابن العماد ٤/١٣ ،النثور
هــ ٨٩نصر بن عاصم اللیثي البصري من واضعي اصول النحـو وقواعـده بعـد ابـي االسـود تـوفي سـنة  )٢(

 . ٢٤/  ٨ ،، الزركلي ، االعالم  ٢١٠/  ٦ ،) الذهبي ، تاریخ االسالم(
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وغیـرهم ممـن مثـل الطلیعـة األولـى  )٥(، ومیمـون )٤(، وعنبسة بن معدان الفیـل )٣(یعمر
  .)٦(لرجال النحو العربي اللذین حفظوا اللغة من كافة المؤثرات الخارجیة

ولم یذكر دور مماثل لدور أبـي األسـود الـدؤلي فـي علـم النحـو ممـن سـبقه سـوى       
  .  او غیرهم من سائر المسلمین (u) االمام علي

    
  التدوين التارخيي 

  

ابــي ( كـــ  (u)كمــا انفــرد بعــض صــحابة وتالمــذة أمیــر المــؤمنین اإلمــام علــي      
فقـــد كـــان الحـــدهم ) قواعـــده وأقســـامه ( بوضـــع علـــم النحـــو وفروعـــه ) االســـود الـــدؤلي 

قصب السبق في التدوین التاریخي ، فقد وضع سلیم بن قیس الهاللي اول مؤلـف فـي 
االسالم ، اذ ال یوجد بعـد كتـاب اهللا تعـالى وشـروحه التـي عنـد أهـل البیـت كتـاب أقـدم 
منه ، حیث قام سلیم بن قیس بتدوین العقائد والتاریخ اإلسـالمي ، فـي ظـروف خطیـرة 
، مغامرا بحیاتـه فـي سـبیل جمعـه وتالیفـه وحفظـه وایصـاله الـى مـن بعـده وانفـراده بهـذه 
الصفة دون سواه على الرغم من مـا ذكـر مـن كـون أبـو رافـع او عبـد اهللا بـن أبـي رافـع 

مــن المعاصــرین لــه أو مــن  )١(أو ســلمان أو أبــي ذر أو االصــبغ أو الحــارث الهمــذاني
كتـب فـي اإلسـالم ، إال أن مـا یمیـز كتـاب سـلیم بـن تاله إنهم كانوا أوائل من صـنف ال

                                                           
بو سلیمان وقیـل ابـو سـعید مـن اهـل البصـرة مـن تالمـذة یحیى بن یعمر من بني عوف بن بكر كنیته ا )٣(

ابـــن حبـــان ، مشـــاهیر علمـــاء : ینظـــر. ابـــي االســـود وعلمـــاء النحـــو الـــى جانـــب كونـــه فقهیـــا وقاضـــیا 
 ) .    ٢٠٤ – ٢٠٣ ،األمصار 

عنبســة بــن معــدان الفیــل مــن مشــاهیر علمــاء النحــو البصــریین وقیــل انــه كــان ابــرع تالمــذة أبــي األســود  )٤(
أخبـار النحـویین ، ) : م ٩٦٠/ هــ  ٣٤٩ت( ابن ابي هاشم ، عبد الواحد بن عمـر . ( روایة  واصحهم

 . ٢٠/  ١) :  ١٩٩٠- ١ط( دار الصحابة للتراث  –تحقیق مجدي فتحي السید ، طنطا 
( میمون االقرن احد علماء النحو في البصـرة وهـو مـن تالمـذة أبـي األسـود الـدؤلي ومـن شـیوخ العربیـة  )٥(

 ) . ٣٧/  ٣: ي ، أبجد العلومالقنوج
)  ١٩٧٢ – ١ط(  –مزاتــب النحــویین ، بیــروت : ، أبــو الطیــب اللغــوي ٦٨  ،ابــن النــدیم ، الفهرســت  )٦(

؛  ١٢ -٩/  ١ ،طهـــران ؛ القمـــي ، الكنـــى واأللقـــاب ٣٢٦٦/  ٤ ،، الربشـــهري ، میـــزان الحكمـــة ١٢،
 . ٤٦٣ ،)  ١٩٩٧ – ١ط( الماحـوزي ، كتاب األربعین ، تحقیق مـهدي رجائي 

 .٣٠/٣٨٥،؛الحر العاملي،وسائل الشیعة٣٧:البرقي،رجال البرقي:ینظر )١(
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قیس عن كتبهم ، هو عدم وصولها إلى ما بعدهم على عكس كتـاب سـلیم الـذي حفـظ 
  . )٣(ویعد كتابه من أهم المصادر التي تعتمدها الشیعة وتعول علیها )٢(إلى یومنا هذا

كسـلمان  وغیـره مـن صـحابته (u)وقد ذكر ُسلیم في كتابه ما سمعه من علـي      
)ممــا وقــع بعــد رســول اهللا (t)والمقــداد وابــي ذر  مــن الــردة أو مــا تعــرض لــه  (

وقد ُنعت كتاب سلیم بن قیس بأنـه  )٤(، ورسائل اإلمام الى معاویة (u)أهل البیت 
أبجـــد الشـــیعة وأول كتـــاب اظهـــر أمرهـــا وعنـــه نقـــل الكثیـــر مـــن المصـــنفین الشـــیعة فـــي 

   )٥(.كتبهم
ینة لهذا المؤلف الشجاع الذي مأل فراغًا لم یشغله غیـره اذ دون لذا فان الشیعة َمد    

الحقــائق التاریخیــة العائــدة لتلــك الفتــرة ، بمنهجیــة اتســمت بالصــراحة علــى الــرغم مــن 
ظــروف تألیفــه الخانقــة ، اذ كتبــه ســلیم فــي عصــر المنــع المطلــق مــن تــدوین أحادیــث 

)النبـــي  عیة حتـــى فـــي المســـاجد وحتـــى مـــا یتعلـــق منهـــا بالســـنن واألحكـــام الشـــر  (
وحتـــى إذا كـــان رواتهـــا كبـــار الصـــحابة فقـــام بتـــدوین هـــذه الحقـــائق وجمعهـــا فـــي كتابـــه 
وكـــان اغلبهـــا قـــد أخـــذه عـــن األئمـــة األطهـــار علـــي والحســـن والحســـین وزیـــن العابـــدین 

(u)  والصحابة الثقات ویكتبها في كتابـه علـى خـوف ووجـل لـئال یطلـّع علیهـا أحـدًا
ها ، ومن جهـة أخـرى فقـد دّون سـلیم مخالفـات حكـام عصـره الـذین فیتلفها أو یقتل كاتب

كان یعیش معهم ، ونجح في إخفـاء ذلـك عـن عیـونهم ، فقـد كـان لحرصـه علـى كتابـه 
یحملــه معــه فــي إســفاره وتنقالتــه العدیــدة خصــة بعــد أن اخــذ األمویــون یطــاردون شــیعة 

اب اإلمـام وفـي اخـر عمـره عنـدما كـان الحجـاج یتبـع مـن بقـي مـن أصـح (u)علـي 
لیقـــتلهم ، وتنقـــل مـــن بلـــد إلـــى بلـــد مـــا بـــین نجـــد ومكـــة والمدینـــة والكوفـــة  (u)علـــي 

ثــم عبــر الــى ارض فــارس ، وفیهــا حــط رحالــه مرغمــا أیــاه المــرض ، فنــزل  –والبصــرة 

                                                           
 . ١٩ – ٣ ، ١٩٦٨ –كتاب سلیم بن قیس ، تحقیق محمد باقر االنصاري ، بیروت  )٢(
   . ١٥٥/  ٢ ،)د ت (  –مطابع حسیني ، ، قم  –إعجاز حسیني،كشف الحجب واألستار، قم  )٣(
 .٢/١٥٤،ةالطهراني، الذریع )٤(
 .٢/١٥٥،م، ن )٥(
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وفیهـا جـاءه األجـل وكـان قـد اخـذ قبـل موتـه علـى  )١(بدار صدیقه أّبـان بـن أبـي عیـاش
لـه حقـائق عاشـها وشـاهدها ودونهـا وقـرأ علیـه الكتـاب  أّبان المواثیق والعهود ، وكشـف

وأودعــه عنــده لیوصــله الــى اهلــه ، فحــافظ أّبــان علــى األمانــة وحمــل كتــاب ســلیم الــى 
علمــاء البصــرة ، فنســخه بعــض الــرواة والعلمــاء رغــم الظــروف السیاســیة الصــعبة حتــى 

    .        )٢(انتشرت نسخة بشكل صار معه ال یخشى علیه من االندثار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (u)دورهم يف نشر مذهب أهل البيت 
 

الــدور األكبـــر فـــي نشـــر  (u)لقــد لعـــب أصـــحاب أمیــر المـــؤمنین اإلمـــام علـــي      
والتشـــیع لهـــم فـــي كـــل ارض وطأتهـــا إقـــدامهم إذ دعـــوا إلـــى (u)مـــذهب أهـــل البیـــت 

ــــذكاء  ــــذلك بقــــدر مــــن ال التشــــیع ، متخــــذین القــــران الكــــریم والحــــدیث الشــــریف وســــیلة ل
نــة ، مــن خــالل تعریــف النــاس بفضــلهم وســیرهم وتــاریخهم وشــرح مــا ذكــر فــیهم والمرو 

من القران الكریم ، فكانوا محل التعظیم والثقـة عنـد كـل النـاس لمكـانتهم مـن رسـول اهللا  
( ومن هنا تجاوب معهم المسلمون وكان لهم األثر البالغ  (u)واإلمام علي  (

                                                           
تـوفي (u)ابان ابي عیاش واسم ابي عیاش فیروز،تابعي ثقة مـن اصـحاب السـجاد والبـاقر والصـادق )١(

؛ الحلــي، خالصــة ١/١٩٠،؛مدینــة المعــاجز٢/٤٠٠:هاشــم البحرانــي، حلیــة االبــرار: ینظــر(هـــ١٣٧ســنة 
 .٣٢٥،االقوال

 ،كفایـــــة الموحـــــدین:؛الطبرســـــي١٢/٢١٦،غـــــة؛ابـــــن ابـــــي الحدید،شـــــرح نهـــــج البال١٩-١٣:كتــــاب ســـــلیم )٢(
  .٣/٢٧:؛المتقي الهندي،كنز العمال٣٩٥-٣/٣٩١
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( س قاعدة شعبیة علویـة فـي قلـب الشـام في ذلك ، فقد تمكن أبو ذر الغفاري من تأسی
، فال یـزال فـي قریـة الصـرفند بـین صـور وصـیدا مقـام معـروف باسـم ) معقل األمویین 

أبي ذر الغفاري اتخذ مسـجدا معمـورا ، ومقـام أخـر فـي قریـة جـس المشـرفة علـى غـور 
كمــا تمكــن مــن  –األردن وكلتاهمــا مــن قــرى جبــل عامــل والمقامــان إلــى اآلن معروفــان 

 )١()اذ نفـاه عثمـان بـن عفـان إلـى هنـاك ( أنصار وموالین له فـي جبـل عامـل    كسب
حتـى قیـل  )٢(وكان لـه الكثیـر مـن المنـاظرات مـع أهـل الشـام بخصـوص حـق آل البیـت

انــه افســد الشــام علــى األمــویین ممــا جعــل معاویــة یتــودد لــه محــاوال كســبه إلــى صــفه ، 
إن كانــت مـن عطـائي الــذي : ك وقـال فبعـث لـه بـثالث مائــة دینـار ، فـأنكر أبــو ذر ذلـ

وهـذا یـدل . ( وان كانت صلًة فـال حاجـة لـي بهـا ! حرمتموني منه عامي هذا أقبلتها ؟
على إن معاویة قد حرمـه عطـاءه فـي بـادئ األمـر فلمـا أحـس منـه خطـرًا لقبـول حدیثـه 

)أهالي الشام وتقدیرهم له لمنزلته من الرسـول عند وصـحبته لـه وبالتـالي تـأثرهم  (
ه وســماعهم منــه وطــاعتهم لــه ، فحــاول معاویــة اســتمالته واسترضــائه بتعویضــه عــن بــ

  ).عطائه المحتجز عنه 
  
  

أمـــا وجــدت أهـــون : بمــائتي دینـــار ، فقــال  )١(كمــا بعـــث الیــه ابـــن مســلمة الفهـــري     
علیك مني تبعـث الـي بمـال ؟ وردهـا ، وبنـى معاویـة قصـر الخضـراء بدمشـق فقـال ابـا 

كان هذا من مالك فهو اإلسراف وان كان مـن مـال المسـلمین فهـي  یا معاویة ان: ذر 
فأخرجه معاویة الى القرى ، وظّل أبو ذر یوضح الهل الشام أمورًا وصـفها ! الخیانة ؟

بأنهــا حقــًا ُیطفــا وبــاطال یحیــا وابتعــادا عــن التقــى ، لــم یــر عالجــًا لهــا ســوى بــأن یبــوح 
                                                           

-٤/٥٩، االعــالم مــن الصــحابة والتــابعین ، الشــاكري ؛ ١٦/٣٥٨ ، اعیــان الشــیعة ، محســن االمــین )١(
٦١. 

  .١/٥،) ٢٠٠٥-١ط(نور االفهام في علم الكالم،قم :حسن الحسیني )٢(
  
 
هــ قیـل انـه قـد ٤٢القرشي واله عثمان اذربیجان وواله معاویـة ارمینیـة ومـات فیهـا سـنة  حبیب بن مسلمة الفهري )١(

  ). ٦/٩١،ابن حجر، االصابة:ینظر(كان له صحبة
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خـالل تجوالـه فـي الشـام وضـواحیه یـأمر  بمواالة آل البیت ویدعوا لهـم فمـال إلیـه أنـاس
بالمعروف وینهى عن المنكـر دون خـوف أو سـطوة ، فكـان أولئـك بـذرة التشـیع األولـى 

كمـا وصـل التشـیع إلـى مصـر منـذ الیـوم الـذي  )٣(ثم اخذوا یكثرون شـیئًا فشـیئاً  )٢(هناك
هـــ  علــى یــد مجموعــة مــن أصــحاب اإلمــام  ٢٠دخلهــا اإلســالم فیــه عنــد فتحهــا ســنة 

ومنهم المقداد بن األسـود الكنـدي ومحمـد بـن ابـي بكـر وأبـو رافـع وأبـو ذر  (u)ليع
( الغفـــاري وأبـــو أیـــوب األنصـــاري ، وعمـــار بـــن یاســـر الـــذي زارهـــا فـــي خالفـــة عثمـــان 

)منــــذ عهــــد الرســــول  (u)هــــؤالء الــــذین كــــانوا یؤمنــــون بفكــــرة التشــــیع لعلــــي  ) 
قـیس بـن سـعد أمیـرًا علـى مصـر  (u)فلما بعث اإلمـام ) المبایعین له طوعًا ورغبًة 

ومثــل ذلــك نــواًة للمــذهب العلــوي فیهــا )) خربتــا (( بــایع أهلهــا طوعــًا إال قریــة یقــال لهــا 
محمـد بـن أبـي  (u)رغم تغلب األمویون علیها بعد ذلك ، وقتلهم والـي اإلمـام علـي 

بكــــر بشــــكل بشــــع حیــــث وضــــعوا جثتــــه بعــــد قتلــــه فــــي جــــوف حمــــار میــــت واحرقوهــــا 
  .)٤(بالنار

  
فــــــي  (u)وقـــــد كــــــان لســــــلمان المحمــــــدي دور فــــــي نشــــــر التشــــــیع آلل البیــــــت      

،ولحذیفـة بـن الیمـان وجـابر الیمـان وجـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري مثـل ذلـك  )١(المدائن
  . )٢(في الحجاز

                                                           
؛مغنیة،الشــــیعة فــــي ٨/٣٢٥،؛االمیني،الغــــدیر٧٩-٣/٧٧،؛ابــــن االثیر،الكامــــل٥٩،العیني،عمــــدة القــــارئ:ینظــــر )٢(

 .٢٩-٢٦،المیزان
؛ ابــن خلــدون ، تــاریخ بــن  ٣٤٩/  ٢ ،؛ المســعودي ، مــروج الــذهب  ١٤٩/  ٢ ،قــوبي الیعقــوبي ، تــاریخ الیع )٣(

 .    ٥٢٤/  ١ ،؛ االمیني ، اعیان الشیعة  ٣٨٥/  ٢ ،خلدون 
؛ جعفــر  ٣/٦١،؛ المقریــزي،الخطط ٦١/  ٣ ،؛ ابــن األثیــر ، الكامــل  ٢٠٨/  ١ ،الثقفــي ، الغــارات : ینظــر  )٤(

  . ٣٢٢ ، ٢٠٠١ – ١مؤسسة اإلمام الصادق، ط –میة ، قمالسبحاني،أضواء على عقائد األما
  
 
 . ٢٨ ،)  ١٩٧٩( مغنیة ، الشیعة في المیزان ، بیروت  )١(
 . ٢٨ ،)  ١٩٧٩( مغنیة ، الشیعة في المیزان ، بیروت  )٢(
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دور أجهــزة  (u)وقــد مثــل هــؤالء الصــفوة الخالصــة مــن أصــحاب اإلمــام علــي      
لتشــیع حیــث یوجــدون وكــان ینبــت حیــث یحلــون ، الدعایــة واإلعــالم للتشــیع فقــد وجــد ا

)سالحهم الوحید لنشره كتاب اهللا وسّنة نبیه الكریم  ) .   
  

  -:اخلطابة 
  

)أدى تتلمـــذ صـــحابة أمیـــر المـــؤمنین       ـــى یـــده ومالزمـــتهم لـــه وســـلوكهم  ( عل
لـي بصـفاته إلـى تقـدمهم فـي العلـوم الدینیـة طریقه ورغبـتهم فـي السـیر علـى نهجـه والتح

وتظلعهم في علمي الكتاب والسنة وفنون البالغة وتمكـنهم مـن الكـالم وسـرعة البدیهیـة 
وبراعة التفكیـر والنطـق بضـروري الكـالم الـذي یغنـي عـن كثیـرة بقلیلـه ویبلـغ غایتـه مـع 

طالـــة قصـــره ویضـــم مـــن فنـــون المحســـنات والبـــدیع درره ، واإلیجـــاز فـــي موضـــعه واإل
والســـرد إذا احتـــیج إلیهمـــا مـــع بالغـــة المنطـــق وطالقـــة اللســـان ومعرفـــة منـــاهج الحجـــج 

  .والمناظرة وأسالیب إلقاء الخطابة فكانوا أمراء الكالم في تاریخ اإلسالم 
  

وقــد أشــار إلــى بالغــتهم وفصــاحتهم عمــوم المــؤرخین ، كانــت خطــبهم تحمــل إلــى      
ال ســـــیما مراســـــالتهم ( واجتماعیـــــة وفقهیـــــة جانـــــب دررهـــــا اللفظیـــــة مـــــدلوالت سیاســـــیة 

ومنــــــاظراتهم للخــــــارجین أو خطـــــبهم فــــــي المســــــلمین  (u)للمخـــــالفین لإلمــــــام علـــــي 
مدرسـة  ( وكانت خطبهم تـنم عـن عظمـة المدرسـة التـي تتلمـذوا علیهـا) للتعریف بحقه 
وأشــیر إلــى ان أبــرعهم فــي هــذا المجــال كــان عمــار بــن یاســر ) (u)امیــر المــؤمنین 

.)٣(   
عبد اهللا بن عباس ، وقـیس بـن  (u)ولعل أشهر خطباء أصحاب اإلمام علي      

الذي قیـل عنـه انـه احضـر النـاس جوابـًا وان لـه دور ( سعد ، وصعصعة بن صوحان 
كبیــر فــي تعلــیم الكثیــر مــن المســلمین الخطابــة ، ومالــك االشــتر ، وأبــو ذر الغفــاري ، 

  وعدي بن حاتم ،
                                                           

  . ٩٢،)  ١٩٩٦ – ١ط( القاهرة ، دار الحسام  –صالح الورداني ، السیف والسیاسة  )٣(
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       .  )١(یسوأبو األسود الدؤلي وثابت بن ق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
 ١٩٤ – ١٩٣ ،؛ نصــــر بــــن مــــزاحم ، صــــفین  ٧٤ ،، اإلمامــــة والسیاســــة ابــــن قتیبــــة : ینظــــر  )١(

؛ ابـو الفـرج ٢٣ – ٢٢/  ٢ ،؛ الـبالذري ، فتـوح البلـدان  ٢٠٩ – ٢٠٨/  ١ ،؛الثقفي ، الغـارات 
؛  ابـــــــن عبـــــــد البـــــــر ، ٢١٢ ،؛المرتضـــــــى ، االمـــــــالي  ٣٠٧/  ١٢ ،األغـــــــاني: ، األصـــــــفهاني 

؛ ابــن األثیــر ، اللبــاب  ٥٣/  ٢ ،شــرح األخبــار  ؛ القاضــي النعمــان ،  ٢٣٦/  ١ ،االســتیعاب 
؛ الخـزاز القمـي ، كفایـة األثـر  ١٨١ ،؛ الخـوارزمي ، المناقـب  ٣١٤/  ٢ ،في تهذیب األنسـاب 

؛ االردبیلـي ، جـامع  ٣٧٣/  ١  ،؛ النقرشي ، نقد الرجال  ٥٩ ،؛ الطوسي ، الفهرست  ٣٢٦ ،
 ٨٩٢/ هــ  ٢٧٩ت ( أبـي خیثمـة البغـدادي  ؛ النسـائي ، احمـد بـن زهیـر ابـن ٣٦٧/  ٢ ،الرواة 

 ،؛ الـرازي ، الجـرح والتعـدیل  ٣٧ ،) د ت(دار الكتـب العلمیـة  –فضائل الصحابة ، بیروت ) م 
ــــبالء  ٢٨٢/ ١٠ ،؛ الصــــفدي ، الــــوافي بالوفیــــات  ٤٥٧/  ٢ ــــذهبي ، ســــیر أعــــالم الن / ١ ،؛ ال

؛ القفطـي ، جمـال   ٥٠- ٤٩/  ١٤ ،) دت(دار الفكـر -معجم األدبـاء ،بیـروت:؛ الحموي ٣٠٩
أنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النجـاة ، تحقیـق محمـد ) : م١٢٤٨/هــ٦٤٦ت(ابي الحسن علي بـن یوسـف

 ،؛ ابــن حجــر ، اإلصــابة  ٥ – ٤/  ١ ،)  ١٩٥٥( دار الكتــب  –ابــو الفضــل إبــراهیم ، القــاهرة 
 ١ط( اإلرشــاد  دار –؛ جــواد جعفــر الخلیلــي ، محاكمــات الخلفــاء وٕاتبــاعهم ، بیــروت  ٥١١/  ١
 – ١ط –بیـــروت ( ؛ حســـین الشـــاكري ، علـــي فـــي الكتـــاب والســـنة واألدب ٣٠٩  ،)  ٢٠٠١ –

بیـــــــروت ،المكتبــــــــة ، ؛ احمـــــــد زكـــــــي صــــــــفوت ، جمهـــــــرة خطـــــــب العــــــــرب ٢٧–٤/٢٥،)١٩٩٨
  .   ٧/١٩٣،؛الطهراني،الذریعة٥/١٣٩،؛الخوئي ،معجم رجال الحدیث ٣٧٥/ ١،ت٠العلمیة،د
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  الدور االجتماعي لصحابة 
األمام علي بن أبي طالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الــدور المهــم مــن الناحیــة  (u)كمــا لعــب أصــحاب اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب     
-١١(السیاســـیة والعســـكریة والفكریـــة فـــي تـــاریخ اإلســـالم إبـــان الفتـــرة موضـــوع البحـــث 
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ومــا ترتــب بعــدها مــن نتــائج ألدوارهــم ، فقــد كــان لهــم األثــر ) م ٦٨٠ – ٦٣٢/ هـــ ٦١
البــالغ األهمیــة فــي الجانــب االجتمــاعي ، ذلــك أنهــم كــانوا اآلمــرین بــالمعروف الفــاعلین 
لــه النــاهین النــاس عــن المنكــر التــاركین لــه ، إذ لــم یحملــوا اإلســالم كنظریــة فقــط وٕانمــا 

العاملین بهـا فقـد كـانوا خیـر قـدوة للمسـلمین آنـذاك كانوا على طلیعة المطبقین لتعالیمه 
)، تحلــّوا بــأخالق النبــي  فكــانوا رادعــین النفســهم  (u)وأمیــر المــؤمنین علــي (

عــن اللذائــذ والشــهوات زاهــدین فــي الــدنیا وزخرفهــا ، منصــهرین فــي مجــتمعهم نــاكرین 
لخلـق الرفیـع لذاتهم ال یحبون للناس إال ما یحبون ألنفسهم وسـیلتهم لتحقیـق ذلـك هـي ا

  .وغایتهم إرضاء خالقهم عنهم  
وقد حفظت لنا كتب التاریخ دررًا من النصوص التي توحي لنا بـأدوارهم العظیمـة      

فــي مجــاالت اجتماعیــة شــتّى كــالكرم وٕاصــالح ذات البــین ،ومســاعدة المحتــاج وقضــاء 
  .الخ ... الحوائج وعیادة المریض والرفق بالضعفاء 

أدوارًا خلّــدها التــاریخ ،وبــرز مــنهم جماعــة كــابي األســود الــدؤلي فكــان لهــم عامــة      
الذي كان زاهدا لدرجة وصف معها بالبخل والتقتیر علـى نفسـه ، فقـد دخـل یومـًا علـى 

یـــا أبـــا : وعلیـــه جبـــة رثـــة كـــان یكثـــر لبســـها ، فقـــال لـــه المنـــذر  )١(المنـــذر بـــن الجـــارود
فضـحك المنـذر بـن !  یستطاع فراقه رّب مملوك ال: األسود أما تمّل هذه الجّبة ؟ فقال

   )٢(:الجارود وأمر له بمكافأة ، فشكره أبو األسود ومدحه بقوله 
  

ـــــــم استكســــــه فحـــــــمدته     كســــــاني ول
     أخ لــــــك یعطـــــــیك الجـــــــزیل وناصــــــر      .

 .                 
كنـــــت شـــــاكرًا   وان أحـــــق النـــــاس إن 

               بشـــكرك مـــن أعطـــاك والعـــرض وافـــر    .
.  

ومنهـا إن أبـا ) بخل أبـي األسـود ( في حین نجد روایات أخرى تناقض ذلك القول     
ه أال مـــن یطعـــم الجـــائع ؟ ، فاحضـــره إلـــى داره واتـــا: األســـود ســـمع ســـائًال ینـــادي لـــیًال 

                                                           
اسمه بشر بن عمرو بن خنیس العبدي أمیر من أجواد العرب ولـد فـي عهـد النبـي المنذر بن الجارود و  )١(

 ١: ابــن خلكــان ،وفیــات األعیــان . ( م ٦٨١/ هـــ ٦١واله اإلمــام علــي اصــطخر ثــم عزلــه تــوفي ســنة 
 . ٢٩٢/  ٧: ؛ الزركلي ، األعالم  ٥٥٣/ ١: ؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٤٨٧/

  . ٥٣٩/  ٢: ابن خلكان ، وفیات األعیان  )٢(
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كل حتى تشبع ، إال انه رأى منـه أمـرًا فارتـاب منـه ، فلمـا فـرغ : بعشاء وافر ،وقال له 
ال ادعــــك اللیلــــة تــــؤذي : مــــن اآلكــــل أراد أن یخــــرج فمنعــــه أبــــو األســــود وكّبلــــه وقــــال 

   )١(.المسلمین فإذا أصبحت أنصرف 
مــع إن  وهــذه الحادثــة تــوحي بعــدم بخلــه أوًال إذ قــام بإحضــار الســائل مــن طواعیــة     

السائل لم یطلب ذلك من أبي األسود بالتحدیـد ، وحینمـا ادخلـه داره جـاءه بطعـام وافـر 
مــع أن أبــا األســود كــان مــن الزاهــدین بــذلك علــى نفســه وهــذا یــوحي بإكرامــه لضــیفه ، 
وفضـالً عــن ذلــك ولعــل األهــم فــي الروایـة هــو حرصــه علــى مصــلحة المســلمین وخوفــه 

  .ى من ذلك الشخص من تعرضهم لألذى بصورة أو بأخر 
ولم یترك أبو األسود مخالطة الناس والصـالة معهـم ، وكـان حریصـًا علـى معرفـة      

أخبارهم ومشاركته لهم في سـائر أمـورهم حتـى انـه حـرص علـى حضـور المسـجد علـى 
   )٢(.الرغم من ضعفه وهرمه في أخر أیام عمره

ر محدود لمن خالفه الرأي وقد ُعرف عن أبي األسود الصبر والحلم والتحّمل الغی     
حیــث ) بشــهادته نفســه( أو أســاء إلیــه القــول رغــم مقدرتــه علــى ســرعة الجــواب الــالذع

   )٣(:یقول 
  

فـــــان لســـــاني لـــــیس اهـــــون وقعـــــةً        
     واصــــغر اثــــارًا مــــن النحــــت بالفــــاسِ       .

 .                 
  

  

وقد كان أبو األسود الدؤلي أدیباً في ردوده لمن هجـاه أو نــال منـه حتـى وصـفت بأنهـا 
،فقـــد قـــال فـــي )تكـــاد تكــــون مقبولـــة حتـــى للمهجـــو نفســـه مـــع بالغتهـــا وعمـــق معانیهـــا (

     )٤(:رجل
یصــیب ومــا یــدري وال یــدري مــا خطــا        

ــــــون       . ــــــف یك ــــــذاكا وكی ــــــق إال ك      الحم
 .                 

                                                           
؛ الـــدمیري ، حیـــاة  ١٨٥/  ٦: ؛ ابـــن عبـــد ربـــه ،العقـــد الفریـــد  ٣١/  ٢: ابــن قتیبـــة ، عیـــون األخبـــار  )١(

 . ٣٥٩/  ١: الحیوان 
 .٣٥١/ ١٢:أبو الفرج األصفهاني ، األغاني  )٢(
 . ١/٦٢:  ١٩٩٧  - ٢ط بیروت ، دار التعارف للنشر ،، ان الشیعةاألمین ، مستدركات أعی )٣(
  . ١٤/٢٥٤: ؛ ابن منظور ، لسان العرب  ٦٣-١/٦٢: ن .م  )٤(
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إمــا أبــا ذر الغفــاري فجــدیر بــان یوصــف بأنــه قائــد الثــورة االجتماعیــة األولــى فــي     
العصر اإلسالمي ، وله بهذا المجال روایات كثیرة ، فقد كان بمستوى رفیع من نكـران 

العمل على قضائها في مختلف المجـاالت الذات وتقدیم حوائج اآلخرین على حاجاته و 
مبتدًأ بأبسط األمور ، فقد ذكر ابن سعد انه كان ألبـي ذر ُغنیمـة كـان إذا احتلبهـا بـدأ 
بجیرانــه فــأن بقــي شــي اطعــم عیالــه ، حتــى أن ضــیوفًا طرقــوه لــیالً ولــم یكــن فــي بیتــه 

واها شـيء ، سوى تمرات قلیلة ، فقدمها لهم واعتـذر لهـم معلمـا إیـاهم انـه لـیس لدیـه سـ
   )١(.وٕاال لقدمه لهم مهما كان ، وبات عیاله ثاوین 

فقــد كــان أبــو ذر جــوادًا كریمــًا ال یبقــي شــیئًا إذا ملكــه قیــل انــه صــارت لدیــه ابــل      
انـي مشـغول فـاخرج واتـي بخیـر ابلـي ، فـذهب : فنزله ضیوف وكان له غـالم فقـال لـه 

إنـي وجـدت خیـر : فقـال الغـالم ! ه خنتنـي فـي هـذ: فقـال ابـا ذر ! فجاء بناقة مهزولة 
ان یـوم حـاجتني الیـه لیـوم اوضـع : اإلبل فحلها ذكرت یوم حاجتنا الیه ، فقال ابو ذر 

  * چپ  پ ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  ٱ   چ: وان اهللا یقول  )٢(.في حفرتي ، 

: أرســل إلیــه عثمــان بــن عفــان یومــاً بمــائتي دینــار مــع مــولیین لــه قــائال لهمــا وقــد      
الســالم وهــو یقــول هــذه مائتــا دینــار إن عثمــان یقرئــك :  ا إلــى أبــي ذر فقــوال لــه انطلقــ

هل أعطـى أحـدًا مـن المسـلمین مثلمـا : فاستعن بهما على ما نابك ، فقال ابا ذر لهما 
ال ، قال فأنما أنا رجل من سائر المسلمین یسـعني مـا یسـعهم ، قـاال : إعطاني ؟ قاال 

بـاهللا الـذي ال الـه اال هـو مـا خالطهـا حـرام وال بعثـت انه یقـول إنهـا مـن صـلب مالـه و : 
ال حاجــة لــي بهــا وقــد أصــبحت یــومي هــذا وانــأ مــن : بهــا الیــك اال مــن حــالل ، فقــال 

بلـى تحـت هـذه إال : فقـال ! ما نـرى فـي بیتـك قلـیًال وال كثیـرًا : أغنى الناس ، فقاال له 
بهــذه الــدنانیر ، ال واهللا كــان التــي تــرون رغیفــاً شــعیر قــد أتــى علیهمــا أیــام فمــا أضــع 

  ٠حتى یعـلم اهللا إني ال اقـدر على قلیل وال كثیر ، لقد   

                                                           
 . ٢٣٣-٢٣٢/  ٤: ابن  سعد ، الطبقات  )١(
األمثـل فـي كتـاب :؛ الشیرازي ،  ناصر مكارم  ٤٧٤/  ٢: الطبرسي ، مجمع البیان في تفسیر القران  )٢(

 . ٥٩٤/  ٢) : د ت  –قم (اهللا المنزل ، 
 .٩٢آیة / سورة آل عمران *
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   )١(. (u)أصبحت عنـیًا بوالیة عـلي 
وقد كان أبو ذر یذهب إلـى أن المسـلم ال ینبغـي لـه أن یكـون فـي ملكـه أكثـر مـن      

:          ل اهللا تعـالى قـوت یومه ولیلته او شيء ینفقه في سبیل اهللا ، اذ كان یأخذ بظاهر قـو 
  *چڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ چ

  

یــا معشــر األغنیــاء واســوا : ومــن ذلــك انــه كــان یخطــب فــي أغنیــاء الشــام قــائًال      
الفقــراء ، وبشــرَّ الــذین یكنــزون الــذهب والفضــة وال ینفقونهــا فــي ســبیل اهللا بمكــاوي مــن 

أحبــه الفقــراء حّبــًا شــدیدًا وشــكاه األغنیــاء نــار تكــون بهــا جبــاههم وجنــوبهم وظهــورهم ، ف
إلى معاویة فكـاد لـه بـأن أرسـل إلیـه بـألف دینـار فوزعهـا أبـو ذر فـي حینهـا علـى فقـراء 
أهــل الشــام ، ثــم أرســل إلیــه معاویــة رســوله مــرة أخــرى ُمــّدعیًا الخطــأ فــي قصــد أبــا ذر 

ســـلني إلـــى یـــا أبــا ذر أنقـــذ جســدي مـــن عــذاب معاویـــة فانــه أر : بالمــال ، وهـــو یصــیح 
واهللا مـــا أصـــبح مـــن : یـــا بنـــي قـــل لـــه : فقـــال لـــه أبـــو ذر ! غیـــرك وانـــي أخطـــأت بـــك 

دنــانیرك دینــار واحــد ولكــن اخّرنــا ثالثــة أیــام حتــى نجمعهــا لــك ، فلمــا رأى معاویــة ذلــك 
مطیعــین ألبــي ذر خــاف أن یــدعوهم إلــى ) الفقــراء خاصــة ( منــه وعلــم إن أهــل الشــام 

   )٢(.رسل أبا ذر إلى عثمان التمرد علیه ورفض الظلم ، فأ
  

وألبــي ذر فــي الزهــد ومســاعدة المحتــاجین ونصــح المســلمین والتــزم الصــالة وكثــرة     
  )٣(.التعبد والخشوع روایات عدیدة ال مجال لذكرها في بحثنا لكثرتها 

وكذلك فأن لألحنف بن قیس باعًا طویًال فـي الناحیـة االجتماعیـة إذ عمـل رسـمیًا      
تصــر دوره علـــى حالــة معینـــة وٕانمـــا عمــل لمصـــلحة المســلمین العامـــة فقـــد بــذلك فلـــم یق

ذهــــب علــــى رأس أهــــل البصــــرة بوفــــد لــــیكلم الخلیفــــة عمــــر بــــن الخطــــاب فــــي مصــــالح 

                                                           
  . ٢٠٠/ ٢: جواهر التاریخ  الكوراني ، )١(
 . ٣٤ایه / سورة التوبة  *
  . ١١٥-١١٤/  ٣: ابن االثیر ، الكامل في التاریخ : ینظر  )٢(
؛ ابــن عســـاكر ،  ٥٩٣/ ١:؛ ابــن الجـــوزي ، صــفة الصـــفوة  ٢٣٣/ ٤:ابـــن ســعد ، الطبقـــات : ینظــر  )٣(

ــــة دمشــــق  ــــاریخ مدین ــــبالء  ١٩٩٩/ ٦:ت ــــذهبي ، ســــیر اعــــالم الن ؛ االصــــفهاني ، حلیــــة  ٥٣/  ٢:؛ ال
  . ١٠٩/ ٣: ؛ ابن العماد ، شذرات الذهب  ١٦٥/ ١:االولیاء 
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حیـث كلّـم أهـل البصـرة عمـر ابـن  )١(البصریین والتخفیف عن كاهلهم واالهتمام بشأنهم
عمـــــوم الخطــــاب فــــي مصـــــالحهم الخاصــــة واقتصـــــر حــــدیث األحنــــف علـــــى مصــــلحة 

حتـــى قـــال ! المســـلمین وكـــان آخـــرهم حـــدیثاً فقـــد كـــانوا یكلمـــون عمـــر واألحنـــف ســـاكت 
إن مفــاتح الخیــر بیــد اهللا وان إخواننــا مــن : ألــك حاجــة یــا أحنــف ؟ فقــال بلــى : عمــر 

أهــل األمصــار نزلــوا منــازل األمــم الخالیــة بــین المیــاه العذبــة والجنــان الملتفــة وانــّا نزلنــا 
رعاها ، ناصـیتها مـن قبـل المشـرق البحـر األجـاج ومـن جهـة أرضًا منشاشة ال یحف م

الغــرب الفــالة ، فلــیس لنــا زرع وال ضــرع تأتینـــا منافعنــا ومیرتنــا مثــل مــريء النعامـــة ، 
ویخرج الرجل الضعیف منا فیستعذب الماء من فرسخین ، فاال ترفـع خسیسـتنا وتـنعش 

جـال وتصـغّر درهمنـا وتكبـّر ركیستنا وتجبر فاقتنا وتزید فـي عیالنـا عیـال وفـي رجالنـا ر 
، قـال عمـر هـذا واهللا السـید هـذا ! قفیزنا وتأمر لنا بحفر نهر نستعذب منه المـاء هلكنـا

   )٢(.واهللا السید 
  

وقد كان لالحنف من الـرأي مـا یحتـرم ویقـّدر ویؤخـذ بـه ویـركن الیـه ، عـرف عنـه      
لمین ، فقیـل انـه حبه الصالح ذات البین المتخاصمین والسعي في قضاء حوائج المسـ

فلمـا سـكتوا ! ذلـك لكـم : فقـال ! ذهب یومًا إلى قوم في دم ، وقد احتكمـوا بـدفع دیتـین 
)إن اهللا قضــى بدّیــة واحــدة وان النبــي: أنــا أعطــیكم مــا ســألتم فاســمعوا : ، قــال  ) 

قضــى بدیــة واحــدة ، وان العــرب حكمــت بینهــا دّیــةً واحــدة وانــتم الیــوم تطــالبون وأخشــى 
ردهـا إلـى :قـالوا ! غداً مطلوبین فال یرضـى النـاس مـنكم إال بمثـل مـا سـننتم  أن تكـونوا

   )٣(.دیّة واحدة 
كمـــا ســـّجل أویـــس القرنـــي درجـــة رفیعـــة فـــي مقیـــاس التكافـــل االجتمـــاعي والتفـــاني      

بتقــدیم العــون للمســلمین حتــى قیــل انــه تصــّدق بجمیــع ثیابــه وجلــس ُعریانــًا ال یجــد مــا 

                                                           
غریــب الحــدیث ، تحقیــق  :) م٨٣٨ /  هـــ ٢٢٤ت  (بــن ســالم الهــروي بــو عبیــد القاســم أابــن ســالم ،  )١(

؛ المتقـي الهنـدي ، كنـز  ١٢٤: ) ١٩٦٦ – ١ ط( الـدكن  آبـادمحمد عبد المعید خان ، الهند ، حیدر 
  ٢٨٤:؛ البراقي ، تاریخ الكوفة  ١٢١/  ٤: مال الع

؛ المیـانجي ، مواقـف  ٣١٦/  ٥: ؛ الحمـوي ، معجـم البلـدان  ٤٥٩/  ٣: ابن عبد ربـه ، العقـد الفریـد  )٢(
 . ٤٧٦/  ٢: الشیعة 

  . ١٧٣/ ١: ابن حجر ، تهذیب التهذیب  )٣(
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اللهــم : ( ، وتصــدق بطعامــه كلــه وجعــل یقــول مخاطبــًا الخــالق یخــرج فیــه الــى الجمعــة 
  ٠من مات جوعًا فال    

  .)١()تواخذني به ومن مات عُریانا فال تواخذني به 
وقــد اشــتهر ابــو ســعید الخــدري بــدوره فــي فــض المنازعــات وٕانهــاء الخصــومات بــین     

م أعمالــه بهــذا المســلمین واإلصــالح بیــنهم وحــثهم علــى الوحــدة وعــدم االخــتالف ، واهــ
 )٢(.المجال هو إصالحه بین یزید بن شجرة الرهاوي وقثم بن عباس 

  

وعرف عن ثابت بن قیس بأنه كان یؤثر عموم المسلمین على نفسه ، ومن ذلـك      
انه وجد األنصار مجتمعـین فـي مسـجد بنـي ظفـر ، یریـدون أن یكتبـوا إلـى معاویـة فـي 

ان حــبس عــنهم العطــاء لســنتین او ثــالث لــم بعــد ) فــي أوائــل ســنوات خالفتــه (حقــوقهم 
مــــا : فقـــال . نریـــد أن نكتـــب إلــــى معاویـــة : مـــا هـــذا ؟ قــــالوا : یعطهـــم شـــيء ، فقــــال 

تصــنعون أن یكتــب إلیــه جماعــة  ، بــل یكتــب إلیــه رجــل منــا فــأن كانــت كائنــة برجــل 
مـن ذاك الـذي : منكم فهو خیر من أن تقع بكم جمیعـًا ، وتقـع أسـماؤكم عنـده ، فقـالوا 

فشــأنك ، فكتــب إلــى معاویــة وبــدا بنفســه فــذكر : أنــا  ، قــالوا : قــال ! یبــذل نفســه لنــا ؟
)أشــیاء منهــا نصــرة النبــي  حبســت عنــا حقوقنــا واعتــدیت علینــا : قــال  وجهــاده ثــم(

)وظلمتنا ، ومالنا إلیك ذنب اال نصرتنا للنبي كتابـه الـى معاویـة دفعـه  قـدم فلمـا (
فــدعا معاویــة . الــرأي ؟ تبعــث إلیــه فتصــلبه علــى بابــه مــا : الــى یزیــد فقــرأه ثــم قــال لــه 

تبعــث إلیــه حتــى تقــدم بــه ههنــا وتقفــه لشــیعتك : كبــراء أهــل الشــام فاستشــارهم ، فقــالوا 
، ! ال : هــل عنــدكم غیــر هــذا ؟ قــالوا : وألشــراف النــاس حتــى یــروه ثــم تصــلبه ، فقــال 

)كتابك وما ذكـرت النبـي قد فهمت: فكتب معاویة إلیه  كانـت  إنهـا علمـت وقـد  (
ضجرةً لشغلي وما كنـت فیـه مـن الفتنـة التـي شـهرت فیهـا نفسـك ،فـانظرني ثالثـًا ،فقـدم 

   )٣(.كتابه على ثابت فقرأه وصبّحهم العطاء في الیوم الرابع 

                                                           
؛  ٢٩/  ٤: ذهبي ، ســیر أعــالم النــبالء ؛ الــ ٨٣/  ٢:أبــو نعــیم األصــفهاني ، حلیــة األولیــاء : ینظــر  )١(

مــــات ، بیــــروت ، انظــــرات فــــي التصــــوف والكر  ؛ مغنیــــة ،  ١٤٩/ ١٩:المیالنــــي ، نفحــــات االزدهــــار 
 . ١/١٨٦: ؛ الكوراني ، جواهر التاریخ  ٢٣:   ١٩٨٠،  أألهلیةالمكتبة 

 . ٥٠٨/ ٢: ؛ الثقفي ، الغارات  ١٥٠-١٤٩: خلیفة بن خیاط ، تاریخ خلیفة : ینظر  )٢(
 .١٣٨-١٣٦/ ١١:؛ ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  ١٨٧/ ١:الخطیب البغدادي ،تاریخ بغداد  )٣(
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الكثیـر مـن األدوار االجتماعیـة والتـي ) جنـدب الخیـر ( كما أن لجندب بـن كعـب      
  ٠كان        

ولیــد ، وذلــك أن أمیــر العــراق الولیــد بــن عقبــة جــاء بســاحر یلعــب أهمهــا قتلــه لســاحر ال
  ٠بین     

یدیه ، فیضرب رأس الرجل حتى یرمیه ارضًا ثم یصیح به فیقـوم حّیـا مرتـدًا إلیـه رأسـه 
ســـبحان اهللا إن هـــذا الســـاحر یحیـــي المـــوتى ، فـــرأى ذلـــك : ، فـــأفتتن بـــه النـــاس وقـــالوا 

إن كـــان * چڄ  ڄ    ڄ   ڄ    ڦ چ: جنـــدب وغضـــب هللا فضـــرب عنـــق الســـاحر وقـــال
   )١(.صادقًا فلیحیي نفسه ، فغضب علیه الولید وسجنه 

ویبـــدو إن ســـبب قتـــل جنـــدب للســـاحر هـــو لـــدرء الفتنـــة التـــي خلقهـــا الســـاحر بـــین       
المسلمین بقولهم انه یحیي الموتى وٕاعالن رفضـه لمـا آلـت  إلیـه المسـاجد أمـاكن للهـو 

مین عامــة ، وذي العقــول المحــدودة الفهــم واإلیمــان واللعــب وكــذلك حرصــه علــى المســل
خاصة عن االنصراف إلى مثـل هـذه األمـور التـي تسـخط الخـالق ، إضـافة إلىـأن قتــله 

)للساحر كان إحیاًء للسّنة وتنفیذًا للشریعة اإلسالمیة حیـث قـال رسـول اهللا  )  ) :
  . )٢() بحد السیف حّد الساحر ضربةً 

ه مــن األدوار االجتماعیــة مــا یــوحي بعظمتــه وباســتحقاقه أمــا ســلمان المحمــدي فلــ     
) مانعتــه بــه الرســول ، فقــد كــان ینفــق  )٣() ســلمان مّنــا أهــل البیــت: ( بقولــه  (

عطــاءه علــى الفقــراء والمســاكین ولــیس لــه إال ثــوب واحــد ذكــر بعــض الصــحابة إنهــم 
بّســف  شـاهدوه یفتـرش نصـفه ویلـبس األخـر ، وقـد كــان یأكـل مـن عمـل یـده حیـث یقـوم

ویــروى انــه لــم یتخــذ بیتــًا  )٤(.الخــوص وبیعــه لســد نفقاتــه وتفریــق البــاقي علــى الفقــراء 
لـو اتخـذت بیتـًا یـا سـلمان ، فقـال سـلمان : حتى كلمه في ذلك حذیفـة بـن الیمـان قـائٍال 

                                                           
 ٣آیة / سورة األنبیاء  *

  

؛ ابــن حجــر ،  ١٧٦-١٧٥/ ٣: ؛ الــذهبي ، ســیر أعــالم النــبالء  ١٤٣-١٤١/  ٥: المــزي ، تهــذیب الكمــال  )١(
 . ٦١٦-٦١٥/  ٢: اإلصابة 

  . ١٩١٩/ ٣: الكبیر  الطبراني ، المعجم )٢(
  . ٤/٥٩: ابن سعد ، الطبقات  )٣(

  
 

  . ٤٢٠/ ٢: ابن األثیر، أسد الغابة  )٤(
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ال ولكـن نبنـي لـك بیتـًا مـن قصـب : ِلَم ، لتجعلني مالكًا وتجعل لي دارًا ؟ قال حذیفـة :
! ي إذا قمــت كـــاد أن یصـــیب رأســك وٕاذا نمـــت كــاد إن یصـــیب طرفیـــك ونســقفه بـــالبرد

   )٥(.واهللا یا حذیفة كأنك في نفسي : فقال 
ویذكرأن سلمان قام باإلصالح بین زید بن صوحان وزوجته وٕارجاعهما لبعضـهما      

، كمــا    )١(بعــد أن لـــم یتوصــل غـــیره إلــى إعـــادة األمــور بینهمــا إلــى نصــابها الطبیـــعي
 )٢(.ل ذلك بین أبي الدرداء وزوجته فعل مث

  

وقد كان مما یحبب سلمان إلـى مجتمعـه اإلسـالمي تواضـعه وبسـاطته لدرجـة انـه      
كان یومًا مارًا بطریقه وٕاذا برجـل یحمـل تـبن فحمـل معـه قسـمًا مـن التـبن مسـاعدًا ایـاه، 

 یعرفـــه فأعتــذر صـــاحب التــبن لـــه كونــه ال! هــذا األمیـــر : فــرآه النـــاس فعرفــوه ،وقـــالوا 
 )٣(.ولكن سلمان أبى إال أن یوصل معه التبن إلى بیته 

  

ولعل من أسمى آیات تواضع سلمان وانصهاره في ابسط طبقات مجتمعـه لــدرجة      
ــــــــال یلحقهـــــــم المـــــــرض  ـــــــونهم لئ ـــــــى ذویــــــــهم یتجنب ـــــــذي كـــــــان حت مخالطـــــــة مرضـــــــاهم ال

لحــین واألخــر الــذي كــان ســلمان یــزورهم ویطعمهــم الســمك واللحــم بــین ا) كالمجــذومین(
 )٤(.بل ویأكل معهم 

  

بــن جعفــر فقــد اجتمعــت فیــه أمــور كانــت كافیــة بــأن تصــقله وتضــعه  أمــا عبــد اهللا     
)في المكانة التي وصلها عند الخالق والخلـق ، منهـا دعـوة الرسـول  فـي صـغره  (

وربیبـه وتلمیـذه الـذي  (u)، ومنها كونـه ابـن جعفـر الطیـار وابـن أخـي اإلمـام علـي 
فهــو إذًا قــد نشــأ فــي بیــت كــان مصــدر الضــیاء (u)كنفــه مــع الحســنین عــاش فــي 

ألمــة اإلســالم وهــو بیــت بــاب مدینــة العلــم وســادة الشــهداء وقــرین القــران عتــرة رســول 
                                                           

 . ٤٢١/ ٢:ابن األثیر، أسد الغابة  )٥(
سـلمان الفارســي :  ؛ العــاملي ، جعفـر مرتضــى  ٤٤٠/ ٨: الخطیــب البغـدادي ، تــاریخ بغـداد : ینظـر  )١(

 . ٤٨ ) :د ت(مؤسسة النشر اإلسالمي  –، قم 
بـــو حامـــد أ، ؛ الغزالـــي  ٥/١١١: ؛ ابـــن الجـــوزي ، المنـــتظم  ١٨٨/  ١:األصـــفهاني ، حلیـــة األولیـــاء  )٢(

 ١:  ) ت د (حیـاء علـوم الـدین ، بیـروت ، دار المعرفـة أ :) م١١١١/  هـ ٥٠٥ت  (محمد بن محمد 
 /٣٤٧ . 

 . ٦٤/  ٣: ابن سعد ، الطبقات  )٣(
 . ٢٠٠/  ١: ولیاء أبو نعیم األصفهاني ، حلیة األ )٤(
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الرحمن فعبد اهللا من أجود العرب لم یذكر عنه أن رّد قاصدًا له أو خیب من قصـده ، 
مـروان بـن الحكـم ومدحـه بشـعره  وقد روى المؤرخون انـه شـاهد یومـًا شـاعرًا دخـل علـى

كــم كنــت : بــن جعفــر فلــم یعطــه مــروان شــیئا وخــرج الشــاعر حزینــًا ، فســأله عبــد اهللا 
وكـم تطمـع أن تعـیش ؟ قـال : ألف دینـار علـى مـدیحي لـه،  فقـال : قال ! ترجو منه ؟

  لكل سنة سنة أو سنتین ، فأعطاه عبد اهللا: 
   )١(.الف دینار ، ففرح الشاعر ودعا له 

غنیًا كریماً یعطي بال حساب وال ملل حتى مدحـه الشـعراء كثیـرًا  فقد كان عبد اهللا     
   )٢(:، فقال احدهم 

  

    الفــــــت نعـــــــم حتــــــى كأنــــــك لــــــم تكــــــن
     عرفـــت مــــن األشـــیاء شـــیئا ســـوى نعـــم      .

 .                 
     حتــــــى كأنــــــك لــــــم تكــــــن وعادیــــــت ال

ــدهر واألمــم    . ــي ســالف ال                ســمعت بـــ ال ف
.        

مـن هـو أجـود ) علـیهم السـالم ( وقیل انه لم یكـن مـن المسـلمین بعـد األئمـة األطهـار  
إن اهللا : رمـه ، فقـال بن جعفر حتى انـه عوتـب فـي خـوف إتـالف مالـه بك من عبد اهللا

عودني عادة وعودت الناس عادة فانا أخاف إن قطعتها عن الناس قطعها اهللا عنـي ، 
أتعطــي مثــل هــذا : ومدحــه عبــد فأعطــاه ابــل وخیــل وثیــاب ودنــانیر ودراهــم ، فقیــل لــه 

ان كان اسود فشعره ابیض ولقد استحق بما قـال أكثـر ممـا : فقال ! األسود مثل هذا ؟
   )٣(.طیناه إال ما یفنى ویبلى وٕاعطانا مدحًا یروى وثناء یـبقى نال ، وهل أع

بــن جعفــر مــن  كــان عبــد اهللا: وقــد وصــف االبشــیهي ، عبــد اهللا بــن جعفــر بقولــه      
الجــود بالمكــان المشــهود ولــه فیهــا إخبــار یكــاد ســامعها ینكرهــا لبعــدها عــن المعهــود ، 

س فال یُـرى إال وعلیـه دیـن ، وذكـر فكان معاویة یعطیه ألف ألف درهم فیفرقها في النا
إن یزیــد أعطــاه مــاًال عظیمــاً فالمــه حاشــیته علــى إعطائــه ذلــك المقــدار الكبیــر لرجــل 

                                                           
؛ الــذهبي ، سـیر أعــالم  ١٩٨/  ٣: ؛ ابـن األثیــر ، أسـد الغابـة  ٦٩٦/ ٢: الثقفـي ، الغــارات : ینظـر  )١(

 . ٢٩٨/  ٢: ؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٤٥٦/  ٣:  ءالنبال
؛  ١٧٢- ١٦٩: ؛ المــــدني ، الــــدرجات الرفیعــــة  ٤٢٨/  ٦٤: ابــــن عســــاكر ، تــــاریخ مدینــــة دمشــــق  )٢(

 . ٢٥/  ٢١:  بحار األنوار  المجلسي ،
 . ١٧٣: المسعودي ، إثبات الوصیة  )٣(
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ما أعطیته لرجل واحد وٕانما أعطیته لسائر المدینة ثم وكّل یزید صـحبه : فقال . واحد 
وا یزیـد إن ال یعلـم بـذلك لینظـروا مـا یفعـل ، فرجعـوا بعـد شـهر واخبـر  بمتابعته وعبد اهللا

   )٤(.بن جعفر فّرق جمیع المال في أهل المدینة حتى احتاج إلى الدین  عبد اهللا
 وذكر إن احد عامـة المسـلمین قـد سـّمن بهیمـة ثـم خـرج بهـا لیبیعهـا فمـر بعبـد اهللا     

یـا صـاحب البهیمـة أتبیعهـا ، فكـأّن الرجـل : أن یكرمـه ، فقـال  بن جعفر وأراد عبـد اهللا
! ال ولكــن هـي لـك هبــة : مة ابــن جعفـر ضـاّنًا انــه یریـد ذلـك ، فقـال اسـتحیا مـن مسـاو 
بـــن  وانصـــرف إلـــى بیتـــه فمـــا لبـــث ان جـــاءه الحمـــالین مـــن عبـــد اهللا ثـــم تركهـــا لعبـــد اهللا

جعفـــر نفـــر یحملـــون الحنطـــة ونفـــر یحملـــون الفاكهـــة ونفـــر یحملـــون اللحـــم فضـــًال عـــن 
عــن إحراجــه فـي ســؤال بیــع  بــن جعفــر جمیـع ذلــك واعتــذر لـه المـال ، فأعطــاه عبـد اهللا

   )١(.البهیمة 
مـــــن مكـــــة إلـــــى المدینـــــة ، ) علیهمــــا الســـــالم ( ویــــروى انـــــه خـــــرج مـــــع الحســـــنین      

ـــام حتـــى ســـكنت  ـــة أی ـــاء إعرابـــي فأقـــاموا ثالث ـــى خب ـــوا إل ـــة بمطـــر فلجئ فأصـــابتهم المدین
ان قـــدمت : الســـماء فـــذبح لهـــم األعرابـــي شـــاة ، فلمـــا ارتحلـــوا قـــال  عبـــد اهللا لإلعرابـــي 

لــو قــدمت المدینــة : المدینـة فســل عنــا ، فاحتــاج اإلعرابـي بعــد ســنتین فقالــت لـه امرأتــه 
ســل عــن ابــن الطیــار ، : قــد نســیت أســماءهم ، فقالــت : فلقیــت أولئــك الفتیــان ، فقــال 

فأمر له بمائة ناقـة بفحولهـا ورعاتهـا ثـم أتـى (u)فدخل المدینة فلقي اإلمام الحسن 
مؤتـة اإلبـل فـأمر لـه بـألف شـاة  (u)نـا أبـو محمـد كفا:فقال (u)اإلمام الحسین 
لقد كفاني إخواني مؤنـة الشـیاه واإلبـل فـأمر : بن جعفر فقال عبد اهللا   ثم اتى عبد اهللا

   )٢(.له بمائة ألف درهم 
ـــك بغریـــب مـــن عبـــد اهللا بـــن جعفـــر فقـــد عـــرف هـــذا البیـــت بالعطـــاء       ـــم یكـــن ذل ول

هو الوحید من آل هاشم ممن عـرف بـذلك ،  المتدفق والغیر محدود إذ لم یكن عبد اهللا
عبــد اهللا بــن عبــاس مــن ذوي البــاع الطویــل فــي هــذا ) ابــن عــم أبیــه ( فقــد كــان عمــه 

والیــة البصــرة مــّر بــابي  (u)المجــال ، ومــن ذلــك انــه حــین اســند إلیــه اإلمــام علــي 
                                                           

 . ٢٧٠-٢٦٩/  ١: المستطرف في كل فن مستظرف: االبشیهي ، )٤(
  .٢٧١/  ١: االبشیهي،المستطرف )١(
 .١/٢٧١:م، ن  )٢(
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یـــا أبـــا أیـــوب إنـــي أریـــد أن اخـــرج لـــك عـــن مســـكني كمـــا خرجـــت أنـــت : أیـــوب ، فقـــال 
)اهللا  لرسول    ٠من مسكنك فأمر أهله  (

    )٣(.فخرجوا وأعطاه كل شي كان في داره وزاده بثمانیة عبید وعشرین ألف درهم 
وقـــد نعـــت ابـــن عبـــاس بصـــفات تـــوحي بمـــا لـــه مـــن مكانـــه اجتماعیـــة مرموقـــة فـــي      

المجتمع اإلسالمي آنذاك فقـد ذكـر بعـض المـؤرخین انـه كـان یحتـال فـي الكـرم أي انـه 
فقـد قیـل ان  )١(.ع طرقًا لم یسلكها غیره قبله ثم یخفـي مـا ینفـق فـي سـبیل اهللا كان یبتد

یابن عباس إن لي عندك یدًا وقد احتجـت إلیهـا فنظـر : رجًال أتاه وهو بفناء داره فقال 
رایتـك واقعـًا بفنـاء زمـزم وغالمـك یمنحـك المـاء : وما یدك ؟ قال : إلیه فلم یعرفه فقال 

اجــل إنــي ألذكــر ذلــك ثــم : فقــال ! بكســائي حتــى شـربت  والشـمس قــد صــهرتك فظللتــك
ادفعهـا إلیـه ومـا أراهـا : مائتا دینـار وعشـرة أالف ، قـال : قال لغالمه ما عندك ؟ قال 

وأرسل إلیه  معاویة هدایا في النوروز مع حاجبه فلما وضعها بین یدیـه ، . تفي بحقه 
نعــم : قــال ! منهــا ؟ هــل فــي نفســك شــيء: نظــر إلــى الحاجــب وهــو ینظــر إلیهــا فقــال 

: ، وقـال  فضـحك عبـد اهللا (u)واهللا إن في نفسي ما فـي نفـس یعقـوب مـن یوسـف 
هي لك ، فقال أخاف ان یبلغ معاویة ذلك فیحقد علّي ، قال فأختمها بخاتمـك وسـلّمها 

واهللا لهذه الحیلة في الكـرم اشـد كرمـًا مـن : للخازن ، ونحملها لك لیًال ، فقال الحاجب 
كما ورد له في كتـب التـاریخ قیامـه بالعدیـد مـن عملیـات إصـالح ذات البـین  ، )٢(الكرم

وفــض الخصــومات والمنازعــات بــین المســلمین كقیامــه باإلصــالح بــین عقیــل بــن أبــي 
   )٣(.طالب وزوجته 

كمـا كـان یحــرص علـى مشــاركته بتـوفیر بعــض الخـدمات لحجــاج بیـت اهللا الحــرام      
  )٤(.كقیامه بسقایة الحجیج بنفسه 
                                                           

 ٣١٥-٣١٤: المدني ، الدرجات الرفیعة  )٣(
 . ٢٤٢/  ٧: البغدادي ، خزانة األدب  )١(
  . ٢٧٢/  ١: یهي ، المستطرف االبش )٢(
دار إحیـاء  –، المدونـة الكبـرى  ، بیـروت ) م  ٧٩٥/ هــ  ١٧٩ت ( اإلمام مالك أبو عبد اهللا : ینظر  )٣(

 . ٣٧٢/ ٢) :د ت ( التراث العربي 
أخبــار مكــة ومــا جــاء فیهــا مــن ) : م  ٨٦٥/ هـــ  ٢٥٠ت ( ابــو الولیــد  االزرقــي ، محمــد بــن عبــد اهللا )٤(

 ٧٠/ ٢)  : ١٩٩١ – ١ط( دار األندلس  –تحقیق رشدي الصالح ، بیروت اآلثار  ، 
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عطـاءه فقیـل لـه لـو أبلغـت عمـك ابـن  (u)وحبس معاویة عن اإلمـام الحسـین      
وانى تقع ألـف ألـف مــن عبـد : (u)فقال الحسین . عباس فأنه قدم بنحو الف الف 

اهللا بن عباس فـواهللا لهـو أجـود مـن الـریح اذا عصـفت واسـخى مـن البحـر إذا زجـر، ثـم 
، فلمـا قـرأ بـن عبـاس كتـاب الحسـین  وجه الیه مع رسوله بكتاب یذكر فیـه ضـیق حالـه

(u)  قــال و: ویلــك یــا معاویــة أصــبحت لــین المهــاد رفیــع العمــاد والحســین یشــكو
احمل إلى الحسـین نصـف مـا املكـه مـن : ثم قال لوكیله ! ضیق الحال وكثرة العیال ؟

   )١(.ذهب وفضة ودواب واخبره إني شاطرته فأن كفاه وٕاال احمل إلیه النصف األخر 
یــا بــن عــم محمــد : وذكــر إن رجــالً مــن األنصــار جــاء إلــى ابــن عبــاس فقــال لــه      
( انه ولد لي في هذه اللیلة مولود واني سمیته باسـمك تبركـًا بـك وان أمـه ماتـت  (

بارك اهللا لك في الهبة وآجرك على المصیبة ثم دعـا بوكیلـه وقـال : ، فقال ابن عباس 
تحضنه وادفع ألبیه مائتـا دینـار لینفقهـا علـى انطلق الساعة فاشتر للمولود جاریة : له 

تربیتــه ، ثــم قــال لألنصــاري ، عــد إلینــا بعــد أیــام فانــك جئتنــا وفــي العــیش یــبس ، وفــي 
المال قلة ، فقال األنصاري ، جعلت فـداك انـك لـو سـبقت حـاتم بیـوم مـا ذكرتـه العـرب 

.)٢( 
  

فقــد كــان لــه عبیــد  بــن عبــاس مــن الجــود والســخاء بمكــان وكــذلك كــان أخــوه عبیــد اهللا  
وقیل انه كـان ینحـر كـل  )٣(من أتاني منكم بضیف  فهو حر: كثیرون وكان یقول لهم 

یوم جـزراً ، ویطعـم النـاس فـي موضـع المجـزرة التـي عرفـت بمجـزرة ابـن عبـاس نسـبته 
، وفیــه قــال  )٤()تیــار الفــرات(إلیــه لكثــرة مــا یطعــم النــاس فیهــا ، ولســخائه أطلــق علیــه 

إن عبیـد اهللا بـن عبـاس علّـم قریشـا الجـود وقـد تبـارى بوصـف : فیان معاویة بن أبي سـ
، ویذكر انه نزل على خیمة إعرابي فلما رآه الرجل اجّله وأعظمـه لمـا  )٥(كرمه الشعراء

                                                           
 ٢٧٢/ ١:  االبیشهي ، المستطرف )١(
 . ١/٢٧٣: ن .م  )٢(
 . ٦٣٣/ ١:؛ ابن حجر ، تقریب التهذیب  ١٢٢-١٢١:ابن قتیبة ، المعارف  )٣(
 ٢٦٧/ ٤:تاریخ االسالم : ؛ الذهبي  ٣٨: الطبري ، المنتخب من ذیل المذیل  )٤(
  ٤٧٩/ ٣٧: ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٥(
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لـیس : ویحك ما عنـدك لضـیفنا غـداءًا ؟ قالـت : رأى من حسنه وهیبته ، فقال المرأته 
انــه ال بــد مــن ذبحهــا ، : فقــال ! لبنهــا عنــدنا شــي إال الشــویهة التــي حیــاة ابنــك علــى 

وان كــان ذلــك ، واخــذ الســكین وجعــل یــذبحها ویســلخها : قــال ! اتقتــل ابنــك ؟: قالــت 
  :ویقول مرتجزًا 

  

یاجـــــــــــارتي ال توقضـــــــــــي البنیـــــــــــة    
     ان توقضــــــــــــیها تنتحــــــــــــب علــــــــــــيَّ       .

 .                 
  وتنزع الشفرة من یدیا

  

ومـــا ان فـــرغ ابـــن عبـــاس مـــن تنـــاول طعامـــه ، وكـــان قـــد ســـمع محـــاورة اإلعرابـــي      
مــا معــك مــن المــال ؟ : أراد أن یرتحــل ، فقــال لمــواله  –لزوجتــه دون أن یعلمــان ذلــك 

! ویحــك ادفعهــا للرجــل وعّرفــه انــه لــیس معنــا ســواهما: خمســمائة دینــار ، فقــال : قــال
ســبحان اهللا تعطیــه خمســمائة دینــار وٕانمــا دفــع لنــا شــاة تســاوي خمــس : قــال لــه مــواله ف

ویحك واهللا لهو اسخى مّنا وأجود ، إنما دفع لنا كل ما یملـك وأعطینـاه : فقال ! دراهم 
   )١(! بعض ما نملك قد آثرنا على مهجة نفسه وولده بجمیع ما یملك 

بقضــاء حــوائج المســلمین ویتخــذ فــي  كمــا ان عثمــان بــن حنیــف كــان ممــن یهــتم      
ذلـك الســبل ویعمــل الیــه حتــى إن رجــالً أتــاه وكـان لــه قبــل عثمــان بــن عفــان حاجــة ولــم 
یكن عثمان بن عفان یلتفـت الیـه او ینظـر فـي حاجتـه فلقیـه عثمـان بـن حنیـف وأرشـده 
بــان یتوظــأ ویصــلي ركعتــین ویقــرأ دعــاء لقنّــه إیــاه ثــم یتوجــه إلــى عثمــان ، ففعــل ذلــك 

: ب إلى عثمان فاجلسه معه علـى فراشـه وسـأله عـن حاجتـه وقضـاها لـه وقـال لـه وذه
مـا أسـرع مـا : ما كانت لك حاجـة فأتنـا ، فلمـا خـرج لقیـه عثمـان بـن حنیـف ، فقـال لـه 

واهللا مـــا كلمتـــه وال رایتـــه ، : فقـــال عثمـــان بـــن الحنیـــف ! كلمـــت الخلیفـــة فـــي حـــاجتي ؟

                                                           
-١٩٧/  ٨: ؛ ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایـــة  ١١٧/ ١١: الصــالحي الشــامي ، ســبل الهــدى والرشـــاد  )١(

١٩٨ .  
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)ولكن كنـت قـد رایـت رسـول اهللا  یر یشـكو ذهـاب بصـره فـأمره بكلمـات أتـاه ضـر  (
   )٢(.حفظتها عنه وهي ما أخبرتك بها فنلت ببركتها ما ترید 

وكذلك فان عـدي بـن حـاتم كـان كأبیـه مـن وجهـاء العـرب وكـرامهم وذوي األیـادي      
البیضــاء بیــنهم الســاعین فــي األحــالف والمصــالحات والمصــاهرات وفــض الخصــومات 

ي الكــرم بــاع طویــل فیــذكر إن األشــعث ابــن قــیس وقضــاء الحاجــات ، وقــد كــان لــه فــ
أرسل إلى عدي بن حاتم یستعیر منه قـدروا كانـت لحـاتم فمالهـا عـدي طعامـا وأرسـلها 
إلیــه قــائال إنــا ال نعیرهــا فارغــة،فما كــان مــن األشــعث بــن قــیس بعــد أن قضــى حاجتــه 
منهـــا ورأى مـــن عظـــیم كـــرم عـــدي بـــن حـــاتم إال ان وضـــع ببعضـــها الطعـــام وببعضـــها 

  ٠لدراهم وأرسلها إلى عدي      ا
)١(!.ونحن ال نعیدها فارغة ؟: قائالً  

  

وغیر ذلك الكثیر من الروایات التي كان لها الدور الرئیس في جعل عـدي محببـًا      
إلــى عمــوم المســلمین فقــد كــان عطوفــًا بصــغیرهم ، رحیمــًا بمحتــاجهم ، ّلــین الجانــب ال 

انه كـان بـالقرب مـن داره تـل فیـه منـازل للنمـل یتوانى عن مد ید العون الیهم حتى قیل 
كــان یخــرج ویفــت الطعــام بنفســه ویلقــي بــه للنمــل ویقــول كــان ابــي یكــرم جــاره إال أكــرم 
جــاري وقــد جــاورني هــذا النمــل ، وقیــل ان نفــر مــن عبــد القــیس كــانوا متــرحلین فنزلــوا 

ـــه أن یقـــ ـــم أنهـــم قـــد ســـألوا قبـــر أبی ـــم بهـــم عـــدي وعل ـــالقرب مـــن قبـــر حـــاتم وعل ( ریهم ب
إن حــاتم یقــري ضــیفه : فحمــل لهــم الطعــام والــدواب وأعطــاه لهــم وهــو یقــول ) ســاخرین

   )٢(.حّیًا ومّیتًا 

                                                           
 –؛ الطبرانــي ، المعجــم الصــغیر ، بیــروت  ٢٠٨- ١٦/٢٠٥:ابــن ابــي الحدیــد ، شــرح نهــج البالغــة  )٢(

- ١٠٣٣/  ٣: ؛ ابــــــن عبــــــد البــــــر ، االســــــتیعاب  ١٨٤-١٨٣/  ١)  :د ت ( دار الكتــــــب العلمیــــــة 
١٠٣٤.  

 
 . ٢٧٠/ ١: االبشیهي ، المتطرف : ینظر  )١(
ـــــن شـــــاذان االزدي  : ینظـــــر  )٢( ـــــة دمشـــــق  ٤١٤-٤١٢: اإلیضـــــاح: اب ـــــاریخ مدین ـــــن عســـــاكر ، ت : ؛ اب

 عرفــــة ،الم تحقیــــق مصــــطفى عبــــد الواحــــد ، بیــــروت ، دار،  ؛ ابــــن كثیــــر ، الســــیرة النبویــــة ١١/٣٧٧
 . ٩٦-٧/٩٥: ؛ ابن حجر ، اإلصابة  ٢٧٦-٢٧٥/  ٢:؛ البدایة والنهایة ١١٥/ ١: ١٩٧٦



197 
 

ولقیس بن سعد الكثیر من األخبار التي أوردتها مصادر التاریخ اإلسالمي والتـي      
)تــدل علــى مكانتــه االجتماعیــة المرموقــة منــذ عصــر الرســالة حتــى إن الرســول  ) 

مــع ابــي عبیــدة بــن الجــراح والتــي *  *)ســیف البحــر( لــه بــذلك أبــان غــزوة بنفســه شــهد 
اصاب المسلمین فیها الجوع فجعل قـیس یـذبح للمسـلمین كـل یـوم ثالثـة ابـل حتـى فـرّج 

)لهم اهللا ضیقهم ، فلما عادوا اخبروا الرسول ) إن قیسًا من بیت جـود : ( فقال  (
.)٣(   
  

لغلمانـه أملـؤا بیتهـا خبـزًا وسـمنًا وتمـرًا، وقیـل  عجـوز فقرهـا فقـال ةوشكت إلیـه امـرأ     
هلّموا إلى اللحم والثرید حتـى قـال فیـه أبـو بكـر : انه كان یطعم الناس كل یوم وینادي 

 )٤(.لو بقي قیس هكذا ألهلك مال أبیه : وعمر
  

وقد مرض قیس بن سعد یومـًا فاسـتبطأه عـواده وٕاخوانـه علیـه ، فسـأل عـن سـبب ذلـك  
  !؟

فقـال أخـزى اهللا مـا یمنـع األخـوان ! نهم یستحون مما لك علیهم مـن الـدیون أ: فقیل له 
أال من كـان لقـیس بـن سـعد علیـه دیـن أو : من العیادة ثم أمر منادیا ینادي في الناس 

حق فهـو منـه فـي حـل ، فـاتــاه النـاس حتــى هدمــوا الــدرجة التـي كانــوا یصـعدون علیهـا 
 )١() .لكثرتهم ( إلیه 

  

ن ممن یؤخذ برأیـه عنـد الخاصـة ویتخـذه النـاس لهـم شـفیعا عنـد مـن خـافوه كما كا     
من الخلفاء أو األمراء إذا ما كانوا قد لزمهم جرم أو دم أو وشـایة حتـى قیـل إن اإلمـام 

                                                           
) وحادثة سـیف البحـر هـي عنـدما خـرج الحمـزة عـم النبـي ) ساحله ( سیف البحر   * فـي ثالثمائـة (

. ( رجــل لیعتــرض لقافلــة لقــریش جــاءت مــن الشــام تریــد مكــة حتــى اصــطفوا للقتــال ثــم جنحــوا للصــلح 
 . ٣٥٧/ ٢:؛ ابن كثیر ، السیرة النبویة  ٦/  ٢:ابن سعد ، الطبقات :  ینظر

 ٤٥٢/ ٨: ؛ األمین ، أعیان الشیعة  ٤٢٧-٤٩/٤٢٤:ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق  )٣(
 . ١١٠) :١٩٩٠(دار الذخائر  –ربیع األبرار ، قم : الزمخشري  )٤(
؛الشـــــــــــاكري،األعالم مـــــــــــن الصـــــــــــحابة  ٢٦/ ٤؛ابـــــــــــن األثیر،أســـــــــــد الغابـــــــــــة، ١٤٠الثقفي،الغـــــــــــارات، )١(

 .١٧-٥/١٦والتابعین،
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ـــي  ـــدر الغـــداني الشـــاعر (u)عل ـــة بـــن ب ـــا عنـــه  *هـــدر دم حارث ـــده فعف ـــه عن فشـــفع ل
  . )٢((u)اإلمام
وأي : ســأله بعــض ذویــه عــن داره التــي بمصــر فقــال ولّمــا حضــرت قیســًا الوفــاة ف     

ال حــق لــي فیهــا اذ اســتعنت فیهــا  ندار لــي بمصــر إنمــا تلــك بنیتهــا مــن مــال المســلمی
)٣(.بالمسلمین فهي لهم ینزلها والتهم 

  

للقیــام بالعمــل االجتمــاعي او  (u)ولــیس دلــیًال علــى حــب صــحابة اإلمــام علــي    
فــیهم عمــار یاســر ( راً مــن توجــه ثلــة مــنهم االشــتراك بــه ومســاعدة كــل ذي حاجــة خیــ

لمســاعدة صــبیة تنــدب أباهــا عجــزت عــن مورارتــه ) ومالــك االشــتر وحذیفــة بــن الیمــان 
الثــرى وقــد شــاءت الصــدفة أال أن یكــون ذلــك المتــوفى أخــاهم وصــاحبهم ورفیــق دربهــم 

ه اذ إن أبـــا ذر لمـــا نفـــي إلـــى بادیـــة الربـــذة حضـــرت) رضـــوان اهللا عنـــه(ابـــا ذر الغفـــاري 
الوفاة فیها وكان الرسول الكریم قد تنبأ له بـالموت وحیـدًا بعیـدًا عـن المسـلمین وتنبـأ لـه 
أن من یدفنه جماعة من المسـلمین الصـالحین مـن عـابري السـبیل ، فكـان مؤمنـًا بـذلك 

كـال ، : أتـرین أحـدا ، فقالـت لـه : ال یداخله إلیه شك ، فلما أحس بـالموت قـال البنتـه 
إنـــي وحـــدي فـــي هـــذا الموضـــع : حضـــرني نفـــر مؤمنـــون ، فقالـــت كـــال انـــه سی: فقـــال 

وأخــاف أن تغلبنــي علیــك الســباع وجزعــت جزعــًا شــدیدًا ، وٕاذا بركــب مقبلــین فــأخبرت 
ــإذا وصــل القــوم : أبیهــا ، فقــال  اهللا اكبــر صــدق رســول اهللا حــوّلي وجهــي إلــى القبلــة ف

شـاة وقـولي لهـم أقسـمت أقرئیهم مني السالم ، فإذا فرغوا من أمـري فـاذبحي لهـم هـذه ال
علــیكم أن بــرحتم حتــى تــأكلوا ثــم مــات فوصــلها القــوم ووجــدوا لــدیها جنــازة علــى قارعــة 
الطریــــق فشــــمروا أیــــدیهم لمســــاعدتها وٕاذا بهــــا تقــــرئهم الســــالم مــــن أبیهــــا قبــــل أن یــــروه 

                                                           
)حارثــة بــن بــدر بــن حصــین التمیمــي الغــداني  تــابعي مــن هــل البصــرة وقیــل ادرك النبــي  * ، لــه ( 

؛  ١٣٠/ ١٣: ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة : ینظــر . ( م٦٨٤/ هـــ ٦٤أخبــار فــي الفتــوح ، تــوفي ســنة 
 ) ٢٩٢/ ١ابن حجر ، االصابة ،

؛ الهمـداني  ،  ٣٣١/  ٤: ) ١٩٣٨ (تحقیـق عبـد السـالم محمـد هـارون ، القـاهرة الحیوان، : احظ الج )٢(
 . ٥٠- ٤٦) : د ت ( دار صادر  –، االكلیل، بیروت ) م  ٩٤٥/ هـ  ٣٣٤ت ( الحسن بن احمد  

 فتـوح مصــر وأخبارهــا ،) م  ٨٧٠/ هـــ٢٥٧ت( ابـن عبــد الحكــم المصـري ، عبــد الــرحمن بـن عبــد اهللا   )٣(
 . ١٩١-١٨٩) :  ١٩٩٦-١ط( دار الفكر  –تحقیق محمد الخجري ، بیروت 
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وتخبرهم بأنه أبا ذر الغفاري صاحبهم وهـي بهـم غیـر عالمـة فاخـذوا بالبكـاء ثـم غسـلوه 
  )١(.لوا علیه ودفنوه ثم حملوا ابنته معهم إلى المدینة وكفنوه وص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمةال
  

  

قـد یستغرب مـن یـروم البحث حـول صـحابة أمیـر المـؤمنین علـي بــن أبـي       
حینمـــا یقـــع لهـــم علـــى ادوار سیاســـیة وعســـكریة وفكریـــة وحتـــى  (u)طالـــب 

م من اعتـزالهم لمثـل اجتماعیة یستبعد العادة ان تصدر من مثلهم لما عرف عنه
تلــك األمــور والتفــرغ لنقیضــها مــن العبــادة والزهــد والتحلــي بــالخلق الرفیــع ولــزوم 
المساجد واالنصراف عن الدنیا ألجل اآلخرة فضًال عن كـون غـالبیتهم مـن عامـة 

مــن الطبقــة الفقیــرة  ، إال أنهــم كــانوا رواد مدرســة اإلمــام علــي بــن  أي –النــاس 
فیض معینه الصافي فنضحوا علـى مـن حـولهم مـن نهلوا من  (u)أبي طالب 

  . المسلمین مما ملئوا به  وأبدعوا في مختلف المجاالت  
  

وقد جمعت أولئك الصحابة صفات عدة كالصمود وعدم المیل عـن الحـق         
 (u)والصحبة المبكرة والشـجاعة والعلـم والحلـم واإلیمـان بقضـیة اإلمـام علـي 

م مـن اجلـه رغبـًة فـي الركـون إلـى الحـق وتقربـًا إلـى وٕایثاره على أنفسهم وتفانیه
  . اهللا بذلك 

  

                                                           
؛ ابـــن األثیـــر ،  ٣٠٨/  ٤: ؛ الطبـــري ، تـــاریخ الرســـل  ١٧٣/ ٢:ینظـــر الیعقـــوبي ، تـــاریخ الیعقـــوبي  )١(

   . ٧٧/ ٢:؛ الذهبي ، سیر أعالم النبالء  ٢٦٤/ ٢: الكامل 
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كمــا ســاهموا بنشــر قضــیته وتعریــف النــاس بظالمتــه وأهــل بیتــه ، وقــد القــى     
أصحابه الكرام في سبیل ذلك ما القوا حتى شردوا ونفـوا عـن دیـارهم وقتلـوا علـى 

وه إلیمانهم بقضـیتهم أیدي أعدائهم ومخالفیهم الرأي ولم یأبهوا بذلك ولم یستكثر 
  . وعلمهم بوعورة طریق الحق وقلة سالكیه 

  

كمـا ال ینســى تفـوقهم علــى غیـرهم فــي بعـض المجــاالت وٕابـداعهم فــي أخــرى      
وابتكــارهم لبعضــها ، فقــد كــانوا أئمــة بعــض العلــوم وواضــعیها  حتــى قــرن اســم 

وأبــو بعضــهم بهــا كالتفســیر وبــن عبــاس ، والحــدیث وجــابر األنصــاري ، والنحــو 
األسود الدؤلي ، والتاریخ وسلیم بن قـیس ،والصـدق والزهـد والـوعظ والثـورة ضـد 
الظلم وابي ذر ، والشجاعة ومالك االشتر وعمـار بـن یاسـر والمقـداد بـن األسـود 

  . الخ ... وحذیفة بن الیمان  ،  والكرم وقیس ین سعد وعدي بن حاتم
أو هـذه الفتـرة الزمنیـة هـو   ولعل مـا یعلـل ذكرنـا لهـذا العـدد  مـن الصـحابة     

االتفاق المطلق من جمیع المؤرخین علـى مصـاحبة هـوالء لإلمـام علـي بـن ابـي 
وعـدم قبـول المسـاومة علـى ذلـك او المیـل باتجـاه معـین هـذا مـن   (u)طالـب

 ٦٨١ – ٦٣٤/ هــ   ٦١- ١١( ناحیة ومن أخرى فان الفتـرة موضـوع الدراسـة 
ولئــك الصــحابة ومــن ثــم لغناهــا باألحــداث هــي الفتــرة التــي عاشــها غالبیــة أ) م 

  . الجسام ووالدة أهم العلوم اإلسالمیة أو الفرق اإلسالمیة   
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  عـادر واملراجـاملص

  : األولیةالمصادر  ـ  أوالً 
   القران الكریم  _ 

  ) م ١٨٤٨/ھـ٨٥٢ت ( االبشیھي ، شھاب الدین محمد بن احمد  _
- ١ط( مكتبة الھالل  –كل فن مستظرف ، بیروت المستطرف في  -

٢٠٠٠(     

ھـ ٦٣٠ت (الكرم الشیباني أبي بي الحسن علي بن أعز الدین  ، األثیرأبن  _ 
  )م١٢٣٢/

     . )ت  د( دار الكتاب  –أسد الغابة في معرفة الصحابة ، بیروت  -

التراث أحیاء  الكامل في التاریخ ، تحقیق علي شیري ،بیروت ،دار-

     .  )٢٠٠٤ ـ١ط( عربي،ال

  .  )د ت( دار صادر  –، بیروت  األنساباللباب في تھذیب  -

  ) م١٤٧٥/ھـ ٨٨٠ت (  محمد بن علي بن إبراھیم  االحسائي ، ابن جمھور _
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، تحقیق اقا محسن العراقي ،قم العزیزیة من األحادیث الدینیة  عوالي اللئالي-

    )١٩٨٣ - ١ط( 

  ) م  ١٢٩٢/  ھـ٦٩٢ت(عیسى  االربلي ، ابي الحسن بن  _
 -١ط( مؤسسة النشر االسالمي –، قم  كشف الغمة في معرفة االئمة -

٢٠٠١(  

  )   م ١٧٨٦/ ھـ  ١١٠١ت ( االردبیلي ، محمد بن علي   _
 –و ازاحة االشتباھات عن طرق االسـناد ، بـیروت  جامع الرواة -

  )     د ت ( منشورات مكتــبة الــرسول 

  ) م  ٨٦٥/ ھـ  ٢٥٠ت ( ابو الولید  حمد بن عبد هللاالزرقي ، م_ 
 –أخبار مكة وما جاء فیھا من اآلثار  ، تحقیق رشدي الصالح ، بیروت  -

     ) ١٩٩١ – ١ط(دار األندلس 

  )م ٩٨١/ ھـ ٣٧٠ت  (حمد أ، محمد بن  يأال زھر _
حیpاء أدار   –معجم تھذیب اللغpة ، تحقیpق محمpد عpوض مرعpب ، بیpروت  -

     . )٢٠٠١- ١ط( العربي   ثتراـال

  )م  ٧٦٨/ ھـ  ١٥١ت ( ابن اسحاق ، محمد بن یسار  _
       )د ت(معھد الدراسات واألبحاث   –سیرة بن اسحاق ، بیروت  - 

  ) م٨٣٥/ ھـ  ٢٢٠ت ( االسكافي ، ابو جعفر  _
المعیار الموازنة ، تحقیق محمد باقر المحمودي   ، بیروت عالم الكتب   -

    )١٩٨١-  ١ط(

  )م    ٦٨٨/  ھـ  ٦٩ت (  ظالم بن عمرو بن سفیان أبي األسود ،   _
 – ١ط( دیوان أبي  األسود ، تحقیق محمد حسن آل یاسین ، بغداد   -

١٩٦٤ (   

  )م  ٩٦٩ /ھـ  ٣٥٦ت( الفرج علي بن الحسین  أبو،  أألصفھاني _
  .  )١٩٦٨( دار صادر  –األغاني ، بیروت : ،  أالغاني  -   
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ورات ـشـــمن –یروت ـقر ، بـمد صـحأیق ـاتل الطالبیین ، تحقـمق  -   

  ).ت٠د(لمي ـــــالعأ

  ) م ٩٢٦ /ھـ ٣١٤ت (حمد أ محمد أبوعثم الكوفي ، أبن أ _
- ١ط ( أألضواءدار   –كتاب الفتوح ، تحقیق علي شیري ، بیروت  - 

١٩٩١(    .  

 /ھـ ٥٧٧ت  (د البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محم بوأنباري ، أآل _
  )م١١٨١
 –داد ـالسامرائي، بغ إبـراھیم قیقـ،تح أألدبـاء بقاتـي طـاللباء فنـزھة أ- 

  .                 )١٩٧٠ -١ ط(األنـدلس  كتبة ــم

  )م١١٨٦/ ھـ  ٥٨٥ت ( ابن بابویھ ، منتجب الدین  _
  ) ١٩٩٨ – ١ط( مؤسسة االمام المھدي  –االربعون حدیثاً قم  - 

  ) م١٠٨١ /ھـ ٤٧٤ت  ( بن سعد ابو الولید سلیمان بن خلف ،الباجي  _
 فأال وقامطبعة وزارة  –حمد البزاز ، مراكش أالتجریح والتعدیل ، تحقیق  -  

  .     ) ت د (الدینیة  والشؤون

   ) م ٨٦٩ /ھـ ٢٥٦ت (الجعفي  إبراھیمبن  إسماعیلالبخاري ، محمد بن  _
  .    )١٩٤٢(د الدكن باأالتاریخ الكبیر ، الھند ، حیدر  -

 ١ط(زاید ، بیروت، دار المعرفة  إبراھیم التاریخ الصغیر ، تحقیق محمود -

  .)م١٩٨٩-

  .    ) ٢٠٠٢ـ  ١ط  (دار بن كثیر  –صحیح البخاري ، بیروت  -

  ) م ١٦٩٥/ ھـ  ١١٠٧ت ( البحراني ، ھاشم   _ 
 -١ط( میةاإلسال  مؤسسة النعارف -حلیة االبرار ، تحقیق غالم رخا ، قم-

١٩٩٤(  

    )ت د( ، عاشور علي تحقیق ، االمام تعیین في الخصام وحجة المرام غایة -

  ١٩٨٣،  ١ط –مدینة المعاجز ، قم  -

  ) م  ١٠٨٨/  ھـ ٤٨١ت ( ابن البراج ، عبد العزیز الطربلسي  _
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مؤسسة النشر  –جواھر الفقھ، تحقیق ابراھیم عبد الھادي ،قم -

   )١٩٩١- ١ط(اإلسالمي

  )م ٨٨٧/ ھـ  ٢٧٤( لبرقي ، احمد بن محمد ا  _
    ١٩٦٣- ١رجال البرقي ، منشورات جامعة طھران ، ط - 

  ) م ١٢٠٣/ ھـ ٦٠٠ت ( ابن البطریق ، یحیى بــن الحسن االسدي  _
   )١٩٩٧ – ١ط( مؤسسة النشر اإلسالمي  –العمدة ، قم  -

  )م  ١٦٨٣/ ھـ  ١٠٩٣ت ( البغدادي ، عبد القادر بن عمر    _
ولب لباب لسان العرب ، تحقیق محمد نبیل طریفي ،   زانة األدبخ- 

  )   . ١٩٩٨ – ١ط( دار الكتب العلمیة  –بیروت 

  ) م١٠٩٤/ھـ ٤٨٧ت (بن عبد العزیز  عبدا Tبو أالبكري ،  _
قا ، ـسماء البالد والمواضع ، تحقیق مصطفى السأمن  مما أستعجمعجم  -

  . ) ١٩٨٣- ١ ط (الكتب عالم      – یروت ــب

   )م ٨٩٢/ھـ ٢٧٩ت ( حمد بن یحیى بن جابر أالبالذري ، _
  .    ) ١٩٨٢- ١ط ( العلمیة دار الكتب  –  ، بیروت أإلشرافنساب أ -

العلمیة  دار الكتب- فتوح البلدان ،تحقیق رضوان محمد رضوان،بیروت-

  .  )١٩٨٣-  ١ط(

  )م ١٦٦٢/ ھـ ١٠٥١ت ( البھوتي ، منصور بن یونس  _
  . ) ١٩٩٧ – ١ط( لقناع ، تحقیق محمد حسن محمد ، بیروت كشاف ا - 

  ) م٩٣٢/ ھـ ٣٢٠ت ( البیھقي ، إبراھیم بن محمد  _
  .  ) ١٩٧٠ – ١ط ( دار الفكر   –المحاسن والمساوئ ، بیروت -

  ) .م  ١٠٦٥/ ھـ  ٤٥٨ت ( البیھقي ، أبي بكر احمد بن الحسین بن علي _
  ) . د ت ( دار الفكر  –، بیروت  السنن الكبرى -

دار الكتب  -معرفة السنن واالثار، تحقیق كسروي حسن، بیروت-

  )دت(العلمیة

  )م  ١٣٤٠/ ھـ ٧٤١( التبریزي ،ولي الدین أبو عبد هللا    _
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  –اإلكمال في أسماء الرجال ، تحقیق أبي أسد هللا بن محمد األنصاري ، قم  - 

  .    )د ت(مؤسسة أھـل البیت  

  )  م  ٨٩٢/ھـ  ٢٧٩ت ( یسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي  ، أبي ع  _
تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف ، ) الجامع الصحیح ( سنن الترمذي  -   

  )      ١٩٨٣ – ٣ط( دار الفـكر   –بیـروت 

  )م  ١٦٢٠-ھـ   ١٠٣٠ت ( التفرشي ، مصطفى بن الحسین الحسیني    _
  ) . ٢٠٠٤ – ١ط( نقد الرجال ، قم  -

  ) م١٦١٠/ ھـ ١٠١٩ت ( ، نور هللا التستري  _
  . ١٩٦٨-الصوارم  المبرقة ، تحقیق جالل الدین المحدث ، بیروت  -

  ) م  ١٢٢٥/ ھـ  ٦٢٢ت ( بن تیمیة ،محمد بن الخضر  ا _
دار الكتب  –تحقیق عبد الرحمن عمیرة ، بیروت التفسیر الكبیر ،   - 

  .)ت. د(العلمیة 

  )م١٤٧٠/  ھـ٨٧٥ت ( الثعالبي ، ابو منصور  _
دار إحیاء التراث  –تفسیر الثعالبي ، تحقیق عبد الفتاح ابو سنة ، بیروت -   

  .   ) ١٩٨٩ – ١ط( العربي 

  )م ٨٩٦/ھـ ٢٨٣ت ( بن سعید أبو ھالل براھیم بن محمدأ الثقفي ، _
    ) . ت د (الغارات ، تحقیق جالل الدین المحدث ، بیروت  -

   ) م ٨٦٨ / ھـ٢٥٥ت  (بن محبوب  بو عثمان عمرو بن بحرأ الجاحظ ، _
  .    ) ت د ( ٢ي ، القاھرة ، طبالبیان والتبیان ، تحقیق حسن السندو -

  .   ) ١٩٣٨ (الحیوان ، تحقیق عبد السالم محمد ھارون ، القاھرة  -

- ١ط(ون ، بیروت ، دار الجیل رالعثمانیة ، تحقیق عبد السالم محمد ھا -

  .    )م٢٠٠٢

  ) ھـ ٧ت ق ( الدین علي بن یوسف ابن جبر ، زین   _
  . ) ١٩٩٨-  ١ط( نھج اإلیمان ، تحقیق احمد الحسن ، مشھد  -

  ) م١٢٦١/ھـ٦٦٠ت(ابن أبي جرادة ، كمال الدین عمر بن احمد _
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( دار الفكر ،  –بغیة الطلب في تاریخ حلب ، تحقیق سھیل زكار ، بیروت -

  . ) ١٩٨٨ – ١ط

  )  م١٢٢١ /ھـ ٦١٨ت  (الجرجاني ، علي بن محمد  _ 
-  ٢ط (البیاري ،بیروت ،دار الكتاب العربي أ إبراھیمتحقیق  التعریفات ، -

١٩٨٥ (   .  

ت  ( بن عبد هللا بن سالم ابو عب هللا البصري المس الجمحي ، محمد بن _
  ) م٨٤٥/ھـ ٢٣١

 (دار المدني   –محمود محمد شاكر ، جدة  تحقیق طبقات فحول الشعراء ، -

  . ) ت د

  ) م١٠٠١/ ھـ ٣٩٢ت (  الموصلي بو الفتح عثمانأجني ،  بنأ  _
          .١٩٩٠الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، بغداد ،  -

/ ھـ  ٥٩٧ت  (بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد أبن الجوزي ، أ _
   )  م١٢٠٠
-  ٣ط(  رمضان وسعید اللحام ، بیروت ،  إبراھیمصفوة الصفوة ، تحقیق  -

٢٠٠٢  (.    

 - ١ط ( المم ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،أالمنتظم في تاریخ الملوك و -

١٩٩٢ (.   

 ( بن حاتم بن فوز بن مھند الشامي أبن حاتم العاملي ، جمال الدین بن یوسف _
  )م ١٢٦٥/ھـ ٦٦٤ت 

  .    ) ت د ( اإلسالميسسة النشر ؤالدر النظیم ، قم ، م -

/  ھـ١٠٦٧ت  ( الحنفي القسطنطیني  T، مصطفى بن عبدا  حاجي خلیفة _
  ) م١٧٥٣
  حیاء التراثأ ،بیروت، دارعن أسامي الكتب والفنون نون ظكشف ال -

  .)ت٠ د(العربي 

  )م١٠١٤/ھـ٤٠٥ت( الحاكم النیسابوري ، محمد بن عبد هللا   _
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 –المستدرك على الصحیحین ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، بیروت  -

  ) ١٩٩٠ – ١ط( ة دار الكتب العلمی

 م٩٦٥/ھـ ٣٥٤ت  (بي حاتم التمیمي البستي أبن  انبان ، محمد بن حببن حأ_
(  

، تحقیق محمد عبد المعید خان ، الھند ، حیدر الصحابة والتابعینفي الثقات  -

مشاھیر علماء األمصار ، تحـــقیق مرزوق علي إبراھیم ،  -.  ) ت د(  باد الدكنأ

  ) .    ١٩٩٠ –  ١ط (  ء دار الوفـــا –المنصورة 
دار الباز  –كتاب المجـروحین،تحقــیق محــمود إبــراھیم،مــكة المكرمة  -

  ).ت٠د(للنشر

دار  –مولد العلماء ووفیاتھم ، تحقیق عبد هللا احمد سلیمان ، الریاض  -

  )   ١٩٩٠ – ١ط( العاصمة 

  ) م ٨٥٩/ ھـ ٢٤٥ت (ابن حبیب ، محمد بن حبیب البغدادي  _.
  . ١٩٦٣) بیروت(لمحبّر ، ا -

  ) م١٤٤٨/ھـ ٨٥٢ت  ( العسقالني بن حجر حمد بن علي أأبن حجر ، _
- ١ ط( في معرفة الصحابة ، تحقیق محمد البیجاوي ، بیروت ، أإلصابة -

٢٠٠٥ . (  

  .)  ١٩٩٥- ١ط( تغلیق التعلیق ، تحقیق ، سعید عبد الرحمن ، بیروت ،  -

دار الكتب  –عبد القادر عطا ، بیروت  تقریب التھذیب ، تحقیق ، مصطفى -

تھذیب التھذیب ، بیروت ، دار صادر ،  - ) .  ١٩٩٥ – ٢ط(العلمیة 

١٩٦٧.     

  –٢ ط ( دار المعرفة  –فتــح الباري شرح صحیح البخاري ، بیروت  -

١٩٨٨. (  

  ) م١٢٥٧/ ھـ ٦٥٥ت  (الحدید المعتزلي ، عبد الحمید بن ھبة هللا  أبيأبن _
، بیروت ، دار الساقیة  إبراھیمبو الفضل ألبالغة ، تحقیق محمد شرح نھج ا-

  ) .       ٢٠٠١ - ١ط(  ،
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 م١٦٩٢/ھـ ١١٠٤ت (  محمد بن الحسن بن علي بن محمد ر العاملي ،ــالح _
(  

       .١٩٧٢-١ ط وسائل الشیعة ، بیروت ، -

 م١٠٦٣/ھـ ٤٥٦ت  (حمد بن سعید أبو محمد علي بن أ، أألندلسيزم ــبن حأ _
(   

    )د ت(األحكام ، تحقیق احمد شاكر ، بیروت ، مطبعة  العاصمة   -

دار الكتب  –جمھرة أنساب العرب ، تحقیق لجنة من الباحثین ،بیروت  -

  ) .  ٢٠٠٤-   ٣ط( العلمیة 

  ) .    د ت – ١ط( دار الفكر ،  –المحلى ، بیروت  - 

/ ھـ ٧٢٦ت ( بن المطھر  الحلي ، أبو منصور الحسن بن یوسف بن علي _
  )م ١٣٣٥
  )  . د ت ( دار أحیاء السنة النبویة  –، بیروت    ایضاح االشتباه -

  .  ) ١٩٩٧ – ١ط( خالصة األقوال ، تحقیق جواد الفیومي ، قم  -

د ت (مكتبة الحیاة   –الرسالة السعدیة ، تحقیق محمود المرعشي ، بیروت  -

(  

  .) ١٩٩٩- ١ط(، )د ط(كشف الیقین    -
  .) ١٩٨٦ – ١ط( مكتبة ایة هللا المرعشي  –المستجاد من االرشاد ، قم  -

   .)  ١٩٩٢-  ٢ط (  ، اإلسالميمنتھى الطلب ، قم ، مؤسسة النشر  -

  )م  ١٢٩٠/ھـ  ٦٨٩ت(الحلي ،  یحیى بن سعید  _
  . )١٩٨٥(الجامع للشرائع ،  قم مؤسسة سید الشھداء لطباعة العلمیة -

  )        م  ٨٥٥/ ھـ  ٢٤١ت( بن محمد  ابن حنبل ،احمد  _
(  –العلل ومعرفة الرجال ، تحقیق وصي هللا بن محمود عباس ، بیروت -

   )١٩٨٨ –١ط

   )د ت ( دار صادر      –مسند احمد بن حنبل ، بیروت  -
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  ) م٨٩٥ /ھـ ٢٨٢ت ( حمد بن داود أبو حنیفة الدینوري ، أ _
 ١ط( بیروت ، دار الكتب العلمیة تحقیق عصام محمد ،  الطوال ، أألخبار -

–٢٠٠٠  . (  

  ) م ١٠٠٩/ ھـ ٤٠٠ت( الخزاز القمي، علي بن محمد    _
كفایة االثر في النص على األئمة أالثني عشر ،تحقیق عبد اللطیف -

  ) ١٩٨١(الحسیني،بیروت 

  )١٠ت ق(الخزرجي األنصاري الیمني   _
بو غدة،حلب ، دار خالصة تذھیب تھذیب الكمال ،تحقیق عبد الفتاح أ- 

  . )١٩٩١- ٤ط(البشائر اإلسالمیة 

  )م  ١٠٧٢/ ھـ ٤٦٣ (حمد بن  علي بن ثابت أبو بكر أالخطیب البغدادي ، _
  .     ) ت د (تاریخ بغداد ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  -

الرحلة في طلب الحدیث ، تحقیق نور الدین زعتر ، بیروت ، دار الكتب -

        . ) ١٩٧٥ - ١ط (العلمیة 

دار الكتاب  –الكفایة في علم الروایة،تحقیق عمر ھاشم ، بیروت  -

  .)١٩٨٥-١ط(الغربي

ھـ ٧٤١ت ( عبدا Tمحمد بن  عبدا Tبي أ الخطیب التبریزي ، ولي الدین _
  ) م  ٣٤٠/

  .  ) ت د (ھل البیت أ سماء الرجال ، قم ، مؤسسةأكمال في أآل -

/ ھـ ٨٠٨ت (الحضرمي بن الحسن  عبد الرحمن محمد ، بن خلدونأ _
  )م١٤٠٥
یام العرب والعجم أدیوان المبتدأ والخبر في (تاریخ بن خلدون المسمى  -

،تحقیق سھیل زكار ، أألكبرر ومن عاصرھم من ذوي السلطان بوالبر

    .)٢٠٠١ - ١ط(بیروت،دار الفكر

   .)  ١٩٨٤ - ٥ط( المقدمة ، بیروت ، دار القلم  -

  ) م١٢٨٢/  ھـ٦٨١ت  (حمد بن محمد أ عباس شمس الدینبي الأبن خلكان ،أ _
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حسان عباس ، بیروت ، دار أبناء الزمان ، تحقیق أنباء أو أألعیان وفیات -

         . ١٩٦٨ ، الثقافة 

  ) م ٨٥٤/ ھـ ٢٤٠ت (اللیثي العصفري  أبو عمرو بن خیاط ، خلیفة بن خیاطأ_
ري ، النجف االشرف ، رم ضیاء العمــكأتاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق  - 

     .١٩٦٧،   اآلداب بعة ــمط

)   ١٩٨٢ – ١ط(  طبقات خلیفة بن خیاط ، بیروت ، دار الكتاب العربي  -

      .  

  ) م  ١١٧٢/ ھـ  ٥٦٨ت ( الخوارزمي ، الموفق بن احمد المكي   _
  )  .  ١٩٩٤ – ٢ط ( مؤسسة النشر االسالمي  –، قم   المناقب -

  )م  ١٣٠٧/ ھـ ٧٠٧ت ( الدین الحسن بن علي  ابن داوود ، تقي _
المكتبة  –رجال بن داوود ، تحقیق محمد حادة بحر العلوم ، النجف -   

  )١٩٧٢(الحیدریة 

  ) م ٨٨٨/ ھـ  ٢٧٥ت ( أبو داوود ، سلیمان بن األشعث   _
  ).     ١٩٥٠- ٢ط( المكتبة التجاریة   - سنن أبي داوود ، مصر  -

  )  ١٢٩٦/ھـ ٦٩٦ت ( سیدي الدباغ ، ابي زید اال _
  .   ١٩٦٨المطبعة التجاریة  _ معالم االیمان ،  مصر -

  ) م٩٣٣/ ھـ ٣٢١ت  (محمد بن الحسن  بكر بيأبن درید ،أ _
 لمـــروت ، دار العـــر بعلبكي ، بیـیق رمزي منیــغة ، تحقـجمھرة الل -

   ).ت د(للمالیین 

    )م١٤٦٦/ھـ٨٧١ت (ابن الدمشقي ، شمس الدین ابو البركات  _
   )١٩٩٦ -١ط(قم  جواھر المطالب في مناقب االمام علي ابن ابي طالب ،-

.  

  ) م ١٤٠٥/ ھـ ٨٠٨ت ( الدمیري ، محمد بن موسى بن عیسى  _
  .   ) ٢٠٠١-١ط( المكتبة العلمیة  –حیاة  الحیوان الكبرى ، بیروت  -

  )م ١٥٥٩/ھـ ٩٦٦ت(  حسین بن محمد بن الحسن   ، الدیار بكري_
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  .    )د ت (دار صادر  –في احوال انفس نفیس ، بیروت  تاریخ الخمیس  - 

  )م  ٨٨٩/  ھـ  ٢٧٦ت ( الدینوري ، عبدهللا بن مسلم بن قتیبة  _
    .١٩٢٨ ، القاھرة ، مطبعة دار الكتب المصریة ، عیون األخبار-

   ) م١٣٧٤/ ھـ ٧٤٨ت  (حمد بن عثمان بن قایماز أالذھبي ، محمد بن  _
 ( دار الكتاب العربي ، بیروت تحقیق عمر عبد السالم ، ، أإلسالم اریختـ 

  .  )١٩٨٧-١ط

حیاء التراث أ تذكرة الحفاظ ، تحقیق عبد الرحمن یحیى ، بیروت ، دارـ 

)١٩٥٤(   .  

الیباري ، القاھرة ، مطبعة دار أ إبراھیمعالم النبالء ، تحقیق أ سیرـ 

        ). ت د (لدول العربیة المخطوطات بجامعة ا   المعارف ومعھد

العبر في خبر من غبر ، تحقیق صالح الدین المنجد ، الكویت ، مطبعة  -

  .      ) ١٩٨٤- ٢ط( الكویت 

روت ، دار ـــجاوي ، بیـمد البیــق علي محـتدال ، تحقیــمیزان االعـ 

  .   )ت د(ة ـــعرفــالم

ھـ  ٣٢٧ ت (بن المنذر محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس  أبيالرازي ،  _
  )م  ٩٣٨/ 

  .     ) ١٩٥٢-١ط(الدكن  أبادالجرح والتعدیل ، الھند ، حیدر -

  ) م١٣٢١/ ھـ ٧٢١ت  ( بن عبد القادر بي بكرأمحمد بن ،  الرازي _
ر ، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون طمختار الصحاح ، تحقیق محمود خا -

  .  )١٩٩٠- ١ط(

  /ھـ  ٥٠٢ت  (م الحسین بن محمد بن المفضل بو القاسأ،  الراغب أألصفھاني _
  )م  ١١٠٨
دار الحیاة  –ومحاورات البلغاء والشعراء ،بیروت  األدباءمحاضرات  -

)١٩٦١( .  

  ) م ٩٨٩/  ھـ٣٧٩ت  (بو بكر محمد بن الحسن أالزبیدي ،  _  
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،القاھرة ،دار إبراھیم بو الفضلأطبقات النحویین واللغویین ، تحقیق محمد  -

   . ١٩٧٣ –فالمعار

 ) م١٧٩٨/  ھـ١٢٠٥ت  (ن مرتضى الحسیني الواسطي ـمد بـــالزبیدي ، مح _
.  

  ١٩٦٦-  تاج العروس من جواھر القاموس ، تحقیق علي الھاللي ، الكویت -

     .  

  . ) م١٣٤٤/  ھـ٧٤٥ت  ( عبدا Tالزركشي ، محمد بن ھادر بن  _
روت ـ، بی إبراھیمل ـبو الفضأ دـمـیق محـران ، تحقـوم القـي علـان فـالبرھ -

       .١٩٧٩ة ،ـعرفـ، دار الم

  )م    ١١٤٤/   ھـ  ٥٣٨ت   ( الزمخشري ،محمود بن عمر بن محمد   _
  .   )١٩٩٠(دار الذخائر  –ربیع األبرار ، قم  -

  )  م ١١٨٩/ھـ ٥٨٥ت (ابن زھرة الحلبي ، حمزة بن علي   _ 
 – ١ط( ومیثم  البھادري  قم  ُغنیة النــزوع ، تحقیق جعفر السبحاني -

١٩٩٧(  .  

  )م ٧٣٩ / ھـ ١٢٢ت (بي طالب أ ن بن علي بنـد بن الحسیــزید بن علي ، زی_
 ١ط(  البغدادي ، بیروت  إسحاقمسند زید بن علي ، تحقیق عبد العزیز  -   

– ١٩٩٩ . (  

  ) م١٢٥٦/  ھـ٦٥٤ت  ( ، یوسف بن عبدا T سبط بن الجوزي _
یروت ـمحمد صادق بحر العلوم ، ب ھ عن الفارسیة ترجم تذكرة الخواص ، -

         .)  ٢٠٠٤ – ١ط( لوم ـ، دار الع

  ) م ٨٤٤/   ھـ٢٣٠ت  (منیع الزھري البصري  بن محمد بن سعد بن سعد ،أ _
  .  ) ت د (الطبقات الكبرى ، بیروت ، دار صادر  -

  ) م٧٧٨/ ھـ ١٦١ت ( سفیان الثوري ، سفیان بن سعید بن مسروق  _
 ١ط(دار الكتب العلمیة–تفسیر الثوري ، تحقیق لجنة من الباحثین ،بیروت  -   

-١٩٨٣(.  



213 
 

  ) م٨٣٨ /  ھـ ٢٢٤ت  (بن سالم الھروي بو عبید القاسم أبن سالم ، أ _
 ط( الدكن آبادغریب الحدیث، تحقیق محمد عبد المعید خان ، الھند ، حیدر  -

١٩٦٦ – ١ . (  

  كوفي سلیم بن قیس  الھاللي ال _
  . ١٩٦٨ –كتاب سلیم بن قیس ، تحقیق محمد باقر األنصاري ، بیروت -

/  ھـ ٥٦٢ت  (لكریم بن محمد بن منصور  ابو سعد عبد أالسمعاني ،  _
   ) م١١٦٦
  - ١ط(  عمر البارودي ، دار الجنان للطباعة  عبدا &، تحقیق  أألنساب -

١٩٨٨ .  (  

  ) م  ١٠٣٦ /ھـ  ٤٢٧ت ( السھمي ، حمزة بن یوسف  _
  ) .د ت ( دار صادر  –، بیروت    تاریخ جرجان  -

  م٩٧٩/   ھـ٣٦٨ت  (بن المرزبان  عبدا Tبو سعید الحسن بن أالسیرافي ،  _
(  

 .       ١٩٣٦النحویین البصریین ، بعنایة فرنسیس فرانكو ، باریس ،  ـ أخبار

  ) م ٨١٥/  ھـ٢٠٠ت  ( أألسديسیف بن عمر الضبي  _
(  بیروت ، دار النفائس حمد راتب عرموش ،أووقعة الجمل ،تحقیق  الفتنة -

         .) ١٩٦٩ – ١ط

 ھـ٩١١ت (بن الكمال بن أبي بكرالسیوطي ، جالل الدین بن عبد الرحمن  _
   ) م١٥٠٥/

دار  –إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، تحقیق موقف فوزي جبر ، بیروت  -

   ) ١٩٩٠(  ١الھجرة للطباعة ، ط

 ١ط (دار الفكر _ ان في علوم القران تحقیق سعد المندوب ، بیروت اإلتق-

 _١٩٩٦ (      

ل ـبو الفضأد ـق محمـن والنحاة ،تحقیـات اللغوییـي طبقـاة فـبغیة الوع-

  ) .ت د(المكتبة العصریة  روت،ـ،بی إبراھیـم
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 ١ط(  مصر ، مطبعة السعادة  تاریخ الخلفاء ، تحقیق محمد محي الدین ، -

-١٩٦٣  (.   

  ) .      ١٨٧٨ – ١ط(  مصر  تدریب الراوي ، -

 ١٩٩٧(  ١بیروت دار الكتاب  ط ،تحقیق محمد الخالدي . تنویر الحوالك  -

(.  

  .     ) ت د (  الدر المنثور ، بیروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر -

  -  ١ط( طبقات الحفاظ ، تحقیق علي محمد عمر ، القاھرة ، مكتبة وھبة  -

١٨٧٦ (.   

  .  ) ت د( ، بیروت ، دار صادر أألنسابفي تحریر  أأللباب لب -

  ) م٨٧٣/ ھـ ٢٦٠ت ( ابن شاذان االزدي ، الفضل بن شاذان  _
  .  ) ١٩٩١-١ط(االیضاح ، تحقیق جالل الدین الحسیني ، طھران  -

  ) م٨١٩/ ھـ ٢٠٤ت( االمام الشافعي ، محمد بن ادریس بن العباس  _
 )دت ( تحقیق محمد عبد القادر عطا ، بیروت ، دار الفكر  احكام القران ، -

.  

  . )د ت( الرسالة ، تحقیق احمد محمد شاكر ، بیروت ، المكتبة العلمیة  -

  ) م  ١٢٥٤  / ھـ ٦٥٢ت ( الشافعي محمد بن طلیحة _
ؤول في مناقب ال الرسول ، تحقیق ماجد احمد العطیة ، بیروت سمطالب ال-

  .   )١٩٨٤-  ١ط(دار الكتب ، –

  )م  ٨٧٥/ھـ  ٢٦٢ت (ابو زید عمر، ابن شبة النمیري  _
   )١٩٩٠-  ١ط(مطبعة القدس  - تحقیق ضمیھم محمد ، قم ، تاریخ المدینة  -

.  

  ) ت القرن الرابع الھجري  ( ابن شعبة الحراني  ، أبو محمد الحسن بن علي  _
( اإلسالميمؤسسة النشر  –تحف العقول ، تحقیق علي اكبر الغفاري ، قم -

  .)  ١٩٨٤ – ٢ط

  )م ١٠١٥/ ھـ ٤٠٦ت (الشریف الرضي ، محمد بن الحسین  _
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خصائص األئمة ، تحقیق محمد ھادي ، مشـھد ، مجمـع البحــوث  -

  . )د ت(اإلسالمیة 

  ) م  ١١٩١/ ھـ  ٥٨٨ت ( ابن شھراشوب ،  مشیر الدین ابو عبدهللا   _
    )   ١٩٥٦( بعة الحیدریة المط_ مناقب ال ابي طالب ، النجف االشرف  -

.  

/ ـ  ھ٥٤٨ت  (بي بكر أبي الفتح محمد بن عبد الكریم بن أالشھرستاني ،  _
  ) م١١٥٣
 – ٢ط( میر علي مھنا ، بیروت ، دار المعرفة أالملل والنحل ، تحقیق  -

١٩٩٢  (.   

  ) م  ١٨٣٩/ ھـ  ١٢٥٥ت( محمد بن علي  الشوكاني ، _
  .    ) ١٩٧٣(دار الجیل  –االخیار ، بیروت من احادیث سید  نیل االوطار-

  ) م٨٤٩/  ھـ٢٣٥ت  ( إبراھیممحمد بن  بن عبــد هللابي شیبة الكوفي ، أبن أ _
-  ١ط(  بي شیبة ، تحقیق سعید اللحام ، بیروت ، دار الفكر أ مصنف بن -

١٩٨٩ (.   

 م١٠٨٣/  ھـ٤٧٦ت  ( إسحاق بوأن علي بن یوسف ــب إبراھیمزي ، االشیر _
(  

  . ) ت د (طبقات الفقھاء ، تحقیق خلیل المیس ، بیروت ، دار القلم  -

  ) م  ١٦٦٨/ھـ   ١٠٩٨ت  (طاھر محمد الشیرازي القمي ،   _
 ١٩٩٨ –مكتبة االمیر (  –، تحقیق مھدي رجائي ، ایران االربعین كتاب -

( .  
  ) م  ١٦٠٢/ ھـ  ١٠١١ت ( صاحب المعالم؛ حسن  _

  . )١٩٧١- ١ط( قم  -قیق فاضل الجواھري التحریر الطاووسي ، تح-

  ) م ١٥٣٥/ ھـ ٩٤٢ت( الصالحي الشامي ، محمد بن یوسف _
سبل الھدى والرشاد في سیرة خیر العباد ، تحقیق عادل احمد عبد الموجود -

  .  ) ١٩٩٣- ط (دار الكتب العلمیة  –، بیروت
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  ) م١٤٥١/  ھـ ٨٥٥ ت (حمد نور الدین أبن الصباغ ، علي بن محمد بن أ _
الئمة ، تحقیق سامي الغریري ، قم ،دار أالفصول المھمة في معرفة  -

  ) .   ٢٠٠٢- ١ط(الحدیث 

  ) م ١٩٩١/ ھـ ٣٨١ت ( ا لصدوق ، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین _
     )١٩٩٦- ١ط(االمالي ،قم،مؤسسة البعثة  -

 ، المفید ردا - بیروت ، السید عبد عصام ،تحقیقةاألمامی دین في االعتقادات-
  .  
  )١٩٨٣(الحوزة العلمیة-،تحقیق علي اكبر الغفاري،قم الخصال -

   )د ت  – ٢ط( من ال یحضره الفقیھ ، تحقیق علي الغفاري ، قم  -

   ) ١٩٩٨ – ١ط( مطبعة اعتماد  –الھدایة ، قم  -
  )م ١٣٦٢/ ھـ ٧٦٤ت (یبك أبن خلیل الصفدي ، صالح الدین  _

 – ١ط(  للنشر  أأللمانيق ماھر جرار ، المعھد ـات ، تحقیالوافي بالوفی -

١٩٧٧ . (  

  ) م١٠٥٤/  ھـ٤٤٧ت (الدین بن عبید هللا ي بن نجم ـبو الصالح الحلبي ، تقأ _
  .     ١٩٧٧- تقریب المعارف ، تحقیق فارس تبریزیان الحسون ، قم  -

  ) م٨٢٦/ ھـ ٢١١(الصنعاني ، عبد الرزاق   _
  .   )د ت( بیب الرحمن االعظمي ، قم المصنف ، تحقیق ح -

م ١٢٦٥/ ھـ  ٦٦٤ت  ( بن موسى بن محمد رضي الدین علي، طاووس ابن _
(    

  . ) ١٩٩٣ – ١ط( ، الجزائر ، دار الكتاب  الیقین-

  . ) ت د (  األندلسبیروت ، مكتبة  اللھوف على قتلى الطفوف ، -

  .)   ١٩٥٣( منشورات الرضا  –سعد السعود ، قم  -

  )  . ٢٠٠٤( المكتب اإلعالمي  اإلسالمي  –، قم  إقبال األعمال -

  . ) ١٩٩٥-١ط(مؤسسة صاحب االمر  –، اصفھان  المالحم  والفتن  -

   )د ت ( یدریة الح طبعھمال ، االشرف النجف ، ةالمھج لثمرة ةالحج كشف -

.  
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  ) م ١٣٠٩/ ھـ  ٧٠٩ت(،محمد بن ابراھیم ابن طباطبا العلوي  _
  . ) ١٩٦٨( دار المعارف  –،مصر   السلطانیھ اآلداب في الفخري  -

  ) م ٩٧٠/ ھـ ٣٦٠ت (الطبراني ، ابي القاسم سلیمان بن احمد _
( دار احیاء التراث–المعجم الكبیر،تحقیق حمدي عبد المجید السلقي،بیروت-

  )ت٠د–٢ط

دار _ ، تحقیق طارق بن عوض ، المدینة المنورة  االوسط المعجم -

  ). ١٩٩٥( باعة والنشر  الحرمین للط

  .   )د ت ( دار الكتب العلمیة  –المعجم الصغیر ، بیروت  -

  ) م١٢٩٤/ھـ٦٩٤ت (الطبري ، احمد بن عبد هللا  _
  . ) ١٩٧٦( المكتبة المصریة  –ذخائر العقبى ، القاھرة  -   

  ) م٩٢٢/  ھـ٣١٠ت(  بو جعفر محمد بن جریرأالطبري ،_
  )  . ١٩٩٧  – ١ط ( ك ، بیروت ، دار الكتب العلمیة تاریخ الر سل والملو -       

جامع البیان في تفسیر القران ، تحقیق جمیل صدقي العطار ، بیروت ، دار  -     

  ) .    ١٩٩٥ - ١ط( الفكر 

،  أإلسالمیةحمد المحمودي ، مؤسسة الثقافة أالمسترشد ، تحقیق  -

 –لمذیل ، بیروت المنتخب من ذیل ا -         .)  ١٩٩٥  -ط(اور بلكوشن

  .  )د ت(مؤسسة االعلمي 

   ) م١٢٢٣/  ھـ٦٢٠ت  (الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن  _
)   ١٩٨٦ – ١ط (  مجمع البیان في تفسیر القران ، بیروت ، دار المعرفة  -

 .  

م  ١١٥٣/ ھـ  ٥٤٨ت (  بي طالبأحمد بن علي بن أبي منصور أالطبرسي ، _
 (  

حمد باقر الخرسان ، النجف االشرف ، دار النعمان م قیق ، تح جاجالحتأ -

١٩٦٦.   
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ھـ ١٠٨٥ت ( حمد بن طریح الرماح أ فخر الدین بن محمد علي بن الطریحي ، _
  )م١٦٧٤/ 

   .١٩٧٩حمد الحسیني ، قم أمجمع البحرین ، تحقیق  -      

  ) م١٠٦٧/  ھـ ٤٦٠ت  (بو جعفر محمد بن الحسن أالطوسي ،   _
   ) ١٩٨٠ – ١ط( مطبعة الخیام  – االقتصاد ، قم -   

   . ) ١٩٩٤ – ١ط ( ، قم ، دار الثقافة  أآلمالي -     

حیاء التراث أ ، دارحمد حبیب قصیر العاملي ، بیروتأالتبیان ، تحقیق  -

  .)  ١٩٨٩ - ١ ط(  العربي 

- ١ط(   اإلسالميالخالف ، تحقیق نخبة من الباحثین ، قم مؤسسة النشر  -     

١٩٨٧ (.    

  ) . ١٩٩٥- ١ط ( رجال الطوسي ، تحقیق جواد القیومي ، قم   -      

  .    )١٩٧٧( المكتبة الحیدریة   –في فقھ االمامیة ، طھران  المبسوط  -      

  ) . ١٩٩١ – ١ط( مؤسسة فقھ الشیعة  –مصباح المتھجد ، بیروت  -      

-١ط(مؤسسة النشر اإلسالمي  –الفھرست،تحقیق جـواد القیومي ، قم  -

١٩٩٦(  .  

  ) . د ت (  مؤسسة النشر اإلسالمي  –اختیار معرفة الرجال ، قم  -

م ٩٧٢/ ھـ٣٥١ت(  بو الطیب اللغوي ، عبد الواحد بن علي العسكري الحلبيأ _
(  

  ) .       ١٩٧٢ -  ١ط ( مراتب النحویین ، بیروت  - 

  ) م  ١٠٧٠/ ھـ  ٤٦٣ ت(  أبو عمر یوسف بن عبدا Tبن عبد البر،أ _
  .   )د ت ( دار الجیل  –االستیعاب ، تحقیق محمد البیجاوي ، بیروت  -   

  ) م ٨٧٠/  ھـ٢٥٧ت( ابن عبد الحكم المصري ، عبد الرحمن بن عبد هللا   _
( دار الفكر  –فتوح مصر وأخبارھا ، تحقیق محمد الخجري ، بیروت  -

  ) .  ١٩٩٦-١ط

  ) م٩٩٣/  ھـ٣٨٢ت ( حمد بن محمدأبو عمر أالندلسي ، أبن عبد ربھ أ_
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    .  ١٩٤٠العقد الفرید ، تحقیق محمد سعید ، القاھرة ، -   

/ ھـ  ٨٠٦ت ( ابن عبد الرحمن العراقي ، ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسین _
  ) م  ١٤٠٣

 - ١ط(مؤسسة النشر االسالمي ،  –فتح المغیث بشرح القیة الحدیث ، قم -

١٩٩٩(  .  

  ) م  ٨٧٤/ ھـ   ٢٦١ت ( م العجلي ، عـبید بـن حاتـ  _
  . )   ١٩٨٥ – ١ط ( معرفة الثقات ، المدینة المنورة مكتبة الدار  -

  ) م٩٧٥/   ھـ ٣٦٥ت ( بن عدي الجرجاني  أبي احـــمد عبد هللابن عدي ، أ _
( ، تحقیق ، سھیل زكار ، بیروت ،دار الفكر في ضعفاء الرجال الكامل -

  ). ١٩٨٤ –١ط

/ ھـ  ٦٣٨ت ( بكر محمد بن علي بن محمد محي الدین    ابن العربي ،  ابو  _
  )م  ١٢٤٠
محاضرة االبرار ومسامرة االخیار في األدبیات والنوادر واألخبار ، مصر  

  .    ) ١٩٦٨ – ١ط( مطبعة السعادة  –

  ) م ١١٧٥/   ھـ  ٥٧١ت (بن عساكر ، القاسم بن علي بن الحسن أ _
- ١ط ( یري ، بیروت ، دار الفكر ق ، تحقیق علي شــتاریخ مدینة دمش -

١٩٩٥  (.     

  ) م  ١١٥١/ھـ  ٥٤٦ت (ابن عطیة األندلسي   _
 ١ط(بیروت دار الكتاب العلمیة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -

-١٩٩٣  (.  

  )م  ٦٦٠/ھـ  ٤٠ت (  (u)علي بن ابي طالب  _
/  ھـ٤٠٦لرضیت الشریف ا(محمد بن الحسین العلويجمعھ  نھج البالغة ، -

  )م١٠١٥

  .       )  ت د (شرح محمد عبدة ، بغداد ، منشورات مكتبة التحریر ،   
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 (بـن احمد د الحي ـو الفالح عبـبأ شھاب الدین ، بن العماد الحنبليأ _
    ) م١٦٧٨/ھـ ١٠٨٩ت

 ) ت د (خبار من ذھب ، القاھرة ، المطبعة التجاریة أشذرات الذھب في  - 

    .  

  ) م١١٨٤/  ھـ ٥٨٠ت ( محمد بن علي بن محمد  عمراني ،بن الأ _
  . ١٩٧٢في تاریخ الخلفاء ، تحقیق قاسم السامرائي ، لیدن ، أألنباء -

  ) م ١٢٨٠/ ھـ ٦٧٩ت ( ابن العمراني   _
 –میر المؤمنین ، تحقیق جالل الدین الحسیني ، قم ألشرح مئة كلمة  -

  . دت
   )  م١٤٥١/  ھـ ٨٥٥ت( حمد أود بن مبو محمد محأالعیني ، بدر الدین  _

في شرح البخاري ، تحقیق عبد هللا محمود محمد عمر ،  القارئعمدة  -   

  .    ) ت د (حیاء التراث العربي أبیروت ، دار 

  ) م١١١١/  ھـ ٥٠٥ت  (بو حامد محمد بن محمد أالغزالي ،  _
  .   ) ت د (حیاء علوم الدین ، بیروت ، دار المعرفة أ -   

خطیب (بـ  لرازي ، محمد الرازي بن فخر الدین ضیاء الدین المعروف الفخر ا _
  ) م١٢٠٧/  ھـ٦٠٤ت( )الري

، ) یر ومفاتح الغیب بالتفسیر الك( تفسیر الفخر الرازي ، المعروف بـ  -

   .)  ٢٠٠٥ – ١ط( بیروت ، دار الفكر

  ) م  ٨٧٣/ ھـ ٢٦٠ت ( الفضل بن شاذان االزدي _
  )د ت  – ١ط( اإلیضاح ، طھران  -

  ) م٩٧٥/  ھـ٣٦٥ت( حمد بن محمد أبن الفقیھ الھمذاني ، أ _
   .١٨٨٤مختصر كتاب البلدان ، لیدن ، -

  ) م١٣٢٣/  ھـ ٧٢٣ ت  (حمد أبن الفوطي ، محمد بن أ _
 ت د (السابعة ، بغداد  ئةخبار الماأفي  النافعة الحوداث الجامعة والتجارب -

( .  
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  ) م١٤١٤/  ھـ ٨١٧ ت ( ، محمد بن یعقوب آبادي الفیروز _
    .)  ١٩٨٣  - ١ط( القاموس المحیط ، بیروت ، دار الفكر  -

  ) م ١٠٨٨/ ھـ  ٤٨١( القاضي بن البراج ، عبد العزیز بن البراج الطربلسي  _
 ١٩٩١ -١ط( مؤسسة النشر  –جواھر الفقھ ، تحقیق ابراھیم بھادلي ، قم  -

( .  

ت ( ن محمد بن منصور المغربي، ابو حنیفة النعمان ب القاضي النعمان _
  ) م٩٧٣/  ھـ٣٦٣

شر ـؤسسة الـھران ، مـ، تحقیق محمد الحسیني ، ط أألخبـاررح ـش -

  .)ت د (أإلسـالمي

    )  م٩٦٢/  ھـ٣٥١ت( بو الحسین عبد الباقي أبن قانع ، أ _
 ١ط(معجم الصحابة ، تحقیق صالح المصراتي ، المدینة ، مكتبة الغرباء  -

– ١٩٨٨(.  

  ) م٨٨٩/ھـ٢٧٦ت(ن قتیبة الدینوري،أبي محمد عبدهللا بن مسلم اب _
مؤسسppة الحلبppي  –االمامppة والسیاسppة ، تحقیppق طppھ محمppد الزینppي ، سppوریا -

  )ت.د(للنشر والتوزیع

  .   ١٩٢٨، القاھرة ، مطبعة دار الكتب المصریة ،  األخبارعیون  -

  .)  ١٩٧٨  - ١ط ( المعارف ، القاھرة  -

  ) م١٢٨٣/  ھـ٦٨٢ت (بد الرحمن أبن قدامة ، ع _
  . )  ١٩٨٢ – ١ط(دار العلم   –الشرح الكبیر بیروت  -

  ) م  ١٢٧٢/ ھـ  ٦٧١ت ( القرطبي ، أبي عبد هللا احمد األنصاري  _
دار إحیاء التراث  –تفسیر القرطبي ، تحقیق احمد عبد العلیم ، بیروت  -

  ) .   ١٩٨٥ – ٢ط(العربي 

  ) م١١٧٧/ھـ٥٧٣ت ( قطب الدین الراوندي  _ 
  .   ) ١٩٨٩(الخرائج و الجرائح ، قم ، المطبعة العلمیة -

  )م  ١٢٤٨/ ھـ  ٦٤٦ت ( القفطي ، جمال ابي الحسن علي بن یوسف   _
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أنباه الرواة على انباه النجاة ، تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم ، القاھرة -
     ) ١٩٥٥(دار الكتب  –

  ) م١٤١٨/  ھـ٨٢١ت (حمد بن علي أندي ، لقلقشا _
النشا ، تحقیق یوسف علي الطویل ، بیروت ، أالعشى في صناعة أصبح  -   

    .)  ١٩٨٣ – ١ط(دار الفكر

( حمد الفراج ،الكویت أعالم الخالفة ،تحقیق عبد الستار مالنافة في أ مآثر -   

     .)١٩٨٥- ٢ط

  )  ھـ٧ ق ت( الحسن بن محمد ، القمي_
  ٢٠٠٣- ١ط ، الحدیث دار ، اوسط علي تحقیق ، الفرید والدر النضید العقد -

.  

  ) م١٨٧٧/ ھـ١٢٩٤ت ( الحنفي  إبراھیمي ، سلیمان بن زالقندو _
 -  ١ط(   أألسوةینابیع المودة لذوي القربى ، تحقیق علي جمال ، قم ، دار  -

١٩٩٦ (.   

  ) م  ١٠٣٨ / ھـ٤٣٠ت ( القنوجي ، صدیق بن حسن  _
حوال بیان العلوم ،تحقیق عبد الجبار زكار أ فيبجد العلوم الوشي المرقوم أ -

   .١٩٧٨، بیروت،دار الكتب العلمیة ،

  ) م١٣٦٢/ ھـ ٧٦٤ت  (الكتبي ، محمد بن شاكر  _
فوات الوفیات ، تحقیق علي محمد یعوض هللا ، بیروت ، دار الكتب  -

( دا فبو الأبن عمر الدمشقي  ، إسماعیلبن كثیرأ _   .) ٢٠٠٠ -١ط (العلمیة
  ) م١٣٧٢/   ھـ٧٧٤ت

  .    ) ت د (البدایة والنھایة ، مصر ، مكتبة المعارف  -

  )   . ١٩٩٢( دار المعرفة  –، بیروت   تفسیر بن كثیر -

المعرفة  السیرة النبویة ، تحقیق مصطفى عبد الواحد ، بیروت ، دار-

،١٩٧٦.   

  الكحالني  ، محمد بن إسماعیل  _
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لعزیز الخولي ، مصر مكتبة مصطفى سبل االسالم ، تحقیق محمد عبد ا -

  ) ١٩٩٦ – ٤ط(البابي الحلبي 

ھـ ٤٩٤ت  (لي عتزبن كرامة ،المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي المأ _
  ) م١١٠٠/

ین عن فضائل الطالبین ، تحقیق تحسین شبیب ، قم ، مكتبة فلتنبیھ الغا -

  .)٢٠٠٠-١ط(الغدیر 

/   ھـ٢٠٤ت  (السائب بن بشر  بو المنذر ھشام بن محمد بنأبن الكلبي ، أ _
  ) م ٨١٩

   .) ١٩٨٦ – ١ط (جمھرة النسب ، بیروت ، عالم الكتب  -

 ٩٤٠/  ھـ٣٢٩ ت( الرازي  إسحاقبي جعفر ، محمد بن یعقوب بن أالكلیني ، _
  ) م

 ٥ط ( أإلسالمیةكبر الغفاري ، طھران ، دار الكتب أالكافي ، تحقیق علي  -

- ١٩٨٣  . (  

  )  م ٨٨٧ /  ھـ٢٧٣ت ( بن یزید  بن ماجة ، محمدأ_
      .) ١٩٨٢ – ٢ط( سنن بن ماجة ، بیروت ، دار الفكر  -

   ) م١٦٧٠/  ھـ١٠٨١ت ( المازنداري ، مولي محمد صالح  _
  ) .د ت ( قم مؤسسة النشر االسالمي   معالم العلماء -

)  ت د – ١ط(  حیاء التراث العربي أصول الكافي ، بیروت ، دار أشرح  -

 .  

  ) م١٠٥٥/  ھـ٤٤٧ت  (بن ماكوال ، الحسین بن علي بن جعفر أ _
  ) .  ١٩٩٠ - ١ط( كمال الكمال ، بیروت ، دار الكتب العلمیة أ -

  ) م  ٧٩٥/ ھـ  ١٧٩ت ( اإلمام مالك أبو عبد هللا  _
  . )د ت ( دار إحیاء التراث العربي  –المدونة الكبرى  ، بیروت -

  ) م١٥١٧/  ھـ٩٧٥ت  (المتقي الھندي ، عالء الدین  _
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، تحقیق بكري حیاتي ، بیروت ،  واألفعال أألقوال كنز العمال في سنن  -

  ) .  ١٩٨٩  - ١ط( مؤسسة الرسالة 

  ) م١٧٠٠/ھـ ١١١١ت  (المجلسي ، محمد باقر  _
، تحقیق محمد باقر البھبوذي ویحیى العایدي ، بیروت ، دار  أألنواربحار  -

  ) .       ١٩٨٣ – ٣ط(  العربي التراث إحیاء

  ) م ١٥٣٣/ ھـ ٩٤٠ت (المحقق الكركي ، علي بن الحسین  _
  . ) ١٩٨٨- ١ط( دار احیاء التراث العربي  –جامع المقاصد ، بیروت  -

  ) م ١٥٨٥/ ھـ ٩٣٣ت ( ا لمحقق االردبیلي ، الشیخ احمد  _
المكتبة  –زبدة البیان ، تحقـیق محمد البـاقر البھبوذي، طھران  -

  .)ت. د ( یةالمــرتضو

م  ١٢٧٧/ھـ ٦٧٦ت(نجم الدین ابي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي ، _
(  

  ) ١٩٧٤( مؤسسة سید الشھداء   –، قم  عتبرمال  -

  ) م٧٧٣/ ھـ ١٥٧ت ( أبو مخنف ، لوط بن یحیى بن سعید _
المطبعة  –، تحقـــیق حســــین الغـــفاري ، قم ) u(مقــتل الحسین  -

    )د ت(العلمیة 

–الجمل وصفین والنھروان ، تحقیق حسن حمید السنید ، بیروت  -

  ).٢٠٠٢_  ١ط(داراالسالم 

  ) م١٦٧١/  ھـ١٠٨٢ت  (المدني ، ضامن بن شدقم  _
  .          ١٩٩٩الجمل ، تحقیق تحسین شبیب ، قم ،  -

  )م ١٧٠٩/  ھـ ١١٢٠ت( المدني ، علي خان  _
بحر العلوم ،  دقتحقیق محمد صاالدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة ،  -

          .   ١٩٧٨منشورات مكتبة بصیرتي ،،     إیران

  ) م١٠٤٤/ ـ  ھ٤٣٦ت  (ین بن موسى بن محمد ـالمرتضى ، علي بن الحس _ 
        .  ١٩٠٧باد الدكن ،أمالي ، تحقیق محمد بدر الدین الحلبي ، حیدرأآل - 
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  ) .١٩٨٩  - ١ ط ( األضواءنبیاء ، بیروت ، دار أآلتنزیھ  -

، بیروت ، دار أألصفھانيالفصول المختارة ، تحقیق نور الدین جعفر  -

  ) . ١٩٩٣- ١ط( المفید

  . )١٩٩٠ -٢ط( اسماعیلیان مؤسسة – ةاالمام في يفالشا -   

  .  )١٩٩٧(طھران   –الناصریات ، تحقیق مركز البحوث والدراسات  -

  ) . د ت ( شرح االزھار ، صنعاء  -

مطبعة سید الشھداء  –المرتـضى ، تحقـیق احمد الحسیني ، قم  رسائل -

)١٩٨٥ (  .  

  ) م  ٩٩٤/  ـ ھ ٣٨٤ت (   المرزباني الخرساني _
الكتبي للطباعھ -ار الشیعھ ،تحقیق محمد ھادي االمین،بیروتبمختصر اخ -

      )١٩٩٣ - ٢ط(

/ ـ  ھ٧٤٢ت  (بو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن أالمزي ، جمال الدین  _
  ) م١٣٤١
 (تھذیب الكمال ، تحقیق بشار عواد معروف ، بیروت ،مؤسسة الرسالة   -

  ) .  ١٩٨٠ – ١ط

  ) م٩٥٧/  ھـ٣٤٦ت  (بي الحسن علي بن الحسین أالمسعودي ، _ 
مروج الذھب ومعادن الجوھر ، تحقیق یوسف سعد ، بیروت ، دار  -

  ) .     ١٩٨٤ -٦ط( أألندلس

   )   .١٩٩٦-١ط(ف الوصیة ، النجف االشر -     

 ٨٧٤ /   ھـ٢٦١ت  (ن الحجاج النیسابوري ــم بــو الحسین مسلــبأمسلم ،  _
  ) م

  . )ت د(صحیح مسلم ، بیروت ، دار الفكر  -

/  ھـ٤١٣ت(لبغداديا يرالعكب عبدهللابي أمحمد النعمان بن المعلم  المفید ،_
   )م١٠٢٢
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  ) ١٩٩٣ – ٢ط( فید دار الم –االختصاص تحقیق علي الغفاري ، بیروت  -

.  

   .) ١٩٧٩ – ٣ط(  مؤسسة االعلمي  ، بیروت ، أإلرشاد -

  . ) ت د (، قم مكتبة الدواري  إیرانالجمل ،  -

  ).   ١٩٩٣ - ٢ط( كبر زماني ، بیروت ، دار المفید أالكافئة ، تحقیق علي  -

  .  )د ت  – ١ط( العیون والمحاسن ، النجف االشرف  -

  ) م١١١٣/  ھـ ٥٠٧ت ( ن طاھر المقدسي ، المطھر ب _
  .   ) ت د (البدء والتاریخ ، مصر بورسعید ، مكتبة الثقافة الدینیة  -

  ) م  ١٢٢٣/ ھـ ٦٢٠ت ( بن قدامة  المقدسي ، موفق الدین عبد هللا _
االستبصار في نسب الصحابة من االنصار،تحقیق على نوھض ، بیروت  -

     )د ت ( دار الفكر العربي  –
   ) م١٤٤١/   ھـ ٨٤٥ت( حمد بن علي أیزي ، تقي الدین المقر _

–،القاھرة)المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واالثار(الخطط المقریزیة-

  ). ت٠د(المطبعة التجاریة

، تحقیق محمد عبد الحمید النمیس ، بیروت ، دار الكتب  أألسماعمتاع أ -

   .)  ١٩٩٩ - ١ط( منشورات محمد علي بیضون ،    العلمیة 

  ) م ١٧١٧/ ھـ  ١٠٣١( المناوي ، محمد عبد الرؤوف بن علي  _
كنوز الحقــائق فــي حــدیث خـیر الخــالئق ، القـــاھرة المطبـــــــعة  -

  )  .١٨٩٢(األمیــریة 

  )م ١٣١١/  ھـ٧١١ت( المصري  أألفریقيبن منظور ، محمد بن مكرم أ _
     .  ) ت د( لسان العرب ، بیروت ، دار صادر  -

  ) م ٨٢٨ /  ھـ٢١٢ت (المنقري ، نصر بن مزاحم الكوفي العطار  _
  ) . ١٩٦٣ – ٣ط (وقعة صفین ، تحقیق عبد السالم محمد ھارون ، مصر  -

  ) م١١٧٢/   ھـ٥٦٨ت ( مكي لحمد اأالموفق الخوارزمي ، الموفق بن  _
  .         ) ت د (  اإلسالميالمناقب ، قم ، مؤسسة النشر  -
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  )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠ت (، ابو العباس احمد بن علي النجاشي  _
 – ٥ط( مؤسسة النشر  –رجال النجاشي ، تحقیق موسى التبریزي ، قم  -

١٩٩٦ ( .  

  ) . د ت ( ، قم     فھرست اسماء المصنفین من الشیعة -

 /ھـ ٩٧٠ت ( ، زیــن الدیــن بـــن ابراھیم بن محمد م المصري یابن نج _
  ) م  ١٥٦٢
( دار الكتب العلمیة  –ق ، تحقیق زكریا عمیریات ، بیروت البحر الرائ -

  .)١٩٩٧- ١ط

  ) م٩٩٠/ ھـ ٣٨٠ت (  إسحاقبي یعقوب أد بن ـرج محمــبو الفأبن الندیم ، أ _
  .    ) ت د (الفھرست ، تحقیق رضا تجدد ، بیروت  -

  )م  ٨٩٢/ ھـ  ٢٧٩ت ( النسائي ، احمد بن زھیر ابن ابي خیثمة البغدادي   _
  .    )د  ت(دار الكتب العلمیة  –فضائل الصحابة ، بیروت  -

  )م  ١٠٣٨ /ھـ ٤٣٠ت( حمد بن عبد هللا أ،  أألصفھاني بو نعیمأ _
- ٤ ط (دار الكتاب العربي  –، بیروت  أألصفیاءات قوطب األولیاءة یحل -

١٩٨٥( .  

  . )١٩٣٤(بریل  – نذكر أخبار أصفھان ، لید-

  )م ١٢٤٧/ ھـ ٦٤٥ت( محمد ابن نما الحلي ، جعفر بن  _
 – ١ط( مؤســـسة النـشر  –ذوب النظار ، تحقــیق فارس حسون ، قــم  -

١٩٩٦ (  .  

  )م١٢٧٧ -ھـ ٦٧٦ت ( النووي ، محي الدین یحیى بن شرف  _
  ) . ١٩٩١- ١ط(دار الكتب  –ریاض الصالحین ، بیروت  -

  ) ١٩٩٦- ١ط( دار الفكر  –المجموع ، تحقیق محمود مطرقي ، بیروت  -

.  

  ) م ١١١٤/ ھـ  ٥٠٨( محمد  الفتال :النیسابوري   _
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 –روضة الواعظین ، تحقیق محمد مھدي وحسن الخرسان ، قم  -

 ) . د ت (  منشورات الشریف الرضي

  )  م  ٧٩٨/  هـ  ١٨٢ت ( ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم  _

  ١٩٨٢،  القاهرة ٣، ط  الخراج  -

  ) م ٩٦٠/ـ ھ٣٤٩ت  (ر بن محمد ھاشم ، عبد الواحد بن عم أبيأبن  _
خبار النحویین ، تحقیق مجدي فتحي السید ، طنطا ، دار الصحابة للتراث أ -

  ).   ١٩٩٠ - ١ط ( 

  ) م  ٩٤٥/ ھـ  ٣٣٤ت ( الھمداني  ، الحسن بن احمد    _
  .      )د ت ( دار صادر  –االكلیل، بیروت  -

  ) م ٨٣٣/ ھـ  ٢١٨ت ( وب ابن ھشام ، ابو محمد عبد الملك بن ھشام بن ای  _
 – ١ط( السیرة النبویة ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، القاھرة  - 

١٩٦٣ (   .  

  )م  ١٤٠٤/ ھـ ٨٠٧ت  (بي بكر بن سلمان أالھیثمي ، علي بن  _
 – ١ط( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، بیروت ، دار الكتب العلمیة  -

١٩٨٨   .(  

  ) م  ٨٢٢/ ھـ ٢٠٧ت (  محمد بن عمر الواقدي ، ابو عبدهللا _
  . )    م  ١٩٨٢ – ١ط(دار الجیل  –فتوح الشام ، بیروت  -   

  ) م١٣٦٦/   ھـ ٧٦٨ت  (سعد بن  علي أبن  عبدا Tبو محمد أالیافعي ،  _
زمان ، ـوادث الـة ما یعتبر من حـرفـي معـوعبرة الیقضان ف نالجنا مـرآة -

    ) .     ١٩٧٠  - ٢ط( یروتـب

  ) م١٢٢٩/   ھـ ٦٢٦ت ( البغدادي  عبدا Tبي أیاقوت ، شھاب الدین  _
  )دت(دار الفكر -معجم االدباء،بیروت -

  ).  ١٩٥٨  -  ٢ط( معجم البلدان ، بیروت ، دار صادر  -
 /ھـ ٢٩٢ت  (بن جعفر بن مصعب بن واضح  إسحاقحمد بن أالیعقوبي ،  _

  ) م ٩٠٤
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( المنصور ، بیروت ، دار الكتب العلمیة تاریخ الیعقوبي ، تحقیق خلیل  -

  ). ٢٠٠٢ – ٢ط

  ) م١٥١٧/   ھـ٩٢٣ت  ( عبدا Tن ـمد بـحأفي الدین ـالیمني الخزرجي ، ص _
  ).١٩٧٠- ١ط( خالصة تھذیب الكمال ، حلب ، دار البشائر  -

  ) م ١٣٠٥/  ھـ ٧٠٥ت( بن یوسف الحلي ، علي  _
  .   )١٩٨٨ -١ط(قمالعدد القویھ ، تحقیق مھدي الرجائي ،  -

  
  

 ً    :المراجع الحدیثة  ـ  ثانیا
  األنصاري ، محمد حیاة _

  ) ال توجد معلومات في أصل الكتاب( معجم الرجال والحدیث  -

   أحمد میرزا ، االشتیاني _
  . )١٩٧٩( التعارف دار -بیروت ، العقائد اصول في الحقائق لوامع -

  الحمدي ، المیانجي أ _
  .   ١٩٩٦ -١ط ، أإلسالمي، مؤسسة النشر  رانإیمواقف الشیعة ،  -

  العظمي ، علي ظریف أ _
   ٠ ١٩٢٧مختصر تاریخ البصرة ، بغداد ، مطبعة الفرات ، -

  األنصاري محمد علي    _
  ).١٩٩١- ١ط(مجمع الفكر اإلسالمي –قم ،الموسوعة الفقھیة المسیرة -

  االنصاري ، محمد حیاة    _
  )  . ١٩٨٤( منشورات النبالء  –ت معجم الرجال والحدیث ، بیرو -

  محمد ،الشیخ األنصاري    _
  ) . ١٩٩٥-  ١ط(قم ، كتاب الصالة  -

  إعجاز حسیني   _
  .     ) ١٩٨٩ – ١ط( مطابع بھمن  –كشف الحجب واالستار ، قم -
  المین ، حسن أ _
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  .   ١٩٩٧  - ٢ط عیان الشیعة ، بیروت ، دار التعارف للنشر ،أمستدركات  -

  حسن محسن  ین ،المأ  _
  . ت د عیان الشیعة ، بیروت ، دار التعارف ،أ -

  ) .   ٢٠٠١( مؤسسة النشر االسالمي   –، قم    مستدركات اعیان الشیعة -

  االمیني ، عبد الحسین احمد النجفي   _
/  ٤ط( دار الكتاب العربي  –الغدیر في الكتاب والسنة واالدب ، بیروت  -

١٩٧٧ (  .  

  د یوب ، سعیأ  _
    .١٩٩٦  - ٢ط  ، أإلسالمیةحیاء الثقافة أمعالم الفتن ، قم ، مجمع  -

  بحر العلوم ، محمد   _
  .  ) ٢٠٠١-  ١ط( الفوائد الرجالیة ، قم   - 

  حمد أالبراقي ، حسین السید   _
   .١٩٦٨  -  ٢الشرف ، المطبعة الحیدریة ، طأتاریخ الكوفة ، النجف  -

  محمد البروجردي ، علي اصغر بن    _
طرف المقال في معرفة طبقات الرجال ، تحقیق مھدي الرجائي ، مطبعة  -

  . )١٩٩٠(بھمن قم 

  قا حسین أالبروجردي ،   _
  .                 ت  د ،  ادیث الشیعة ، قمــحأجامع  -

  الـبكري  ، عبد الرحمن   _
     ٢٠٠٥-  ٧ط(دار اإلرشـاد للـطباعة   –بیروت ، حیاة عمر بن الخطاب  -

.  

  التبریزي  ، ثقة اإلسالم عبد هللا   _
  )    . ١٩٧٠( دار القكر  –، بیروت   مرآة الكتب -

  التستري ، محمد تقي   _
      .٢٠٠٢  - ١ط ، أإلسالمي، مؤسسة النشر  إیرانقاموس الرجال ،  -
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  جعفر السبحاني _
 ١ق ،طمؤسسة اإلمام الصاد –أضواء على عقائد الشیعة  األمامیة ، قم    -

– ٢٠٠١.  

  .   )د ت  –قم ( رسائل ومقاالت ،  -

  .   ) ٢٠٠٢- ١ط( دار الحدیث  –مفاھیم القران ، بیروت  -

  جعفر النقدي    _

  .   ) د ت(مؤسسة أھل البیت  –األنوار العلویة ، قم  -

  محمد رضا ، الجاللي   _
  ) .١٩٩٨-٢ط(قم ، تدوین السنة الشریف  -

  جرحي زیدان    _
  )     . ١٩٧٤( مطبعة المعارف  –، القاھرة   آداب اللغة العربیة تاریخ -

  الحائري ، محمد مھدي   _
  .   ١٩٨٥ - ١، المكتبة الحیدریة ، ط أالشرف شجرة طوبي ، النجف -

  محمد إبراھیم ، حامد  _
  .  ت د ، التألیفعمال الطریق ، مصر ، دار أنور التحقیق في صحة  -

  حامد النقوي    _
  .   ) ١٩٨٤-١ط( مؤسة البعثة  - االنوار ، قم  عبقات-  

  .)  ١٩٨٥ – ١ط (مطابع سید الشھداء  –خالصة عبقات االنوار ، قم -

  حسن إبراھیمحسن ،   _
،مكتبة النھضة  واالجتماعيالسالم السیاسي والدیني والثقافي أتاریخ  -

     ١٩٦٤ –٧طالمصریة ،

  حسن الحسیني   _
  .   ) ٢٠٠٥ – ١ط( م ، قم نور االفھام في علم الكال -

  حسین الشاكري  _
  .)  ١٩٩٨ - ١ط_علي في الكتاب واالدب والسنھ ، تحقیق فرات االسدي -
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  خالد محمد خالد   _
  ).د ت (    دار الكتاب العربي –رجال حول الرسول ، بیروت  -

  الخلیلي ، جواد جعفر   _
  .  ) ٢٠٠١ – ١ط( دار االرشاد  –محاكمات الخلفاء واتباعھم ، بیروت  -

  كبر ھاشم الموسوي أبو القاسم علي أالخوئي ، السید   _ 
  .       ١٩٩٢ - ٥ معجم رجال الحدیث ، بیروت ، ط -

  . ١٩٨٠ -البیان في تفسیر القران  ، النجف االشرف   -   

  .    ) ١٩٩٠- ١ط( دار أنصاریان  –االجتھاد والتقلید ، قم  -

  الخمیني ، مصطفى روح هللا _ 
  .   ) ١٩٩٣ – ١ط( المكتب اإلعالمي اإلسالمي  –نوار الھدایة ، قم أ-

  محمد راضي ال یاسین ،    _
  .   )١٩٧٨-  ٣ط( منشورات ناصر خسرو  –صلح الحسن ، بیروت -

  الریشھري ، محمد _
 ٢، دار الحدیث ، ط إیرانبي طالب في الكتاب والسنة والتاریخ،أعلي بن  -

– ٠ ٢٠٠٥  

  .       ت ، د ١ط قم ،میزان الحكمة ،  -
  الزركلي ، خیر الدین  _

  .       ١٩٨٠ - ٥ ، بیروت ، دار العلم للمالیین ، ط أألعالم -

  السبزواري ، محمد _
ل أل جعفر ، قم ، مؤسسة أصول الدین ، تحقیق عالء أمعارج الیقین قي  -

  .  ١٩٩٣  -١ط البیت ،
  سعید ایوب   _

  ). ١٩٩٣ – ١ط( الثقافة اإلسالمیة معالم الفتن  ، قم ، دار احیاء -

  سید امیر علي   _
  .  ) ١٩٨٦(دار التراث العربي –مختصر تاریخ العرب ، بیروت  -
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  الشاكري ، حسین  _
  )   .١٩٩٩ – ١ط(األعالم من الصحابة والتابعین ، قم  -

  شرف الدین ،عبد الحسین شرف الدین  _
  .)١٩٨٣-٢ط(المراجعات،تحقیق حسین الراضي ، بیروت  -

  )  . ١٩٨٤- ١ط( مطبعة سید الشھداء  –النص واالجتھاد ، قم  -
  الشاھرودي ، علي  _

مؤسسة النشر - مستدرك سفینة البحار ، تحقیق حسن النمازي ، قم -

    )١٩٩٨(االسالمي

  محمد مھدي  شمس الدین ،  _
  )١٩٨٢- ٢ط(انصار الحسین، الدار االسالمیة  -

  الشیرازي ، ناصر مكارم  _
  .   ت  في تفسیر كتاب هللا المنزل ، قم ، د مثلأآل -

  صالح الورداني  _
مؤسسة الغدیر   –،بیروت)التقارب والتباعد ( عقائد السنة وعقائد الشیعة -

  ) ١٩٩٩ – ١ط(

  .  ) ١٩٩٦ – ١ط( القاھرة ، دار الحسام  –السیف والسیاسة - 

  الصالح ،صبحي   _
  .  ١٩٨٥ –مباحث في علوم القران ، بغداد  -

  الصدر، حسین   _
   ) ٢٠٠٤ – ٢ط( مؤسسة صوت القلم  –الشیعة وفنون اإلسالم ، بیروت  -

  ابن الصدیق المغربي  _
  .   ) ١٩٨٢-  ٣ط( مكتبة االمام علي  –فتح الملك العلي ، طھران  - 

  حمد زكي أصفوت ،   _
  .    ت  جمھرة خطب العرب ، بیروت ، المكتبة العلمیة ، د -

  طالب الخرسان  _
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  .  ) ١٩٩١ – ١ط( نشاة التشیع ، منشورات الشریف الرضي  - 

  الطباطبائي ،محمد حسین  _ 
   ) ٢٠٠٠ – ١ط ( تفسیر المیزان ، قم ، الحوزة العلمیة  -

  الطباطبائي،حسن المیرجھاني _
  )١٩٦٨-دط(مصباح البالغة، - 
  عزیزالطباطبائي ، عبد ال  _

ت مؤسسة الدراسات التاریخیھ أألمام الحسین في طبقات بن سعد ،بیرو -   

  )١٩٩٦ - ٢ط(

  الطبسي، محمد جعفر   _
  .  )٢٠٠٠ – ١ط( رجال الشیعة في اسانید السنة ، قم مؤسسة المعارف -

  الطھراني ، أقا بزرك _
  . ) ١٩٨٣ – ٣ط( دار االضواء  –الذریعة الى تصانیف الشیعة  ، بیروت  -

  طھ حسین  _
  . )١٩٧٢(دار المعارف  – ، مصر) عثمان ( الفتنة الكبرى -   
  العاملي ، جعفر مرتضى _

  .   )د ت(مؤسسة النشر اإلسالمي  –سلمان الفارسي ، قم -

  عبد الرضا الزبیدي  _
دار  –الرسائل السیاسیة بین اإلمام علي ومعاویة ، دراسة وتحلیل ، قم  -

  .  )٢٠٠٠- ١ط(الكتاب اإلسالمي 

  الحسن عبد هللا  _
  . )  ١٩٩٣ – ١ط( مة ، طھران ، انوار الھدى للنشر اإلما المناظرات في -

  مرتضى العسكري   _
  ) ١٩٩٠( مؤسسة النعمان للطباعة . بیروت ، معالم المدرستین  -   

  علي الھاشمي   _
  . ) ٢٠٠٠ – ١ط( الصحابة في حجمھم الحقیقي ، قم  -
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  علي الخلیلي  _
  .   )د ت( طھران للطباعة  –ابو بكر بن ابي قحافة ، قم  - 

  علي یونس العاملي   _
  ).دت ( قم _ الصراط المستقیم  -

  عمر كحالة   _
  ) . ١٩٦٨- ١ط(دار العلم  –معجم قبائل العرب ، بیروت  -

  فاخر الموسوي   _ 
  .  )٢٠٠١- ١ط(التجلي االعظم ،قم -

  فارس حسون كریم  _
  .  ) ١٩٩٩-  الروض النظیر في حدیث الغدیر ، قم -

  سیولفلھا وزن ، یو  _
  .) ١٩٧٦- ١ط(الخوارج والشیعة ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، الكویت  -

  القاضي النعمان  _
  . ) ١٩٩٨ -١ط( الفرق االسالمیة في الشعر االموي ، بیروت  -

  القمي ، عباس   _
  .         ت ،طھران ، مكتبة الصدر ، دواأللقاب الكنى -    

  كاشف الغطاء ، محمد حسین   _
  ) . ١٩٨٢( دار الجیل  –أصولھا ، بیروت أصل الشیعة و -

  كحالة ، عمر _
  . ١٩٨٤حیاء التراث العربي ، أمعجم المؤلفین ، بیروت ، دار  -

  الكحالني ، محمد بن إسماعیل   _
( سبل اإلسالم، تحقیق محمد الخولي ،مصر مكتبة مصطفى البابي الحلبي  -

    ) ١٩٩٦ – ٤ط

  الماحوزي ، علي  _
  ) ١٩٩٧ – ١ط( تحقیق مھدي رجائي  كتاب االربعین ،-
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  محمد باقر الصدر _
مركز الدراسات  –نشأة التشیع والشیعة ، تحقیق عبد الجبار شرامة ، قم  -

   )١٩٩٧- ٢ط(

  محمد ،  بیومي مھران  _
  . ) ١٩٩٥ – ٢ط( مركز الغدیر  –اإلمامة وأھل البیت ، قم  -

  محمد ، جعفر شمس الدین  _
  .  ت ، قم ، د سالمیةأإلدراسات في العقیدة  -

  ) ١٩٩٥ – ٢ط( مركز الغدیر  –إمامة أھل البیت ، قم   -

  محمد رضا المظفر  _
  )١٩٨٤ – ٢ط( السقیفة ، تحقیق محمود المظفر ، قم ، بھمن ، -

  محمد كرد علي   _
  )د ت  – ١ط( دار المعرفة  –خطط الشام ، بیروت   -

  محمد الجواھري   _
  )م  ٢٠٠٤-١ط(المطبعة العلمیة  –قم ،،دیث المفید من معجم رجال الح-

  مصطفى غالب  _
  ) ١٩٨١( دار الھالل  –اإلمامة وقائم القیامة ، بیروت   -

  محمد ابو زھو   _
   ) ١٩٩٣-  ١ط( الحدیث والمحدثون ، بیروت 

  المحقق النراقي   _
 ١٩٧٥ – ١ط( مركز االبحاث والدراسات االسالمیة  –عوائد االیام ، قم  -

(  .  

  المحمودي،محمد باقر _
   )١٩٦٨-١ط(النعمان-نھج السعادة ،النجف االشرف -

  المدرسي ، محمد رضا   _
  .   )١٩٦٤- قم ( التشیع في راي التسنن  -
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  المرعشي ، نور هللا الحسیني التستري  _
  .  ١٩٩٧  - ١الحق ، قم ، منشورات مكتبة المرعشي ، ط إحقاقشرح  -

  المرزباني الخراساني    _
مختصر أخبار شعراء الشیعة ، تحقیق محمد ھادي االمیني ، بیروت ،  -

  .)١٩٩٣– ٢ط(

  النجفي علي الحسن ابو ، المرندي   _
  .  )دت( حجریھ طبعھ – بیروت ، البحرین وملتقى النورین مجمع -

  معروف ، ھاشم الحسیني  _
   .١٩٧٨  - ٢دراسات في الحدیث والمحدثین ، بیروت ، دار التعارف ، ط -

  مغنیة ، محمد جواد  _
  . ) ١٩٨١-١ط( الشیعة والحاكمون ، بیروت   -

  .     )١٩٧٩-٤ط( دار التعارف  –الشیعة في المیزان ، بیروت  -

  .     ١٩٨٠،  أألھلیةمات ، بیروت ، المكتبة انظرات في التصوف والكر -

  المنتظري ، عبد الحسین _
  .)  ١٩٩٥ – ١ط( میة ، قم دراسات في والیة الفقیھ وفقھ الدولة اإلسال-

  مھدي حجازي   _
  .١٩٩٧  -درراالخبار ،  ترجمة خسرو شاھي  ، بیروت  -

  المیرجھاني ، محمد  _
  .  ١٩٨٧، قم ، ) مستدرك نھج البالغة ( مصباح البالغة  -

  میر محمد رزندي   _
  .) ٢٠٠٠- رقم ( بحوث في تاریخ القران وعلومھ  -   

  اسم المیرزا القمي ابو الق   _
 ١٩٩٧( المكتب االسالمي    –غنائم االیام ، تحقیق عباس تبریزیان ، قم  -

( .  

  المیالني ، علي   _
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    .١٩٩٨  -  ١ط  ، قم ، أألزھار في فضائل األئمة األطھارنفحات  -

  ناجي ، عبد الجبار و عبد الحسین المبارك   _
جامعة ) دراسة في عطاء البصرة الفكري ( من مشاھیر أعالم البصرة -

  ) .      ١٩٨٣( البصرة ،مركز دراسات الخلیج العربي 

  النجفي ، محمد حسن  _
  .  ت د ، طھران ، أإلسالمجواھر الكالم في شرائع  -

  نخبة من الباحثین في مركز الرسالة للدراسات االسالمیة    _
  ) ١٩٩٩ – ١ط( الصحابة في القران والسنة والتاریخ ، قم ،  -

  باحثین نخبة من ال   _
( المعجم المفھرس للقران الكریم ، قم مؤسسة أنصاریان للطباعة وللنشر  -

٢٠٠٠ ( .  
  نخبة من الباحثین    _

 -١ط(  االسالمي النشر مؤسسة -قم ، (u) علي المؤمنین امیر حیاة  -

١٩٩٩(  

  محمد تقي النوري ، حسین بن  _
  .  ١٩٨٨ -  ٢ط ل البیت ،أمستدرك الوسائل ، بیروت ، مؤسسة  -

  الوائلي ، احمد    _
  )١٩٨١-٢ط(مؤسسة أھل البیت  –ھویة التشیع ، بیروت  -

  

  

  

 ً   : الرسائل الجامعیة  ـ ثالثا
 الكنزاوي ، مھند عبد الرضا حمدان  _
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 - ٦٣٧/ھـ  ٦٥٦- ١٤ ( أإلسالميصر ـیم في البصرة في العـالتعل -

التربیة ،  جامعة البصرة ، كلیة إلىماجستیر مقدمة  الةــ، رس)  م١٢٥٨

        .٢٠٠٣الدكتور جاسم یاسین الدرویش ،  أألستاذشراف أب

  

 ً   :  البحوث المنشورة :  رابعا
  حامد ، عبد الستار  _

دور البصرة في تطور التفسیر في القرنین الثاني والثالث الھجري ،  -

  موسوعة البصرة

      .١٩٨٨الحضاریة ، جامعة البصرة ،  
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Abstract 
 

He may wanders  who wants to research about Prince of 
believers ALI BIN ABI TALIB ( GB) when he would find an 
political , military and intellectual and even social roles of 
them so it is no common that this would be comes from others 
rather than them concerning these issues and to be addicted 
for opposite of these of worshipping and asceticism and to be 
with high manner and closing to mosques and to cast way the 
world for sake of apocalypse as well as that the majority of 
them are fro m common public which means from the poor 
layer , But they were patrons of school of Imam ALI BIN ABI 
TALIB ( G.B) had took fro his pure spring so they leaked for 
those who are around them of Muslims from what they had 
been filled with and had created in different fields. 
 
Those companions ad been gathered with common characters 
like firmness and none deviated from right and early 
companionship and braveness, science, patience and believing 
in the case of Imam ALI BIN ABI TALIB ( G.B) and his 
sacrificing them and their devoting for his sake as a desire for 
staying close to the right and coming close to god with that. 
 
Also they had participated in spreading his case and informing 
people that he had been injustice by others plus his family and 
his companions has got form that what they had got till they 
had been expelled and been evacuated from their homes and 
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been killed on their enemies hands and those who are contrary 
with them in opinions but they did not cared and they did not 
said that this is to much because they are believing in their 
case and their prior knowing about ruggedness of the road of 
right and rarely passable. 
Also it is non forgettable their superiority on the others on 
some fields and their creation others and so they were imams 
in some sciences and they were placers till their names were 
stick with that as explanation, and IBN ABAAS and 
conversations with JABIR AL ANSAARY , and Grammar with 
ABO AL ASWAD AL DOOLY , History with SALEEM BIN 
QAIS , credibility , asceticism and preaching and revolution 
against injustice with ABY THAR , braveness with MALIK AL 
ASHTAR , AMAAR BIN YASER , AL MEQDAAD BIN AL 
ASWAAD , HOTHAIFAH BIN AL YAMAAN , generosity 
with QAIS BIN SAAD and ODAY BIN HATEM..etc… 
The reason that explains our mentioning for this numbers of 
the companions or this time period is the absolute agreement 
with all historians about accompanying those with Imam ALI 
BIN ABI TALIB (GB) and refusing bargaining for that or to 
deviate to a certain direction, this is one but in other hand  the 
period that s the topic of study ( 11-61. H / 632-681 A.D.) is the 
period that the most of companions had lived in and for it's 
richness  with immense events and  
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