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الر ِح ْي ِم
الر ْح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ِ
آءنَا ِم َن ا ْل َح ِّق
َ
و َما َلنَا َل ن ُْؤم ُن بِال َّله َو َما َج َ
و َن ْطمع َأ ْن يدْ ِخ َلنَا ربنَا مع ا ْل َقو ِم الصالِ ِ
ح ْي َن
َ ُّ َ َ ْ َّ
َ َ ُ ُ
العظيم
العيل
ُ
َصدَ َق اهللُ ُّ

من سورة املائدة ،اآلية ()84

الإهداء
ِ
األوصياء...وهد َّي ِة اهللِ إىل البرش ّي ِة.
إىل س ِّيد

ُ
ٍ
ترتعش فيها جنائ ُن ُح ِّب َك!!..
َضو ُع شوق ًا إ ْذ
بروح ت َّ
ِ
مشكاة ِ
وق ْل ٍ
أنوار ُقدْ ِس َك!!..
يتوضأ يف
ب َّ

ِ
ّ
بني َيدَ ْي َك..
أدنو..ألتدل مأخوذ ًا
بخشوعي َ
ِ
ِ
ٍ
نحو ِقبابِ َك!..
طري
ظامئ َ
ٌ
تيس من آيات حنني طاملا ح ّلق يب ٌ
وأت ُلو ما ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلقيقة...
بعض
الباحث عن
اليسري...
اجلهد
أتقدّ ُم هبذا
ِ
احلقيقة ...واحلقيقة وحدَ ها!!...
حب
يا َم ْن ع ّلمتَنا َّ
الباحث

مقد َم ُة املَ ْر َك ِز
ّ

الر ِح ْي ِم
الر ْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

لذك ِ
احلمدُ هللِ الذي جع َل احلمدَ مفتاح ًا ِ
ْره ،واستتامم ًا ِ
لفض ِله ،وصال ُت ُه وسال ُم ُه عىل
َ َ
ْ
َْ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
وسادة
العاملني،
حمم ٍد ا ُملصطفى ،وعىل آلِ ِه امليامني ،نجو ِم
َ
وس ِّيد َصفوتهّ ،
خات ِم ُرسلهَ ،
ِ
ِ
ّقني ،والص ْف ِ
وة من ِ
بني ال ّطاهري َن.
آل ياسني،
سادة األُم ِم وأولياء النِّ َع ِم ،الط ّي َ
املت َ
َّ
ِ
ِ
ِ
إن ِمن نِ َع ِم اهللِ تعاىل ال ُعظمى علينا ْ
ِّ
أعدائه،
والرباءة ِمن
أوليائ ِه
أن َم َّن علينا بوالية
ِِ
وج َع َل -سبحانه وتعاىل -إىل َ
بمحم ٍد وآلِ ِه ّ
ذلك سبي ً
هنجوا
ال
صل اهلل عليه وآله ،الذي َن ُ
َ
ّ
ِ
الس َ
وج ّل.-
الطريق للبرش ّي ِة نحو العبود ّي ِة احل ّق ِة ،ورضا
بيل وع ّبدُ وا
َ
املعبود ّ
عز َّ
انطلق ِ -
الشك فيهّ ،
ّ
ومن أوىل بشائر الدّ عوة
الرسول األعظم 
فمام
َ
أن بال َغ ّ
ّ
َ
ُ
تبليغ رسالتِ ِه
اقرتن
نذر النّاس
ويبشهم برسالتِ ِه اإلهل ّي ِة ،وقدْ
اإلسالم ّية احل ّقة -ل ُي َ
َّ
ِ
ُ
التبليغ باإلمامة ،فصدَ َح  قائ ً
م ْن
رس ديمومتِها ،أال وهو
ال يف مج ِع قريشَ :
العظيمة بِ ِّ
ِ
ِ
ووارثي وخليفتِي ِم ْن َب ْع ِدي،(((
ووزيري
يكن أخي ووص ِّيي
ُيؤازرين عىل هذا األمر ْ
سمتْه بـ(حادثة الدّ ار ،أو حديث الدّ ار)،
نقلت
وقدْ
ْ
املصادر احلديث ّي ُة هذا احلدث بام ّ
ُ
املسرية اإلهلي ِة والر ِ
ِ
املحمد ّي ِة،
سالة
الواضح لديمومة
اإلهلي
املنهاج
فكانت اإلمام ُة هي
ْ
ّ
ُ
ُ
ّ
ِّ
ُّ
ِ
ُ
ّبي
كانت بذر ُة التش ّيع،
و ُم ْذ ذاك
ْ
السالم ممّن التزم بوصايا الن ّ
عيل عليه ّ
وانطالق شيعة ٍّ
األكر ِم  إىل اآلفاق.
املخلصني ،كسلامن
ح َلتِ َها
انطلقت دعو ُة التّش ّيع
هذا ،وقدْ
ْ
ْ
َ
وسارت بفضل َ َ
((( اإلرشادّ ،
الشيخ املفيد.7/1 :
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األزدي ،وأيب
الكندي ،وجندب
وعمر بن يارس ،واملقداد
دي ،وأيب ذر
ّ
ّ
ّ
املحم ّ
الغفاريّ ،
ّ

األسود الدّ ؤ ّيل ،وعبد اهلل بن ع ّباس ،وعمران بن حصني ،ونظرائهم ،وقدْ كان للث ّلة
الط ّيبة منهم ممن نزل البرصة ،كأيب األسود الدّ ؤيل ،وعمران بن حصني ،وابن ع ّباس،
ِ
أحاديث التش ّيع.
رب يف نرش
األثر األك ُ
وغريهمُ ،
ِ
راحت ِ
ف له ّ
تص ُم البرص َة بالعثامن ّي ِة ،وهذه الوصم ُة
الكتابات
بعض
يؤس ُ
ْ
أن َ
وممّا َ

جر ْتا األهوا ُء واالنطباع اخلاطئ؛
العلمي-
 حسب التحقيقْ
ليست ّ
بالصحيحةَ ،فقدْ ّ
ّ
وإن املتتبع والسابر طي ِ
ات
بسبب وجود بعض األنصار لالجتاه
العثامين يف حرب اجلملّ َ ّ َ ّ ّ ،
ّ
التاريخ جيدُ ّ
أن هناك الكثري من ّ
تتقاطع تقاطع ًا جل ّي ًا مع تلك
الشواهد واملواقف التي
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ونستطيع ْ
َيم
يب
اجلمل
بمعركة
أن نبدأ
الصفة،
الصحا ُّ
األصغر التي قا َدها ّ
ُ
ِّ
اجلليل ُحك ُ
ٍ
العبدي يف
اب ُن َج َبل َة
املؤمنني  إىل البرصة،
سبعامئة((( من أصحابه ،قبل جميء أمري
ّ
َ
ٍ
والئي منقط ِع النّظري ،وقدْ دعا استشها ُدهم
موقف
واستشهاده وأصحابه يف البرصة ،يف
ٍّ
ألن يتفجع عليهم ويتف ّظع ِ
اإلما َم ْ 
ملقتل ِهم ،من ذلك قو ُل ُه :
َ
ّ َ
َْ
يال َ
الربيع ْة
ف ُأ ّمـــا ُه عىل ّ

ربيع َة
الســـامع َة املطيع ْة
ّ

قــدْ سبقتني هبم الوقيــع ْة
دعــــا ُح َك ْيم دعو ًة سميع ْة
ْ (((
الرفِيـعة
نــال بـهــا املنـزل َة ّ
ٍ
ّ
عرشة من شهداء
وتوشح البرصة بأكثر من
ثم مرور ًا بقض ّية اإلمام احلُسني 
َّ
ال عن ذلكُ ،
الطف ممّن كانُوا من كبار قوموهم ،فض ً
الكبري التي بلغ قرابة العرشة
اجليش
ّ
ُ
ٍ
الطف لنرصة اإلمام احلُسني إال أنّه
النهشيل باجتاه
مسعود
آالف الذي قاده يزيد بن
ّ
ّ
ِ
ِ
ثم
التو َ
وحزن ًا ..إىل ثورة ّ
بلغه استشها ُد اإلمام  فامت ك ََمدَ ًا ُ
ثم ثورة املختارّ ،
ابنيّ ،
ِ
الرجال وا َملدد،
ثورة إبراهيم بن عبد اهلل املحض ،التي احتضنتْها البرصة ،فكان منها ّ

((( ُينظر :تأريخ خليفة بن خ ّياط :ص.137
البالذري.234/2 :
((( أنساب األرشاف،
ّ
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إىل غري ذلك من ّ
الشواهد التأرخي ّية التي مل يذكرها التاريخ ،أو ذكرها عىل استحياء،
ِ
ٍ
بأقل ٍ
ما يؤ ِّكدُ ِّ -
شأنّ -
النبي
أن البرصة
ْ
كانت عىل قد ٍم راسخة من الوالء ألهل بيت ّ
ٍ
ٍ
األكر ِمٍ ،
ٍ
شائقة.
ونفوس
باسطة
بيد

أن ّ
الصدّ اح ُة يف ن ُْصة الغدير؛ إ ْذ من ا ُملالحظ ّ
ّ
العلم َة
وللشعراء البرص ّي َ
ني كلمتُهم ّ
ِ
ِ
واألدب) عىل
والسن ِّة
األميني -رمحه اهلل -قدْ اعتمد يف كتابه الق ّيم (الغدير يف
الكتاب ُّ
ّ
تتب ِع ّ ِ
ِ
ِ
ِ
الغدير ،واستنطاق ما فهمه ُّ
النبي
حادثة
نظموا يف
ّ
الشعراء من قول ّ
الشعراء الذي َن ُ

فعيل مواله(((؛ إ ْذ َو َجدَ ّ
ضخام َض ّم َبني
أن هناك تراث ًا شعر ّي ًا
م ْن ُ
ً
األكرمَ :
كنت موال ُه ٌّ
ثبت
حناياه ذكر ًا حلادثة الغدير وفق ًا لقراءهتا
اخلاصة بالوالية بمعنى (اإلمامة) ،وهو ما ُي ُ
ّ
جيل((( ،وقدْ تطر َق إىل إثبات غديري ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
كل ٍ
وتواتر ِه يف ِّ
شاعر
ألكثر من
ات
احلديث
شهر َة
ّ
ّ
مح ٍ
ٍ
العبدي ،ووالده،
اد
واملفج ِع
احلمريي،
معروف ،كالس ّي ِد
برصي
البرصي ،وابن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
صدحت حناجر ِ
شعرهم بذكر الوالية.
وغريهم ممّن
ْ
ّ
من مجي ِع َ
مهم ًة بعنوان:
هبمة صاحبه
ليخط دراس ًة ّ
مه ّيته ،أتى كتا ُبنا هذا ّ
ذلك ،وأل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصغرى())#329-14؛
البرصة دراس ٌة تأرخي ّي ٌة من
(التش ّيع يف
التمصري حتّى هناية الغيبة ُّ
فينتزع منها ّ
الشواهدَ اجلل ّي َة لبيان هذه احلقيقة املخف ّية،
ليرتسم حم ّطات التاريخ املختلفة،
َ
ّ
ِ
ِ
برحت يف
احليف عن هذه املدينة التي ما
قراءة التاريخ ،ودف ِع
حماول ًة منه إلعادة النّظر يف
ْ
ٍ
مسبوقة ،وهو ممّا
وغري
َمرمى ال ّطغاة عىل ّ
مر العصور .فهي حماول ٌة جا ّد ٌة وأصيل ٌة يف باهباُ ،
ِ
ِ
أن األمل معقو ٌد يف الباحثني ْ
للباحث الكري ِم .عىل ّ
البحث لدهيم يف
تستمر آل ُة
ألن
ُيذكر
ّ
املهم من تاريخ هذه املدينة العريقة ،ويؤكّدوا أصالتَها وحم َّبتها التي
تأصيل هذا اجلانب ّ
ِ
الصغرى إىل التاريخ احلديث
الركبان ،ولتتميم تأريخ التش ُّيع من الغيبة ُّ
تسري هبا ّ
ما تزال ُ
واملعارص؛ إ ْذ إنّه ال ّ
غنى وثرا ًء وغزار ًة يف هذا اجلانب.
يقل ً

((( مسند أمحد.84/1 :
العريب ،ط.11/1 :1
مؤسسة التاريخ
ّ
((( ُينظر :الغديرّ ،
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ِ
املدينة
ور بذلك ،خدم ًة هلذه
الس ُ
القراءَ -ليع ُلونا ّ
ونح ُن  -إ ْذ نُقدّ م هذا الكتاب إىل ّ
ِ
وأهلها.
ِ
ِ
ِ
وقدْ َ
ِ
بعض ثغراتِ ِه،
تنقيح
الكتاب سري ًا طويالً ،يف:
سرينا مع
مطالبه ،وسدّ
كان ُ
ِ
ِ
وتدقيق ٍ
ِ
ِ
ينسجم وفنّ َّيتَها وأدب َّيتَها،
العبارات بام
بعض
وصياغة
مجلة من جوانبِ ِه العلم ّي ِة،
ُ

وقدْ ارتأينا إعداد فهارس فنّية للكتاب يف آخره؛ تكمي ً
فخرج
ال له ،وتوثيق ًا لعلم ّيته،
َ
بحمد اهللِ -عىل س ِِ
عجب ّقراء ُه ْ
إن شا َء اهللُ تعاىل.-وق ِه بام ُي
ُ
ُ
املهم بني أيديكم الكريمةّ -إل ْ
أن
وليس لدينا ههنا أيض ًا -ونح ُن إ ْذ ُ
َ
نضع هذا اجلهدَ ّ
ِ
َ
احلشد ّ
خيوضون
عبي املقدّ س ،وهم
نقف إكبار ًا وإعظام ًا لِا يقدّ ُم ُه -اليوم -أبطا ُلنا يف
َ
الش ّ
املوصل من ُط ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الضالل واجلورَ ،
القرابني التي
تلك
غمة
لتحرير
االنتصار
معارك
ُ
داعش ّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
إن هي ّإل عطا ٌء من ِ
ِ
متتالية -وما تزالْ -
احلق،
الوالية
ثامر
سنوات
لثالث
مت
ألهل ِّ
ُقدِّ ْ

ٍ ِ
العاملني.
رب
َ
حممد وآله ال ّطاهري َن ،واحلمدُ هلل ِّ
ّ
					

					

البرصة الفيحاء/مركز تراث البرصة

شعبان املع ّظم  - #1438آيار2017/م

الر ِح ْي ِم
الر ْح ِن ّ
بِ ْس ِم اهللِ ّ

مقدمة
ّ
ُ
نطاقُ
وحتليل امل�صاد ِر
البحث
ِ

والسالم عىل نب ِّي ِه املصطفى ،وأخيه املرتىض ،وعىل
احلمدُ هلل ،أمحده حتّى يرىضَّ ،

املنتجبني ،وعىل ِّ
كل دا ٍع بدعوته إىل يوم الدّ ين ،وبعد:
بني ال ّطاهري َن ،وصحابته
َ
آله ال ّط ِّي َ

موضوع التَّش ُّي ِع واحد ًا من املوضوعات الفكر ّية والعقائد ّية التي احت ّل ْت مساح ًة
ُيعدُّ
ُ

يايس
الفكري
اإلسالمي ،وما ارتبط به من التّنظري
واسع ًة من التّاريخ
ّ
ّ
والعقائدي ِّ
ِّ
والس ّ
واالجتامعي الذي نشأ يف كنفه ودار يف فلكه.
ّ
وانطالق ًا من حقيقة َّ
مستمدّ ة من خطورة
أن خطورة اهلو ّية املكان ّية ملوق ٍع ما قدْ تكون
َ

كانت هذه النّظرة املوضوع ّية املنصفة
املوضوع املرتبط هبذا املوقع أو العكس أيض ًا،
ْ
ٍ
كبرية متم ّث ٍ
ٍ
ٍ
حارضة تُبنى يف
لة يف كوهنا َّأول
خطورة تارخي ّي ٍة
إىل البرصة وما حتت ّله من
ٍ
ِّ
مصاحبة يف ّ
أمه ّية
ظل اإلسالم ،وخارج جزيرة العرب عام (635/#14م)((( ،مع

البحري
اجلغرايف عىل دجلة العوراء ،وارتباطها ببحر فارس ،وكوهنا املنفذ
موقعها
ّ
ّ
الوحيد للعراق ،وفض ً
مه ّيتها ،فقدْ أتاح هذا املوقع سهولة االتّصال هبا،
ال عن تزايد أ ّ

مه ّية يف تناول
تنوع ّ
ما أ ّدى إىل ّ
التكيبة االجتامع ّية فيها؛ وإقرار ًا منّا بحقيقة تلك األ ّ
ِ
املختزن -أساس ًا -ثق ً
الرغبة يف دراسة هذا
مه ّيته،
موضوع التّش ّيع
ْ
ارتفعت ركيزة ّ
ال يف أ ّ

ٍ
املوضوعي لشيوع وصف
رغبة يف التّناول
املوضوع – التّش ّيع يف البرصة– مرتافقة مع
ّ
بأنا عثامن ّية اهلوى ،وتبيان حقيقة هذا الوضع ومصداق
يايس
ّ
والعقائدي َّ
البرصة ّ
الس ّ
ٍ
ٍ
ٍ
تواجد
داعية إىل خرق هذا اإلطالق يف
ثغرات
تواجده الدّ اعي إىل إطالقه ،مع وجود

((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ص.196
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ٍ
عيل حتديد ًا وأتباعهم،
عقائدي
ٍّ
مغاير متم ّث ٍل يف وجود أنصار آل البيت ولإلمام ٍّ

ْ
وإن اقرتبت تلك املح ّبة وذلك الوالء من التّش ّيع يف ال ّلغة وليس االصطالح .وممّا
ي ِ
املتنوعة فيها الذي من حتم ّيته
وه ُن عنوان عثامن ّية البرصة ،واقع ّ
التكيبة االجتامع ّية ّ
ُ

التوجهات واالبتعاد عن املوافقات اجلمع ّية؛ احتكام ًا إىل االختالف يف
االختالف يف
ّ

واملذهبي يف حدٍّ أدنى.
يني
االنتامء
ّ
العرقي والدّ ّ
ّ
ِ
َ
َّ
التعويل عىل دعم
غت إطالق صفة العثامن ّية عىل البرصة
سو ْ
ربرات التي ّ
إن من امل ّ
ٍ
استرشاف فيه رؤية ألبعاد وجود هذا
أهل البرصة ألهل اجلمل الذين اختاروها بنا ًء عىل
الدّ عم عندهم ،والذي جتسد يف إيوائهم أصحاب اجلمل ،الذي تطور إىل وقوف ٍ
جزء
ّ
ّ

عيل. 
منهم معهم يف معركتهم ضدّ اإلمام ّ

عىل َّ
ف اآلخر من أهل البرصة
الص ُّ
َ
يسو ُغ أبد ًا ذلك العموم ،فقدْ
وقف َّ
أن هذا ال ِّ
مع اإلمام عيل ،وهذا شاهدٌ تارخيي يؤكِّد وجود ٍ
صفة أخرى ألهل البرصة – وهي
َ
ٌّ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
زمني
توافق له امتدا ٌد
مسبق ،يف
املختزنة هلدف
السياس ّية
التّش ّيع– غ ّيبتها الت ّ
ٌّ
ّوجهات ّ
ٍ
ِ
موروث لتغيري حقائق تارخي ّية ومعطيات هلا ٌّ
ٌ
مغايرة تتّفق
إلحداث
حظ من الوضوح؛
ال عن ّ
ّوجهات ،فض ً
اعتزلت احلرب.
أن هناك فئ ًة
ْ
مع تلك الت ّ

َّ
الصحابة املوالني لإلمام
إن ممّا يعضد حقيقة وجود التّش ُّيع يف البرصة ،هو نزول بعض َّ
ٍ
ينوري(((ً ،
عيل بعد متصري البرصة بمدَّ ٍة
قائال:
قصرية جدّ ًا ،وهذا ما أشار إليه الدّ
ّ
ّ
فوجه معي نفر ًا من األنصارَّ ،
فإن َم َث َل األنصار يف النّاس كمثل امللح يف
يا أمري املؤمننيِّ ،
ِ
يبعمرانبناحلصني.
الصحا ّ
الصحابة،ومنضمنهم ّ
ال ّطعام،فقدمأبوموسىومعههؤالء َّ
بالصحابة والتّابعني الذين نزلوا البرصة ،ومنهم :اإلمام
كذلك أفرد ابن سعد((( قائمة ّ

حلصيب ،وأبو األسود الدؤ ّيل،
عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن ع ّباس ،و ُبريدة بن ا ُ
ّ
((( األخبار ال ّطوال :ص.114-113
((( ُينظر :الطبقات الكربى.99 ،71/7 ،155/5 ،32/3 :
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املعل ،وعثامن بن حنيف ،وغريهم ،مع َّ
واجلارود بن ّ
الصحابة
أن التّش ّيع سبق جميء هؤالء َّ
والتّابعني؛ وذلك لوجود التّش ّيع يف عبد القيس إىل ما قبل سنة (651/#30م)((( ،وقدْ

أشار إىل ذلك ابن قتيبة(((ً ،
قائال :وكانت عبد القيس تتش ّيع.

ومن احلقائق األُ َخر عىل وجود التّش ّيع يف البرصة هو وجود ثالثة عرش مشهد ًا باسم

عيل ،(((فوجود هذه َّ
الشواخص املا ّد ّية نتيجة قدوم أمري املؤمنني
أمري املؤمنني ّ

واستقر فيها ( )72يوم ًا ،وقام
عيل إىل البرصة
َّ
سنة (656/#36م)؛ إ ْذ جاء اإلمام ّ
بعدّ ة أعامل عىل خمتلف األصعدة(((َّ .
إن استمرار هذه املشاهد وعدم اندثارها يؤ ِّكدُ

حقيقة وجود تعاهدها لديمومتها ،وهذا مستمدٌّ من املح ّبة َّ
للشخص الذي ارتبط

ّ
اسمه هبا ،فض ً
ولعل انسحاب تلك املح ّبة وذلك الوالء عىل املكان،
ال عن قدس ّيته،
رس بقاء أحدها شاخص ًا إىل يومنا احلارض ،وهو ما ُيعرف باسم مسجد (خطوة
هو ُّ

ّارخيي اجلدل يف تأرجح هو ّية
عيل ،((()ليدفع هذا التّواجد املا ّدي لألثر الت
ّ
اإلمام ّ

انتامء البرصة؛ اعتامد ًا عىل عدم قدرة تأويل قراءة بعض األحداث التّارخي ّية وترجيحها
ٍ
الرواية ،أو غياب القدرة عىل حتديد النّسبة الغالبة يف ميل
نحو جهة ما ،أو لتضارب ّ
ليتول هذا العدد من املشاهد التّارخي ّية القطع يف ترجيح تنامي ّ
أهل البرصةّ ،
خط التّش ّيع
يف البرصة نحو ض ّفة االستقرار ّ
والشيوع والغلبة ،وهذا ما دفع الوايل عبيد اهلل بن زياد
إىل بناء مساجد ّ
مهمة النيل من اإلمام عيل ،واالنتقاص منه؛ من أجل خلق
تتول ّ

األنصاري،
حممد باقر
ّ
((( ُينظر :سليم بن قيس اهلاليل ،كتاب سليم بن قيس :ص ،78مقدّ مة املح ّقق ّ
(البالذري) مل نجدها.
وعند رجوعنا إىل مصدره
ّ
((( ُينظر :املعارف :ص.191
((( ُينظر :نارص خرسو ،سفر نامة :ص.43
((( ُينظر :النرص اهلل ،جواد كاظم ،اإلمام عيل يف البرصة ،بحث مقبول للنرش يف جم ّلة دراسات
البرصة :ص.42-1
السيايس :ص.23
((( ُينظر :النرص اهلل ،جواد كاظم ،مسجد البرصة
ّ
وتطوره العمراين ودوره ّ
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الرسول يف البرصة ،فقد بنى عدّ ة
توازن حيدُّ من انتشار مساحة مدِّ التّش ّيع وحم ّبة آل ّ

مساجد ،منها :مسجد بني عدي ،ومسجد بنـي جماشع ،ومسجد يف األزد(((.
ٍ
َّ
حقيقة تارخي ّي ٍة والوقوف عليها؛ بغية جالئها
إن اختيار املوضوع جاء للكشف عن
وتبياهناّ ،
وفك تداخالهتا وتشابكاهتا ،وإزالة ما اكتنفها من ضباب ّي ٍة ،وصوالً إىل انبالج

ّعصب الدّ افعة للتّح ّيز ،أو ال ّطائف ّية املرفوضة التي تتواجد
نورها ،بعيد ًا عن روح الت ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خلط
الصبغة التّشوهي ّية للتّش ّيع يف البرصة ،يف
يف نتاجات فكر َّية معارصة ،تتّضح فيها ّ
مه ّية تناول موضوع البحث .وقد اعتمد
للمفاهيم والت ّ
ّصورات ،األمر الذي زاد من أ ّ

الوصفي.
ّحلييل
البحث عىل املنهج الت
ّ
ّ
وقبل ْ
مني
أن ن َِل َج يف بيان خ ّطة الدّ راسة البدّ من التّنويه عن سبب حتديد اإلطار ّ
الز ّ

للدّ راسة ،فإذا كانت سنة (635/#14م) بداية الدّ راسة تبدو أمر ًا طبيع ّي ًا لكوهنا تقرتن
فإن هناية الدّ راسة التي جعلناها (941/#329م) ال تبدو مألوف ًة؛ َّ
بتمصري البرصةَّ ،
ألن

السياس ّية
أغلب الدّ راسات األكاديم ّية اعتمدت عىل فواصل واضحة املعامل
كاملتغيات ّ
ّ
الصغرى
البارزة ،أ َّما سبب حتديد سنة (941/#329م)؛ فلكوهنا ُت ّثل هناية الغيبة ُّ
ٍ
خاص ٍة ّ
بالشيعة؛ إ ْذ انتهت بذلك التّاريخ
وبداية الغيبة الكربى ،فهي مت ّثل هناية حقبة ّ

(احلجة املنتظر ،)فقدْ كان ّ
الشيعة
الصغرى ،لغياب اإلمام ال ّثاين عرش
ّ
حقبة الغيبة ُّ
يأخذون تعاليمهم عن طريق الوكالء الذين بدورهم يتّصلون باإلمام ،وبعد سنة

(941/#329م) انفتح باب االجتهاد هلم النتهاء فرتة الوكالء وبداية الغيبة الكربى.

األول
وقد انعقدت الدّ راسة فيه عىل مقدّ مة وأربعة فصول ،وخامتة؛ فدرس الفصل َّ

(متصري البرصة) ،مستعرض ًا آراء بعض البلدان ّيني واجلغراف ّيني يف هذا األمر أيض ًا،
وانضوت حتت هذا الفصل عنوانات فرع ّية ،تناولت متصري البرصة ،واستعراض اآلراء
ْ

والثقفي ،الغارات :ص.385
البالذري ،أنساب األرشاف229/5 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
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املختلفة يف حتديد سنة التّمصري ،و-أيض ًا -ختطيط املدينة إىل مخسة أمخاس رئيسة يف
ٍ
ّطرق إىل
هدف
ّ
الرئيسة وأسوارها ،والت ّ
تم تت ّبع شوارع املدينة ّ
عسكري بحت ،وكذلك ّ
التكيز عىل الوحدات العمران ّية األبرز فيها ،التي
مه ّيتها ،مع ّ
أسواق البرصة وتبيان أ ّ

أ َّدت دور ًا َّ ً
مهم يف مسرية األحداث التّارخي ّية ،وهي :دار اإلمارة ،واملسجد اجلامع ،مع
وتعرض هذا الفصل -أيض ًا -إىل مشكلة
ذكر الوحدات األُ َخر ،كاحلاممات وغريهاّ ،

البرصي
شحة املياه يف هذه املدينة ،وملوحتها املتأ ّثرة بعمل ّية املدَّ واجلزر ،وكان املجتمع
ُّ
ّ

مكونات
مكوناته إحدى حم ّطات هذا الفصل أيض ًا؛ إ ْذ جرى دراسة امتزاج ّ
وتقص ّ
ّ
ٍ
البرصي :من ٍ
ِ
وموال ،وتأثري هذا االمتزاج عىل واقع املدينة يف
وأهل ذ ّم ٍة،
رقيق،
املجتمع
ّ
وتقص هذا الفصل املوارد االقتصاد ّية
السياس ّية واالجتامع ّية وال ّثقاف ّية ...إلخ،
ُّ
ّ
الصعد ّ

والصناعية ،والتّجارية) ،التي كان هلا األثر يف إنعاش
يف املدينة يف جوانبهاّ :
(الزراعيةّ ،
اقتصاد اخلالفة الع ّباس ّية.

وجاء الفصل ال ّثاين دارس ًا التّش ّيع وجذوره يف البرصة ،وقد انقسم هذا الفصل

عىل عدّ ة مباحث ،كان َّأوهلا يف متابعة لفظ (التّش ّيع) لغ ًة واصطالح ًا ،وما تعني كلمة

ّ
(الشيعة) عند أصحاب املعاجم ال ّلغو ّية وأصحاب الفرق اإلسالم ّية ،ومدى تطبيقها
ثم التّحدّ ث عن اجلذور األوىل للتّش ّيع يف البرصة وكيف ّية وصوله
عىل أرض الواقعَّ ،

إىل أهل البرصة وانتشاره بني أهلها ،أي :معرفة البدايات األوىل لتواجد أتباع اإلمام

عيل ،أو أنصاره.
ّ

وتضمن موقف شيعة
السياس ّية،
ّ
وتناول الفصل ال ّثالث دور شيعة البرصة يف احلياة ّ

ّعرف عىل مشاركة أهل البرصة عا ّم ًة،
البرصة من الفتنة يف عهد عثامن بن ع ّفان ،والت ّ
ّ
التكيز عىل دور شيعة البرصة يف معركة
والشيعة منهم
خاص ًة يف تلك الفتنة ،وكان ّ
َّ

عيل بعد املعركة.
اجلمل () #36وموقفهم منها ،والت ّ
ّطرق إىل إجراءات اإلمام ّ
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ثم جرى احلديث عن إيضاح دور شيعة البرصة يف ص ّفني ( ،)#37وما وصلت إليه
َّ

يايس ،واستعراض األحداث التي تلت معركة ص ّفنيَ ،أ َل
من نتائج عىل ّ
الصعيد ّ
الس ّ
تم إفشال تلك الفتنة من قبل أتباع اإلمام
وهي فتنة ابن
احلرضمي عام ( ،)#38وكيف ّ
ّ

عيل يف البرصة.
ّ

آلت
وتناولت الدّ راسة موقف شيعة البرصة من خالفة اإلمام احلسن ،وما ْ
ْ

ثم
إليه األمور ،التي
ْ
انتهت بعقد هدنة بني اإلمام احلسن ومعاوية بن أيب سفيانّ ،
وتم –من خالل الدّ راسة–
أشارت الدّ راسة إىل دور شيعة البرصة يف معركة ال َّط ِّ
ْ
فّ ،

ّعرف عىل عدد املشاركني من شيعة البرصة يف تلك املعركة.
الت ّ

ّزت الدّ راسة -أيض ًا -عىل دور شيعة البرصة من األحداث التي تلت واقعة
ورك ْ

ف ،واملتم ّثلة بموقف شيعة البرصة من الفراغ الذي نتج بعد هالك يزيد بن معاوية
ال ّط ِّ

عام ( ،)#64وثورة الت ّّوابني عام (684/#65م) ،وثورة املختار عام (686/#67م).

ثم تناولت الدّ راسة عالقة شيعة البرصة مع زيد ّ
والتعرف عىل موقف شيعة
الشهيد،
ّ
ّ
البرصة من اخلالفة الع ّباس ّية املتم ّثل بوقوف شيعة البرصة بجانب إبراهيم بن عبد اهلل

تم تناول موقف شيعة البرصة من ثورة أيب
ابن احلسن عام (762/#145م) ،وكذا َّ

السايا عام (815/#199م).
َّ

ُ
ُ
وتضمن
ابع لدراسة دور شيعة البرصة يف احلياة الفكر ّية،
ص
الر ُ
وخ ِّص َ
َّ
الفصل َّ
إسهامات شيعة البرصة يف ٍ
عدد من العلوم ،كدور شيعة البرصة يف التّفسري ،وعلوم
ال عن علوم ال ّلغة من ٍ
احلديث ،وعلم الفقه ،وعلم الكالم ،وعلم التّاريخ ،فض ً
نحو
وعروض ّ
الشعر ،وغري ذلك.

أهم جوانب البحث ،واالستنتاجات املتواضعة
وأخري ًا،
ْ
جاءت خامتة البحث لتوجز ّ

خرجت هبا.
التي
ْ

ُ
حتليل امل�صاد ِر

ٍ
الرجال ،ككتاب (رجال
ْ
اعتمدت الدّ راسة عىل عدد من املصادر ،منها :كتب ّ

الربقي) ،أليب جعفر ،أمحد بن أيب عبد اهلل (ت887/#274م) ،وكتاب (رجال
ّ
عيل بن أمحد (ت1085/#450م) ،وكتاب (رجال
الن
ّجايش) ،أليب الع ّباس ،أمحد بن ّ
ّ

أنارت
ويس (ت1068/#460م) ،فقد
ْ
ويس) ،أليب جعفرّ ،
حممد بن احلسن ال ّط ّ
ال ّط ّ
ِ
وساعدت عىل
الصحابة والعلامء الذين تناولتهم الكتب،
ْ
هذه الكتب بضوئها س َي ّ
وتقص أخبارهم وأحواهلم ،عن طريق إيرادها املواقف املحيطة ّ
بالشخص ّيات،
متابعة
ّ

قوة
وطبيعة االجتاهات العلم ّية هلا ،ومعرفة سري االجتاهات الفكر ّية مع مرادفة يف حتديد ّ
الفكري وحتديد ّأول ّيتهّ ،
الرائدة ،واملجدّ دة ،واملبدعة فيه.
ذلك احلراك
ّ
والشخص ّيات ّ

ومن الكتب األُ َخر ،كتاب (التّاريخ) خلليفة بن خ ّياط (ت855/#240م) ،الذي

ختص مدينة البرصة ،لكن يغلب عليها طابع االختصار َّ
الشديد ،كذلك
أورد نصوص ًا ُّ

ال عن ذلكَّ ،
الروايات ناقص ًة ومبتورةً ،فض ً
فإن حمتوياهتا ختالف ما ورد من
يورد بعض ّ
الزمن.
أحداث عسكر ّية وقعت يف ذلك َّ

أهم
َ
وقدْ
ارتشف البحث ما َّدته من مصادر أول َّية من كتب التّاريخ العا ّم لدراسة ّ
مرت هبا مدينة البرصة .ومن الكتب األُخر التي
السياس ّية والعسكر ّية التي َّ
األحداث ّ

ينوري (ت)#276؛ إ ْذ ُيعدُّ من
والسياسة) البن قتيبة الدّ
ْ
ّ
أغنت الدّ راسة كتاب (اإلمامة ّ
السياس ّية
املهمة التي
ْ
الصاعات ّ
يايس يف البرصة ،السيام ّ
تناولت الواقع ّ
املصادر َّ
الس ّ
املتم ّثلة بمقتل عثامن ،ومعركة اجلمل ،ومعركة ص ّفني ،وغريها.

17
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ينوري (ت ،)#282وهو من الكتب
وكتاب (األخبار ال ّطوال) ،ألمحد بن داوود الدّ
ّ

املوضوعي يف نقل تفاصيل احلروب ،واإلدارة
التي اعتمد فيها املؤ ّلف عىل املنهج
ّ
ٍ
ٍ
والسياسة ،حماوالً
هادئْ -
السمة األكثر هيمن ًة
بأسلوبأن يكون االعتدال هو ِّ
ّ
السياس ّية التي جاهبت اإلمام
عىل مرو ّياته يف األخبار ،وقد ذكر الدِّ
ّ
ينوري األزمات ّ
َ
ونقل وقائع معركة اجلمل (656/#36م) ،وأحداث معركة
عل َّي ًا يف خالفته،

عيل يف أثناء
ص ّفني (657/#37م) ،األمر الذي أتاح االطالع عىل أساليب اإلمام ّ
ٍ
أخالقي اقرتن
انفراد
القتال وبعده؛ إ ْذ م ّيزت تلك األساليب اإلمام عن غريه يف
ٍّ
ينوري –نسب ّي ًا– اإلمجال الذي أورده
بشخصه  وم ّيزه عن سواه ،وقد فصل الدِّ
ّ

خني يف بعض األحداث التّارخي ّية ،والس ّيام عهد اإلمام احلسن ،فذكر
املؤر َ
كثري من ِّ
ٌ
بعض مالبسات خالفته.

للطربي (ت922/#310م)؛ إ ْذ حفل هذا املصدر
الرسل وامللوك)،
ّ
وكتاب (تاريخ ُّ
ٍ
الروايات إىل أسانيدها ،لك ّن
الروايات التّارخي ّية ،فقدْ عمل عىل إعادة ّ
بكم ج ّيد من ِّ
ٍّ

للطربي يف بعض املوضوعات التّارخي ّية ،مثل كتمه
السمة احلارضة
ّ
االقتضاب كان ِّ
الصحابة ،وهذا ُّ
الطربي يف موضوع
يدل عىل حساس ّية
ّ
أرسار اخلالف بني عثامن وبعض ّ
أي العا َّم ،وجتنّب إثارته.
الر َ
االختالفات بني َّ
الصحابة ،ومسايرته َّ

تضمن
وكتاب (رشح هنج البالغة) البن أيب احلديد (ت1256/#656م)؛ فقدْ
ّ

عيل ،وما ضاعف من قيمة هذا الكتاب إشارة مؤ ّلفه
معلومات واسعة عن اإلمام ّ
إىل مجلة من الكتب التي أوردها بني ط ّياته عىل وفق مقتضيات املناسبات املختلفة،

مه َّي ًة مضاعف ًة ،لغياب وصول تلك الكتب أو وصول
ليكتسب هذا الكتاب بذلك أ ّ
السمة األسلوب ّية املرافقة ألداء هذا املؤ ّلف يف رشحه خطب
أجزاء منها فقط ،وكانت ِّ

عيل إيرا َده أخبار معارضيه وأحواهلم وأنساهبم يف تت ُّب ٍع فيه استقصا ٌء لعدَّ ة
اإلمام ّ
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مصادر يف إيراد اخلرب أو احلادثة التّارخي ّية ،مع حرصه عىل النَّقل من األصول ونقدها
بموضوع ّي ٍة.
ٍ
أهم تلك املصادر
وقد اعتمد الباحث عىل جمموعة من كتب الفتوح اإلسالم ّية ،ومن ّ
ٍ
معلومات واسع ًة
للبالذري (ت892/#279م) ،فقد أورد لنا
كتاب (فتوح البلدان)،
ّ

ومهم ًة عن متصري البرصة وما رافقها من التّنظيامت اإلدار ّية والعسكر ّية .أ ّما كتاب
َّ

السياس ّية
(الفتوح) البن أعثم (ت926/#314م) ،فقد تناول فيه بعض األحداث ّ
مرت هبا مدينة البرصة ،مثل اجلمل.
التي َّ

اعتمدت الدّ راسة عىل جمموعة من كتب ال ّطبقات ،ككتاب (ال ّطبقات الكربى)
وقد
ْ

مجعت فيه تراجم وافية ألغلب ّ
الشخص ّيات
البن سعد (ت845/#230م) ،وهو كتاب
ْ
خصص قائمة
التي
ْ
نزلت البرصة منذ البدايات األوىل لتمصريها وما بعدها ،كذلك ّ

تتضمن أسامء ّ
الشخص ّيات التي نزلت البرصة ،واعتمدنا -أيض ًا -عىل كتاب (طبقات
ّ

بيدي (ت986/#376م).
النّحو ّيني وال ّلغو ّيني)ّ ،
للز ّ

التاجم ،فقد ّ
غذ ْت الدّ راسة يف مجلة من مصادرها ،ككتاب (االستيعاب
أ ّما كتب ّ

القرطبي (ت1071/#463م) ،و( ُأسد الغابة يف
رب
ّ
يف معرفة األصحاب) ،البن عبد ال ّ

الصحابة)،
الصحابة) ،البن األثري (ت1038/#630م) ،و(اإلصابة يف متييز ّ
معرفة َّ
العسقالين (ت1448/#852م).
البن حجر
ّ

احلموي
أ ّما بالنسبة إىل كتب البلدان ،فيقف كتاب (معجم البلدان) لياقوت
ّ

قمة اختيارات قائمة كتب حتديد املواقع اجلغراف ّية؛ ملا زخر
(ت1229/#626م) عىل ّ

به من حتديد أسامء ومواقع البلدان ،واملدن ،والقرى التي حفل هبا الكتاب ،األمر الذي
ٍ
إحاطة تفصيل ّي ٍة ملا أمجله غريه ،أو أشار
بالسعة والدّ ّقة يف ضبط املواقع مع
جعله متم ّيز ًا ّ
إليه مبترس ًا ،فض ً
املؤرخني.
عم مل يذكره بعض ّ
ال ّ
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واعتمدت الدّ راسة عىل كتب النّسب ،ويقف يف مقدّ متها كتاب (أنساب األرشاف)،
ْ

وردت فيه
املهمة يف دراستنا؛ إ ْذ
ْ
ّ
للبالذري (ت892/#279م) ،فقدْ كان من املصادر ّ

أهم عنارص سكّاهنا،
ومهم ٌة عن القبائل التي
معلومات واسع ٌة
وكو ْ
ْ
ٌ
سكنت البرصة ّ
نت ّ
َّ
بمعلومات تارخيي ٍة قي ٍ
ٍ
مة.
البالذري يف كتابه
زودنا
َّ ِّ
ّ
من خالل ذكر أنساهبا ،وقدْ ّ
ومثلها كتب ال ُّلغة ،التي كان من بينها كتاب (لسان العرب) ،البن منظور

(ت1311/#711م) ،فقدْ مجع املؤ ِّلف يف كتابه هذا عدد ًا من آراء أهل ال ّلغة ،وقدْ
كان سند ًا يف توضيح كثري من مفردات ال ّل ِ
غة العرب ّية وتعريفها ،وهو أوسع كتب ال ّلغة
ٍ
باستفاضة ما اخترصه غريه.
وأعظمها فائدةً؛ إ ْذ َذك ََر
الشعراء؛ إ ْذ ّ
إن ّ
وكتب األدب ،الس ّيام دواوين ّ
غوي
الشعر ُيم ّثل وثيق ًة فيها التّوثيق ال ّل ّ
ّارخيي ،األمر الذي ُيعيل من شأن االستشهاد به ليخرج من أطار التّمثيل
للحدث الت
ّ
ٍ
مجعي له ،يتم ّثل برأي َّ
َّ
الشاعر ،ومن هذه الدّ واوين:
إسناد
الشخيص لقائله إىل وجود
ٍّ
احلمريي ،وديوان أيب نواس ،وغريها.
ديوان أيب األسود الدؤ ّيل ،وديوان الس ّيد
ّ

باملؤرخني
العلمي املتم ّثل
أفدت ممّن سبقوين يف طريق البحث والعطاء
وقدْ
ُ
ّ
ّ

العيل يف كتابه (التّنظيامت
والباحثني والدّ ارسني ،ومن هؤالء :الدّ كتور صالح أمحد
ّ

اهلجري) ،وكتابه اآلخر (خطط
األول
ّ
االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن َّ
البرصة ومنطقتها) ،كذلك مؤ ّلفات الدّ كتور عبد اجل ّبار ناجي ،ومنها :كتابه (دراسات

يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية) ،وكتاب (من تاريخ احلركة الفكر ّية يف البرصة)،
فض ً
أفدت منها ،مثل( :والية ابن
ال عن بحوث الدّ كتور جواد كاظم النرص اهلل ،التي
ُ

عيل يف فكر
عيل واحلسن ،)و(اإلمام ّ
ع ّباس عىل البرصة يف عهدي اإلمام ّ
وأفدت -أيض ًا -من كتاب (النّرصة لشيعة
اجلاحظ) ،و(مسجد البرصة) ،وغريها،
ُ
املنصوري ،وكتاب (مدرسة احلديث يف البرصة حتّى القرن
البرصة) ،للدّ كتور نزار
ّ
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اهلجري) ،ألمني القضاة ،وكتاب (احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن ال ّثاين
ال ّثالث
ّ

اهلجري) ،ملؤ ّلفه أمحد كامل زكي ،وكتاب (جهاد ّ
األول)،
ايس َّ
ّ
الشيعة يف العرص الع ّب ّ

يثي ،وكتاب (تأسيس ِّ
الصدر ،ودراسة الباحث
للس ّيد حسن ّ
الشيعة) ّ
لسمرية خمتار ال ّل ّ

السياس ّية يف البرصة من749-635/#132-14( :م)).
السبتي (األحوال ّ
عالء حسن ّ
وقدْ أفاد البحث من كتب بعض املسترشقني ،مثل :فلهاوزن يف كتابه (اخلوارج

والشيعة) ،وبروكلامن يف كتابه (تاريخ ُّ
ّ
الشعوب اإلسالم ّية) ،وفان فلوتن يف كتابه

(السيادة العرب ّية) ،وآدم متز يف كتابه (احلضارة اإلسالم ّية) ،وغريهم.
ّ

السطور ،وق ّلة
لقدْ واجه البحث عدّ ة صعوبات كان من أبرزها :تناثر املعلومات بني ُّ

االجتامعي ّ
يعي
والصحية ،الس ّيام التي تتحدّ ث عن الواقع
النّصوص الواضحة
الش ّ
ّ
ّ
ٍ
بطريقة أو بأخرى ْ
التكيز
للمدينة ،الذي ُأريد له
طوق فيها ،عن طريق ّ
أن ُي َّجم و ُي َّ
ٍ
ٍ
جانب آخرَّ ،
فإن بعض اجلغراف ّيني رك َُّزوا عىل
جانب ،ومن
عىل نعتها بالعثامن ّية ،هذا من
َّ
البرصي
املجتمع
يايس للدَّ ولة ،وأغفلوا نوع ًا ما
َّ
َ
الشخص ّيات احلاكمة ،أي :اجلهاز ّ
الس ّ
ِ
السياس ّية
ُّ
والصاعات العقائد ّية ،بل ّإنم خلطوا التّوجهات ّ
وتوجهاته إزاء األحداث ِّ
يايس عن غريهَّ ،
عب عن
بالعقائد ّية ،فأصبح من ّ
ولعل خري َمن ّ
الصعب فرز املوقف ّ
الس ّ

دت آراؤه حيال التّوجهات
هذا التّخ ّبط
اجلغرايف املقديس (ت999/#390م)؛ إ ْذ تعدَّ ْ
ّ

ّ
مرات ُأ َخر(((.
العقائد ّية البرص ّية ،فوصفها تار ًة بالعثامن ّية ،وبالقدر ّية
وبالشيع ّية واحلنبل ّية ّ
تعرضت خلطط
ومن ُّ
الصعوبات -أيض ًا -اخللط الذي وجد يف كتب األنساب التي َّ

الرغم من تفريقها بني القبائل والبطون واألرس ،بيد ّأنا نادر ًا ما كانت
القبائل ،فعىل ُّ
حتدّ د مكان نزول القبيلة الدّ قيق ،هل سكنت البرصة أو غريها من املدن؟
فاملا ّدة ال ّلغو ّية قدْ تكون أحيان ًا خمترصة جدّ ًا يف ٍ
قول يكتنز إحيا ًء يصعب التقاطه من

((( ُينظر :أحسن التقاسيم :ص.141
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غري األخذ بمجمل ال ّظروف املحيطة به :سياس ّي ًا ،واجتامع َّي ًا ،وعسكر َّي ًا ،وخصوص ًا
ِ
ٍ
بأبعاد
شعري؛ إ ْذ يستلزم اإلملام
نص
استشهاد
َّارخيي عىل
َّص الت
ٍّ
قرآين أو ٍّ
إذا توافر الن ُّ
ُّ
ٍّ
ِ
َّارخيي.
َّص الت
وإشعاعات تلك النّصوص يف داخل الن ِّ
ِّ
َّ
املهمة (البرصة) ُيعدُّ من أوائل
إن تناول موضوع التّش ّيع يف إحدى مدن العراق ّ

الدّ راسات األكاديم ّية((( –بحسب علم الباحث– يف دراسة موضوع التّش ّيع يف العراق؛

ُ
إ ْذ َ
خيتص ّ
بالشيعة اإلمام ّية ،من املمنوعات التي
تناول هذا املوضوع ،ونحوه ممّا
كان
ُّ

وتعسف ًا؛ لذلك كان الباحث
جور ًا
السابقة؛ ْ
ُّ
ُتاسب عليها احلكومة العراق ّية ال ّظاملة ّ
اخلاصة ،و ُيع ِّبد طريقه بيديهُ ،مستنري ًا بام ُأتيح له من معلومات،
يسري عىل هدى مثاباته
ّ
ومصادر ،وقابل ّي ٍة علم ّي ٍة.

ألضع هذه األطروحة باملستوى
وأجهدت نفيس
أعملت فكري
عىل أنَّني -إ ْذ
ُ
ُ
َ
املطلوب -ال أدعي هلا الكامل ،فالكامل هلل وحده ،وما تَوفِ ِ
ت
يقي إِالَّ بِاهللِ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُ
ََ ْ
ّ
ِ ِ
يب.(((
َوإِ َل ْيه ُأن ُ

ونوقشت بتأريخ:
((( الدّ راس ُة يف األصل أطروحة دكتوراه تقدّ م هبا الباحث إىل جملس ك ّل ّية اآلداب،
ْ
2010/2/23م( .النّارش).
((( من سورة هود ،اآلية (.)88

ـ�ص ُل الأ َّو ُل
ال َف ْ
َْ
ري ال َب ْ�ص َـر ِة
ت ِ�صـ ُ

ي ال َب ْ�ص َر ِة
َت ِْ�ص ْ ُ

ٍ
ُّ
مدينة عرب ّي ٍة
اإلسالمي؛ لكوهنا َّأول
مه َّي ًة متم ّيز ًة يف التّاريخ
ّ
حتتل مدينة البرصة أ ّ
ٍ
مصها العرب ،لتؤ ّدي دور ًا ّ ً
الصعد ،سياس ّي ًا واقتصاد ّي ًا
مهم ،وعىل خمتلف ُّ
إسالم ّية َّ
وفكر ّي ًا واجتامع ّي ًا ،منذ مرحلة التّأسيس إىل القرون التّالية.

دت آراء علامء ال ُّلغة والبلدان ّيني حول أصل تلك
وبشأن تسمية البرصة ،فقدْ تعدَّ ْ

التّسميةَّ ،
طب قبل
ري ،أو الن َ
َّبت َّ
بأن املقصود هباَّ :
الر َ
الغض ال ّط ِّي َ
الش َء ال َّط َّ
ب ،أو ُّ

الصلبة ّ
الشديدة((( ،وهذا بطبيعة احلال
نضجه((( ،وهناك رأي يعزو املعنى إىل األرض ُّ
إن ال ّلغويني مل هيتدوا إىل معنى ٍ
يتناقض مع املعنى ال ّلغوي للكلمة؛ إ ْذ َّ
ثابت ألصل تلك
ّ
ً
ويرجحوه عىل غريه ،واكتفوا بذكر ما قيل حول أصل تلك الكلمة ،ومثال ذلك
التّسمية
ّ
َّ
بقوله:إن كلمة البرصة تعني يف كالم العرب األرض الغليظة،
ما ذكره ابن منظور،

الصلبة َّ
الشديدة ،أو كثرية احلىص ،أو ال ّطني
الرخوة البيضاء ،وقيلّ :
وقيل :احلجارة َّ
الصلبة .(((ومجيع تلك اآلراء تُشري
السوداء ُّ
العلك ،أو األرض ال ّطين ّية احلمراء ،أو َّ

إىل ال َّطبيعة اجلغراف ّية لرتبة املنطقة ،يف حني أنَّنا نجد هناك رأي ًا ُمغاير ًا ُيشري إىل َّ
أن تسمية
الفاريس (بس–راه) الذي يعني :ملتقى ال ُّطرق املتعدّ دة
معربة من األصل
البرصة ّ
ّ

الصحاح589/2 :؛ وابن منظور ،لسان العرب:
الفراهيدي ،العني250/7 :؛
(((
واجلوهريِّ ،
ّ
ّ
.59/4 ،18/2
احلموي ،معجم البلدان ،430/1 :وما بعدها؛ وابن منظور ،لسان العرب.67/4 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان ،430/1 :وما بعدها.
((( لسان العرب67/4 :؛ و ُينظر :ياقوت
ّ
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(((
الروايات
املؤرخني املحدثني باستدالهلم عىل ّ
واملتش ّعبة  ،وهذا الرأي يدحضه بعض ّ

والنُّصوص التي جاءت يف معظم املعاجم ال ّلغو ّية والبلدان ّية حول أصل التّسمية من َّأنا

نشأت عليها املدينة(((.
كلم ٌة عرب َّي ٌة مأخوذ ٌة من ال َّطبيعة اجلغراف ّية لألرض التي
ْ

املؤرخني املحدثني من َّ
أن املعاجم ال ّلغو ّية
ونحن يف الوقت الذي نشاطر فيه رأي ّ

يب للتّسميةَّ ،إل َّ
الرأي اآلخر الذي يعزو
والبلدان ّية قد ركَّزت عىل األصل العر ّ
أن َّ
ٍ
ٍ
مطلقة ،وذلك لألسباب اآلتية:
بصفة
التّسمية إىل كلمة (بس–راه) ال يمكن جتاهله

خاصة
 -1التّقارب ال ّلفظي بني كلمة (برصة) العرب ّية ،وكلمة (بس–راه) الفارس ّيةَّ ،

يف حالة دمج مقط َعي الكلمة الفارس ّية مع بعضهام لتصبح الكلمة بلفظة واحدة ،وهي:

(برصه).

ّ -2
الساسان ّية قبل اإلسالم.
إن أرض البرصة كانت خاضعة للدّ ولة ّ

ّ -3
إن معنى كلمة (بس–راه) الفارس ّية تعني ملتقى ال ُّطرق ،وهذا ُيطابق واقع

اجلغرايف.
البرصة
ّ

الشق ،فض ً
ال عن
البوابة التي انطلق منها املسلمون نحو الفتوحات يف ّ
تُعدّ البرصة ّ

يب
مر العصور التّارخي ّية؛ إ ْذ أضفى موقعها
اجلغرايف عىل اخلليج العر ّ
ّ
املهم عىل ِّ
دورها ّ
ٍ
وصل بني خمتلف أنحاء املعمورة يف ذلك الوقت.
مه ّي ًة اقتصاد َّي ًة كبريةً ،فهي حلق ُة
أ ّ
ٍ
وقت مبك ٍّر يف الدَّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية؛ إ ْذ
مه َّية موقع البرصة منذ
َّ
وتتوضح أ ّ
احلموي ،معجم البلدان.430/1 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
((( ُينظر :ناجي ،عبد اجل ّبار ،دراسات يف تاريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص ،129وما بعدها؛
ورسكيس ،يعقوب ،مباحث عراق ّية يف اجلغرافية والتاريخ واآلثار وخطط بغداد :ص115-114؛
والعميد ،طاهر مظ ّفر ،ختطيط املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص ،210وما بعدها؛ والعيدان ،هد ّية جوان،
واملنصوري،
وداين ،رباب ج ّبار طاهر ،جبهة البرصة :ص8؛
ّ
ختطيط مدينة البرصة :ص49؛ ّ
والس ّ
السياس ّية يف البرصة :ص ،24وما
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
والس ّ
نزار ،النّرصة لشيعة البرصة :ص21؛ ّ
بعدها.
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يمكننا ْ
أن نلتمس ذلك من خالل إيعاز أيب بكر إىل خالد بن الوليد الذي قاد جيوش
يتوجه أمرين ْ
املسلمني يف الياممة سنة (633/#12م)ْ ،
رب من أرض
بأن ّ
أن أنزل أقىص ال ّ

الريف من أرض العجم ،فنزل اخلُريبة((( ،وباأل ُب ّلة((( مخسامئة من
العرب ،وأدنى أرض ِّ
(((
الصني وما دوهناَّ ،(((
ولعل تسمية البرصة
السفن من ّ
األساورة حيموهنا ،وكانت مرفأ ّ

والصني((( تُبيـّن لنا ّ
والسياس ّية هلذه املنطقة.
والسند ّ
األمه ّية االقتصاد ّية ّ
قدي ًام بفرج اهلند ّ

وفض ً
يايس
ال عن األمه ّية االقتصاد ّية ،فقد كان للبرصة األثر
ّ
قايف ّ
الفكري وال ّث ّ
والس ّ
كام سيتّضح لنا من خالل فصول الدّ راسة.
لقدْ مُصِّ َ ْت البرصة سنة (635/#14م)((( ،وقيل :سنة (637/#17م)((( ،عىل
خني إىل َّ
أن عمر بن اخل ّطاب أوعز إىل واليه
وتذهب
الروايات.
املؤر َ
ُ
ُ
أغلب آراء ّ
اختالف ّ

بأن َّ
عتبة بن غزوان((( ْ
خيتط معسكر ًا للمسلمني يف تلك املنطقة لكي يتسنّى للمسلمني
((( ُ
ثم ُخ ِّرب ،وملا نزهلا
اخلريبة :تصغري َخ ِر َبة ،موضع يف البرصة ابتنى املرزبان الفاريس فيها قرص ًاّ ،
احلموي ،معجم البلدان.362/2 :
وسموه اخلريبةُ .ينظر :ياقوت
ّ
املسلمون بنوه ّ
الساسان ّيني ،وهي أقدم
((( األ ُب ّلة :هي بلدة عىل دجلة العوراءْ ،
كانت قبل اإلسالم مسلح ًا من مسالح ّ
احلموي ،معجم البلدان.72/1 :
من البرصةُ .ينظر :ياقوت
ّ
واختلفت تسمياهتم
وتفرقوا يف بالد العرب،
ْ
((( األساورة :قوم من العجم خرجوا يف بداية اإلسالمّ ،
وس ّمي َمن سكنوا بالد ّ
الشام
تبع ًا للمنطقة التي سكنوها ،فقدْ ُس ّمي الذين سكنوا البرصة باألساورةُ ،
الصحاح690/2 :؛ وابن منظور،
وس ّمي َمن سكن الكوفة باألحامرةُ .ينظر:
اجلوهريّ ،
ّ
باخلضارمةُ ،
لسان العرب.186/12 :
الطربي ،تاريخ.594/3 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ.595-594/3 :
((( ُينظر:
ّ
والبالذري ،فتوح
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ص119؛ وابن قتيبة ،املعارف :ص563؛
ّ
البلدان :ص.394 ،393 ،337
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات5/7 :؛ وابن الفقيه اهلمذاين ،خمترص كتاب البلدان :ص.188
السابقني
((( ُعتبة بن غزوان بن جابر بن وهب املازين ،حليف بني عبد شمس ،أو بني نوفل ،من ّ
ثم عاد إىل املدينة ،شهد بدر ًا وما بعدهاّ ،
َّ
فاختط البرصةّ ،
توف
وله عمر،
َّ
األولني ،هاجر إىل احلبشةّ ،
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الساسان ّية ،فض ً
ال عن قطع اإلمدادات
االنطالق نحو املناطق ّ
الشق ّية؛ إ ْذ ترتكّز ّ
القوات ّ

القوات ومثيالهتا املتواجدة يف املدائن(((.
واملؤن عن تلك ّ

الصددَّ :
وجه عتبة بن غزوان إىل البرصة وأمره
أن عمر بن اخل ّطاب َّ
و ُيذكر يف هذا ّ

بمن معه وقطع ما ّدة أهل الفرس.(((
بنزوهلا َ

ويبدو َّ
أن عمر أراد اختاذ هذه املدينة لتكون حلقة وصل بني مركز اخلالفة يف املدينة

والقوات اإلسالم ّية املتواجدة يف العراق(((ً ،
للسيطرة
املنورة
ّ
ّ
فضال عن اختاذها قاعدة ّ

الساسان ّيني القريبة إلضعاف القدرة العسكر ّية والدّ فاع ّية لتلك املسالح(((.
عىل مسالح َّ

أ َّما فيام يتع ّلق بموقع البرصة – املدينة اجلديدة – ،فقدْ طلب عمر من عتبة بن غزوان

ْ
بحر يفصل
أن يكون املكان الذي يقع عليه االختيار قريب ًا من املاء واملرعى ،وليس هناك ٌ
الطربي ذلك عىل لسان عتبة بن غزوان ،بقوله:
املدينة عن مركز اخلالفة((( ،وقد ذكر
ّ

املؤمنني أمرين ْ
َّ
الريف من
إن أمري
َ
رب من أرض العرب وأدنى أرض ِّ
أن أنزل أقىص ال ِّ
واجب علينا طاعة إمامنا ،فنزل اخلريبة.(((...
العجم ،فهذا حيث
ٌ

وترتافق امليزات التي ّ
توخاها عمر وواليه يف مسألة االختيار األصلح مع ميزة

أخرى ال ُّ
االسرتاتيجي من النّاحية العسكر ّية
تقل شأن ًا عن غريهاَ ،أل وهي ميزة املوقع
ّ

ِّ
اهلجوم ّية والدّ فاع ّية؛ إ ْذ َّ
وشط العرب يف رشقها،
يب يف جنوهبا
إن وجود اخلليج العر ّ
الصعوبة بمكان االستيالء عليها من قبل األعداء ،فالقادم
والفرات يف شامهلا ،جيعل من ُّ

سنة  .#17ابن حجر العسقالين ،اإلصابة.364-363/4 :
الطربي ،تاريخ.591/3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ.590/3 :
(((
ّ

((( ُينظر :العيدان ،هد ّية جوان ،ختطيط مدينة البرصة :ص.49
احلموي ،معجم البلدان.432-431/2 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان.433/2 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات6/7 :؛ وياقوت
ّ
الطربي.591/3 :
((( تاريخ
ّ
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الشق–من بالد فارس– ال يمكنه االستيالء
من الشامل –أي من املدائن–أو من َّ

عليها بسهولة؛ بسبب موقعها وأثره يف التّحكّم بخطط إفشال املهامجني من األعداء(((،
يتبي لنا حرص عمر وواليه واملسلمني عىل اختيار املكان األنسب
ومن خالل ما تقدّ م ّ

للمدينة اجلديدة ،مع األخذ بالنظر َّأنم حرصوا كذلك عىل ْ
أن يكون املوضع الذي
تنشأ عليه املدينة يتمتّع بمواصفات ُأ َخر ال ّ
العسكريْ ،
كأن يكون
مه ّية عن اجلانب
ّ
تقل أ ّ

صح َّي ًا ،وخالي ًا من األوبئة واألمراض.
مناخها ِّ

سمى (اخلُـريبة)،
أ ّما املكان الذي وقع عليه االختيار لبناء املدينة ،فكان موضع ًا ُي ّ

و ُيعدُّ َّأول موض ٍع نزل فيه عتبة بن غزوان عند جميئه إىل املنطقة؛ إ ْذ يذكر خليفة بن خ ّياط

(((
فلمـا انتهى إىل الرب ورأى منابت
عن نعيم بن قيس  ،قولهُ  :كنّا مع عتبة بن غزوانّ ،

القصب ،قال :ليست هذه منازل العرب ،فنزل اخلُريبة ،(((وقدْ ذهب إىل ما ذهب إليه
خليفة بن خ ّياط ٌّ
البالذري
كل من
والطربي(((.
ّ
ّ

و ُيالحظ َّ
حتول منه بعد
أن نزول عتبة بن غزوان يف ذلك املوضع مل يدم طويالً؛ إ ْذ ّ

البالذري ،قائالً:
استقر فيه هنائ َّي ًا وبنى البرصة ،وهذا ما أشار إليه
ذلك إىل موضع آخر
ّ
ّ
علمه نزوله إ َّياها ...فكتب
َّ ملا نزل عتبة بن غزوان اخلُريبة كتب إىل عمر بن اخل ّطاب ُي ُ
ٍ
واحد ،وليكُن قريب ًا من املاء واملرعى.(((
إليه ،قائالً :إمجع أصحابك يف موض ٍع

ينوري ،فذكرَّ :
أن عتبة بن غزوان أتى مكان البرصة اليوم ،ومل تكن هناك
أ َّما الدّ
ّ
ٍ
وكانت منازل خربة ...فنزهلا عتبة بن غزوان بأصحابه يف األخبية
يومئذ َّإل اخلُريبة،
ْ

((( ُينظر :العيدان ،هد ّية جوان ،ختطيط مدينة البرصة :ص.55
الرعيني ،الذبحاين ،نسبة إىل ذبحان أحد بطون قبيلة رعنيُ .ينظر:
((( نعيم بن قيس بن حي،
ّ
السمعاين ،األنساب6/3 :؛ وابن حجر ،هتذيب التّهذيب.142/7 :
ّ
((( تاريخ :ص.128
والطربي ،تاريخ.591/3 :
البالذري ،فتوح :ص393؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
البالذري ،الفتوح :ص.393
(((
ّ
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ثم سار حتّى نزل موضع البرصة.(((
والقبابّ ،

ويظهر َّ
كانت تقف وراءه دوافع ُأ َخر تتم ّثل
أن هذا االختيار وحتديد مواصفاته
ْ

اإلسالمي ،فض ً
للتبضع من
ال عن اختاذها مركز ًا
بتأمني إيصال املؤن إىل مقاتلة اجليش
ّ
ّ

الضور ّية التي قد حيتاجوهنا يف أثناء سري الفتوحات
للتزود باحلاجيات ّ
قبل أفراد اجليش ّ
يف تلك املنطقة(((.

فإن هذه املدنية –البرصة– التي ُأريد هلا ْ
ومهام يكن من أمرَّ ،
أن تكون معسكر ًا
ٍ
ٍ
األول
حتو ْ
لت بعد مدَّ ة وجيزة وبحلول النّصف ّ
للمقاتلني املسلمني بالدَّ رجة األساسّ ،
ٍ ٍ
بالسكّان ،بعد ْ
أن ك ُث َر ْت واردات غنائم الفتوح
األول
ّ
من القرن ّ
اهلجري إىل مدينة آهلة ّ
ثم أخذ النّاس
العرب ّية اإلسالم ّية ،فتزايد تبع ًا لذلك رخاء سكّان املدينة اجلديدة ،ومن ّ
ب وغري َع َر ٍ
وصوب ،من َع َر ٍ
ٍ
ٍ
يأتون إليها ِمن ّ
ب؛ إ ْذ ُذ ِك َر َّ
َ
أن النّاس سألوا عتبة
حدب
كل
احلج  :فأخربهم بخصبها ،فسار إليها
ابن غزوان عن البرصة ّملا استأذن يف الوفادة إىل ِّ
خلق من النّاس.(((
ٌ

ّ
الرئيس ،ويذكر
إن املنطقة
ْ
بالسـكّان ،والس ّيام َّأنا مت ّثل ميـناء العراق ّ
كانت آهل ًة ُّ

الصدد َّ
أن يف األ ُب ّلة مخسامئة من األساورة الذين كانوا حيمون املدينة التي
الطربي يف هذا َّ
ّ

الصني وما دوهنا(((.
السفن القادمة من ّ
تُعدُّ مرفأ ُّ

نستشف َّ
املمصة كانوا خليط ًا من العرب وغريهم .ومن
أن سكّان املدينة
ومن هنا
ّ
ّ

بيعي ْ
توس ٌع يف خطط املدينة وتصميمها ،وقدْ كان
التوسع
يرافق
أن
َ
االجتامعي ُّ
ّ
ّ
ال ّط ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.112
((( الدّ
ّ
((( ُينظر :ناجي ،عبد اجل ّبار ،دراسات يف تاريخ املدن :ص.134
الرسل وامللوك.995/3 :
البالذري ،فتوح :ص397؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :تاريخ.594/3 :
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كل ٍ
ٍ
إن َّ
قبيل ،أي َّ
قبيلة أفردت هلا خ َّط ًة لتُقيم فيها(((.
ختطيط املدينة يقوم عىل
أساس ٍّ

ويف عهد والية زياد بن أبيه أ ّيام معاويةُ ،أعيد تقسيم املدينة إىل مخسة أقسا ٍم إدار َّي ٍة

(((
ٍ
يضم ُّ
يتوزعون عىل هذه
كل
مخس عدد ًا من العشائر ،وكان النَّاس َّ
تُدعى األمخاس ُّ .

انضموا إىل القبائل العرب ّية بالوالء من
األمخاس ،سواء كانوا من العرب ،أم من الذين
ّ

غري العرب(((.

شك فيهَّ ،
وممّا ال َّ
الرئيسة إلجياد هذا التّنظيم –األمخاس– غاية
أن من الغايات ّ

عسكر ّية؛ إ ْذ نلتمس ذلك من خالل تعبئة اجليوش التي اخرتط فيها البرص ّيون يف مجيع

كانت تلك اجليوش من َّظمة عىل أساس األمخاس
املعارك بعد والية زياد بن أبيه ،فقدْ
ْ
ال عن ذلك َّ
املوجودة يف املدينة ،فض ً
يتم تعيينهم من قبل احلاكم
فإن قادة تلك األمخاس ّ

لقيادة أمخاسهم يف احلروب((( .ويمكننا تقسيم األمخاس عىل النحو اآليت:

استقرت يف البرصة منذ
أهم القبائل العرب ّية التي
ّ
 -1مخس بني متيم :تُعدُّ متيم إحدى ّ

بداية متصريها من ناحية عدد أفرادها ومكانتها االجتامع ّية واالقتصاد ّية(((.

ويقع مخس بني متيم يف اجلزء اجلنويب الغريب من املدينة؛ إ ْذ حيتوي عىل ٍ
عدد من
ّ
ّ

املحلت واخلطط ،منها عىل سبيل املثال ال احلرصّ :
ّ
حملت بني منقر ،وبني عامر ،وبني

سعد ،وبني مالك ،وغريهم ،فض ً
ال عن بطون متيم والقبائل املتحالفة معها((( .وقد

عيل ،لكن هذا مل يمنعها
وقفت متيم موقف احلياد يف معركة اجلمل بأمر من اإلمام ّ
الطربي ،تاريخ ،593/3 :والعميد ،ختطيط املدن :ص.212
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ماسينيون ،خطط الكوفة :ص.38

((( ُينظر :ابن الفقيه اهلمذاين ،خمترص البلدان :ص.191
((( ُينظر :العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االقتصاد ّية واالجتامع ّية يف البرصة :ص.53
األموي :ص.94
((( ُينظر :حسن ،ناجي ،القبائل العرب ّية يف املرشق خالل العرص
ّ
((( ُينظر :ناجي ،عبد اجل ّبار ،دراسات يف تأريخ املدن العرب ّية اإلسالم ّية :ص.138
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من املشاركة يف ص ّفني واملواقف التي تلتها(((.

الساكنون يف البرصة بعد متصريها؛ إ ْذ أقبلت متيم ك ُّلها أو عا َّمتُها
وقدْ تزايد بنو متيم َّ

إىل املدينة اجلديدة دون غريها من األمصار((( ،ويف ذلك إشار ٌة واضح ٌة إىل َّ
أن أعداد َمن
وصلوا البرصة من هذه القبيلة كانت كبريةً.

 -2مخس األزد((( :تُعدُّ األز ُد واحد ًة من القبائل التي استوطنت البرصة ُمش ِّك َل ًة

مخسها
بذلك أحد أمخاس البرصة ،وسكنت هذه القبيلة جنوب رشق البرصة،
وضم ُ
َّ
ّ
وتفرعات قبائل األزد ،كبني مالك ،وبني نرص،
عدد ًا من
املحلت واخلطط الفرع ّية ّ

عيل ،لكن فيام بعد
وغريهم((( .وقدْ
ْ
وقفت األزد موقف ًا سلب َّي ًا يوم اجلمل من اإلمام ٍّ

ووقفت إىل جانبه يف فتنة ابن
عيل،
احلرضمي(((.
ْ
ّ
َّ
تغي موقفها إجياب ًا من اإلمام ّ

 -3مخس عبد القيس :ويقع هذا اخلمس يف األطراف ّ
الشق ّية من البرصة(((،
الشامل ّية َّ

السكن ،ومن ّ
حملهتم،
وكان أفراد قبيلة عبد القيس يتداخلون مع غريهم من القبائل يف َّ

حم ّلة اجلارود ّيني ،وحم ّلة بني عامر ،وخطط ربيعة بن نزار(((.

نزلت عبد القيس البرصة يف أواخر عهد عمر ،بعد ْ
نزحت من موطنها يف
أن
وقد
ْ
ْ

أن ازدياد أمه َّية البرصة بوصفها وحد ًة إدار َّي ًة رئيس ًة ،حتَّمت ْ
البحرين((( ،ويبدو َّ
أن

((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.92 ،57
((( ُينظر :احلازمي ،عجالة املبتدي وفضالة املنتهي يف النسب :ص.98 ،95 ،85 ،48 ،46
َ
نسبون إىل األزد بن غوث بن نبت
األزدي ،وهم ُي
األسدي ،أو
بالسني -أيض ًا-
ّ
ّ
((( األزد :وتُكتب ّ
السمعاين ،األنساب139/1 :؛ و ُينظر:
ابن مالك ...سكنوا عامن والبرصة يف زمن عمر بن اخلطابّ .
ابن األثري ،الكامل.111/3 :
احلموي ،معجم البلدان.346/4 ،324/2 :
الطربي ،تاريخ237/5 :؛ وياقوت
((( ُينظر:
ّ
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.192/3 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :العيل ،صالح أمحد ،خطط البرصة :ص.96
((( ُينظر :ناجي ،عبد اجل ّبار ،دراسات :ص.139
((( ُينظر :حسن ،ناجي ،القبائل العرب ّية :ص.97
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ٌ
ٌ
مسؤول عن دفع العطاء للمسلمني يف منطقة البحرين ،ممّا ساعد عىل
ديوان
يكون هلا
توثيق ِ
التوجه نحو
صلة البرصة بالبحرين ،وأ ّدى ذلك إىل تشجيع قبائل عبد القيس عىل
ّ
خس عبد القيس من األمخاس املوالية لإلمام عيل؛
البرصة واستيطاهنا((( .و ُيعدُّ ُ

عيل ،وهذه املواقف
إ ْذ وقفت قبائل عبد القيس منذ الوهلة األوىل بجانب اإلمام ّ

عيل إىل البرصة يف سنة (656/#36م) ،وظ ّلت حمافظ ًة عىل
سبقت جميء اإلمام ّ

ذلك الوالء يف حياته وبعد مماته((( ،كام سنرى فيام بعد.

املهمة؛ َّ
ألن قبيلة بكر بن وائل تُعدُّ
ُ -4خس بكر بن وائل :و ُيعدُّ من أمخاس البرصة َّ

استقرت يف البرصة بعد متصريها ،وهي ال ُّ
تقل عن متيم من حيث
الثانية بعد أكرب قبيلة
ّ
العدد والنفوذ(((.

ويقع هذا اخلُمس يف رشق وشامل رشق املسجد اجلامع يف البرصة((( ،ما ّ
يدل عىل

إن الغلب َة حليف ُة ّ
الشأنَّ :
قوة ومكانة قبيلة بكر بن وائل يف املدينة ،وقيل يف هذا ّ
كل
ّ
ٍ
ٍ
واضحة إىل ّ
أمه ّية هذه القبيلة
إشارة
َمن كانت معه عبد القيس وبكر بن وائل((( ،يف
ونفوذها.

ّ
واملحلت ،منها :خطة بني عدي بن جشم،
ويضم هذا اخلمس مجلة من اخلطط
ّ

وحم ّلة بني سدوس ،وحم ّلة املسامعة ،وحم ّلة بني عجل ،وغري ذلك(((.

 -5مخس أهل العالية :وهو من أمخاس البرصة التي شغلت أطراف املسجد اجلامع

((( ُينظر :العيل ،صالح أمحد ،التنظيامت االجتامع ّية :ص.42
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة صفني :ص.42
السوداين ،رباب طاهر ،جبهة البرصة :ص.114
((( ُينظرّ :
((( ُينظر :العيل ،صالح أمحد ،خطط البرصة :ص.93
الطربي ،تاريخ.501/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ.396/5 :
((( ُينظر:
ّ
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وضم هذا اخلمس جمموعة من العشائر التي ال
الشقي منه(((،
فيها ،وامتدَّ إىل اجلنوب ّ
ّ

تنتمي إىل قبيلة واحدة ،بيد َّأنا ترجع يف أصلها إىل احلجاز ،كقبائل باهلة ،وبني عامر،
وغطفان ،وسليم ،وغريهم((( .وما ُّ
يدل عىل قدم مخس أهل العالية َّ
أن بعض أفرادهم

كانوا ممَّن اشرتك يف جيش عتبة بن غزوان يف أثناء متصري البرصة سنة (635/#14م)(((.
يستشف َّ
أن التّقسيم الوارد مل يكن وليد عهد زياد بن أبيه ،كام أشارت بخصوص
ُّ

الروايات التّارخي ّية ،بل َّ
إن هذا التّقسيم يعود إىل عهد وايل البرصة أيب موسى
ذلك بعض ّ

ينوري ،بقوله :أمر عمر بن اخل ّطاب
األشعري((( ،وهذا ما نراه من خالل ما أورده الدِّ
ّ
ّ

األشعري باخلروج إليها –يعني البرصة– ْ
وأن يرصف اخلطط ملن هناك
أبا موسى
ّ

من العرب ،وجيعل َّ
وأن يأمر النّاس بالبناءْ ،
كل قبيلة يف حم ّلهاْ ،
وأن يبني هلم مسجد ًا

جامع ًا.(((

ّ
أشارت إىل ّ
أن تنظيم أهل البرصة عىل أساس
ولعل من القرائن التّارخي ّية التي
ْ

األموي ،هو خروج أهل البرصة
تم قبل والية زياد بن أبيه يف العرص
ّ
األمخاس قد َّ

عيل بن أيب طالب إىل النّخيلة
حسب نظام األمخاس بعد معركة اجلمل مع اإلمام ّ

(((

يف حربه ضدّ معاوية بن أيب سفيان؛ للمشاركة يف معركة ص ّفني سنة (657/#37م)(((.

((( ُينظر :العيل ،خطط البرصة :ص.82
الكلبي ،مجهرة النّسب :ص.335
((( ُينظر :ابن
ّ
والسوداين ،جبهة البرصة :ص.115
((( ُينظر :العيل ،التنظيامت االجتامع ّية :ص26؛ ّ
ثم أسلم
((( هو عبد اهلل بن قيس بن سليم
ّ
األشعري ،قدم مكّة فحالف سعيد بن العاص بن أم ّيةّ ،
بمكّة ،وهاجر إىل احلبشة ،وويل البرصة لعمر بن اخلطاب والكوفة لعثامن بن ع ّفانّ ،
توف سنة .#42
ُينظر :ابن سعد ،الطبقات105/4 :؛ وابن عبد الرب ،االستيعاب1762/2 :؛ ّ
والذهبي ،تذكرة
احل ّفاظ :ص.23
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.113
((( الدّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان.278/5 :
((( النّخيلة :موضع بني الكوفة واألنبارُ .ينظر ،ياقوت
ّ
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة صفني :ص.117
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املؤرخون واجلغراف ّيون إىل وجود
أ َّما فيام يتع ّلق بشوارع البرصة وسككها ،ف ُيشري ِّ
ٍ
ٍ
كثرية يف املدينة ،والس ّيام َّ
سـكك
سمى شارع املربد((( ،الذي يمتدُّ
الرئيس الذي ُي ّ
الشارع َّ
ٌ
وتتفرع من هذا ّ
سكك ُأ َخر كسكّة قريش،
الشارع
من سوق املربد إىل غرب املدينة،
ّ
ٌ
وسكك فرع َّي ٌة ُأ َخر(((.
وسكّة ابن سمرة،

سمى ّ
واحتوت املدينة عىل ٍّ
شط عثامن ،وقد ُد ِع َي أحد مواضع املدينة هبذه
شط ُي ّ

التّسمية ،ويذكر َّ
ال عن َّ
أن تأريخ ذلك املوضع ،فض ً
الش ِّط ،يعود إىل سنة (649/#29م)،

قفي((( ذلك املوضع ،الذي ذكر عنه
عندما أقطع عثامن بن ع ّفان لعثامن بن أيب العاص ال ّث ّ
ٍ
يومئذ أرض ًا سبخ ًة حاهلا حال بق ّية مناطق البرصة ،فقام عثامن بن أيب العاص
أنَّه كان
قفي باستصالح األرض وجعلها أرض ًا عامر ًة بعد إحيائها(((.
ال ّث ّ

البالذري عالقة عثامن بن أيب العاص هبذا املكان؛ إ ْذ ّاتذ املكان اسمه
وقدْ أوضح
ّ
ٍ
ٍ
(((
من ذلك ّ
ثم
الشخص  ،وكان هذا املكان عبارة عن قرية صغرية يف بادئ األمرّ ،
امليالديُ ،
ذت
اهلجري/العارش
الرابع
بالسكّان ،حتّى
وات ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
غدت ح َّي ًا يف القرن َّ
ازدمحت ُّ
لعمل البرصة من قبل عائلة
الربيدي(((.
ّ
مقر ًا ّ
َّ

((( شارع املربد :أحد شوارع البرصة وأمههاُ .ذكر َّ
أن القرامطة جالوا فيه عند مقاتلتهم أهل البرصة.
احلموي ،معجم البلدان.98/5 :
الطربي :ص76؛ وياقوت
القرطبي ،صلة تاريخ
ُينظر :عريب
ّ
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ405/6 :؛ وناجي ،عبد اجل ّبار ،دراسات :ص.148
((( ُينظر:
ّ
((( عثامن بن أيب العاص :هو برش بن عبد وهب بن دمهان من ثقيف ،أسلم يف وفد ثقيف ،واستعمله
ثم ّ
وله عمر عىل البحرين سنة  ،#15وعزل عنها يف عهد عثامن ،وسكن
الرسول عىل ال ّطائفّ ،
ّ
العسقالين،
وتوف سنة ُ .#51ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات509-508/5 :؛ وابن حجر
البرصة،
ّ
اإلصابة.374-373/4 :
احلموي،
والبالذري ،فتوح :ص299؛ وياقوت
((( ُينظر :ابن سالم ،األموال :ص297-286؛
ّ
ّ
معجم البلدان.290/3 :
((( ُينظر :فتوح :ص.299
احلموي ،معجم البلدان.344/3 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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متأخ ٍ
أ ّما سور املدينة –البرصة– ،فيظهر أنَّه ُش ِّيدَ يف مراحل ِّ
رة من تأسيسها ومتصريها؛

إ ْذ َّ
مر
ماس ًة يف مرحلة التّمصري األوىل ،الس ّيام قدْ َّ
السور مل تكن َّ
إن احلاجة إىل مثل هذا ُّ
ٍ
بنا ّ
ألسباب عسكر َّي ٍة.
الرئيس من التَّمصري كان
أن اهلدف َّ
ِ
ويف احلقيقةَّ ،
السنوات األوىل من تأسيسها من حصار أ َّي ِة
أن املدينة مل ْ تعان خالل َّ
ٍ
ٍ
ٍ
مستمر ٍة قام هبا اخلوارج بعد هالك يزيد
هجامت غري
تعرضها إىل
َّ
َّ
قوة عسكر َّية ما عدا ّ
احلجاج عىل
الرمحن بن األشعث فيها يف عهد والية ّ
ابن معاوية ( )#64ودخول عبد َّ
العراق ،وقد أ ّدى ذلك فيام بعد إىل ظهور احلاجة إىل إنشاء ٍ
سور حول املدينة(((.

دت احلاجة إىل
ويف اإلطار ذاته ،ومع ظهور احلركات املناوئة للدّ ولة الع ّباس ّية ،تو ّل ْ
بناء ٍ
سور للمدينة ،فعىل سبيل املثال ،بعد القضاء عىل ثورة إبراهيم بن عبد اهلل((( يف سنة

أن ُي ِّص َن البرصة ،فأمر ببناء ٍ
(762/#145م) ،ارتأى املنصور ْ
وتم تشييد
سور هلاَّ ،
ٍ
خندق حول املدينة(((.
السور سنة (771/#155م) ،وأمر كذلك بحفر
ذلك ُّ
ويرى أحد الباحثني َّ
السور املذكور كان ضعيف ًاُ ،مع ِّل ً
السور–
ال ذلك؛ بأنَّه – أيُّ :
أن ُّ
الزنج إىل مدينة البرصة سنة (870/257م)((( الحق ًا.
مل ُيشكِّل عائق ًا أمام دخول ّ

عىل ّ
الزمن التّقويض ّية التي
السور يمكن إرجاعه إىل تأثري فاعل ّية ّ
أن هذا ّ
الضعف يف ُّ

أسهمت يف
خاص ًة هبذا املانع
ْ
ْ
نالت منه ،وكذلك إىل استعامل اجليش املهاجم أسلح ًة ّ

اجتيازهم له من غري صعوبة.

ويبدو َّ
آلت إليه األمور يف البرصة يف أثناء
أن الع ّباس ّيني وضعوا نصب أعينهم ما ْ

((( ُينظر :العيل ،خطط البرصة :ص.133
((( هو إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،ثار بالبرصة عىل املنصور،
األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني:
فبايعه أربعة آالف مقاتلَّ ،إل أنَّه ُقتِ َل سنة (ُ .)#145ينظر :أبو الفرج
ّ
ص .210وسيأيت احلديث عنه.
الطربي ،تاريخ.255/8 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :العيل ،خطط البرصة :ص.134
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ٍ
سور للمدينة سـنة (898/#286م)؛
الزنج ،لذلك عمدوا إىل بناء
حركة صاحب ّ
وذلك لصدِّ هجامت القرامطة((( عىل املدينة(((.

يعزز قناعة البحث َّ
السور بحدِّ ذاته –مهام كان بناؤه ضخ ًام– مل ُيشكِّل
وما ّ
أن ُّ
ِ
عائق ًا أمام قو ٍة م ٍ
بسالح ٍ
السور اجلديد َّإل َّ
ٍ
أن
هامجة الستعانتها
قادر عىل دكِّه مع وجود ُّ
َّ ُ
القرامطة استطاعوا اجتيازه وقاتلوا البرص ّيني يف شوارع مدينتهم وسككها(((.
ٍ
ٍ
واضحة يف املصادر
إشارات
الرغم من عـدم وجود
أ َّما بالنسبة إىل أسواق املدينة ،فعىل ُّ
التّارخي ّية عن أسواق البرصة يف مراحل التّأسيس األوىلَّ ،إل أنَّه ال يستبعد ْ
أن تكون

ٌ
الضور ّية للمقاتلني،
أسواق صغري ٌة
هناك
ْ
مهمة توفري احلاجات َّ
أخذت عىل عاتقها َّ
الزمن َّية التي سبقت مرحلة
مر بنا أنَّه قد ُأطلق عىل مدينة البرصة يف الفرتات َّ
والس ّيام قد َّ

والصني ،داللة عىل كوهنا مرفأ للبضائع والتّجارات الواردة من
التّمصري :فرج اهلند ّ
اهلند ،وغريها.

ومن هنا ،ومع وجود هذه البضائع ،يمكننا القولَّ :
احتوت عىل
إن املدينة كانت قدْ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
قسم من البضائع الواردة إىل املرفأ.
سوق ،أو أسواق صغرية ،راج فيها ٌ
ٍ
إشارات واضح ًة إىل
ومع تو ّلد احلاجة إىل األسواق بعد عمل ّية التّمصري ،نجد
وجود أسواق فيها ،ومن بني تلك األسواق سوق املربد ،الذي مت َّ ْت اإلشارة إليه بعد

قو ًة
((( هم مجاعة من أهل هجر والبحرين واحلسا ،تز ّعمهم محدان بن قرمط ،وظهروا بوصفهم ّ
ايس ( ،)#279-256وصاروا ُيغريون عىل طريق احلُ ّجاج،
عسكر ّي ًة مس ّلح ًة يف عهد املعتمد الع ّب ّ
الطربي،
مرات ،ورسقوا احلجر األسود منهاُ .ينظر:
ّ
ويسلبون القوافل ،بل َّإنم هجموا عىل مكَّة عدَّ ة ّ
والسمعاين،
القرطبي ،صلة تاريخ
تاريخ ،159/8 :وما بعدها؛ وعريب
ّ
الطربي :ص ،95وما بعدها؛ َّ
ّ
األنساب.478-477/4 :
((( ُينظر :املقديس ،أحسن التقاسيم :ص.117
الطربي :ص76؛ وأبو نعيم األصبهاين ،ذكر أخبار أصبهان:
القرطبي ،صلة تاريخ
((( ُينظر :عريب
ّ
ّ
.65/1
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ٍ
وجيزة من متصري املدينة(((.
مدَّ ٍة

ّطورات
وقدْ بدأ االهتامم يتزايد باألسواق لتتالءم مع حاجات أبناء املدينة والت ّ
تم استحداث سوق ُس ِّم َي(سوق عبد اهلل)؛ إ ْذ ُذ ِكر
الكبرية التي
ْ
حصلت فيها ،ومن هنا ّ
شج ُع
أنَّه محل اسم وايل البرصة (عبد اهلل بن عامر بن كريز)((( ،الذي ُع ِر َ
ف عنه أنَّه كان ُي ِّ
السوق
النَّاس عىل ّاتاذ األسواق ،وقدْ قام هبدم بعض الدُّ ور ،وبنى مكاهنا سوق ًا ،وهو ُّ

املعروف بـ(سوق عبد اهلل)(((.

شك فيهَّ ،
وممّا ال َّ
السوق املذكور أ ّدى دور ًا اقتصاد ّي ًا كبري ًا يف فرتة والية عبد اهلل
أن ُّ

خاص ًا ،وجعله سوق ًا مم ّيز ًا عن بق ّية
ابن عامر بن كريز ،الذي ال ُيستبعد أنّه أواله اهتامم ًا ّ

أسواق املدينة األُ َخر؛ لغرض جعله ّ
حمط أنظار البرص ّيني ،وغريهم.

ويرضهم،
عيل عناي ًة باألسواق ،فقدْ أمر النّاس بام ينفعهم
كذلك أوىل اإلمام ّ
ّ

الواقعي فيها ،ناصح ًا ومرشد ًا؛ من أجل إحداث التّوازن يف عمل ّية
وجتسد ذلك بنزوله
ّ
ّ
ِّ
مه ّية الكسب
الدّ ورة االقتصاد ّية ،من خالل التّذكري بعاقبة الكسب احلرام
والغش ،وأ ّ

عىل ضوء رشع ّية دين ّية قدْ ُت َتنَاسى يف وطأة جشع اإلنسان لزيادة كسبه ،وكان أسلوب
اإلمام جيمع الوعظ والتّذكري ،مستشهد ًا باآليات القرآن ّية املناسبة للموضوع ،يف تناغ ٍم
البرصي :دخل أمري املؤمنني سوق
يزيد من وترية التّأثري يف اآلخرين ،فقد قال احلسن
ّ

الطربي ،تاريخ.46-45/4 :
((( ُينظر:
ّ
((( هو عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ،ابن خال عثامن ،ولد عىل عهد
تول عثامن احلكم ّ
ّبي ،و ّملا ّ
وضم إليه فارس،
وله البرصة بعد أيب موسى األشعري سنة ،#29
الن ّ
َّ
وزعها يف قريش واألنصار ،و ّملا ُقتِ َل عثامن محل أموال
ففتح مناطق يف خراسان ،وقدم بأموال كثرية َّ
حرض أصحاب اجلمل عىل الذهاب إىل البرصة ،و ّملا ّ
تول معاوية
البرصة وو َّظفها يف حرب اجلمل ،حني َّ
احلكم ّ
ثم عزلهّ ،
توف سنة ُ .#57ينظر :ابن االثريُ ،أسد الغابة7-6/3 :؛
وله البرصة ثالث سنني ّ
وابن حجر العسقالين ،اإلصابة.14/5 :
البالذري ،فتوح :ص .407
((( ُينظر:
ّ
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َ
َ
ثم قال :يا عبيد الدُّ نيا
يبيعون
البرصة ،فنظر إىل النّاس
ويشرتون ،فبكى بكا ًء شديد ًاّ ،

تنامون ،ويف خالل ذلك عن
حتلفون ،وبال ّليل يف فراشكم
وعمل أهلها ،إذا كنتُم بالنّهار
َ
َ
َّ
ِّرون يف امليعاد؟ فقال أحدُ هم لإلمام :يا أمري
اآلخرة
زون الزّا َد ،وتفك َ
جته َ
َ
تغفلون ،فمتى ّ
إن طلب املعاش
َ
املؤمنني ال بدَّ لنا من املعاش ،فكيف نصنع؟ فقال أمري املؤمننيَّ :
لت ال بدَّ لنا من االحتكار مل تكن معذور ًا،
فإن ُق َ
ِمن ِح ّله ال يشغل عن عمل اآلخرةْ ،
ّ
الرجل إليه،
فول ّ
عيل أز ْدك بيان ًا ،فعاد َّ
الرجل باكي ًا ،فقال له أمري املؤمنني :أقبِ ْل َّ

ٍ
أن ُي َّ
إن َّ
وف أجر عمله يف
كل
عامل يف الدُّ نيا واآلخرة البدَّ ْ
فقال له :اعلم يا عبدَ اهللَّ ،

ِ
اآلخرةُّ ،
ثم تال أمري املؤمنني قوله
وكل
عامل دنيا للدُّ نيا عاملته يف اآلخرة نار جهنّمّ ،
اليا َة الدُّ ْنيا َفإِ َّن َْ ِ
يم ِه َي ا َْل ْأ َوى.((((((
الح َ
َ
تعاىلَ  :ف َأ َّما َمن َطغَى َوآ َث َر َْ َ
وقدْ أوىل –زياد بن أبيه وايل البرصة يف عهد معاوية بن أيب سفيان – األسواق اهتامم ًا

كانت عبارة عن جمموعة من األسواق ،وقدْ
الرزق التي ْ
واضح ًا؛ إ ْذ روي أنَّه ابتنى دار ّ

االقتصادي للمدينة(((.
أ ّد ْت دور ًا اقتصاد َّي ًا كبري ًا فيام يتع ّلق بالوضع
ّ

األموي هشام بن عبد امللك،
وعندما ويل بالل بن أيب بردة((( البرصة يف عهد احلاكم
ّ

حول سوق عبد اهلل إىل هنر بالل((( ،وجعل عىل جانبي النّهر جمموعة حوانيت
َّ

((( من سورة النازعات ،اآليات (.)39-37
((( املفيد ،األمايل :ص120-119؛ واملجليس ،بحار األنوار.32/100 :
الطربي ،تاريخ.222/5 :
((( ُينظر:
ّ
األشعري ،أمري البرصة وقاضيها كان راوي ًة فصيح ًا
((( بالل بن أيب بردة( ،عامر) بن أيب موسى
ّ
وأديب ًاّ ،
ثم عزله يوسف بن عمرو سنة  ،#125وحبسه ،فامت
وله خالد
ّ
القرسي البرصة سنة ّ ،#109

سنة ُ .#126ينظر :ابن حجر ،هتذيب التهذيب.440-439/1 :
األشعري ،وجعل عىل جانبه حوانيت،
((( هو هنر يف البرصة احتفره بالل بن أيب بردة بن أيب موسى
ّ
احلموي ،معجم البلدان.318/5 :
ونقل إليها األسواق .ياقوت
ّ
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أهم أسواق املدينة(((.
لتصبح يف ما بعد من ّ

فض ً
وردت اإلشارة إىل وجود جمموعة من األسواق
ال عن سوق عبد اهلل املذكور،
ْ

الوزانني ،وسوق
الصغرية التي حوهتا املدينة ،مثل :سوق اإلبل ،وسوق َّ
الفرع ّية ّ

الرقيق ،وغريها(((.
القصابني ،وسوق
ّ
َّ
الكحالني ،وسوق َّ

ويبدو َّ
اهلجري/العارش
الرابع
أن أسواق البرصة،
كانت قدْ تق ّل ْ
ْ
ّ
صت يف القرن ّ
ٍ
امليالدي؛ إ ْذ أشار املقديس إىل وجود ِ
ٍ
كبرية يف البرصةَّ ،أوهلا :سوق الكالء،
أسواق
ثالثة
ّ
ّ
السوق الكبري وباب اجلامع(((.
والسوقان اآلخران ،مهاُّ :
ُّ

مبي يف أعالهَّ ،إل َّ
أن نارص
الرغم من إيراد
املقديس تسميات األسواق كام َّ ٌ
وعىل ُّ
ّ
ٍ
تسميات
اهلجري أيض ًا ،أطلق عىل تلك األسواق
الرابع
ّ
خرسو الذي زار املدينة يف القرن َّ
سمها :سوق خزاعة ،وسوق القدَّ احني ،وسوق عثامن(((.
ُأخر؛ إ ْذ َّ
ومهام يكن من ٍ
أمر ،سواء كانت تلك األسواق هي نفسها حتمل أسامء خمتلفة ،أم َّأنا

أسواق ُأ َخر ختتلف عن األسواق ال ّثالثة األوىلَّ ،
فإن وجود هذه األسواق يعني وجود
ٍ
عدد ٍ
اهلجري.
الرابع
ّ
كبري من األسواق يف البرصة يف القرن ّ

ومن املالمح العمران ّية األُ َخر يف مدينة البرصة ،دار اإلمارة ،واملسجد اجلامع ،وقدْ سبق
ٍ
دت يف البرصة،
ختطيط املسجد دار اإلمارة؛ إ ْذ ُيعدُّ املسجد اجلامع َّأو َل
وحدة عمران ّي ٍة ُش ِّي ْ
ٍ ِ
عرف اليوم بني النّاس
تم بناؤه يف اإلسالم ،و ُي َ
بل َّأول مسجد ُبن َي يف العراق ،وثاين مسجد َّ

زالت آثاره باقي ًة إىل اآلن(((.
عيل ،وما
ْ
عيل ،أو خطوة اإلمام ّ
بمسجد اإلمام ّ

((( ُينظر :األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب :ص.257
((( ُينظر :املقديس ،أحسن التقاسيم :ص118-117؛ و ُينظر :ناجي ،عبد اجلبار ،دراسات يف تاريخ
املدن :ص.142
((( ُينظر :أحسن التقاسيم :ص.117
((( ُينظر :سفرنامة :ص.97
((( ُينظر :العيدان ،هد ّية جوان ،ختطيط مدينة البرصة :ص.108
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ويف احلقيقة َّ
تباينت بشأن بناء املسجد اجلامع يف البرصة؛ إ ْذ ُذ ِك َر
إن النّصوص التّارخي ّية
ْ
َّ
أن َّأول َمن ّ
ذكرت رواية
تول اختطاط املسجد بيده كان عتبة بن غزوان((( ،يف حني
ْ
(((
وأشارت رواية ثالثة إىل َّ
أخرى َّ
أن َمن قام
لمي (((،
أن َمن اخت َّطه حمجر بن األدرع
ْ
الس ّ
َّ

الثقفي((( ،وقيل((( :األسود بن رسيع
باختطاط املسجد نافع بن احلارث
التميمي((( .
ّ
ّ
األشعري
ثم ُأعيدَ بناؤه بال ّلبن وال ّطني يف والية أيب موسى
ّ
وكان بناؤه بداية من القصبّ ،

تعرضه للحريق ،ور َّبام كان املسجد صغري ًا ،فأراد أبو موسى
سنة (638/#17م)؛ بسبب ُّ
يوس َع ُه((( .وما ُّ
األشعري ْ
الرشعي عند
يدل عىل الدِّ َّق ِة اهلندس ّي ِة ا ُملستعملة يف احلساب
ّ
أن ِّ
ِّ
ِ
ألنا كانت منحرف ًة عن موضعها
عيل ،قيا ُم ُه بتصحيح قبلة مسجد البرصة؛ َّ
اإلمام ّ
بعد دخوله البرصة عام (656/#36م) ،عاكس ًا بذلك متابع ًة ميدان َّي ًة ِّ
ألدق التّفاصيل
البالذري ،فتوح البلدان :ص .337
((( ُينظر:
ّ
َّ
وتوف أواخر
واختط مسجدها يف إمارة عتبة بن غزوان،
((( حمجر بن األدرع :صحايب سكن البرصة
ّ
أ ّيام معاويةُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى316/4 :؛ وابن خ ّياط ،تاريخ خليفة :ص87؛
وبخاري ،التاريخ الكبري.4/8 :
((( ُينظر :خليفة بن خياط ،تاريخ :ص.98
صحة نسبه له ،أسلم يف حصار
قفي :وأ ّمه ُس َم َّية موالة احلارث ،ا ّدعاه وأثبت ّ
((( نافع بن احلارث ال ّث ّ
ال ّطائف ،وسكن البرصة ،وكان أحد ُّ
الشهود يف قض ّية املغرية بن شعبة وأ ّم مجيل أثناء والية املغرية عىل
البرصة سنة( ،)#17وأقطعه عمر بن اخلطاب أرض ًا يف البرصةُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات507/5 :
و70/7؛ وابن حجر ،االصابة.320-319/6 :
البالذري ،فتوح :ص.394
((( ُينظر:
ّ
التميمي ،صحايب نزل البرصة ،كان شاعر ًا حمسن ًا فصيح ًا
املنقري
((( أبو عبد اهلل ،األسود بن رسيع،
ّ
ّ
ص يف مسجد البرصة ،تويف سنة 662/#42مُ .ينظر :ابن قتيبة ،املعارف:
لسن ًاُ ،ذكر أنَّه َّأول َمن َق َّ
األنصاري ،خالصة هتذيب الكامل :ص.37
واخلزرجى
ص557؛
ّ
ّ
البالذري ،فتوح :ص394؛ وللمزيد عن مسجد البرصةُ ،ينظر :جواد كاظم النرص اهلل،
((( ُينظر:
ّ
والكنزاوي ،مهند عبد
مسجد البرصة ،بحث منشور يف جم ّلة دراسات البرصة :ص ،5وما بعدها؛
ّ
الرضا محدان ،مسجد جامع البرصة الكبري :ص ،26وما بعدها.
ّ
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بالش ِ
يعة اإلسالم َّية((( ،وقدْ عمل- أيض ًا-عىل حفر بئر يف ذلك املسجد
املتع ّلقة َّ

شحة املياه وتأمينه للمص ّلني وسدِّ احتياجات املسجد من املاء((( ،كذلك ع َّل َم
لتدارك َّ
َ
تلميذ ُه كُميل بن زياد دعاء كميل املشهور يف مسجد البرصة(((.
عيل 
اإلمام ٌّ
اجلص واحلىص
ويف والية زياد بن أبيه ُأعيدَ بناء املسجد ،وكانت ما ّدة البناء من
ِّ

بالساج(((.
وتم استبدال سقف املسجد َّ
واآلجرّ ،

حممد بن سليامن
توسع مسجد البرصة يف إثناء والية ّ
ايس ،فقد َّ
أ َّما يف العرص الع ّب ّ
سنة (777/#161م)؛ إ ْذ قام األخري هبدم ٍ
عدد من الدُّ ور املجاورة له وأضافها إىل بناية

(((

املسجد اجلامع(((.

ايسُ ،أجريت بعض التّعديالت عىل مسجد البرصة؛ إ ْذ ُأدجمت
ويف عهد هارون الع ّب ّ

السابقة(((.
معه دار اإلمارة ليكون أوسع ممَّا كان عليه يف العهود ّ

السابقةَّ ،إل َّ
تعرض
الرغم من إجراء ّ
أن املسجد َّ
التميامت والتّعديالت َّ
وعىل ُّ

الزنج والقرامطة عىل البرصة ،ومع تأثري تلك اهلجامت عىل
للتّخريب خالل هجامت ّ
تم ترميمه سنة (936/#325م) عىل يد أيب عبد اهلل
الربيدي((( ،الذي
ّ
بناء املسجد ،فقدْ َّ

((( ُينظر :النرص اهلل ،جواد كاظم ،اإلمام عيل يف البرصة ،بحث مقبول للنرش ،جم ّلة دارسات البرصة:
ص.10
((( ُينظر :املجليس ،بحار األنوار.33/41 :
((( ُينظر :ابن طاووس ،إقبال األعامل :ص.87
البالذري ،فتوح البلدان :ص.342
((( ُينظر:
ّ
حممد بن سليامن بن الع ّبايس ،أمري البرصة يف عهد املهدي الع ّبايس ،عزل سنة
((( أبو عبد اهللّ ،
وزوجه أخته الع ّباسة ،وتويف سنة (790/#173م)ُ .ينظر :ابن
(781/#164م) ،وأعاده هارون ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.291/5 :
حبيب ،املحرب :ص305 ،61؛ واخلطيب
ّ
((( ُينظر :املقديس ،البدء والتاريخ.89/4 :
البالذري ،فتوح البلدان :ص.340
((( ُينظر:
ّ
ثم قدم بغداد واستوىل
((( أبو عبد اهلل
ّ
الربيدي :أحد القادة الرتك يف العرص الع ّبايس ،ملك واسطّ ،
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ر َّمم املسجد عىل نفقته(((.

ٍ
َّ
كبرية يف حياة
إن مسجد البرصة كغريه من املساجد اإلسالم ّية اضطلع بمسؤول َّي ٍة

مؤسس ًة تعليم َّي ًة تُع َقدُ فيه
دي يف أداء َّ
املجتمع جتاوزت ال ُبعدَ التَّع ُّب َّ
الصالة إىل كونه َّ
النبوي وتش ّعباهتا(((،
حلقات تدريس علوم العرب ّية ،وعلوم القرآن احلديث ،واحلديث
ّ

وفض املنازعات(((.
مع اعتامده -بسبب قدس ّيته -مكان ًا أمثل للقضاء بني النَّاس ِّ

وتُعدُّ دار اإلمارة يف البرصة من املالمح العمران ّية املتم ّيزة فيها ،وقد اخت ّطت بعد

البالذري إىل ذلك ،بقوله:
ختطيط املسجد اجلامع ،وكان بناؤها من القصب؛ إ ْذ أشار
ّ
فكانوا إذا غزوا نزعوا القصـب وحـزموه ووضعوه حتّى يرجعوا من الغزو ،فإذا

رجعوا أعادوا بنا َءه.(((

َّإل َّ
األشعري،
أن دار اإلمارة ُأعيد بناؤها من ما ّديت ال ّلبِن وال ّطني يف عهد أيب موسى
ّ

شأهنا يف ذلك شأن املسجد اجلامع والوحدات اإلدار ّية األُ َخر يف املدينة(((.

وقدْ قام زياد بن أبيه بنقل دار اإلمارة قرب املسجد اجلامع سنة (673–#54م)،

متجسد ًا برغبة الوايل
ومل تذكر املصادر التّارخيية سبب ذلك النقل ،الذي يظنُّ ُه البحث
ّ

املذكور يف إضفاء اهلالة الدّ ين ّية لشخصه من خالل تلك املقارضة املكان ّية بني دار اإلمارة
اجلامهريي ،الذي يستند إىل
مسعى فيه حرص الوايل سياس ّي ًا عىل الكسب
واملسجد ،يف
ّ
ً
ٍ
ِ
شخص املسؤول ،يف حني َّ
أن هذه
يايس يف
موروث
يني ّ
ثقايف فيه اجلمع بني الدّ ّ
ٍّ
والس ّ

ايسّ ،
توف سنة 943/#332مُ .ينظر :ابن األثري ،الكامل:
عليها ،وويل الوزارة للمتقي باهلل الع ّب ّ
والذهبي ،سري أعالم النّبالء.105/15 :
410/8؛
ّ
((( ُينظر :مسكويه ،جتارب األمم.365/1 :
((( ُينظر :زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة :ص.45
((( ُينظر :زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة :ص.50-45
البالذري ،فتوح :ص.338-337
(((
ّ
البالذري ،فتوح :ص.338
((( ُينظر:
ّ
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مقر ًا لعبيد اهلل بن زياد عند تو ّليه البرصة؛ إ ْذ َّ
إن األخري ّاتذ قرص ًا
الدَّ ار مل تعد فيام بعد َّ
بعيد ًا عن املسجد ُيدعى قرص البيضاء(((.

وتم بناء دور
ويف والية َّ
قفي ،قام األخري هبدم دار اإلمارةّ ،
احلجاج بن يوسف ال ّث ّ

مـن طينها ولبنها وأبواهبا ،وبقيت البرصة بدون دار إمارة حتى ُأعيدَ بناؤها يف عهد
واجلص عىل أساسها ورفع سمكها(((.
سليامن بن عبد امللك((( باآلجر
ِّ

السجن الذي تعود بداياته إىل
ومن الوحدات العمران ّية األُ َخر يف مدينة البرصةّ ،

عهد عتبة بن غزوان؛ يقول البالذري يف ذلك :وبنى عتبة دار اإلمارة دون املسجد يف

(((
السجن
ُسمى الدّ هناء  ،وفيها ّ
الرحبة التي ُيقال هلا اليوم رحبة بني هاشم ،وكانت ت ّ
ّ

والدّ يوان.(((

رجح أحد الباحثني َّ
تم بعد إعادة بناء
وقدْ َّ
أن ترميم سجن البرصة وتوسيعه قد ّ

املسجد اجلامع ودار اإلمارة يف املدينة يف عهد زياد بن أبيه(((.

ويظهر َّ
السلطة من
للسجن مل يسجن فيه اإلمام الكاظم خلشية ُّ
أن املوقع اجلديد ّ

تأثريه عىل جمموع املسجونني ّ
بالسلطة ،ويميل الباحث
الكل ،وما سيتبع ذلك من تشهري ُّ
العواد((( بتحديدها موقع سجن اإلمام موسى
إىل ترجيح رأي الباحثة انتصار عدنان ّ

الكاظم يف كونه تابع ًا لقرص عيسى بن جعفر ،الذي كان – أي القرص احلاوي عىل
البالذري ،فتوح :ص.339
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،فتوح :ص.340
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،فتوح :ص.340
((( ُينظر:
ّ
احلموي ،معجم البلدان.493/2 :
((( الدّ هناء :منطقة من ديار بني متيمُ .ينظر :ياقوت
ّ

البالذري ،فتوح :ص338-337؛ والعميد ،العامرة اإلسالم ّية يف عهدي املعتصم واملتوكّل:
(((
ّ
ص.69
وتطورها :ص.157
السجون
ّ
((( ُينظر :احلصونة ،رائد محود ،نشأة ّ
((( ُينظر :اإلمام موسى بن جعفر يف سجن البرصة :ص.24
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ُسمى اخلُريبة ،ومن الواضح َّ
أن هذا االستنتاج للباحثة يف حتديد
السجن– يف منطقة ت ّ
ّ
ٍ
الصدوق يف قوله :فحبسه عيسى يف بيت من بيوت
نص َّ
السجن قد اعتمد عىل ِّ
موقع ّ
املجلس الذي كان جيلس فيه ،وأقفل عليه.(((

مه ّية
ومن الوحدات العمران ّية التي ُش ِّيدَ ْت يف البرصة،
(احلممات) ،التي كان هلا أ ّ
َّ

احلممات
كبرية يف األمصار اإلسالم ّية ،وقدْ
ْ
وردت أكثر من إشارة تارخي ّية عىل وجود ّ
يف البرصة يف العصور املختلفة.

فقدْ روي َّ
محام عبد اهلل بن عثامن بن أبـي العاص
محام ُّاتذ يف البرصة هـو ّ
أن ّأول ّ
الثقفي((( ،ومن ٍ
جهة أخرى ُيذكرَّ :
أن مسلم بن أيب بكرة((( ّاتذ َّمحام ًا ،وكان يكسب
ّ
من ُه َّ
كل يوم ألف درهم((( ،ما ُيشري إىل حجم األعداد التي كانت ترتاد ذلك احل ّمم يف

ِّ
الشأن ذاتهَّ :
كل أسبوع ،و ُذكر أيض ًا يف ّ
األسواري)((( كان قدْ أنشأ محام ًا يف
أن (سياه
ّ
البرصة(((.

ويبدو َّ
احلممات؛ وذلك لكون
أن مراحل متصري البرصة األوىل
ْ
شهدت ق َّلة يف بناء ّ

تتم َّإل مع حصول موافقة احلاكم ،أو بإذن وايل البرصة(((؛ وذلك ملا
عمل ّية البناء ال ُّ
((( عيون األخبار.82/1 :
الثقفي ،سكن البرصة ،واستعمله زياد عىل أردشريخرهُ .ينظر:
((( عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص
ّ
ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.415/14 :
البرصي ،روي أحاديث عن رسول اهلل ،مات حدود
الثقفي،
((( مسلم بن أيب بكرة بن احلارث،
ّ
ّ
سنة ُ .#90ينظر :ابن ح ّبان ،صحيح ابن ح ّبان303/3 :؛ وابن حجر ،تقريب التهذيب.177/2 :
البالذري ،فتوح :ص.344
((( ُينظر:
ّ
األشعري حمارص ًا
األسواري :أحد جند يزدجرد ،كان قد بعثه إىل األهواز ،فوجد أبا موسى
((( سياه
ّ
ّ

احلموي ،معجم البلدان:
البالذري ،فتوح :ص401؛ وياقوت
للسوس ،فدخل اإلسالمُ .ينظر:
ّ
ّ
ّ
.317/5
البالذري ،فتوح :ص.344
((( ُينظر:
ّ
والبالذري ،فتوح :ص.401
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات10/2 :؛
ّ
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الص ّح ّي لدخول بعض املوا ّد احلارقة يف استعامالت
احلممات من تأثري عىل الوضع ّ
تُس ِّب ُبه ّ

احلممات ،فض ً
الص ّح ّية العا ّمة((( ،وهذا
ال عام تفرزه من موا ّد قذرة قد تؤ ّثر عىل األحوال ّ
ّ
احلممات َّإل يف
ما نستش ّفه من رواية
ّ
البالذري يف هذا االجتاه؛ إ ْذ يقول :كان زياد يمنع ّ
يرض فيه أحد.(((
املكان الذي ال ُّ

السابق يتَّضح لنا َّ
أن هناك تعليامت تُصدرها اجلهات العليا
ومن خالل الن ِّ
َّص َّ

الص ّحة العا ّمة يف املدينة.
احلممات يف مدينة البرصة للمحافظة عىل ّ
بخصوص تشييد ّ

احلممات َّإل أنَّنا نجد ومن خالل ما أوردته
ومع وجود التّعليامت املانعة إلنشاء ّ

املصادر التّارخي ّية َّ
احلممات قد ُأنشئت يف البرصة ،وجاء يف هذا
أن العديد من تلك َّ
اخلصوص َّ
محا ٍم ،وقد محل هذا احل ّمم اسمه(((،
الض ِّبي((( قام ببناء َّ
أن املنجاب بن راشد ّ

وسمته باسمها((( ،ويبدو َّ
َ
تص ًا
وش َّيدَ ت (ريطة) زوجة زياد َّ
أن احلامم األخري كان م ُ َّ
محام ًا َّ

محامات ُأ َخر يف البرصة؛ إ ْذ جاء َّ
الرجال .وفض ً
أن
عم تقدّ م ،فقد ُش ِّيدَ ت ّ
ال ّ
بالنّساء دون ّ

((( ُينظر :العيل ،خطط البرصة :ص.131
((( أنساب األرشاف.129/4 :

ثم كان مع زياد ،وقدم
((( املنجاب بن راشد :أحد األمراء ،كان عىل ميرسة معقل بن قيس يف البرصةّ ،
الطربي ،134/4 :وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.423/3 :
الطربي ،تاريخ
معه إىل معاويةُ .ينظر:
ّ
ّ
البالذري ،فتوح :ص.344
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،فتوح :ص.344
((( ُينظر:
ّ
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احلر((( ،وغريهم ،كانوا قد ش ّيدوا ّمحامات فيها(((.
عبيد اهلل بن أيب بكرة  ،واحلصني بن أيب ّ
ٍ
ٍ
خمتلفةَّ ،إل َّ
وبالرغم من َّ
أن ما
وحدات عمران ّي ٍة
شهدت تشييد
أن مدينة البرصة
ْ
ُّ
ٍ
أن ُيشار إليه هو َّ
يمكن ْ
رقعة تبعد عن دجلة قرابة أربعة
تم تشييدها يف
أن هذه املدينة ّ
(((
هنر عند متصريها يمكن ْ
دت
أن يربطها بدجلة((( ،ومن هنا تو ّل ْ
فراسخ  ،ومل يكن فيها ٌ

الشب من أصعب املشاكل
مشكل ٌة حقيق َّي ٌة تتم ّثل بق ّلة مصادر املياه؛ إ ْذ كان توفري مياه ُّ

ٍ
أحواض
واجهت سكّان املدينة ،وقدْ حاول بعض الوالة معاجلة تلك املشكلة ببناء
التي
ْ

البالذري يف هذا اخلصوص ،بقوله :وكان الوالة واألرشاف
جلمع ماء املطر ،و ُيشري
ّ

َ
للحجاج فيها صهريج
الصهاريج ،وكان
بالبرصة
ّ
يستعذبون املاء من دجلة ،وحيتفرون َّ
معروف جيتمع فيه ماء املطر ،وكان البن عامر وابن زياد صهاريج يبيحوهنا النّاس.(((
وسكَّاهنا من ِش ّحة املياه
السابق ما
ْ
ويبدو من خالل الن ِّ
كانت تعانيه البرصة ُ
َّص َّ

الرغم من َّ
أن عتبة بن غزوان قدْ اختار للمسلمني مكان ًا قريب ًا من املشارب
فيها ،عىل ُّ
واملرعى(((.

الثقفي ،ولد سنة  ،#14استعمله زياد عىل سجستان ،وويل
((( عبيد اهلل بن أيب بكرة :أبو حاتم
ّ
قضاء البرصة ،تويف سنة ُ .#79ينظرّ :
فدي ،الوايف
والص ّ
هبي ،تاريخ اإلسالم477/5 ،20/4 :؛ ّ
الذ ّ
بالوفيات.240/19 :
احلر :أحد عامل عمر بن اخلطاب واله ميسان ،وكان من حمدّ ثي البرصة ،شارك
((( احلصني بن أيب ّ
مع األحنف بن قيس يف فتح بلخ سنة ُ .#32ينظر :ابن سعد ،الطبقات285 ،125/7 :؛ وابن حجر
العسقالين ،اإلصابة.74/2 :
ّ
البالذري ،فتوح البلدان :ص.344
نظر:
((( ُي
ّ
معرب ،يقدّ ر بثالثة أميالُ .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب:
السني ،فاريس ّ
((( ال َفرسخ :بفتح ّ
44 /3؛ وال ّطرحيي ،جممع البحرين.384/3 :
((( ُينظر :العيل ،خطط البرصة :ص.139
((( فتوح البلدان :ص.417
احلموي ،معجم البلدان.431/2 :
البالذري ،فتوح البلدان :ص393؛ وياقوت
((( ُينظر:
ّ
ّ
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–شحة املياه– خ َّف ْت نوع ًا ما بعد ْ
ويبدو َّ
أن خرج األحنف بن
أن هذه املشكلة
َّ

رجال ً
قيس((( إىل عمر بن اخل ّطاب يف مج ٍع من أهل البرصة؛ إ ْذ جعل عمر يسأهلم ً
رجال
ال له :أما لك حاجة؟ قال األحنف :بىل يا أمري املؤمننيَّ ،
حتّى سأل األحنف ،قائ ً
إن

مفاتيح اخلري بيد اهللَّ ،
وإن إخواننا من أهل األمصار نزلوا منازل األمم اخلالية بني املياه
جيف نداها وال يثبت مرعاها ...خيرج
العذبة واجلنان امللت ّفة ،وإنَّا نزلنا سبخة بشاشة ال ُّ

الرجل فيستعذب املاء من فرسخني ...فكتب إىل أيب موسى األشعري –وايل البرصة–
َّ

ْ
أن حيتفر هلم هنر ًا(((.

الطربي إىل وفادة أهل البرصة عىل عمر ليقدِّ موا شكواهم إليه
ويف اإلطار ذاته ،أشار
ّ
ِ
...وإن إخوا َننَا ِمن ِ
ّ
الكوفة نز ُلوا يف
أهل
شحة موارد املياه؛ فذكر قوهلم:
بخصوص ّ
ابِ ِ ِ ِ ،
العيون ِ
ِ
ِ
الع َذ ِ
ِ
الغاس َق ِةِ ،م َن
مثل َحدَ َق ِة ال َب ِع ْ ِي
واجلنان اخل َصاب ،فتأتيهم ُ
ثامرهم ومل ْ
ف هلا يف ال َف ِ
ِ
معرش ِ
البرصة نز ْلنَا َسبِخ ًة ّ
الة،
أهل
ُت َْضدْ  ،وإنّا
هشاش ًةَ ،ز ِع َق ًة ن َّشاش ًةَ ،ط َر ٌ
َ
ِ
اج ،جيري إليها ما جرى يف ِ
البحر األُ َج ِ
ف هلا يف
مثل َم ِريء النَّعا َم ِة.(((
و َط َر ٌ
الرغم من حفر األهنار من ِّ
بقيت تعاين من
شط العرب إىل املدينة َّإل َّأنا
ْ
وعىل ُّ
ٍ
أهم املشاكل التي يعانيها
مشكلة أخرى مت ّثلت بملوحة املاء؛ إ ْذ ظ ّل ْت هذه املسألة من ّ

والر ّحالة،
سكّان البرصة ،وقد ُو
ْ
صفت حالة ملوحة املاء من قبل العديد من اجلغراف ّيني ّ
فاالصطخري -مثالً -يقارن بني البرصة والكوفة ،فيقولَّ :
إن الكوفة قريبة من البرصة
ّ

ّميمي أبو بحر ،س ّيد متيم ،أحد
عدي،
ّ
الس ّ
املنقري ،الت ّ
املريَّ ،
((( األحنف بن قيس بن معاوية بن حصنيّ ،
الشجعان ،أدرك النبي ومل يرهُ ،أ ِ
الفصحاء ّ
رسل إىل خراسان فدخلها ،ومت ّلك مدهنا ،اعتزل اجلمل
ّ
عيل ،تويف سنة ُ .#72ينظر :ابن سعد الطبقات66/7 :؛ وابن خ ّلكان،
وشهد ص ّفني مع اإلمام ّ
وفيات األعيان230/1 :؛ ّ
هبي ،تاريخ.129/3 :
والذ ّ
البالذري ،فتوح :ص.347-346
((( ُينظر:
ّ
الرسل وامللوك ،75/4 :و ُينظر :اهلمذاين ،ابن الفقيه ،خمترص البلدان :ص.189
((( تأريخ ّ
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وأعذب من البرصة.(((
أصح
ُ
يف املساحة ،لك ّن هوا َءها وما َءها ُّ

املقديس َّ
ألنا ثلث ماء البحر ،وثلث ماء
ويؤكّد
أن مياه البرصة غري ط ّيبة ،وماحلة؛ َّ
ّ

اجلزر ،وثلث ماء احلجر((( ،يف حني يصف ابن بطوطة ماء البرصة ،فيشري إىل أنّه إذا

غلب املاء ْ
املالح عىل ْ
العذب عىل
غلب املا ُء
العذب ،أ َّما إذا غلب اجلزرَ ،
ُ
غلب املدُّ َ ،
املالح ،وعند ذاك يأخذ أهايل البرصة املاء إىل دورهم(((.

وعىل هذاَّ ،
ّطورات
فإن مشكلة املياه ظ َّل ْت عالقة طول الفرتات التّارخي ّية والت ّ

َ
السياس ّية التي شهدهتا البرصة؛ إ ْذ َّ
يعانون من مشكلة ملوحة املياه
إن البرص ّيني ظ ّلوا
ّ
ٍ
ٌ
يف ِّ
كل زمان من دون ْ
حلول جذر ّي ٌة هلذه املشكلة من قبل احلكومات
أن تكون هناك
املتعاقبة ،الس ّيام يف حقبة الدّ راسة.

احليا ُة االجتماع ّي ُة واالقت�صاد ّي ُة يف الب�صرة

لقد م ّثل ُ
أهل العالية -فض ً
ال عن القبائل العرب ّية األُ َخر ،كمرض ،وربيعة ،واألزد ،وبكر

السكّان األوائل
ابن وائل ،ومتيم ،وخزاعة ،ورباب ،وحنظلة ،وذهل ،وعبد القيسّ -

ملدينة البرصة ،الس ّيام َّأنم نزلوها مع الوايل عتبة بن غزوان سنة (635/#14م)(((،
أي :يف بداية التّمصري.

وفض ً
بدأت فيه
ال عن التّكوينات القبل ّية العرب ّية املشار إليها ،ويف الوقت الذي
ْ

اإلسالمي ،الذي أ ّدى
بالشوع بعمل ّيات الفتح
اجليوش العرب ّية اإلسالم ّية من البرصة ّ
ّ

إىل ْ
والسبايا الذين كانوا
أن تغنم تلك اجليوش غنائم كثرية ،ويقع يف ضمنها األرسى ّ
وز َ
عون عىل املقاتلة ،هؤالء شكّلوا فيام بعد نوا ًة لعنارص جديدة ،أ ّد ْت دور ًا واضح ًا يف
ُي َّ

((( املسالك واملاملك :ص.82
((( ُينظر :أحسن التقاسيم :ص.149
((( ُينظر :رحلة ابن ب ّطوطة :ص.139
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.172-171
((( ُينظر :الدّ
ّ
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البرصي.
املجتمع
ّ

ومن هنا يمكن القولَّ :
البرصي
إن العنارص االجتامع ّية التي تَشك ََّل منها املجتمع
ّ

تباينت يف أصوهلا وأجناسها ،ويمكن تقسيم ذلك عىل النحو اآليت:
ْ

تضم أعداد ًا
الرقيق :ومعظم هؤالء كانوا من أرسى احلروب؛ إ ْذ ْ
كانت البرصة ُّ
ّ -1

كبري ًة منهم؛ بسبب كثرة الفتوحات اإلسالم ّية وانتصار املسلمني يف بالد فارس.

 -2أهل ِّ
الذ ّمةُ :يراد بأهل ِّ
والزرادشت ّيني الذين اشرتط
الذ َّمة اليهود والنّصارى ّ
دفع مبل ٍغ ُم َّ ٍ
َ
عي ُيدعى (اجلزية)((( ،وقدْ احتفظ هؤالء بدياناهتم
عليهم
املسلمون َ
ٍ
جنب مع العرب املسلمني(((.
بحر ّية العبادة يف البرصة جنب ًا إىل
األصل ّية ،ومتتعوا ّ

املهمة يف جمتمع البرصة ،ويكون الوالء
 -3املوايل :وتُعدُّ هذه الفئة من الفئات ّ
ٍ
ٍ
لتعرض َّ
الشخص لعقوبة
عادة باالنضامم إىل قبيلة عرب ّية مع ّينة ،أ ّما لفقدان النّسب ،أو ّ
ٍ
األعم األغلب يكون هؤالء
بقبيلة أخرى ،أو يف
تضطره إىل ترك قبيلته فيلتحق
مع َّي ٍنة
ِّ
ُّ
والسيابجة
كالز ّط(((،
األشخاص من عنارص غري عرب ّية ُّ
ّ

(((

واألساورة ،الذين كان

األشعري،
منهم أعداد يف مدينة البرصة ،وكان أكثرهم قد أسلم يف والية أيب موسى
ّ
الشأنَّ :
الطربي يف هذا ّ
أن عتبـة بن غزوان نزل اخلريبة،
الذي أنزهلم البرصة ،وقد ذكر
ّ

((( اجلزية :ما يؤخذ من أهل ّ
والزرادشت ّيني مقابل محاية الدّ ولة هلم،
الذ ّمة وهم اليهود والنصارى ّ
الطرحيي ،جممع البحرين372/1 :؛ وأبو حبيب،
وضامن استقرارهم يف مدهنم ومناطقهمُ .ينظر:
ّ
الفقهي :ص.62
سعدي ،القاموس
ّ
((( ُينظر :معروف ،ناجي ،أصالة احلضارة العرب ّية :ص.77-76
الزبيدي ،تاج العروس:
السندُ .ينظر:
الزطّ :
((( ُّ
ّ
السودان طوال ،وقيل قوم من ِّ
بالض ّم ،جنس من ُّ
.270/1
األشعري البرصة،
ثم أسكنهم أبو موسى
ّ
السواحلّ ،
السند ،سكنوا َّ
السيابجة :أقوام من أهل ِّ
((( ّ
البالذري ،فتوح
ُقتل مجاعة منهم يف البرصة من قبل طلحة والزبري؛ لرفضهم تسليم بيت املالُ .ينظر:
ّ
البلدان :ص.369 ،367
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وباألب ّلة مخسامئة من األساورة حيموهنا.(((

فض ً
ال عن العنارص املذكورة من املوايل ،كان هناك األتراك الذين جاء هبم عبيد اهلل

ابن زياد بعد أرسهم يف أواسط آسيا ،وكانوا قرابة األلفني ،ومنهم سبايا من بخارى(((،
وغريها(((.

امتزجت هذه العنارص يف ما بينها بمرور الوقت ،واختلط اجلميع بروابط
وقدْ
ْ

أن يكون ّ
جديدة ،ما ساعد عىل ْ
كل هؤالء عنارص أساس ّية يف تشكيل جمتمع البرصة يف
املستقبل(((.

البرشي بني سكّان البرصة -فض ً
ال عن عوامل مبارشة ُأ َخر،
أ ّدى هذا االمتزاج
ّ

يب -إىل ازدهار اقتصاد املدينة؛ إ ْذ َّ
إن العنارص
كاملوقع ،والقرب من مياه اخلليج العر ّ
ساعدت
املكونة ملجتمع البرصة أ ّد ْت دور ًا يف اإلسهام بنشاطات خمتلفة يف املدينة،
ْ
ّ

والصناع ّية
الزراع ّية
السكّان ّ
ّ
عىل إنعاش احلركة االقتصاد ّية فيها ،فقدْ كان لنشاطات ّ
والتّجار ّية دور ًا يف حركة احلياة يف تلك املدينة ،وكان يقف وراء ّ
كل ذلك بطبيعة احلال
عت موارده االقتصاد ّية ،التي يمكن ْ
أن نجملها عىل النّحو
املجتمع
تنو ْ
البرصي ،الذي ّ
ّ
اآليت:

الزراعة من أوائل ِ
كانت
احلرف التي مارسها البرص ّيون ،فقدْ
ْ
 -1الزراعة :تُعدُّ ّ

تم التّأكيد عىل رضورة ْ
أن تكون
احلرفة األوىل التي امتهنها سكّان املدينة األوائل ،فقدْ ّ
الرسل وامللوك.594/3 :
((( تاريخ ّ
املهمة يف إقليم اهلند ،حتتوي عىل قلعتني ،أحدمها خارج املدينة ،واألخرى
((( بخارى :من املدن ّ
بداخلهاُ .ينظر :ابن حوقل ،صورة األرض :ص.398
والطربي ،تاريخ
والبالذري ،فتوح البلدان :ص468؛
((( ُينظر ابن قتيبة ،عيون األخبار133/1 :؛
ّ
ّ
الرسل وامللوك.395/3 :
ّ
الرسل وامللوك.395/3 :
البالذري ،فتوح البلدان :ص،468
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ

 ................................................................. 52الت�ش ّيع يف الب�صرة

للزراعة ،ذات املحتطب واملرعى(((.
الصاحلة ّ
املمصة قريبة من األرايض ّ
املنطقة َّ

وبعد نزول العرب البرصة ،وجدوا َّ
للزراعة ،الس ّيام زراعة النّخيل،
أن أرضها صاحلة ّ

فبدأوا بغرسه ،وقيلَّ :
ثم تبعه
إن أبا بكرة َّأول َمن غرس النّخيل يف البرصة من املسلمنيّ ،
النّاس عىل ذلك(((.

وحوت عىل أصناف من التّمر مل حتوها
كانت البرصة أكثر البالد نخيالً،
ومن هنا،
ْ
ْ

ايس هارون؛
أ َّية مدينة أخرى ،ونجد مصداق ذلك من خالل ما أشار إليه احلاكم الع ّب ّ
ٍ
ٍ
إ ْذ قال :نظرنا فإذا ُّ
وفضة عىل وجه األرض ال يبلغ ثمن نخيل البرصة.(((
ذهب
كل

السابق ْ
محلت
بالقوة االقتصاد ّية للمدينة ،التي
نقر
ْ
ّ
ويمكننا من خالل الن ِّ
أن َّ
َّص َّ
ٍ
الزراع ّية بام حتويه األرايض األُ َخر من ٍ
وفضة،
ذهب
ايس إىل مقارنة منتوجاهتا ِّ
هارون الع ّب ّ
ليقودنا ذلك إىل القول َّ
كانت مورد ًا اقتصاد َّي ًا َّ ً
مهم
الزراعة -والس ّيام زراعة النَّخيلْ -
إن ِّ
ٍ
ٍ
بصورة عا ّم ٍة.
خاص ٍة ،وللدَّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية
للبرص ّيني بصورة ّ
مه ّية بمكان اإلشارة إىل َّ
بالزراعة يف البرصة-وكام أسلفنا -كان
أن االهتامم ّ
ومن األ ّ
أراض زراع ّية َملن ِ
ٍ
ُ
وجدَ أه ً
عت
عت
ال لذلك ،فقدْ ُذ ِكر أنَّه ُأقطِ ْ
منذ بداية التّمصري؛ إ ْذ ُأقطِ ْ

(((
ثم أصبح ذلك سنَّ ًة جاري ًة،؛ إ ْذ أقطع الوال ُة أرايض للنّاس
ٌ
أرض لعبد اهلل بن رافع ّ ،

توسعوا يف ذلك(((.
لزراعتها ،وقدْ َّ

للصناعات؛ وذلك لكون
الصناعة :مل تشهد البرصة يف بداية متصريها رواج ًا ّ
ّ -2
ينحدرون من ٍ
َ
دخلت قوم ّيات ُأ َخر
الزمن
أغلب سكَّاهنا
ْ
بيئة بدو َّي ٍةَّ ،إل أنَّه بعد مدَّ ٍة من َّ

البالذري ،فتوح البلدان :ص.337
((( ُينظر:
ّ
احلموي ،معجم البلدان.432/1 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ

احلموي ،معجم البلدان.438/1 :
((( ياقوت
ّ
األنصاري ،صحايب شهد ُأحد ًا ،ونزل البرصة بعد متصريها.
((( عبد اهلل بن رافع بن سويد بن حزام،
ّ
العسقالين ،اإلصابة.67/4 :
ُينظر :ابن حجر
ّ
احلموي ،معجم البلدان.450/1 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
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َ
الصناعات إىل املدينة اجلديدة((( ،وبمرور الوقت أبدع
البرصة،
فأدخل هؤالء معهم ّ

الصناعات ،وأبدوا براع ًة كبري ًة فيهاّ ،
ولعل يف مقدَّ مة
سكّان البرصة يف ممارسة خمتلف ّ

والسفن واملراكب اخلشب ّية وغري ذلك(((.
صناعات املدينة صناعة املنسوجات والدّ يباجُّ ،
الشك فيهَّ ،
َّ
كانت
وجدت يف البرصة يف خمتلف الفرتات
أن األسواق التي
وممَّا
ْ
ْ

والصنّاع الذين كانوا يل ّب َ
ون احتياجات النّاس من سكّان
حتتوي عىل العديد من احلرف ّيني ُّ
املدينة ،وغريهم.

مر بنا َّ
أن مدينة البرصة -ونقصد بذلك األ ُب ّلةُ -أطلق عليها
 -3التّجارة :لقد َّ
ٍ
ٍ
والصيـن ،وهذا ُّ
يدل عىل َّأنا
سابقة عىل التّمصري اسم فرج اهلنـد
فرتات
يف
ّ

الرئيس للبضائع التّجار ّية القادمة من خمتلف أنحاء املعمورة((( ،وبالنّظر
املرفأ َّ
إىل وجود ٍّ
كانت املدينة مه َّيأة أكثر من
الزراعة
والصناعة يف البرصة ،فقدْ
ْ
كل من ّ
ّ

الرئيس الذي يربط العراق
وأنا امليناء ّ
غريها لنشاط احلركة التّجار ّية فيها ،الس ّيام َّ

ايس– بغريه من البالد اإلسالم ّية.
– مركز الدّ ولة اإلسالم ّية يف العرص الع ّب ّ

 -4املوارد املال ّية :وتشكّل موارد الغنائم((( ،والفيء((( ،واجلزية ،واخلراج(((،

((( ُينظر :ابن خلدون ،املقدّ مة :ص.401
احلموي ،معجم البلدان.438/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،عيون األخبار317/1 :؛ وياقوت
ّ
((( ُينظر :ص 23من الكتاب.
تقسم عىل مخسة أقسام حسب اآلية
((( الغنيمة :ما حصل عليه املسلمون عن طريق احلرب ،وهي ّ
ِ
القرآن ّيةَ :ا ْع َلمو ْا َأنَّم غَنِمتُم من َش ٍء َف َأ َّن لِ ُخُس ُه َولِلرس ِ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيت ََامى َوا َْل َساك ِ
ني َوا ْب ِن
َّ ُ
َ
ُ َ ْ ِّ
ْ
السبِ ِ
السلطان ّية :ص.127
يل( األنفالُ .)41:ينظر:
ّ
املاوردي ،األحكام ُّ
َّ
ٍ
ٍ
((( الفيء :هو املال الذي حيصل عليه املسلمون من املرشكني بغري قتال وال إجياف بخيل أو ركاب،
السلطان ّية :ص.241
وهو كامل اهلدنة واجلزية وأعشار املتاجرةُ .ينظر:
ّ
املاوردي ،األحكام ُّ
الضيبة املفروضة عىل األرض املفتوحة من قبل املسلمني ،وهو واقع عىل عدَّ ة أقسام
((( اخلراج :هي َّ
السلطان ّية :ص.154
من تفصيالت النّظر ّية اإلسالم ّية يف اخلراجُ .ينظر:
ّ
املاوردي ،األحكام ُّ
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(((
الرئيسة التي تدخل
أهم تلك املوارد(((؛ إ ْذ َّإنا
والزكاة((( ،والعشور
ْ
ّ
كانت املوارد َّ
ّ
ٍ
ٍ
اإلسالمي؛ وذلك نتيجة لكثرة الفتوحات اإلسالم ّية التي
كبرية يف بيت املال
وبنسب
ِّ
كانت جبهة البرصة تشتمل عىل :البرصة ،واألهواز،
اشرتك فيها مقاتلو البرصة؛ إ ْذ
ْ

ودست ميسان((( ،وفارس(((.

لت تلك األمور -فض ً
الضائب -موار َد أ ّد ْت إىل
وبنا ًء عىل ما تقدّ م ،فقدْ م ّث ْ
ال عن ّ

انتعاش اقتصاد املدينة ،وجعلها مركز ًا جتار ّي ًا مه ًام ،ليس يف العراق فحسب ،بل يف العامل

قاطبة.

ٍ
ّ
روايات تارخي ّي ٍة بخصوص جباية أرض العراق ،ويف مقدَّ متها
ولعل ما ورد من

الش َّك َّ
البرصة ،يشري بام ال يقبل َّ
أن هلذه املدينة دور ًا يف إنعاش القيمة املال ّية الكبرية املتأتّية

من اقتصاد الدّ ولة اإلسالم ّية منذ عهد عمر بن اخل ّطاب ،فقدْ جاء يف هذا اخلصوص َّ
أن

ما ُيبى من أرايض العراق يف عهد عمر كان مائة مليون درهم يف ِّ
كل سنة(((.

َّ
إن ما مت ّ ْت اإلشارة إليه بخصوص متصري البرصة ومنشآهتا العمران ّية ،ووحداهتا

اإلدار ّية ،ما هو َّإل ٌ
واضح عىل َّ
أن هذه املدينة من املدن العرب ّية اإلسالم ّية الكربى
دليل
ٌ
مه ّيتها االقتصاد ّية
نالت ذلك التّم ُّيز من خالل موقعها
واملتم ّيزة ،وقدْ ْ
االسرتاتيجي ،وأ ّ
ّ

الضيبة املفروضة عىل املسلمني القادرين عىل دفعها ،وهي واجبة يف املعادن
الزكاة :وهي
((( ّ
َّ
واألموال واملوايش ،برشط بلوغها النصاب ،وبقائها يف حوزة أصحاهبا حوالً كامالًُ .ينظر :أبو
يوسف :اخلراج :ص.95
الزرع وال ّثامرُ .ينظر :القريش ،حييى بن آدم،
((( العشور :وهي الرضيبة املفروضة عىل املسلمني يف ّ
اخلراج :ص.112
السلطان ّية :ص.161 ،143
((( ُينظر:
ّ
املاوردي ،األحكام ّ

السكون ،وسني مهملة وآخره نون :اسم كورة واسعة كثرية القرى
ثم ّ
((( دست ميسان :بالفتح ّ
احلموي ،معجم البلدان.235/5 :
والنّخيل تقع بني البرصة وواسط ،وفيها قرب نبي اهلل عزير .ياقوت
ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،عيون األخبار.214/1 :
((( ُينظر :أبو يوسف ،اخلراج :ص.124

ري الب�صرة 55 .....................................................
الف�صل الأ ّول/مت�ص ُ

والسياس ّية واالجتامع ّية التي اكتسبتها بعد ْ
أهم حوارض العامل
حتو ْ
أن َّ
لت إىل إحدى ّ
ّ

اإلسالمي.
ّ

ٍ
ٍ
خمتلفة أحداث ًا سياس َّية غاية يف
وبفرتات زمن َّي ٍة
شهدت
مه ّية املدينة ،فقدْ
ْ
وبالنَّظر إىل أ ّ

اإلسالمي ،فاستح ّق ْت بذلك اهتامم اخللفاء واحلكّام
رت يف حركة سري التّاريخ
مه ّية أ َّث ْ
ّ
األ ّ

السياس ّية عىل وجه اخلصوص.
الذين جعلوها نصب أعينهم؛ لدورها املؤ ّثر يف احلياة ّ

بيعي ْ
دور يف أحداث التّاريخ
أن يكون لسكّان البرصة بعنارصهم املختلفة ٌ
ومن ال ّط ّ

الص ُعد املختلفة ،األمر الذي محل
اإلسالمي؛ إ ْذ
ْ
كانت هلم مشاركات واضحة عىل ُّ
ّ

حلارضت العراق :البرصة والكوفة ،فدعيتا
خاصة
َ
املؤر َ
خني عىل إعطاء تسمية ّ
بعض ّ
بـ(العرا َق ِ
ني)(((.

((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان42/2 :؛ .229 ،44

ال َف ْ�ص ُـل ال ّثاين
التّ�ش ّي ُع َو ُج ُذ ْو ُره يف ال َب ْ�صر ِة

ُ
املبحث الأ َّو ُل
التّــ�ش ّي ُع

ّ
الشيع ُة يف ال ّلغة تعني :األعوان واألنصار(((؛ إ ْذ ُيقال فالن من شيعة فالن ،أي :ممَّن

يرى رأيه ،واجلمع أشياع((( ،وعىل ذلك ُيقال :شايعتُك عىل كذا ،أي :تابعتُك عليه(((،
(((
وكل قو ٍم اجتمعوا عىل ٍ
والشيعة القوم الذين جيتمعون عىل األمرُّ ،
ِّ
ثم
أمر فهم شيعة ّ ،

صارت ّ
الشيعة نبز ًا جلامعة خمصوصة(((.
ْ

وردت لفظة (شيعة) يف أكثر من موضع من نصوص القرآن الكريم ،وتشري
وقدْ
ْ
إىل َّ
وإِ َّن ِمن ِشي َعتِ ِه
أن ال ّلفظة تعني األتباع واألعوان واألنصار ،منها :قوله تعاىلَ :
َِ ِ
عز ّ
و َل َقدْ َأ ْه َل ْكنَا َأ ْش َيا َعك ُْم ،((( وقوله تعاىل:
يم ،(((وقوله ّ
وجل -أيض ًاَ :-
ل ْب َراه َ
َ ف َو َجدَ فِ ْي َها َر ُج َل ْ ِ
ي َي ْقتَتِ َل ِن َه َذا ِمن ِشي َعتِ ِه َو َه َذا ِم ْن َعدُ ِّو ِه ،(((وقوله تعاىلُ  :ث َّم
ِ ٍ
ِ
ح ِن ِعتِ ّي ًا.(((
الر ْ َ
َلن َِنز َع َّن من ك ُِّل شي َعة َأ ُّ ُي ْم َأ َشدُّ َع َل َّ

((( ُينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس ال ّلغة :ص.545
((( ُينظر :ابن دريد ،مجهرة ال ّلغة.227/3 :
الزخمرشي ،أساس البالغة :ص.408
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب.258/7 :
ومي ،املصباح املنري :ص.178
((( ُينظر :الف ّي ّ

الصافات ،اآلية (.)83
((( من سورة ّ
((( من سورة القمر ،اآلية (.)51
((( من سورة القصص ،اآلية (.)15
((( من سورة مريم ،اآلية ( ،)69وللمزيدُ ،ينظر :سورة احلجر ،اآلية ( ،)10سورة سبأ ،اآلية(.)54
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ٍ
حدة ،ويقع عىل الواحد
الرجل بالكرس :أتباعه وأنصاره ،والفرقة عىل
وشيعة ّ

واالثنني واجلمع واملذكّر واملؤنّث ،وقدْ غلب هذا االسم عىل ِّ
كل َمن ّ
يتول اإلمام عل ّي ًا

خاص ًا ،ومجعه شيع وأشياع ...وتش ّيع :ا ّدعى دعوى
وأهل بيته ،حتّى صار اس ًام هلم
َّ
ّ
الشيعة(((.

ُ
الشيعة الفرقة من النّاس ،...،وقدْ غلب هذا االسم عىل َمن ّ
وأصل ّ
يتول عل ّي ًا وأهل

خاص ًا ،فإذا قيل فالن من ّ
الشيعة
بيته رضوان اهلل عليهم
َ
أمجعني ،حتّى صار هلم اس ًام ّ

األزهري:
ُعرف منهم ،...،وأصل ذلك من املشايعة ،وهي املتابعة واملطاوعة؛ قال
ّ
ّ
ويوالونم.(((
النبي
والشيعة قوم َ ْي َو ْو َن هوى عرت َة ّ
َ

َ
أ َّما ّ
جيتمعون عىل إمام أو مذهب
فإنا الفرقة من القوم الذين
الشيعة اصطالح ًاَّ ،

َ
َ
ويعملون بام ُيشار إليهم من زعيمهم ،وقد غلبت
الرأي نفسه،
أو طائفة،
ويرون َّ
عيل بن أيب طالب و َمن ّ
يتوله ،وقد أشار بذلك
هذه التّسمية عىل أتباع اإلمام ّ

هرستاين ،قائالًَّ :
إن ِّ
ّ
الشيعة هم الذين شايعوا عل ّي ًا عىل اخلصوص ،وقالوا بإمامته
الش
ّ
أن اإلمامة ال خترج من أوالدهْ ،
نص ًا ووص َّي ًة ،إ َّما جل َّي ًا أو خف َّي ًا ،واعتقدوا َّ
وإن
وخالفته َّ
خرجت فبظل ٍم يكون من غريه ،أو بتق َّي ٍة من عنده.(((...
ْ
ّوبختي ،قائالًِّ :
املسمون
عيل بن أيب طالب
كذلك أشار الن
ّ
ّ
الشيعة وهم فرقة ّ

ّبي وبعده ،معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته،
عيل يف زمان الن ّ
بشيعة ّ

وعمر
الفاريس ،وأبو ذر جندب
الكندي ،وسلامن
ومنهم :املقداد بن األسود
ّ
ّ
الغفاريّ ،
ّ
ابن يارس
عيل ،وهم َّأو ُل َمن ُس ِّم َي باسم التّش ُّيع
ّ
املذحجي ...و َمن وافق مو َّدته مو َّدة ّ

((( ُينظر :الفريوز آبادي ،القاموس املحيط :ص.662
((( ابن منظور ،لسان العرب.258/7 :
((( امللل والنحل.108/1 :
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من هذه األ َّمة؛ َّ
قديم.(((...
ألن التّش ُّيع ٌ

ربيس َّ
أن ِّ
الشيعة هم اجلامعة التي تتَّبع رئيسها وصار بالعرف عبارة عن
ُ
ويذكر ال ّط ّ

عيل بن أيب طالب ،الذين كانوا معه عىل أعدائه ،وبعده مع َمن قام مقامه من
شيعة ّ
أبنائه.(((

للشيخ املفيد بشأن لفظة ّ
وثمة رأي ّ
(الشيعة)؛ إ ْذ تعني عنده-أيض ًا :-األتباع
َّ

واألعوان ،عىل االطالق ،كقولنا هؤالء من شيعة بني أم ّية ،أو من شيعة بني الع ّباس،
أومن شيعة فالن ،أما إذا ُأ ِ
دخ َل فيها أل التّعريف ،فهي عىل التّخصيص ال حمال ألتباع
ّ

الرسول الكريم بال
أمري املؤمنني عىل سبيل الوالء له ،واعتقاد إمامته بعد ّ

فصل(((.

إذن ،من خالل ذلك ،يمكن القول َّ
إن لفظة ِّ
الشيعة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بشخص ّية

إهلي،
عيل ،فاإلمامة
ْ
ليست ظاهر ًة عفو َّي ًة يف األ َّمة ،بل هي مرتبطة بترشي ٍع ٍّ
اإلمام ٍّ
شك يف ّ
الرسول األعظم ،فال ّ
جاءت للتجسيد واحلركة
أن اإلمامة
ْ
ومقتبسة من سنة ّ

يف إطار تفعيل األحكام وتطبيق املامرسات النبو ّية ،وهذا ُيشري إىل َّ
وردت
أن لفظة شيعة
ْ

خمتصة باتّباع اإلمام
عيل ،ولكنّها مل تك ْن ّ
يف القرآن الكريم قبل ظهورها أ ّيام اإلمام ّ
بكل ٍ
اختص ْت ِّ
وخرجت
غلبت بعد ذلك
ثم
فرقة
عيل ،بل
ْ
ْ
ْ
َّ
أمجعت أمرها عىل يشءّ ،
ّ
أصبحت هلم اس ًام مم ّيز ًا
متسك بأهل البيت ،حتّى
عن هذا املفهوم،
ْ
َّ
بمن َّ
واختص ْت َ

عمن سواهم من سائر الفرق اإلسالم ّية األُ َخر.
متتاز به َّ

وردت لفظة ّ
عم
وقدْ
ْ
السنّة النّبو ّية ّ
الشيفة ،ولكنّها ختتلف يف واقعها ّ
الشيعة يف ّ

الشيفة تعني :األتباع واألنصار واألعوان الذين
السنّة ّ
جاء به القرآن الكريم ،فهي يف ُّ
األبطحيّ ،
((( فرق ّ
الشيعة يف أحاديث الفريقني :ص.25
الشيعة :ص17؛ و ُينظر:
ّ
((( جممع البيان يف تفسري القرآن.448/4 :
((( ُينظر :أوائل املقاالت :ص.35
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ُ
األحاديث كثرية جدّ ًا،
عيل وفكره ومذهبه حرص ًا ،وهذه
ينضوون حتت راية اإلمام ّ

الرسولُ ماطب ًا اإلمام
ونورد هنا قس ًام منها خشية اإلطالة ،فعىل سبيل املثال ،قول ّ
علي ًا ،قائالً :يا عيلِ ،
ك وشيعت َ
َّك وأصحا َب َ
أبش فإن َ
َك يف اجلنّة ،(((وقوله -أيض ًا:-
ّ
ّ
أنت وشيعت َ
إن َ
ُك
ني.(((
َّك ستقدم عىل اهللِ َ
راضني مرض ّي َ
َ

ولذر ّي َ
إن اهللَ قدْ َغ َف َر َ
تك
لك
عيلَّ ،
ِّ
وقوله- أيض ًا -خماطب ًا اإلمام عل ّي ًا :يا ّ
َ
ك وملح ّبي شيعتِ َ
وألهلك وشيعتِ َ
َ
ك.(((
ولولدك
ُجذو ُر التّ�ش ّيع ورجا ُلهُ

َ
رحت
الباحثون
اختلف
وتضاربت أقواهلم وآراؤهم حول بدء تاريخ التّش ّيع ،وقدْ ُط ْ
ْ

تناولت مذهب التّش ّيع ،ومن هذه اآلراء:
عدّ ة آراء وتفسريات
ْ
األول :استشهاد اإلمام ُ
احلسني.
الرأي َّ
َّ -

ذهب بعض الباحثني إىل عدِّ استشهاد اإلمام احلُسني سبب ًا لظهور مذهب
التّشيعِ ،
يبي ،الذي يقولَّ :
ومن هؤالءّ :
إن دم اإلمام احلُسني الذي أراقته
ّ
الش ّ
سيوف األمو ّيني ُيعدُّ البذرة األوىل للتّش ّيع؛ إ ْذ أصبح التّش ُّيع كيان ًا له طابعه
اخلاص.(((
ّ
كذلك املسترشق (فيليب حتّي)؛ إ ْذ يقول :كان ملأساة كربالء وفاجعتها األثر الكبري

الصحابة654/2 :؛ و ُينظر :الفضل بن شاذان :ص476؛ والطرباين ،املعجم
((( ابن حنبل ،فضائل َّ
العمل.223/1 :
األوسط355-354/6 :؛ واملتقي
ّ
اهلندي ،كنز ّ
رندي،
(((
النسائي ،خصائص أمري املؤمنني :ص155؛ والطرباين ،املعجم األوسط187/4 :؛ ّ
والز ّ
ّ
العمل.159/13 :
السمطني :ص92؛ املتقي
ّ
اهلندي ،كنز ّ
نظم درر ّ
السنّة548/2 :؛ واخلطيب
(((
اهليتمي ،جممع الزوائد177/9 :؛ وللمزيدُ ،ينظر :عبد اهلل بن حنبلّ ،
ّ
والكنجي،
واحلسكاين ،شواهد التنزيل468- 467/2 :؛
البغدادي ،تاريخ بغداد289 ،144/2 :؛
ّ
ّ
ّ
رندي ،نظم درر
وحمب الدّ ين
كفاية الطالب :ص135؛
الرياض النرضة253/1 :؛ ّ
والز ّ
ّ
ّ
الطربيّ ،
واحلنفي ،ينابيع املودة.197/1 :
السمطني :ص92؛ وابن حجر ،األمايل املطلقة :ص202؛
ّ
ّ
ّصوف والتّش ّيع.22/1 :
الصلة بني الت ّ
((( ّ
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الشيعة وازدياد أنصارها ،حتّى إنَّه يمكن القولَّ :
إن احلركة ّ
نمو روح ِّ
الشيع ّية بدأ
يف ِّ

املحرم.(((
ظهورها يف العارش من ّ

واحلق َّ
أن ميتة ُّ
الشهداء التي ماهتا اإلمام احلُسني،
فيام ذهب بروكلامن ،قائالً:
ُّ
أي ٍ
يني ّ
للشيعة وحزب اإلمام
أثر
عج ْ
لت يف الت ّ
سيايس ،قدْ َّ
والتي مل يكن هلا ُّ
َّطور الدّ ّ
ٍّ

عيل.(((...
ّ

اخلربوطيل ،فقدْ عدَّ استشهاد اإلمام احلُسني يف كربالء حدث ًا تارخي َّي ًا كبري ًا
أ َّما
ّ
ٍ
أ ّدى إىل بلورة مجاعة ّ
الشيعة ،وظهورها فرق ًة متم ّيز ًة ذات مبادئ سياس ّي ٍة
وصبغة دين ّي ٍة(((.
الشيعة ذهب إىل القولَّ :
موضوع اإلمامة عند ِّ
إن دماء
وعند مناقشة أمحد صبحي
َ

لفتت
اإلمام احلُسني التي
الرسول األعظم ،قدْ
ْ
ْ
أريقت يف كربالء ،وهي دماء حفيد َّ
ٍ
ٍ
ٍ
وقتل ،ومن َث َّم أصبح
وترشيد
اضطهاد
النبوة من
االنتباه إىل مدى ما القاه آل بيت ّ
التّش ّيع مقرون ًا بأح ّق َّية أهل البيت.(((

شك يف َّ
الركون إليها ،نعم ،إنَّه ال ّ
أن فاجعة
وهذه اآلراء التي ُط ْ
رحت ال يمكن ُّ
ٍ
كانت منعطف ًا َّ ً
الروح ّية ّ
كتعبري
انطلقت
للشيعةّ ،إل ّأنا
كربالء
ْ
ْ
السياس ّية ّ
مهم يف احلياة ّ

حي عن عقائد ّ
وطوت مراحل تارخي ّية حتّى
الرسالة،(((
الشيعة التي
ْ
ْ
نشأت يف عرص ِّ
ٍّ

أخذت بذور الفرق ّ
الشيع ّية تنمو با ّطراد
ّضحت معاملها يف زمن واقعة كربالء ،كذلك
ات
ْ
ْ
ّحرك
بعد استشهاد اإلمام احلُسني ،التي كان من أبرز إرهاصاهتا العمل ّية بروز الت ّ
عقائدي ينهل من
فكري
العسكري املتم ّثل بحركة الت ّّوابني التي سيتبعها الحق ًا تشك ٌُّل
ٌّ
ٌّ
ّ

((( تاريخ العرب. 253/2 :
الشعوب اإلسالم ّية :ص128؛ و ُينظر :فلهاوزن ،اخلوارج ّ
((( تاريخ ّ
والشيعة :ص.189
((( ُينظر :تاريخ العراق :ص.123
((( ُينظر :نظر ّية اإلمامة :ص.48
الرباين ،دروس يف ّ
الشيعة والتّش ّيع :ص.52
((( عيل ّ
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التّش ّيع ارتكازاته(((.

ّحكيم.
الرأي ال ّثاين :الت
ُ
َّ -

الرأي إىل القول َّ
بأن تاريخ ظهور ّ
الشيعة يعود إىل ما بعد
ويذهب أصحاب هذا َّ

عيل من ص ّفني سنة ( )#37حني ذهب مجاعة من
التّحكيم ،أي :بعد رجوع اإلمام ّ

عيل قائلني :إنَّنا نوايل َمن واالك ونعادي َمن عاداك(((.
أتباع اإلمام ّ

الرأي أرادوا ْ
ويبدو َّ
عيل وكأنَّه
أن ُي ِّ
أن أصحاب هذا َّ
صو ُروا التّش ّيع لإلمام ّ

أحاطت بمعركة ص ّفني ،وقدْ جتاهلوا أقوال وأحاديث
صدف ٌة فرضتها ال ُّظروف التي
ْ
ٍ
مناسبات.
عيل يف عدَّ ة
الرسول الكريمِّ 
ّ
بحق اإلمام ّ
الرأي ال ّثالث :مقتل عثامن بن ع ّفان.
 َّبرزت
نسب ظهور التّش ّيع ونشوؤه إىل أ ّيام مقتل عثامن نتيجة أحداث وتناقضات
ْ
و ُي َ

اإلسالمي يف ذلك الوقت ،فقدْ أشار ابن النديم ،قائالًّ  :ملا خالف طلحة
داخل املجتمع
ّ

عيل ليقاتلهام حتّى
ُّ
والزبري عل َّي ًا ،وأبيا َّإل ال َّطلب بدم عثامن بن ع ّفان ،و َق َصدَ مها ٌّ
يفيئا إىل أمر اهلل ّ
جل اسمهُ ،س ِّم َي َمن ا َّت َب َع ُه عىل ذلكّ :
الشيعة ،فكان يقول :شيعتي.(((

ويبدو َّ
الصاع يف تلك احلقبة مل يكن رصاع ًا مذهب ّي ًا ،وإنّام رصاع ًا اقتصاد ّي ًا
أن ّ
ٍ
ٍ
وسياس ّي ًا؛ إ ْذ َّ
جديدة يف
سياسة
عيل عىل طرح
إن طلحة ُّ
والزبري حاوال إجبار اإلمام ّ
العطاء ،كذلك مل ِ
والزبري إىل البرصة ملحاربة التّش ّيع ،إنّام جاءوا ملحاربة اجتاه
يأت طلحة ُّ
يف احلكم العادل ُمتم ّث ً
عيل وشخصه؛ لذلك اختبأ عنوان التّش ّيع
ال بمنهج اإلمام ّ
يف هذه املواجهة حتت عنوان أكرب هو طاعة ُأويل األمر أو احلاكم؛ لذلك أصبح رصاع ًا

((( ُينظر :عبد اهلل الف ّياض ،تاريخ اإلمام ّية وأسالفهم من ّ
الشيعة :ص.54
اجلوزي ،تلبيس إبليس :ص91؛ وعبد اهلل
الرسل وامللوك64/5 :؛ وابن
((( ُينظر:
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
نعمة ،روح التّشيع :ص.22
((( الفهرست :ص223؛ وابن حزم ،الفصل يف امللل والنحل.78/2 :
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الشخصي ُة والقبلي ُة يف النّطاق األوسع ،وبني ِ
بني ٍ
نفعي ض ّي ٍق ،رؤيته َّ
ات ّ
اجتاه
اجتاه
الذ ُ
ّ
ّ
ٍّ
املذهبي.
الصاع
ّ
املساواة والعدل جلميع أفراد األ ّمة مبتعد ًا عن صفة ّ
السقيفة.
الرابعّ :
الرأي ّ
ّ -

السقيفة،
و ُي ِّ
رجح ظهور التّش ّيع وبدايته ما بعد وفاة ّ
النبي مبارشةً ،أي :يف أحداث ّ

بعد ْ
أن خت ّلف مجاع ٌة من األنصار واملهاجرين عن بيعة أيب بكر فيها ،وتعاطفوا مع اإلمام

عيل ،واعرتفوا بإمامته واستحقاقه عىل غريه(((؛ إ ْذ أشار أمحد أمنيً ،
وكانت
قائال:
ْ
ّ
أن أهل بيته أوىل النّاس ْ
النبيَّ 
البذرة األوىل ّ
أن
للشيعة اجلامعة الذين رأوا بعد وفاة ّ

(((
حممد عيل أبو ر ّيانً ،
قائال :وكان عيل بن أيب طالب يرى يف
خيلفوه ، وكذا أشار ّ

وأول َمن آمن
عم رسول اهلل ،وزوج ابنته فاطمةَّ ،
اخلالفة ح َّق ًا رشع َّي ًا له ،فهو ابن ِّ

أتباع كانوا يرون اخلالفة جيب ْ
أن تؤول إىل آل البيت ،وعىل
بالرسالة،
َّ
والتف حوله ٌ
ِّ

عيل بن أيب طالب.(((
رأسهم ّ

النبي ،بعد ْ
أن ظهر حزب من كبار
كذلك يرى جولد تسيهر نشأة التّش ّيع بعد وفاة ّ

وفضلوا اإلمام عل ّي ًا عىل غريه(((.
الصحابة مل يوافق عىل اختيار أيب بكر للخالفةّ ،
ّ

إن هؤالء اجتمع رأهيم عىل َّ
ويصعب القول َّ
مستحق
أن اإلمام عل َّي ًا أكثر شخص
ٍّ

للخالفة دون مقدّ مات مسبقةّ ،
كشفت ع ْن
وأن بيعة أيب بكر يف سقيفة بني ساعدة،
ْ
ٍ
ٍ
عيل ،أو تعرتف بإمامته نتيجة تلك األفكار ال ّطارئة.
طائفة من النّاس موالية لإلمام ّ
الرأي اخلامس.
 ّيرى هذا االجتاه ّ
اإلسالمي يف
أن جذور التّش ّيع ووجود رجاله يمتدُّ يف عمق التّاريخ
ّ

واملسعودي ،إثبات الوص ّية :ص.7
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب85/2 :؛
ّ
((( فجر اإلسالم :ص.253
الفلسفي يف اإلسالم :ص.125
((( تاريخ الفكر
ّ
((( ُينظر :العقيدة والرشيعة يف اإلسالم :ص.174
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حممد ،فعندما نزل قول اهلل
بداياته األوىل إىل عهد ّ
ّبي ّ
النبوة ،ويف األ ّيام األوىل لبعثة الن ّ
وجل -يف حمكم كتابه :و َأ ِ
(((
عز َّنذ ْر َع ِش َريت َ
الرسول بجم ِع أهل
َّ
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ
ني ، قام ّ
َ
بيته وطلب منهم مؤازرته عىل ْ
يكون َّأو ُل َمن يبايعه عىل هذا األمر خليفتَه ووص َّيه من
أن
َ
حممد بح ِّقه:
عيلَّ أو َل َمن تقدَّ َم و َقبِ َل اإلسالم،
َّبي َّ
ليقول الن ُّ
بعده ،فكان اإلمام ٌّ
إن هذا ِ
أخي ووص ِّيي وخليفتِي فيكم ،فاسم ُعوا له وأطي ُعوا.(((
َّ
التوجه ،بالقولِّ :
عيل بن أيب طالب
النوبختي إىل هذا
وقدْ أشار
ّ
ّ
الشيعة هم فرقة ّ

َ
املسم َ
معروفون بانقطاعهم إليه ،والقول بإمامته.(((
ّبي ،وبعده،
عيل يف زمان الن ّ
َّ
ون بشيعة ّ
املؤمنني
الربقي ،قائالً :أصحاب أمري
ومن اإلشارات األُ َخر التي تؤ ّيد ذلك ،إشارة
َ
ّ

ثم رشطة
ثم األولياءّ ،
ثم األصفياءّ ،
 من أصحاب رسول اهلل  :األصحابّ ،

الفاريس ،املقداد ،أبو
اخلميس ...من األصفياء من أصحاب أمري املؤمنني  :سلامن
ّ
(((
النبي ،والتزموا بتأييده بعد
عيل يف حياة ّ
ذرّ ،
عمر ، وهؤالء مالوا إىل اإلمام ٍّ

النبي ،فالبدّ من ْ
النبي.
أن يكون هؤالء يؤمنون بإمامته يف حياة ّ
وفاة ّ
أول اس ٍم ظهر يف اإلسالم
ازي إىل هذا الوجود ،قائالًَّ :
الر ّ
وكذلك أشار أبو حاتم َّ

عىل عهد رسول اهلل هو اسم ِّ
الصحابة.(((
الشيعة ،وكان لقب ًا ألربعة من ّ

ُّ
نستدل عىل َّ
أن التّش ّيع نشأ يف األ َّيام
مر ْت بنا،
ومن خالل عرض تلك اآلراء التي َّ

((( من سورة ّ
الشعراء ،اآلية (.)214
ٍ
الرسل وامللوك63/2 :؛ إلَّ َّ
كتاب َ
آخر
تعرض للتحريف يف
(((
أن الن َّ
ّ
َّص قدْ ّ
الطربي ،تاريخ ّ
للطربي ،وهو جامع البيان149/19 :؛ إ ْذ يقول... :أخي وكذا ،فاسمعوا له وأطيعوا؛ كذلك ابن
ّ
ثم قالَّ :
إن هذا أخي وكذا وكذا؛ ويف البداية
كثري يف تفسريه ،364/3 :يقول ... :فأخذ برقبتيّ ،
والنهاية ،53/3 :يقولَّ :
إن هذا أخي وكذا وكذا ،فاسمعوا له وأطيعوا.
((( فرق ّ
الشيعة :ص.7
الربقي :ص.3
الربقي ،رجال
(((
ّ
ّ
الزينة :ص.88
((( ّ
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األوىل من بعثة
الرسالة اإلسالم ّية يف أكثر
النبيَّ ،
ّ
وأول َمن أشار إليه صاحب ِّ
من مناسبة ،ونستند يف ذلك إىل جمموعة األحاديث الدّ ا ّلة عىل فضل أهل البيت،

عيل ،كقول خالد بن سعيد بن العاص((( خماطب ًا أبا بكر وهو
وباخلصوص اإلمام ّ
علمت َّ
أن رسول اهلل قال ونح ُن حمتوشوه يوم بني
عىل املنرب :ات ِّق اهلل يا أبا بكر ،فقدْ
َ

قريظة ...،يا معارش املهاجرين واألنصارّ ،إن موصيكم بوص َّية فأحفظوها ،ومودعكم
أمر ًا فأحفظوهَ ،أل َّ
عيل بن أيب طالب أمريكم بعدي وخليفتي فيكم ،بذلك أوصاين
إن َّ

رب.(((
ّ

وعىل هذاَّ ،
وتذر ُعوا
احتجوا
واملطالبني بأح ّق ّيته باخلالفة
عيل
َ
فإن املتش ّي َ
ُّ
َّ
عني لإلمام ّ
حمم ٍد بخصوصه.
بالنُّصوص َّ
ّبي ّ
الصادرة عن الن ّ
ٍ
وليس من املعقول ْ
حادثة
أن تنشأ فكر ٌة وعقيد ٌة هبذا املستوى املرموق من خالل
ٍ
ٍ
ّبي
طرأت عىل املجتمع
ْ
ْ
وتبلورت خالل فرتة قصرية ،وهي املدَّ ة املحصورة بني وجود الن ّ
حممد ووفاته ،ومن دون مقدّ مات ،ويكون هلا األثر الكبري يف غرس هذا املفهوم-أي:
ّ
كرس ذلك منذ األ ّيام األوىل لبزوغ فجر
مفهوم التّش ّيع -عند عموم املسلمني ،الذي ّ

ترافقت دعو ُت ُه ُ
منذ البدء بتقديمه ،وتسميته
الرسول الكريم ،الذي
ْ
اإلسالم وعىل يد ّ
جهة ،ومن ٍ
باإلمامة من ٍ
جهة أخرىَّ ،
كشفت لنا عن
عيل وأفعاله
ْ
فإن أقوال اإلمام ّ
شخص ّيته البارزة وفضائله وكامالته ،ما حدا بجامعة من أصحابه إىل االلتفاف حوله،
األموي،
((( هو أبو سعيد ،خالد بن سعيد بن العاص بن أم ّية بن عبد شمس بن عبد مناف ،القريش،
ّ
السابقني إىل اإلسالم ،هاجر إ َىل احلبشة ،وعاد مع جعفر بن أيب طالب ،فشهد مع الرسول
ُيعدُّ من َّ
النبي عىل صدقات اليمن ،و ّملا ّ
ّبي
توف الن ّ
مهمة القضاء وفتح مكّة وحنني وال ّطائف وتبوك .بعثه ّ
ّ
عزله أبو بكر؛ لرفضه خالفته؛ ألنّه أراد ْ
أن ُيبايع اإلمام عل َّي ًاّ ،
توف سنة  ،#13وقيل  .#14ابن
عبد الرب ،االستيعاب400-399/1 :؛ للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر :النرص اهلل ،جواد كاظم ،مرو ّيات
السقيفة :ص.37-36
ّ
اجلوهري يف يوم ّ
((( ال ّطربيس ،االحتجاج.193/1 :
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حممد باملدح وال ّثناء أمام
عيل بن أيب طالب ،وقدْ َّ
ّبي ّ
خصهم الن ُّ
ف ُع ِر ُفوا بشيعة ِّ
ٍ
بقلب سلي ٍم.
وبشهم بالفوز يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون َّإل َم ْن أتى اهلل
اجلميعَّ ،

االتامات الواردة بشأن نشأة التّش ّيع ،فقدْ ّاتم
الضوء عىل ّ
وال بدّ من تسليط َّ
ٍ
االتامات
خني التّش ّيع يف منشئه بأنّه يعود إىل
جذور غري عرب َّي ٍة ،ومن هذه ّ
املؤر َ
بعض ّ
ٍ
َّ
أصول فارس َّي ٍة ،وهذا ما أكَّدتْه بعض كتابات
أن التّش ّيع يرجع يف جذوره األوىل إىل

املسترشقني ودراساهتم((( ،وقدْ تأ ّثر هبم بعض الكتّاب العرب املسلمني ،أمثال صاحب

كتاب تاريخ املذاهب اإلسالم ّية؛ إ ْذ قال :إنَّنا نعتقد َّ
أن ِّ
الشيعة تأ َّثروا باألفكار الفارس ّية
الفاريس واضح ،ويزكّي هذا َّ
أن
حول امللك والوراثة ،والتّشابه بينهم وبني نظام امللك
ّ

الشيعةَّ ،
وأن ِّ
أكثر أهل فارس إىل اآلن من ِّ
األولني كانوا من الفرس.(((
الشيعة ّ

ال يف ٍ
مبني عىل سوء فهم احلوادث التّارخي ّية؛ َّ
ألن التّش ّيع نشأ أص ً
بيئة
وهذا ّ
االتام ٌّ
عرب َّي ٍةَّ ،
فاريس األصل ،وشأنه شأن
وأن أنصاره األوائل كانوا من العرب ،وليس مذهب ًا
َّ
اإلسالمي يف نشأته ،التي استجاب هلا األفراد من خمتلف القوم ّيات وال ّطبقات
الدِّ ين
ّ

يب ،وإنّام كان إقبال الفرس عىل اإلسالم سبب ًا يف كوهنم من
املوجودة يف املجتمع العر ّ
املرسخني ملذهب التّش ّيع.
أوائل ّ

أ ّما االهتام اآلخر َّ
اليهودي ،الذي
بأن التّش ّيع ُولد ثمر ًة ألفكار عبد اهلل بن سبأ
ّ

عيل ،ويف ِّ
ظل هذه
أخذ ينرش آراءه يف زمن عثامن بن ع ّفان حول شخص ّية اإلمام ّ
ال ُّظروف نشأ التّش ّيع((( ،فإنَّه يمكن القول َّ
إن ا ّدعاء كون التّش ّيع مأخوذ ًا من اليهود فكر ٌة

((( ُينظر :بروكلامن ،تاريخ ّ
السيادة العرب ّية :ص213؛
الشعوب اإلسالم ّية :ص128؛ وفان فلوتنّ ،
وفلهاوزن ،اخلوارج ّ
اهلجري:
والشيعة :ص169؛ وآدم متز ،احلضارة اإلسالم ّية يف القرن الرابع
ّ
ص.92
حممد أبو زهرة.14/1 :
((( ّ
الرسل امللوك.186/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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ومفرتى هبا عىل ّ
الشيعة ،كذلك هي أسطور ٌة خراف ّي ٌة ،وهي من اختالقات
باطل ٌة وخمت َلق ٌة
ً
السياسة ،للوقوف بوجه مذهب أهل البيت والنّيل من
الت ّ
ائفي ودسائس ّ
ّعصب ال ّط ّ

املؤرخني ،من دون
الرواية سيف بن عمر ،الذي هنل منه بعض ِّ
شيعتهم ،ومصدر تلك ّ
فحص مرو ّياته وتدقيقها ،وظهر َّ
الطربي ،الذي نقلها ومل يسبقه
أن املصدر الوحيد هو
ّ

املؤرخني ،أمثال :ابن األثري ،وابن
أحد يف ذكرها ،والذي نقل منه بعد ذلك تباع ًا بعض ّ
عساكر ،وابن كثري ،وغريهم(((.

فإن َمن يذهب إىل القول َّ
ولذاَّ ،
بأن التّش ّيع من ابتداع عبد اهلل بن سبأ -املعروف
ٍ
ُ
معرفة بحقيقة املذهب ّ
يعي ،و َمن علم منزلة
وقليل
واهم
السوداء ،-فهو
الش ّ
ٌ
بابن َّ
الشيعة وبراءهتم منه ومن أقواله وأعامله ْ
الرجل عند ّ
صح وجو ُد ُه ،فإنَّه ،أي:
إن َّهذا ّ
ّ
الشك يف أنّه س ُيغ ِّيـر نظرته
صحة لوجودها((( -فإنّه
عبد اهلل بن سبأ شخص ّي ٌة ومه ّي ٌة ال َّ
ومتبنّياتهَّ .
بالذكر هنا َّ
ولعل من اجلدير ّ
أن التّش ّيع واإلسالم تالزما يف ال ّظهور من حيث

حممد كرد عيل؛ إ ْذ يرى َّ
أن َّأول ظهور ّ
للشيعة كان يف
املكان ّ
والزمان ،وهذا ما يؤكّده ّ
احلجاز بلد املتش َّي ِع له(((.

((( ُينظر :تاريخ دمشق315/17 :؛ والكامل يف التاريخ145/3 :؛ والبداية والنهاية.264/7 :
العسكري ،مرتىض ،عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى73/1 :؛ وللمزيد عن ّ
((( ُينظر:
الشبهات ضدّ
ّ

د.الوائيل ،أمحد ،هوية التّش ّيع :ص ،75ص153؛ واخلرسان ،طالب ،نشأة التّش ّيع:
التّش ّيعُ ،ينظر:
ّ
عيل ،دروس يف ّ
الشيعة والتّش ّيع :ص.57-53
ص65 -45؛ ّ
باينّ ،
والر ّ
حممد كرد ،خطط ّ
الشام.256-251/6 :
((( ُينظر :عيلّ ،
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ُ
املبحث ال ّثاين
جذو ُر التّ�ش ّي ِع يف الب�صر ِة

تكاد أغلب املصادر واملرو ّيات التّارخي ّية ُتمع عىل َّ
أن البرصة مُصِّ َ ْت سنة (،)#14

الصحابة
عىل يد عتبة بن غزوان يف عهد عمر ،وقدْ سكنها منذ بدايات متصريها عد ٌد من ّ
ٍ
ٍ
مبارش يف نرش فكرة التّش ّيع فيها ،ومنهم:
بشكل
والتّابعني ،الذين أسهموا

(((
علو املنزلة
الصحايب عمران بن احلصني
املتوف سنة ( ،)#52الذي كان من ّ
ّأوالًَّ :
ّ

وجاللة القدر ْ
الصحابة ممَّن
أن حتدَّ ث عنه احلسن
البرصي ،قائالً :مل ينزل البرصة من َّ
ّ

سكنها أفضل من عمران بن احلصني .(((..وقدْ حتدَّ ث عمران عن فضائل اإلمام
الشيفة التي سمعها يف ذلك اخلصوص ،فروى قول
عيل واألحاديث النّبو ّية ّ
ّ
بربج أساسه من ٍ
...دخلت اجلنّة ،فإذا أنا ٍ
نور ،وباطنه مك ّلل بالدّ ّر واملرجان،
النبي:
ُ
ّ
لعيل بن أيب طالب ،(((...وروى قول
ُ
فقلتَ :ملن هذا؟ فقال –أي جربائيلّ –
ٍ
عيل منّي وأنا منه ،وهو و ّيل ّ
مؤمن بعدي ،(((وكذلك قوله :ال حي ُّبك
كل
ّ
النبيّ :
عيل َّإل مؤمن وال ُيبغضك إال منافق.(((
يا ُّ

اخلزاعي ،أسلم سنة  #7عام فتح خيرب ،وكان حامل راية
((( أبو نجيد ،عمران بن احلصني بن عبيد،
ّ
خزاعة ،بعثه عمر ليف ّقه أهل البرصة ،واعتزل احلرب يف ص ّفنيّ ،
وله زياد قضاء البرصةّ ،
توف سنة
 ،#52له يف كتب احلديث  130حديثُ .ينظر :ابن سعد الطبقات.12-9/7 :
((( ابن األثريُ ،أسد الغابة.151/5 :
حممد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني.233/1 :
((( الكويفّ ،
((( أبو نعيم األصبهاين ،حلية األولياء294/6 :؛ وابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.51/2 :
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب.371/1 :
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عيل وبياهناُ ،ذ ِكر أنّه
ويف سياق اهتامم عمران بن احلصني يف ذكر فضائل اإلمام ّ

األول ،قائ ً
فيمن
ال هلام... :قدْ َ
حاج أبا بكر وعمر بن اخل ّطاب ،أ ّيام خالفة َّ
َّ
كنت يوم ًا َ

عيل بإمرة املؤمنني ،فهل تذكر اليوم أم نسيته؟ فقال :بىل أذكره ،فقال عمران:
س َّلم عىل ٍّ
ٍ
أن يتأ َّمر عىل أمري املؤمنني؟ فقال عمرَّ :
ألحد ْ
النبوة واإلمامة ال جتتمع يف
فهل ينبغي
إن َّ
ٍ
ٍ
واحد.(((...
بيت
ويظهر َّ
الشيف
ّبوي ّ
السياسة التي اتّبعها عمر بن اخل ّطاب يف منع نرش احلديث الن ّ
أن ّ

الصحابة ،كان هلا األثر الواضح يف ق ّلة ما
عيل وبعض َّ
الس ّيام يف فضائل اإلمام ّ

نُرش من أحاديث يف عهده يف البرصة ،بدليل َّ
أن عمران بن احلصني ،عندما كان جيلس
أنت وأصحابك
لت َ
للحديث جيا َبه بر ّد القائلني :ال حتدّ ثنا َّإل بالقرآن ،فيقول ...:لو ُو ِك َ

أكنت جتد فيه صال َة ال ّظهر أربع ًا ،وصال َة العرص أربع ًا ،واملغرب ثالث ًا ،تقرأ
إىل القرآنَ ،
ثم قال:
لت َ
يف اثنتني؟ لو ُو ِك َ
أنت وأصحابك إىل القرآن أجتدُ ال ّطواف يف البيت سبع ًاّ ...
أي قوم ،خذوا عنّا ،فإنَّكم واهلل ْ
إن ال تفعلوا لت َِض ُّل َّن.(((
ْ

حلصيب بن عبد اهلل بن احلارث،
األسلمي((( ،املتوىف سنة
الصحا ّ
ثاني ًاَّ :
ّ
يب ُبريدة بن ا ُ

( ،)#63الذي كان يقول :واهلل لو َّ
أن النّاس سلكوا وادي ًا كثري َّ
الشجر واملاء ،وسلك

الرجال :ص146؛
الرجال :ص43؛
واحلل ،خالصة األقوال :ص218؛ وابن داوودّ ،
((( ال ّطويسّ ،
ّ
عيل
الرجال370/3 :؛
واألردبييل ،جامع ّ
والتفريش ،نقد ّ
الرواة641/1 :؛ وابن جرب زين الدّ ين ّ
ّ
ّ
الصاط املستقيم إىل مستح ّقي
وعيل بن يونس
ابن يوسف ،هنج اإليامن :ص465-464؛
العاميلّ ،
ّ
ّ
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.152/13 :
التقديم :ص54-53؛
ّ
((( ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم.429/12 :
((( ُبريدة بن ُ
األسلمي ،املتوىف سنة ( ،)#63أسلم قبل معركة بدر،
احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث
ّ
ثم خرج منها إىل خراسان غازي ًا
ثم ّ
حتول إىل البرصةّ ،
الرضوان ،كان من ساكني املدينةّ ،
بايع بيعة ّ
الرجال :ص58 ،29؛ وابن حجر ،اإلصابة:
ومات هناك .ابن سعد ،الطبقات241/4 :؛
والطويسّ ،
ّ
.418/1
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وتركت وادي النّاس.(((
عيل،
عيل وادي ًا ليس فيه شجر وماء،
ُ
ُ
لسلكت وادي ٍّ
ٌّ
كنت مواله فعيل مواله ،ال ّلهم ِ
وال َمن وااله ،وعاد
النبيَ ... :من ُ
كام روى قول ّ
ٌّ
(((
للراوي بحيث
َمن عاداه ، ...ورواية هذا احلديث واالحتجاج به تُعدُّ عالم ًة فارق ًة َّ
عب عن راويه بالقول( :إنّه من رواة حديث الغدير) ،متييز ًا عىل غريه ،وكان هذا
صار ُي ّ
ٍ
بشكل
السبب املبارش إلقدام اخللفاء ال ّثالثة عىل منع نرش احلديث
احلديث وأمثاله هو َّ

ٍ
ٍ
الرسول أحاديث ختتلفون فيها،
رصيح
ومبارش ،كقول أيب بكر :إنَّكم حتدّ ثون عن َّ

فمن سألكم ،فقولوا :بيننا وبينكم
والنّاس بعدكم أشدُّ اختالف ًا ،فال حتدّ ثوا النّاس شيئ ًاَ ،
ِ
وجهها
وحرموا حرامه ،(((وقول عمر بن اخل ّطاب برسالة َّ
كتاب اهلل ،فاستح ُّلوا حالله ِّ
فليم ُحه ،((( وتأكيد
إىل ُع ّمله يف األمصار لتعميمها عىل النّاسَ  :من كان عنده يش ٌء ْ
ٍ
حديث مل يكن مرو َّي ًا أو ُمدَّ ث ًا به يف عهد أيب
أي
عثامن يف إحدى خطبه عىل عدم رواية ّ
بكر وعمر بن اخل ّطاب(((.

أن هذا يعطي دالل ًة واضح ًة عىل َّ
وأعتقد َّ
املروي واملنشور،
أن هناك جتزئة يف احلديث
ّ
إن املنع مل يكن ك ِّل َّي ًا ِّ
أيَّ :
توج ٍه ظاهر ُه احلرص –من خالل
الرسول ،يف ُّ
لكل أحاديث َّ
العقائدي يف ذلك الوقت ،بحكم قرب
املنع– عىل إبعاد عمل ّية الوضع الس ّيام يف اجلانب
ّ
ِ
واملكاين ،يف حني َّ
أن املنع مل يكن ينطلق من
ماين
املرو ّي من املصدر ،أي :القرب َّ
ّ
الز ّ
احلرص عىل األ َّمة والعقيدة واإلسالم ورضورة جتنّب اختالف النّاس يف أصوله وفروعه

وترشيعاته ،كام يراد لنصوص املنع ْ
أن تُفهم ،إنَّام كان ينطلق من مصلحة شخص ّية تقتيض
حممد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني.443/1 :
((( الكويفّ ،

الرتمذي.297/5 :
والرتمذي ،سنن
((( ابن حنبل ،مسند أمحد348/5 :؛
ّ
ّ
((( ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ.3-2/1 :
الذ ّ
((( ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم.78/1 :
((( ُينظر :أمحد بن حنبل ،املسند.65-64/4 :

الف�صل الثاين/التّ�ش ّي ُع َو ُج ُذ ْو ُره يف ال َب ْ�صر ِة 73 ..........................................

فرض عمل ّية املنع وتكريسها للحفاظ عىل الوضع القائم ،وديمومة وجود أشخاص
السلطة ،التي قدْ تسلبها منهم عمل ّية نرش تلك األحاديث وتعريفها
مع ّينني يف هرم ّ

للرأي العا ّم.

السقيفة قلق ًة جدّ ًا من ظاهرة
كانت اخلالفة التي
وباملحصلة النّهائ ّية،
ْ
ْ
ّ
نشأت بعد َّ

جتسد مفهوم
نرش األحاديث النبو ّية ّ
الشيفة التي حتمل بني ط ّياهتا مفاهيم سياس ّية ،ر َّبام ّ
ّبي ومضموهنا ،وأح ّق ّية أهل البيت هبا ،ومنزلتهم بصورة عا َّمة؛
اخلالفة بعد الن ّ

لذلك كان لزام ًا ْ
جترد
أن ُيفرض احلظر عىل هذه النوع ّية من األحاديث َّ
الشيفة ،التي قدْ ّ
ثم يصعب معاجلتها.
رشع ّيتها ،ومن َّ
ّ
السلطة القائمة من ّ

(((
املتوف سنة ( ،)#69الذي سكن البرصة يف عهد
ثالث ًا :التّابعي أبو األسود الدّ ؤيل
ّ

خاص باسمه(((.
عمر بن اخل ّطاب((( ،وله هبا مسجدٌ
ٌّ

وال خيفى َّ
عيل ،وأحد أتباعه ومواليه
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل هو تلميذ اإلمام ّ

املخلصني ،وكان قدْ شهد معه اجلمل وص ّفني(((.

األصفهاين ،الذي قال عنه:
املؤرخني ،كأيب الفرج
كبري من ّ
ّ
وقدْ أشار إىل تش ُّيعه عد ٌد ٌ

العسكري ،الذي قال عنه :كان أبو األسود
عيل ،(((وأيب هالل
ّ
كان من وجوه شيعة ّ

لعيل بن أيب طالبَّ ،(((
هبي ،الذي يقول :كان من وجوه شيعته – أي
والذ ّ
الدؤ ّيل شيعة ّ

((( ظامل بن عمرو الدّ ؤيل ،كان من قدماء التّابعني وكربائهم ،كان شاعر ًا جميد ًا ،وهو الذي أخذ العرب ّية
عيل وأ ّلفها ّ
وهذهباّ ،
املرزباين ،أخبار
توف بمرض ال ّطاعون بالبرصة سنة .#69
عن أمري املؤمنني ّ
ّ
شعراء ّ
الشيعة :ص.33-20
((( ُينظر :ابن حجر ،اإلصابة.455/3 :
((( ُينظر :ابن األثري ،ال ّلباب يف هتذيب األنساب.430/1 :
الرواة.17/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص247؛
والقفطي ،إنباه ّ
ّ
((( األغاين.346/12 :
الصناعتني :ص.82
((( ّ
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ب عنه بالقول :هو
عيل ومن أكملهم رأي ًا وعقالً،(((
والص ّ
َّ
فدي الذي ع َّ
اإلمام ّ

تابعي
علوي املذهب.(((
شيعي ،(((وابن حجر ،الذي قال عنه :كان
َّ
ٌّ
ٌّ

الرغم من كثرة املصادر التي تشري إىل تش ّيع أيب األسود الدّ ؤ ّيل وتؤكّده ،لكنَّها
وعىل ُّ

مل تفصح عن مدى تأثريه عىل أهل البرصة يف عمل ّية نرش التّش ّيع بني صفوفهم ،ولر ّبام

كان ذلك عائد ًا إىل سياسة منع تداول احلديث املفروضة حينها.

وجدت العديد من القبائل العرب ّية التي
الصحابة،
ْ
وإىل جانب وجود هؤالء ّ

نزلت البرصة
نزلت البرصة واقرتن اسمها بالتّش ّيع ،ومنها :قبيلة عبد القيس((( ،التي
ْ
ْ

يف األ َّيام األخرية من حكم عمر بن اخل ّطاب ،بعد نزوحها من البحرين((( ،وقدْ
العبدي
شاركت يف عمل ّيات فتح فارس حتت قيادة زعيمها املنذر بن اجلارود
ْ
ّ

(((

سنة ( ،((()#19وقدْ أشار اب ُن قتيبة إىل تش ّيعها ،بقوله :وكانت عبد القيس تتش ّيع.(((

ثم صاروا شيعة بالتّدريج(((،
وترجع سابقة تش ُّيع عبد القيس إىل ما قبل سنة (ّ ،)# 30

((( تاريخ اإلسالم.622/1 :
((( الوايف بالوفيات.308/1 :
((( اإلصابة.561/3 :
((( قبيلة كبرية تنسب إىل عبد القيس بن أفىص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ
كحالة ،عمر رضا ،معجم قبائل
ثم خرجوا إىل البحرينُ .ينظرّ :
ابن عدنان ،كان مواطنهم يف هتامةّ ،
العرب ،276/2 :وما بعدها.
البالذري ،فتوح :ص.378
((( ُينظر:
ّ
العبدي ،املعروف باملنذر بن
((( برش بن عمرو بن حبيش بن املع ّلـى بن يزيد بن حارثة بن معاوية،
ّ
عيل عىل
اجلارود ،ولد يف عهد ّ
النبي وألبيه صحبة ،و ُقتل أبوه شهيد ًا يف عهد عمر ،أ ّمره اإلمام ّ
اصطخرّ ،
ووله عبيد اهلل بن زياد يف إمرة يزيد عىل اهلند ،مات سنة  #61أو ُ .#62ينظر :ابن حجر،
اإلصابة.209/6 :
البالذري ،فتوح :ص.379
((( ُينظر:
ّ
((( املعارف :ص.191
األنصاري.
حممد باقر
ّ
((( سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس :ص ،78مقدّ مة املح ّقق ّ
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وترجع -حتديد ًا -إىل زعيمهم أيب املنذر ،اجلارود
النبي مع
ّ
العبدي ،الذي َو َفدَ عىل ّ

النبي،
النبي ،حدّ ثه ّ
فلم قابل ّ
قومه ليعرضوا إسالمهم عليه ،وذلك سنة(ّ ،)#6
عز ّوجل -إ َّيل ْ
أن َس ْل َمن أرسلنا
السامء ،أوحى اهلل ّ
قائالً :يا جارود ،ليلة ُأرسي يب إىل ّ
ِ
ِمن قبلك ِمن ر ِ
نبوتِ َك ووالية
سلنَا عىل ما ُب ِع ُثوا؟
ُ
فقلت :عىل ما ُبع ْثتُم؟ فقالوا :عىل َّ
ْ ُ
ثم أوحى إ َّيلْ :
فالتفت
التفت إىل يمني العرش،
أن
عيل بن أيب طالب
ُّ
ْ
واألئمة منكامّ ،
ّ
ّ
حممد،
وعيل بن احلسني،
عيل ،واحلسن ،واحلسني،
عيل ،وجعفر بن ّ
ّ
وحممد بن ّ
ّ
فإذا ٌّ

عيل،
عيل،
وموسى بن جعفر،
وعيل بن ّ
وعيل بن موسىّ ،
حممد ،واحلسن بن ّ
ّ
وحممد بن ّ
ّ
ضحضاح من ٍ
نور ُي َص ُّل َ
ٍ
الرب تعاىل :هؤالء احلجج ألوليائي،
واملهدي ،يف
ون ،فقال يل ُّ
ّ
وقلت هلم:
فانرصفت بقومي،
وهذا املنتقم من أعدائي ،قال اجلارود:
ُ
ُ
أتيت َ
الرسوال
ُك يا َ
بن آمن َة َّ
وكان قو ُلك َ
حق
فقلت
َ
قول ٍّ
َ
وبص َت العمى من ِ
عبد ق ْي ٍ
س
َّ
(((
َ
قس اإليادي
وأنبأناك عن ِّ
فآلت
ت عنَّا
ْ
وأسامء َع َم ْ

السبيال
لكيبكاهتديالن َ
َّهج َّ
ٍ
أن تقوال
وصدق ما بدا لك ْ
ٌّ
كان ِمن َع َم ٍه َضليال
وكل َ
ظلت به جديال
مقاالً فيك
َ
وكنت به جهوال
إىل عل ٍم
ُ

(((

تعرض بعض أفرادها للنفي
ونتيجة ملواقف هذه القبيلة من حكم عثامن بن ع ّفانّ ،

إىل ّ
الشام من قبل عبد اهلل بن عامر وايل البرصة لعثامن(((.

ويبدو َّ
وتوجهاهتا نحو تأييد اإلمام
أحس بنوايا تلك القبيلة
أن وايل البرصة قدْ
ُّ
َّ

الرسول.
قس بن ساعدة،
ّ
((( هو ّ
اإليادي ،أسقف نجران ،وأحد حكامء العرب ،تويف قبل بعثة ّ
الصحابة.553/5 :
ُينظر :ابن حجر
العسقالين ،اإلصابة يف متييز ّ
ّ
األئمة االثني عرش :ص39-38؛
النص عىل
اجلوهري ،مقتضب األثر يف
((( ابن ع ّياش،
ّ
ّ
ّ
عيل ،كنز الفوائد :ص.258
والكراجكي ،أبو الفتحّ ،
ّ
حممد بن ّ
((( ُينظر :سيف بن عمر ،الفتنة ووقعة اجلمل.279/1 :
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عيل ،وقدْ أدرك خطورة املوقف مستقبالً؛ خوف ًا من انتشار التّش ّيع بني أهل البرصة،
ّ
ثم صعوبة معاجلته ،الس ّيام َّ
وأن قبيلة عبد القيس كان هلا موقف من األحداث
ومن َّ

ُليت هبا األ َّمة اإلسالم ّية ،ومنها البرصة ،فقدْ كان هلا األثر الف ّعال يف
السياس ّية التي ابت ْ
ّ

والزبري البرصة ،أتامها
تلك األحداث وهذا ما يؤكّده
البالذري ،قائالًَّ  :ملا قدم طلحة ّ
ّ

عبد اهلل بن حكيم بكتب كتبها طلحة إليهم يؤ ّلبهم فيها عىل عثامن ،فقال له عبد اهلل بن

حكيم :أتعرف هذه الكتب؟ قال :نعم ،قال :فام محلك عىل التأليب عليه أمس وال َّطلب
بد ّمه اليوم؟ قال :مل أجد يف أمر عثامن شيئ ًا ّإل التّوبة وال ّطلب بدمه.(((

إذن ،كان وقوف بعض أفراد قبيلة عبد القيس موقف ًا سلب ّي ًا من أصحاب اجلمل ر َّبام

يعطي داللة عىل كوهنم يرون يف شخص اإلمام عدَّ ة مزايا ،فهو
ّبي،
ويص الن ّ
ُّ

مؤه ً
ال لوالية أمر املسلمني ،ليس بعد قتل
والسابقة يف اإلسالم ما جيعله َّ
وله من القرابة َّ

النبي.
عثامن بن ع ّفان ،وإنَّام بعد وفاة ّ
مت به
ومن الدّ الئل األُ َخر عىل وجود التّش ّيع يف البرصة قبل وقعة اجلمل ،هو ما تك ّل ْ
عائشة مع أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،وذلك ّملا أرسله وايل البرصة عثامن بن حنيف إليها ملعرفة
أن أحد ًا ي ِ
سبب خروجها عىل اإلمام؛ إ ْذ سألتْه ،قائل ًة :أ َفتظ ّن يا أبا األسود َّ
قد ُم عىل
ُ
قتايل؟؟ فقال :أ َما -واهللِ -لتُقات َِل َّن قتاالً أهونُه ّ
الشديدُ .(((
السياس ّية؛ إ ْذ أ ّدى
وعموم ًا ،تعدَّ ْ
دت مواقف قبيلة عبد القيس الس ّيام يف األحداث ّ
أفرادها دور ًا َّ ً
مهم قبل معركة اجلمل وبعدها ،فقدْ خرج أفراد قبيلة عبد القيس من
ِ
بالقرب من ذي قار ،منتظري َن قدوم اإلمام
البرصة عند دخول أصحاب اجلمل ،ونزلوا

البالذري ،أنساب األرشاف28/3 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص.305
(((
ّ
((( أبو خمنف ،نصوص من تاريخ أيب خمنف125-124/1 :؛ و ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح النّهج:
.226/6
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فانضموا إليه ،وساروا مجيع ًا إىل البرصة(((،
عيل ،حتّى جاءهم ،فنزل بموضعهم،
ّ
ّ

وكان يقودهم يف املعركة زعيمهم عمرو بن مرجوم
العبدي(((.
ّ

يتبي َّ
السيم يف قبيلة
أن التّش ّيع كان له جذور ممتدّ ة إىل ما قبل معركة اجلمل،
ّ
ومن هنا ّ

أن هؤالء األتباع واألنصار من املستبعد ْ
عبد القيس ،بداللة َّ
أن يكون والؤهم وليد

السعة ،بحيث يقدّ م هؤالء أنفسهم يف سبيل نرصة اإلمام،
ال َّلحظة،
ويرتسخ هبذه ُّ
َّ

ثم َّ
وعميل ،وقتلوا أخا
أن اإلمام خطب النّاس يف الكوفة ،فقال ... :قتلوا شيعتي ّ
ّ
ٍ
ربيعة
عصابة من املسلمني ،قالوا :ال ننكث كام نكثتُم ،وال نغدر كام غدرتُم،
العبدي يف
ّ

فوثبوا عليهم فقتلوهم ،فسألتُهم ْ
ثم كتاب اهلل
أن يدفعوا إ َّيل قتلة إخواين أق ُت ُل ُهم هبمّ ،
حكَم بيني وبينهم ،فأبوا عيل ،فقاتلوين ويف أعناقهم بيعتي ،ودماء قريب من ِ
ٍ
رجل
ألف
َ
َ
َّ

من شيعتي ،فقتلت ُُهم هبم .(((كذلك حدَّ ث اإلمام مجاعتهً ،
قائال هلم :أتوا البرصة
َ
خزان
–يعني أصحاب اجلمل– وأه ُلها
جمتمعون عىل بيعتي وطاعتي ،وهبا شيعتيّ ،

بيت مال اهلل ومال املسلمني ،فدعوا النّاس إىل معصيتي ،وإىل نقض بيعتي وطاعتي،
فمن أطا َعهم أكفوه و َمن عصاهم قت ُلوه.(((
َ

والزبري عل َّي ًا ،وأبيا َّإل ال ّطلب
السياق ذاته ،يقول ابن النديم :ملا خالف طلحة ُّ
ويف ّ

عيل ليقاتلهام حتّى يفيئا إىل أمر اهلل ّ
تسمى َمن
جل اسمهّ ،
بدم عثامن بن ع ّفان ،وقصدمها ٌّ

اتّبعه عىل ذلك ّ
بالشيعة ،فكان يقول :شيعتي.(((

وهكذا أعطى اإلمام صور ًة واضح ًة عن هؤالء املوالني واألنصار ،الذين مل

الرسل وامللوك.487/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
العبدي :كان س ّيد ًا رشيف ًا يف اإلسالم ،وسار يوم اجلمل يف أربعة آالف فارس،
((( عمرو بن مرجوم
ّ
عيل .ابن ماكوال ،إكامل الكامل.237/7 :
ّ
فانضم إىل اإلمام ّ
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.42
املحجة :ص.182
حممد بن جرير ،املسرتشد :ص40؛ وابن طاووس ،كشف
(((
ّ
ّ
الطربيّ ،
((( الفهرست :ص.223
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أحاطت
الرغم من ال ّظروف التي
ينكثوا بيعته،
ْ
واستمروا عىل طاعته ومواالته ،عىل ُّ
ّ

بأنم إخوته.
هبمَ ،و َو َص َف ُهم -كام تقدَّ مَّ -

الشيعة من قبيلة عبد القيس ْ
وكان عىل ّ
أن حيملوا رضيبة والئهم ألمري املؤمنني،

السلطات املخالفة
مر األوقات وتعاقب ُّ
فالقوا لذلك اضطهاد ًا سياس َّي ًا واجتامع َّي ًا عىل ِّ
هج َر واليه عىل البرصة عام ()#33
ملذهب آل البيت .ففي خالفة عثامن بن ع ّفانَّ ،

عدد ًا من األهايل ،بضمنهم جمموعة من شيعة عبد القيس؛ لتأليبهم عليه ،ورفضهم

السياس ّية يف احلكم((( .ونقل زياد بن أبيه أربعني ألف ًا من مقاتلة أهل البرصة
أطروحته ّ
السلطة األمو ّية(((.
مع عياالهتم إىل خراسان؛ بسبب خمالفتهم ُّ

تعرض الكثري من أهل البرصة  -الس ّيام ِّ
الشيعة منهم يف عهد زياد بن أبيه
وعموم ًاَّ ،

بعدما ُض ّم ْت إليه واليتها إضافة إىل الكوفة -إىل أنواع العذاب وال ّظلم واإلرهاب؛ إ ْذ
السلطة األمو ّية ومو ّدهتم ألهل
انت ْ
تعسف ّي ًة ظامل ًة؛ لتقاطعهم مع ُّ
ُهجت جتاههم سياس ًة ّ

السيم وأنَّه كان عارف ًا ِّ
بالشيعة وبأرسارهم؛ ألنَّه كان يدَّ عي كونه واحد ًا
البيت،
ّ

عيل.(((
منهم يف أ ّيام اإلمام ّ
كذلك ن ُِقل عد ٌد من أفراد قبيلة عبد القيس يف عهد عبد امللك بن مروان إىل اجلزيرة؛
(((
السلطة األمو ّية باستعامل أساليب
السياسة القائمة  ،وال ننسى دور ُّ
بسبب تقاطعهم مع ّ

املهمة؛
شتّى من أجل حجب التّش ّيع عن البرصة؛ إ ْذ
ْ
قامت ببناء املساجد التي تقوم هبذه ّ

َّ
ّعليمي ،فقدْ ابتنى
يني والت
ّ
ألن املساجد خري وسيلة لإلعالم املضا ّد؛ بحكم مركزها الدّ ّ

عبيد اهلل بن زياد عدَّ ة مساجد يف البرصة تقوم عىل ِّ
عيل والوقيعة
بث بغض اإلمام ّ
((( ُينظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.186/7 :
البالذري ،فتوح البلدان :ص.109
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس :ص.317-316
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب190/2 :؛ والعيل ،صالح أمحد ،التنظيامت :ص.58
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به ،منها :مسجد بني عدي ،ومسجد بني جماشع ،ومسجد يف األزد(((.

قفي ،حييى بن يعمر((( إىل خراسان؛ بسبب ثباته
وقدْ نفى
ّ
احلجاج بن يوسف ال ّث ّ

احلجاج نفي إطالق
عىل حم ّبة ووالية أهل البيت؛ إ ْذ إنَّه رفض وتصدّ ى ملحاولة
َّ

لفظ ّ
فاحتج عليه
ّبي؛
َّ
ذر ّية الن ّ
الذ ِّر ّية عىل اإلمام احلُسني ،أي :إنَّه ليس من ّ
حييى بن يعمر ُمفنِّد ًا رأيه بالقرآن الكريم ،الذي يقول فيه َّ
و ِمن ُذ ِّر َّيتِ ِه
جل وعالَ :
ون َوك ََذلِ َ
وس َ
ك ن َْج ِزي ا ُْل ْح ِسنِني ََو َزك َِر َّيا
وسى َو َه ُار َ
َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َم َن َو َأ ُّي َ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
ِ
ِ
ني(((؛ إ ْذ جعل اهلل -تعاىل اسمه -عيسى بن
الصال َ
اس ك ٌُّل ِّم َن َّ
يسى َوإِ ْل َي َ
َو َ ْ
ي َيى َوع َ
ذر ّية إبراهيم عن طريق أ ِّمه ،وكذلك احلسن واحلسني من
مريم من ِّ
النبي.(((
ذر ّية ّ
ِّ

ومن ّ
نمو التّش ّيع يف البرصة ،هو احلوار الذي دار بني املتوكّل
الشواهد التّارخي ّية عىل ّ

الع ّبايس وأيب العيناء(((؛ إ ْذ يذكر األخري أنَّه دخل عىل املتوكّل ،ودعا له وك ّلمه،

ثم سأله ،قائالً :بلغني َّ
فقلت :يا أمري املؤمنني،
رش ًا ؟ ُ
فاستحسن املتوكّل كالمهّ ،
أن فيك َّ

عز َّْ
وجل -وذ َّم...
ذكر املحسن بإحسانه ،وامليسء بإساءته ،فقدْ زكّى اهلل َّ
الش ُ
إن يكن َّ ُّ
الثقفي ،الغارات.558/2 :
((( ُينظر:
ّ
البرصي ،كان شيع َّي ًا من ّ
الشيعة األوائل القائلني بتفضيل
((( هو أبو عدي ،أو أبو سليامن ،العدواين،
ّ
آل البيت من غري تنقيص لذي فضل غريهم ،وكان حيدّ ث عن أيب ذر وعامر بن يارس ،وقدْ قرأ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء:
القرآن عىل أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،وكان َّأول َمن ن َّقط املصاحفُ .ينظر:
ّ
ركيل ،األعالم.177/8 :
442-441/4؛ وابن كثري ،البداية والنهاية175/6 :؛ ّ
والز ّ
((( من سورة األنعام ،اآليتان (.)85-84
((( ُينظر :سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس :ص118؛ وابن أيب احلديد ،رشح النهج،179/16 :

.205
األخباري ،صاحب نوادر الرضير
البرصي ،العلّمة
حممد بن القاسم بن خالد،
ّ
ّ
((( أبو العيناءّ :
ِ
توف سنة ُ .#283ينظرّ :
النّديم ،ولد يف األهواز ،ونشأ يف البرصةَ ،عم َي يف األربعنيّ ،
هبي ،سري
الذ ّ
أعالم النّبالء.308/12 :
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فقلت :يا أمري املؤمنني ،وكيف أكون رافض َّي ًا وبلدي
رافيض؟
ثم قال يل :بلغني أنَّك
ُ
ّ
ّ
البرصة ،ومنشئي يف مسجد جامعها ...وليس خيلو النّاس من إرادة دين أو دنياْ ،
فإن

أخروا وتأخري َمن قدَّ مواْ ،
أرادوا دين ًا ،فقدْ أمجع املسلمون عىل تقديم َمن َّ
وإن أرادوا دنيا
َّ
وكأن ابن أيب العيناء
فأنت وآباؤك أمراء املؤمنني ال دين َّإل بك وال دنيا َّإل معك.(((
َ

الغفاري ،الذي كان يقف يف باب مسجد
يب اجلليل أيب ذر
ّ
الصحا ّ
ُيشري هنا إىل قول َّ

املتحية بعد نبيها! أما لو قدَّ متم َمن قدَّ م اهلل َّ
وأخرتم
الرسول ،قائالً ... :أ َّيتها األ َّمة
ّ
َّ
َمن َّ
أخر اهلل ،وأقررتُم الوالية يف أهل بيت نب ّيكم ،ألكلتم من فوق رؤوسكم ومن حتت

أقدامكم.(((...

و ُيفهم من هذا النَّص َّ
السلطة -وهو
أن هناك اعرتاف ًا ممَّن هو أعىل شخص ّية يف هرم ُّ

ثمة روافض يف البرصة ،وال خيفى َّ
احلاكمَّ -
والروافض ُيط َلق عىل
أن َ
افيض َّ
لقب َّ
بأن َّ
الر ّ
َمن ُيقدِّ م اإلمام عل َّي ًا عىل أيب بكر وعمر(((.

املقديس َعرب تصنيفه املذاهب اإلسالم ّية َّ
الشائعة يف البرصة :وأكثر أهل
وقدْ َذكَر
ّ

البرصة قدر ّية وشيعة وحنابلة ،(((وقدْ ُيقالَّ :
َّص إنَّام ُيم ّثل احلالة املذهب ّية يف
إن هذا الن َّ
املقديس هلا ،أي :إنَّه ال يمتدُّ إىل ما قبل ذلك وما بعده ،فنقولَّ :
إن
البرصة حال زيارة
ّ

تأصل املذهب ّية الدّ ين ّية مشار ًا إليها بالعناوين املحدَّ دة ال يأيت من قرص املدَّ ة هلذا املذهب
ُّ
أو ذاك ،إنَّام يستلزم جتذير ًا هلذا التمذهب ،فض ً
ال عن أنَّه لو كان متباين ًا مع امتداد الفرتة

املقديسْ -
كأن يقول :وأغلب أهلها اليوم
الزمن َّية ألشار إىل هذا التّباين -كام هي عاد ُة
َّ
ّ
كذا وكذا وكذا.

((( َّ
ابشتي ،الدّ يارات :ص.89-88
الش
ّ
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.119/2 :
((( ُينظر :ابن حجر ،فتح الباري :ص.460
((( أحسن التقاسيم :ص.141
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الزمن ،إنَّام
وتغيها يف البرصة مع مرور َّ
عىل أنَّنا ال ننفي تبدُّ ل الوالءات املذهب ّية ُّ

نو ُّد اإلشارة إىل َّ
ويتغي منها برسعة ال يصبح أداة للقياس عىل عكس ما هو
أن ما يتبدَّ ل
َّ
العقائدي.
مرتسخ بالبناء
ّ
ّ

نص كالم َّ
لعيل بن املديني(((؛ إ ْذ
ولتوضيح هذا املقصد ،نورد َّ
الذ ّ
هبي عند ترمجته ّ

املديني إذا قدم
سمعت ابن معني((( ،يقول :كان عيل
يقول :قال أمحد بن خيثمة(((،
ُ
ّ
السنَّة ،وإذا ذهب إىل البرصة أظهر التّش ّيع.(((
علينا أظهر ُّ

نمو القاعدة ّ
الشيع ّية يف البرصة ،بحيث
َّص ُيعطي دالل ًة واضح ًة عىل ّ
وهذا الن ُّ

تتط ّلب من رواة األحاديث الدّ اخلني إليها بتبديل والءاهتم املذهب ّية ،وهو  -دون أدنى
ٍ
الراوي أو املحدّ ث ،أو عىل ّ
ّ
أقل تقدير
شك -ملراعاة صوت مؤ ّث ٍر يف البلد الدّ اخل إليه ّ

ٍ
جانب آخر نلحظ
الساحة اجلامهري ّية ،ومن
مسايرته لتجنّب االصطدام به؛ لف ّعال ّيته عىل َّ
َّ
َّص
السابق قدْ أعطى أحد العناوين املذهب ّية ،التي ذكرها
املقديس يف الن ِّ
أن مؤ ّدى الن ّ
َّص ّ
ّ

ّ
عيل بن املديني تغيري والئه
الس
ابق–الشيعة -درجة عالية من ال ّثبوت ّية ،بحيث تط ّل ْ
َّ
بت من ِّ

البرصي،
عدي ،موالهم
ّ
الس ّ
((( أبو احلسن ،عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعدّ ،
املديني ،كان أبوه حمدّ ث ًا مشهور ًا ،وصفه ّ
الذهبي ،بقولهّ :
احلجة أمري املؤمنني يف
املعروف بابن
الشيخ ّ
ّ
احلديث ،مات سنة ُ .#178ينظر :خليفة بن خ ّياط ،التاريخ :ص368؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء:
والذ ّ
 ،41/11وما بعدها؛ وابن حجر ،هتذيب التّهذيب.152/5 :
((( أبو بكر بن خيثمة ،صاحب كتاب التاريخ الكبري ،كان ثقة عامل ًا حافظ ًا راوية لألدب ،أخذ
احلديث عن أمحد بن حنبل وحييى بن معني ،وغريمها ،مات سنة ّ .#279
هبي ،سري أعالم النّبالء:
الذ ّ
 ،492/11وما بعدها.
البغدادي،
املري ،الغطفاين ،موالهم
ّ
((( أبو زكريا ،حييى بن معني بن عون بن زياد بن بسطامّ ،...
ولد ببغداد سنة  ،#158ونشأ هبا ،له العديد من املؤ ّلفات ،أشهرها تاريخ ابن معني ،كان أحد كتّاب
كتبت يدي ألف ألف حديث ،مات سنة ُ .#233ينظر :اخلطيب
احلديث املشهورين ،وكان يقول:
ْ
الرحلة يف طلب احلديث :ص.207
ّ
البغداديّ ،
((( ُينظرّ :
هبي ،سري أعالم النّبالء47/11 :؛ وميزان االعتدال.139/3 :
الذ ّ
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املقديس َّ
هبي.
الزمني بني
من أجلها ،مع مالحظة الفارق َّ
والذ ّ
ّ

ايس
أ َّما بالنّسبة لوصم البرصة بالعثامن ّية الذي جاء عىل لسان ّ
عيل الع ّب ّ
حممد بن ّ
عيل
عندما َّ
وجه دعاته إىل األمصار اإلسالم ّية ،قائالً :أ ّما الكوفة وسوادها ،فهناك شيعة ّ

(((

بالكف ،وتقولُ :ك ْن عبدَ اهلل املقتول وال
وولده ،وأ ّما البرصة وسوادها ،فعثامن ّية تدي ُن
ِّ

وأعراب كأعالج ،ومسلمون يف
تك ْن عبدَ اهلل القاتل ،وأ َّما اجلزيرة ،فحرور َّي ٌة مارق ٌة،
ٌ
َ
أخالق النّصارى ،وأ َّما أهل َّ
يعرفون َّإل آل أيب سفيان وطاع َة بني مروان،
الشام ،فليس
وعداو ًة لنا راسخ ًة ،وجه ً
ال مرتاك ًام مرتاكب ًا ،وأ َّما أهل مكّة واملدينة ،فقدْ غلب عليهم

أبو بكر وعمر ،(((...فهو:

ٍ
ٍ
حدثت يف املناطق
سابقة
أحداث
ّأوالً :ال يعدو كونه نظرة سياس َّية مرتتّبة عىل
ْ

السياس ّية وتصنيف املناطق عىل ُأسسها ،وبني التَّصنيف
املصنّفة ،وشتّان بني النَّظرة ّ

يني.
املناطقي عىل أساس التّمذهب الدّ ّ
ّ

ٍ
بصفات توضيح ّي ٍة ،ألنَّه كان يبحث عن منطقة
ثاني ًا :قدْ صنَّف تلك املناطق مقرتن ًة
ختلو من الوالء ٍ
جلهة مع ّي ٍنة بنسبة تتعدّ ى مستوى النّصف ْ
إن مل تقارب املائة باملائة؛ ليبذر
العسكري ،والتّنظيمي ،وهو ما مل يتوافر يف املناطق
فيها بذرة الدّ عوة الع ّباس ّية بجناحها
ّ

ا ُملشار إليها؛ بسبب وجود شوائب الوالءات املذكورة فيها.

إن طبيعة هذا التّصنيف قطع ًا ال تستلزم ْ
ثالث ًاَّ :
أن تكون مكّة واملدينة موالية أليب

بكر وعمر مائة باملائةَّ ،
وإل َّ
فإن بيعة اإلمام مت َّ ْت يف املدينة ،يف حني ثار عليه مرص
حممد بن عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس بن عبد املطلب ،زعيم الدّ عوة الع ّباس ّية قبل ظهورها ،كان
((( ّ
الساة قريبة من معان ،وكانت هبا منازل بني الع ّباسّ ،
توف سنة ،#126
يسكن احلميمة من أرض ّ
فأوىص إىل ابنه إبراهيم املعروف باإلمامُ .ينظر :مؤ ّلف جمهول ،أخبار الدّ ولة الع ّباس ّية :ص ،160وما
بعدها؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.186/4 :
((( مؤ ّلف جمهول ،أخبار الدّ ولة الع ّباس ّية :ص.206

الف�صل الثاين/التّ�ش ّي ُع َو ُج ُذ ْو ُره يف ال َب ْ�صر ِة 83 ..........................................

من أمصار العراق وهو البرصة ،وكذا ال يستلزم ْ
عيل
أن تكون الكوفة موالي ًة لإلمام ّ
وأوالده مائة باملائة؛ إ ْذ ُقتِل ولدُ ه احلُسني وأغلب ذرارهيم فيها ،ومن قبل
بعض أهاليها ،وكذلك احلال بالنسبة للجزيرة َّ
والشام ،فقدْ تتداخل والءات بعضها مع

بعضها اآلخر ،ومن َث َّم َّ
فإن ذلك حت ًام ال يستلزم كون البرصة عثامن َّي ًة خالص ًة أو بنسبة
مائة باملائةَّ ،
عيل يف حرب اجلمل ،ومل
وإل مل يشارك أحدٌ من البرص ّيني مع اإلمام ّ

قسم آخر منهم احلرب ،مع االحتفاظ أو عدم االحتفاظ بوالئه ألحد ال َّطرفني،
يعتزل ٌ
والنساق ُّ
الكل للطلب بدم عثامن.

َّص يكشف -ر ّبام بصورة أوضح -عن َّ
رابع ًاَّ :
أغلب البرص ّيني
أن
َ
إن جزء ًا من الن ِّ
ٍ
ٍ
طرف آخر من كوهنم
لطرف عىل
السكون وعدم االنحياز
يميلون إىل االحتفاظ بحالة ُّ
بالكف ،وتقول :كُن عبد اهلل املقتول وال
يعب عنهم ،بقوله ... :تدي ُن
ِّ
عثامن ّيي اهلوى؛ إ ْذ ّ

تكن عبدَ اهلل القاتل.

أسلفتَّ -
ايس جاء عىل أساس
خامس ًا :أعتقد -وكام
ُ
أن تقسيم ّ
عيل الع ّب ّ
حممد بن ّ
ٍ
الرؤية
جرت يف تلك املناطق،
أحداث تارخي ّي ٍة
استحضار
ْ
ْ
فأعطت انطباع ًا لدى أصحاب ُّ
االسترشاف ّية بعيدة املدى ،واملعتمدة عىل خلف ّيات تارخي ّية تُسهم يف حتديد والءات املدن
ايس ،وهي نظر ٌة صحيح ٌة حتمل االنطباعات
اإلسالم ّية متم ّثل ًة
ّ
عيل الع ّب ّ
بمحمد بن ّ

عيل ،وعاصمة ولده اإلمام احلسن من
املذكورة ،فالكوفة هي عاصمة اإلمام ّ
أعطت انطباع ًا بعموم ّية صبغتها ّ
الرغم من ما شاب مسرية
بعده ،وم ْن َث َّم
ْ
الشيع ّية ،عىل ُّ
كانت مرهون ًة بمؤ ّث ٍ
ٍ
رات تغيري ّية فاعلة.
التّش ّيع فيها من
انتكاسات ْ
فحدثت فيها معركة اجلمل ،وهي املرص الذي اختاره أصحاب اجلمل
وأ ّما البرصة،
ْ

ثم أعطى انطباع ًا سياس ّي ًا َّ
أن املدينة
متردهم فيه ّ
بحجة ال ّطلب بدم عثامن ،وم ْن َّ
إلعالن ّ

بادرت من بني األمصار اإلسالم ّية إىل ال ّطلب بدم عثامن ،يف حني َّ
أن
عثامن َّي ٌة ،وهي َمن
ْ
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والزبري.
املحرك األساس انطلق من مكّة واملدينة ،بوساطة عائشة ،وطلحة ّ
ّ

حممد بن
كذلك احلال بالنّسبة للجزيرة ،فهي إنّام
ْ
أخذت ذلك االنطباع يف نظر ّ

ّزت فيها أكثر من غريها من األمصار
ايس؛ بسبب حركات اخلوارج التي ترك ْ
عيل الع ّب ّ
ّ
اإلسالم ّية ،وكذلك ّ
أصبحت دار ملك بني أم ّية وقاعدهتم وعاصمة
ألنا
ْ
الشام؛ ّ

حكمهم ،عىل ّأنا أكثر املناطق املوصوفة استحقاق ًا للوصف ،أيّ :
عيل
إن ّ
حممد بن ّ
مني
ايس كان ال ُيطئ املوضوع ّية عندما وصفها بذلك؛ بسبب فاعل ّية العامل َّ
الز ّ
الع ّب ّ
يف تركيز والئها لبني أم ّية.

وال ختتلف مكّة واملدينة عن سابقاهتام ،عدا ّ
الشام ،من حيث عموم ّية الوصف؛

جراء حدوث بيعة أيب بكر وعمر فيهام ،مع وجود َمن هو
السياس ّية احلذرة ّ
نتيجة النَّظرة ّ
ٍ
البيعتني من حيثي ٍ
ِ
ِ
وأحداث
ات
هاتني
عيل ،وما رافق
ُّ
ّ
أحق منهام بالبيعة وهو اإلمام ّ
سياس ّية.
ٍ
ٍ
ِ
وعىل هذاَّ ،
خاص ٍة،
فإن ن ْع َت البرصة بالعثامن ّية هو ممّا استُوح َي من ظروف وأحداث َّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وجهة ٍ
يستوجب أبد ًا
ثم -ال
ملكو ٍن
اعتامد ًا عىل
ُ
نظر سياس َّية ِّ
سيايس واحد ،وهو -م ْن َّ
ٍّ

يستوجب َقت ُْل اإلما ِم احلُسني يف كربالء ،وبجيوش
كوهنا عثامن ّي ًة خالص ًة ،كام ال
ُ
ِ
ِ
كون ِ
أغلبها عراق ّيةَ ،
وشيعة أبيه َمن َق َت َله.
الكوفة
أهل

ال َف ْ�ص ُـل ال ّث ُ
الث

�شيعة ال َب ْ�صر ِة يف ا َ
حل َيا ِة
دو ُر
ِ
ال�سيا�س ّي ِة
ّ

ُ
عهد عثمان بن عفّان
�شيعة الب�صر ِة من
موقف
الفتنة يف ِ
ِ
ِ
بعد وفاة عمر بن اخل ّطاب سنة (643/#23م)ّ ،
تول احلكم من بعده عثامن بن

السلطة
مته ْ
ع ّفان ،وباستالمه املنصب ّ
للسيطرة عىل مقاليد ّ
السبيل أمام بني أم ّية ّ
دت ّ
السبيل إىل حتقيق
واسرتداد اهليمنة األمو ّية التي
ْ
فقدت زعامتها يوم فتح مكّة ،مستغ ّلني ّ
ذلك يف انتساب احلاكم اجلديد إىل البيت
األموي(((.
ّ
ٍ
َّ
وأحل بدهلم والة
قصرية من حكمه بعزل والة األمصار،
لقدْ قام عثامن بعد مدَّ ٍة

آخرين من بني أم ّية وآل أيب معيط ،ومن أولئك وايل الكوفة سعد بن أيب وقاص ،الذي
استُبدل بالوليد بن عقبة بن أيب معيط((( ،وذلك يف سنة (645/#25م) ،وكذلك عزل

عمرو بن العاص عن والية مرص سنة (ّ ،)#27
وول مكانه عبد اهلل بن سعد بن أيب

األشعري عن والية البرصة وعثامن بن أيب العاص عن
رسح((( ،وعزل أبا موسى
ّ
عت الواليتان لعبد اهلل بن عامر بن كريز ،وذلك سنة (649/#29م)،
وج ْ
فارسُ ،

((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،114/2 :وابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،32/3 :وابن
كثري ،البداية والنهاية.308/3 :
((( الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمر بن أم ّية بن عبد شمس ،يكنى أبا وهب ،وأ ّمه أروى
ثم عزل عنها
بنت كريز بن حبيب ،أخو عثامن بن ع ّفان أل ّمه ،أسلم بعد فتح مكّة ،ويل الكوفة لعثامنّ ،
الشامّ ،
ثم ذهب إىل َّ
بالرقةُ .ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات.25/6 :
وتوف َّ
ورجع إىل املدينةّ ،
الرسول دمه يوم فتح مكّة،
ثم ارتدَّ  ،فأهدر َّ
((( عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح بن احلارث ،أسلم ّ
ثم ّ
وله مرص أثناء خالفتهّ ،
توف سنة ُ .#59ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات:
فتش ّفع عثامن بن ع ّفان فيهّ ،
496/7؛ وابن حجر ،اإلصابة.94/4 :

87

 ................................................................. 88الت�ش ّيع يف الب�صرة

وهؤالء هم من أقارب احلاكم(((.

السخط إىل جانب معاوية
وكان من أبرز معاوين عثامن بن ع ّفان الذين أثاروا عليه َّ

ابن أيب سفيان وايل َّ
السلطة
الشام ،هو مروان بن احلكم ،الذي وضعه عثامن عىل رأس ُّ
اخلاص ،ومستشاره يف صغري األمور وكبريها((( ،وهذا ُّ
يدل عىل
التّنفيذ ّية ،فكان كاتبه
ّ
أن عثامن جتاهل َّ
ّ
كل ّ
وواكبت مراحل اجلهاد
الرسول،
الشخص ّيات التي
ْ
ْ
عارصت ّ
األوىل للدّ عوة اإلسالم ّيةّ ،
سارت عليها بق ّية مراكز الدّ ولة.
واتذ حكم األقارب هو ّية
ْ

َّ
إن استالم عثامن بن ع ّفان منصب احلكم فتح الباب عىل مرصاعيه أمام أفراد األرسة

بالسلطة ومناصب الدَّ ولة ومواردها ،ومن هذا املوقعَّ ،
فإن
األمو ّية وأصحابه لالستئثار ُّ

اعتالء عثامن بن ع ّفان دكَّة احلكم يف تلك ال ُّظروف كان حيمل وراء ُه انتصار ًا مقنَّع ًا للت ّيار
أن انحدر برجاله إىل السلطة َعرب عملي ٍة م ٍ
القبيل ،الذي ما لبث ْ
تقنة وذك َّي ٍة.
َّ ُ
ُّ
ّ
أسهمت يف صنع أحداث تلك املرحلة ،نجد
ولو أردنا معرفة أوضاع الفئة التي
ْ
ٍ
قصرية من حكم عثامن بن ع ّفان،
بلغت درج ًة عالي ًة من ال َّثراء الفاحش ،ويف مدَّ ٍة
َّأنا
ْ
السواد ،فض ً
ال عن بنائه
ّ
فالزبري بن ّ
العوام كان يمتلك ثرو ًة ضخم ًة ومزارع يف أرض َّ
مخسني ألف دينار،
دار ًا يف البرصة ،ودور ًا ُأ َخر يف مرص ،أ ّما ما ُله ،فقدْ بلغ بعد وفاته
َ
ٍ
وألف ٍ
ٍ
أمة
فرس،
ألف
وعبد((( ،كذلك أعطى عثامن بن أيب العاص أرض ًا يف
َ
ف َ
وخ َّل َ

(((
تسمى ِّ
ووسعها ،وكان
الرمحن بن عوف دار ًا َّ
بشط عثامن  ،وابتنى عبد ّ
البرصة ،والتي ّ

وبلغت أمواله
كبري من احليوانات األُ َخر،
ْ
عىل مربطه مائة فرس ،وله ألف بعري ،وعد ٌد ٌ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ خليفة :ص ،136-123واليعقويب ،تاريخ.115-114/2 :

حاكام وفقيه ًا:
املسعودي ،التنبيه واإلرشاف :ص251؛ وجامع حامد ،عيل بن أيب طالب
((( ُينظر:
ّ
ً
.140/1
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.77/3 :
والبالذري ،فتوح البلدان :ص.341
((( ُينظر :ابن سالم ،األموال :ص284؛
ّ
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بعد وفاته أربعة وثامنني ألف دينار(((.

مجيع ما أفاء اهلل عليه من غنائم فتح
كذلك أعطى عبدَ اهلل بن سعد بن أيب رسح َ

إفريقيا باملغرب من غري ْ
زوج عثامن ابنته من
أن يرشكه فيه أحدٌ من املسلمني ،كام َّ
عبد اهلل بن خالد بن أسيد ،وأمر له بستامئة ألف درهم ،وكتب إىل عبد اهلل بن عامر ْ
أن
يدفعها إليه من بيت مال البرصة((( .وليس هذا فحسب ،بل ورد َّ
أن احلاكم عثامن بنى له
دار ًا يف املدينة ،واقتنى فيها أمواالً وجن ٍ
ّات وعيون ًا(((.
السرية،
فإنم كانوا س ّيئي ّ
أ َّما بالنسبة للوالة الذين تو ّلوا حكم الواليات اإلسالم ّيةّ ،

بعيدين عن مبادئ اإلسالم احل ّقة ،ومنهم :وايل الكوفة الوليد بن عقبة ،الذي بلغ به
االنحراف حدَّ ًا جعله ّ
وصلت األخبار إىل عثامن مل
يصل بالنّاس وهو سكران((( ،و ّملا
ْ

الضغطّ ،
وول سعيد بن العاص((( حم ّله((( ،لكن أقام
ُيقم عليه احلدّ  ،واكتفى بعزله حتت َّ
عيل.(((
احلدّ عليه اإلمام ّ

بمن سبقه؛ إ ْذ استبدَّ باألموال
أ َّما حال الوايل اجلديد سعيد بن العاص ،فكان أشبه َ

السواد
مرة أمام بعض أهايل الكوفة :إنَّام هذا َّ
السرية ،حتّى إنَّه قال َّ
وعبث هبا وأساء ّ
املسعودي ،مروج ّ
الذهب.339/3 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.168/2 :
واملسعودي ،مروج ّ
الذهب.340/3 :
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ،166/2 :
ّ
واملسعودي ،مروج
والسياسة35/1 :؛ واليعقويب ،تاريخ165/2 :؛
ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
ّ
الذهب.340/35 :
األموي،
((( سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أم ّية بن عبد شمس بن عبد مناف ،القريش،
ّ
ويل الكوفة لعثامن ،شارك يف بعض الفتوحات اإلسالم ّية ،و ّملا ُقتل عثامن لزم بيته واعتزل ،فلم يشهدْ
ٍ
آلت إليه األمورّ ،
توف سنة .#59
ثم ركن إىل جانب معاوية ّملا ْ
اجلمل وال ص ّفني مع أحد من ال ّطرفنيّ ،
ُينظر :ابن األثري ،أسد الغابة.310/2 :
الطربي ،تاريخ.276/4 :
((( ُينظر:
ّ
النمريي ،تاريخ املدينة.971/3 :
((( ُينظر :ابن ش ّبه
ّ
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ٌ
بستان لقريش ،فر َّد عليه مالك األشرت ،قائالً :أجتعل ما أفاء اهلل علينا بظالل سيوفنا
ومراكز رماحنا بستان ًا لك ولقومك.(((

ثم ّ
األشعري بعدما كان والي ًا عىل البرصة ،وقدْ اغتنم من
تول أمر الكوفة أبو موسى
ّ
ّ

(((
ثم عزل عثامن
وفرقها األخري بدوره عىل بني أم ّية ّ .
أمواهلا الكثري وأرسلها إىل عثامنّ ،

وعي مكانه عبد اهلل بن عامر((( .أ َّما بالنّسبة إىل مرص،
أبا موسى
ّ
األشعري عن البرصةّ ،

فكان واليها عمرو بن العاص ،الذي ع ّينه عمر بن اخلطاب ،و ّملا ويل عثامن بن ع ّفان
وعي مكانه عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح(((.
ثم عزلهَّ ،
أقره سنتنيّ ،
احلكم َّ

عمه احلَك ََم بن أيب العاص وابنه مروان ،وغريمها من بني أم َّية ،واحلَك َُم
كذلك أعاد َّ
النبي قدْ نفاه عن املدينة ،لكنَّه عاد حتت ِّ
ظل
هذا هو طريد رسول اهلل؛ إ ْذ كان ّ

عثامن بن ع ّفان(((.

أ ّما بالنسبة إىل َّ
رسخ حكمه
الشام،
ْ
فكانت حتت إمرة معاوية بن أيب سفيان؛ الذي َّ

ّ
السلطة املركز ّية.
فيها ،فكان أقرب ما يكون إىل احلاكم شبه
املستقل عن ُّ

َّ
السائدة يف األمصار ُت ّثل طابع ًا إقطاع َّي ًا رصف ًا بسبب ما أشاعه
السياسة ّ
إن تلك ّ
ٍ
الوالة من ترص ٍ
مقبولة ،ومن هنا بدأ التّس ّلط واالستعالء والعبث ،وهذا ما أثار
فات غري
ّ
َ
يطالبون بوضع حدٍّ للتّدهور
حفيظة الكثري من أهايل تلك األمصار ،وجعل بعضهم
الغفاري يف ثورته عىل الفساد ،فكان
انتهت إليه األمور ،وهذا ما نادى به أبو ذر
الذي
ْ
ّ

يقف عىل أبواب الذين تس ّلطوا عىل مجيع مرافق الدّ ولة ومواردها ،ويتلو اآلية الكريمة:
واملسعودي ،مروج ّ
الذهب.342/3 :
البالذري ،أنساب األرشاف152/6 :؛
(((
ّ
ّ
((( ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح النهج.199-198/1 :
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ خليفة بن خ ّياط :ص.92
الطربي ،تاريخ.253/5 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.164/2 :
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ِ
ِ
ِ
ش ُهم بِ َع َذ ٍ
ونَا ِف َسبِ ِ
ُون َّ
اب َألِيمٍ،(((
ين َيكْنِز َ
ب َوا ْلف َّض َة َوالَ ُينف ُق َ
الذ َه َ
وا َّلذ َ
َ
يل اهللِ َف َب ِّ ْ
فرأت إبعاده إىل بالد َّ
الشام ليكون حتت مراقبة
حتركاته،
ْ
ْ
فأخذت اخلالفة ترتاب من ّ
ثم أعاده معاوية إىل املدينة ّ
لئل ُيفسد عليه أهل َّ
الشام ،فنفاه عثامن
معاوية بن أيب سفيانّ ،

الربذة((( حتّى مات فيها(((.
ثانية إىل منطقة َّ

َّ
الغفاري اجلريء والقوي مل يكن الوحيد املتصدّ ي لسياسة عثامن بن
إن موقف أيب ذر
ّ

ع ّفان وأقربائه ،فهذا صاحب بيت املال عبد اهلل بن مسعود ،الذي ارتفع صوته ضدّ سياسة

هدر األموال ،حينام أقرض منه وايل الكوفة الوليد بن عقبة (651-647/#30-26م)

ثم أبى ذلك ،وكتب إىل عثامن يصف
مبلغ ًا من بيت مال الكوفة ووعد باسرتجاعهّ ،

مضايقة ابن مسعود ،وكتب ْ
تعرض إىل الوليد فيام أخذه ،فاعرتض ابن مسعود
بأن ال ُي َّ
ِ
عىل إمضاء هذا التّوجيه ،ورفض ْ
خاص ًة
أن ُياميش عثامن يف عدِّ بيت مال املسلمني خزان ًة ّ
...كنت أظ ُّن ّأن خازن للمسلمني ،فأ َّما
يرصف منها عثامن ووالته كام يشاؤون ،فقال:
ُ

كنت خازن ًا لكم فال حاجة يل يف ذلك.(((
إ ْذ ُ

أخذت حتذو حذو الكوفة يف التّعبري عن سخطها
فإنا
ْ
أ ّما بالنّسبة إىل والية البرصةَّ ،

ّميمي،
البرصي((( ،قاصد ًا عثامن،
ّ
عىل سياسة عثامن ،فقدْ خرج عامر بن عبد القيس ،الت ّ
((( من سورة التوبة ،اآلية (.)34
الغفاري
الصحايب أيب ذر
ّ
املنورة ،عىل مسافة ثالثة أ ّيام منها ،فيها قرب َّ
الر َب َذة :إحدى قرى املدينة ّ
((( َّ
احلموي ،معجم البلدان.24/3 :
 .ياقوت
ّ
والبالذري ،أنساب األرشاف168/6 :؛ واليعقويب،
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات165/3 :؛
ّ
تاريخ.172/2 :
البالذري ،أنساب األرشاف.140/6 :
(((
ّ
التميميُ ،يدعى بعامر بن عبد القيس ،قيل :أدرك
((( عامر بن عبد القيس :هو عامر بن عبد اهلل،
ّ
البخاري،
بالزهد والعبادة ،حتّى قيل عنه :إنّه أعبد أهل زمانه وأشدّ هم اجتهاد ًاُ .ينظر:
اجلاهل ّيةُ ،عرف ّ
ّ
التاريخ الكبري447/6 :؛ وابن خلدون ،تاريخ.142/2 :
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فدخل عليه ،وتك ّلم معه ،قائالًَّ :
إن أناس ًا من املسلمني اجتمعوا يف املاملك ،فوجدوا
عز َّوجل -وتُب إليه ،وانزع عنها ،فقال عثامن له:
قدْ َر ِك ْب َت أمور ًا عظام ًا ،فاتّق اهلل َّ
يك ّلمني باملعجزات ،فواهلل ما يدري أي َن اهلل؟ فقال عامر :بىل واهللّ ،إن ألدري أي َن اهلل،
َّ
فإن اهلل لك باملرصاد ،فنفاه اخلليفة إىل معاوية يف ّ
الشام ،فبقي هناك حتّى مات.(((
لقدْ أصبح للبرصة األثر الواضح نتيجة األعامل التي قام هبا عثامن بن ع ّفان ووالته،

بالشكوى ،فض ً
كانت جتأر ّ
الزعامء
وهذا ما أ ّدى إىل سخط بعض العنارص التي ْ
ال عن بعض ّ
آلت إليه أمور الدّ ولة ،وبطبيعة احلالَّ ،
فإن قصد
الذين
امتألت نفوسهم مرارة وأسى ملا ْ
ْ

الصحيح ،ومل يقترص األمر عىل
هؤالء كان من أجل اإلصالح وإرجاع األمور إىل نصاهبا ّ
الرمحن بن عوف ،صاحب
املقربني من عثامن ،مثل :عبد ّ
هؤالء فقط ،بل كان هناك بعض ّ
الزعامة يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية ،ومل
اليد ال ّطوىل يف إيصال عثامن بن ع ّفان إىل تسنّم ّ

ترصفاته ،األمر الذي أ ّدى إىل حدوث القطيعة بينهام(((.
يكن متّفق ًا مع عثامن يف بعض ّ

عاب ُ
كم
لقدْ َ
ترصفات عثامن التي مل تتو ّقف عند هذا احلدّ  ،بل عمد إىل ّ
أهل البرصة ّ
األفواه املنادية برفع املظامل ،ما دفع بعض أهل البرصة إىل ْ
أن ُيشكّلوا وفد ًا برئاسة املثنّى

(((
العبدي ((( ،وخيرجوا مع أقراهنم من أهل الكوفة ومرص إىل املدينة ،فالتقوا يف
ابن خمرمة
ّ

البالذري ،أنساب األرشاف172/6 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.305/3 :
(((
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.172/6 :
((( ُينظر:
ّ
العبدي :و ُيعرف كذلك بابن حمربة ،باإلسناد إىل اسم والده املعروف (حمربة)،
((( املثنّى بن خمرمة
ّ
النبي وقادته البارزين ،وابنه املثنّى كان من
نسبة إىل كثرة لبسه عدّ ة احلرب؛ إ ْذ كان من أصحاب ّ
عيل ،ومن خلصاء ّ
عيل يف أغلب
الشيعة ،ومن أبرز مواقفه مشاركته مع اإلمام ّ
أنصار اإلمام ّ
البالذري ،أنساب األرشاف242/3 :؛
التوابني وثورة املختارُ .ينظر:
ّ
حروبه ،ومشاركته يف ثورة ّ
وابن كثري ،البداية والنهاية302/8 :؛ وابن خلدون ،تاريخ26/3 :؛ وابن حجر ،اإلصابة580/5 :؛
التوابون :ص.111
وإبراهيم بيضونّ ،
الرسل وامللوك.341/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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املسجد احلرام يف سنة (654/#34م) ،وتذاكروا سرية عثامن ونكثه العهود واملواثيق التي

أن يعودوا إىل أمصارهمْ ،
قطعها عىل نفسه ،واجتمع رأهيم عىل ْ
وأن جيتمعوا بعد عا ٍم من
السوءْ ،
وأن ُيوافوا عثامن بعد لقائهم.
اجتامعهم هذا ،يف حال بقاء األمور عىل ما هي من ُّ
إن َّ
وطبق ًا لذلك االتفاق ،فام ْ
شوال من عام (655/#35م) ،حتّى خرج
حل ّ

املتواعدون ،فكان أهل مرص يف أربع رفاق عليها أربعة أمراء ،املق ِّلل يقول ستامئة ،واملك ِّثر

يقول ألف ،وخرج أهل الكوفة يف أربع رفاق ،وعليها زيد بن صوحان
العبدي(((،
ّ
ّخعي ...وعددهم كعدد أهل مرص ،وعليهم مجيع ًا عمرو بن
األصم(((،
ّ
واألشرت الن ّ
وخرج أهل البرصة يف أربع رفاق ،وعليها ُحك ْيم بن َج َب َلة
العبدي((( ...وعددهم كعدد
ّ

عدي((( .وبعد ْ
وصلت هذه اجلموع
أن
ْ
الس ّ
أهل مرص ،وعليهم مجيع ًا حرقوص بن زهري َّ
خاصة
توج ْ
هت صوب دار عثامن وطالبته باالعتزال وترك أمر اخلالفةَّ ،
املنورة ّ
إىل املدينة ّ
وإنَّه مل ُي َر منه ٌ
حاسم لتطمني اجلموع ال ّثائرة ،سوى سلسلة من اخلطابات
عمل جدّ ٌّي
ٌ

املشحونة بالتّوبة ووعود اإلصالح ،التي كان ُيلقيها باسمه مروان بن احلكم بنربة
بالتاجع عن الوعود
استعالئ ّية ،ويف الوقت ذاته عمل مروان جاهد ًا عىل إقناع عثامن ّ

توس ُطوا بينه وبني اجلموع ال ّثائرة ،األمر الذي أ ّدى
التي قطعها لكبار ّ
الصحابة ،الذين َّ

((( أبو عائشة ،أو أبو سلامن ،زيد بن صوحان بن حجر بن اهلجرس ،...من قبيلة عبد القيس،
عيل ،و ُقتل يوم اجلملُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى:
ّ
تابعي نزل الكوفة ،روى عن اإلمام ّ
معاين ،األنساب138/4 :؛ وابن حجر ،اإلصابة.532/2 :
والس
124/6؛ ّ
ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
النبي ،وكان ً
((( ُحك ْيم بن َج َب َلة،
رجال صاحل ًا له دين ،مطاع ًا يف
ّ
العبدي :من عبد القيس ،أدرك ّ
ثم
السند فنزهلا ،وأخرب عثامن عن أحواهلا عندما سأله عنهاّ ،
قومه ،وهو الذي بعثه عثامن بن ع ّفان إىل ّ
أصبح ُحكيم َيعيب عىل عثامن؛ بسبب تولية عبد اهلل بن عامر عىل البرصة ،و ّملا قدمت عائشة وأتباعها
عيل
البرصة مل يسمح هلم بدخوهلا ،فقاتلهم بثالثامئة فارس من أهل البرصة قبل وصول اإلمام ّ
إليها إىل ْ
أن ُقتِل رمحه اهللُ .ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب366/1 :؛ وابن األثري ،أسد الغابة.39/2 :
الرسل وامللوك349-348/4 :؛ وابن األثري ،الكامل.66/3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ

 ................................................................. 94الت�ش ّيع يف الب�صرة

إىل تفاقم األزمة(((.

َ
ائرون ،منها :فرض احلصار عليه،
سبقت عمل ّية قتل عثامن أعامل قام هبا ال ّث
وقدْ
ْ

ومنعه من اخلروج من داره ،ومنع املاء عنه ،وكذلك رميه باحلجارة ،وتلك األعامل
دت القتحام دار احلاكم(((.
مه ْ
ْ
كانت خطوة أوىل ّ

أ َّما بخصوص مشاركة أهل البرصة يف مقتل عثامن ،فهذا ما أشار إليه ابن عساكر
ٍ
وهو ّشهدت
برواية عن طريق كنانة موىل صف ّية بنت ُحيي ،قائالً:
متأخر نسب َّي ًا-
ُ

فقلت لكنانةَ :من قتله؟ قالٌ :
رجل من البرصة.(((
مقتل عثامن وأنا ابن أربع عرشة سنة،
ُ
ضعف مصداق ّيتها ،فض ً
ال عن
التفرد منه ُي
ُ
الرواية ،وهذا ّ
وقدْ انفر َد ابن عساكر هبذه ّ

ذلكَّ ،
البرصي الذي ّ
تول عمل ّية القتل ،مع مالحظة ما
رصح باسم ذلك
ّ
فإن َّ
الراوي مل ُي ِّ
ذكره ِمن ِ
عمره الذي مل يبلغ معه احلُ ُلم!
َ
ُ
معركة اجلملِ (36هـ656/م)
�شيعة الب�صر ِة من
موقف
ِ
ِ
أصبحت احلالة تقتيض وجود خليفة
عندما ُقتل عثامن بن ع ّفان عام (،)#35
ْ

تفرق األ َّمة وانقسامها،
خاصة ل ُيعيد األمور إىل نصاهبا،
بمؤهالت
ّ
ُ
َّ
وليح ْول دون ّ
عيل ،وقالوا له:
فهرع املهاجرون واألنصار -وفيهم طلحة ّ
والزبري -إىل اإلمام ّ
رضيت به ،فقالوا :ما
فمن اخرتتُم
ُ
البدَّ للنّاس من إمام ،فقال :ال حاجة يل يف إمرتكمَ ،

أحق هبا منك،...
مرة ،وقالوا :إنَّا ال نعلم أحد ًا َّ
نختار غريك ،وتر َّددوا عليه يف أكثر من َّ
ُ
فإن أكون وزير ًا خري ًا من ْ
أن أكون أمري ًا ،فقالوا :واهلل ما نحن فاعلني
فقال :ال تفعلواّ ،

حتّى نبايعك ،فقال اإلمام :ففي املسجد إذ ًاَّ ،
فإن بيعتي ال تكون خف ّي ًة ،فخرج إىل
الرسل وامللوك340/4 :؛ وابن األثري،
((( ُينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات40/3 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الكامل.158/3 :
الرسل وامللوك.340/4 :
البالذري ،أنساب األرشاف182/6 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( تاريخ دمشق.48-47/39 :
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إن أحببتام ْ
والزبري ،فقال هلام اإلمامْ :
أن تُبايعاين
املسجد ،وكان َّأول َمن بايعه طلحة ّ

ْ
وإن أحببتام بايعتُكام ،فقاال :ال ،بل نبايعك.(((

وجتدر اإلشارة هنا إىل َّ
أن رفض اإلمام اخلالفة كان نابع ًا من استقراء واسترشاف

ٍ
بالضباب ّية وعدم الوضوح ،ومن
ملستقبل ليس ببعيد ،ستكون أوضاعه مضطربة وحماطة ّ

ستجر األ ّمة اإلسالم ّية إىل أوضاع مل يكن ليتمنّاها هلا يوم ًا؛ بسبب ما تر ّبى عليه أغلب
َث َّم
ُّ

ٍ
عكس لألوضاع
أبناء هذه األ َّمة ورجاالهتا خالل عهود سابقة ،وما سيأيت هو به من
ٍ
ٍ
جانب آخر ،فإنَّه أراد
جانب ،ومن
حممد ،(((هذا من
ّبي ّ
وإرجاعها إىل أ ّيام الن ّ

إلقاء
ّبيّ أنم س ُيخالفونه،
ّ
احلجة عىل النّاس ،الس ّيام عىل َمن أخرب عن طريق الن ّ
وس ُيشا ُّقونه ،و ُيقاتلونه(((.

فإنام علام َّ
أن األ َّمة اإلسالم َّية أو املسلمني حينها
أ ّما من جانب طلحة ّ
والزبريَّ ،
ٍ
ٍ
خارس مقدَّ م ًا ،فأظهرا
رهان
ال يقبلون بأحدمها واإلمام موجود ،فلم يغامرا عىل

ٍ
ٍ
فإنام ظنّا َّ
أن
جانب ،ومن
عيل ،هذا من
جانب آخرَّ ،
ما أظهرا من تقديم لإلمام ّ
السابقني.
اإلمام سيحفظ هلام مت ُّيزمها ومكانتهام التي كانا يتمتّعان هبا يف عهد ال ّثالثة ّ
ور ّبام كانا يريدان وخي ّططان ألبعد من هذاْ ،
كأن يقودا فتن ًة أو حرب ًا أهل َّي ًة تكون نتيجتها

اجلو؛ إ ْذ ال منازع،
قتل اإلمام بسيوف املسلمني ،كام حدث مع عثامنُ ،ث َّم خيلو هلام ُّ
الستّة املتب ّقني من شورى عمر ،الس ّيام مع بروزمها وقيادهتام تلك الفتنة التي
ومها أفضل ّ

الرهان األوىل ،وإعالن
جاءت األ ّيام لتحيكها يف معركة اجلمل؛ إ ْذ
ْ
بمجرد سقوط ورقة ِّ
ّ
والسياسة47/1 :؛ وابن أعثم الكويف ،الفتوح76/1 :؛ وابن األثري،
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ

الكامل.98/3 :
((( ُينظر :ابن ايب احلديد  ،رشح النهج.34-33/7 ،269/1 :
والرواندي ،قطب الدّ ين ،اخلرائج واجلرائح123/1 :
((( ُينظر :الرسخيس ،املبسوط124/10 :؛
ّ
العمل.292/11 :
الزوائد237/7 ،235/6 :؛ واملتّقي
واهليثمي ،جممع ّ
ّ
اهلندي ،كنز ّ
ّ

 ................................................................. 96الت�ش ّيع يف الب�صرة

والرجوع إىل سياسة املساواة اإلسالم ّية
اإلمام إلغاء سياسة التّفضيل يف العطاء ّ

والزبري
وضب هذا اإلعالن االرستقراط ّية اإلسالم ّية ،ويف مقدّ متها طلحة ّ
النّبو ّيةْ َ ،
وبني أم ّيةَّ ،قرروا إحداث الفتنة واحلرب األهل ّية ،اعتامد ًا عىل تأييد عائشة ومعاوية،

ال ّلذين يسعيان لإلطاحة بحكومة اإلمام لألسباب ذاهتا ،فمعاوية يريد اخلالفة
والسلطة ،وعائشة تريدها لطلحة لتكون متن ّفذة يف ظ ّله.
ُّ

ٍ
ٍ
واحد ضدَّ اإلمام املفرتض
بمعسكر
لتصطف
مجعت املصالح هذه الفئات
وهكذا،
َّ
ْ

ال َّطاعة يف اجلمل ،تقودهم عائشة عىل مجلها األدبب.

الزبري وطلحة لإلمام ،وقاال له :أتدري عىل ما بايعناك يا أمري
فبداي ًة ،أتى ّ

السمع وال ّطاعة ،وعىل ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثامن،
املؤمنني؟ فقال :نعم ،عىل َّ
فقاال :ال ،ولكن ،بايعناك عىل أنَّا رشيكان لك يف األمر ،فقال :ال ،ولكنّكام

رشيكان يف القول واالستقامة والعون عىل العجز واألود((( .أي :إنّام كباقي املسلمني
جتب عليهام النّرصة والعمل ملصلحة األ َّمة ،والنُّصح هلا عندما ُيطلب منهام ذلك ،فكان

الزبري يتو ّقع ْ
أن تكون له والية العراق،
بمثابة قرع ناقوس اخلطر يف نفسيهام؛ إ ْذ كان ّ

َ
ويتو ّقع طلحة ،أو يتمنّىْ ،
خابت آماهلام أظهرا ما كانا
فلم
أن
ْ
تكون له والية اليمنّ ،
ُيبطنان من العصيان ّ
والشكاة((( ،فدخال عىل اإلمام واستأذناه يف العمرة ،فقال :ما

تريدان العمرة ،فحلفا له باهلل َّأنام ال يريدان غري العمرة ،فقال هلام :ما ال ُع ْمرة تُريدان،
فتوجها إىل مكّة للقاء عائشة ،التي مل تكن يف يوم
وإنَّام تُريدان ال ُغدْ رة ،ونكث البيعة(((َّ .

وأول َمن
من األ ّيام من مؤ ّيدي عثامن ،بل ّإنا
ْ
والساخطني عليهَّ ،
كانت من املؤ ّلبني َّ
والسياسة47/1 :؛ واليعقويب ،تاريخ124/3 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
النّهج.22/19 :
والسياسة.47/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ125-124/2 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص.166
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كانت تُر ِّدد :اقتلوا نعث ً
وكانت تُرج ثوب
ال فقدْ كفر(((،
أشعل نار احلرب عليه؛ إ ْذ
ْ
ْ
ثوب رسول اهلل مل َ
يبل ،وعثامن
رسول اهلل فتنصبه يف منزهلا ،وتقول لل ّثائرين :هذا ُ
قدْ أبىل سنّته(((.

عم كان أ َّيام عمر بن اخل ّطاب؛
كان سبب تأليب عائشة عىل عثامن أنّه ن َّقص عطا َءها َّ

وصيها كباقي
ّبي بألفي دينار ،فاستقطعها عثامن،
إ ْذ كان عمر قدْ زادها عىل نساء الن ّ
ّ
نسائه  ،(((وهذا ما أثار غضبها عىل عثامن.

و ّملا اشتدَّ األمر عىل عثامن من قبل ال َّثائرين ،وأرادوا قتله ،خرج مروان بن احلكم

احلج ،فقال هلا :يا أ ّم
إىل أ ّم املؤمنني عائشة ،وهي تريد اخلروج إىل مكّة ألداء مناسك ّ
ِ
أقمتَّ ،
قرنت ركايب،
الرجل،
املؤمنني ،لو أنَّك
فقالت :قدْ
ُ
ْ
فلعل اهلل ُ
يدفع بك عن هذا ّ
احلج عىل نفيس ،واهلل ال أفعل ،فن ََه َض مروان ،وهو يقول:
ُ
وأوجبت ّ

عيل البال
حرق ٌ
َّ
قيس َّ
أطيق
فقالت عائشة :يا مروان،
وأن ُ
ُ
وددت -واهلل -أنّه غرارة من غرائري هذهّ ،
اضطربت أجذما(((.
د حتّى إذا
ْ

مح َله حتّى ألق َيه يف البحر.(((
ْ

احلج
خرجت عائشة إىل مكّة
و َّملا أحاط ال ّث ّوار بعثامن،
ْ
للحج ،وبعد أدائها مناسك ّ
ّ

(((
فقالت
يثي(((،
فلم
ْ
ْ
ْ
وصلت إىل أرشاف لقيها عبيد بن أيب سلمة ال ّل ّ
رجعت إىل املدينةّ ،

الرسل وامللوك477/3 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج.215/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.215/6 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.219/5 :
النيسابوري،
للربيع بن زياد العبيسُ .ينظر :ابن ش ّبة ،تاريخ املدينة1172/4 :؛ و ُينظر:
ّ
((( هذا البيت ّ
الفضل بن شاذان ،اإليضاح :ص.265-264
((( اليعقويب ،تاريخ.176/2 :
البكري ،معجم ما استعجم.788/3 :
((( هي موضع من أعامل املدينةُ .ينظر:
ّ
علوي الرأي .عنهُ ،ينظر :ابن سعد ،الطبقات88/5 :؛ وابن حجر،
((( هو عبيد بن أ ّم كالب ،كان
ّ
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حارت هبم األمور إىل خري
ثم
له :ما عندك؟ قالُ :قتل عثامن،
ْ
ْ
ثم ماذا؟ قالّ :
فقالتّ :
انطبقت عىل األرض ْ
لوددت َّ
تم هذا ،وحيك!
السام َء
فقالت:
حمار ،بايعوا عل ّي ًا،
ْ
ُ
ْ
إن َّ
أن َّ
قلت ِ
فولولت ،فقال هلا :ما شأنُك يا أ ّم
املؤمنني،
لك يا أ َّم
ْ
انظر ما تقول! قال :هو ما ُ
َ
أحق ،وال أرى له نظري ًا يف مجيع
ف بني البتيها أحدٌ أوىل هبا منه وال ّ
املؤمنني؟ واهلل ما ُع ِر َ
َ

حاالته ،فلامذا تكرهني واليته؟ قال :فام ر َّد ْت عليه جواب ًا.(((
ٍ
قالت البن أ ّم كالب  :وحيك ألنا أم علينا؟ فقال :قتلوا
رواية أخرىَّ ،أنا
ويف
ْ

انطبقت
السامء
عيل،
عثامن،
ْ
فقالتَ :
ْ
ْ
ليت َّ
فقالت :صنعوا ماذا؟ قال :اجتمعوا عىل بيعة ّ
إن يتم األمر إىل صاحبك ،ردوين ...قال :ولقدْ ِ
تقولني :اقتلوا نعث ً
ال
كنت
َ
ُّ
عىل األرض ْ ّ
خري من قويل
ثم قتلوه ،وقدْ ُ
فقدْ كفر! ْ
قالتَّ :إنم استتابوهّ ،
قلت وقالوا ،وقويل األخري ٌ

األول.(((
َّ

عيل،
عادت إىل مكّة،
ثم
ْ
ْ
ّ
وبدأت بتحريض النّاس وتأليبهم عىل خمالفة بيعة اإلمام ّ

فاستاملت البسطاء منهم ،فض ً
ال عن بني أم ّية ،الذين هربوا من املدينة بعد مقتل عثامن إىل
ْ
مكّة((( بصحبة بعض والة عثامن ،كعبد اهلل بن عامر بن كريز عامله عىل البرصة ،ويعىل
ابن منية((( عامله عىل اليمن ،وغريمها(((.

اإلصابة.90/5 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات88/5 :؛ وابن أعثم ،الفتوح 79/1 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص86؛ وابن
أيب احلديد ،رشح النّهج.320/6 :
واملسعودي،
الرسل وامللوك477/3 :؛
والسياسة51/1 :؛
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
مروج ّ
الذهب.371/2 :
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل.101/3 :
ف هبا ،وهي ُمنية بنت جابر من بني مازن بن منصور
ّميمي ،نُسب إىل أ ّمه ،ف ُع ِر َ
((( يعىل بن منية ،الت ّ
حليف بني نوفل بن عبد مناف ،كان عام ً
ال لعثامن بن ع ّفان عىل اجلند ،و ّملا كان يوم اجلمل كان مع
سبعني رج ً
ال من مالهُ .ينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص.276-275
وجهز
َ
عائشةّ ،
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل.101/3 :
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والزبري يدعواهنا إىل حتريض النّاس
و ّملا
استقر ْت عائشة يف مكّة كتب هلا طلحة ّ
ّ

عيل واملطالبة بدم عثامن ،وأرسلوا كتاهبم مع عبد اهلل
ور ّدهم عن بيعة اإلمام ّ
وبدأت بتنفيذ خم َّططهم
فلم قرأته وافقتهام عىل ما فيه،
ْ
ابن ّ
الزبري ،ابن أخت عائشةّ ،
بالتحريض عىل اإلمام.(((

العسكري ،اختلف
الصدام
ّ
وبعد إكامل جبهة عائشة استعداداهتا ،وانتهاء رأهيا إىل ّ

يتوجهون إليها ،فبعضهم اختار
بعض شخص ّيات هذه اجلبهة فيام بينهم حول املدينة التي ّ
بالرجال واألموال
البرصة ،وكان عىل رأس هذه اجلامعة عبد اهلل بن عامر ،الذي وعدهم ّ

(((
ّهام إ ّياه بأنَّه َّفر من البرصة فرار العبد اآلبق وهي يف
فيها  ،فعارضه سعيد بن العاص ،مت ً
طاعة عثامن – أي قبل ِ
مقتل ِه– ،فكيف يستطيع تطويع البرصة وأهلها لل ّطلب بدم عثامن

فار ًا وهو أمري ،فكيف يعود إليهم
عيل ،فهو إنَّام خرج منهم َّ
وهم يف طاعة اإلمام ّ

الرجال واألموال ،فأ ّما األموال
أمري ًا وهو طريد؟ قال لطلحة ّ
والزبري :لقدْ وعدكم ّ
الرجال فال رجل.(((
فعنده ،وأ ّما ّ

الشام ،قائالً :أ ّما أنا ،فهواي َّ
أ َّما مروان ،فاختار َّ
الشام ،وهواكام البرصة ،وأنا معكم،

ْ
كانت اهللكة.(((
وإن ْ

العسكري ،قال
التمرد
وبسبب هذا التّخ ّبط واالختالف يف اختيار املكان إلعالن
ّ
ّ

فراجع إىل منزيل.(((
سعيد بن العاص :أ َّما أنا،
ٌ

فجهزهم باألموال الالزمة للحرب ،وكان
ثم قدم عليهم يعىل بن منية من اليمنّ ،
ّ

الرسل وامللوك.468/3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
والسياسة.53/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.54/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.54/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.54/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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الشام؛ ألنَّه يرى ّ
الزبري ْ
يتوجه إىل َّ
الرجال واألموال ،وعليها معاوية،
هوى ّ
أن ّ
أن فيها ّ
العسكري حسب رأيه ،بينام خالفه عبد اهلل بن عامر خمتار ًا
متردهم
ّ
وهي ّ
مقومات نجاح ّ
الشام ،فهم ْ
ال عدم املجازفة يف احتامل ّية االصطدام بمعاوية يف َّ
مفض ً
إن غلبوا
البرصةّ ،

والشامْ ،
وإن ُهزموا كان معاوية َّ
كانت هلم هي َّ
والشام مدد ًا هلم ،فوافقه عىل رأيه
البرصة ْ

أن ترحالَّ ،
الشيخان ِّقررا قبل ْ
إن معاوية قدْ سبقكم إىل َّ
أيا ّ
الشام
يعىل بن منية ،قائالًُّ :
عم عثامن دونكم ...وأقبح من
وفيها اجلامعة ،وأنتُم تقدمون عليه غد ًا يف فرقة ،وهو ابن ّ

أمر قدْ سبقكام إليه تُريدان ْ
ْ
أن تأتيا رج ً
أن ُترجاه منه.(((
ال يف يده ٌ

التوجه إىل البرصة ،اعتامد ًا عىل تواجد األنصار
ّفقت كلمة اجلميع عىل
وهكذا ات ْ
ّ

-حسب رأهيم -وو ْعد معاوية بتوفري املدد الالزم هلم هلذه املواجهة يف كتبه التي بعثها

املؤمنني ،من معاوية بن
الزبري أمري
َ
والزبري؛ إ ْذ خاطبهام فيها ،قائالً :لعبد اهلل ّ
إىل طلحة ّ
بايعت لك أهل َّ
الشام ،فأجابوا واستوسقوا
فإن قدْ
ُ
أيب سفيان ..سال ٌم عليكم ،أ ّما بعدّ ،

كام يستوسق اجللب ،فدونك الكوفة والبرصة ال يسبقك إليها ابن أيب طالب ،فإنَّه ال
بايعت لطلحة بن عبيد اهلل من بعدك ،فأظهرا ال ّطلب بدم
يشء بعد هذين املرصين ،وقدْ
ُ

عثامن ،وادعوا النّاس إىل ذلك ،وليكن منكام اجلدّ والتشمري ،أظفركام اهلل ،(((...هذا

ٍ
ٍ
جانب آخرَّ ،
فإن القوم كانوا خيشون البقاء يف مكّة فرتة أطول الحتامل
جانب ،ومن
من

عيل هلم فيها؛ إ ْذ خاطبوا أنصارهم ،قائلني:
–حسب تو ّقعاهتم– مدامهة اإلمام ّ

فإن أبطأنا عىل اخلروج خفنا ْ
ْ
أن يدمهنا ابن أيب طالب يف مكّة ،أو يف بعض ال ّطريق.(((...

يرون َّ
َ
أن إرساعهم إىل البرصة وسيطرهتم عليها بأرسع
أضف إىل ذلكّ ،أنم كانوا
ٍ
ٍ
ممكن هي من أولو ّيات نجاح ما خي ّط َ
طون إليه؛ إ ْذ أشاروا إىل ذلك ،قائلني:
وقت
والسياسة54/1 :؛ وابن ح ّبان ،ال ّثقات.279/2 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.231/1 :
((( املفيد ،اجلمل :ص.235
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 ...إذا أرسعنا املسري إىل البرصة ،وأخرجنا عامله منها ،وقتلنا شيعته هبا ،واتّسعنا

باألموال منها ،كنّا عىل ال ّثقة من ال ّظفر بابن أيب طالبْ ،
سينا إليه
فإن أقام باملدينة ّ
وإن سار ،فهو ٌّ
اجلنود حتّى نحرصه ،فيخلع نفسه ،أو نقتله كام ُقتل عثامنْ ،
كال ونحن

حامون.(((...

والزبري ألنصارمها ،وعبارة – قتلنا شيعتَه فيها– أي:
وبااللتفات إىل خطاب طلحة ّ

يف البرصة ،يمكن القولَّ :
عيل يف
إن هناك قاعد ًة شعب ّي ًة
ْ
كانت منارصة لإلمام ّ
ٍ
غض النّظر عن كون هذه املنارصة تنطلق من ٍ
سيايس حول
واصطفاف
تأييد
البرصة ،مع ّ
ٍّ
أطروحته ونظريته يف احلكم ،أو إنا متأتّية من ٍ
عيل،
إيامن
ّ
ٍّ
َّ
مذهبي بشخص اإلمام ّ
وعىل ّ
أقل الفروضَّ ،
فإن النّسبة متساوي ٌة بني املفهومني هلذا التّأييد وتلك املنارصة ،هذا
الصفة املذهب ّية ،بدليل قوله:
إذا ما ّ
تنزلنا عن ترجيح املفهوم األخري؛ كونه حيمل ّ

َّ
وعميل ،(((...فهو بحدِّ ذاته حيمل
إن أتباع طلحة ّ
والزبري يف البرصة قتلوا شيعتي ّ

(عميل).
مفهوم ًا مذهب َّي ًا بلفظة (شيعتي) ،وآخر سياس َّي ًا بلفظة ّ

ومن األد َّلة األُ َخر عىل تواجد هذه القاعدة ّ
الشعب ّية ،ما قاله سعيد بن العاص لطلحة

شجعهم ،قائالًَّ :
إن عنده األموال
ّ
والزبري وعائشة عن موقف عبد اهلل بن عامر ،عندما ّ

والرجال ،فقال سعيد :عنده األموال ،وال رجال عنده ،(((فهذا القول فيه دالل ٌة
ّ
واضح ٌة عىل َّ
أن أهل البرصة تراجعوا عن تأييد العثامن ّيني املتم ّثلني بواليهم عبد اهلل بن

التاجع عن
وعمله يف البرصة ،وقدْ مت ّثل هذا ّ
عامر ،وأصبحوا حتت والية اإلمامّ 

بري ْ
يتعرف
تأييد العثامن ّية بردود وجهاء أهل البرصة وا ُملقدَّ مني فيها عندما حاول ّ
أن ّ
الز ُ
الزبري عبد اهلل بن عامر:
عىل ن َّياهتم حيال منارصته ومجاعته لل ّطلب بدم عثامن؛ إ ْذ سأل ُّ
((( املفيد ،اجلمل :ص.235
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.7
والسياسة.57/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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مطاع :كعب بن سور((( يف اليمن – أي :يف
َ من رجال البرصة؟ قال ثالثة ،ك ُّلهم س ّيدٌ
ٌ
قبائل اليمن يف البرصة ،-واملنذر بن ربيعة((( يف ربيعة ،واألحنف بن قيس يف مرض.(((

والزبري إىل كعب بن سور... :أ ّما بعد ،فإنَّك قايض عمر بن اخل ّطاب،
فكتب طلحة ّ

غضبت لعثامن من األذى ،فأغضب
كنت
َ
وشيخ أهل البرصة ،وس ّيد أهل اليمن ،وقدْ َ

والسالم.(((
له من ال َقتْلّ ،

وكتبا إىل األحنف بن قيس... :أ ّما بعد ،فإنّك وافد عمر وس ّيد مرض ،وحليم أهل

َ
َ
قادمون عليك ،والعيان أشفى لك من اخلرب،
بلغك ُمصاب عثامن ،ونح ُن
العراق ،وقدْ

والسالم.(((
ّ

فإن َ
وإىل املنذر بن ربيعة... :أ َّما بعدَّ ،
أباك كان رئيس ًا يف اجلاهل ّية وس ّيد ًا يف
خري َ
والسالم.(((
اإلسالم ،...وقدْ َقتَل عثامن َمن َ
منكَّ ،
أنت خري منه ،وغضب له َم ْن هو ٌ

فر َّد كعب بن سور... :أ ّما بعد ،فإنَّا غضبنا لعثامن من األذى والغري بال ّلسان ،فجاء
يك عثامن ُقتِ َل ظامل ًا ،فام لكام وله؟ ْ
بالسيفْ ،
فإن ُ
وإن كان ُقتِ َل مظلوم ًا
أمر الغري فيه ّ
َ
فغريكام أوىل بهْ ،
غاب عنه أشكل.(((
أمره
أشكل عىل َمن َش ِهدَ ُه ،فهو عىل َمن َ
وإن كان ُ
ُ
أمر ال ُّ
نشك فيه َّإل قتل عثامن،...
ور َّد األحنف... :أ َّما بعد ،فإنَّه مل يأتينا من قبلكم ٌ

((( كعب بن سور بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن لقيط،
النبي ،وهو قايض البرصة
ّ
األزدي ،أدرك ّ
أ ّيام عمر بن اخل ّطاب ،شارك يف معركة اجلمل مع عائشة ،و ُقتل يومهاُ .ينظر:ابن األثري ،أسد الغابة:
.242/4
ٍ
((( مل أعثر عىل ترمجة له.
والسياسة54/1 :؛ و ُينظر :املدين ،اجلمل :ص.36
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.54/1 :
((( اإلمامة ّ
والسياسة.55/1 :
((( اإلمامة ّ
والسياسة.55/1 :
((( اإلمامة ّ
والسياسة55/1 :؛ و ُينظر :املدين ،اجلمل :ص.37
((( اإلمامة ّ
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فإن يكن يف العيان فضل ،نظرنا فيه ونظرتُمَّ ،
وإل يكن فيه ٌ
ْ
فضل ،فليس يف أيدينا وال

يف أيديكم ثقة.(((

ور ّد املنذر ... :أ َّما بعد ،مل يلحقني بأهل اخلري َّإل ْ
الش ،وإنَّام
أن أكون خري ًا من أهل َّ ِّ

حق عثامن اليوم ح ُّقه أمس ،وقدْ كان بني أظهركم فخذلتُموه ،فمتى استنب ّطتم
أوجب َّ
الرأي.(((
هذا العلم وبدا لكم هذا َّ

والزبري يف إجياد النُّرصة والتّأييد
الردود املحبطة آلمال طلحة ّ
الرغم من ُّ
ولكن ،عىل ُّ

توجهوا نحوها ،ر ّبام لنفاد اخليارات أمامهم ،أو الستعجال
املعنو ّيني من وجهاء البرصةّ ،
اخلروج من مكّة؛ خلطورة البقاء –كام أرشنا سابق ًا– والستغالل وكسب الوقت األوسع
والتتيب لذلك العصيان.
لالستعداد ّ

وعموم ًا ،فقدْ سار القوم نحو البرصة حتّى وصلوا منطقة أوطاس((( ،فالتقوا هناك

بتوجه
باملغرية بن شعبة ،وسعيد بن العاص وايل عثامن عىل الكوفة((( ،الذي استهزأ ُّ
عائشة إىل البرصة لل ّطلب بدم عثامن ،قائالً :فهؤالء َق َت َل ُة عثامن معك يا أ ّم
املؤمنني،(((
َ

ثم َ
َ
وأنت أي َن تريدُ أيض ًا؟ قال :البرصة ،قال :وما تصنع هبا؟ قال :أطلب
مروان:
سأل
َ
ّ
َق َت َل َة عثامن ،قال :فهؤالء َق َت َل ُة عثامن معكَّ ،
والزبري)
الرجلني َقتَال عثامن (طلحة ُّ
إن هذين َّ

فلم غلبا عليه ،قاال :نسفك الدَّ م بالدَّ م ،واحلوبة – اإلثم
ومها يريدان األمر ألنفسهامّ ،

والسياسة.55/1 :
((( اإلمامة ّ
والسياسة55/1 :؛ و ُينظر :املدين ،اجلمل :ص.38
((( اإلمامة ّ

حدثت فيه معركة ُحنني بني املسلمني واملرشكني .ياقوت
((( وادي يف مناطق سكن قبيلة هوازن،
ْ
احلموي ،معجم البلدان.334/1 :
ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ خليفة بن خ ّياط :ص.132 ،124
والسياسة.82/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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ّ
والذنب(((– بالتّوبة.(((

أيا النّاسْ ،
إن كنتُم إنّام خرجتُم مع أ ِّمكم ،فارجعوا هبا خري ًا لكم،
وقال املغريةّ :

ْ
وإن كنتُم غضبتُم لعثامن ،فرؤساؤكم قت ُلوا عثامن.(((...

واص َل القوم تقدُّ مهم نحو البرصة ،حتّى وصلوا احلوأب((( ،فنبحتْهم كال ُبه(((،
ثم َ
ّ
ُ
فسألت عن
ّبي هلا من هذا املوقف،
فذ ِع ْ
ْ
ألنا تذكَّرت حتذير الن ّ
رت عائشة من ذلك؛ َّ
حممد بن طلحة((( بأنَّه احلوأب ،وهنا ُص ِد َم ْت عائشة؛ إ ْذ مل َي ُعد
اسم هذا املكان ،فأجاهبا ّ
ثمة ٌّ
بأنا
ّبي وحتذيره يف حديثه لنسائه:
ْ
أضحت مدلوالً عمل ّي ًا إلخبار الن ّ
شك َّ
لدهيا ّ
ِ
فأناخت مجلها،
كالب احلوأب،(((
اجلمل األدبب؟ تنبحها
ليت شعري ،أ َّي ُتك َُّن صاحب ُة
َ
ْ
ُ

السياس ّية مل يوقفها حتذير
ْ
الرجوع ،لك ّن هدف القوم وغايتهم وطموحاهتم ّ
وعزمت عىل ّ

ّبي وال خالفهَّ ،
فإنم قدْ خالفوه من قبل يف نصب العداوة ألمري املؤمنني
الن ّ
وإل َّ
عىل ّ
أقل تقدير ،ورسعان ما تالشى خوف عائشة وفزعها من هذا املوقف عندما َش ِهدَ
الزبيدي ،تاج العروس.325/1 :
((( ُينظر:
ّ
والسياسة.82/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.82/1 :
((( اإلمامة ّ
احلموي ،معجم
((( موضع ماء عىل طريق البرصة ،قيلُ :س ِّم َي باحلوأب بنت كلب بن وبرة .ياقوت
ّ
البلدان.314/2 :
والسياسة82/1 :؛ واليعقويب ،التاريخ181/2 :؛ وابن أيب احلديد،
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
رشح النّهج.225/6 :
ِ
الس ّجاد لكثرة عبادتهُ ،قتل يوم اجلمل ،وهو
حممد بن طلحة بن عبيد اهلل،
سمى ّ
التيمي ،كان ُي ّ
ّ
((( هو ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.40/3 :
ُيدافع عن عائشة ومجلهاُ .ينظر:
ّ

((( ابن ح ّبان ،صحيح بن ح ّبان126/15 :؛ والفضل بن شاذان ،اإليضاح :ص ،76-75وقدْ روي
الصنعاين ،املصنّف365/11 :؛ والكويف
الرزاق ّ
احلديث باختالف قليل يف مصادر ُأخرُ .ينظر :عبد ّ
حممد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني348-347/2 :؛ والقايض النّعامن املغريب ،رشح األخبار:
ّ
338/1؛ واملفيد ،الكافئة :ص37؛ وابن إدريس ّ
السائر :ص ،627وغريها.
احلل ،مستطرفات ّ
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بعض األعراب َّ
بأن هذا املكان ليس احلوأب ،وهي
الزبريُ -
هلا-بطلب من عبد اهلل بن ّ
إنّام جتاوزته يف ٍ
وقت ٍ
سابق((( ،فواصلوا طريقهم إىل البرصة.

عيل بوصول القوم مشارف البرصة ،كتب إىل عامله عليها،
ّملا علم اإلمام ّ
َ
رصك،
وتوجهوا إىل ِم
ثم نكثوا
عثامن بن حنيف(((:
...أما بعدَّ ،
َّ
فإن البغا َة عاهدوا اهللََّ ،
َّ
ِ
وسام ُهم َّ
بطلب ما ال يرىض اهلل به ،واهللُ أشدُّ بأس ًا وأشدُّ تنكيالً ،فإذا قدموا
الشيطان
َ

فإن
والرجوع إىل الوفاء بالعهد وامليثاق الذي فارقونا عليهْ ،
إليك فادعهم إىل ال ّطاعة ّ
ِ
ّمسك بحبل النّكث واخلالف،
أجابوا
فأحس ْن جوارهم ما داموا عندكْ ،
وإن أ َبوا َّإل الت ُّ
ِ
السري
خري
َ
احلاكمني ،...،وأنا ُم ِّ
عج ٌل َّ
فناجزْهم القتال ،حتّى حيكم اهلل بيننا وبينهم ،وهو ُ
َ
إن شاء اهللُ.(((
إليك ْ
وصل جيش عائشة ومن معها إىل البرصة ،فحاول عثامن بن حنيف ْ
أن يثنيهم عن
املسلمني اخلوض يف ٍ
فتنة ال ُت َمد عواقبها ،فذهب هو
السلم ّية ل ُيجنّب
َ
موقفهم بال ُّطرق ّ
حممد،
وأبو األسود الدّ ؤ ّيل يف مجاعة إىل طلحة بن عبيد اهلل ،فك ّلمه الدّ ؤ ّيل ،قائالً :يا أبا ّ
غري مؤامري َن لنا يف بيعته ،فلم
إنَّكم قتلتُم عثامن غري مؤامري َن لنا يف َقتْله ،وبايعتُم عل َّي ًا َ
ِ
عيل ونحن عىل
لعيل إ ْذ بويعّ ،
ثم بدا لكم فأردتُم خلع ٍّ
نغضب لعثامن إ ْذ ُقتل ،ومل تغضب ٍّ
هذا األمر ،فعليكم املخرج ممّا دخلتُم فيه.(((
ثم ك ّلمه عمران بن احلصني ،فقال له :يا طلحة ،إنَّكم قتلتُم عثامن ومل نغضب له إ ْذ
ّ

فإن كان ُ
ثم بايعتُم عل َّي ًا وبايعنا َمن بايعتُمْ ،
قتل عثامن صواب ًا ،فمسريكم ملاذا؟
مل تغضبواّ ،

والطربي ،تاريخ.457/4 :
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ125/2 :؛
ّ
الرجوع إىل اإلمام عيل
((( أبو عبد اهلل ،عثامن بن حنيف بن واهب،
ّ
السابقني يف ّ
األنصاري ،من ّ
ّبيّ ،
توف يف عهد معاوية .عنهُ ،ينظرّ :
عيل والية البرصةّ ،
هبي ،سري
بعد وفاة الن ّ
الذ ّ
وله اإلمام ّ

الرجال.184/1 :
أعالم النّبالء ،320/12 :وما بعدها؛
والطويس ،اختيار معرفة ّ
ّ
((( ابن أيب احلديد ،رشح النّهج. 313-312/9 :
والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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وإن كان ً
ْ
خطأ ،فح ُّظكم منه األوفر ،ونصيبكم منه األوىف.(((

فر َّد عليهام طلحة ،قائالًَّ :
إن صاحبكام -يعني اإلمام عل َّي ًا-ال يرى أنَّا معه يف

وأيم اهلل َل ُيسف َك َّن د ُمه.(((
هذا األمر ،وليس عىل هذا بايعناه! ُ

رصح طلحة بام يف مكنون نفسه من هذه الفتنة علن ًا؛ لذلك ِيئ َس أبو األسود
وهكذا َّ

الدُّ ؤ ّيل من حماولة إصالحه وإرجاعه عن رأيه ،فقال لعمران بن احلصني  :أ َّما هذا ،فقدْ

الزبري لع ّله يكون َ
رصح أنَّه إنَّام غضب للملك ،(((ففكّرا ْ
السلم وأكثر
يدّ ثا ّ
أن ُ
أميل إىل ِّ
ّ

حتاشي ًا للفتنة من صاحبه ،فقال له أبو األسود الدُّ ؤ ّيل  :يا أبا عبد اهلل ،إنّا أتينا طلحة،
الزبري كالم الدُّ ؤ ّيل ،ومل يسمح له بإكامل كالمه ،قائالًَّ :
ٍ
كروح يف
إن طلحة وإ ّياي
فقطع ّ

كانت منّا يف عثامن فلتات ،احتجنا فيها إىل املعاذير ،ولو استقبلنا من
جسدين ،وإنَّه واهلل ْ
أمرنا ما استدبرناه نرصناه ،(((وهبذا ِيئس اجلامعة من االثنني.

واحلق،
فتوجه عثامن بن حنيف ومجاعته إىل عائشة لع ّلها ترعوي إىل صوت العقل
ّ
ّ
قالتُ :قتِل
فقالوا هلا :يا أ ّم
املؤمنني ،ما هذا املسري؟ أ َم َع ِك من رسول اهلل به عهدٌ ْ ،
َ
السوط والعصا وال نغضب ل ُعثامن من ال َقتْل! فقال أبو
عثامن مظلوم ًا ،غضبنا لكم من ّ
األسود :وما ِ
فقالت :يا أبا األسود ،بلغني ّ
أن عثامن بن
أنت ِمن عصانا وسيفنا وسوطنا،
ْ
حنيف ُيريد قتايل ،فقالَ :ن َعم واهلل ،قتاالً أهونه تندر((( منه الرؤوس.(((
ٍ
وهكذا استنفد ُّ
طرف ما عنده من ُح ٍ
التوصل إىل إيقاف احلرب
جج دون
كل
ّ
الوشيكة ،هلذا رجع أبو األسود الدّ ؤ ّيل وعمران بن احلصني إىل عثامن بن حنيف،

والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الفراهيدي ،العني.21/8 :
((( تندر :من ندر اليشء إذا سقط.
ّ
والسياسة61/1 :؛ وابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد.319/4 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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ل ُيخرباه َّ
أن عائشة ومجاعتها عازمون عىل احلرب ال غري ،فقال له أبو األسود:
ٍ
ِ
ِ
ت فان ُف ْر
بن
ب
حنيف قدْ ُأتِ ْي َ
يا َ
َوطاع ِن ال َق ْو َم وجالدْ ْ
واص ِ ْ
(((
وا ْب ُـر ْز َل ُـه ْم ُمستـلئِ ًام َ
وش ِّـم ْر

مل يكن موقف شيعة البرصة خمتلف ًا عن موقف واليهم عثامن بن حنيف وزعامئهم

والزبري من قبل –كام أسلفنا سابق ًا– إذْ ُيذكر َّ
أن عائشة ومجاعتها ّملا
الذين راسلهم طلحة ّ
املؤمنني ،ما الذي
اصطف هلم النّاس يف ال ّطريق ،وهم خياطبوهنم :يا أ ّم
دخلوا البرصة
َّ
َ
أخرج ِك من بيتِ ِك؟ ،(((وليس بالرضورة ْ
أن يكون هذا املوقف تأييد ًا ومنارص ًة لإلمام
َ

والزبري
عيلَّ ،إل أنّه بالتأكيد يكشف عن تراجع التّأييد الذي كان يتو ّقعه طلحة ّ
ّ
َ
يف البرصة ،و ُيعطي انطباع ًا ُمفاده َّ
للسالم والدّ عة ،أكثر من
أن البرص ّيني كانوا
يميلون ّ

كوهنم منارصين لعثامن ولل ّطلب بدمه ،ولك ّن هذا -أيض ًا -مل يكن يثنيها و َمن َمعها عن
موقفهم.

ِ
غص النّاس،(((
عموم ًا،
ْ
أقبلت عائشة فاجتمعوا يف املر َبد((( ،وجعلوا يثوبون حتّى َّ

فاجتمع النّاس هناك مستغربني م ْن قدومها وصحبها وما ُيريدونه ،فتك ّلم ٌ
رجل من

َّ
...إن
الرافض هلذه الفتنة ،فقال:
مر ًة أخرى موقف البرص ّيني ّ
تلك اجلموع ليؤكّد ّ

هؤالء القوم الذين جاؤوكمْ ،
خائفني ،فقدْ جاؤوا من املكان الذي
إن كانوا جاؤوكم
َ
َ
يأ َم ُن فيه ال ّطري –مكّة–ْ ،
يطلبون بدم عثامن ،فام نحن ب َق َت َل ِة عثامن ،أطيعوين
وإن جاؤوكم
يف هؤالء القوم فر ُّدوهم من ُ
حيث جاؤوا.(((
الطربي ،تاريخ.463/4 :
(((
ّ
والسياسة.64/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( حم ّلة من حملّت البرصة ،فيه سوق لإلبلٌّ ،
وحمل ملفاخرات ّ
احلموي،
الشعراءُ .ينظر :ياقوت
ّ
معجم البلدان.98/5 :
الطربي ،تاريخ.463/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ463/4 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج.314/9 :
(((
ّ
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َ
ثم قام آخر ،فقالْ :
يستعينون بنا عىل قتلتِ ِه
إن زعموا أنَّا َق َت َل ُة عثامن فإنَّام نزعوا إلينا
ّ
ِ
فإن كان القو ُم ُأ ِ
منّا ومن غريناْ ،
فمن يمنعهم من
خر ُجوا من ديارهم -كام
َ
زعمتَ -
الرجال أو البلدان ،فرضبه النّاس باحلىص ،(((وهذه دالل ٌة ُأخرى عىل موقف
إخراجهم ّ

الرافض للفتنة.
البرص ّيني ّ

سارعت إىل استخدام ما هلا
رأت عائشة اختالف النّاس يف أمرها ومجاعتها،
ْ
وعندما ْ

فخطبت يف النّاس،
ّبي-
ْ
من مكانة يف نفوس املسلمني –بوصفها إحدى زوجات الن ّ
أيا النّاس ،واهلل ما بلغ من ِ
ّ
ذنب عثامن ْ
ستحل د ُمه ،ولقدْ ُقتِل مظلوم ًا،
أن ُي
ْ
وقالتّ :
الرأي ْ
السوط والعصا ،وال نغضب لعثامن من القتلَّ ،
أن تنظروا
وإن من َّ
فغضبنا لكم من َّ
ِ
ثم ُير ّد هذا األمر شورى عىل ما جعله عمر بن اخل ّطاب.(((
إىل َق َت َلة عثامن ،ف ُيقتلوا بهّ ،
فاألمر ال يقف ،أو أنَّه
جر املسلمني إىل هذه الفتنة،
وهذا
ٌ
ُ
ترصيح آخر من عائشة يف ّ

أن يقف ،عند حدود االقتصاص من َق َت َلة عثامن ،بل َّ
ال ُيراد له ْ
إن ال َّثأر واالقتصاص
ٍ
هلدف أكرب هو تغيري احلاكمَّ ،
اكتفت بالقول... :ف ُيقتلوا
لكانت
وإل
نفسه خطوة أوىل
ْ
ْ

به ،وهو ممّا ال يدع جماالً ّ
للش ِّك عند َمن حرضها ّأنم كانوا خي ّططون لقلب نظام احلكم،
َّ
حجة وحتصيل حاصل لذلك.
وأن قض ّية عثامن مل تكن سوى ّ

عدي((( ،وقال :يا أ ّم املؤمنني ،واهلل َل ُ
قتل عثامن بن ع ّفان
الس ّ
فك ّلمها جارية بن قدامة َّ

للسالح ،إنَّه قدْ كان لك
أهون من خروجك من بيتك عىل هذا اجلمل امللعون ُعرض ًة ّ
وأبحت حرمت ِ
ِ
ِ
َك ،إنَّه َمن رأى قتالك فإنَّه يرى
رت ِك،
من اهلل سرتة وحرمة ،فهتكت س َ
وإن ِ
ِ
قت َل ِك ،لئن ِ
منزلكْ ،
كنت أتيتينا مكرهة ،فاستعفي
كنت أتيتينا طائعة ،فارجعي إىل
الطربي ،تاريخ.463/4 :
(((
ّ
والسياسة61/1 :؛ و ُينظر :املفيد ،اجلمل :ص.279-278
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
عم األحنف بن قيس ،كان من أصحاب اإلمام،
((( هو ابن مالك بن زهري ،يكنّى أبا تراب ،وهو ّ
مات يف حكم يزيد .عنهُ ،ينظر :خليفة بن خ ّياط ،طبقات :ص89؛ ابن األثري ،أسد الغابة.263/1 :
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بالنّاس.(((

ويبدو من كالم جارية أنَّه كان قدْ تناهى له حديث احلوأب؛ إ ْذ إنّه وصف مجل

ّبي له باألدبب ،وكمحاولة منه لتذكريها – ْ
إن
عائشة بامللعون ،كإشارة لنعت الن ّ
النبوي.
نسيت -ذلك التّحذير
كانت
ْ
ْ
ّ

(((
حممد بن طلحة ،ر ّبام ملا رأى يف وجهه وهيأته من سيامء
ثم جاء غال ٌم من جهينة إىل ّ
ّ

ُّ
واملرجح ْ
أن تكون آثار
بالس ّجاد ،والعابد،
ّ
تدل عىل صالحه؛ إ ْذ أرشنا إىل أنَّه كان ُيعرف ّ
ِ
حممد ،قائالً:
السجود والعبادة بادي ًة عىل وجهه وشخصه ،فسأله عن َق َت َلة عثامن ،فأجابه ّ
ُّ
ٌ
دم عثامن ثالثة أثالثٌ :
وثلث عىل صاحب اجلمل
ثلث عىل صاحبة اهلودج –عائشة–
ٌ
عيل بن أيب طالب ،فضحك الغالم ،وقال :أال أراين عىل
األمحر –طلحة–
وثلث عىل ّ

ضاللة ،وقال يف ذلك شعر ًا:

ٍ
هالك
ابن طلح َة عن
ُ
سألت َ
ٍ
َ
رهط ُه ُم
فقال :ثالث ُة
ِ
ف ُث ْل ٌ
خدرها
ث عىل تلك يف

ٍ
ث عىل ِ
و ُث ْل ٌ
طالب
ابن أيب
األو َل ِ
ني
فقلت:
َ
ُ
صدقت عىل ّ

بعيل.(((
ثم َ
ّ
حلق ّ

ِ
ِ
املدينة مل ُي َ ِ
قب
بجوف
ِ
واستعرب
ابن ع ّفان
أماتُوا َ

ِ
ِ
و ُث ْل ٌ
األمحر
راكب
ث عىل
ِ
قرقر
بدَ ِّو ّي ٍة
ونحن
ُ
وأخطأت يف ال ّث ِ
الث األز َْه ِر
َ

وجتدر اإلشارة هنا إىل َّ
أن هذا الغالم كان يف معسكر عائشة ،ما ُيعطي إملاح ًة ،بل

إشار ًة رصحي ًة ،عىل َّ
أن استشكال األمر وضباب ّيته يف هذه احلرب يف أعني النّاس ،وعدم
الصواب فيه ،أو التّغافل عن النّظر إىل حقيقته الواضحة ،مل يكن مقترص ًا
االهتداء إىل َّ

والسياسة.61/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( مل ترصح املصادر باسمه.
الطربي ،تاريخ.466-465/4 :
(((
ّ
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وبمجرد
عىل َمن اعتزل هذه احلرب ،إنّام كان متواجد ًا حتّى يف معسكر عائشة؛ ولذلك
ّ
ِ
ْ
احلق ،وهي جبه ُة
انكشفت حقيقة األمور هلذا الغالم سارع إىل االلتحاق
أن
بجبهة ِّ
ْ
اإلمام.

حممد؛ إ ْذ خاطبه ،قائالً :أتزعم عنّا
وهو ما دعا طلحة بن عبيد اهلل إىل تأنيب ابنه ّ

أنت
الزبري ،فو اهلل ما َ
قولك ّأن قاتل عثامن ،كذلك تشهد عىل أبيك؟ ُك ْن كعبد اهلل بن ّ
ٍ
ٍ
بخري منه ،وال َ
ُف عن قولكَّ ،
وإل فارجعَّ ،
فإن نُرصت َ
رجل
َك نرص ُة
أبوك بدون أبيه ،ك َّ
ٍ
قلت َّإل حق ًا ول ْن أعود.(((
حممد :ما ُ
واحد ،وفسا َدك فسا ُد عا ّمة ،فقال ّ
ومن مواقف البرص ّيني األُ َخر ِ
والرافِضة لالنسياق وراء هذه الفتنة واحلرب،
املقاومة ّ

الصحيح من
لعدم مرشوع ّيتها من قبل ال ّطرف اآلخر –جيش عائشة– حسب الفهم ّ

السياس ّية يف ذلك الوقت ،هو موقف يزيد بن احلارث
قبل أصحاهبا ملجريات األحداث ّ
قائال :اتّقيا اهللّ ،
والزبريً ،
إن ّأولكم قادنا إىل اجلنّة،
اليشكري((( ،الذي خاطب طلحة ّ
ّ

فال يقودنا آخركم إىل النّار ،فال تك ّلفونا ْ
أن نُصدِّ ق املدّ عي ونقيض عىل الغائب ،أ َّما
عيل بن أيب طالب ببيعتي إ َّياه ،وهذه شاميل فارغة ،فخذاها ْ
يمينيَ ،
إن شئتام،
فش َغ َلها ُّ
فكان ر ُّد القوم ْ
أن خن ُقوه حتّى املوت.(((

ّميمي ،حيمل كتاب ًا كان قدْ كتبه طلحة ألهل البرصة
ثم جاء عبد اهلل بن حكيم ،الت ّ
ّ

يف التّأليب عىل عثامن ،وقال لطلحة :هل تعرف هذا الكتاب؟ قال :نعم ،قال :فام ر ُّدك

وأنت اليوم
تكتب إلينا وتؤ ّلبنا عىل قتل عثامن،
وكنت أمس
كنت عليه؟...
َ
َ
عىل ما َ
ُ

أن عل ّي ًا دعاكام إىل ْ
تدعونا إىل ال ّطلب بدمه! وقدْ زعمتُام َّ
أن تكون البيعة لكام َق ْب َله؛ إ ْذ
والسياسة.58/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل أعثر عىل
السعادة233-232/5 :؛
املحجة :ص183-182؛
((( ابن طاووس ،كشف
ّ
ّ
واملحمودي ،هنج ّ
واملجليس ،بحار األنوار.18/30 :
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كنتُام أس َّن منه ،فأبيتام َّإل ْ
أن تُقدِّ ماه لقرابته وسابقته فبايعتامه ،فكيف تنكثان بيعتكام بعد

الذي عليكام ،...ما أنصفتُام ،أتأمرانني ْ
أن أقاتل عل َّي ًا وأنقض بيعته وهي يف أعناقكام،
وتنهياين عن بيعة َمن ال بيع َة له عليكام؟ َأ َما إنَّنا قدْ بايعنا عل َّي ًاْ ،
فإن شئتُام بايعناكام بيسار

أيدينا.(((

عيل وواليه عثامن بن
ْ
فافرتقت مجاهري البرصة إىل فرقتني :فرق ٌة مؤ ّيد ٌة لإلمام ّ

اختارت االنقالب
الشعي ،وأخرى
حنيف،
ْ
السابقة خلليفتهم ّ
ومتمسكة ببيعتها ّ
ّ

(((
ثم دار
والوقوف مع أصحاب اجلمل ،الذين ّ
يسمى الدّ ّباغني ّ ،
توجهوا إىل موضع ّ

اجتمع إليه املؤ ّيدون له وحلكومة
اإلمارة ،النتزاعها من الوايل عثامن بن حنيف ،الذي
َ

عيل ،فطالب أصحاب اجلمل عثامن بن حنيف برتك دار اإلمارة وتسليمها
اإلمام ّ

بالقوة ،فلم يكن
هلم ،فرفض األخري ذلك ،فحاول أصحاب اجلمل االستيالء عليها
ّ

بالقوة أيض ًا ،فاشتبك الطرفان
أمام عثامن بن حنيف ومجاعته سوى الدّ فاع عنها ومحايتها ّ
ٍ
ٍ
شديدةُ ،أصيب خالهلا قرابة مخسامئة شيخ من قبيلة عبد القيس من أنصار
بمعركة
عيل ،سوى َمن ُأصيب من سائر النّاس ،وقدْ امتدّ ْت ساحة املعركة بسبب
اإلمام ّ

ثم إىل مسناة البرصة ،حتّى وصلوا
تزاحف ال ّطرفني عىل بعضهام إىل مقربة بني مازنّ ،
الزابوقة((( ،فاقتتلوا ً
كثرت فيه القتىل واجلرحى من ال ّطرفني،
قتاال شديد ًا فيها،
ْ
إىل ّ

فأ ّدى ذلك إىل ْ
الصلح؛ ملا رأوا من كثرة القتىل واجلرحى فيهم،
أن مال ال ّطرفان إىل ّ

يكون لعثامن بن حنيف دار اإلمارة واملسجد وبيت املالْ ،
َ
فاتّفق ال ّطرفان عىل ْ
وأن
أن
َ
أصحاب اجلمل يف ما شاؤوا من البرصة ،عىل ْ
ملتزمني
تعرض هلم ما داموا
ينزل
َ
ُ
أن ال ُي ّ

والسياسة.61/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
احلموي ،معجم البلدان.357/4 :
((( سكّة يف املِ ْربد .ياقوت
ّ
كانت فيه وقعة اجلمل َّأول النّهار ،وهي مدينة املسامعة بنت
الزابوقة :موضع قريب من البرصةْ ،
((( ّ
احلموي ،معجم البلدان.125/3 :
فس ّمي بذلكُ .ينظر :ياقوت
ّ
ربيعة بالبرصة ،وقدْ ُقلع نبتُهُ ،
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عيل،
اهلدوء ،وعدم إحداث العصيان املس ّلح يف البرصة ،حتّى يقدم اخلليفة اإلمام ّ
فإن أح ُّبوا دخلوا يف طاعتهْ ،
ْ
وإن أح ُّبوا قاتلوه ،وكتبوا بذلك كتاب ًا أوثقوا فيه العهود

وأكّدوها ،وأشهدوا النّاس عىل ذلك(((.
ٍ
الض ِّب ّي((( ،يف
ربي((( هنا
برواية ينقلها –كام يدّ عي– عن سيف بن عمر ّ
وينفر ُد ال ّط ّ

كتابه ،حتت عنوان( :الفتن ُة ووقع ُة اجلمل)ُ ،مفادهاَّ :
والزبري اتّفقا مع عثامن
أن طلحة ّ
أن يبعثا كعب بن سور إىل املدينة ليسأل أهلها :هل بايع ٌّ
ابن حنيف ومجاعته عىل ْ
كل
والزبري عل َّي ًا برضا من أنفسهام ،أو ّأنام ُأجربا و ُأكرها عىل ذلكْ ،
فإن كان
ِمن طلحة ُّ
فإن عثامن بن حنيف يرتك هلام البرصةَّ ،
األخري ،أيَّ :أنام ُأكرها عىل البيعةّ ،
فإنام َمن
وإل َّ

يرتكاهاّ ،
وإن كعب ًا ذهب وسأل أهل املدينة ،فأجابه ُأسامة بن زيد بإكراههام عىل البيعة.
ّ
الرواية-فض ً
ال عن أخذها من مصدره األوحد يف
ولعل انفراد
ّ
الطربي يف إيراد هذه ّ

أحداث معركة اجلمل ،وهو راويتُه سيف بن عمر– هو ممّا يغنينا عن مناقشتها والبحث

ال عن سريته َّ
عيل ،فض ً
أن اإلمام مل
عن مدى ّ
صحتها؛ إ ْذ يتّضح من وقائع بيعة اإلمام ّ
ٍ
فإن ّ
الصحابة أو غريهم؛ لذا ّ
كل من طلحة
ُيكره أحد ًا عىل بيعته ،ومل حيجر عىل أحد من ّ
والزبري كانا قدْ بايعا اإلمام بمحض إرادهتام ،فض ً
ال عن أنَّه مل يستخدم أسلوب
ّ

بالقوة واإلكراه مع عموم املسلمنيَّ ،
ثم
فرض البيعة ّ
وإل فام حاجته الستخدامه معهامّ ،

الطربي ،فلم حيدّ د عدد القتىلُ .ينظر :تاريخ.467-466/4 :
((( ُينظر :املفيد ،اجلمل :ص279؛ أ ّما
ّ
((( ُينظر :تاريخ.468-467/4 :
ّ
الكويف األصل،
عدي،
ّميمي،
الض ّب ّي،
((( سيف بن عمر ّ
الس ّ
ّ
الربمجي ،و ُيقالَّ :
ّ
األسدي ،و ُيقال :الت ّ
بالزندقةّ ،
توف
واتم ّ
راوية ،ض َّعفه علامء اجلرح والتعديل؛ ألنّه كان يروي املوضوعات عن األثباتّ ،
الردة.
يف بغداد يف حكم هارون سنة  ،#200و ُيقال :سنة  ،#180له العديد من املؤ ّلفات ،منها :كتاب ّ
والنسائي،
ُينظر :ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل278/4 :؛ وابن معني ،تاريخ ابن معني366/1 :؛
ّ
العقييل175/2 :؛ وابن ح ّبان ،كتاب املجروحني:
والعقييل ،ضعفاء
الضعفاء واملرتوكني :ص187؛
ّ
ّ
ّ
345/1؛ ّ
هبي ،ميزان االعتدال.255/2 :
والذ ّ
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وصحتها تُقاس بشخصني؟
هل مصلحة بيعة األ َّمة
ّ

وأعتقد َّ
الرواية جيء هبا حماول ًة للتّغطية عىل قيام أصحاب اجلمل بنكث
أن هذه ّ

للمرة ال ّثانية ،لتربيرمها مع ًاّ ،
وإل لكان ٌّ
احتجا
الزبري وطلحة
كل من ّ
َّ
العهود واملواثيق ّ
ُ
منذ البداية بإكراههام عىل البيعة ،وب َّينا ألهل البرصة حقيقة إكراههام عليها.
ُ
معركة اجلمل الأ�صغر (36هـ656/م)
تقدّ م القولّ :
إن ال ّطرفني :عثامن بن حنيف ومجاعته ،وأصحاب اجلمل ،اتّفقا عىل

السالح ،ورجعوا
ُّ
عيل ،فألقى عثامن بن حنيف ومجاعته ّ
الصلح حتّى قدوم اإلمام ّ

ٍ
بطلب منه إىل بيوهتم(((؛ وفا ًء منهم بالعهد وامليثاق.
وتفرق أصحا ُبه
إىل دار اإلمارةّ ،
ِ
بطنان غري الذي أظهراه؛ إ ْذ كانا ينويان الغدر يف الوقت
فإنام كانا ُي
أ ّما طلحة ّ
والزبريَّ ،
ٍ
ٍ
جتم َع
متنع
ِّ
املناسب ،وكان ذلك الوقت يف ليلة مظلمة ذات رياح ُ
وحتجم نوع ًا ما إذا َّ
واملدافعون عن بيت املال(((ّ ،
َ
جمرد اختيار هذا الوقت بالتّحديد
أنصار ابن حنيف
وإن ّ

والصلح ،ونكث العهد وامليثاق ،وهذا ما
إنَّام ُيشري إىل نوايا القوم املسبقة يف خرق اهلدنة ُّ

الذكرَّ ،
السابقة ّ
ِّ
فإنم خصموا وغلبوا عثامن بن حنيف علن ًا،
يكذب رواية
ّ
وإل َّ
الطربي ّ
حسب االتفاق بينهم ،وبذلك ال حيتاجان إىل ٍ
وقت كهذا ،وال إىل ٍّ
عسكري؛ إ ْذ َّإنام
حل
ٍّ

بمجرد جميء كعب بن سور وشهادته أمام النّاس بام جرى يف
حيصالن عىل دار اإلمارة
ّ
املدينة.

ٍ
وتوجهوا نحو دار
للمرة ال ّثانية،
ّ
عىل أ َّية حال ،نكث أصحاب اجلمل وغدروا ّ
الرياح ،وعثامن بن حنيف ٌ
غافل عنهم ،ودار اإلمارة
اإلمارة حتت جنح ال ّظالم وصوت ّ
الشطة حلراسة بيت املال ،كام هي األ ّيام العاد ّية ،فهجم طلحة
ال ُت َرس َّإل ببعض َّ

والسياسة62/1 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص280؛ وابن أيب احلديد ،رشح
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
النّهج.319/9 :
الرسل وامللوك.468/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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أربعني رج ً
ال صرب ًا،
والزبري ومجاعتهم وأحاطوا هبم من أربعة جوانب ،وقتلوا منهم
َ
ّ
ثم يقتلوه ،وقدْ ّ
ثم هجموا عىل عثامن بن حنيف وأرسوه،
تول قتلهم ّ
الزبريّ ،
أي :يؤ ّمنوهّ ،

وشدُّ وا وثاقه ،وصاروا يم ّثلون به ،فنتفوا شعر حليته-وكان َّ
كث ال ّلحية ،أي :كثيف

يبق منها يشء ،هذا ،وطلحة يقول هلمِّ :
ّ
عذبوا الفاسق ،وانتفوا
الشعر فيها -حتّى مل َ

شعر حاجبيه وأشفار عينيه ،ففعلوا ذلك((( ،وقدْ ربطوه باحلديد ورضبوه أربعني سوط ًا
رجعت عن رأهيا عندما
وحبسوه ،حتّى استشاروا عائشة يف أمره ،فأمرهتم بقتله! لكنّها
ْ
قالت هلا :يا أماه أين يذهب ِ
بك؟ أتأمري َن
خوفتها إحدى نساء البرصة من األنصار؛ إ ْذ ْ
َ ُ ُ
ّ
ّ
ِ
ٍ
بقتل ِ
ِ
ُ
تكون له
فعلت ذلك َل
لعيل يف املدينة ...واهلل لئن
ابن حنيف وأخوه سهل وال ٍّ

فقالت :احبِسوه وال تقتلوه(((.
صول ٌة يف املدينة يقتل فيها ذراري قريش(((،
ْ

الصباح إىل أهل البرصة ،الس ّيام
وقدْ
ْ
تناهت أخبار ما فعل أصحاب اجلمل عند َّ

أصحاب عثامن بن حنيف وأنصار أمري
املؤمنني ،فاجتمعوا عند ُحكَيم بن َج َب َلة
َ

ٌ
العبدي ،الذي قام خطيب ًا فيهم ،فقال :يا قومَّ ،
مصون وأمان ٌة مؤ َّداة،
إن ابن حنيف د ٌم
ّ
ِ
ِ
فكيف وله
ومكانه من رسول اهلل،
ـح ِّق اجلوار
َ
واهلل لو مل يكن علينا أمري ًا ملنعناه ،ل َ
ٌ
أن متوتوا كرام ًا ،وإ َّما ْ
مسؤول ،فإ َّما ْ
احلق والوالية؟ َأل َّ
أن تعيشوا
احلي م ّي ٌت وامل ّي َت
ّ
إن َّ
ّاكثني الغادري َن ،وقال يف ذلك أبو أم ّية
األصم(((:
أحرار ًا ...فأجابه القوم إىل جماهدة الن َ
ّ
معارش ِ
ِ
القيس موتُوا عىل ا ّلتي
عبد
واحذروا ُس ّب َة ال َغدْ ِر
َس عل َّي ًا
ُ
َ
ت ُ ُّ
ِ (((
أرشف ِّ
وال تره ُبوا يف اهللِ َلوم َة الئ ٍم
للذكْر
وموتُوا كرام ًا ،فهو
ُ

الرسل وامللوك.469/4 :
((( ُينظر :املفيد ،اجلمل :ص281-280؛ و ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :املفيد ،اجلمل :ص.284
الرسل وامللوك.469-468/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
ٍ
((( مل أعثر عىل ترمجة له.
((( ُينظرّ :
ابشتي ،الدّ يارات :ص.212
الش
ّ
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عيل ،يقو ُدهم ُح َك ْيم بن َج َب َلة ،وبلغ عد ُدهم ثالثامئة
جتمع
ُ
وهكذا ّ
أنصار اإلما ِم ٍّ

َ
حيملون عائشة
والزبري وهم
رجل،
فتوجه هبم نحو أصحاب عائشة ،فخرج له طلحة ّ
ّ
ِ
ُريدان ْ
أن تُصيبا من
عىل اجلمل ،فقاتلهم ُح َك ْيم ومجاعته قتاالً شديد ًا ،وهو ير ِّدد :إنّام ت
بمن قتال ،وال تُعطهام ما سأال ،وال تب ّلغهام ما أ َّمال ،وال تظفر
الدُّ نيا ح ّظ ًا ،ال ّلهم اقتلهام َ
هلام أبدا(((.

القتال بني ال ّطرفني ،وخرج ٌ
ُ
رجل من األزد من أصحاب عائشة ،فهجم
واشتدَّ

األزدي
طعت ،فأخذها ُحكَيم ورضب هبا
عىل ُحكَيم بن َج َب َلة ورضبه عىل ساقه ،ف ُق ْ
ّ

ثم قتله ،وهو يقول:
فرصعهّ ،

يـا َفخْ ُذ َلن ت ِ
إن م ِعي ِذ ِ
ُراعي
راعي
ْ
َّ َ
َأمحِي ِبا ك ِ
ُراعي
َ
وقال ،وهو يرجتز:

ِ
والعار يف الن ِ
عار
أن
رار
َ
َل ْي َس َع َّيل ْ
أموت ُ
ّاس هو الف ُ
ُ
(((
يفضح ُه ِّ
الذ َم ُار
واملجدُ ال
ُ
ّ
سبعني من قومه وإخوته ال ّثالثة((( ،وهكذا سيطر
وظل ُحكَيم ُيقاتل حتّى ُقتِ َل مع
َ

تعاىل:و َعدَ ك ُُم اهللُ
والزبري ير ِّد ُد قو َله
والزبري ومجاعتهم عىل بيت املال وهنبوهُّ ،
طلحة ُّ
َ
َمغَانِ َم كَثِ َريةً.((( (((...
ُ
معركة اجلمل الأكرب (36هـ656/م)
َّ
والزبري دفع اإلما َم عل ّي ًا إلرجاعهم
إن ما حصل من خروج أ ّم
املؤمنني وطلحة ُّ
َ

الطربي ،تاريخ470/4 :؛ ّ
ابشتي ،الدّ يارات :ص.212
والش
((( ُينظر:
ّ
ّ

الرسل وامللوك.471/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.471/4 :
البالذري ،أنساب األرشاف27/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( من سورة الفتح ،اآلية (.)20
البالذري ،أنساب األرشاف.27/3 :
((( ُينظر:
ّ
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الصواب؛ لذلك سار إىل البرصة ،ولك ّن ما جرى يف البرصة من اضطرابات
إىل طريق َّ

دفعت اإلمام عل ّي ًا إىل التّصميم عىل إمخاد هذه الفتنة؛ لذلك سارع باخلروج
وجمازر
ْ
توجه اإلمام مستصحب ًا معه وجوه
إىل البرصة ،وعىل أثر ما حدث يف البرصةّ ،

الر َب َذة كتب إىل أهل الكوفة
املهاجري َن واألنصار من املدينة نحوها ،وعندما وصل إىل َّ

احلق،
يدعوهم لالنضامم إليه ونرصته إلرجاع أصحاب اجلمل يف البرصة إىل طريق ّ
وكانت الكوفة حينها ما
وحممد بن عبد اهلل بن جعفر،
ْ
حممد بن أيب بكرّ ،
وأرسل إليهم ّ

األشعري ،وقدْ عمل األخري عىل تثبيط النّاس عن نرصة
تزال حتت والية أيب موسى
ّ

اإلمام مستند ًا إىل أحاديث َز َع َم أنَّه سمعها من رسول اهلل ،(((فأرسل اإلمام

وعمر بن يارس ،فعزلوا
ثم ولده اإلمام احلسنّ 
عبدَ اهلل بن ع ّباس ومالك ًا األشرتّ ،

ني ،يقدمهم زعامؤهم
أبا موسى
األشعري عن الكوفة ،واستنهضوا أهلها ،فخرجوا ُمل ّب َ
ّ
لنرصة اإلمام.(((

األشعري يف تضليل
وجيب اإلشارة هنا إىل مدى خطورة الدَّ ور الذي أ ّداه أبو موسى
ّ

املسلمني؛ إ ْذ َّ
السياسة التي انتهجها
أهل الكوفة وتثبيطهم عن نرصة خليفتهم وإمام
َ
إن ّ

املسلمني من أهايل الكوفة عن األحداث يف البرصة ،ومن
كانت حتاول عزل
يف الكوفة ْ
َ
ٍ
انشقاق آخر يف جسد الدّ ولة اإلسالم ّية ،وهو ما تط ّلب من اإلمام معاجلته
ثم إحداث
ّ
ٍ
ٍ
ثم ولده اإلمام احلسن ،لتاليف خطر حدوثه.
برسعة كبرية بإرسال خرية أصحابهّ ،
عىل َّ
احلجة
عيل باستنهاض أهل الكوفة لنرصته كان من باب إلقاء ّ
أن قيام اإلمام ّ
ّ
وحث النّاس عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعدم تعطيل فريضة اجلهاد ،وكذا

عدم تعطيل حدود اهلل ّ
حر ّية عدم املشاركة يف احلرب ،وعدم
جل وعال ،-بدليل منحه ّالرسل وامللوك.482/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
يشهري ،موسوعة
الر
((( ُينظر:
ّ
ّ
حممد ّ
الرسل وامللوك499 ،488 ،477/4 :؛ و ُينظرّ :
الطربي ،تاريخ ّ
عيل.150/5 :
اإلمام ّ
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حر ّية دخوهلا،
فرضه عىل أنصاره وأصحابه خوض غامر هذه املعركة ،وإنَّام ترك هلم ّ
ٍ
عي ،الذي حيتّم
أو االمتناع عن ذلك ،من غري
إغفال منه جلانب االلتزام بالواجب ّ
الش ّ
رضورة املشاركة يف تلك املعركة ،عىل اعتبار خروج ال ّطرف املقابل عىل اخلليفة واإلمام
املسلمني مجيع ًا ،والواجب عليهم نرصته وامتثال أمره وتوجيهاته،
املفرتض ال ّطاعة عىل
َ
حق البيعة له يف رقاب اآلخرين.
مع مصاحبة ترتّب ّ

حتركه هو استقباله ّ
لكل أفراد قبيلة طيء عند
احلر ّية منذ بدايات ّ
ومثال منحه هذه ّ

اختارت
الرغم من انقسام هذه القبيلة إىل فئتني ،األوىل:
ْ
بالر َبذة ،وترحيبه هبم ،عىل ُّ
نزوله َّ
بالسالمة
لت
ْ
فض ْ
املشاركة يف املعركة ونرصة اإلمام ،وال ّثانية ّ
وآثرت االحتفاظ َّ

أي من ال ّطرفني؛ إ ْذ خاطب أصحابه عندما أعلموه
وعدم خوض هذه احلرب مع ٍّ
ِ
(((
تعاىل:و َف َّض َل اهللُ
ثم تال قوله
َ
بقدومهم مجيع ًا ،بقولهَ :
جزَى اهللُ كليهام َخ ْي ًاّ ، ...
اهدين ع َل ا ْل َق ِ
ا ُْلج ِ
اع ِد ْي َن َأ ْجر ًا َعظِي ًام.(((
َ َ
َ
وقدْ عمل اإلمام عىل إلزام جيشه يف احلرب بالقواعد اإلسالم ّية كا ّفة ،وقدْ كان

النبي قدْ انتهجها من قبل مع أعدائه ،من قبيل اعتامد وسائل املحاججة واإلعذار
ّ

أي يشء
املسلمني ،فعندما سأله أحدُ أصحابه :يا أمري
إلعادهتم إىل صفوف
َ
َ
املؤمننيّ ،

إن قبلوا منّا وأجابونا
تذهب بنا؟ فقالّ :أما الذي نريدُ وننوي
تريد؟ إىل أي َن
فاإلصالح ْ
ُ
ُ
احلق ون َْص ِب ،قالْ :
إليه ،فقالْ :
فإن مل
وإن مل ُييبوا إليه؟ فقال :ند ُع ُهم ب ُع ْذرهم ونُعطيهم ّ
يرضوا؟ قال :نَد ُع ُهم ما ت ََركُونا ،فقالْ :
فإن مل يرتكونا؟ قال :امتن ْعنَا منهم.(((
َ

مرة أخرى عند قدومه إىل ذي قار(((،
السلم ّية ّ
ويتّضح تفضيل اإلمام هذه اخلطى ّ

الرسل وامللوك.478/4 :
((( ال ّط ّ
ربي ،تاريخ ّ
((( من سورة النّساء ،من اآلية (.)95
الرسل وامللوك479/5 :؛ وابن األثري ،الكامل.116/3 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ذي قار :ذو قار ،ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبني واسط ،وحنو ذي قار عىل ليلة منه،
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واستقباله أهل الكوفة فيها ،قائ ً
ال هلم ... :دعوتُكم لتشهدُ وا معنا إخواننا هؤالء من
وإن أبوا ذلك ،ن ِ
ُداوهم بال ّلني
فإن يتّقوا اهللَ ويرجعوا ،فذلك ما ت
ُريدونْ ،
َ
أهل البرصةْ ،
ّ
قوة ّإل
ندع أمر ًا فيه
صالح َّإل آثرنا ُه عىل ما فيه الفساد ْ
إن شاء اهلل ،وال ّ
ٌ
والشدة ،ولسنا ُ
باهلل.(((

لمي مع اآلخر وترجيحه له ،نجدُ ه
الس ّ
ولرتكيز تفضيله أسلوب التّعامل ّ
املنقري((( ،عندما سألهً ،
جييب األعور بن بنان
قائال :ما تريدُ بإقدامك إىل البرصة؟
ّ
فقال ...:اإلصالح وإطفاء الن ِ
ّائرةّ ،
ويضع حرهبم
األمة بنا،
ُ
لعل اهللُ ُ
ُ
جيمع َش ْم َل هذه َّ
ُ
تركناهم ما تركُونا ،قالْ :
إن أجابوين ،قال األعورْ :
فإن مل يرتكونا؟
فإن مل جييبونا؟ قال:
ْ
ُ
فهل هلم ِمثل ما عليهم من هذا؟ قالَ :ن َعم.(((
قال:
دفعناهم عن أنفسنا ،قالَ :
ُ
أن اإلمام قدْ استنفدَ َّ
ويتّضح ممّا سبق َّ
السلم ّية للحيلولة دون وقوع
كل الوسائل ّ
يبق أما َمه ّإل خيار خوضها ،ومصداق ذلك قولهُ :
سأ ْم ِس ُ
ك هذا األمر
احلرب ،ومل َ

استمسك ،فإذا مل أجدْ بدّ ًا فآخر الدّ ِ
َ
واء الكّي.(((
ما
ُ
ُ

متورم
عيل وجيشه إىل ذي قار ،أتاه عثامن بن حنيف ،وهو ّ
وعند وصول اإلمام ّ
نتف القوم شعره ،فقال :يا أمري املؤمنني ،بعثتني ذا ٍ
حلية وقدْ جئت َُك أمرد،
الوجه ،وقدْ َ
ُ َ
(((
وصلت إىل اإلمام أخبار ُح َك ْيم بن َج َب َلة ومجاعته،
ثم
فقال:
َ
ْ
أصبت أجر ًا عظي ًام ّ ،

وما فعل القوم أصحاب اجلمل هبم ،فقال:

احلموي ،معجم البلدان :ص.293
كانت الواقعة املشهورة بني بكر بن وائل والفرس .ياقوت
وفيه ْ
ّ
الرسل وامللوك.487/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل أعثر عىل
الص ّباغ،
الرسل وامللوك496-495/4 :؛ وابن األثري ،الكامل126/3 :؛ وابن ّ
((( ال ّطربي ،تاريخ ّ
املهمة :ص ،76والعرموش ،أمحد ،الفتنة :ص.150
الفصول ّ
الرسل وامللوك406/4 :؛ وابن أعثم ،الفتوح.106/1 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك481/4 :؛ وابن األثري ،الكامل.117/3 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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ّ
حل هبا منزل َة النّزا ِع

َد َعا ُح َك ْي ٌم دعو َة الزّما ِع
العبدي و َمن معه من عبد القيس،
موقف استشهاد ُح َك ْيم بن َج َب َلة
كذلك َد َف َع
ُ
ّ

وغريهم من ربيعة اإلما َم إىل رثائه يف قوله:
َ
الربيع ْة
ربيع َة
ياهلف ُأ ّما ُه عىل ّ

السامع َة
ّ

(((

املطيع ْة

قدْ سبقتني هبم الوقيع ْة
دعا ُح َك ْيم دعو ًة سميع ْة
ْ (((
الرفِيـعة
نال بـهـا املنـزل َة ّ
نصه ّ
عري ،مع
الش ّ
فقدْ أشاد اإلمام بشخص ّية ُح َك ْيم ،وأورد اسمه رصاح ًة يف ّ
ِ
سامعهم له ،وهذا ناتج من ال ّثقة به ،وهذا
تبيان مكانته يف قومه ا ّلتي دعتْهم إىل طاعتِ ِه بعدَ
يوضح ضخامة عدد َمن اتّبعه لنرصة اإلمام ،وإذا أخذنا امتداداهتم
األمر يف مؤ ّداه ِّ

األرس ّية ومتع ّلقاهتا التّضح حجم اإلسناد والوالء عند أهل البرصة لإلمام ،األمر

تفج ٍع خلسارته،
الرجل يف اآلخرة أيض ًا ،مع ّ
الذي دفع اإلمام إىل تبيان منزلة هذا ّ
وأسف عىل َف ْقدهِ ،
ٍ
ومن هذا يظهر َّ
احلصة الكبرية من رفض أخطاء
أن البرصة ْ
كانت هلا َّ
وقرار تصفيته ،وما ّاتام البرصة من غريها من األمصار بارتكاب فعل القتلَّ ،إل جتسيدٌ

الرفض عىل أرض الواقع ،مع وجود ٍّ
عيل
إلقرار مساحة ذلك ّ
خط متنا ٍم لإلمام ّ
العبدي وأصحابهّ ،إل جتسيدٌ لعمق حضور هذا
فيها ،وما رثاء اإلمام حلُكيم بن َج َب َلة
ّ
الوالء واإلخالص والدّ عم لإلمام يف نفسه.

وقواته من ذي قار باجتاه البرصة ،بعث رسله إىل طلحة
حترك اإلمامّ 
وعند ّ

والزبري وعائشة ّ
الرجوع إىل
ّ
حيذرهم الفتنة واخلوض يف دماء املسلمني ،ويطلب منهم ّ

رشدهمْ ،
وأن ُيدركوا عظيم ما اقرتفوا وخطورة ما هم مقدمون عليه ،فأوفد إىل عائشة
باحلجة واألد ّلة،
زيد بن صوحان ،وعبد اهلل بن ع ّباس ،وغريمها ،فحاوراها ومجاعتها
ّ

املسعودي ،مروج ّ
الذهب.360/2 :
((( ُينظر:
ّ
الرسل وامللوك.481/4 :
البالذري ،أنساب األرشاف31/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
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املؤمنني ،ونكثهم العهد وامليثاق
وألزما أصحاهبا بام ألزموا به أنفسهم من بيعتهم ألمري
َ
وأنم
والبيعة ،وخروجهم عىل خليفتهم وخليفة
َ
املسلمني ومن بايعوه رض ًا منهمّ ،

يعرضون األ ّمة واإلسالم واملسلمني ملا ال
وأنم ّ
عمله وأصحابهّ ،
باغون عليه وعىل ّ
فاستيقنت ّ
كل ذلك أنفسهم ،حتّى َّ
قالت لعبد اهلل بن ع ّباس:
حتمد عقباه،
إن عائشة ْ
ْ

عيل ،فقال هلا :ال طاقة لك بحجج املخلوق ،فكيف طاقتك بحجج
ال طاقة يل بحجج ّ

اخلالق؟!(((.

أت
لقدْ انقسم أهل البرصة عىل ثالث فرق ،فرقة
أجابت اإلمام عل ّي ًا وهت ّي ْ
ْ

آثرت عدم خوض غامر هذه
والزبري ،وفرقة
ملنارصته ،وأخرى
ْ
ْ
حلقت بعائشة وطلحة ّ

أي من ال ّطرفني ،سواء َمن ترك منهم ذلك بمحض إرادته أم بمشورة وتوجيه
احلرب مع ٍّ

عيل
من غريه ،وهم بنو متيم وزعيمهم األحنف بن قيس؛ إ ْذ أرسل األخري إىل اإلمام ّ
ٍ
رجل من أهل بيتيْ ،
كتاب ًا ،قال فيهْ :
كففت عنك
شئت
شئت أتيتُك يف مائتي
ُ
وإن َ
إن َ

ُف عنّي أربعة آالف سيف ،وكفى بذلك
عيل :بل ك َّ
أربعة آالف سيف ،فقال اإلمام ٌّ
نارص ًا ،فجمع األحنف بني متيم ،وقال :يا معرش بني متيم ْ
إن ظهر أهل البرصة فهم

إخوانكمْ ،
فكف بنو متيم ومل خيرجوا إىل
عيل فل ْن هييجكم ،وكنتُم سلمتم،
َّ
وإن ظهر ٌّ
ٍ
أصلح لكم.(((
أحد الفريقني((( .ويف
رواية أخرى ،أنَّه قال هلم :اعتزلوا الفتن َة
ُ
وثمة اختالف بني الباحثني ممَّن تناول موقف األحنف بن قيس هذا ،حول ماه ّيته
ّ

ومسوغات ّاتاذه ،ونجاعة عمله من جانب ،ورشع ّيته وانسجامه مع والئه والتزامه
ّ

ٍ
جانب آخر.
عيل من
ببيعة خليفته وإمامه ّ

ٍ
للرسول كان قدْ
املؤرخني :إنّه إنّام اختذ هذا املوقف تأ ّثر ًا منه بحديث ّ
قال بعض ّ

والسياسة.68/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الرسل وامللوك.501-500/4 :
والسياسة63/1 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
النوبختي ،فرق ّ
الشيعة :ص.5
(((
ّ
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ُ
ُ
واملقتول يف النّار،
فالقاتل
سمعه من أيب بكرة((( ،يقول فيه :إذا تواجه املسلامن بسيفيهام
ِ
ُ
القاتل ،فام بال
فقلت :يا رسول اهلل ،هذا
املقتول؟ قال :إنَّه قدْ أراد َقت َْل صاحبِ ِه ،(((وهذا
ُ
ِ
الضطراب داللته ،فهو ْ
ال ُيمك ُن األخذ به؛
وإن ع ّل َل للمقتولّ ،إل إنّه غري تا ٍّم؛ ألنّه قدْ

ُ
عيل مل
يكون يف موض ِع الدّ فا ِع ع ْن نفسه ،وهو ما
حيكم به العقلَّ ،
ُ
ثم هل اإلمام ٌّ

يسمع به؟ وعليه ،ر ّبام هو من املوضوعات.
ْ

رجح آخرون أنَّه اعتزل احلرب ال عن اعتقاده أو تد ّينه بمذهب االعتزال الذي
بينام ّ

السابق ،إنّام اعتزهلا بمشورة من أمري
املؤمنني؛ لغرض
َ
والرأي ّ
ُيشري إليه احلديث ّ
السالمة(((.
طلب ّ

طرف ٌ
الرأي أو التّفسري العتزال األحنف ومجاعته
أضاف
يف حني
ٌ
َ
ثالث إىل هذا َّ

عيل؛ إ ْذ إنَّه أدرك َّ
أن خطوة
َ
احلرب رؤي ًة سياس ّي ًة مستقبل ّي ًة لألحداث من قبل اإلمام ّ
ستشجع عدد ًا آخر من البرص ّيني عىل احلذو حذوه وقومه
اعتزال األحنف وقومه ر ّبام
ّ
ٍ
جانب،
ثم ضامن ق ّلة انضامم البرص ّيني ألصحاب اجلمل ،هذا من
يف االعتزال ،وم ْن َّ
ٍ
جانب آخرَّ ،
فإن اإلمام كان يتجنّب إجياد أو تدعيم جبهته العسكر ّية بعنارص ر ّبام
ومن

يعرتهيا بعض ّ
الش ّك يف أح ّق ّيته يف األمر ،وبغي ال ّطرف اآلخر عليه؛ إ ْذ ليس باإلمكان

ضامن َص ْفو ن ّية املائتني وإخالصهم مجيع ًا من أصحاب األحنف ،الس ّيام َّ
ّ
الشك كان
أن
قدْ ترسى إىل ٍ
ِ
حيال هذه احلرب(((.
فئة من أهل البرصة
ّ
ِ
ّ
الرأيان األخريان ،مع مالحظة َّ
أن األحنف
الصواب
ّ
ولعل األقرب إىل ّ
والصحة ّ
((( نفيع بن مرسوح ،وقيل :ابن احلارث بن كلدة ،وهو أخو زياد من أ ّمهُ ،س ّمي بذلك؛ ألنّه تع ّلق
ببكرة من حصن ال ّطائف ،تويف عام  .#52عنهُ ،ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب.614/4 :
السنن :ص.672
(((
البخاريّ ،
ّ
الصحيح :ص1253؛ وابن ماجهّ ،
النوبختي ،فرق ّ
السياس ّية يف البرصة :ص.47
((( ُينظر:
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
الس ّ
الشيعة :ص5؛ ّ
ّ
العسكري :ص.111
((( ُينظر :امل ّياحي ،شكري نارص ،اإلمام عيل دراسة يف فكره
ّ
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ّبي األكرم ،وحاولوا قدر اإلمكان
ابن قيس كغريه من املسلمني ممّن استنّوا بسنّة الن ّ
التمسك بوصاياه وأحاديثه التي سمعوها منه أو عنه ،وهلا مقبول ّية وموضوع ّية يف
ّ

بالرسول ،وتفضيله
عيل ،واختصاصه ّ
أنفسهم ،كان قدْ عرف فضل اإلمام ٍّ
له ،وإشادته به ،يف ٍ
عدد من األحاديث ،فض ً
ال عن صلة القرابة بينهام.
َّ
طلبت منه ْ
أن ينارصها
ولعل هذا ما نستش ّفه من حديثه مع عائشة وأنصارها؛ إ ْذ
ْ
قلت ِ
ِ
لك ذاك
املؤمنني،
عىل ال ّطلب بدم عثامن ،فأجاهبا ،بقوله :يا أ ّم
أنشدك اهللَ ،أما ُ
َ
ِ
اليومِ ْ :
فقالت عائشة :قدْ كان ذلك
عيل بن أيب طالب،
ْ
إن ُقتل عثامن َ
فمن نبايع ،قلتّ :
عيل
يا أحنف ،ولك ْن ،ههنا أمور نح ُن هبا ُ
أعلم منك ،فقال األحنف :ال واهلل ،ال أقاتل َّ
عمه ،وزوج ابنته ،وأبو سبطيه ،وقدْ
ابن أيب طالب أبد ًا ،وهو أخو رسول اهلل ،وابن ّ
َ
املهاجرون واألنصار.(((
بايعه

أضف إىل ذلك ،أنّنا بحساباتنا البسيطة نُدرك َّ
أن موقف اإلمام واألحنف بن

قيس ر ّبام هو املوقف األمثل حيال الوضع القائم ،فمع األخذ بالنّظر ّ
كل احليث ّيات
الرأيني األخريين ،نجدُ َّ
أن عدم مشاركة مائتني ال يوثق بصفاء
السابقة التي ُط ْ
رحت يف َّ
ّ

نواياهم ،هو أفضل بكثري من مشاركة أربعة آالف يف اجلانب اآلخر ،بل إنّه حتّى لو
منت نوايا املائتني وإخالصهم لإلمام وقض ّيتهَّ ،
فإن الفارق الكبري يف العدد
ُض ْ

حيتّم رفض تلك املشاركة ،الس ّيام ّ
وأن اإلمام ومجاعته سيقاتلون باحلالة ال ّطبيع ّية
أن َمن يقتلهم املائتني سيكون ّ
ال بعنرص املعجزة والكرامة ،فمن املؤكّد َّ
أقل بكثري ممَّن
كل رجل من املائتني رج َل ِ
يقتلهم األربعة آالف ،فمثالً :لو َقتَل ُّ
ني من جيش عائشة،
ِ
و َقتَل ُّ
رجلني من األربعة آالف رج ً
ال من جيش اإلمام ،فسيكون قتىل املائتني
كل

ٍ
ٍ
رجل من جيش اإلمام.
رجل بينام يقتل األربعة آالف ألفي
أربعامئة
((( ابن أعثم ،الفتوح.100/1 :
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هذا ،مع حرص اإلمام عىل جتنّب سفك الدّ ماء من ال ّطرفني وتقليله قدر

اإلمكان ،دون االلتفات إىل جهة الدّ م املسفوك.

استمر اإلمام يف حرصه عىل التّعامل بروح األخالق اإلسالم ّية يف احلرب؛
ّ

أيا
إ ْذ خطب ِّ
موجه ًا سلوكهم فيها قبل ال ّلحظات األخرية من وقوعها ،بقولهّ :
النّاس ،ال تقتلوا ُمدبر ًا ،وال ُتهزوا عىل جريح ،وال تكشفوا عورةً ،وال هتيجوا امرأة،
يرمني رجل منكم بسهم ،وال يطعن أحدكم فيهم
وال مت ّثلوا بقتيل ،(((وقال هلم :ال
َّ
برمح ،حتّى أحدث إليكم ،وحتّى يبدؤوكم بالقتال وبالقتل.(((

كذلك سعى اإلمام إىل منح اخلصم فرصة احلفاظ عىل حياته ،حتّى يف املعركة

عب اإلمام-
عن طريق اختياره وقت بدئها ،وهو ما بعد الزوال؛ ألنَّه -حسب ما ّ

عب
ُيتيح فرصة الختزال وقت التّصادم مع اخلصم ،ومنح فرصة إلفالت املهزوم؛ إ ْذ ّ
مفض ً
أن َي ِق َّل القتل ،و َيرجع
أقرب إىل ال ّليل،
عن ذلك بقوله ِّ
وأجدر ْ
ال هذا الوقت؛ ألنّه ُ 
ُ
فلت املهزوم ،(((أي :إتاحة فرصة اهلرب للمهزوم من غري ْ
عار
ال ّطالب ،و ُي َ
أن يالحقه ُ

رؤية اآلخر له إذا ما كان هذا االهنزام يف وقت النّهار؛ ألنّه هنا سيحدث حتت جنح
السعي لتقليل عدد القتىل من املعسكرين -أيض ًا -يف
ال ّظالم،
وجتسد هذا احلرص يف ّ
ّ

قول اإلمام لألحنف بن قيس عندما عرض عليه ْ
أن يأتيه بامئتي مقاتل ،أو ير ّد عنه
(((
أربعة آالف ،فاختار ْ
جراء مشاركة األربعة
أن ير َّد األربعة آالف ؛ إ ْذ سيكون القتىل ّ

غض النّظر عن كون هذا القتل واقع ًا يف
آالف ح ّت ًام أكثر عدد ًا من مشاركة املائتني ،مع ّ

واملسعودي،
الرسل وامللوك492/4 :؛
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص142؛
((( الدّ
ّ
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
مروج ّ
الذهب381/2 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.130/3 :
((( ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.111/9 :
الصدوق ،علل الرشائع :ص603؛ والطويس ،هتذيب األحكام.173/6 :
((( ّ
((( ُينظر :ابن أعثم ،الفتوح.106/1 :
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أي من املعسكرين ،لذلك طلب من األحنف بن قيس ْ
ومضت
أن يعتزل احلرب بقومه،
ْ
ٍّ

الزاوية(((،
تسمى ّ
عيل يف مسريها حتّى وصلوا إىل منطقة ّ
كتائب جيش اإلمام ّ
ّ
رب
فنزل اإلمام
وصل ،وع ّفر خدّ يه ّ
همَّ ،
ثم رفع يديه يدعو ،قائالً :ال ّل َّ
بالتابّ ،
ِ
ِ
العرش العظيمِ ،هذه البرص ُة
ورب
ورب
وما أق ّل ْ
وما أظ ّل ْ
َ
تّ ،
تّ ،
األرضني َ
السموات َ
ّ
ك ِمن َخ ِيها ،وأعو ُذ َ ِ
أنزلني فيها َخي م ٍ
همِ ،
خري
نزل
َ
ُ
أسأ ُل ُ ْ ْ َ
َْ ُ
رشها ،ال ّل َّ
وأنت ُ
بك م ْن ِّ
إن هؤالء القوم خلعوا طاعتي ،وبغَوا عيل ،ونك ُثوا بيعتي ،ال َّلهمِ ،
احق ْن
همَّ ،
ا ُمل ِنز َ
ُ
َّ
لني ،ال ّل َّ
َّ
ِدماء ِ ِ
ني.(((
املسلم َ
َ َ ْ
وبعد ْ
أن
للتوصل
عيل من حماوالته
ْ
شارفت ّ
ّ
قواته أبواب البرصة ،ك ّثف اإلمام ّ

إىل ٍّ
والزبري وتذكريمها بالعهود واملواثيق
السلم ّية ،فأك َث َر من مراسلة طلحة ّ
حل بال ّطرق ّ
والبيعة ،وحتذيرمها من الفتنة واخلوض فيها ،وتعريض أبناء األ َّمة اإلسالم َّية أصحاب

رصين
القبيلة الواحدة للقتل وسفك الدّ ماء ،ولكن دون جدوى؛ إ ْذ بقي طلحة ّ
والزبري ُم َّ
عىل احلرب(((.

ويف بعد ٍ
مستقبيل ملنع األعداء (أصحاب اجلمل) من
استرشاف
سيايس فيه
نظر
ٌ
ٌّ
ٍّ

حج ًة لرشع ّية ش ِّن تلك احلرب ،منع اإلمام إرشاك األعراب
اختاذهم ذريع ًة أو َّ
(((
حتسب ًا من استثامر احتامل ّية
من قبائل بكر بن وائل ،وأسد ،وطيء يف حرب اجلمل؛ ُّ

اجلامهريي الواسع املتو ّقع
حجم من التّأييد
ّ
مشاركتهم يف قتل عثامن ،وهو هبذا قدْ َّ
وقعت فيها
ثم
ْ
((( ّ
الزاوية :موضع قرب البرصة ،بينهام فرسخان ،كان فيها قرص ملالك بن أنسّ ،
البكري،
حممد بن األشعث ،عام  .#83عنهُ ،ينظر:
الوقعة املشهورة بني
ّ
ّ
الرمحن بن ّ
احلجاج وعبد ّ

احلموي ،معجم البلدان.128/3 :
معجم ما استعجم193/1 :؛ وياقوت
ّ
املسعودي ،مروج الذهب.361/2 :
(((
ّ
والسياسة.63-62/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الرسل وامللوك.478/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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عيل.(((
ألصحاب اجلمل؛ إ ْذ مل يشارك هؤالء األعراب يف املعركة إىل جانب اإلمام ّ
السلم ّية كا ّفة للحيلولة دون وقوع
السبل والوسائل ّ
وبعد استنفاد اإلمامُّ 

امليض يف بغيهم عىل أمري
احلرب ،بسبب إرصار الطرف اآلخر (أصحاب اجلمل) عىل
ّ

قواهتام العسكر ّية استعداد ًا خلوض املعركة ،وكعادته ابتدأ
املؤمنني ،ع َّبأ ال َّطرفان ّ
معسكر أعداءه بالنّصح والتّحذير واملحاججة بنفسه تارةً ،وعن طريق أصحابه تار ًة
ٍ
ٍ
أخرية من اإلمام يف هذا االجتاه دعا القوم إىل االحتكام إىل كتاب
وكخطوة
أخرى،

اهلل ،فطلب من أصحابه ْ
أن يتقدّ م أحدهم حام ً
ال القرآن ويدعو القوم إىل االحتكام إليه،

أن َمن يقوم بذلك سوف ُيقتَل ،وأنَّه ضام ٌن له اجلنّةَّ ،
عىل أنَّه أخرب أصحابه َّ
ولعل
احلجة عىل أصحاب اجلمل،
هذا املوقف من أبلغ مواقف اإلمام وأصحابه يف إلقاء ّ

وفع ً
أمري
املؤمنني ،وقدْ
َ
ال خرج غال ٌم من قبيلة عبد القيس ،فقال :أنا أعرضه عليهم يا َ
مر ٍة،
ُ
املهمة أكثر من ّ
وكرر إقدامه واستعداده ألداء هذه ّ
احتسبت نفيس عند اهلل تعاىلَّ ،

فأعطاه اإلمام القرآن ،فأخذه الغالم ووقف بني صفوف اجليشني ونرش املصحف،
عز َّفأصدرت
وجل ،-وأمري املؤمنني يدعوكم إىل ما فيه،
وقال :هذا
ْ
كتاب اهلل َّ
ُ

عائشة أمرها ْ
وكانت
بالرماح ،فجاءه أصحاهبا وطعنوه حتّى مات رمحه اهلل،
ْ
بأن يشجروه ّ
وجرته من موضعه(((.
فصاحت
أ ُّمه حارض ًة ترى ما ُصنع به،
ْ
ْ
وطرحت نفسها عليهَّ ،

وحلقها مجاعة من عسكر أمري
املؤمنني ،فساعدوها عىل محل ولدها ،حتّى جاؤوا
َ

به ووضعوه بني يدي أمري
املؤمنني ،وأ ّمه تبكي وتندبه ،بقوهلا:
َ
دعاه ُم
إن مسل ًام
رب َّ
ُ
يا ِّ
فخضبوا من ِ
قناه ُم
دم ِه
ّ
ُ
ْ

خيشاه ُم
كتاب اهلل ال
يت ُلو
ُ
َ
تراه ُم
وأمـهم قائم ٌة
ُ
ُّ

العسكري :ص.104
((( ُينظر :امل ّياحي ،شكري نارص ،اإلمام عيل دراسة يف فكره
ّ
((( ُينظر :املفيد ،اجلمل :ص.339
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ِ
ـم
بالقـتـل ال
تـأمـر ُهم
ُ
تنـهاه ُ
ُ
ٍ
وعند ذلك ،أمر اإلمام أصحابه ْ
بقتال ،وال يرموهم
أن ُيصا ُّفوهم وال يبدؤوهم
(((

ً
مقتوال،
بسه ٍم وال يرضبوهم بسيف ،حتّى جاء عبد اهلل بن بديل((( من امليمنة بأخيه
ٍ
مي بسه ٍم ف ُقتل((( ،فقال اإلمام:
وجاء آخرون من أصحابه من امليرسة
برجل ُر َ

«ال َّلهم اشهد» ،وأمر أصحابه بالدّ فاع عن أنفسهم والتّهيؤ خلوض احلرب التي بدأها
املتجمع
ثم معسكر عائشة
ال َّطرف اآلخر هبجوم ّ
ّ
عيلّ ،
الزبري عىل معسكر اإلمام ّ
حول مجلها ،وقدْ ّ
عيل عىل أصحاب اجلمل،
متخ ْ
ضت هذه املعركة عن انتصار اإلمام ّ
والزبري ،الذي قيل :إنَّه انسحب من املعركة يف ال ّلحظات
ا ّلذين ُقتِل أبرز قادهتم :طلحة ّ

املسعوديَّ :
حدثت يف يوم اخلميس لعرش
أن معركة اجلمل
األخرية لبدايتها((( ،وقدْ ذكر
ْ
ّ
ٍ
عيل
ليال خلون من مجادى اآلخرة سنة ( ،)#36وكان بينها وبني خالفة اإلمام ّ
مخسة أشهر وأحد عرش يوم ًا(((.
ُ
علي من �أهلِ الب�صر ِة بعدَ
معركة اجلملِ
ِ
موقف الإمام ّ

بعد ْ
أن مخد أوار معركة اجلمل ،مل
املتورطني يف إيقادها ،وآثر
عيل
ْ
ّ
يعاقب اإلمام ّ

ْ
أن يمنح اجلميع أمان ًا عا َّم ًا كام هو منهجه يف مجيع حروبه ،ويف مقدّ متهم عائشة ،التي

حممد بن أيب بكر برعايتها ور ِّدها إىل بيتها ،وقدْ أنزهلا يف بيت عبد اهلل بن
عهد إىل أخيها ّ
املسعودي ،مروج ّ
الرسل
الذهب106/3 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص340؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
وامللوك.512-511/4 :
اخلزاعي ،أسلم قبل الفتح ،شهد حنني والطائف ،وكان س ّيد لقبيلة
((( عبد اهلل بن بديل بن ورقاء
ّ
عيل .عنهُ ،ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب872/3 :؛ وابن
خزاعةُ ،قتل يف ص ّفني مع اإلمام ّ
حجر ،اإلصابة.18/4 :
املسعودي ،مروج ّ
الذهب106/3 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج.77/9 :
((( ُينظر:
ّ
والسياسة ،64/1 :وما بعدها.
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( ُينظر :التنبيه واإلرشاف :ص.256 ،255
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ٍ
(((
خلف
جمموعة من النّساء(((.
يتم إرجا ُعها مع
ّ
اخلزاعي يف البرصة ريثام ُّ

الزبري ،وغريمها(((ً ،
فضال عن عفوه
وعفا  عن مروان بن احلكم ،وعبد اهلل بن ّ

عن جرحى أصحاب اجلمل الذين جلؤوا إىل دار عائشة يف البرصة ،ومل يسمح ألصحابه
من أهل البرصة أو غريهم يف معاملة القوم باملثل ،بل أمرهم بصيانة حرمة بيوت البرصة

صدرت من أهلها نسا ًء ورجاالً ،فقدْ خاطب معسكره،
والتغافل عن اإلساءات التي
ْ
ِ
ِ
َ
أعراضكُم
شتمن
وإن
بأذىْ ،
َ
جن امرأة ً
قائالً :ال هتتك ُّن سرت ًا ،وال تدخ ُل ّن دار ًا ،وال هت ّي َّ
ِّ
وإن َّن
بالكف
نؤمر
أمراءكُم
هن
فإنن ِض ٌ
عنهن َّ
َّ
وصلحاءكُمَّ ،
وس َّف َ
عاف ،ولقدْ كنّا َ
َ
َ
ب فيعي هبا عقبه ِمن ب ِ
الرجل ليكافِئ املرأ َة ويتناوهلا َّ
عد ِه ،فال
ٌ
ملرشكاتَّ ،
ُ ْ َ
بالض ِ ُ َّ
وإن َّ
ٍ
يبلغني عن ٍ
المرأة فأنك ُِّل به ،(((وكان ذلك بعد ْ
أن جاهبته صاحبة الدّ ار
أحد َع َر َض
ْ
ٍ
أقامت هبا عائشة بكال ٍم
التي
غليظ(((.
ْ

خيهم ،أو
يتّضح لنا ممّا سبق ،أنّه مل يكتف بالعفو عن أصحاب اجلمل ،بل إنَّه َّ

ينزلون الدّ ار التي خيتاروهنا يف البرصة؛ إ ْذ َّ
َ
إن الكالم الغليظ لصاحبة الدّ ار يعني
تركهم
ّبي يف احلرب
َّأنا من أنصار أو مساندي عائشة ومجاعتها ،وهو بذلك حياكي ُخ ُل َق الن ّ
حني فتح مكّة ،وأ َّم َن أهلها يف دورهم ودار زعيمهم أيب سفيان.

وتعزيز ًا لسعي اإلمام يف طمأنة أهل البرصة ،وعفوه عنهم ،بقي يف معسكره

ثالثة أ ّيام ،ومل يدخل البرصة مبارشة بعد انتهاء املعركة ،معطي ًا ألهل البرصة فسحة
والسبي من أذهاهنم ،وعندما دخل
اإلحساس باألمان ،أو اقتالع فكرة االنتقام والقتل ّ

اخلزاعي ،كان كاتب ًا لعمر بن اخلطاب عىل ديوان البرصة ،وكان مع عائشة يف
((( عبد اهلل بن خلف
ّ
حرب اجلمل ،و ُقتِل فيهاُ .ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب270/1 :؛ وابن حجر ،اإلصابة.358/2 :
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.218-217
((( ُينظر :الدّ
ّ
املسعودي ،مروج ّ
الذهب.278/2 :
((( ُينظر:
ّ
((( املفيد ،اجلمل :ص.342
الرسل وامللوك.540-539/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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أرسل مناديه ُينادي:

ِ
ِ
(((
النبي
م ْن ألقى
وم ْن َ
َ
أغلق با َبه فهو آمن ، ل ُيعيد بذلك سرية ّ
سالح ُه فهو آمنَ ،
َ

مع أهل مكّة عندما فتحها(((.

وقدْ رعى اإلمام أموال أهل اجلمل ،ومل ي ِ
عط املجال َملن أراد بالنَّرص االستحواذ
ُ

ّ
والذ ِّر ّية  ،فأصدر أمره لنساء املقتولني من أهل البرصة ْ
عىل األموال ّ
يعتدن عدّ ة
أن

ُقسم
م ُروا نساء هؤالء
أن يعتدَّ ّنْ ،
املقتولني من أهل البرصة ْ
َ
وأن ت َ
الوفاة ،بقولهُ :
ٍ
ٌ
املحصلة
فريضة من اهلل ،(((وحرص الغنائم
مرياث هلم عىل
أمواهلم يف أهلهم ،فهي
َّ

بالسالح الذي ُوجد يف ساحتها ،من دون ْ
أن يمتدَّ إىل غريه ،وأعاد
من املعركة ّ
األموال إىل أصحاهبا بعد ْ
إن َمن عرف شيئ ًا
أن مجعها يف مسجد البرصة ،ونادى مناديهَّ :
حيل ملسل ٍم ِمن مال املسل ِم ّ
ف ْل ْ
يأخذ ُه ...ال ُّ
املتوف يشء.(((
ُرض بعض جنـود اإلمام ،فاجتمعوا قائلني  :ما ُ ِ
السياسة لـم ت ِ
ي ُّل لنا
لك ّن هذه ّ

صفح عنَّا فهو منَّا ونحن
عيل :القو ُم أمثا ُلكمَ ،من
دماءهمُ ،
َ
وي ِّرم علينا أمواهلم؟ فقال ٌّ
لغنى.(((
الصدر والنَّحرَّ ،
لج حتّى ُيصاب ،فقتاله منّي عىل َّ
ومن َّ
وإن لكم يف مخسه ً
منهَ ،

الرغم من هذه األد َّلة املقنعة التي طرحها اإلمام ،لكنّه أراد ْ
أن ُيبطل
وعىل ُّ

ٍ
وعميلَ ،ف َع َر َض عليهم أخذ عائشة؛ إ ْذ قال هلم:
واقعي
بدليل
حجج املطالبني بالغنائم
ٍّ
ٍّ
ِ
نستغفر
ثم قال :أ ُّيكم يأخذ َّأمكم عائشة يف سهمه؟ فقالوا:
ُ
اقرت ُعوا ،هاتُوا بسهامكمّ ،
واملسعودي ،مروج ّ
الذهب:
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص142؛ واليعقويب ،تاريخ127/2 :؛
((( الدِّ
ّ
ّ
.389/2
السرية النبو ّية.570/3 :
السرية النبو ّية :ص780؛ وابن كثريّ ،
((( ُينظر :ابن هشامّ ،
املسعودي ،مروج ّ
الذهب371/2 :؛ واملفيد ،اجلمل :ص.406
(((
ّ
الرسل وامللوك.539-538/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.541/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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أستغفر اهللَ.(((
اهللَ ،فقال :وأنا
ُ

ومن خالل تت ّبع جمريات األحداث يف البرصة ،وخالل احلرب ،نجدُ تباين ًا واضح ًا

السياس ّية واإلسالم ّية آنذاك؛ إ ْذ انقسم
يف موقف البرص ّيني إزاء املعركة واألحداث ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومساند لعائشة
ومساند غري مشرتك،
ومشرتك معه،
مساند لإلمام
البرص ّيون بني
ٍ
ٍ
مشرتك يف احلرب ،وصنف آثر
ومساند هلم غري
وأصحاب اجلمل ومشرتك معهم،
ٍ
ترجيح ألحدمها عىل اآلخر؛ ولذلك تنحرص عمل ّية تقييم
االعتزال عن ال ّطرفني دون
وحتديد ميول القبائل البرص ّية ووالئها يف نسبة املشاركة منها يف احلرب مع ال ّطرفني

فكانت أغلب ّية أفراد بني عبد القيس وربيعة وبكر بن وائل مع اإلمام
عىل حدٍّ سواء،
ْ

كانت أغلب ّية أفراد قبائل بني ض ّبة واألزد وبني ناجية مع عائشة وطلحة
عيل ،بينام
ْ
ّ
والزبريّ ،
ولعل هذا ممّا يتّضح من اإلشادات التي حتدّ ث هبا قطبا املعركة بأنصارهم.
ّ

فقدت أصوات
بحق بني ض ّبة :ما زال مجيل معتدالً حتّى
ومثل ذلك ،قول عائشة ّ
ُ

بني ض ّبة ،(((وقول اإلمام ّ
بحق ربيعة يف اجلمل األصغر:
عيلِّ 
يا ْهل َ
الربيعة
السامع َة املطيعة
ربيع َة
ف ُأ ّما ُه عىل ّ
ّ
قدْ سبقتني هبم الوقيعة

دعا ُح َك ْي ٌم دعو ًة سميعة

َ
الرفيـعة
نال بـها املنـزل َة ّ

(((

ٍ
جانب آخرَّ ،
حتركه ووصوله البرصة
ومن
فإن طبيعة تزايد عدد جيش اإلمام خالل ّ

عيل
وبدء املعركة ،هو ما يعطي دالل ًة أخرى عىل ازدياد نسبة التّأييد
ّ
البرصي لإلمام ّ
وانضامم ٍ
عدد ٍ
كبري من أهلها إىل جانبه ،ومن َث َّم إعطاء داللة عىل تواجد القاعدة ّ
الشعب ّية

الربذة كان معه سبعامئة
ّ
ونموها وضخامتها يف البرصة .فهو عندما خرج من املدينة إىل َّ
والسياسة.68/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الرسل وامللوك.539/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.31/3 :
(((
ّ
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انضم إليه أهل الكوفة بسبعة آالف ومائتي رجل(((،
رجل((( ،و ّملا وصل إىل ذي قار
َّ
فصار عددهم سبعة آالف وتسعامئة رجل ،وعندما دخل البرصة ،وقبل وقوع املعركة،

كان جيش اإلمام قدْ بلغ عرشي َن ألف مقاتل((( ،أي :بزيادة اثني عرش ألف مقاتل
للش ّك يف َّ
يف صفوفه ،وهو ممّا ال ُيعطي جماالً ّ
الزيادة يف نسبة اجليش كان ألهل
أن هذه ّ
احلظ األوفرَّ ،
وإل َّ
ّ
خني مل حيدّ ثونا عن انضامم أنصار آخري َن إىل
البرصة فيها
املؤر َ
فإن ّ
ٍ
أمصار ُأ َخر ،وهبذا يكون -وعىل ّ
أقل الفروض -نصف جيش اإلمام
جيش اإلمام من

عيل برص ّي ًا.
ّ

ُ
معركة �صفّني عام (37هـ657/م)
�شيعة الب�صر ِة من
موقف
ِ
ِ
بعد ْ
هدأت األوضاع يف البرصةّ ،
عيل عليها عبدَ اهلل بن ع ّباس
أن
ْ
ول اإلما ُم ٌّ
أوصيك بتقوى اهللِ -ع َّز َّ
َ
وزوده بوصاياه وتعاليمه ،قائ ً
وجل -وال َعدْ ِل عىل َمن
ال له:
ّ
ك وح ِ
ِ
ِ
ّ
كم َ
بوجه َ
واإلحن –يعني األحقاد–
ك ،وإ ّياك
ّاس
َ
ك وعلم َ ُ
أمرهَ ،س ِع الن َ
ولك اهللُ َ
بك ِمن اهللِ ُيب ِّع َ
قر َ
قر َ
بك ِمن النّار
لب
فإنا ُت ُ
َّ
واحلق ،واع َل ْم َّ
يت ال َق َ
َّ
دك من النّار ،وما َّ
أن ما َّ
يب ِّع َ
تكن ِمن
الغافلني.(((
َ
دك من اهلل ،واذكُر اهلل كثري ًا ،وال ْ
كذلك أشار املفيد إىل َّ
أن اإلمام عل َّي ًاّ ملا أراد اخلروج من البرصة أوىص ابن

َ
َ
ع ّباس ،قائ ً
تبسط
وأن
ابن ع ّباس،
بمن ُو ِّل َ
يت عليهْ ،
ال له :يا َ
عليك بتقوى اهلل والعدْ ل َ
ِ
ك ،وإ ّي َ
بحلم َ
جملس َ
وجه َ
اك والغضب ،فإنَّه طري ٌة
ك ،وتس َعهم
ك،
للنّاس َ
وتوس َع عليهم َ
ِّ
الش ِ
ِ
يطان ،وإ ّي َ
من ّ
سبيل اهللِ.(((...
عن
اك واهلوى ،فإنّه يصدُّ َك ْ
البالذري ،أنساب األرشاف.30/3 :
((( ُينظر:
ّ

الرسل وامللوك487/4 :؛ وابن األثري ،الكامل.118/3 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن أعثم ،الفتوح.135/1 :
والسياسة.74/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( اجلمل :ص420؛ للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر :النّرص اهلل ،جواد كاظم ،والية ابن ع ّباس للبرصة
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ٍ
عمل البن ع ّباس؛ َّ
عيلْ 
زالـت
ألن البرصة ما
يضع برنامج
أن
ْ
َ
وقدْ أراد اإلمام ٌّ

متأ ّثر ًة بمعركة اجلمل.

عيل البرصة وسار صوب الكوفة((( ،ومل يكن اختياره
بعد ذلك ترك اإلمام ٌّ

الكوفة عشوائ ّي ًا ،وإنَّام رأى املصلحة تفرض عليه يف ّ
ظل هذه ال ّظروف ْ
أن يتّخذ من
ٍ
حتسب ًا
الكوفة َّ
عيل بحاجة إىل دخول أهل البرصة يف صفوفه ُّ
مقر ًا له ،وقدْ كان اإلمام ّ
لليوم الذي يقع فيه النّزاع مع معاوية ،وهذا ما أكَّده قول األحنف بن قيس ،قائالً:
ّ ...
وإن عشريتنا بالبرصة ،فلو بعثنا إليهم فقدموا علينا ،فقاتلنا هبم العدو ،وانتصفنا

هبم من النّاس ،وأدركوا اليوم ما فاهتم أمس ...واهلل َلوددنا َّ
أن أمواتنا رجعوا إلينا،
عدونا ،وليس لك َّإل َمن كان معك ،ولنا ِمن قومنا عد ٌد ،وال نلقي هبم
فاستعنّا هبم عىل ّ

عدو ًا أعدى من معاوية ،وال نسدّ هبم ثغر ًا أشدّ من ّ
الشام ،(((فر َّد عليه اإلمام عيل:
ّ
اكتُب إىل ِ
قوم َ
فلم ورد كتاب األحنف عىل بني متيم
ك ،فكتب األحنف إىل قومهّ ...
بالبرصة ساروا بأمجعهم إىل الكوفة ،وبايعوا اإلمام عل ّي ًا .(((كذلك من املواثيق

املنقري ،قائالً:
مر ًة أخرى عىل نفسه ،ما أشار إليه
ّ
األُ َخر التي قطعها األحنف بن قيس ّ
عدوك ،ولنخرج َّن معك عىل العرس واليرس،
واهلل يا أمري
َ
املؤمنني ،إنّا نح ّبك ونربأ من ّ

يصح
عيل خري ًا ،(((وبذلك ُّ
نحتسب يف ذلك اخلري ،ونؤ ّمل العظيم من األجر ،فقال له ّ
القولَّ :
أصبحت هلم
إن قبيلة متيم ،أو باألحرى ،األفراد الذين نارصوا اإلمام عل ّي ًا،
ْ

مشاركة يف ص ّفني((( ،ويف املواقف التي تلتهاً ،
فضال عن انفراد القبائل ُاأل َخر من أهل
عيل واحلسن :ص.45-1
يف عرص اإلمام ّ
والسياسة74/1 :؛ وابن أعثم الكويف ،الفتوح.152/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ

والسياسة.75-74/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.57
((( وقعة ص ّفني :ص.92
وقعت فيه املعركة املشهورة بني
الر ّقة عىل شاطئ الفرات من اجلانب الغريب،
ْ
((( ص ّفني :موقع قرب َّ
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البرصة ،التي سنشري إليها الحق ًا عند عرض هذه املعركة.

وبعد ْ
عيل بإعطائهم العهود واملواثيق،
أن تعاهد أهل الكوفة عىل نرصة اإلمام ّ

عي،
استقر يف الكوفة من أجل مقاتلة َمن مل يبايعه ومل يدخل يف طاعة اخلليفة ّ
َّ
الش ّ

ساورت املخاوف معاوية ،فسارع إىل االستعانة بعمرو بن العاص(((؛ وذلك ملا
لذلك
ْ
يتمتّع به من دهاء وفطنة ،ومل يرت ّدد ابن العاص يف إجابة معاوية بعد مساومته عىل والية

مرص؛ إ ْذ كتب له معاوية كتاب ًا بذلك((( ،وهذا ما أشار إليه اإلمام عيل خماطب ًا عمرو

َ
ونفس َ
ت دين َ
ال له :إن َ
ابن العاص ،قائ ً
كانت
غريك ...حتّى
ك من معاوية بدنيا
ْ
ّك بِ ْع َ
َك َ
مرص يف ِ
يد َك.(((
احلجة
وقدْ هنج اإلمام طريق ًا يف تعامله مع معاوية ،مؤ ّداه االستمرار يف إلقاء ّ

املسلمني،
مرة ،حماول ًة منه لدفع احلرب املستقبل ّية معه؛ حقن ًا لدماء
َ
عليه يف أكثر من ّ
عي وأنصاره
والسعي إىل القضاء عىل اخلليفة ّ
الش ّ
ولك ّن ر َّد معاوية كان هو احلرب ّ

(((
ّ
عيل حلقن الدّ ماء،
بكل وسيلة  ،وبعد فشل مجيع املحاوالت التي استعملها اإلمام ٌّ
(((
وقيام معاوية بتعبئة أهل ّ
عيل بتعبئة أهل
الشام ّ
والسري هبم إىل ص ّفني  ،قام اإلمام ٌّ

الكوفة ،وأرسل إىل واليه عىل البرصة عبد اهلل بن ع ّباس ْ
بأن يلحق به أهل البرصة؛
عيل ،قام ابن ع ّباس بقراءته
إ ْذ أرسل إليه كتاب ًا بذلكّ ،
فلم وصل كتاب اإلمام ٍّ

ثم أمرهم بالنّهوض مع األحنف بن قيس ،فنهض معه ألف ومخسامئة
عىل النّاسّ ،
ٍ
ال -بعد ْ
رجل ،فاستق ّلهم عبد اهلل بن ع ّباس ،فخطب يف النّاس ،قائ ً
أن محدَ اهللَ وأثنى

احلموي ،معجم البلدان.98/3 :
عيل ومعاوية سنة ُ .#37ينظر :ياقوت
ّ
اإلمام ّ
الرسل وامللوك.585/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ

الرسل وامللوك.560/4 :
والسياسة82/1 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.69-68/2 :
الرسل وامللوك.561/4 :
والسياسة82-81/1 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
املسعودي ،مروج ّ
الذهب94/2 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.399/3 :
((( ُينظر:
ّ
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ِ
ِ
عليه :-يا َ
بإشخاصكم ،يأمركم
البرصة ،قدْ جاءين كتاب أمري املؤمنني ،يأمرين
أهل
(((
ثم ترك ابن ع ّباس
باملسري إليه –يعني اإلما َم عل ّي ًا -مع األحنف بن قيسّ ، ...

عيل،
ّ
املهمة أليب األسود الدّ ؤيل يف البرصة إلشخاص َمن أراد االلتحاق باإلمام ٍّ
فاجتمع عليه ألف وسبعامئة ،فخرج ابن ع ّباس هبم مع األحنف بن قيس حتّى وصلوا
َ
ِ
إىل اإلمام عيل يف النّخيلة((( ،فحمدَ اهللَ وأثنى عليه(((ِ .
ومن ِ
جاالت الذين
الر
أبرز ِّ
ٍّ
عيل رؤساء األمخاس ،وهم :خالد بن معمر
قدموا مع ابن ع ّباس إىل معسكر اإلمام ٍّ

دويس((( عىل بكر بن وائل ،وعمرو بن مرجوم
العبدي((( عىل عبد القيس ،وصربة
الس
ّ
ّ
ّ
(((
والرباب ،ورشيك
ابن شيامن
ّ
األزدي عىل األزد  ،واألحنف بن قيس عىل متيم ،وض ّبةّ ،

ابن األعور عىل أهل العالية(((.

و ّملا علم معاوية بقدوم أهل البرصة مع عبد اهلل بن ع ّباس أعاد حساباته ،فاستشار

مه ّية دور أهل البرصة ومواالهتم اإلمام عل َّي ًا،
عمرو بن العاص ،الذي أخذ يق ّلل من أ ّ
ُ
َ
تفانت صناديدهم يوم اجلمل...
وأهل البرصة
قائالً:
بمن ُقتِ َل منهم ،وقدْ
ْ
لعيل َ
خمالفون ٍّ
والسياسة124/1 :؛ و ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.217/3 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( النُّخيلة :تصغري ن ْ
َخ َلة موضع قرب الكوفة من جهة ّ
الشامل ،وهو املوضع ا ّلذي خرج فيه اإلمام
احلموي ،معجم البلدان.222/4 :
ّملا بلغه خرب قتل عامله عىل األنبار وسلب نسائه .ياقوت
ّ
والسياسة.125-124/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
السدويس :كان رئيس بكر بن وائل يف عهد عمر بن اخل ّطاب ،وكان مع اإلمام
((( خالد بن معمر ّ
عيل يوم اجلمل وص ّفني ،ومن أمرائه .ابن حجر ،اإلصابة.99/2 :
ّ
العبدي :من عبد القيس ،و ُيقال إنَّه من النّمر بن قاصدُ ،يعدُّ من أهل البرصة،
((( عمرو بن مرجوم
ّ
حممدُ .ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب.87/2 :
ّبي ّ
روى عن الن ّ
رأس األزد يف أ ّيامه ،وكان يف اجلمل مع عائشة ،وقيل :إنّه ُقتِل يف تلك
((( هو صربة بن شيامن
األزديُ ،
ّ
والصواب أنّه عاش إىل حكم معاويةُ .ينظر :ابن عساكر ،تاريـخ مدينة دمشق.260/29 :
الواقعةّ ،
البالذري ،أنساب األرشاف79/3 :؛ وابن أعثم ،الفتوح.202-201/1 :
((( ُينظر:
ّ
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أن تضيعوه ،ويف ِ
دمكم ْ
ومنهم َمن َقتَل خليفتَكم ،فاهلل اهلل يف ح ّقكم ْ
أن تُبطلوه،(((
ّ
كانت َّ
وكالم ابن العاص ال يبدو دقيق ًا؛ َّ
بث العزيمة يف نفس معاوية ،ورفع
ألن غايته
ْ

الروح املعنو ّية ألهل ّ
عيل عىل قول ابن
الشام ،فإذا كان أهل البرصة
َ
ّ
خمالفني لإلمام ّ

كانت هذه اإلشاعات
العاص ،فلامذا جاءوا ونارصوه وشايعوه ،لكن يف النهاية
ْ
وأمثاهلا ديدن معاوية وأتباعه ،املعروف عنهم املكر واخلداع واحليلة والتّضليل.

وبعد ْ
قطعات أهل البرصة العسكر ّية بإمرة عبد اهلل بن ع ّباس إىل النّخيلة
وصلت
أن
ُ
ْ

املهمت والواجبات عىل أهل البرصة ،فوضع عىل بكر البرصة
عيل بتوزيع ّ
قام اإلمام ّ

حضني بن املنذر ،وعىل متيم البرصة األحنف بن قيس ،وعىل سعد ورباب البرصة جارية بن
عدي ،وعىل عمرو وحنظلة البرصة أعني بن ضبيعة((( ،وعىل ذهل البرصة
الس ّ
قدامة ّ

دويس ،وعىل هلازم((( البرصة حريث بن جابر((( ،كذلك جعل عىل
الس
خالد بن معمر ّ
ّ
عبد القيس البرصة عمرو بن حنظلة ،وعىل قريش البرصة احلارث بن نوفل
اهلاشمي(((،
ّ

الرسل وامللوك563/4 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.163/3 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
عيل،
((( هو أعني بن ضبيعة بن ناجية بن عقال بن سفيان بن جماشع بن متيم ،من أصحاب اإلمام ٍّ
احلرضمي سنة ُ .#38ينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة103/1 :؛
وهو الذي عقر اجلملُ ،قتِل يف فتنة ابن
ّ
فدي ،الوايف بالوفيات.173/9 :
والص ّ
ّ
لقب كان ُيطلق عىل بني تيم اهلل بن ثعلبة ،ويقال :هو م ْن َل َازم القبيلة ،أي :م ْن أوساطها
((( هلازمٌ :
آبادي ،القاموس
حلنَكني من الوجهُ .ينظر :الفريوز
ال أرشافها ،است ْ
ّ
ُعريت من ال ّلهازم التي هي أصول ا َ
بيدي ،تاج العروس.672/17 :
املحيط179/4 :؛ ّ
والز ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل أعثر عىل

الرسول الكريم ،وروى عنه،
((( احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد امل ّطلب ،له صحبة مع ّ
تول إمارة مكّة يف عهد ٍّ
واستعمله عىل بعض أعامل مكّة ،وبعد رسول اهللّ 
كل من أيب بكر وعمر
ثم انتقل إىل البرصةّ ،
وتوف آخر حكم عثامنُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات.57/4 :
وعثامنّ ،
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وعىل قيس البرصة قبيصة بن شدّ اد اهلاليل((( ،وعىل خيل أهل البرصة سهل بن حنيف(((،
التميمي
رجالة أهل البرصة((( ،ومسعود بن فدكي
وجعل قيس بن سعد((( عىل ّ
ّ

(((

وكانت راية ربيعة الكوفة والبرصة مع خالد بن معمر ،وهو
عىل ّقراء أهل البرصة(((،
ْ

(((
عيل توزيع الواجبات عىل جنده أمر مناديه
من أهل البرصة  .وملا استكمل اإلمام ٌّ

ٍ
باخلروج صوب أهل ّ
مقاتل ،وسار هبم إىل
ثامنني ألف
الشام ،وبلغ عد ُد رجاله أكثر من
َ

الر ّقة(((.
َّ

أ ّما معاوية ،فقدْ زحف بجيشه من أهل ّ
الشام حتّى وصل ص ّفني قرب مدينة

(((
حمرم من سنة ( )#37دون حربً ،
الصلح(،((1
أمال يف ّ
الر ّقة  ،وقىض الفريقان شهر ّ
َّ

ٍ
ترمجة له.
((( مل أعثر عىل
األويس ،شهد بدر ًا وأحد ًا مع رسول اهلل،
األنصاري،
((( أبو سعد ،سهل بن حنيف بن واهب،
ّ
ُّ
ّ
ّ
عيل بن أيب طالبُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات:
توف يف الكوفة سنة ،#38
وصل عليه أمري املؤمنني ّ
471/3؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.325/2 :
والذ ّ
األنصاري ،كان من ذوي الرأي يف
((( أبو الفضل ،وأبو عبد اهلل ،قيس بن سعد بن عبادة بن وليم،
ّ
النبي ،صحب اإلمام عل ّي ًا ،وشهد معه مشاهدهّ ،
وله عىل مرصّ ،
توف سنة
النّاس ،روى عن ّ
فدي ،الوايف بالوفيات:
الص ّ
 #85يف حكم عبد امللك بن مروان ،وقيل :أواخر حكم معاويةُ .ينظرّ :
212/24؛ وابن حجر ،اإلصابة.359/5 :
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.208
ٍ
ترمجة له.
((( مل أعثر عىل
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص208؛ وخليفة بن خ ّياط ،تاريخ خليفة :ص177؛
الرسل وامللوك11/5 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.215/3 :
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.37/5 :
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص205؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
احلموي ،معجم
حران ثالثة أ ّيامُ .ينظر :ياقوت
ّ
الر ّقة :مدينة تقع عىل هنر الفرات ،بينها وبني ّ
((( َّ
البلدان.59/3 :
ربي،
والسياسة93/1 :؛ واليعقويب :تاريخ اليعقويب187/2 :؛ وال ّط ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الرسل وامللوك.51/5 :
تاريخ ّ
الرسل وامللوك.35/5 :
(ُ ((1ينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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ٍ
نتيجة ،فاستعدَّ الفريقان
الرسل ،لك ّن هذه املفاوضات مل تُسفر عن أ َّية
ْ
واختلفت بينهام ُّ

ثم
وأوشكت
عيل،
ْ
ْ
للقتال ،واشتبكا ،وتبادال النّرص واهلزيمة ّ ،
رجحت ك ّفة اإلمام ّ

فلم رأى عمرو بن العاص َّ
أن أمر أهل العراق قدْ اشتدَّ ،
قواته عىل سحق ّ
ّ
قوات معاويةّ ،
الرماح
وخاف من اهلزيمة ،عهد إىل االصطناع واخلديعة ،فأمر برفع املصاحف عىل ّ
وكانت فكرة رفع املصاحف
عيل،(((
ْ
واملناداة بتحكيم كتاب اهلل بني معاوية واإلمام ٍّ

ِ
وأو ُل َمن
إن َّأو ُل َمن دعا إىل
عيل يوم اجلمل ،قائالًّ :
كتاب اهللِّ ،
قدْ نادى هبا اإلمام ّ

أجاب إليه.(((
َ

عيلَّ 
كل ما يمكن
وإزاء انشقاق أهل العراق عىل أثر هذه اخلدعة بذل اإلمام ّ

فبي هلم َّ
أن معاوية وحزبه ليسوا بأصحاب دين وال
ني عنه وع ْن جيشهَ َّ ،
إلقناع املنش ّق َ

رش
أعر ُ
قرآن ،فقال هلمّ :
إن َ
ف هبم منكم ،لقدْ صحبتهم صغار ًا وكبار ًا ،فكانوا َّ
ٍ
ٍ
وإنا مكيد ٌة وخديع ٌة،(((
صغار
وإن َد ْع َو َتم هذه كلم ُة ٍّ
وكبارَّ ،
حق ُأريدَ هبا باطلَّ ،
(((
الرغم من َّ
بيد َّ
أن أمري
أن هذا الكالم مل يؤ ّثر فيهم،
وأرصوا عىل قبول التّحكيم  ،عىل ُّ
ُّ

بالرجوع إىل القرآن الكريم من أجل تطبيق تعاليمه.
املؤمنني قدْ سبق هؤالء ُّ

ٍ
بشكل
ثمة دور ًا كبري ًا قدْ أ َّدته قبائل البرصة
ومن خالل تت ُّبعنا ألحداث ص ّفني ،نجدُ ّ

ٍ
بشكل عا ٍّم ،وهذا ما أشار إليه عبيد اهلل بن
عيل بن أيب طالب
ٍّ
خاص ،وشيعة اإلمام ّ
والطربي،
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص420؛ واليعقويب ،تاريخ اليعقويب131/2 :؛
ّ
الرسل وامللوك50/5 :؛ وابن األثري ،الكامل.192/3 :
تاريخ ّ
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.237
واملسعودي،
الرسل وامللوك49/5 :؛
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص235؛
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
مروج ّ
واملجليس ،بحار األنوار.532/32 :
الذهب411/2 :؛
ّ
والسياسة112/1 :؛
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص235؛ وابن قتيبة ،اإلمامة
ّ
واملسعودي ،مروج
الرسل وامللوك49/5 :؛
يب132/2 :؛
ّ
ّ
يب ،تاريخ اليعقو ّ
واليعقو ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ّ
الذهب.411/2 :
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عيل اخلالفة؛ خوف ًا من ْ
أن يقع يف
عمر  ،الذي َّفر هارب ًا من املدينة بعد تو ّلـي اإلمام ٍّ

قبضته وحياكمه عىل قتله اهلُرمزان((( ،وعندما اشرتك مع معاوية واجهته بعض القبائل

الشام :يا َ
أهل َّ
البرص ّية ،ومنها :ربيعة البرصة ،فقال ألهل ّ
احلي من العراق
الشام ،هذا ّ

عيل بن أيب طالب ،ولئن َهزمتُم هذه القبيلة –ربيعة
َق َت َلة عثامن بن ع ّفان وأنصار ّ
عيل ُ
وأهل العراقُ ،
فشدُّ وا عىل النّاس.(((
البرصة– أدركتُم ثأركم من عثامن ،وهلك ٌّ

الرواية ،ومن كالم عبيد اهلل بن عمر ،أنَّه أراد ْ
الروح
أن يبعث ُّ
يظهر من خالل هذه ّ

املعنو ّية يف نفس أصحابه بال ّثبات أمام هليب املعركة ،أو ُي َعدُّ اعرتاف ًا منه َّ
بأن أهل ربيعة

كانت هلا اليد ال ّطوىل يف التّأليب عىل عثامن ،ومن َث َّم أ ّدى
عيلْ 
البرصة املوالية لإلمام ٍّ

بأنم هم الذين قتلوا عثامن ،فيظهر
إىل مرصعه ،أ ّما ّاتام عبيد اهلل بن عمر لربيعة البرصة َّ
ح َي ّ
الشام ّية ملقاتلة قبيلة
منه أنَّه كان شاهد عيان عىل احلادثة ،ويف النّهاية هنض مع قبائل ِ ْ
ووقعت اإلصابات ،حتّى
الضبات،
ْ
بكر بن وائل البرص ّية ،فتقاتل الطرفان ،واشتدّ ْت ّ

ُأصيب أصحاب عبيد اهلل بن عمر باهل َ َلع ،وسقط قتي ً
ال يف أرض املعركة عىل يد حمرز بن
(((
وس ِل َب ْت عُدَّ ُت ُه احلرب ّية(((.
ّ
الصحصح ُ ،
ومن املواقف األُ َخر التي وقفها شيعة أمري
املؤمنني يف ص ّفني ،ما أشار إليه ابن
َ

اخلزاعي ،ولد يف عهد
العدوي ،أ ّمه أ ّم كلثوم بنت جرول
((( عبيد اهلل بن عمر بن اخل ّطاب ،القريش،
ّ
ّ
النبي ،وهو الذي َقت ََل اهلرمزانَ ،
مال إىل معاوية يف ص ّفني ،و ُقتِ َل ،وكان عمره آنذاك  40سنةُ .ينظر:
ّ
ابن حجر ،اإلصابة ،41/5 :وما بعدها.
والسياسة.92/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
الرسل وامللوك34/5 :؛ وابن األثري ،الكامل185/3 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
النّهج.277/5 :
الصحصح من بني عائش بن مالك بن تيم اهلل بن ثعلبة بن بكر بن وائلَ ،قت ََل عبيد اهلل
((( حمرز بن َّ
الرسل وامللوك.25/4 :
املنمق :ص413؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ابن عمر يف ص ّفنيُ .ينظر :ابن حبيبّ ،
الرسل وامللوك-322/5 :
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص128؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الكويف ،الفتوح358/1 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.308/3 :
323؛ وابن أعثم
ّ
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النهشيل((( إىل قومه من بني متيم ،فقال:
املنقري ،قائالً :فأقبل مالك بن حري
مزاحم
ّ
ّ

اعلموا َّ
بعت هذه الدّ ار بدار القرار ،وهذا وجهي إليها،(((...
وأن ُ
أن الفرار فيه العارّ ،
أن شيعة البرصة مل ِ
الرغم من َّ
وهذا دليل عىل َّ
تنثن ومل ُتزم يف ّ
أن هؤالء مل
الشدائد عىل ُّ
ينرصوا اإلمام عل َّي ًا يف اجلمل ،بل التزموا احليا َد ٍ
عيل.(((
بأمر من اإلمام ٍّ
الشام عمرو بن العاص ُم ّث ً
رشح أهل َّ
وقدْ َّ
ال عنهم((( ،وأ ّما بالنّسبة ألهل العراق

األشعري،
خاصة الذين أصبحوا خوارج بعد ذلك ،فقدْ وقع اختيارهم عىل أيب موسى
ّ
ّ

الرغم من َّ
أن اإلمام عل َّي ًاَّ 
رشح أكثر من شخص ّية هلذا الغرض ،وم ْن أبرزهم
عىل ُّ
عيل :وهذا عبدُ اهلل بن ع ّباس ،فارموه
عبد اهلل بن ع ّباس ،الذي قال فيه اإلمام ٌّ
فإن َع ْمر ًا ال يعقدُ ُعقد ًة َّإل ح ّلها عبدُ اهلل ،وال ُيرب ُم أمر ًا
به-يعني عمرو بن العاصَّ ،-

نقض ُه ،وال ُ
أبر َم ُه ،فقال األشعث و َمن معه :ال واهلل ،ال حيكم فينا
َّإل َ
ينقض أمر ًا إال َ
ٌ
الساعة ،ولكن ،يكون ٌ
ورجل من اليمن ،فقال
رجل من ُمرض
مرض ّيان أبد ًا حتّى تقوم َّ

خياف اهللَ يف يشء،
فإن َع ْمرو بن العاص ليس
عيلّ :إن
ُ
ُ
دع يامن ّيكمَّ ،
أخاف ْ
أن ُي َ
ٌّ

عيل :وقدْ أبيتُم َّإل أبا موسى؟
فقال األشعث :واهلل ال نرىض َّإل أبا موسى ،فقال ٌّ
بريء َ
إليك ِمن ُصن ِْعهم.(((
همّ ،إن
قالوا :نعم ،قال :فاصنعوا ما أردتُم ،ال ّل َّ
ٌ
ويبدو َّ
عيلَ من يتق ّبل فكر َة
أن معاوية بن أيب سفيان قدْ ه َّيأ يف جيش اإلمام ٍّ
عيل ،اشرتك معه يف ص ّفني ،و ُقتِل فيها ،كان
ّهشيل :من أصحاب اإلمام ٍّ
((( مالك بن حري الن ُّ
من أشجع أبناء قبيلتهُ .ينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص121؛ وابن أيب احلديد ،رشح النهج:
.211-210/5
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.121
والسياسة.63/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة104/1 :؛
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص243؛ وابن قتيبة ،اإلمامة
ّ
والبالذري ،أنساب األرشاف.103/3 :
ّ
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.244
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األشعري مم ِّث ً
ال عن العراق خلوض
التّحكيم ،كذلك ألزمهم برتشيح أيب موسى
ّ

جرت بني معاوية بن أيب
غامر التّحكيم ،وهذا ما أشار إليه ابن قتيبة يف املحادثة التي
ْ

عيل؛ إ ْذ َّ
رشح عتبة أبا موسى
سفيان وأخيه عتبة حول َمن يم ِّثل عن جانب اإلمام ٍّ
ً
وفعال هذا ما حت ّقق هلم.
األشعري(((،
ّ

األشعري ،فقدْ اعرتضوا
أ ّما بالنّسبة إىل موقف شيعة البرصة من اختيار أيب موسى
ّ

أمري املؤمننيَّ ،
إن أبا
عىل ذلك ،وهذا ما جاء عىل لسان األحنف بن قيس ،قائالً :يا َ

يامين وقومه مع معاوية ،فابعثني معه ،فو اهلل ال ُّ
موسى ٌ
عقدت
حيل لك عقد ًة َّإل
ُ
رجل ٌّ
لك أشدَّ منهاْ ،
َ
لست من أصحاب رسول اهلل ،فابعث ابن ع ّباس
قلتّ :إن
ُ
فإن َ

(((
عيلً ،
ُ
إن القوم قدْ أبوا إلّ أبا موسى
قائال :يا
أحنفَّ ،
وابعثني معه ، فر َّد اإلمام ٌّ
ِ
األشعري ،واهللُ بالغٌ يف َ
يكتف األحنف بن قيس بذلك ،بل أوىص أبا
أمره ،(((ومل
ّ
ذلك َ
ال له :يا أبا موسىِ ،
األشعري بعدّ ة وصايا ،قائ ً
خطب هذا األمر ،واعلم
اعرف
موسى
َ
ّ

العراق فال َ
َ
أن ل ُه ما بعده ،وأنّك ْ
َّ
عراق َ
جتمع بذلك دنيا
لك ،فات ِّق اهللَ ،فإن ََّك
عت
إن ض َّي َ
ُ
لقيت َعمر ًا غد ًا فال تبادره بالسالم ،فليس من ِ
أهل ِه ،وال ُت ْعطِه َ
فإنا
َ
يدكَّ ،
َّ
وأخرى ،وإذا َ ْ
ِ
أمان ٌة ،وإياك ْ ِ
فإنا ُخدع ٌة ،وال ت ْل َقه َّإل وحده ،وإ َّياك ْ
أن
ّ
أن ُي ْقعدَ َك عىل َصدْ ِر الفراشّ ،
مك يف ٍ
بيت فيه خمدع خي ِّبىء لك فيه رجاالًْ ،
يك ّل َ
الرضا
وإن مل يستقم لك عمرو عىل ّ

أن خيتار ُ
فخيه ْ
أهل العراق من قريش.(((...
بعيلّ ،
ٍّ

أ َّما بالنّسبة إىل مشاركة شيعة البرصة يف ص ّفنيَّ ،
فإن الباحث يتو ّقف ُمشكّك ًا يف
صحة عدد أتباع اإلمام عيل من أهل البرصة يف املعركة ،فقدْ حدِّ د العدد يف ٍ
ألف
ّ
ُ
ُ َ
ّ

الرسل وامللوك.52/5 :
والسياسة105/1 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
والسياسة.106/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص.244
والسياسة.108/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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عيل مع األحنف بن قيس ،بعد قراءة
ومخسامئة لينهضوا بعد سامعهم كتاب اإلمام ّ

ألف وسبعامئة ّ
مهمة
ثم تبعهم ٌ
تول أبو األسود الدّ ؤ ّيل ّ
عبد اهلل بن ع ّباس هذا الكتابّ ،

بتول هذا األمر((( بعد ْ
مجعهم ،بعد تفويض ابن ع ّباس له ّ
أن ألقى خطب ًة استثارهم فيها؛
الكل للمشاركني هو :ثالث ُة آالف
ُم ِّفز ًا إ ّياهم عىل اإلقدام واملشاركة ،ليكون املجموع ّ ّ

ٍ
مقاتل.
ومائتا

املشاركني ،عل ًام َّ
َ
َّ
أن عدد جيش
ني
إن
َ
الريبة هو ضآلة هذا العدد من البرص ّي َ
مبعث ّ
الثامنني إىل ِ
اإلمام يف ص ّفني َ
املائة ألف مقاتل ،مقارنة مع معركة اجلمل
كان ما بني
َ
َ
وصل عد ُدهم إىل اثني عرش ألف مقاتل من أصل عرشي َن ألف ًا ،مع اعتزال بعض
التي

خوض غامر هذه احلرب ،وتفضيلهم احلياد ،إىل انجالء هذا األمر ،يف حني
البرص ّيني
َ
الشع ّية أكثر يف حتديد
كان الوضوح وعدم التّداخل يف املواقف وانجالء وجه احلقيقة ّ

عيل ومزاياه عىل حساب معاوية وصفاته ،األمر الذي سيظهر
أرجح ّية ِّ
حق اإلمام ٍّ

تبع ًا لذلك يف ارتفاع عدد امللتحقني بجيش اإلمام من البرص ّيني ،لك ّن املصادر التّارخي ّية
ٍ
صمت يراه الباحث مقصود ًا ،فمشارك ُة شخص ّي ٍة كاألحنف
تتو ّقف عند هذا العدد يف
ٍ
ٍ
خلف قائدهم؛
بالضورة
أعداد
ابن قيس-مثالً ،-ستتك ّفل باندفاع
َ
كبرية من بني متيم ّ
وكأنا مقترص ٌة عىل شخص ّيته ،من
انقياد ًا وتسلي ًام لثقتهم به ،بينام نجدْ مشاركة األحنف َّ
غري حتقيق يف عدد املشاركني البرصيني من ِ
جهة الكثرة بفعل مكانته القبل ّية ووجاهته
ّ

ويرجح الباحث َّ
احلقيقي املشارك إىل جانب اإلمام
أن هناك تغييب ًا للعدد
االجتامع ّية،
ّ
ّ
عيل من البرص ّيني يف معركة ص ّفنيُ ،ق ِصدَ منه حتجيم عدد اإلسناد ّ
عبي بقصد
الش ّ
ٍّ
عيل يف مسريته.
املهم واملؤ ّثر ّ
إضعاف دور البرصة ّ
الساند لإلمام ّ

َّ
أخضعت كتابة تاريخ هذه
السياس ّية التي
ْ
إن هذا املسعى قدْ تك ّف ْ
السلطة ّ
لت به ُّ

والسياسة.124/1 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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ٍ
بذكاء
لتصب يف صاحلها
املرحلة ألهوائها وانتامئها ،فجرى قلب جمريات األحداث
َّ
ٍ
ومهارة.
هلل ا َ
ُ
رمي عام (38هـ658/م)
موقف
عبد ا ِ
فتنة ِ
الب�صر ِة ِم ْن ِ
ِ
�شيعة ْ
حل ْ�ض ّ

كبري يف مواجهة فتنة عبد اهلل
عيل وأنصاره يف البرصة ٌ
كان لشيعة اإلمام ّ
دور ٌ

ٍ
بشكل أو بآخر استدراج
وقعت يف البرصة سنة ( ،)#38وحاول
احلرضمي ،التي
ابن
ْ
ّ

عا ّمة البرصة بفئاهتا كا ّفة إىل جانب معاوية بن أيب سفيان ،وهو قبل ذلك كان من والة

عثامن بن ع ّفان؛ إ ْذ كان ّ
انضم ابن
يتول له مكّة((( ،وبعد مقتل عثامن يف سنة (،)#35
َّ
عيل يف معركة اجلمل(((.
ّ
احلرضمي إىل معاوية يف أثناء وقوفهم ضدّ اإلمام ّ

كانت املصادر ال تذكر اشرتاكه يف ص ّفني ،فهو ال يعني أنَّه مل يقف إىل جانب
وإذا
ْ

معاوية يف تلك احلرب ،طاملا أنَّه كان موالي ًا لبني أم ّية ،والس ّيام أنّه كان موضع ثقة

عيل.(((
معاوية؛ إ ْذ أرسله معاوية إىل البرصة يف عام ( )#38إلثارة النّاس ضدّ اإلمام ٍّ
وتشري املصادر إىل َّ
السنة قدْ استوىل عىل مرص بعد قتل
أن معاوية بن سفيان يف تلك َّ

احلرضمي
حممدَ بن أيب بكر ،ويف العام نفسه أرسل معاوية عبد اهلل بن
ّ
عمرو بن العاص ّ
وليكون فيها قاعدة
إىل البرصة لالستيالء عليها((( ،لتكون املح َّطة التّالية بعد مرص،
ِّ
ال عن َّ
عريضة ،فض ً
الشام ،لغرض حتقيق غايته ،وهي الوصول إىل اخلالفة أو امللك ،من
عيل.
خالل اإلطاحة بخليفة املسلمني ّ
الش ّ
عي اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
ّ
بصورة عا َّم ٍة،
أنصار لألمو ّيني وأتباعهم
مهمة معاوية هو وجود
إن ما ّ
سهل ّ
ٍ
ٍ
احلرضمي ،قائالًَّ :
إن ُج َّل
رصح به معاوية البن
بصورة
وملعاوية
َّ
ّ
خاصة ،وهذا ما ّ

((( ُينظر :عرموش ،الفتنة ووقعة اجلمل :ص.112-111
الرسل وامللوك.450-449/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
احلرضمي يف البرصة سنة  :#38ص.76
((( ُينظر :ع ّبود ،أنسام غضبان ،فتنة ابن
ّ
قفي ،الغارات :ص.256
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف185/3 :؛ وال ّث ّ
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ون ْ
يرون رأينا يف عثامن ،وقدْ ُقتِلوا يف ال ّطلب بدمه ،فهم يو ّد َ
َ
أن
أهلها –البرصة–
أمرهم ،وينهض هبم يف ال َّطلب بثأرهم ودم إمامهم ،فتو َّد ِد
يأت َيهم َمن جيم ُعهم ،وين ِّظم َ
األز َدَّ ،
ألنم تراب َّي ٌة
سلم َك ،و َد ْع ربيعة فل ْن
َ
ينحرف عنك أحدٌ سواهم؛ َّ
فإن األز َد ك َّلها ُ
((( (((
قائالَّ :
قفيً ،
إن الذي كان سدَّ َد ملعاوية رأيه يف إرسال
ك ُّلهم  ، وهذا ما أشار إليه ال ّث ّ

صحار بن ع ّباس
احلرضمي
ابن
العبدي((( ،وهو ّممن كان يرى رأي
ّ
كتاب كت َب ُه إليه ّ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
أن َ
رأيت ْ
عثامنْ ...
ودين ،يدعو إىل ال ّطلب بدم
عفاف
تبعث إلينا أمري ًا ط ّيب ًا زاكي ًا ،ذا
فإن َ
فإن ال أخال النّاس َّإل جممعني عليكَّ ،
غائب عن النّاس،
فإن ابن ع ّباس
عثامن،
َ
فعلتّ ،
ٌ

العبدي،
صحار
والسالم .(((ولر َّبام
ْ
ّ
كانت هناك مجاعة من العثامن ّية ،وعىل رأسهم ّ
َّ

َ
حممد بن أيب بكر ،ويسألونه ْ
يبعث
أن
كاتبوا معاوية بمناسبة استيالئه عىل مرص وقتل ّ
(((
إىل البرصة رج ً
فلمـا قرأ معاوية كتابه،
ال ُيطالب بدم عثامن ،يسمعوا له و ُيطيعوا أمره ّ ،

قرأت
قال :ال
َب إليه جوابه :أ َّما بعد ،فقدْ
ُ
ُ
كتب به إ ّيل هذا ،و َكت َ
عزمت رأي ًا سوى ما َ
وقبلت مشورتك -رمحك اهلل وسدَّ دك -اثبِ ْت -هداك اهلل-
فعرفت نصيحتك،
كتا َب َك،
ُ
ُ
سألت قدْ أتاك ،وكأن َّك باجليش قدْ َّ
أطل عليك،
بالرجل الذي
َ
الرشيد ،فإنَّك َّ
عىل رأيك ّ
والسالم.(((
وحييت،
فرسرت
َ
َ
َ
وقبلتَّ ،

عيل؛ َّ
ب اإلمام عل َّي ًا بـ(أيب تراب)،
الرسول ل َّق َ
ألن ّ
((( تراب ّية :أي :إنّم موالون لإلمام ٍّ
َ
والطرباين ،املعجم
الصحيح19/7 :؛
أحب األلقاب إىل اإلمامُ .ينظر:
وكان من
البخاريّ ،
ّ
ِّ
ّ
السنن الكربى.52/6 :
الكبري252/6 :؛
والبيهقيّ ،
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.185/3 :
(((
ّ
العبدي ،من عبد القيسُ ،يكنّى
صحار بن ع ّباس بن رشحبيل
صحار بن ع ّباس
ّ
العبدي ،و ُيقال ّ
ّ
((( ّ
الرمحن ،له صحبة وروايةُ .ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب.736/2 :
أبا عبد ّ
الثقفي ،الغارات :ص265-264؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.233/3 :
(((
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.187/3 :
((( ُينظر:
ّ
الثقفي ،الغارات :ص265؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج.40/4 :
(((
ّ
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وبعد ْ
احلرضمي ،الذي قدم إىل البرصة
أن اختار معاوية بن أيب سفيان عبدَ اهلل بن
ّ
ٍ
وقت كان فيه عبد اهلل بن ع ّباس قدْ ترك البرصة
يف
عيل يف
ّ
متوجه ًا إىل اإلمام ّ
حممد بن أيب بكر ،مستخلف ًا زياد بن أبيه عىل البرصة((( ،األمر
الكوفة لتعزيته بمقتل ّ
ّ
مستغل خروج عبد اهلل بن ع ّباس إىل
احلرضمي يف البرصة
سهل نوع ًا ما نزول ابن
الذي َّ
ّ
ٍ
ٍ
شكيمة ،بعكس ما كان عليه زياد بن أبيه،
وقو ِة
الكوفة ،وذلك ملا يتم ّثل به من حنكة ّ
وبعد وصوله البرصة نزل يف بني متيم ،وأتا ُه ُّ
كل َمن كان يرى رأي عثامن ،وغريهم من

أيا النَّاسَّ ،
عيل بن
ا ّلذين والوه ،فخطب ،قائالًُّ :
فإن عثامن إمامكم إمام اهلدى ،قتله ُّ

أيب طالب ُظل ًام ،فطلبتُم بدمه ،وقاتلتُم َمن َق َت َله ،فجزاكم اهلل من أهل مرص خري ًا ،وقدْ
ٍ
بأس شديدٌ ُيتَّقى ،وعد ٌد
ُأصيب منكم املأل األخيار ،وقدْ جاءكم اهلل بإخوان لكم ،هلم ٌ
(((
بعض أهل
عار َض ُه ُ
ال حيىص ،فالقوا ّ
عدوكم الذين قتلوكم . وبعدما انتهى من خطبته َ
(((
الشطة
البرصة ،ورفضوا تأييده ،ومنهم ّ
الض ّحاك بن قيس اهلال ّيل  ،الذي كان يتو ّل ّ

البن ع ّباس أ ّيام واليته البرصة ،قائالً :ق ّبح اهلل ما جئتنا به ،وما تدعونا إليه ،أتيتنا

واستقامت
وإنام جاءانا وقدْ بايعنا عل َّي ًا وبايعاه،
ْ
واهلل -بمثل ما أتانا به طلحة ّوالزبريّ ،
َ
جمتمعون عىل
بعضنا بعض ًا ،ونحن -اآلن-
أمورنا ،فحمالنا عىل الفرقة ،حتّى رضب ُ

الرجل –يعني اإلمام عل َّي ًا-أيض ًا ،وقدْ أقال العثرة ،وعفا عن امليسء،
بيعة هذا َّ
َ
فتأمرنا اآلن ْ
ليكون معاوية أمري ًا ،واهلل
نرضب هبا بعضنا بعض ًا،
ثم
َ
أن ننتيض أسيافناّ ،

خري من معاوية وآل معاوية.(((
عيل مع ّ
َليو ٌم من أ ّيا ِم ٍّ
النبيٌ 

الثقفي ،الغارات :ص.265
((( ُينظر:
ّ
الثقفي ،الغارات :ص.259
البالذري ،أنساب األرشاف186/3 :؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
ٍ
((( مل نعثر عىل ترمجة له.
البالذري ،أنساب األرشاف.186/3 :
(((
ّ
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لمي((( -وهو ٌ
برصي من أنصار
رجل
ٌّ
الس ّ
وإزاء هذا الكالم ،اندفع عبد اهلل بن خازم َّ

(((
فلست ٍ
بأهل ْ
الر ِّد ،قائ ً
ثم أقبل
اسكت،
ال له:
َ
ْ
أن تتك ّلم يف أمور العا َّمةّ ، 
عثامن -إىل َّ

ُ
احلرضمي ،قائ ً
والقول قولك ،(((وبعد هذه
وأنصارك،
ال له :نح ُن يدُ ك
عىل ابن
ُ
ّ
ٍ
كتاب كان قدْ أرسله معاوية إىل
احلرضمي بقراءة
ّطورات نحو الفتنة ،أمر عبد اهلل بن
الت ّ
ّ

أهل البرصة ،يذكّرهم فيه بفضائل عثامن ،ويصف حاله ملا ُقتل وهو صائم ،ويدعوهم إىل
بالسنَّة ،و ُيعط َيهم عطاءين يف ِّ
أن َ
ال ّطلب بدمه ،ويضم ُن هلم ْ
كل سنة((( ،وبعد
يعمل فيهم ُّ

قراءة الكتاب زاد انقسام النّاس بعد ْ
أخذت املقالة مأخذ اجلدّ  ،فانقسم النّاس بعد
أن
ْ
ٍ
ورافض ،باستثناء األحنف بن قيس ،الذي اعتزل القوم(((،
هذه األحداث ما بني مؤ ّي ٍد
وقدْ ع َّلل أحدُ الباحثني((( اعتزال األحنف ،بالقول :ر َّبام كان أغلب زعامء القبائل
ٍ
ٍ
َ
جديدة ،وهذا يظهر يف سياق األحداث ،وإحجام بعض
حرب
يرفضون فكرة اندالع

الزعامء عن البدء بإشعال نريان الفتنة ،والبدء باحلرب ما مل يبدأ الطرف اآلخر هبا،
ّ
وكذلك ّ
ينسوا آثار احلرب والفتن التي
أعقبت مقتل عثامن ،وقدْ
ْ
فإن أهل البرصة مل َ

وفقدت فيها البرصة أملع فرساهنا ،وخرية رجاهلا ،وهذا ما ينطبق
طحنت الكثري منهم،
ْ
ْ

صحة ذلك القولً ،
ٌ
قائال :فر ّبام هذا القول
رجح
باحث((( آخر عد َم ّ
عىل األحنف .بينام َّ
الصلت بن حبيب ...بن عوف بن
لمي :هو عبد اهلل بن خازم بن أسامء بن ّ
الس ّ
((( عبد اهلل بن خازم ّ
لمي ،قيلَّ :
الزبري سنة .#64
أمرئ القيس
إن له صحبة ،كان أمري ًا عىل خراسان أ ّيام فتنة ابن ّ
...الس ّ
ّ
ّ
الصحابة. 15/3 :
توف سنةُ .#80ينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة يف معرفة ّ
والثقفي ،الغارات :ص.260
البالذري ،أنساب األرشاف186/3 :؛
(((
ّ
ّ
والثقفي ،الغارات :ص.260
البالذري ،أنساب األرشاف186/3 :؛
(((
ّ
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.187/3 :
((( ُينظر:
ّ
الثقفي ،الغارات :ص.263
((( ُينظر:
ّ
احلرضمي :ص.77
((( ُينظر :عبود ،أنسام غضبان ،فتنة ابن
ّ
السياس ّية يف البرصة :ص.192
السبتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
((( ّ
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مدسوس وليس صحيح ًا ،وهذا ال يتناسب مع شخص ّية األحنف؛ وذلك من خالل
ٌ

مواقفه التي
عيل
ْ
سبقت تلك الفتنة ،مثل :حرب اجلمل وص ّفني ،وقدْ أكَّد لإلمام ّ
أنَّه ال يرى َّإل قتال أهل َّ
حق.
ألنم ليسوا عىل ٍّ
الشامَّ ،

العبدي يقف ،قائالً :أهيا النّاس الز ُموا طاعتكم
فمثالً ،نرى عمرو بن مرجوم
ّ

ومجاعتكم ،وال تنكثوا بيعتكم ،فتقع بكم الواقعة ،وتصيبكم القارعة ،وال تك ْن لكم

صحار بن ع ّباس
عيل،
ّ
بعدها بق ّية ،(((ولك ّن ّ
العبدي كان خمالف ًا ومنابذ ًا لإلمام ٍّ

(((
احلرضمي ،قائ ً
الرجل
فقام مؤ ّيد ًا البن
ال له :لننرصن ََّك بأيدينا وألسنتنا ، وقول هذا َّ
ّ

العبدي ،الذي قال البن
عيل ،ومنهم املثنّى بن خمرمة
ّ
أثار حفيظة شيعة اإلمام ٍّ
احلرضمي :ال والذي ال إله إال هو ،لئن مل ِ
أقبلت منه لنأخذنَّك
ترج ْع إىل مكانك الذي
َ
ّ
ْ
املسلمني ،وندخل
عم نب ّينا وس ّيد
َ
بأسيافنا وأيدينا ونبالنا وأسنّة رماحنا ،أنح ُن نَدَ ُع اب َن ّ

ٍ
حزب من األحزاب طاغٍ! واهلل ال يكون ذلك أبد ًا ،حتّى نسري كتيبة إىل كتيبة،
يف طاعة
احلرضميّ ،مما
بالسيوف ،(((وهذا الكالم ر ّبام أدخل الفزع يف نفس ابن
ّ
ونفلق اهلام ّ
ٍ
حليف ومأوى يلتجأ إليه ،فذهب إىل صربة بن شيامن
أخذ يبحث عن
األزدي(((،
ّ

طالب ًا منه النّرصة ،فر َّد عليه صربة ،قائالًْ :
فنزلت يف داري ،نرصت َ
ُك
أتيت،
َ
أنت َ
إن َ
ومنعت َُك.(((

احلرضمي ،فقدْ بادر باإلرسال إىل زعامء القبائل من
أ َّما موقف زياد بن أبيه من ابن
ّ

البالذري ،أنساب األرشاف.187/3 :
الثقفي ،الغارات :ص264-263؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.187/3 :
(((
ّ
الثقفي ،الغارات :ص.266-265
(((
ّ

األزدي :من بني حدّ ان من أزد شنوءة بن قحطان ،رأس األزد يف وقعة اجلمل مع
((( صربة بن شيامن
ّ
عائشة ،عاش حتّى أ ّيام معاويةُ .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة.315/3 :
والثقفي ،الغارات :ص266؛ وابن األثري ،الكامل يف
البالذري ،أنساب األرشاف187/3 :؛
(((
ّ
ّ
التاريخ.233/3 :
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بكر بن وائل يستنجد هبم ،فكتب إىل احلصني بن املنذر((( ،ومالك بن مسمع(((ً ،
قائال

هلم :أنتُم ،يا معرش بكر بن وائل ،من أنصار أمري املؤمنني –يقصد اإلمام عل ّي ًا–
احلرضمي حيث ترون ،وأتا ُه َمن أتا ُه ،فامنعوين حتّى يأيت رأي
وثقاته ،وقدْ نزل ابن
ّ
أمري
املؤمنني ،(((فوافق احلصني بن املنذر عىل ذلك ،وامتنع مالك بن مسمع ،وكان فيه
َ

ميل لبني أم ّية ،قائ ً
أمر يل فيه رشكاء،
أستشري فيه وأن ُظ ُر .(((و ّملا رأى زياد
ال لزياد :هذا ٌ
ُ

تثاقل ابن مسمع خاف ْ
أن يفقد تأييد ربيعة إىل جانبه ،فاستشاره يف ذلك ،فأشار عليه
األزدي ،فأرسل يطلب منه ْ
أن جيريه وبيت مال املسلمني(((،
بصربة بن شيامن احلدّ اين
ّ

وحتول معه
فأجابه ابن شيامن عىل ذلك،
وحول بيت املال واملنرب إىل دار ابن حدّ انّ ،
ّ
َ
مخسون رجالً ،وأخذ زياد ّ
يصل اجلمعة يف جامع احلدّ ان ،ويطعم ال ّطعام((( ،وقدْ كان

لصربة بن شيامن
عيل سابق ًا ،وحتديد ًا يف
ّ
األزدي وقبيلته موقف ًا سلب َّي ًا جتاه اإلمام ّ

وأصبحت األزد تقف إىل
تغي هذا املوقف بعد اجلمل،
ْ
معركة اجلمل ،لكن رسعان ما ّ
ووقفت معه يف ص ّفني.
عيل،
ْ
جانب اإلمام ّ

ويبدو َّ
نادمني عىل مواقفهم يوم اجلمل ،وهذا ما نستش ّفه من
أن زعامء األزد كانوا
َ

الرقاشُ ،
تابعي ،كان رئيس بكر بن وائل يف أ ّيام اإلمام
برصي،
احلصني بن املنذر،
ٌّ
ٌّ
((( أبو ساسان ّ
الرازي ،اجلرح والتعديل :ص 311؛ وابن حجر ،اإلصابة:
وكانت له راية يوم ص ّفنيُ .ينظر:
عيل،
ْ
ّ
ٍّ
بالضاد املعجمة(احلضني) ،عند ابن ماكوال يف إكامل الكاملُ ،ينظر،481/2 :
اسمه ّ
 ،216/6وورد ُ
طبعة اهلند1962 ،م.
بعي ،من
الر ّ
غسان ،مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع...بن عيل بن بكر بن وائلّ ،
((( أبو ّ
وجوه أهل البرصة ،كان س ّيد ربيعة يف زمانه ،مقدّ م ًا رئيس ًا ،مات سنة ُ .#72ينظر :ابن حجر ،اإلصابة:
.217/6
الرسل وامللوك.110/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.110/5 :
الثقفي ،الغارات :ص266؛
(((
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ّ
الرسل وامللوك.110/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.189/3 :
الطربي ،تاريخ111/5 :؛ و ُينظر:
((( ُينظر:
ّ
ّ
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مرصنا ،ونُطيع
كالم صربة بن شيامن ،قائالً :يا
معرش األزد ،إنَّا قلنا يوم اجلملُ :
نمنع َ
َ
أ َّمنا ،وننرص خليفتَنا املظلوم ،فأنعمنا القتال ،وأقمنا بعد اهنزام النّاس ،حتّى ُقتِل منّا َم ْن
خري فينا بعدَ ه.(((
ال َ

كذلك يتّضح يف قوله -ومل يكن قدْ شهد اجلمل مع قومه األزد؛ إ ْذ إنَّه كان غائب ًا-

أبقت عواقب
معرش األزد ،ما
احلرضمي :يا
ّملا قام خطيب ًا يف قومه إ ّبان قدوم ابن
ْ
ّ
َ
اجلمل عليكم َّإل سوء ّ
عيل ،فكونوا اليوم له ،واعلموا
الذكر ،قدْ كنتُم أمس عىل ٍّ

تسليمكم جاركم ٌّ
َّ
الصرب ،وعاقبتكم
أن
حي ،مضامركم ّ
عار ،وأنتم ٌّ
ذل ،وخذ َلكم إ ّياه ٌ
َ
فإن سار القوم بصاحبهم ،فسريوا بصاحبكمْ ،
الوفاءْ ،
وإن استمدُّ وا معاوية ،فاستمدُّ وا
عل ّي ًاْ ،
وإن وادعوكم ،فوادعوهم.(((

وبعد هذه األحداثّ ،
صل زياد يف مسجد احلدّ ان ،واجتمع النّاس إليه وخطب

ثم قام أحد األشخاص ،قائالً :يا معرش األزد ،متيم تزعم ّأنم هم النّاس،
فيهمّ ،
يريدون ْ
َ
أن يسريوا إليكم ،حتّى يأخذوا
وأنم أصرب منكم عند البأس ،وقدْ بلغني ّأنم
ّ

ويرجوه من املرص قرس ًا.(((
جاركمُ ،

احلرضمي ،واألزد التي استجار
ومن هنا يبدأ التّنافس بني بني متيم التي نزل فيها ابن
ّ

فأي
هبا زياد بن أبيه،
ْ
فبعثت متيم إىل األزد :أخرجوا صاحبكم ،ونُخرج صاحبناّ ،

فرفضت األزد،
عيل أو معاوية ،دخلنا يف طاعته ،ومل ُنلك عا ّمتنا،(((
ْ
األمريين غلبّ ،
ٍ
يشء دون إرادته،(((
وقالوا :قدْ أجرنا زياد ًا ول ْن نخذله ،وال ن ُْس ِلمه ،وال نصري إىل
الثقفي ،الغارات :ص.270
(((
ّ

الثقفي ،الغارات :ص.270
(((
ّ
الرسل وامللوك.111/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الثقفي ،الغارات :ص.272-271
(((
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.189/3 :
(((
ّ
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انقسمت فيام بينهاَّ ،
ويبدو َّ
وأن ك ًّ
ال منهم يرغب يف نرصة صاحبه(((.
أن قبائل البرصة
ْ

ّطورات األخرية ،ما كان عىل زياد َّإل ْ
أن ُيرسل إىل واليه عبد اهلل بن
وبعد هذه الت ّ

ع ّباس يف الكوفة يب ّلغه بام حدث يف البرصة يف مدَّ ة غيابه ،قائالً :لألمري عبد اهلل بن ع ّباس

من زياد بن عبيد ،سال ٌم عليك ،أ ّما بعدَّ ،
احلرضمي أقبل من قبل معاوية حتّى
فإن ابن
ّ

رأيت
فلم ُ
نزل يف بني متيم ،ونعى ابن ع ّفان ،ودعا إىل احلرب ،فبايعه ُج ُّل أهل البرصةّ ،
فرحلت
استجرت باألزد بصربة بن شيامن وقومه لنفيس ولبيت مال املسلمني،
ذلك
ُ
ُ

فنزلت فيهمَّ ،
وإن األز َد معي ،وشيعة أمري املؤمنني من سائر القبائل
من قرص اإلمارة،
ُ
ختتلف إيل ،وشيعة عثامن ختتلف إىل ابن احلرضمي ،والقرص ٍ
خال منّا ومنهم ،فارفع
ّ
ّ
عيل بالذي يرى ْ
أن يكون فيه منه ،(((و ّملا
املؤمنني ،لريى فيه رأيه،
ذلك إىل أمري
َ
ّ
ويعجل ّ
حاملني معهم كتابه إىل ابن ع ّباس رفعه إىل خليفته اإلمام
وصلت ُرسل زياد إىل الكوفة
ْ
َ

واستقر رأي اإلمام
ّطورات األخرية يف البرصة،
عيل ،وقدْ تداول معه بشأن هذه الت ّ
َّ
ّ
أخري ًا يف ْ
احلرضمي ،وليك ْن من متيم نفسها،
أن يرسل إىل بني متيم َمن ُي ِّذهلا عن ابن
ّ

(((
ليفرق قومه عن ابن
أعي بن ضبيعة
ثم
فوقع االختيار عىل َ َ
ّ
املجاشعي ّ
ّ
احلرضمي ّ ،
َ
َ
قومك وثبوا عىل عاميل مع ابن
أن
أعي ،ما
بلغك َّ
عيل ،وقال له :يا َ ُ
َّ
عرفه اإلما ُم ٌّ

يدعون إىل فراقي وشقاقي ،فقال :ال تستأ يا أمري املؤمنني ،وال يكن
احلرضمي بالبرصة،
َ
ّ

احلرضمي
ما تكره ،ابعثني إليهم ،فأنا لك زعيم بطاعتهم وتفريق مجاعتهم ،ونفي ابن
ّ
(((
عيلً ،
فإن
فانظر ما
قائال:
يكون منهمْ ،
ُ
من البرصة ،أو قتلهّ . 
ْ
ثم أوصاه اإلمام ٌّ
السياس ّية يف البرصة :ص195؛ وع ّبود ،أنسام غضبان ،فتنة ابن
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
الس ّ
((( ُينظرّ :
احلرضمي :ص.79
ّ
الثقفي ،الغارات :ص.268-267
(((
ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،التاريخ :ص.180
الثقفي ،الغارات :ص.273-272
(((
ّ
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َ
ت هبم األمور إىل التّامدي يف العصيان،
احلرضمي،
ُف ِّرق مجع ابن
وإن تر ّق ْ
فذلك ما تُريدْ ،
ّ
ْ
أن ال تبلغ ما تريد،
رأيت ممّن ِق َب َلك تثاقالً،
فإن
َ
َ
وخفت ْ
فاهنض إليهم ،فجاهدْ همْ ،
فكأن جنو َد اهلل قدْ أظ ّلتك ُ
تقتل ال ّظاملنيَ.(((
تسمع وأبرص،
ّ
ثم َّ
فدارهم وطاوهلمّ ،
عيل من تلك الوصايا َح ْق َن دماء املسلمني ،وإعطاءهم فرصة
لقدْ أراد اإلمام ٌّ
لريجعوا عن غيهم ،وآخر الدَّ واء الكي بوجه العايص ،ثم ِ
قد َم أعني بن ضبيعة عىل
ّ
ّ
ٍ
وجه
بمهمته عىل أحسن
ثم قام
زياد ،فنزل عندهَّ ،
َّ
عيلّ ،
وعرفه بام أوصاه اإلمام ٌّ
وتوجه صوب ابن
عيل ،فقام ومجع رجاالً من قومه،
َّ
عىل وفق وصايا اإلمام ٍّ
احلرضمي ،ودعاهم ،قائ ً
ال هلم :يا قوم ،ال تنكثوا بيعتكم ،وال ختالفوا إمامكم ،وال
ّ

صنع اهلل بكم عند نكثكم بيعتكم
وجربتُم كيف
َ
جتعلوا عىل أنفسكم سبيالً ،فقدْ رأيتُم ّ

وخالفكم ،(((إلَّ َّ
احلرضمي ومجاعته ،وهم عازمون عىل
إن هذا الكالم مل يؤ ّثر يف ابن
ّ

مهمته بإهناء األزمة ،لوال َّ
القتال ،فشتموه وناوشوه((( ،وكاد أعني ْ
أن هنايته
أن
َ
ينجح يف َّ
أشارت بعض املصادر((( إىل َّ
أن الذين قتلوا أعني بن
جاءت عن طريق القتل غدر ًا ،وقدْ
ْ
ْ
الركون إليه؛ ّ
ألن اخلوارج ال جتد مصلحة
الرأي ال يمكن ُّ
ضبيعة هم اخلوارج ،وهذا ّ

الرجل ،ويبدو َّ
أعي بن ضبيعة،
أن ابن
كبري بقتل َ
احلرضمي كان له ٌ
ّ
بقتل هذا َّ
دور ٌ
احلرضمي بوصفه َّ
فقدْ عزا أحد
األنسب يف
احلل
الباحثني((( سبب مقتل أعني إىل ابن
َ
َ
ّ

التّخ ّلص من ثقل أعني ،وإهناء جهوده ،بعدما شعر بشدّ ة خطر تواجده بني صفوف
ألن وجوده يف البرصة يفسد عىل ابن احلرضمي الكثري من مآربهِ ،
قومه وعشريته؛ َّ
ومن
ُ
ّ

الرسل وامللوك.111/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الثقفي ،الغارات :ص.274
(((
ّ

والثقفي ،الغارات :ص.274
الرسل وامللوك،111/5 :
((( ُينظر:
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
والثقفي ،الغارات :ص274؛ وابن األثري ،الكامل
البالذري ،أنساب األرشاف190/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
يف التاريخ.234/3 :
السياس ّية يف البرصة :ص.197
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
الس ّ
((( ّ
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ثم خيرس ما كان يطمح إليه.
َّ

احلرضمي واالستعانة
هم زياد باخلروج إىل قتال ابن
ّ
وبعد مقتل أعني بن ضبيعةَّ ،
ٍ
فأرسلت بنو متيم إىل األزد ،قائل ًة:
عيل، 
ْ
بجامعة من األزد وغريهم من شيعة اإلمام ّ
ٍ
واهلل ،ما عرضنا جلاركم؛ إ ْذ أجرمتوه ،وال ٍ
ألحد ليس عىل رأينا ،فام
ملال هو له ،وال
َ
(((
ثم قالواْ :
ّ
َ
إن
فكأن األزد عند ذلك
تريدون إىل حربنا وإىل جارنا؟
ْ
كرهت قتاهلمّ ، 

عرضوا جلارنا منعناهمْ ،
وإن يك ّفوا عن جارنا كففنا عن جارهم ،فأمسكوا.(((

أ َّما موقف زياد من تلك األحداث ،فام كان عليه ّإل ْ
عيل
أن يبعث إىل اإلمام ٍّ

عي ،فض ً
ال عن كون
عيل هو اخلليفة ّ
الش ّ
ليخربه بام جرى عىل مبعوثه؛ لكون اإلمام ّ
السلطة ،وقدْ أخربه بام جرىَّ ،
وأن أعني قام بواجبه عىل
قمة هرم ّ
عيل يم ّثل ّ
اإلمام ّ
أكمل ٍ
وجه ،وأنّه ُقتِ َل غيل ًة(((.

ويبدو َّ
تؤهلها للقيام
الصفات التي ّ
أن البرصة بحاجة إىل شخص ّية متتلك كثري من ّ

املهمة ،فض ً
وجدت يف
ال عن ّأنا تتمتّع بتأييد األغلب ّية،
الصفات قدْ
ْ
ْ
فكانت هذه ّ
بتلك ّ

عيل جاري َة بن قدامة ،وبعثه مع
الس ّ
شخص ّية (جارية بن قدامة ّ
عدي) ،فدعا اإلمام ٌّ
مخسني رج ً
ال من بني متيم ،و َب َع َث مع رشيك بن األعور ،و ُيقال َب َع َث جارية بخمسامئة
َ

عيل جارية بن قدامة بكتاب إىل أهل البرصة .فقدم جارية
رجل(((َّ ،
وزود اإلمام ٌّ

عرفه باألوضاعَّ ،
وأتى زياد ًا ،ونزل عليه ،وبعد ْ
حذر زياد جارية ،قائ ً
ال له :واحذر
أن ّ
ْ
ثم خرج
أصاب صاح َب َك ،(((يقصد به أعني بن ضبيعة
أن يصي َب َك ما
َ
املجاشعيّ ،
ّ

الثقفي ،الغارات :ص.275-274
(((
ّ

الرسل وامللوك.111/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن االثري ،الكامل يف التاريخ.134/3 :
الرسل وامللوك.112/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الطربي ،تاريخ.112/5 :
(((
ّ
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جارية من زياد ،وأثنى عىل موقف األزد ،قائ ً
حي خري ًا ،ما أعظم
ال هلم :جزاكُم اهلل من ٍّ

احلق إ ْذ ض ّيعه َمن أنكره،
عناءكم ،وأحسن بالءكم ،وأطوعكم ألمريكم ،وقدْ عرفتُم ّ
ودعوتم إىل اهلدى إ ْذ تركه َمن مل يعر ْفه.(((

اخلارجني عىل طاعته،
احلجة عىل
عيل يتّبع أسلوب إلقاء
َ
ّ
لقدْ كان اإلمام ٌّ
املتمردين عليه؛ إ ْذ يبدأ بالدّ عوة لنبذ الفتنة ،والتحذير من التّامدي بالدّ عوة هلا ،والنّصح
ّ
هلم حلقن دمائهم ،واملحافظة عىل أمواهلم قبل ْ
أن يبدأهم بالقتال((( ،وهذا ما نلمسه
ِ
ِ
زود به جارية ليقرأه عىل أهل البرصة ،قائ ً
عيل أمري
يف كتابه الذي ّ
ال فيه :من َع ْبد اهلل ٍّ
السال ُم
املؤمنني
املؤمنني ،إىل َمن ُق ِرئ عليه كتايب هذا ِمن ساكني البرصة من
َ
َ
َ
واملسلمنيّ :
فإن اهلل حليم ذو ٍ
يعجل بالعقوبة قبل الب ّينة ،وال ُ
ُ
املذنب عند
يأخذ
أناة ال
عليكمّ ،أما بعدَّ ،
َ
ٌ

للحجة،
ليكون أعظم
ويستديم األناة ،ويرىض باإلنابة،
َّأول وهلة ،ولكنّه يقبل التّوبة،
َ
ّ
ُ
ِ ِ
أن تُعا َقبوا
–أيا النّاس– ما استحققتُم ْ
وأبلغَ يف املعذرة ،وقدْ كان من شقاق ُج ِّلكم ّ
عن ُم ِ
وأخذت
وقبلت ِم ْن مقبلكم،
دبركم،
عن جمرمكم،
عليه،
ُ
ُ
ُ
ُ
السيف ْ
فعفوت ْ
ورفعت َّ

ْ
أعمل فيكم بالكتاب
وتستقيموا عىل طاعتي
فإن ت ُفوا ببيعتي ،وتقب ُلوا نصيحتي،
بيعتَكمْ ،
ُ
احلقُ ،
حممد أعلم
والسنّة وقصد ّ
وأ ِقم فيكم سبيل اهلدى ،فواهلل ،ما أعلم َّ
أن والي ًا بعد َّ
ّ
ٍ
أعملُ ،
منتقص ألعاملكم،
أقول قويل هذا صادق ًا غري ذا ٍّم ملن مىض ،وال
بذلك منّي وال َ
تريدون خاليف ،فها أنا ذا
الرأي اجلائر إىل منابذيت
ت بكم
فإن َخ َط ْ
َ
ْ
وس َف ُه َّ
األهواء املردي ُة َ
ُ

ألوقعن بكم
وأيم اهلل ،لئن أجلأمتوين إىل املسري إليكم،
ورح ُ
قر ُ
َّ
بت جياديَّ ،
لت ركايبُ ،
َّ
ِ
ٍ
ِ
–إن شاء
وإن
اجلمل عندَ ها َّإل كلعقة
يكون يو ُم
وقع ًة ال
أن ال جتعلوا ْ
لظان ْ
ٌّ
ُ
العقّ ،
ُب إليكم بعدَ ه
مت هذا
اهلل– عىل أنفسكم سبيالً ،وقدْ قدّ ُ
ولن أكت َ
حج ًة عليكمْ ،
الكتاب ّ
َ
أكون أنا ّ
نحوكم
إن أنتُم استغششتُم نصيحتي ،ونابذتُم رسويل ،حتّى
َ
كتاب ًا ْ
اخص َ
الش ُ

الثقفي ،الغارات :ص.277-276
(((
ّ
احلرضمي يف البرصة :ص.80
((( ُينظر :ع ّبود ،أنسام غضبان ،فتنة ابن
ّ
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والسالم.(((
ْ
شاء اهللَُّ ،
إن َ

وبعد ْ
الرسالة عىل مسامع أهل البرصة ،قام
عيل قراءة ّ
أن أهنى مبعوث اإلمام ّ

حرب،
املؤمنني
حارب أمري
َ
ٌ
إليه صربة بن شيامن ،قائالً :سمعنا وأطعنا ،ونح ُن َملن َ

(((
ثم قام أبو صفرة((( ،وهو من األزدً ،
و َملن سامل أمري
قائال لزياد :واهلل،
َ
املؤمنني ٌ
سلمّ ، 
وأمر ٍ
َ
بأمر ،واهللُ إىل اجلزاء باحلسنى
أدركت
لو
ُ
اجلمل ما قاتل قومي عل ّي ًا ،وهو يو ٌم بيو ٍمٌ ،

بالسوء ،والتّوبة مع احلوبة ،والعفو مع النّدم ،(((وتع ّقبه صربة بن
ُ
أرسع منه إىل املكافأة ُّ

ِ
ِ
حرب
أعظم ممّا نخاف م ْن
عيل يف اآلخرة،
نخاف من
شيامن ،قائالً :إنَّا واهلل
ُ
ُ
حرب ٍّ
معاوي َة يف الدّ نيا.(((

ويبدو َّ
أخذت مأخذها من أهل البرصة ،فض ً
ال عن سياسة اإلمام
الرسالة قدْ
ْ
أن هذه ّ

عيل بعدَ واقعة اجلمل م ْن معاملتهم باحلسنى والعطف ،فكان هلا األثر الكبري يف
ّ
فانحاز أكثرهم إىل جانب جارية ،والس ّيام األزد ،الذين
نفوس بعض أهل البرصة،
َ

بمن معه من
ساروا بزياد حتّى أدخلوه دار اإلمارة ،أ ّما بالنسبة إىل جارية ،فقدْ سار َ

اضطر
رجحت ك ّفة بني متيم ،ما
الرجال نحو قومه من بني متيم ،واشتبك معهم ،لكن،
ْ
َّ
ّ
جارية إىل ْ
أن يطلب من زياد يد العون ،وفع ً
احلرضمي َّإل
تم له ذلك ،فام كان من ابن
ّ
ال َّ
(((
ْ
عيل بالنَّار،
أن ّ
حتصن بقرص سنيبل  ،وأحاط زياد وجارية بن قدامة بالقرص ،وقالَّ :

الريض ،هنج البالغة.36/3 :
الثقفي ،الغارات :ص278-277؛
(((
والشيف ّ
ّ
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.191/3 :
الثقفي ،الغارات :ص278؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
بي مع
((( أبو صفرة :ظامل بن سارق بن صبح بن كمد بن عمرو بن عدي،
ّ
للس ّ
تعرض ّ
األزدي ،وقدْ ّ
حرروهم ،فنزلوا البرصةُ .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة:
أزد عامن أ ّيام أيب بكر لعدم دفعه ّ
ثم ّ
الصدقاتّ ،
.185/7
البالذري ،أنساب األرشاف.191/3 :
(((
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.192-191/3 :
(((
ّ
عدي
الس ّ
للساسان ّيني قبل اإلسالم باجلاهل ّية ،ثم َّ
ّحوله سنيبل َّ
قديام ّ
((( قرص سنيبل :قيل :كان قرص ًا ً
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فس ِّمي
احلرضمي مع
بمن فيه ،فهلك ابن
َ
سبعني م ْن رجالهُ ،
ّ
فأحرق جارية القرص َ

حق اإلجارة لزياد ،وهذا ما أشار
حمرق ًا((( ،وبنهاية ابن
احلرضمي أهنى األزد َّ
ّ
جارية ّ

ربأنا من
البالذري ،قائالً:
إليه
أبقي علينا ٌّ
ْ
ّ
حق؟ قال :ال ،قالوا :ف ِّ
قالت األزد لزيادَ :

(((
ثم
جوارك؟ قال :نعم ،فاستقا َم لزياد أمره ،ونزل القرص،
َّ
وحول إليه بيت املالّ ، 
عيل بانتهاء الفتنة ،واستقرار الوضعُ ،مشيد ًا بدور جارية بن
كتب زياد لإلمام ٍّ

قدامة(((.

ٍ
وخالصة القول ،يتّضح
عيل وأنصاره يف البرصة
جيل دور شيعة اإلمام ٍّ
بشكل ٍّ

ني يف ِّ
ظل
ووقوفهم ضدّ هذه الفتنة ،وإمخادها وهي يف مهدها ،وعدم منارصهتا لألمو ّي َ
تلك ال ّظروف وهذا مل ِ
يأت من فراغ ،وإنَّام كان ناجت ًا عن إيامن هؤالء األنصار برضورة
رجحوا
عيل؛ ألنَّه اخلليفة َّ
وألنم َّ
عي واملفرتض ال ّطاعةَّ ،أوالًَّ ،
الش ّ
نرصة اإلمام ٍّ

أح ّق َّيته بالنّرصة اعتامد ًا عىل اإليامن بمبادئه وأطروحته يف احلكم ،ثاني ًا.
ُ
خالفة الإمام احل�سن
�شيعة الب�صر ِة ِم ْن
موقف
ِ
ِ

عيل بن أيب طالب يف احلادي والعرشي َن من شهر
بعد استشهاد أمري
َ
املؤمنني ّ

رمضان سنة (660/#40م) ،اجتمع النّاس إىل ابنه اإلمام احلسن فبايعوه(((.

وقدْ خرج اإلمام احلسن بعد البيعة إىل املسجد اجلامع يف الكوفة ،فخطب

بالنّاس ،فكان ممّا َ
حاربت
وحتاربون َمن
السمع وال َّطاعة،
قال :
ُ
َ
َ
تبايعون يل عىل َّ
إىل قرص ،وكان يقع يف خ ّطة بني متيمُ .ينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.234/3 :
الرسل وامللوك.112/5 :
الثقفي ،الغارات :ص282-281؛
((( ُينظر:
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ّ

البالذري ،أنساب األرشاف.192/3 :
(((
ّ
الثقفي ،الغارات :ص.282
البالذري ،أنساب األرشاف192/3 :؛ و ُينظر:
((( ُينظر:
ّ
ّ
الرسل وامللوك158/5 :؛ وابن األثري،
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ214/2 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الكامل يف التاريخ.267/3 :
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َ
واملواثيق عىل َ
ذلك.(((
فأخذ العهو َد
ساملت...
ُساملون َمن
وت
ُ
َ
َ

وهكذا بايع أهل الكوفة اإلمام احلسن ،فتبعهم يف هذه البيعة أهايل بق ّية األمصار،

الشام ومرص ،ويمكن ْ
كالبرصة ،ماعدا َّ
الكويف،
نستشف ذلك ممّا أورده ابن أعثم
أن
َّ
ّ

بقوله :وإذا بكتاب عبد اهلل بن ع ّباس قدْ ورد عليه من البرصة ،وإذا فيه :لعبد اهلل
ِ
رسول اهللَِّ ،
املسلمني
فإن
املؤمنني ،من عبد اهلل بن ع ّباس ،أ ّما بعد :يا ب َن
احلسن أمري
َ
َ
َّص املتقدّ م يؤكِّد َّ
دخلت يف طاعة
أن البرصة
ْ
و َّلوك أمرهم بعد أبيك .(((...والن ّ
كانت تدين بالوالء والبيعة ألبيه
خليفتها
عيل ،كام ْ
ّ
الرشعي ،وهو اإلمام احلسن بن ّ

من قبل.

ومن املؤكَّد َّ
مرشف ًة وقفها أتباع اإلمام احلسن وأنصاره من
أن هناك مواقف ّ
نيِ ،
أن معاوية بن أيب سفيان بعد ْ
ومن تلك املواقف َّ
أن بلغه استشهاد أمري
البرص ّي َ

دس رجاله إىل
َ
عيل بن أيب طالب وبيعة النّاس إىل ابنه اإلمام احلسنَّ ،
املؤمنني ّ
ٍ
ٍ ٍ
الشأن أنَّه أرسل رج ً
خاص ٍة ،وروي يف هذا ّ
ال من
العراق بصورة عا َّمة ،والبرصة بصورة َّ
بني ال َق ْ ِ
فلم علم اإلمام
ي لينقل له األخبار ،و ُيفسدَ األمر عىل اإلمام احلسنّ ،
يني ورضب عنقه(((.
بذلك ،كتب إىل أهل البرصة بإلقاء القبض عىل ال َق ّ

وبعد هذه احلادثة ،كتب عبد اهلل بن ع ّباس من البرصة إىل معاوية بن أيب سفيان

كتاب ًاَ ،
تلتمس من غفالت
ودس َك أخا بني ال َقني إىل البرصة
ُ
قال فيه :أ ّما بعدُ  ،فإن ََّك َّ
قريش َ
ظفرت به ِمن يامن ّيتكَ ،لكَام قال ابن األسكر:
مثل الذي
َ
ٍ
واخلزاعي طارق ًا
عمر َك ّإن
عاد َح ْت ُف َها تتح ّف ُر
كن ْع َج ِة
ُّ
َل ُ
أثارت عليها شفرة بك ِ
ت هبا ِم ْن ِ
آخر ال ّل ِ
ُراعها
يل َتن َْح ُر
ْ
فظ ّل ْ
والسياسة.133/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
((( الفتوح.87/2 :
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.33
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ِ
صديق َ
ك ُأهلِكُوا
ت بقو ٍم ِم ْن
َش َم َّ

ِ
س.(((
َُ
أصاب ُم يو ٌم م َن الدّ ْه ِر أ ْع َ ُ

و ُيالحظ َّ
أن معاوية بن أيب سفيان أخذ يركّز عىل أهل البرصة منذ الوهلة األوىل؛

َ
وذلك ملا وجد َّ
حب اإلمام
أن بعض أهل البرصة
يمتلكون رأي ًا سديد ًا واستقام ًة يف ِّ
عيل بن أيب طالب وأهل بيته الكرام ،وبعد مدَّ ٍة من خالفة اإلمام احلسن ،آثر
ّ
واخلارجني عىل خالفته ،املتم ّثلني بأهل َّ
الشام،
االتّفاق مع الذين مل يدخلوا يف طاعته
َ
ٍ
األول سنة
وعىل رأسهم معاوية بن أيب سفيان ،وعقد معهم اتّفاق ًا
خلمس َ
بقني من ربيع َّ

(661/#41م)(((.

رصح به
ومل ْ َيفهم بعضهم مقصد اإلمام احلسن من هذا االتّفاق ،وهذا ما ّ

اخلزاعي((( لإلمام احلسن ،بقولهَّ :
سليامن بن رصد
تعجبنا ال ينقيض من بيعتك
فإن ُّ
ّ

ُ
يأخذ العطاء مع مثلهم من
معاوية ومعك مائة ألف مقاتل من أهل العراق ،وك ُّلهم
أبنائهم ومواليهم ،سوى شيعتِ َك من أهل البرصة ،وأهل احلجاز.(((...
اخلزاعي يؤكّد َّ
اللفت للنَّظر َّ
ومن َّ
أن لشيعة البرصة
رصح به سليامن بن رصد
ّ
أن ما َّ

السلم ،أم
َ
مواقف إجياب ّي ًة واضح ًة جتاه اإلمام احلسن ،سواء كانت تلك املواقف يف ّ

يف احلرب ،فهم منارصوه الذين ال يق ُّل َ
ني وأهل احلجاز.
ون شأن ًا عن أنصاره من الكوف ّي َ
عيل باسم ال َّثأر
وقدْ كان لألدوار التي أ ّداها معاوية بن أيب سفيان يف مقاتلة اإلمام ّ

((( مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.34
واملسعودي ،مروج ّ
الذهب4/3 :؛ وسبط
الرسل وامللوك159/5 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
اخلواص :ص.180
اجلوزي ،تذكرة
ابن
ّ
ّ
اخلزاعي ،كان
((( سليامن بن رصد :أبو مطرف ،سليامن بن رصد بن جون بن أيب اجلون بن منقذ،
ّ
فسمه رسول اهلل سليامن ،سكن الكوفة ،وكان عابد ًا زاهد ًا ،شارك مع
اسمه يف اجلاهل ّية يسار ًاّ ،
التوابني بعد
ثم خرج وقاد ثورة ّ
السجنّ ،
عيل يف ص ّفني ،كاتب اإلمام احلسني و ُأودع ِّ
اإلمام ّ
حلسني ،و ُقتل يف عني الوردة سنة  .#65ابن عبد الرب ،االستيعاب.96/1 :
استشهاد اإلمام ا ُ
والسياسة.141/1 :
((( ابن قتيبة ،اإلمامة ّ
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عيل وأوالده ،فكان البدَّ هلؤالء ْ
أثر يف ختلية معسكر َّ
أن
لعثامن ٌ
الشام من شيعة اإلمام ّ
فاجتمع
ينضووا حتت معسكرهم يف الكوفة ،ويف البالد التي ُيرجع بأمرها إىل الكوفة،
َ
-عىل ذلك -يف الكوفة والبرصة واملدائن واحلجاز واليمن عا ّمة ،القائلني بالتّش ّيع ألهل

البيت.(((

أ َّما موقف شيعة البرصة من اتفاق اإلمام احلسن ،فقدْ أشار إليه ابن أعثم ،قائالً:

َ ب َل َغ أهل البرصة ما كان من بيعة احلسن ملعاوية ،فشغبوا ،وقالوا :ال نرىض ْ
أن يصري
األمر إىل معاوية ،(((وهذا ُّ
يدل عىل َّ
الرفض لتو ّلـي معاوية
أن أهل البرصة تبنّوا موقف َّ

ابن أيب سفيان زمام احلكم ،مع َّ
أن االتفاق ُيعطي أح ّق َّي ًة يف ّ
تول اإلمام احلسن مقاليدَ

ٌ
عميل مدعو ٌم بترصيح قو ٍّيل :ال نرىض ْ
أن
سلوك
الرفض
األمور بعد معاوية ،ويف هذا َّ
ٌّ
الباحثني َّ
أن
الرفض له من أهل البرصة ،ويرى أحدُ
َ
يصري إىل معاوية ما ّ
يوضح حجم َّ

ختوف أهل البرصة من إجراءات معاوية بح ِّقهم نتيجة والئهم
سبب ذلك يعود إىل ّ
(((
جيسد واقع ًا؛ إ ْذ عمل برس بن أرطاة
عيل ووقوفهم ضدّ معاوية  ،وهذا ّ
لإلمام ٍّ
عيل ،أو كان ِم ْن أصحابهَّ ،
أن يتت ّبع َّ
كل َمن َ
عىل ْ
وكل َمن أبطأ عن
كان له بال ٌء مع ٍّ

(((

أن الباحث يرى َّ
أموالم ،(((إلَّ َّ
َ
وخيرهبا وينهب
أن ال ُب ْعدَ
دورهم ّ
حير ُق َ
البيعة ،فأقبل ِّ

ّ
املتجذر له دوره ومساحته أيض ًا ،فشيعة أهل البرصة هنا عىل ضوء القناعة
العقائدي
َّ
بالرغم من
العقائد ّية مل يرضوا ومل يقبلوا بالواقع اجلديد الذي ُف ِر َض عىل احلسنُّ ،

((( آل ياسني ،رايض ،صلح اإلمام احلسن :ص.238
((( الفتوح.297/4 :
السياس ّية يف البرصة :ص.232
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
الس ّ
((( ُينظرّ :

العامري ،وايل معاوية بن أيب سفيان ،أرسله إىل اليمن ليقتل َمن هبا ِمن شيعة اإلمام
((( ُبرس بن أرطاة،
ّ
عيلِ ،
فمن مجلة َمن قتلهم طفال وايل اليمن عبيد اهلل بن ع ّباس ،بعد هروب والدهمُ .ينظر :ابن عبد
ّ
الرب ،االستيعاب895/3 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النهج.340/2 :
الثقفي ،الغارات :ص.449
(((
ّ
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اعتقادهم بأهل ّيته الدّ ين ّية.

تغي ْت مواقف بعض أهل البرصة ممّن كان هلم موقف
كذلك -وبمرور َّ
الزمنّ -

عيل بن أيب طالب بعد معركة اجلمل ،ففي خالفة اإلمام
ٌّ
سلبي جتاه اإلمام ِّ
الصلح بينَ ُه وبني معاوية بن أيب سفيان ،خرج محران بن أبان((( إىل
أقر ُّ
احلسن عندما َّ

فلم قدم برس البرصة ،خطب عىل منربها،
البرصة ومت َّلكها ،فبعث معاوية برس بن أرطاةّ ،
ٌ
نشدت اهللَ رج ً
صادق َّإل صدَّ قني ،أو
يعلم اهلل ّأن
ثم قال:
ُ
ال ُ
وشتم اإلمام عل َّي ًاّ ،
كاذب َّإل ّ
نعلمك َّإل كاذب ًا ،قال :فأمر به فخن َق ُه،
ٌ
كذبني ،فقال أبو بكرة :ال َّل ُه َّم إنَّا ال ُ

بي((( ،فرمى بنفسه عليه ،فمنعه ...وقيل أليب بكرة :ما محلك عىل
فقام أبو لؤلؤة ّ
الض ّ
ثم ال نصدّ قه.(((
ذلك؟ فقالُ :يناشدنا باهلل ّ

السلطة األمو ّية -متم ّثلة بمعاوية بن أيب
السعي احلثيث لدى ّ
الرغم من ّ
وعىل ُّ

سفيان -يف سبيل التّقليل من مكانة اإلمام احلسنَ ،ب ْيدَ أنَّنا نجد هتافت تلك
املحاوالت ووهنها يف النّيل من مكانة اإلمام احلسن يف نفوس شيعة البرصة،
ومصداق ذلك هو التّأ ّثر الكبري الذي شهدته البرصة عند نعي اإلمام احلسن؛ إ ْذ

ُيروى َّ
أن َّأول َمن نعى اإلمام احلسن يف البرصة عبد اهلل بن سلمة((( ،فخرج احلكم
وضجوا((( ،وعىل هذا القياس من احلزن،
قفي فنعاه ،فبكى النّاس
ُّ
ابن أيب العاص ال ّث ّ

((( هو محران بن أبان بن النّمر بن قاسط ،موىل عثامن بن ع ّفان ،كان ِم ْن سبي عني التّمر ،وهو ّأول
سبي قدم املدينة يف عهد أيب بكر ،سباه خالد بن الوليدُ .ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب.240/3 :
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.278/3 :
الكلبي :كان من
الكندي ،قال ابن
((( عبد اهلل بن سلمة بن أيب اخلري بن وهب بن ربيعة بن معاوية،
ّ
ّ
أرشاف أهل البرصةّ ،
السواد ،وكان أحد العرشي َن الذين جدّ دوا حلف ربيعة
عيلّ 
وله اإلمام ّ
واليمنُ .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة.70/5 :
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق296/10 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج.11/16 :
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َّ
الرغم من عقد
فإن مكانة اإلمام احلسن يف نفوس شيعة البرصة
ْ
كانت كبرية ،عىل ُّ

مر بنا سلف ًاَّ -
وإن مكانته الدّ ين ّية
صلحه مع معاوية ،الذي ُجوبِه باالعرتاض منهم -كام َّ

َّ
ظل هلا احلضور األكرب يف نفوس شيعة البرصة ،وما حزهنم الواسع وبكاؤهم ّإل مظهر

لتلك املكانة يف داخل قلوهبم ونفوسهم.

�شيعة الب�صر ِة من الإمام ُ
ُ
احل�سني
موقف
ِ
بعد استشهاد اإلمام احلسنيف سنة ( ،((()#49امتدّ ْت شيعة البرصة بوالئها

لتعب عن مواقفها جتاه سري األحداث .و ّملا آل احلكم إىل يزيد
إىل اإلمام احلسنيّ ،

ابن معاوية بعد وفاة أبيه ،طلب من اإلمام احلُسنيْ 
أن يدخل يف طاعته ويبايعه(((،

وتوجه صوب مكّة(((،
ثم ترك املدينة
َّ
لك ّن اإلمام احلُسني أبى ورفض تلك البيعةّ ،
وأقام هبا بضعة أشهر(((،
الرسائل تُقدَّ ر بخمسني رسال ًة((( ،وقدْ
ْ
فتوالت عليه الكثري من ّ

وصلت م ْن ِ
امي((( َّ
ذكر ابن حاتم َّ
بلغت ثامنامئة
أهل العراق
الرسائل التي
ْ
ْ
الش ّ
أن عدد ّ
الرسائل
رسالة ،وهو عد ٌد ر َّبام فيه يش ٌء من املبالغة ،اعتامد ًا عىل الفارق الكبري يف عدد ّ

تتضمن البيعة لإلمام احلُسني؛ لذلك أرسل اإلمام احلُسني مسلم
بني الن ََّّصني،
ّ
ابن عقيل إىل الكوفة ،فبايعه من أهلها ثامنية عرش ألف ًا((( ،وكان لشيعة البرصة جز ٌء

البالذري ،أنساب األرشاف.299/3 :
((( ُينظر:
ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.210
((( ُينظر :الدِّ
ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص211؛
((( ُينظر:
البالذري ،أنساب األرشاف368/3 :؛ والدِّ
ّ
ّ
واملسعودي ،التنبيه واإلرشاف :ص.278
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.370/3 :
((( ُينظر:
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.115/5 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :الدُّ ّر النّظيم :ص. 542
((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان353/3 :؛ وابن كثري ،البداية والنّهاية231/1 :؛ وحمسن
الطف :ص.230
احلجاج ،موقف أهل البرصة من واقعة
ّ
مشكل ّ
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وكانت
حلسني ،حاهلا حال الكوفة،
الرسائل التي ُأ
ْ
ْ
رسلت إىل اإلمام ا ُ
من هذه َّ
ِ
تلك املراسلة َ
حلسني هلمّ ،
وإن هناك مجاع ًة من شيعة البرصة قدْ
قبل رسالة اإلما ِم ا ُ
حلسني يف مكّة(((.
لت
ْ
تس َّل ْ
والتحقت بركب اإلمام ا ُ
حلسنيْ 
أن يكتب إىل أهل البرصة ،يدعوهم
وبعد هذه الت ّ
ّطورات ،عزم اإلمام ا ُ

إىل نرصته ،والوقوف إىل جانبه ،وهذا ُّ
يدل عىل املكانة التي يتمتّع هبا بعض شيعة

حلسني؛ لذلك بادر اإلمام بالكتابة إىل أرشاف البرصة
البرصة عند اإلمام ا ُ

مع موىل له ُيدعى سليامن((( ،ويكنّى أبا رزين(((،
ورؤسائها(((؛ إ ْذ َب َع َث هلم م ْن مكّة َ

موجه ًا إىل رؤساء األمخاس واألرشاف يف البرصة،
يدعوهم لنرصته ،وهذا الكتاب كان َّ
البكري ،واألحنف بن قيس ،واملنذر بن
ويف مقدّ مة هؤالء األرشاف :مالك بن مسمع
ّ

(((
(((
(((
أما
اجلارود  ،ومسـعود بن عمرو  ،وقيس بن اهليثم  ،وقدْ جاء يف ذلك الكتابّ :
ِِ
فإن اهللَ اصطفى حممد ًا عىل ِ
قبض ُه
بنبوتِ ِه،
خلق ِه،
ثم َ
بعدُ َّ ،
وأكرم ُه ّ
واختار ُه لرسالتهّ ،
َ
َ
ّ
ِ
لعباد ِه ،وب َّلغ ما ُأ َ
وأوصياءه وورثتَه،
وأولياءه
رسل به ،وكنَّا أه َله
اهللُ إليه ،وقدْ ن ََص َح
َ
َ

وأحق النَّاس بمقامه يف النّاس ،فاستأثر علينا قومنا بذلك ،فرضينا ،وكرهنا الفرقة،
َّ
وحممد مهدي شمس الدّ ين ،أنصار احلسني :ص.37
((( ُينظر :املجليس ،بحار األنوار363/44 :؛ ّ
الرسل وامللوك.357/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.357/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن طاووس ،ال ّلهوف يف قتىل الطفوف :ص.28
((( املنذر بن اجلارود بن عمرو بن حنش بن املع ّلـى ،واجلارود لقبه ،من وجوه أهل البرصة وأرشافها،
عيلّ ،
توف سنة ُ .#62ينظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،281/60 :ول ُه ذ ٌّم
كان يف أصحاب اإلمام ّ
يف هنج البالغةُ .ينظر :هنج البالغة.133/3 :

األزدي ،س ّيد األزد ،يكنّى بأيب قيس ،له رشف ،خطب يف البرصة لنرصة اإلمام
((( مسعود بن عمرو،
ّ
اموي ،إبصار
احلُسني ،وبسببه
ْ
الس ّ
حممد ّ
قامت حرب البرصة بعد موت يزيد بن معاويةُ .ينظرّ :
حلسني :ص.41
العني يف أنصار ا ُ
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
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املستحق علينا ممّن ّ
توله ،وقدْ أحسنوا
احلق
وأحببنا العافية،
ّ
أحق بذلك ّ
نعلم أنّا ُّ
ُ
ونحن ُ

بعثت رسويل إليكم هبذا
ُ
احلق ،فرمحهم اهلل ،و َغ َف َر لنا وهلم ،وقدْ
وحتروا ّ
وأصلحواَّ ،
وإن البِدْ َعة
السنَّة قدْ ُأ ْ
ميتتَّ ،
الكتاب ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنّة نب ّيهَّ ،
فإن ُّ
وإن تسمعوا قويل ،وتُطيعوا أمريِ ،
َ
والسالم عليكم
أهدك ُْم
قدْ ُأ
ْ
حييتْ ،
ُ
الرشادَّ ،
سبيل َّ

ورمح ُة اهللِ وبركا ُت ُه.(((

وكتمو ُهَّ ،إل املنذر بن اجلارود ،فإنَّه خيش -بزعمه-
وقدْ قرأ أرشاف البرصة الكتاب ُ

ْ
بالرسول من العش ّية
أن يكون الكتاب وحامله دسيس ًا من قبل عبيد اهلل بن زياد ،فجاء ّ
التي يريدُ ابن زياد صبيحتها ْ
أن يسبق إىل الكوفة ،وقرأ كتابه إليه ،فقدّ م مبعوث اإلمام
احلُسني-وهو سليامن -إىل عبيد اهلل،
فرضب عن َق ُه(((.
َ

نص ًا هبذا بخصوص الكتاب ،قال فيه :كتب اإلمام احلُسني
احلل َّ
وأورد ابن نام ّ ّ

كتاب ًا إىل وجوه أهل البرصة ،منهم :األحنف بن قيس ،وقيس بن اهليثم ،واملنذر بن
دويس ،وقيل :مع
الس
اجلارود ،ويزيد بن مسعود
النهشيل ،وأرسل الكتاب مع زراع َّ
ّ
ّ

السنَّة قدْ
سليامن ،املكنّى بأيب رزين ،وجاء يف الكتاب :أدعوكُم إىل اهلل وإىل نب ّيهَّ ،
فإن ُّ
سبيل الر ِ
شاد.(((
ُأ ْ
ميتتْ ،
فإن ُتيبوا دعويت ،وتُطيعوا أمري ،أهدكم َ ّ

َّ
إن َّ
البرصي،
الشخص ّيات التي دعاها اإلمام احلُسني بكتابه هي من قمم املجتمع
ّ
وحياول البحث َعرب التّحليل التّارخيي حتديد عائدية ِ
ُ
والئها يف كوهنم أتباع ًا وأنصار ًا آلل
َّ
ّ
ِ
ني ،أو ْ
َ
األمرين
أن جيمعوا بني
عيل بن أيب طالب ،أو َّأنم كانوا
يميلون إىل األمو ّي َ
ّ
اخلاصة هبم وبقبائلهم.
بني أ َّي ًا من الوالءين عىل ضوء املصلحة واملنفعة
ُمغ ِّل َ
َّ

الرسل وامللوك.357/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك358-357/5 :؛
الطف :ص124؛
((( ُينظر :أبو خمنف ،وقعة
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
وابن األثري الكامل يف التاريخ.388/3 :
((( مثري األحزان :ص.27
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ويبدو َّ
أن هؤالء األرشاف ورؤساء األمخاس يف البرصة كانوا قدْ تلكّأوا عن

السيعة لكت ِ
إن بعضهم رأى َّ
ُب اإلمام ،وتر َّددوا يف األمر؛ اتّكاالً ،بل َّ
أن هذا
االستجابة ّ
َ
آخرون إىل أبعد من
ني الختبارهم ،يف حني ذهب
الكتاب ما هو َّإل مكيد ٌة من األمو ّي َ

والرسول إىل عبيد اهلل بن زياد فقتله ،وهذا هو حال املنذر
ذلك؛ إ ْذ قام بتسليم الكتاب ّ
ابن اجلارود ،الذي خيش ْ
وكانت ابنة
أن يكون هذا الكتاب خدعة من عبيد اهلل بن زياد،
ْ
القبض عىل رسول اإلمام
لقي ُ
املنذر (بحر ّية) زوجة عبيد اهلل بن زياد ،فأخربه بذلكُ ،فأ َ

بت عن ُقه((( ،ويبدو ّ
أن املنذر بن اجلارود هو الذي وقف عىل تلك
فض ْ
احلُسنيُ ،
كانت بني اإلمام احلُسني وأرشاف البرصة ،وم ْن َث َّم َسدَّ مجيع املنافذ
املراسلة التي
ْ

للتحرك صوب اإلمام احلُسنيَ ،(((
أي خمطط من شيعة
عىل شيعة البرصة
وأفش َل ّ
ّ

البرصة للمشاركة يف تلك الواقعة.

أ َّما بالنّسبة إىل موقف األحنف بن قيس من كتاب اإلمام احلُسني واملشاركة

حق،
َب األحنف لإلمام احلُسني ،قائالً :أ َّما بعدُ ،
إن َو ْعدَ اهللِ ّ
فاصرب َّ
معه ،فقدْ َكت َ
ْ
وال يستخ ّفنَّك الذين ال ي ِ
(((
الباحثني املحدثني
بعض
َ
ُون ،(((وقدْ
نظر ُ
وقن َ
َ ُ
َ ْ
َ
اختلف ُ
مرةًَّ :
إن موقفه غري واضح ،وبقي مرت ِّدد ًا بني اإلقدام
بشأن موقف األحنف،
َ
قائلني َّ
ومر ًة أخرىَّ :
إن هذا الكتاب منقوص ،وال يتناسب مع شخص ّية األحنف
واإلحجامَّ ،
يايس العا ّم ،وفع ً
ال هذا ال يتناسب مع شخص ّية األحنف بن قيـس؛ وذلك
واحلدث ّ
الس ّ

املرشفة التـي وقفها من ُ
عيل يف حروبه ،وغريها.
قبل مع اإلمام ٍّ
ملواقفه ّ

الرسل وامللوك358/5 :؛ وابن أعثم الكويف ،مقتل ُ
احلسني وقيام
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
املختار :ص46؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.23/4 :
التوابون :ص.72
((( ُينظر :إبراهيم بيضونّ ،
((( ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.298/3 :
الذ ّ
بتي ،عالء
احلجاج ،حمسن مشكل ،موقف أهل البرصة من واقعة
ّ
((( ُينظرّ :
والس ّ
الطف :ص232؛ ّ
السياس ّية يف البرصة :ص.333
حسن ،احلياة ّ
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تطور األحداثَ ،أ َخ َذ ابن زياد يتو ّعد أهل البرصة؛ إ ْذ ذكر أنَّه صعد املنرب يف
ومع ّ

املؤمنني ّ
مسجدها ،فخاطبهم ،قائالً ... :يا َ
أهل البرصةَّ ،
ولين الكوفة ،وأنا
إن أمري
َ
ٍ
استخلفت عليكم عثامن بن زياد بن أيب سفيان ،فإ ّياكم واخلالف
غاد إليها الغداة ،وقدْ
ُ
ٍ
ف ألقتلنَّه
ف
واإلرجاف ،فو اهلل الذي ال إل َه غريه ،لئن بلغني عن
وأرج َ
رجل منكم خا َل َ
َ
َ
خمالف
وآلخـذ َّن األدنى باألقىص ،حتّى تسمعوا يل ،وال يكون بينكم
وعري َف ُه وول َّي ُه،
ٌ

وال ُم ٌّ
شاق.(((...

أن إجراءات ابن زياد املشدَّ دة ضدّ شيعة البرصة أراد منها ْ
ويبدو َّ
ميت نفس َّية
أن ُي َ

أهل البرصة ،وجيعلها بعيد ًة عن مساندة اإلمام احلُسني ،و ُيفشل يف الوقت نفسه
ون إليها ،وأمر عامله ْ
مجيع املخ ّططات التي يلجأ البرص ّي َ
أن يضع املناظر بني النّاس(((.

ومن إجراءات ابن زياد األُ َخر مع أهل البرصة وشيعتها ،إضعا ُفها ،وذلك بحمل

ينوري ،قائالً :وخرج معه أرشاف
بعض أرشافها معه إىل الكوفة ،وهذا ما أشار إليه الدِّ
ّ

أهل البرصة :رشيك بن األعور ،واملنذر بن اجلارود ،فسار حتّى واىف الكوفة ،(((كذلك
الطربي إىل ذلك ،قائالًَّ  :ملا جاء كتاب يزيد إىل عبيد اهلل بن زياد ،انتخب من أهل
أشار
ّ
لعيل،(((
البرصة مخسامئة ،فيهم عبد اهلل بن احلارث ،ورشيك بن األعور ،وكان شيعة ٍّ

وكان رشيك من كبار ّ
الشيعة يف البرصة(((.

ُ
يتساقط و َم ْن معه من أجل تفويت الفرصة عىل ابن زياد،
َف َج َع َل رشيك بن األعور

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.214
(((
الرسل وامللوك358/5 :؛ والدِّ
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.356/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( األخبار ال ّطوال :ص.214

الرسل وامللوك.359/5 :
((( تاريخ ّ
الرسل وامللوك361/5 :؛ وأبو
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص216؛
((( ُينظر :الدِّ
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.65
الفرج
ّ
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حلسني الوقت الكايف ،ويسبق ابن زياد ويدخل الكوفة((( ،لك َّن
حتّى يتسنّى لإلمام ا ُ

مه َّية ،بل أرسع ودخل الكوفة.
ابن زياد مل ُيعر هذا التّساقط أ َّية أ ّ
ِ
يكتف رشيك بن األعور هبذا القدر ضدّ ابن زياد ،بل عندما دخل الكوفة
ومل

كانت
خـرج إليه هانئ بن عروة((( ،فاستقبله وأنزله يف منزله مع مسلم بن عقيل ،ولر ّبام ْ

تربطهم عالقة متينة منذ القدم((( ،فأخذ رشيك ُّ
حيث هانئ بن عروة عىل نرصة سفري
حلسني مسلم بن عقيل وااللتفاف حوله.
اإلمام ا ُ

املرض برشيك بن األعور ،وهو يف منزل هانئ بن عروة،
ويف تلك األثناء ،اشتدّ
ُ

فأعلمه أنّه سيأتيه عائد ًا ،وملا سمع رشيك بذلك أخذ يرسم
ووصل خربه إىل ابن زياد،
َ
حلسني مسلم بن عقيل ،لإليقاع بابن
خم ّطط ًا مع صاحب املنزل ومبعوث اإلمام ا ُ

ينوري :فقال رشيك ملسلم بن عقيل :إنَّام غايتك وغاية شيعتك هالك
زياد ،قال الدّ
ّ

هذا ال ّطاغية ،وقدْ أمكنك اهلل منه ،هو صائر إ ّيل ليعودين ،ف ُقم ،فادخل اخلزانة ،حتّى
َّ
ثم ِص إىل قرص اإلمارة ،فاجلس فيه ،فإنَّه ال
إذا
اطمأن عندي ،فاخرج إليه ،فاقتلهّ ،
ِ
ُينازعك فيه أحدٌ من النَّاسْ ،
أمرها،
وإن رزقني اهلل العافية ص ُت إىل البرصة ،فكفيت َُك َ

وأبايع لك أه َلها.(((

أن ُي َ
أحب ْ
قتل يف داري ابن زياد،(((
ونظر ًا إىل رفض هانئ بن عروة للقتل ،قائالً :ما ُّ

اإليامن قيدُ الفتك ،ال
إن
َ
الرسولَّ :
وكراهية مسلم بن عقيل الغدر ،مستشهد ًا بقول َّ
الرسل وامللوك.359/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
املرادي ،خمرضم ،سكن الكوفة ،كان من
((( هانئ بن عروة بن الفضفاض بن نمران بن عمرو...
ّ
عيل ،استشهد عىل يد عبيد اهلل بن زياد عام ُ .#60ينظر :ابن حجر ،اإلصابة:
أصحاب اإلمام ّ
.445/6
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.216
((( ُينظر :الدِّ
ّ
الرسل وامللوك.363-360/5 :
((( األخبار ال ّطوال :ص216؛ و ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.216
((( الدِّ
ّ
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(((
فشلت اخل َّطة ،ومل ْ
ُ
يفتك
جراء
مؤمن،(((
ْ
ٌ
توف يف الكوفة ّ ،
يعش رشيك إلَّ أ َّيام ًا حتّى ّ

الع ّلة التي أ ّمل ْت به.

قوة
الرغم من ّ
حلسني ،فعىل ُّ
أ َّما بالنّسبة إىل موقف شيعة البرصة من اإلمام ا ُ

وجهه ابن زياد إىل أهل البرصة وشيعتها ،الذي كان حيمل يف عباراته
اخلطاب الذي ّ
إشارات إىل القسوة والبطش جتاه َم ْن خيالف أوامرهّ ،إل ّ
أن ذلك مل يمنع بعض ًا من شيعة

البرصة ْ
الطربي إىل ذلك ،قائالً :اجتمع
حلسني ،فقدْ أشار
ّ
أن يلتحقوا باإلمام ا ُ

ناس من ّ
الشيعة بالبرصة يف منزل امرأة من عبد القيسُ ،يقال هلا :مارية ابنة سعد –
ٌ

وكانت تتش ّيع ،وكان منزهلا هلم مألف ًا يتحدّ ثون فيه (((عن مستجدّ ات
أو منقذ– أ ّيام ًا
ْ

األمور ،فعزم يزيد بن ُثبيط-أو نبيط -عىل اخلروج-وهو من عبد القيس -إىل اإلمام
فانتدب معه
حلسني ،وكان له بنون عرشة ،فقال خماطب ًا أبناءه :أ ُّيكم خيرج معي؟
َ
ا ُ

َ
جيتمعون يف دار مارية بنت منقذ يف
ابنان له :عبد اهلل وعبيد اهلل ،وهو أحدُ الذين كانوا
أزمعت عىل اخلروج وأنا خارج ،فقالوا له :إنَّا نخاف
البرصة ،فقال ألصحابهّ :إن قدْ
ُ

عليك أصحاب ابن زياد ،فقالّ :إن واهلل ْ
استوت أخفا ُفهام باجلدد((( ،هلان
أن َل ْو قدْ
ْ

َ
فدخل يف رحله باألبطح(((،
حلسني،
عيل
ُ
ثم خرج إىل اإلمام ا ُ
طلب َمن طلبنيّ ...
َّ

((( ال ّطرباين ،املعجم الكبري ،319/19 :وأبو داوود ،سنن أيب داوود.631/1 :
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.217
((( ُينظر :الدِّ
ّ
الرسل وامللوك.353/5 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
اجلوهري :هي
الفراهيدي ،العني9 ،8/6 :؛ وقال
((( اجلدد :وجه األرض ،ال ّطريق الواضح.
ّ
ّ
الصحاح.452/2 :
الصلبةّ .
األرض ّ
ٌ
((( األبطح :هو ُّ
الرمل ودقائق احلىص النّاعمة .الرشتوين،
مسيل
كل موض ٍع متَّسعٍ ،أو هو
ٌ
واسع من َّ

أقرب املوارد .175/1 :ويقع ما بني مكَّة ومنى ،وتار ًة ُيضاف إىل مكَّة وأخرى إىل منى ،ويكون إىل
َّ
يب من مكّة ،وبينه وبني مكّة أربعة أميال ،واألبطح هو ميقات املعتمرين من مكّة ،وهو
الشامل الغر ّ
احلموي ،معجم
حلسنيُ .ينظر :ياقوت
ّ
أقرب حدود احلرم إىل مكّةَّ ،
مر به اإلمام ا ُ
وأول منزل َّ
البلدان.95/1 :
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حلسني ،فقيل
الرجل إىل رحل اإلمام ا ُ
حلسني جميؤه ،فجعل يطل ُب ُه ،وجاء ّ
و َب َل َغ ا ُ

حلسني جلس يف رحله
له :قدْ خرج إىل منزلك ،فأقبل يف أثره ،وملا مل ْ جيده اإلمام ا ُ
حتِ ِه
ينتظر ُه ،وجاء يزيد بن ثبيط مع ابنيه ،فوجده يف رحله جالس ًا ،فقال :بِ َف ْض ِل اهللِ َوبِ َر ْ َ
ُ
(((
َفبِ َذلِ َ
ثم س ّلم عليه وجلس إليه ،فأخربه بالذي جاء له ،فدعا له اإلمام
ك َف ْل َي ْف َر ُحواّ ، 
ثم أقبل معه حتّى قاتل معه ،ف ُقتِل هو وابناه يف تلك الواقعة(((.
حلسني باخلريّ ،
ا ُ
أ ّما بخصوص تلك املرأة التي قيل عنها َّإنا من عبد القيس ،فلم نو َّفق يف العثور عىل
ٍ
َّص يمكن ْ
نستشف َّأنا أحد أفراد ّ
الشيعة يف البرصة،
أن
ّ
ترمجة هلا ،لك ْن من خالل الن ِّ
الطربي ،ويبدو َّ
أن التّش ّيع كان يف عبد القيس رائج ًا ،وما تش ُّيعها َّإل
وهذا ما أشار إليه
ّ

ألنا من عبد القيس ،وما اجتامع ّ
الشيعة عندها َّإل ألسباب عقائد ّيةَّ ،أوالً ،وثاني ًا ،ر َّبام
َّ
أي ٍ
السلطة -آنذاك -ويبدو َّ
أن ِّ
ثائر
ْ
الشيعة شأهنم شأن ِّ
دارها بعيد ًة عن أنظار ُّ
كانت ُ
ٍ
َ
مكان إىل آخر حسب الظروف،
وينتقلون من
يتجمعون يف أماكن متعدّ دة،
آخر ،كانوا
َّ
(أنم اجتمعوا أ َّيام ًا)َّ ،
املؤرخني عىل ذكر
وهذا ما ُيفهم من خالل الن ِّ
وإن اقتصار ّ
َّصَّ :

تلك املرأة دون غريها ال يعني عدم وجود ُأخريات ،ولكن بروز دورها الواضح يف
التكيز يكون نحوها.
حلسنيَ ج َع َل ّ
البرصة قبل ثورة اإلمام ا ُ

ّ
إن موقف شيعة البرصة مل يكن مقترص ًا فقط عىل هؤالء األشخاص :وهم :يزيد بن

انضم إليهم كوكب ٌة أخرى من شيعة البرصة ،ومنهم:
ُثبيط وولداه ،فقدْ
َّ

حلسني ،ونال
العبدي،
 -1األدهم بن أم َّية،
ّ
ّ
البرصي ،الذي قاتل مع اإلمام ا ُ

ّ
الشهادة(((.

((( من سورة يونس ،من اآلية (.)58
الرسل وامللوك354-353/5 :؛ واملحيل ،احلدائق الورد ّية :ص.121
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
الرسل وامللوك:
احلسني :ص153؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظرّ :
.358/5
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البرصي ،وهو من شهداء يوم عاشوراء(((.
عدي،
ّ
الس ّ
ّ -2
ّميميّ ،
احلجاج بن بدر ،الت ّ

البرصي ،من شيعة البرصة ،التحق باإلمام
العبدي،
 -3سامل موىل عامر بن مسلم،
ّ
ّ
احلُسني ،و ُقتِل يف أرض املعركة(((.
البرصي ،كان من أنصار اإلمام احلُسني ،استشهد
العبدي،
 -4سيف بن مالك،
ّ
ّ

يف كربالء مبارز ًة(((.

البرصي ،ممَّن خرج من البرصة والتحق باإلمام
العبدي،
 -5عامر بن مسلم،
ّ
ّ

احلُسني ،و ُقتل يف املعركة(((.

اسبي ،و ُيعدُّ من أصحاب اإلمام احلُسني ،حني سمع
الر ّ
 -6اهلفهاف بن مهندّ ،

انتهت،
بخروج اإلمام احلُسني سار حتّى انتهى إىل املعسكر ،فوجد املعركة قدْ
ْ
ثم انتىض سيفه
واستشهد اإلمام احلُسني ،فأرسع ودخل عسكر عمر بن سعدّ ،
وقاتل حتّى ُقتِل(((.
كذلك من مواقف شيعة البرصة جتاه اإلمام احلُسني ،موقف أحد أرشاف

الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
احلسني :ص153؛ واملحيل ،احلدائق الورد ّية :ص121؛
((( ُينظرّ :
وابن طاووس ،إقبال األعامل.78/3 :
الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
احلسني :ص153؛ واملحيل ،احلدائق الورد ّية :ص121؛
((( ُينظرّ :
وابن طاووس ،إقبال األعامل.78/3 :
الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
احلسني :ص153؛ وابن شهر آشوب ،املناقب133/4 :؛
((( ُينظرّ :
واملحيل ،احلدائق الورد ّية :ص.121
الر ّسان :تسمية من ُقتل مع ُ
احلسني :ص153؛ والطويس ،رجال :ص77؛ واملحيل،
((( ُينظرّ :

احلدائق الورد ّية :ص.121
الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
ّ
جري ،األمايل اخلميس ّية:
احلسني :ص156؛
والش ّ
((( ُينظرّ :
172/1؛ واملحيل ،احلدائق الورد ّية :ص121؛ وللمزيدُ ،ينظر :البو هاللة ،حسني نعمة ،أنصار
اإلمام احلُسني يف واقعة كربالء من غري اهلاشم ّيني :ص.100 ،99 ،98 ،39 ،32
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ّهشيل((( ،وهو م ْن ضمن أسامء األرشاف يف البرصة
البرصة ،وهو يزيد بن مسعود الن ّ

النهشيل أبناء قبيلته ،فلام
ج َع يزيد بن مسعود
الذين خاطبهم اإلمام احلُسني ،(((فقدْ َ
ُّ

َ
وحسبي منكم؟
اجتمعوا عنده خاطبهم ،قائالً :يا بني متيم ،كيف
ترون موضعي فيكم َ

بخ ٍ
قالواٍ :
الشف وسط ًا،
أنت -واهللِ -فقرة ال ّظهر ،ورأس الفخر،
َ
بخَ ،
حللت يف َّ
فإن قدْ مجعتكم ٍ
ألمر أريدُ ْ
وأستعني بكم
أشاوركم فيه،
أن
وتقدّ َ
ُ
مت فيه ُف ُرط ًا ،قالّ :
َ

عليه ،فقالوا :إنَّا -واهلل -نمنحك النَّصيحة ،نجهد لك الرأي ،فقالَّ :
مات
إن معاوية َ
ِ
فأهو ْن به اهلل هالك ًا...وقدْ قام ابنه يزيد شارب اخلمور ،ورأس الفجور ،يدّ عي اخلالفة
الشف األصيل ،له
عيل ،ابن بنت رسول اهلل ،ذو َّ
عىل املسلمني ...وهذا احلُسني بن ّ
ِ
ٌ
لسابقته وسن ِِّه ...حتّى قال :واهلل
ف ،وهو أوىل هبذا األمر
فضل ال ٌيوصف،
وعلم ال ُي َنز ُ
ٌ

يقص أحدكم عن نرصته َّإل أورثه اهلل ُ
الذ َّل يف ولده ،والق ّلة يف عشريته ،وها أنا ذا
ال ِّ
ِ
بدرعهاَ ،من مل ُيقتَل َي ُم ْت ،و َمن َي ُرب مل َي ُف ْت،
رعت هلا
قدْ
لبست للحرب المتها ،وأ ّد ُ
ُ
ِ
فأحسنُوا رمحكم اهلل.(((
وبعد ْ
أن حصل عىل التَّأييد واملواالة من قبل أفراد عشريته ،كتب إىل اإلمام

وفهمت ما ندبتَني إليه ،ودعوتني
احلُسني ،قائالً :أ َّما بعدُ  ،فقدْ َو َص َل إ َّيل كتا ُبك،
ُ
ِ
بأسعد
عدت
له ،من األخذ بح ّظي من طاعتك ،والفوز بنصيبي ِم ْن نرصتك...فاقد ْم ُس َ
ٍ
َ
لت َ
أعناق بني متيم ،وتركتُهم أشدّ تتابع ًا لك من اإلبل ال ّظامء لورود
لك
طائر ،فقدْ ذ ّل ُ
صدورها ِ
ِ
ِ
سحابة ٍ
ِ
مزن،
بامء
وغسلت َد َر َن
لت لك بني سعد،
ُ
املاء يو َم خامسها ،وقدْ ذ ّل ُ

النهشيل :أحد زعامء األمخاس يف البرصة ،كان من عظامء أهل البرصة ،وهو َّأول
((( يزيد بن مسعود
ُّ
َمن دعا عشريته لنرصة اإلمام احلُسنيُ .ينظر :ابن نام ّ
احلل ،مثري األحزان :ص.17
احلل ،مثري األحزان :ص.45-44
((( ُينظر :ابن نام ّ
((( ابن طاووس ،ال ّلهوف يف قتىل ال ّطفوف :ص.28-26
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(((
ّميمي((( ،ويبدو
الرسالة مع ّ
احلجاج بن بدر الت ّ
حتّى استه ّل ْت بر َقها َف َل َمع ، وقدْ بعث ّ

َّ
حلسنيّ 
متأخر ًا ،وهو يف
ّهشيل ،قدْ وصل إىل اإلمام ا ُ
أن جواب يزيد بن مسعود الن ّ
الرسالة،
ال ّلحظات األخرية من حياته ّ
حلسنيّ 
فلم قرأ اإلمام ا ُ
الشيفة يف كربالءَّ ،
ِ
ِ
َ
اخلوف ،وأعز َ
ك آمن َ
قال :ما َل َ
العطش ،(((فلام استعدُّ وا
وأرواك يو َم
َّك
َك اهللُ يو َم
حلسني ،فجزع يزيد
للمشاركة ،وهت َّيأوا للخروج ،جاءهم نبأ استشهاد اإلمام ا ُ
ّهشيل من ذلك األمر ،فامت ِم ْن ساعتِ ِه(((.
الن ّ
ومن خالل ما تقدَّ م ،يظهر َّ
حلسني ،وممّن استجاب
أن البرصة
ْ
استجابت لإلمام ا ُ
أن ذلك ال يمنع من ْ
بعض بني متيم ،الذين مل يلتحقوا به يف أثناء القتالَّ ،إل َّ
أن يكون
إليه ُ

حلسني ،ووصلوا إليه قبل
بعض األفراد من شيعة البرصة قدْ انتدبوا لنرصة اإلمام ا ُ
ّجمعات
ّهشيل ،فاستشهدوا بني يديه ،وكان ذلك بفضل الت ّ
خروج ابن مسعود الن ّ

كانت جتتمع يف منزل مارية بنت منقذ العبد ّية(((.
التي ْ

السلطة األمو ّية ضدّ أنصار آل
ّعسف ّية التي مارستها ُّ
وقدْ كان لإلجراءات القمع ّية والت ّ
ٍ
ٍ
واسعة؛ إ ْذ كان هناك أعدا ٌد كبري ٌة من
بصورة
أثر يف عدم املشاركة
البيت يف البرصة ٌ
السجون ،وكانوا من أ َّيام معاوية؛ إ ْذ تُقدَّ ر يف سجون ابن زياد بأربعة
هؤالء األنصار يف ُّ
توجه أهل
فلم شاع خرب موت يزيد بن معاوية َّ
آالف ومخسامئة سجني ،وكانوا مق ّيدي َنَّ ،
السجناء((( .هذا
السجن وأخرجوا هؤالء ّ
البرصة صوب دار ابن زياد ،وكرسوا أبواب ّ

احلل ،مثري األحزان :ص19؛ واملجليس ،بحار األنوار.339/44 :
((( ابن نام ّ
الر ّسان ،تسمية من ُقتل مع ُ
احلسني :ص.153
((( ُينظرّ :
احلل ،مثري األحزان :ص.19
((( ابن نام ّ
اهلاشمي ،ثمرات
وعيل بن احلسني
((( ُينظر :ابن طاووس ،ال ّلهوف يف قتىل ال ّطفوف :ص28؛
ّ
ُّ
األعواد.169/1 :
الرسل وامللوك.353/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن طاووس ،ال ّلهوف يف قتىل ال ّطفوف :ص.153
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ال عن مراقبة ابن زياد ال ُّط َ
فض ً
حتر ٍك
رق املؤ ِّدي َة إىل كربالء ،وشحنها بالعساكر؛ ملنع ِّ
أي ُّ

الطربي(((َّ :
للمشاركة مع اإلمام احلُسني؛ إ ْذ ذكر
أن ابن زياد أمر برصد ال َّطريق
ّ
ٍ
بني واقصة((( َّ
وأمر عام َله عىل
السامح ِّ
حترك جتاه كربالءَ ،
بأي ُّ
والشام والبرصة ،وعدم َّ
ِ
البرصة ْ
حتر ٍك لنرصة اإلمام احلُسني يف
يدس اجلواسيس بني النّاس لوأد ِّ
بأن َّ
أي ُّ

مهده.

وبالرغم من املواقف التي نطالعها بخصوص دور شيعة البرصة يف نرصة اإلمام
ُّ
احلُسنيَّ ،إل َّ
ني بال ُعثامن ّية ،و ُيعطي صفة العموم ّية،
أن بعض الدَّ
ارسني يت َِّه ُم البرص ّي َ
َ

َّ
اإلسكايف
ني ،ونجد مصداق ذلك قول أيب جعفر
وكأن البرصة
ْ
انغلقت متام ًا لألمو ّي َ
ّ
باإلسكايف ْ
َ
ّ
أن يبتعد عن
يبغضون عل َّي ًا ،(((وكان حر َّي ًا
قائالً :وكان أهل البرصة ك ُّلهم

الشواهد ْ
ألفاظ العموم حني قال( :ك ُّلهم)؛ إ ْذ ليس من املعقول مع الكثري من ّ
أن يكون
يبغضون اإلمام عل ّي ًا؛ َّ
َ
ألن هذا الكالم بحاجة إىل
أهل البرصة ك ّلهم بدون استثناء
ما ُيثبته ،وهذا ممَّا مل نجده من خالل هذه الدّ راسة .ومن ذلك -أيض ًا -ما أشار إليه أحدُ

أعرض اإلمام ُ
الباحثني(((ً ،
احلسني عن البرصة؛ ألنَّا كانت عثامن َّية ،وكان
قائال:
َ
َ

والزبري ،وهذا ما مل ْ نجدْ ه عىل أرض الواقع ،ويبدو َّ
أن
الكثري من أبنائها شيع ًة لطلحة ّ
اإلسكايف.
الرأي قدْ تأ َّثر برأي
ّ
صاحب هذا َّ
الب�صر ُة بعد وفا ِة يزيد بن معاوية

اإلسالمي؛ إ ْذ ابتدعها معاوية بن أيب سفيان،
تُعدُّ والية العهد أمر ًا طارئ ًا عىل الفكر
ّ

الوراثي يف
الذي جعل أمر احلكم ملك ّي ًا يف األرسة األمو ّية ،وذلك باستحداث النّظام
ّ

الرسل وامللوك.392/5 :
((( ُينظر :تاريخ ّ
((( واقصة :منزل يف طريق مكّة ،بعد القرعاء نحو مكّة وقبل العقبة ،لبني شهاب من طيء ،ويقال هلا:
احلموي ،معجم البلدان.354/5 :
واقصة احلزون .ياقوت
ّ
((( ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.103/4 :
((( باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام ُ
احلسني - دراسة وحتليل.19/3 :
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األموي ،وهو ما كان يسعى إليه منذ واليته
السلطة؛ بغية حرص احلكم يف البيت
ّ
تداول ّ
عىل ّ
الشام يف عهد عمر بن اخل ّطاب يف حدود سنة ( ،)#18حتّى تو ّليه احلكم سنـة

(((()#41؛ إ ْذ سارع لتولية ولده يـزيد العهد من بعده ،وأرغم النّاس عىل بيعته ،فحكم
يزيد سنتني وثامنية أشهر(((.

وقدْ خ ّلف موت يزيد بن معاوية سنة (683/#64م) فراغ ًا سياس ّي ًا يف بعض
ٍ
السياس ّيةّ ،
بعض منها عن
ضت يف
أمصار الدّ ولة اإلسالم ّية،
ومتخ ْ
ْ
فاضطربت األوضاع ّ

اختذت
األموي ،كام حدث يف الكوفة ومكّة واملدينة ،يف حني
ثورات مناهضة للحكم
ْ
ّ

السلطة القائمة يف أمصار ُأ َخر ،كام حدث يف
يايس ،وحماولة تبديل ُّ
شكل االنقالب ّ
الس ّ
األموي عبيد اهلل بن زياد ،الذي ويل البرصة سنة
انقلب أه ُلها عىل الوايل
البرصة ،التي
ّ
ْ

وأرادت
انقسمت قبائل البرصة فيام بينها،
( )#55من قبل معاوية بن أيب سفيان(((؛ إ ْذ
ْ
ْ

كل منها تسيري األمور حسب ما تشتهي ،لتكون هي صاحبة النّفوذ يف ّ
ٌّ
ظل سلطة الوايل
ٍ
إغفال الحتامالت ما سيؤول إليه أمر اخلالفة اإلسالم ّية ّ
ككل.
اجلديد ،من غري
السياس ّية فيها بمعزل
وبسبب اتّفاق اجلميع عىل عدم حتديد سلطة البرصة واحلالة ّ

السياسة العا ّمة للدّ ولة اإلسالم ّية ،أي :األخذ بالنّظر احتامل ّية تبدّ ل أو بقاء اخلالفة
عن ّ
يف بني أم ّية ،له ُبعد ٍ
سيايس من البرص ّيني ،اتّفق اجلميع عىل تولية عبد اهلل بن احلارث
نظر
ٍّ
ابن نوفل بن عبد املطلب((( ،املعروف بـ (ب ّبه)(((ّ ،
لتول إدارة البرصة ،بعد اضطراب

السياس ّية يف البرصة ( :)#132-14ص.258
بتي ،عالء حسن ،احلياة ّ
الس ّ
((( ُينظرّ :
الرسل وامللوك.499/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،التاريخ.212/1 :
ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص.360
((( ُينظر :الدِّ
ّ
((( ب ّبهُ :ل ّقب هبذا ال ّلقب؛ َّ
كانت تُر ِّق ُصه ،وتقول:
ألن أ َّمه ْ
ِ
ــن َب ّبه
رب الكَعبة ألُنك َح ّ
واهللِ ِّ
جاري ًة يف نق َبه
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أمرها عقب هالك يزيد بن معاوية ،وفرار عبيد اهلل بن زياد خوف ًا من أهلها؛ لظلمه
فبقيت البرصة من غري ٍ
وال تسعة أ ّيام؛ لذلك كان اختيار هذه ّ
الشخص ّية فيه إلزام
إ ّياهم،
ْ

التعسف لصالح البلد ،(((وذهاب رأهيم إىل أنَّه كان األصلح؛
عليها ،فقدْ أرادوه عىل
ّ

األموي من جهة األ ّم ،فأ ُّمه
اهلاشمي من جهة األب واالنتامء
ألنَّه مجع بني االنتامء
ّ
ّ
هي هند بنت أيب سفيان بن حرب بن أم ّية(((؛ نظر ًا إىل متحور اخلالفة والنّاس يف ذلك

الوقت حول هذين القطبني ،وإرضا ًء لعموم أهل البرصة ،وذلك لفاعل ّية اختيار هذه
ّ
السياس ّية التي ارمتى إليها أهل البرصة
الشخص ّية من خالل ازدواج أصوهلا ،وللحالة ّ

الزبري يف احلجاز؛ إ ْذ ّإنم راسلوه وأعلموه باختيارهم
يف حينها ،واملتم ّثلة بعبد اهلل بن ّ
ثم َع َز َله(((.
فأقره عـىل البرصة ملدّ ة سنةَّ ،
له ،وتوليته عليهم ،وطلبوا منه إقراره عليهمَّ ،
ُ
�شيعة الب�صر ِة ِم ْن حرك َتي (ال ّت ّوابني ،واملختار)
موقف
ِ

مل َّ
ناهضت الدّ ولة
يقل دور شيعة البرصة شأن ًا عن غريهم يف معظم احلركات التي
ْ

األمو ّية ،ويندرج هذا األمر عىل اشرتاكهم يف حركتي الت ّّوابني واملختار ،وذلك من
أشارت إىل ذلك.
خالل ما نلمسه يف بعض املصادر التّارخي ّية التي
ْ

حلسني ،(((ومات يزيد بن معاوية يف
ففي سنة (680/#61م) استشهد اإلمام ا ُ
ٍ
بصورة عا ّم ٍة ،ويف
اإلسالمي
كبري يف العامل
سنة (683/#64م)((( ،فحدث فرا ٌغ
ّ
سيايس ٌ
ٌّ
ٍ
ِ
ّ
ولعل هذا األمر ُيمكن ْ
أن نستش ّفه من
خاص ٍة،
بصورة
العراقني -البرصة والكوفة-
ّ
الرسل وامللوك.517/5 :
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.277/1 :
((( اخلطيب
ّ

البغدادي ،تاريخ بغداد.225/1 :
الرسل وامللوك514/5 :؛ واخلطيب
((( ُينظر:
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.226/1 :
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
الرسل وامللوك.394/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك499/5 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.125/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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البرصي ،وهو
العبدي
اخلزاعي ،الذي كتبه إىل املثنّى بن خمربة
كتاب سليامن بن رصد
ّ
ّ
ّ
أحد وجهاء البرصة ،وهو الكتاب ذاته الذي بعثه إىل سعد بن حذيفة بن اليامن((( يف
ابني واالشرتاك معهم(((.
املدائن ،يدعوه فيه للوقوف إىل جانب ثورة الت ّّو َ

قرأت كتابك،
و ّملا وصل كتاب سليامن بن رصد إىل املثنّى ،كتب إليه :أ ّما بعدُ  ،فقدْ
ُ

وأقرأتُه إخوانَك ،فحمدوا رأيك ،واستجابوا لك ،فنح ُن موافوك ْ
إن شا َء اهللُ -لألجلَ
َب يف أسفل كتابه:
والسال ُم
رضبت ،ويف املوطن الذي
الذي
َ
َ
عليك ،و َكت َ
ذكرتَّ ،
ِ
ِ (((
كـأن قــدْ أتيت َ
ُك ُم ْعلِ ًام
تبص
أج َّش((( َهزي ِم
َّ
عىل أتْلع((( اهلادي َ
َّ ْ

عيل ،روى عنه وعن أبيه حذيفة بن اليامن ،وكان من املستجيبني لدعوة
((( من صحابة اإلمام ٍّ
الرجال :ص67؛ وابن ح ّبان،
اخلزاعي ،وقدْ ويل قضاء املدائنُ .ينظر:
سليامن بن رصد
الطويسّ ،
ّ
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.124/9 :
ال ّثقات294/4 :؛ واخلطيب
ّ
ِ
الر ِ
الرحي ِم ،من سليامن بن رصد إىل سعد بن حذيفة ،و َمن ق َب َله
((( جاء يف ّ
محن ّ
نص الكتاب :بس ِم اهللِ ّ
فلم نظر إخوانكم وتد ّبروا عواقب ما استقبلوا ،ورأوا ْ
أن
من
َ
املؤمنني ،سال ُم اهلل عليكم ،أ ّما بعدُ ّ ...
الزكي الط ّيب وأسالفه ،وترك مواساته ،والنّرص له ً
خطأ كبري ًا ،ليس هلم منه خمرج
قدْ خطأوا بخذالن ّ
وال توبة دون قتل قاتليه ،أو قتلهم ،حتّى تفنى عىل ذلك أرواحهم ،فقدْ جدَّ إخوانكم ...وقدْ رضبنا
إلخواننا أج ً
فغرة شهر ربيع اآلخر سنة  ،#65وأ ّما
ال يوافوننا إليه ،وموطن ًا يلقوننا إليه ،فأ َّما األجلّ ،
املوطن الذي يلقوننا فيه ،فالنُّخيلة ،أنتُم الذين مل ْ تزالوا لنا شيعة وإخوان ًا ،وقدْ رأينا ْ
أن ندعوكم إىل هذا
َ
َ
َ
يتوبون ،...وأنّكم جدراء بطلب القتل
ظهرون لنا َّأنم
تزعمون ،و ُي
األمر الذي أراد اهلل به إخوانكم فيام
والتامس األجر ،والتوبة إىل ر ّبكم من ّ
الرقاب وقتل األوالد ،واستيفاء
الذنب ،ولو كان يف ذلك ّ
حز ّ
ِ
وعدو أهل
وعدوكم،
عدو اهلل
ّ
ّ
األموال ،وهالك القبائل ،...لتكن رغبتُكم يف دار عافيتكم ،وجهاد ّ
الرسل وامللوك557 ،556 ،555/5 :؛ وابن
والسالم عليكمُ .ينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
بيت نب ّيكمّ ،
األثري ،الكامل يف التاريخ.162-161/4 :
((( أتلع :ارتفع .ابن منظور ،لسان العرب.35/8 :
((( ّ
الفراهيدي ،العني.3/6 :
الصوت الغليظ.
ّ
أجشّ :
الصوت ّ
بيدي ،تاج العروس.751/17 :
الشديدّ .
الز ّ
((( اهلزيمّ :
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ِ
الش َو ِاة((( م َق ِّل ٍ
طويل ال َق َرا((( هند((( َّ
ص

(((

ِ
فــأس ال ِّلجــام
ُملِ ٍّح عــىل
ِ
ِ
غري َسؤو ِم
احلرب
ُ ِم ٍّس لِ َع ِّض
وب بِنَص ِل الس ِ
(((
ِ
ض ٍ
غري َأثي ِم
يف
ْ
َّ
َ ُ
(((

أزُو ِم

(((

فتى ال يم ُ
ِّ
َحره
بكل
الر ْوع ن َ
أل َّ
ً
ٍ
ثقة َينِوي ا ِ
بس ْع ِيه
إلل َه
أخي
َ
َّ
البرصي عىل كتاب سليامن بن رصد حيمل يف ط ّياته تطمين ًا بتلبية
إن ر َّد املثنّى
ّ
ِ
السيع ،من خالل الوصف الذي قدّ مه
دعوته ،فهو يؤكّد رسع َة استجابته وإقدا َمه ّ
ِ
ِ
ِ
واآلخذ
املرافق له،
العدد
يتحول باخلطاب إىل تطمني اآلخر يف
ثم
ّ
يف البيتني ّ
األولنيّ ،
ِّ
فتى) ،ل ُيعطي سليامن
الصفة العددية
بقناعته ،العامل عىل الدّ فا ِع عنها ،مب ّين ًا ّ
(بكل ً

الصفات النّوع ّية التي حيملوهنا،
انطباع ًا بقيمة هذه الكثرة العدد ّية ،مع اشتامهلا عىل ّ
ّ
والصرب يف احلرب ،والنّزاهة يف األداء ،األمر الذي ُيعيل من
كالشجاعة ،واإلقدام،
ّ

جتهز يف ثالثامئة من أصحابه ،وخرج
شأن هذه املشاركة .وفعالًّ ،ملا قرب موعد ال ّثورةّ ،
وكانت املعارك قائمة بني الت ّّوابني وبني
اخلزاعي،
من البرصة ،وحلق سليامن بن رصد
ْ
ّ
فلم وصل النّخيلة ،علم
عبيد اهلل بن زياد يف منطقة (عني الوردة) ،سنة (684/#65م)ّ ،
ِ
(((
َّ
الراية بعد مقتل أصحابه،
بأن سليامن قدْ ُقت َل ،فاستقبله رفاعة بن شـدّ اد  ،الذي محل ّ

((( القرا :الظهر ،وقيل وسط الظهرُ .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.176/15 :
((( هند :قامّ ،
وكل مرتف ٍع هندٌ ُ .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.429/3 :
((( ّ
الشواة :اليدان والرجالن ،وقيل :جلدة الرأسُ .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.447/14 :
ِ
ُ
مشمر .ابن منظور ،لسان
البطن ،وقيلُ :مرشف
منضم
طويل القوائ ِم
((( مق ِّلص :بكرس الالم:
ِّ
ُّ
العرب.80/7 :
الفراهيدي ،العني.300/5 :
((( فأس ال ّلجام :احلديدة القائمة يف حنك اخليل.
ّ
((( أزوم :املواظب عىل اليشء واملالزم له .ابن منظور ،لسان العرب.488/4 :
الرسل وامللوك558/5 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.162/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( رفاعة بن شدّ اد ،الكويف ،الفتياين ،وفتيان بطن من قبيلة بجيلة ،يكنّى بأيب عاصم ،وقيل :أيب
عيل واحلسن ،وكان يقود قبيلة بجيلة يف معركة ص ّفني ،وقدْ ُقتِل
حييى ،من صحابة اإلمامني ّ
والبخاري ،التاريخ الكبري،220/3 :
الرجال :ص،63
يف عني الوردة سنة ُ .#65ينظر:
ّ
الطويسّ ،
ّ
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فعزاه يف أصحابه ،وقفل راجع ًا إىل البرصة(((.
َّ

للتوجهات واجلهود ّ
فتئت تُبذل م ْن أجل أخذ
واستمرار ًا
الشيع ّية البرص ّية ،التي ما ْ
ّ

ّ
املتجذر بنصوص القرآن
أهل البيت وشيعتهم مكانتَهم املفرتضة ،واستحقا َقهم
التوابني سنة (،((()#65
والسنّة النّبو ّية ّ
الشيفة ،يف دعمها وتأييدها ومشاركتها يف ثورة ّ
ّ

خرت البرصة ما بقي من تلك اجلهود ،عىل أثر فشل تلك ال ّثورة ،لتضيف إليها
ا ّد ْ
ٍ
ّ
جديد بعد هذه ال ّثورة مع
وحتشد تأييد ًا أكرب ،للنهوض من
طاقات وعنارص جديدة،
ٍ
قفي،
ثورة أخرىُ ،تاكي املضمون والت ّ
ّوجه ذاهتام ،وهي :ثورة املختار بن أيب عبيد ال ّث ّ

يف سنة ( ،((()#66فتظهر عناوين تلك اجلبهة ّ
وتصطف
الشيع ّية البرص ّية يف هذه ال ّثورة،
ّ
السابق حتت قيادة املثنّى بن
حتت لوائها ،ومثلام ْ
كانت قبيلة (عبد القيس) هي املبادرة يف ّ
َ
سارعون إىل أخذ زمام املبادرة اآلن يف نرصة املختار،
العبدي ،نجده وأفراد قبيلته ُي
خمرمة
ّ

اخلزاعي ،ففي
ودعم ثورته وأطروحته املامثلة يف إطارها العا ّم لثورة سليامن بن رصد
ّ
البالذري ،قائالً :وكان املثنّى لقي املختار عند انرصاف َمن انرصف
السياق ،أشار
ّ
هذا ّ

ابني من عني الوردة((( بالكوفة ،فبايعه ،فقال له املثنّىَّ :
إن لنا بالبرصة شيع ًة،
من الت ّّو َ
ْفأ َذ ْن لنا يف القدوم عليهم ،والدّ عاء هلمِ ،
فأذ َن له يف ذلك.(((
الطربي إىل ذلك ،قائالًَّ :
العبدي كان ممَّن شهد عني الوردة
إن املثنّى بن خمربة
وأشار
ّ
ّ

ينوري ،األخبار ال ّطوال :ص ،171وابن ح ّبان ،مشاهري علامء األمصار :ص.172
والدِّ
ّ
الرسل وامللوك605 ،600/5 :؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ.9/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
املسعودي ،التنبيه واإلرشاف :ص.285
((( ُينظر:
ّ
الرسل وامللوك.38/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ

حدثت فيها معركة ُس ِّم َي ْت باسمها ،بني
((( عني الوردة :وهي مدينة مشهورة يف اجلزيرة الفرات ّية،
ْ
يب ،التاريخ:
الت ّّوابني بقيادة سليامن بن رصد
اخلزاعي ،وعبيد اهلل بن زياد ،سنة ُ .#65ينظر :اليعقو ّ
ّ
احلموي ،معجم البلدان.180/4 :
257/2؛ وياقوت
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.415/6 :
(((
ّ
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ابني إىل الكوفة ،واملختار
مع سليامن بن رصد
ثم رجع مع َمن بقي من الت ّّو َ
اخلزاعيّ ،
ّ

إحلق
رس ًا ،وقال له املختارْ :
حمبوس ،فأقام حتّى خرج املختار من ّ
السجن ،فبايعه املثنّى َّ
وأس أمركِ ،
ببلدك البرصة ،فارع النّاسِ ،
َ
ٌ
رجال من قومه،
فقد َم البرصةَ ،فدعا ،فأجابه
ْ َ
َّ َ
وغريهم.(((
وهكذا نجدُ شيعة البرصة -الس ّيام قبيلة عبد القيس -هم َم ْن يرفد احلركات

وال ّثورات ّ
الشيع ّية فيها.

توجـه املثنّى نحو البرصة ،واختار مسجد البرصة -احلاضن واألكثر دع ًام
عموم ًاّ ،
ِ
للقاء الوافدي َن عليه من قومه ،واالجتامع هبم (((؛ نظر ًا إىل مركز ّية املسجد
من غريه-

املؤسسات احلكوم ّية يف البرصة ،أو عىل ّ
أقل الفروض خضوعه إىل
وانخراطه ضمن َّ
ٍ
السلطو َّية ،خصوص ًا بعد مشاركة ّ
السابقة،
الشيعة البرص ّيني يف ال ّثورة ّ
يشء من املراقبة ُّ
ممهد ًة يف مسرية
السلطة ،بوصفها مرحل ًة ّ
الس ّي يف التّعامل مع ُّ
وجتاوزها مرحلة الوجود ّ ّ

قوة الدّ افع يف ال ّثقة بقيادته عىل القدرة يف إحراز النّرص عند
النّضال ،وذلك ر ّبام يرجع إىل ّ
توسع هذا املدّ ّ
يعي املتنامي
الش ّ
السلطة .ودالل ٌة أخرى عىل ُّ
حدوث املواجهة الحق ًا مع ُّ
ٍ
ٍ
الرزق((( ،وعسكرته فيها((( ،أي:
يف البرصة ،هو خروج املثنّى بعد مدَّ ة وجيزة إىل مدينة ّ
ٍ
جبهة عسكر ّي ٍة شيع ّي ٍة برص ّي ٍة جتاهر بموقفها وحتدّ هيا لسلطة الوايل هناك ،عىل َّ
أن
تكون
ُّ
اختيار مدينة الرزق مل يكن عشوائي ًا ،أو حتصيل حاصل ،إنَّام كان ينبع من ٍ
رؤية مستقبل ّي ٍة
ّ
ّ
السلطة املح ّل ّية يف مدينة
يايس عن ُّ
لمح الختامر فكرة االنفصال ّ
للحدث ،وهو مـا ُي ّ
الس ّ
البرصة.

الرسل وامللوك.66/6 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.416/6 :
((( ُينظر:
ّ
احلموي ،معجم البلدان:
الزابوقةُ .ينظر :ياقوت
الرزق :موقع يف البرصة قريب من ّ
ّ
((( مدينة ّ
.125/3
الرسل وامللوك.66/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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وألنا
الرزق لسعتها يف استيعاب اجليش الذي سيتواجد فيها؛ َّ
كان اختيار مدينة ّ

التحرك لاللتحاق باملختار ،أو
تستطيع توفري احلاجات الالزمة ملدّ ة البقاء فيها قبل
ّ
ٍ
التوجه إىل ما يأمر به ،فض ً
مهم هيدّ د سيطرة الوايل عىل
ال عام مت ّثله هذه املدينة من
ّ
مركز ٍّ

ِ
بدور ِه -إىل إضعافه ْحدثت املقاومة.
إن
البرصة ،وهو ما يؤ ّدي
ْ

الزبري ،احلارث بن عبد اهلل((( ،املل ّقب بالقباع(((،
و ّملا علم وايل البرصة لعبد اهلل بن ّ

الشطة ،فتمكّن أصحاب
قواته بقيادة صاحب ّ
وجه إليهم ّ
بام قام به املثنّى وأصحابهَّ ،
قواته وعاد إىل ساحة
املثنّى من إنزال اهلزيمة هبم((( ،وبعدها ن ّظم صاحب الرشطة ّ

فوقعت اإلصابات بينهم((( ،و ّملا ع ُظم األمر عىل املثنّى ،خرج ونزل
القتال ،واشتبكا،
ْ

قواته إىل عبد القيس إللقاء القبض
فوجه وايل البرصة ّ
عىل قومه من عبد القيسّ ،
ت َّد َّن خيلك
رفضت،
عىل املثنّى وأصحابه ،لك ّن عبد القيس
ْ
ْ
الرجلَ ،ل َ ُ
أيا َّ
وقالتُّ :

الصلح بينه
عن إخواننا أو لنقاتلنَّها ،(((فام كان من وايل البرصة إلّ ال ّلجوء إىل عقد ُّ
حتسب ًا حلدوث ما ال ُتمد عقباه ،فاتّفق عىل ْ
أن يمنح املثنّى
وبني املثنّى وأصحابه؛ ر ّبام ّ
وحرية اختيار املكان الذي يرغب يف اإلقامة به ،فاختار العودة إىل
وأصحابه األمان ّ

صاحبه يف الكوفة وقاتل معه(((ّ ،
الصلح؛ هو بقاء التأييد حمصور ًا يف
ولعل سبب عقد ُّ

وقوة املعارضة هلذه القبيلة ستبقى غري قادرة عىل إحداث تغيري يف
قبيلة عبد القيسّ ،
((( احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم ،كان خطيب ًا يف قومه،
وكان أسمر ال ّلونُ .ينظر :ابن سعد ،الطبقات.28/5 :
الرجال هو عظيم الرأس .ابن منظور ،لسان العرب:
((( القباع :مكيال ضخم،
والقباعي من ّ
ّ
.259/8
البالذري ،أنساب األرشاف.416/6 :
((( ُينظر:
ّ
الرسل وامللوك.67/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك68/6 :؛ و ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.49/4 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.68/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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اجتمعت عىل ذلك ،بدليل
ميزان القوى لصاحلها؛ إ ْذ مل تُسندْ بدعم القبائل األُ َخر التي
ْ

َ
قوهلمَّ :
يرون رأيك قبلنا قليل ،(((ومع هذا نجد موقف قبيلة عبد القيس
إن الذين
السلطة املح ّل ّية يف
املتفرد له من ّ
قوة التّأثري ما ُيوقف احلرب بني املثنّى وأنصاره ،وبني ُّ
ّ
تسجل تقدّ م ًا وأفضل ّية جلهة املثنّى ،بل َّ
إن رجاحة
املدينة ،برشوط ،ر َّبام هي بحدِّ ذاهتا ّ

ك ّفة املثنّى وأصحابه أمام باقي القبائل املصط ّفة مع سلطة الوايل تكاد تكون يف أجىل
الرجل ،لرت َّد َّن خيلك عن
أيا َّ
صورها عندما يقف بق ّية زعامئها خماطبني وايل املدينةّ :
إخواننا أو لنقاتلنَّهاّ ،
ولعل من مصاديق رجحان ك ّفة املثنّى يف البرصة وحسمه اخلالف

الزبري عىل عزل واليه القباع بداعي عدم
بينه وبني الوايل لصاحله ،إقدام عبد اهلل بن ّ

الزبري عام ( ،((()#67الذي
شجاعته وشدَّ ته يف األمور ،وتوليتها ألخيه مصعب بن ّ
أشار إىل سبب تو ّليه عىل البرصة يف خطبته االفتتاح ّية فيها ،بالقول :يا َ
أهل البرصة،

بلغني أنَّكم تل ّق َ
اجلزار ،(((فنراه ُيشري إىل أنَّه سينهج
سم ُ
يت نفيس ّ
بون أمرا َءكم ،وقدْ َّ
ِ
معهم أسلوب ِّ
والقتل ،وهذا ما حدث.
الشدَّ ِة
الروايات
عيل بن أيب طالب ،(((فقدْ
ْ
تضاربت ّ
أ َّما بالنّسبة ملوقف عبيد اهلل بن ّ

التّارخي ّية يف شخص ّيته من حيث طبيعة تأييده حركة املختار ،وخروجه لقتاله مع مصعب
ثم حادثة مقتله يف خيمته
ابن ّ
الزبري ،واألسباب وال ّظروف الكامنة وراء هذا اخلروجّ ،

بعد وصوله إىل جيش مصعب ّ
الذاهب إىل حرب املختار يف اليوم نفسه ،وعدم معرفة
اجلهة املسؤولة عن هذا االغتيال.

البالذري ،أنساب األرشاف.417/6 :
(((
ّ
الرسل وامللوك.93/6 :
((( ُينظر :الطربي ،تاريخ ّ

الطربي ،تاريخ.93/6 :
(((
ّ
((( هو عبيد اهلل بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن قيص ،أ ُّمه ليىل بنت مسعود بن
فتوجه صوب البرصة ،وخرج
خالد ،وقدْ قدم من احلجاز عىل املختار بالكوفة ،فلم جيد عنده ما يريدّ ،
ُمر َغ ًام ملقاتلة املختار ،ف ُقتِ َل يف املذار سنة ُ .#67ينظر :ابن سعد ،ال ّطبقات.118-117/5 :
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فقدْ ُذكر أنَّه َق َصدَ املختار يف الكوفة ليبايعه لكنَّهام اختلفا بعد ذلك ،فرتكه عبيدُ اهلل

ثم اتّصل به مصعب ،فأكرمه ،وبعدها
عيل،
َّ
وتوجه نحو البرصة ،ونزل عند أخوالهّ ،
ابن ّ
عيل،
خرج مصعبَّ ،
وحترك نحو املختار بالكوفة ،فتخ ّلف عنه عبيد اهلل ابن اإلمام ّ
فبايعه أهل البرصة ،والس ّيام أخواله من متيم((( ،فهو ابن ليىل بنت مسعود النّهشيل ،و ّملا

َ
أحب ْ
سبب منذ رأيتُه قام
أن
قالت :ما ُ
عيلْ ،
ّ
يكون بيني وبينه ٌ
زلت ُّ
تزوجها اإلمام ٌّ
(((
فلمـا َع ِل َم مصعب بذلك أرسل له خاله،
مقام رسول اهلل،
ْ
فأولدت له عبيد اهلل ّ ،
ّميمي ،فجاء به إىل معسكر مصعب ،ف ُقتِ َل هناك((( ،وهنا يتّضح أنَّه
نعيم بن مسعود الت ّ

ُأ ْج ِب عىل ذلك من قبل خاله ووايل البرصة عبيد اهلل بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر ،الذي
الزبري موبخ ًا إياه بسبب هتاونه مع عبيد اهلل بن عيل(((ِ ،
ومن الالفت
أرس َله مصعب بن ّ
ِّ َّ
ّ
يلف مقتله ،وعدم إسناد مسؤولية ذلك إىل ٍ
طرف دون
للنّظر أيض ًا ،ذلك الغموض الذي ُّ
ّ
الزبري ّية ،وقيل :الكيسان ّية ،الذين ُيز َعم َّأنم أصحاب املختار ،وهذا ما
آخر ،فقيل :قتلتْه ّ

عيل إزاء مصري ولده عبيد اهلل ،بأ َّن ُه قال
حياكي خرب ًا ُيز َع ُم أنَّه صدر عن اإلمام ٍّ
له يف ٍ
ٍ
بالسامع لولديه احلسن واحلُسني ،واعرتض
خرب
طويل أثناء وص ّيته ألهل بيته َّ

عيل:
عبيد اهلل عىل استبعاد ّ
حممد بن احلنف ّية من ذلك ،فيقول له اإلمام ّ
ٍ
فسطاط ،ال ُيرى َمن
كأن بك قدْ ُو ِجدْ َت مذبوح ًا يف
عيل يف حيايت؟ ّ
ُ ...
أجرأ ًة َّ
َق َت َلك ،(((ونح ُن لو رتّبنا أوراق قض ّية عبيد اهلل بن عيل ،وقرأناها قراء ًة موضوع َّي ًة،

لوجدنا -بدايةَّ -
ُّ
الزبري ّية والعلو ّية ،حيول دون وجود
أن هناك عدا ًء ال
ينفك بني ُّ
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.117/5 :
الثقفي ،الغارات :ص.60
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.118/5 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.118/5 :
((( املجليس ،بحار األنوار.296/41 :
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انسجام االصطفاف بينهام ،فكيف إذا كان هذا االصطفاف ُيرا ُد منه الوقوف بوجه

داعية العلو ّيني! هذا ّأوالً.

الزبري ،فلامذا مل
وثاني ًا :لو كان يدور يف خلد عبيد اهلل االنضامم إىل جبهة مصعب بن ُّ
ٍ
خيرج معه منذ البداية؟ ويرى الباحث َّ
طروحات جيب أخذها بالنّظر يف قراءة
أن هناك
استرشاف شخيصٌّ منه –أي :عبيد اهلل بن
هذا احلدث التّارخيي؛ إ ْذ ر ّبام يكون هناك
ٌ
عيل– لدعم شيعة البرصة الحق ًا ،الذي من املمكن استثارته طبيع َّي ًا عند زوال سطوة
ّ
ِ
بتحركه بعيد ًا عن البرصة ،وهذا ما حدث ،بل جتاوز األمر تو ّليه إمارة
مصعب عنهمُّ ،
البرصة إىل املناداة به خليف ًة للمسلمني ،واتّساق ًا مع ال ّطبيعة القبل ّية التي حتكم مسار دعم
فإن من املحتَّم َّ
يبَّ ،
أن تلك املناداة ستكون صادرة من أخواله،
األفراد يف املجتمع العر ّ
الذين مل ي ِ
املستقبيل لنجاحه الالحق يف تبنّي شيعة
قدموا عىل هذا األمر لوال ترجيحهم
ُ
ّ
أن اإلقدام عىل ٍ
البرصة له؛ إ ْذ يبدو من غري املعقول َّ
أمر هبذه اخلطورة س ُيقترص فيه عىل
دعم األقارب حتديد ًا ،ويف خطواته األوىل خاص ًة ،والذين مهام امتلكوا من ٍ
عدد فإنّه
ّ
ٍ
ٍ
تشم ُل أفراد ًا من َ
قبائل شتّى جتمعهم
دون مستوى التّعويل ،ما مل ْ ُي َ
عضدْ بنرصة جمتمع ّية َ
املذهبي ،ور ّبام نستطيع تفسري انتهاء هذا املوقف بتسليم عبيد اهلل إىل خاله
وحدة االجتاه
ّ

(متيم بن مسعود) ،وذهابه به إىل مصعب بعد علم األخري بتلك األحداث ،من خالل
عدّ ة أمور منها:

َّ -1
القبيل من متيم مل يكن يشملها مجيع ًا؛ إ ْذ انحرص يف (بني سعد
إن حجم اإلسناد
ّ

ابن زيد مناة بن متيم)((( ،وما قراءة رفض عبيد اهلل ملبايعته ومطالبته بعدم العجل فيها،
ٌ
الشمول اجلامع ِّ
استدراك منه لعدم وجود هذا ُّ
لكل متيم ،وما خروج خاله (نعيم بن
َّإل

مسعود) مع مصعبَّ ،إل صدى لذلك االنقسام فيها أيض ًا.

حممد ،مراقد املعارف.49 ،48/3 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات117/5 :؛ وحرز الدّ ينّ ،
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 -2ابتعاد جيش مصعب عن البرصة مل يكن بعيد ًا؛ إ ْذ ّ
عيل،
إن إحضار عبيد اهلل بن ّ

ثم قتله ودفنه يف (املذار)((( يف ميسان بني واسط والبرصة((( ،يعنيَّ :
َ
وجيش ُه
أن ُمص َعب ًا
ّ

وردت األخبار إليه بمبايعة عبيد اهلل باخلالفة ،ويظهر
كان قريب ًا من تلك املنطقة حني
ْ
ٍ
َّ
بقسوة،
تيح إمكان رجوع اجليش رسيع ًا ومعاجلة الوضع
القرب
أن هذا
املكاين كان ُي ُ
َ
َّ
أدركها خاله نعيم بن مسعود ،بقوله :ما أردت ُْم َّإل هالك بني متيم ك َّلها ،(((وقدْ نجح
عيل إىل مصعب.
يف دفع ذلك عنهم بذهابه بعبيد اهلل بن ّ

الرجال يف أيب اجلارود((( ،وهو صاحب األخبار الغيب ّية عن
 -3اختالف علامء ِّ
عيل بمصري ولده عبيد اهلل ،التي ُي ِ
ظهر فيها احلرص عىل ظهور عبيد اهلل
اإلمام ّ
منذ البداية ُمالف ًا ومعارض ًا ِّ
عيل ،وعدم احرتامه لوص ّية أبيه وإمامه،
خلط اإلمام ٍّ

ويرى الباحث َّ
تفرد
الرواية جمانب ٌة َّ
للصواب ،ويستبعد حدوثها فعالً ،بداللة ّ
أن هذه ِّ
أيب اجلارود هبذا اخلرب ،مع األخذ بالنّّظر كون هذه َّ
الزيد ّية ،األمر
الشخص َّية من رؤوس ّ

الراوي،
الذي ُي ِّ
الرواية تلفيق ًا وكذب ًا؛ انسجام ًا مع ميول ّ
عزز قناعة الباحث بوضع هذه ِّ
ال عن ّ
فض ً
عيل عند وفاة والده ال تساعدُ عىل ذلك؛ إ ْذ ال
أن حقيقة ُع ْم ِر عبيد اهلل بن ّ
عمره أربع سنوات-عىل فرض حت ّقق احلمل مبارشةً ،وكونه األكرب ،-فزواج
يتجاوز ُ

البالذري ،أنساب األرشاف.439/6 :
((( ُينظر:
ّ
احلموي ،معجم البلدان.225/3 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
((( ابن سعد ،الطبقات.118/5 :
الصادق
((( أبو اجلارود :أبو النّجم ،زياد بن املنذر
العبدي ،من علامء الزيد ّية ،وقدْ سئل اإلمام ّ
ّ
ثم قال :لعنه اهلل ،إنَّه أعمى
عنه ،فقال :ما فعل أبو اجلارود أرجأ بعدما أوىل ،أما إنَّه ال
ُ
يموت َّإل هباّ ،
ّ
وتول الكافري َن .ابن
يم ْت حتّى رشب املسكر
حممد بن سنان :إنَّه مل ُ
القلب ال أعمى البرص ،وقال ّ
النديم ،الفهرست :ص227-226؛ ووصفه ّ
هبي عىل لسان علامء احلديث بالكذب ووضع
الذ ّ
ٌ
مرتوك ،وهو صاحب فرقة اجلارود ّيةُ .ينظر :املفيد ،املسائل اجلارود ّية :ص16 ،15؛
احلديث ،وأنّه
ّ
هبي ،ميزان االعتدال.93/2 :
والذ ّ

الف�صل الثالث/دو ُر
ِ
ال�سيا�س ّي ِة 181 ..............................
�شيعة ال َب ْ�صر ِة يف احليا ِة ّ

عم ُر
تم بعد معركة اجلمل عام ( ،)#36وشهادته عام ( ،)#40فيكون ْ
عيلَّ 
اإلمام ّ
الصغري مانع ًا له م َن احلديث والت ّ
السافر بقطع وص َّية اإلمام
عيل َّ
ّدخل َّ
عبيد اهلل بن ّ
وكل ذلك ُينفى يف ِّ
عيل واالعرتاض عليهاُّ ،
اخلاصة ألهل هذا البيت
التبية
ظل َّ
َّ
ّ
الزمن ّية التي التقى
بتفردهم يف االحرتام واخلُلق واألدب العايل ،مع مراعاة ضيق املدَّ ة ّ
ُّ

عيل حني قدومه بمصعب بن الزبري ،التي هي ُّ
أقل من يو ٍم عند قدومه،
هبا عبيد اهلل بن ّ
ٍ
مني ال ُيمكن ْ
فقدْ ُقتِ َل لي ً
يتم فيه
أن
الضيق َّ
ال يف خيمته ،وهذا ّ
ّ
نتصور فيه لقا َء مصاحلة ُّ
الز ّ
ٍ
عيل باخلالفة ،الذي مهام امتلك
تصفية ما يف قلب مصعب ِمن
حتامل ملبايعة عبيد اهلل بن ّ
ٍ
ٍ
ومداهنة ستكون دافع ًة له لقبوله تولية عبيد اهلل عىل مقدّ مة
ومداراة
من دبلوماس َّي ٍة
(((
َ
يدعمون
يعلم أنَّم شيعة
ثم كيف يتأتّى لعبيد اهلل قتال أهل الكوفة ،وهو ُ
جيشه ّ ،

توج َه ُه ،لتكون هذه احليث ّيات جمتمع ًة دافع ًة إىل ال َّظ َّن َّ
مصعب
بأن عمل ّية التَّصفية قام هبا
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
بحنكة ،والغاي ُة منها إبعاد شخصي ٍة َّ ٍ
ٍ
وهالة
قبيل من جهة األ ّم،
الزبري
ابن ُّ
َّ
ُ
مرشحة بإسناد ٍّ
ٍ
لتول ٍ
دين َّي ٍة من االحرتام والقبول لن ََسبِ ِه من جهة األبّ ،
بمنافسة قو َّي ٍة إذا
سيايس،
شأن
ٍّ
ّمو؛ المتالكها مفاتيح النّجاح الفاعلة ،وإحلاق هتمة القتل
ُأطلق هلا عنان االنتشار والن ّ

خاصةّ ،
يعي عا ّمة.
باملختار لتحجيم التّأييد
الكويف له ّ
والش ّ
ّ

ويبدو ّ
أن مصعب ًا كان حيرص عىل زرع هذه القناعة ليحصد نتائجها مستقب ً
ال يف

إلصاق هتمة القتل باملختار ،عن طريق استغالل تواجد عبيد اهلل معه؛ لتسقيط شخص ّية
املختار بذلك ،وما سيحدث مستقب ً
...أيا النّاس،
ال بتخطيطه يف ّاتام املختار ،بقوله:
ّ

املختار ّ
حممد ،وهذا و ّيل الثأر – يعني عبيد اهلل
يغركم بأنَّه ُيطالب بدم آل ّ
كذاب ،وإنّام ّ

عيل– يزعم أنَّه ُم ٌ
بطل فيام يقول ،(((وهبذا َّ
فإن الفائدة األكرب من اغتيال عبيد اهلل بن
ابن ّ

قوة
عيل
الزبري حت ًام ،ودالئل ّ
ستصب يف صالح مصعب بن ّ
االتام التي ذكرناها متتلك ّ
ُّ
ّ
الرسل وامللوك.115 ،104/6 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( اليعقويب ،تاريخ.184/2 :
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اجلريمة التي حاول مصعب إبعادها عنه ،بقوله للمه ّلب بن أيب صفرة :إنَّام قتله َمن
يز ُع ُم أ َّن ُه ألبيه شيعةَ ،أ َما َّإنم قدْ قت ُلو ُه وهم يعرفو َن ُه.(((

ُ
علي ّ
ال�شهيد (121هـ738/م)
�شيعة الب�صر ِة وثورة زيد بن ّ

أهم ال ّثورات العلو ّية بعد ثورة اإلمام
عيل يف الكوفة من ّ
تُعدُّ ثورة زيد بن ّ
حلسني؛ ملا حيت ّله قائد ال ّثورة من مكانة ُمتم ّيزة عند أهل البيت وشيعتهمَّ ،
ولعل
ا ُ
للتوجه ّ
عيل ملدَّ ة شهرين ،بعد رحلة
خري مصداق
ّ
الش ّ
يعي يف البرصة هو إيواؤها زيدَ بن ٍّ

ّمسك الكبري هبذا
خت ّفيه األوىل يف دور الكوف ّيني((( ،وهذا اإليواء هو
مظهر من مظاهر الت ُّ
ٌ
ٍ
جذور دين ّي ٍة
نابع من
الرغم من خماطر مواجهة عقاب وسطوة الدّ ولة ،وهذا ٌ
ال ّثائر ،عىل ُّ
عزز أهل البرصة هذا التّضامن مع
والئ ّي ٍة
ْ
منحت ال ّثقة يف ركوب تلك املخاطر ،وقدْ َّ
ِ
إخفائه بانتامئهم إىل جيشه ومشاركتهم يف ثورته ،بل مطالبتهم ببقائه وجيشه
ال ّثائر يف

ٍ
وتوافق
عندهم ،ما يعني تبنّي الدّ عم الكامل لل ّثورة عندهم ،وهذا راجع إىل وجود دع ٍم
ّ
ّ
األقل– لشخص ال ّثائر وثورته ،فقدْ أشار أبو الفرج
مجاعي
–للشيعة يف البرصة عىل
ٍّ
األصفهاين إىل ذلك ،قائالًَّ :
إن ّ
الشيعة لقوا زيد ًا ،فقالوا له :أي َن خترج عنّا –رمحك
ّ

َ
يرضبون بني أم َّية هبا
اهلل– ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة والبرصة وخراسان،
دونك ،وليس ِق َب َلنا من أهل َّ
الشام َّإل عدّ ٌة يسريةٌ؟.(((

َّص النتامءات جيش زيد( :البرصة ،والكوفة ،وخراسان)
الرغم من إيراد الن ِّ
وعىل ُّ
كل ٍ
أن تفصيالت فاعل ّية دور ِّ
مع بيان عددهم( :مائة ألف)َّ ،إل َّ
انتامء وتأثريه يف ال ّثورة
وحتركاته ،وإغفال دور أتباعه أ ّدى
غري معروف ،وتركيز األخبار ّيني عىل شخص ال ّثائر ّ

البالذري ،أنساب األرشاف.439/6 :
الرسل وامللوك104/6 :؛ و ُينظر:
(((
ّ
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.434/3 :
((( ُينظر:
ّ
الزيد ّية:
أئمة ّ
حممد ،احلدائق الورد ّية يف مناقب ّ
احلل ،محيد بن ّ
((( مقاتل ال ّطالب ّيني :ص91؛ و ُينظرّ :
ص.15
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ٍ
ٍ
ٍ
وافية عن ذلك الدَّ ور.
معلومات
نقص يف استيفاء
إىل
الشيعة ٍ
لزيد وبياهنم له َّ
َّإل َّ
أن خماطبة ّ
أن له أنصار ًا يف هذه األمصار ال ّثالثة :الكوفة،
التكّز ّ
يعي يف األمصار اإلسالم ّية آنذاك،
البرصة ،خراسان ،هو ما يعطي إشارة إىل ّ
الش ّ
الذي تأيت البرصة فيه باملرتبة ال ّثانية ،فض ً
عم وجده زيد بنفسه عند اختفائه فيها ملدّ ة
ال ّ

شهرين ،وهو ما ُيشري إىل تفاعل شيعة البرصة مع هذه ال ّثورة العلو ّية ّ
الشيع ّية ،هذا من

ٍ
جانب آخرَّ ،
فإن كالم شيعة الكوفة بلسان أهل البرصة وخراسان إزاء
جانب ،وم ْن
ٍ
وتفحص
موقف من هذا النّوع ال يأيت من فراغٍ ،وال يأيت من عدم استرشاف واختبار
ّ
لنوايا البرص ّيني واخلراسان ّيني ومواقفهم ،بل البدّ من أنَّه أتى من خالل لقاءات بني هذه

األطراف ،أو عىل ّ
أن هناك مراسالت جدّ ّية بينهاَّ ،إل َّ
أقل الفروض َّ
تبي
أن املصادر مل ّ
طبيعة هذه املشاركةّ ،
حالت دون املشاركة البرص ّية
الزمن َّية لثورة زيد
ْ
ولعل قرص املدَّ ة َّ

يف ذلك.

ُ
الب�صر ِة من ثور ِة �إبراهيم بن عبد اهلل بن احل�سن �سنة (145هـ762/م)
موقف
ِ
�شيعة ْ
ِ ِ
حمم ٍد) ،الذي
ْ
(الرضا م ْن آل ّ
استرتت الدّ عوة الع ّباس ّية وراء شعار طرحته ،وهوِّ :
َ
يرغبون يف حتويل اخلالفة إىل
كسبت من خالله والء كثري من املسلمني الذين كانوا
ْ
وسقطت الدَّ ولة األمو ّية حرص الع ّباس ُّي َ
اهلاشمي ،وبعد ْ
ون عىل
أثمرت ال ّثورة
أن
البيت
ْ
ْ
ّ

ّنصل عن التزاماهتم ،خصوص ًا جتاه ِّ
وباألخص مع
الشيعة،
ِّ
السلطة بأيدهيم ،والت ُّ
تركيز ُّ

كانت له بيعة يف أعناقهم ،كام أشار
األصفهاين((( إىل
حممد بن عبد اهلل بن احلسن ،الذي ْ
ّ
ّ

مرتني ،إحدامها بمكَّة يف املسجد احلرام،
حممدَ بن عبد اهلل َّ
ذلك ،قائالً :بايع أبو جعفر َّ
ٌ
مكان بأعىل املدينة.
واألخرى يف األبواء ،وهو
وعىل أثر ذلك ،شهد عهد أيب جعفر املنصور ( )#158-136حركتني شيع َّيتني

((( ُينظر :مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.205
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حممد بن عبد اهلل بن احلسن يف املدينة ،وقام أخوه إبراهيم بن عبد اهلل
كبريتني؛ إ ْذ ثار ّ
عيل بن أيب طالب يف البرصة((( ،وقدْ متكّن من إخضاع
ابن احلسن بن احلسن بن ّ
دت مركز اخلالفة -آنذاك -يف الكوفة ،ووصفه أبو الفرج
البرصة ك ِّل ّي ًا لنفوذه ،فهدّ ْ

حممد((( يف الدّ ين
األصفهاين ،قائالً :وكان إبراهيم بن عبد اهلل جاري ًا عىل شاكلة أخيه ّ
ّ
والشدّ ة ،وكان يقول شيئ ًا يف ّ
والشجاعة ّ
والعلم ّ
الشعر.(((

وبعد ْ
أن ألقى املنصور القبض عىل أبيه عـبد اهلل بن احلسن((( ،غادر إبراهيم وأخوه
(((
بنفسيهام ،وتن ّقل إبراهيم بني ٍ
استقر
ثم
َّ
كثري من املدن واألمصار ّ ،
حممد احلجاز ناجيان َ
ّ

البالذري إىل هذاً ،
قائال:
ُمتخ ّفي ًا يف البرصة ،وذلك يف َّأول سنة ( ،((()#143فقدْ أشار
ّ
َّ
ثم رجع
حممد ًا وإبراهيم قدما البرصة ،فنزال عىل أيب حفص موىل آل كدير
املازينّ ،
إن َّ
ّ

حتول إىل بني
ثم ّ
حممد إىل املدينة ،يف حني ّ
حتول إبراهيم يف منزل عند املغرية بن الفزعّ ،
َّ
(((
ثم جعل يتن ّقل ،وكان خروجه يف َّأول يوم من شهر رمضان سنة مخس
راسب ّ ،

((( هو أبو احلسن ،إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،وأ ّمه هند
ايس ،وقتل يف بامخرى قرب
بنت أيب عبيدة ،من أصحاب اإلمام ّ
الصادق ،خرج عىل املنصور الع ّب ّ
األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.219-204
الكوفة ،سنة ُ .#145ينظر :أبو الفرج
ّ
الزك َّية ،خرج
ب بذي النَّفس َّ
حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالبُ ،ل ِّق َ
((( ّ
ِ
وتسمى باخلالفةَّ ،إل أنَّه ُقت َل سنة ُ .#145ينظر :ابن
ايس يف املدينة ،وغلب عليها،
ّ
عىل املنصور الع ّب ّ
حجر ،تقريب التهذيب.94/2 :
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.210
((( عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،أ ُّمه فاطمة بنت ُ
احلسني بن عيل ،من
ايس يف اهلاشم ّية.
سادات أهل املدينة ،وع ّباد أهلها ،وعلامء بني هاشم ،مات يف حبس املنصور الع ّب ّ
ُينظر :ابن ح ّبان ،مشاهري علامء األمصار :ص.205
الرسل وامللوك623-622/7 :؛ وابن نشوان ،رشح رسالة احلور العني
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
السامعني :ص.272
وتنبيه ّ
الرسل وامللوك.623/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
املوحدة ،منسوبة إىل مالك بن ميدعان بن مالك بن نرض بن
السني والباء
ّ
((( بني راسب :بكرس ّ
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وأربعني ومائة.(((
َ

وعىل هذاَّ ،
الزمن َّية التي بقي فيها إبراهيم يف البرصة تستلزم تعاون ًا خيرج من
فإن املدَّ ة َّ
ّضحوي ،فوجود شخص ّي ٍة مثل إبراهيم يعمل
العقائدي الت
العاطفي نحو التّبنّي
البعد
ّ
ّ
ّ
ٍ
السلطة َّ
الشديد
بالسلطة عن طريق ثورة َّ
مؤجلة هو أحدُ طرفيها ،وحرص ُّ
لإلطاحة ُّ
ٍ
ٍ
متعاون ضدَّ هاُّ ،
عزز
أي
السلطة
كل ذلك ُي ِّ
وتعسفها مع ِّ
ُّ
عىل تع ُّقبها ،مع معرفة ببطش ُّ
ٍ
القناعة َّ
استعداد لتبنّي هذه التّضحية ،وما تن ّقالت
بأن ت ّيار التَّش ُّيع يف البرصة كان عىل
ِ
والس ّية قائ ًام فيهاَّ -إل ٌ
واضح عىل
دليل
ٌ
إبراهيم يف البرصة -التي كان ُب ْعدُ االحتضان ّ ّ
السلطة ،وما خت ّفي إبراهيم بن عبد اهلل طول هذه املدّ ة،
االستعداد ملعاودة ال ّثورة بوجه ُّ
صدى لواقع وجود ّ
الشيعة يف البرصة ومطاولتهم يف إسناد العلو ّيني ،حتّى أشار أبو
َّإل
ً

اشتملت عليه طفوف
عيل أمر إبراهيم ،حني
ْ
جعفر املنصور إىل ذلك ،قائالًَ :
غمض َّ
البرصة(((.

(((
الباحثني َّ
السياس ّية
يرى أحدُ
َ
أن اختيار إبراهيم البرصة هو ما حتَّمته األوضاع ّ
ِ
خاصة املنصور
السياس ّية تتحدَّ د يف قول أحد َّ
يف األمصار اإلسالم ّية ،وهذه األوضاع ّ
(((
فلمـا سأله املنصور
ايس ،وهو جعفر بن حنظلة
البهراين حي ُّثه عىل االهتامم بالبرصةّ ،
ّ
الع ّب ّ

ٍ
حرب ،بحسبهم ْ
عن سبب ذلك ،أجابَّ :
أن
حممد ًا ظهر باملدينة ،وليسوا بأهل
ألن َّ
معاين ،األنساب:
والس
األزد ،وهي قبيلة ْ
نزلت البرصةُ .ينظر :خليفة بن خ ّياط ،الطبقات :ص195؛ ّ
ّ
.25/2
البالذري ،أنساب األرشاف.341/3 :
(((
ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.212
يثي ،سمرية خمتار ،جهاد ّ
األول :ص.151-150
الشيعة يف العرص الع ّبايس ّ
((( ُينظر :ال ّل ّ
القرسي ،يف عهد هشام بن عبد
((( جعفر بن حنظلة البهراين :ويل والية خراسان بعد أسد بن عبد اهلل
ّ
ايس ،وكان عىل صوائف الع ّباس ّيني.
امللك سنة ّ ،#120
ثم ُع ِز َل عنها ،وعاش حتّى حكم املنصور الع ّب ّ
ابن كثري ،البداية والنهاية.110/10 :
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ُيقيموا شأن أنفسهم ،وأهل الكوفة حتت قدمك ،وأهل َّ
الشام أعداء آل أيب طالب ،فلم

كانت ستكون الكوفة ،إلَّ َّ
يبق َّإل البرصة .(((ومع َّ
أن
َ
أن أولو ّية االختيار عند إبراهيم ْ
كانت سبب ًا يف العزوف عن هذا االختيار ،فاملنصور
إجراءات املنصور احلازمة والقاسية ْ

قام فيها بنفسه ،وأ َم َر َ
السواد ،وهدّ د َمن يمتنع عن ذلك بالعقاب،
أهل الكوفة بلبس َّ
ليسودوا مالبسهم ،بعد عجز املصابغ عن ذلك(((،
حتّى باع الب ّقالون املداد للنّاس
ِّ

كل َمن وجده يف الكوفة بعد عتمة ال ّليل ،وقام بقتل ِّ
وأ َم َر بأخذ ِّ
كل َمن علم بميله إىل
إبراهيم بن عبد اهلل ،بإرسال رجاله إىل بيته ليالً ،حتّى إذا غسق ال ّليل ،وهدأ النّاس،

الرجال س ّل ًام ،وتس ّللوا إىل داره فقتلوه ،ومحلوا خامته إىل احلاكم((( ،وأقام
تس ّلق هؤالء ّ
رغمون َّ
مار هبم عىل ْ
َ
أن
الرئيسة بني املدن ،وكان اجلند ُي
كل ٍّ
املنصور املسالح عىل ال ُّطرق َّ

ُيقسم بال َّطالق والعتاق واحلالل واحلرام ،أنَّه ليس إلبراهيم شيعة ،وال هيوى هواه،
وال ُيضمر َّإل مثل ما أظهر((( ،وعىل هذا َّ
فإن املنصور اختذ الكوفة مركز ًا له؛ إدراك ًا منه

ّحرك ّ
حترك يف مكانه ،فقدْ رضب طوق ًا
يعي ،ليتمكّن من وأد ِّ
أي ُّ
الش ّ
مه ّيتها يف إسناد الت ّ
أل ّ

أمن َّي ًا مشدّ د ًا عىل دخول وخروج النّاس ،مع إرهاب شديد ألهلها ،وقتْل َمن يلتمس فيه
إسناد إبراهيم أو حم ّبته ،بل ر َّبام قتلوا أناس ًا مل يكن إبراهيم هو هدف خروجهم ،فقاموا

باحتزاز رؤوسهم ونصبها يف بعض طرقات الكوفة؛ إيغاالً يف إرعاب أهلها(((.

َّ
مت من
إن هذه اإلجراءات القاسية وا ُملرعبة
حج ْ
ْ
نجحت يف حتييد الكوفة ،أو َّ

دورها املتو ّقع يف إسناد حركة إبراهيم ،الذي يظهر أنَّه كان يستحرضها بوصفها خيار ًا
الرسل وامللوك.629/7 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.213-212

الرسل وامللوك631/7 :؛ و ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني:
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
ص.213
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.215-214
الرسل وامللوك.634-632/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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حالت دون ذلك ،ليكون اختيار البرصة ثاني ًا هو
ّأوالً ،لك ّن إجراءات املنصور الفاعلة
ْ
ّوجه يف األخذ باختيار البرصة بعد الكوفة عند إبراهيم ،ما
األصلح ،وممَّا يؤ ّيد هذا الت ّ
فلم صار بالكوفة مل جيد
أورده اليعقو ّ
يب ،قائالً :وكان إبراهيم بن عبد اهلل قصد الكوفةّ ،
ربه ،فوضع األبصار واحلرس ِّ
بكل موضع ،فرام اخلروج ،فلم
نارص ًا ،وبلغ أبا جعفر خ ُ

يقدر ،فعلم أنَّه أخطأ ،فأعمل احليلة ،وكان مع إبراهيم ٌ
رجل يقال له سفيان بن يزيد

العم ّي((( ،فصار إىل أيب جعفر ،فقال له :يا أمري املؤمنني ،تؤ ّمنني وأد ُّلك عىل إبراهيم
ّ
بعد ْ
فوج ْه معي رج ً
ال ُيو َث ُق
أن أدف َعه إليك؟ فقالَ :
أنت آم ٌن ،وأي َن هو؟ قال :بالبرصةِّ ،

دواب الربيد ،واكتُب إىل عامل البرصة حتّى أد َّله عليه ،فيقبض عليه،
به ،وامحلني عىل
ّ
فوجه معه أبا سويد ،فخرج ومعه غالم عليه ج َّبة صوف ،وعىل عنقه سفرة فيها طعام،
َّ
فلم صار إىل البرصة ،قال سفيان أليب
حتّى ركب الربيد ،ومعه أبو سويد وذلك الغالمَّ ،

الرجل! ومىض فلم َي ُعدْ  ،وكان الغالم الذي عليه ج ّبة
سويد :انتظرين حتّى أعرف خرب َّ
فلم أبطأ صار أبو سويد إىل سفيان بن معاوية بن يزيد بن
ُّ
الصوف إبراهيم بن عبد اهللّ ،
الرجل؟ قال :ال أدري ،فكتب إىل أيب جعفر
امله ّلب ،وكان عامل النّاحية ،فقال له :أي َن ّ

(((
الرواية تعكس مدى مراقبة املنصور
وأنا حيلة . وهذه ّ
املنصور ،فعلم أنَّه إبراهيمَّ ،

للسلطة الع ّباس ّية.
واهتاممه بإلقاء القبض عىل إبراهيم؛ ملا يم ّثله األخري من هتديد ُّ

السياس ّية النّاجتة عـن حتجيم الكوفة بسبب إجراءات
وعىل هذا ،تكون احلتم ّية ّ

هت نحو اختيار البرصة من قبل إبراهيم ،غري متناسني االعتبارات
وج ْ
السلطة ،قدْ ِّ
ُّ
قوات خارج ّية
األُ َخر التي متتلكها البرصة ،من عدم وجود جيوش مرتبطة باخلالفة ،أو ّ
السلطة الدّ اخل ّية يف
ُم َّصنة فيها؛ إ ْذ يكون االتّكاء عىل القبائل القو ّية التي تكون بمنزلة ُّ

الطربي،
مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن متيمُ .ينظر:
ّ
العم ّي ،وهو ّ
((( هو من ولد ّ
الرسل وامللوك.73/4 :
تاريخ ّ
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب264-263/2 :؛ وابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون.245-244/3 :
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املؤهل لنجاح حركة إبراهيم بوجه املنصور الع ّبايس
استتباب أمورها((( ،وهذا الفراغ ِّ
َف َط َن إليه إسحاق بن مسلم
العقييل((( ،الذي نصح املنصور بإرسال أربعة آالف من جند
ّ

ّ
الشام إىل البرصة خشية ظهور إبراهيم فيها((( ،وال يمكن جتاهل املوقع اجلغرايف البعيد

عن مركز اخلالفة آنذاك من الكوفة التي نزهلا املنصور ،ما ُيتيح فسح ًة زمن َّي ًة الستتباب

اإلعالن وترتيبه وتنظيم األمور ،فض ً
ال عن ال ّثراء املا ّدي الذي حتمله خزينتها ،والنّاجم
ِ
حلاظ صالح ّية البرصة لتبنّي احلركات املعارضة؛
مع
عن التّجارة مع العامل
اخلارجيَ ،
ّ
الفكري
بالضورة إىل اختالف التكوين
نظر ًا إىل اختالف النّسيج
االجتامعي املؤ ّدي َّ
ّ
ّ
قوته عىل حسب أرجح ّية فكر
والعقائدي فيها ،الذي يسمح بوجود دع ٍم خيتلف يف ّ
ّ

الشع ّية والعقائد ّية ،وهلذا
السلطة وامتالكها تسويغات ال ّثورة ّ
احلركة ال ّثائرة بوجه ُّ

ُوصف اجتاه البرصة
باحليادي(((.
ّ

ومع وجاهة ّ
كل األسباب املذكورة آنف ًا يف اختيار إبراهيم بن عبد اهلل البرصةَّ ،إل
َ

التكيز عىل وجود ّ
َّ
اخلط ّ
واملشجع عىل اختيار إبراهيم ،مل ينل
الساند،
أن عدم ّ
ّ
يعي ّ
الش ّ
مساح ًة كافي ًة من االهتامم ،والباحث يرى َّ
أن أبرز مالمح هذا التّواجد واإلسناد هو يف
للسنتني ،ويف ِّ
تبنّي التّواجد ّ
ظل
الشيعي حلركة إبراهيم خالل هذه املدّ ة ّ
الزمن ّية املقاربة ّ
ِ
غاشمة يف معاقبة مناوئيهاِ ،
ٍ
ٍ
ٍ
وح ٍ
ٍ
ٍ
مفارقة
رص عىل عد ِم
لسلطة
دؤوب
وسعي
مطاردة
ٍ
ٍ
ايس إىل القول
إبراهيم ملكانه يف بلدة واحدة ،هي :البرصة ،حتّى دفع ذلك املنصور الع ّب ّ

(((
َّ
الس ّية التي
بأن أمر إبراهيم قدْ َغ َم َض عليه يف البرصة  ،ما يعطي انطباع ًا عن حجم ّ ّ

((( ُينظر :فوزي ،فاروق عمر ،تاريخ العراق يف عرص اخلالفة العرب ّية اإلسالم ّية :ص.74
((( هو الذي بعثه أبو جعفر املنصور إلحصاء ما بيد أيب مسلم اخلراساين من خزائن وأموالُ .ينظر:
اليعقويب ،التّاريخ.265/2 :
الرسل وامللوك.629/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :فوزي ،فاروق عمر ،الع ّباس ّيون األوائل :ص.145
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.212
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العقائدي،
والصدق
حترك إبراهيم ،وهذا ال يتأتّى ّإل من أتبا ٍع فيهم الوالء
ْ
ّ
ّ
رافقت ّ
ورصاحة االنتامء يف حدّ ه األقىص ،فض ً
ال عن رواية زواج إبراهيم يف البرصة(((؛ إ ْذ من
ٍ
ٍ
العقائديَّ ،
غري املعقول ْ
وإل
بتوجهه
معرفة
بامرأة من غري
أن يكون ارتباط إبراهيم
ّ
ُّ

ستكون وباالً عليه ،وسبب ًا يف انكشاف أمره ،فض ً
الزواج األرس ّية يف
ال عن امتدادات ّ
توجهات
احلدّ األدنى ،والقبل ّية يف احلدّ األعىل ،التي ستكون هي -أيض ًا -متوافقة مع ّ
هذا ال ّثائر.

َّ
وتعسفها ،وبخل املنصور ،بوصفهام سبب ًا يف إسناد
السلطة الع ّباس ّية
إن
َ
ّ
إدراج ظل ِم ُّ

ثم اختفى يف البرصة –أي :إبراهيم–،
أهل البرصة إلبراهيم ،اعتامد ًا عىل الن ِّ
َّص القائلّ :
فيستجيبون له؛ لشدَّ ة ب ِ
غضهم املنصور لب ِ
َ
وتعسفه ،(((وانقياد
خل ِه
فجعل يدعو النَّاس
َ ُ
ُ
ُّ

بعض
التارخيي يف حتليل موقف أهل البرصة من ثورة إبراهيم،
النص
َ
الباحثني((( إىل ذلك ِّ
ّ

ير ُد عليه َّ
كانت عا َّمة ،تشمل أمصار الدَّ ولة اإلسالم ّية كا ّف ًة ،وال ُيستثنى
أن هذه احلالة
ْ
ِ
ٍ
أسباب ُأخر ،و ُيعيل
وجاهة
ترجيح
األمر الذي يقتيض
َ
منها أحدٌ  ،وال ُّ
ختتص هبا البرصةُ ،
م ْن شأهنا ،وال ينقاد لسطوة النُّصوص التّارخي ّية وحضورها.
إن قراء َة الباحث يف وجود ِّ
َّ
خط التَّش ّيع ال تُق ِّلل ِمن رجاحة األسباب األُ َخر التي

وردت يف النّصوص التّارخي ّية،
التكيز عليها ،وهي اجلوانب املا ّد ّية والعسكر ّية التي
تم ّ
ْ
َّ
حممد بن عبد اهلل يف املدينة ،دعا املنصور
وقدْ أشار إىل ذلك
ّ
املسعودي ،قائالًَّ  :ملا ظهر ّ
ِ
ٍ
العقييل ،وكان شيخ ًا ذا ٍ
خارجي
عيل يف
إسحاق بن مسلم
ٍّ
رأي وجتربة ،فقال له :أش َّ
ّ
الرجل ،قالٌ :
رجل من ُولد فاطمة بنت رسول اهلل ،ذو علم
عيل ،قالِ :ص ْ
ف يل َّ
خرج َّ
ٍ
عيل ،وولد جعفر وعقيل ،وولد عمر بن
وزهد وورعٍ ،فقالَ :
فمن تبعه؟ قالُ :ولد ّ
الرسل وامللوك.641/7 :
البالذري ،أنساب األرشاف349/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الذهبي ،تاريخ اإلسالم.22/6 :
(((
ّ
((( ُينظر :املوزاين ،أبو طالب زايد خلف ،البرصة منذ بداية العرص الع ّبايس حتّى سنة  :#247ص.50
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ف يل البلد الذي قام
الزبري بن العوام ،وسائر قريش واألنصار ،قالِ :ص ْ
اخل ّطاب ،وولد ّ

ثم قال :اشحن
زرع وال
ٌ
به ،قال :بلدٌ ليس هبا ٌ
رضع ،وال جتار ٌة واسع ٌة ،ففكَّر ساعةّ ،
بالرجال ،فقال املنصور يف نفسه :قدْ ِ
الرجل! أسأله
خر َ
ف َّ
-يا أمري املؤمنني -البرصة ّ

بالرجال ،فقال له :انرصف يا شيخ،
عن
خارجي خرج باملدينة ،يقول :اشحن البرصة ّ
ٍّ
ثم مل يكن َّإل يسري ًا حتّى ورد اخلرب َّ
عيل
ّ
أن إبراهيم قدْ ظهر يف البرصة :فقال املنصورَّ :
ثم قال لهَّ :إن قدْ شاورتُك يف ِ
خارجي خرج باملدينة،
أمر
ٍّ
فلم دخل عليه أدناهّ ،
بالعقييلّ ،
عيل ْ
ذكرت
بالرجالَ ،أو كان عندك من البرصة ِع ْل ٌم؟ قال :ال،
َ
َ
أن اشحن البرصة ّ
فأرشت َّ
ٍ
ذكرت يل البلد الذي هو فيه ،فإذا
ثم
يل خروج
َ
رجل إذا خرج مثله مل يتخ ّلف عنه أحدٌ ّ ،
فقلت :إنَّه ٌ
ّرت يف مرص،
هو ض ّيق ال حيتمل اجليوش،
رجل سيطلب غري موضعه ،ففك ُ
ُ
فوجدتا مضبوطةَّ ،
فخفت عليها منه؛
ّرت يف البرصة،
ُ
والشام والكوفة كذلك ،وفك ُ
ُ
أحسنت ،وقدْ خرج هبا أخوه.(((
فأرشت بشحنها ،فقال له املنصور:
خللوها،
َ
ُ
ّ

إن َّ
َّ
كل األسباب الدَّ اعية إىل اختيار البرصة هي تالية يف ترتيبها ملقدّ مة وجود األنصار

العقائدي مع شخص ال ّثائر –إبراهيم– وهم ّ
الشيعة يف
واألتباع أصحاب االتّفاق
ّ

البرصةَّ ،
ايس ،ال ّلذين
وإل بامذا يمكن تفسري هزيمة جعفر
ّ
وحممد ابنَي سليامن الع ّب ّ
عيل عام ( ،)#142فض ً
ال عن مجع أتباعهام
بقيا بالبرصة بعد وفاة أبيهام سليامن بن ّ
الذين انتظم عددهم يف ثالثة آالف((( ،وقيل :ستامئة فارس((( ،ملواجهة إبراهيم بعد
خروجه يف البرصة ،ومع حماولة إبراهيم استاملتهمَّ ،إل أنَّه أخفق يف ذلك((( ،فأرسل

املسعودي ،مروج ّ
الذهب.278/3 :
(((
ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ص.499
الرسل وامللوك635/7 :؛ و ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.102/5 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.215
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إليهم املضاء بن القاسم
اجلزري((( يف مخسني فارس ًا ،وقيل :خرج بثامنية عرش فارس ًا،
ّ
َ
وثالثني راج ً
لتحدث معرك ًة حامي ًة ينتج عنها هزيمة ابنَي سليامن ،وجرح أحدمها
ال(((،

يف املعركة ،ل ُيغادرا البرصة إىل ميسان((( ((( ،ويبعثا بكتاب إىل املنصور الع ّبايس ،ليخرباه

بظهور إبراهيم(((.

أن هزيم َة العدد الكبري واملتو ّقع اإلسناد من الدّ ولة الحق ًا ،أمام ٍ
ٍ
ويبدو َّ
صغري،
عدد
َ
ٍ
سيايس هلام منذ
ظهور
مع مالحظة إمكان بروز رغبة أوالد سليامن يف تأكيد نجاح َّأول
ٍّ
ُ
عوامل انتصار واضحة
وفاة والدمها؛ طمع ًا يف املكانة واحلظوة عند املنصور -وهي
هلم ،الس ّيام َّ
أن األمر يف بداية ظهور إبراهيم -ال يمكن تربيره َّإل بعمق االنتامء لقض ّية
اعمني ِّ
بأنم كانوا من ّ
خلط أهل
إبراهيم والوالء له ،وهذا
الشيعة الدّ
َ
ُ
يدفع إىل القول َّ

الرفض وال َّثورة ،األمر الذي انعكس عىل أدائهم القتا ّيل ،الذي أ َّدى إىل
البيت يف َّ
هزيمة أعدائهم مع ق ّلة عددهم.

َّ
وإن ممّا يعضدُ نسبة التش ّيع إىل اجلامعة أو األشخاص الذين ساندوا إبراهيم يف
ِ
املكان اآلخر الذي كان فيه
األصفهاين إىل
استتاره بالبرصة ،ما أشارإليه أبو الفرج
ّ
قائالَّ :
الض ّب ّي((( ً ،
إن إبراهيم بن عبد اهلل
حممد ّ
اختفاء إبراهيم ،وهو دار ّ
املفضل بن ّ

ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
الرسل وامللوك.635/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
احلموي ،معجم
((( ميسان :اسم كورة واسعة كثرية النّخل ،تقع ما بني البرصة وواسط .ياقوت
ّ
البلدان.242/5 :
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ.264/2 :
الرسل وامللوك.640/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الض ّبي ،خرج مع
الرمال ،ويقال :ابن أيب ّ
الريال ،أو ّ
((( أبو الع ّباس بن يعىل بن عامر بن سامل بن أيب ّ
باملفضل ّيات ،تويف
املهدي ،فعمل له أشعار ًا خمتار ًة ُس ِّم َي ْت
إبراهيم ،فظفر به املنصور وعفا عنه ،وألزمه
ّ
َّ
الرجال.410/4 :
سنة ُ .#138ينظر :ابن النديم ،الفهرست :ص75؛
والتفريش ،نقد ّ
ّ
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الض ّب ّي يف وقت استتاره ،(((وقدْ وصفه األصفهاين َّ
بأن له غاشية
املفضل ّ
نزل عىل ّ

الطويس هذه َّ
الشخص َّية يف رجاله من أصحاب اإلمام
عىل التّش ّيع ،(((وقدْ عدَّ
ُّ
البغدادي :بأنَّه كان أخبار َّي ًا مو َّثق ًا(((.
الصادق ،(((وقال عنه
َّ
ّ
ويظهر َّ
البرصي قدْ اتّبعته بعد اشتهار أمره وخروجه ،الذي
أن بق َّية رشائح املجتمع
ّ

املؤر َ
غرة شهر رمضان ،سنة مخس وأربعني
خون عىل أنَّه كان يف ليلة االثننيّ ،
أمجع ّ
ومائة((( ،بعد ْ
الزك َّية يأمره باخلروج((( ،وقدْ أشار
حممد ذي النَّفس َّ
أن جاءه كتاب أخيه ّ

األصفهاين إىل ذلك ،قائالًَّ :
إن إبراهيم استجاب دعوة أخيه مبارش ًة بعد
أبو الفرج
ّ
(((
املقرر مع إبراهيم ،يف حني تقول روايات ُأ َخر
وصول كتابه إليه بال ّثورة ،وقبل املوعد َّ

ُّ
بتأخره يف إشهار أمره بعد وصول كتاب أخيه؛ نتيج َة مرضه((( الذي أعاقه عن ذلك
البالذري إىل سبب ُّ
تأخره بانشغاله بزوجته التي تأتيه ُمتز ّينة،
حتّى شفائه ،وقدْ أملح
ّ

ّحوي ،يقول:
تزوج إبراهيم هبكنة بنت عمر بن سلمة
اهلجيمي ،فكان يونس الن ّ
قائالًّ :
ّ
جاء إبراهيم ليزيل ملك ًا فأهلتْه امرأ ٌة بطيبها وخضاهبا ،و ُأيت املنصور بالتيم ّية ،فرتكَها

((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص225؛ و ُينظر :ابن عبد ر ّبه ،العقد الفريد:
.28/3
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.250
((( ُينظر :رجال الطويس :ص.84
((( ُينظر :تاريخ بغداد.122/13 :
الرسل وامللوك635/7 :؛
البالذري ،أنساب األرشاف341/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
واملسعودي ،التنبيه واإلرشاف :ص311؛ وأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.214
ّ
الرسل وامللوك:
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص212؛ و ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
.628/7
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.212
الرسل وامللوك.552/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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بم ْز َج ِر الكلب ،حتّى فر َغ من أمر إبراهيم.(((
َ

السبب ،وهذا ال يتناسب مع مكانة
ربي((( منحى
وقدْ نحا ال ّط ّ
ّ
البالذري يف هذا َّ
ٍ
ٍ
دؤوب
نضال
شخص َّي ٍة ُع ِر َف ْت بتد ُّينها وزهدها واستقامتها ،وترويضها للنّفس ،مع

يايس ،فض ً
للسجن
تعر ْ
ضت ّ
عرف مصري عائلته التي َّ
ال عن أنَّه مل ُي َ
لتغيري الواقع ّ
الس ّ
الرأي .ويذهب أحد الباحثني((( مذهب
وال ُّظلم ،وهذه احليث ّيات جتعلنا نرفض هذا َّ
تأخر إبراهيم عن إعالن ال ّثورة ،ويرى َّ
ربي يف ّ
أن األمرين كليهام (املرض
البالذري وال ّط ّ
ّ

َ
والزواج) ،قدْ َّ
إعالن أمره وإشهاره ،ويف هذا غرابة وتناقض؛ إ ْذ كيف جيتمع أمر
أخرا
َّ
ألمر ٍ
خرت نفوسها ٍ
الزواج مع املرض عند عا َّمة النّاس ،فض ً
كبري
ال عن النُّخب التي ا ّد ْ
َّ

وعظي ٍم؟

وعىل هذاَّ ،
متأت م ْن فارق مسافة
فإن ما يعتقده الباحث من التّأخري املحسوب زمن َّي ًا ٍّ

األصفهاين عىل لسان أحد أنصار
ال ّطريق لوصول الربيد ،وهذا ما أشار إليه أبو الفرج
ّ
مرعوب ،فأخربين َّ
حممد جاءه
إبراهيم ،قائالً :أتينا إبراهيم يوم ًا وهو
ٌ
أن كتاب أخيه ّ

أسه ُل األمر
واغتم له،
خيربه أنَّه قدْ ظهر ويأمره باخلروج ،فوجم من ذلك،
ُ
فجعلت ّ
َّ

فاخرج بال ّليل ،فتقصد
وقلت :قدْ اجتمع لك أمرك ومعك األنصار واألتباع،
عليه،
ُ
ُ
نفسه.(((
السجن فتفتحه ،فتصيح حني تُصبِ ُح ،ومعك عامل من النّاس،
ْ
فطابت ُ
ّ
كثري
عندما نزل إبراهيم يف البرصة
ْ
أخذت دعوته تتَّسع وتنترش؛ لذلك خرج إليه ٌ
هني إىل
خرجت إليه مجاعات من أهايل األهواز والكوفة
من أهايل املدن؛ إ ْذ
ْ
متوج َ
ّ

البالذري ،أنساب األرشاف.349/3 :
(((
ّ
الرسل وامللوك.641/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :العاين ،حسن فاضل ،سياسة املنصور أيب جعفر الدّ اخل ّية واخلارج ّية :ص.301
((( مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.212
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ٍ
مكان إىل آخر بني بيوت
البرصة لالشرتاك والوقوف بجانبه((( ،وأخذ إبراهيم يتن ّقل من

أنصاره ،حتّى يأيت الوقت املناسب إلعالن ثورته ،ويف ليلة َّأول شهر رمضان سنة
( )#145خرج إبراهيم يف بضعة عرش فارس ًا ،ووصل إىل مقربة بني يشكرّ ،
واتذها
اغبون يف االنضامم إليه؛ إ ْذ َّ
َ
مقر ًا جديد ًا له(((؛ وذلك من أجل ْ
إن
الر
أن يتوافد عليه َّ
َّ
ّطورات
يسهل عليه عمل ّية االتصال بأنصاره كا ّفة((( ،وبعد هذه الت ّ
املقر اجلديد ر ّبام ّ
هذا َّ

وصلت
السيطرة عىل دار اإلمارة وتنحية الوايل سفيان بن معاوية((( ،و ّملا
ْ
أخذ يفكر يف ّ
محاد األثرم)،
أخبار إبراهيم إىل املنصور قام بإرسال التّعزيزات إىل البرصة بقيادة (أيب ّ

قواته إىل البرصة متكّن إبراهيم وأتباعه من االستيالء عليها ،وعىل ّ
كل
و ّملا
ْ
وصلت ّ
ٍ
ٍ
توجه إىل املسجد
دواب وآلة
ما يملكونه من
حرب تابعة هلم((( ،وبعد هذا االنتصار َّ
ّ
ٍ (((
اجلامع،وصل بأصحابه ،وأقبل النّاس إىل إبراهيم بني ٍ
ّ
توجه بعد
ناظر
ثم َّ
ونارص ّ ،
ذلك إىل دار اإلمارة ،وهو اهلدف األساس إلبراهيم؛ َّ
ألن االستيالء عليها ر ّبام ُيؤ ِّم ُن من

رش اخلالفة ،فض ً
حتصن الوايل سفيان
السيطرة عىل بيت املال واملرافق األُ َخر ،وقدْ َّ
ال عن َّ
ِّ
ابن معاوية يف دار اإلمارة ،فأرسل إبراهيم إليه خيربه برضورة خروجه من دار اإلمارة،
وتسليمها إ ّياه ،فوافق سفيان رشيطة ْ
يمنح األمان ،له وألتباعه ،فوافق إبراهيم عىل
أن َ

يثي ،سمرية خمتار ،جهاد ّ
األول :ص.154
الشيعة يف العرص الع ّبايس ّ
((( ُينظر :ال ّل ّ
الرسل وامللوك633/7 :؛ وخليفة بن خ ّياط ،تاريخ.449/2 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون.245/3 :
مرتني يف زمن املنصور ،األوىل
((( سفيان بن معاوية بن يزيد بن امله ّلب بن أيب ُصفرة ،وقدْ ويل البرصة ّ
ثم ُعزل ،والثانية سنة  ،#142وهو الذي قتل ابن املق ّفع بأمر من املنصورُ .ينظر :خليفة
سنة ّ ،#137
ابن خ ّياط ،التاريخ :ص.337
((( ُينظر :جمهول ،العيون واحلدائق.251/3 :
الرسل وامللوك.635/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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ٍ
ذلك ،فدخل هو وأنصاره دار اإلمارة((( ،ثم قيده ٍ
خفيف إلبعاد شبهة تواطئه معه
بقيد
ّ ّ
ايس أيب جعفر املنصور(((.
أمام احلاكم الع ّب ّ

ويبدو َّ
أن وايل البرصة سفيان بن معاوية قدْ مال إىل جانب إبراهيم ،فلم يتّخذ

اللزمة للتّصدّ ي له ،كذلك إبراهيم مل حياول االنتقام منه؛ َّ
اإلجراءات ّ
ألن سفيان قدْ

البالذري ،قائالً :جعل أصحاب إبراهيم حني
رس ًا ،وهذا ما أشار إليه
ّ
بايع إبراهيم َّ
َ
ينادون سفيان وهو حمصورُ :اذكر بيعتك يوم كذا.(((
خرج
ٍ
رواية أخرى ناق ً
ال قوالً لسفيان بعد استشهاد إبراهيم بن
الطربي يف
كذلك أشار
ّ
ٍ
قواد إبراهيم ،أقم عندي ،فليس ُّ
كل أصحابك
عبد اهلل ،قال  :قال سفيان لقائد من ّ

َّص َّ
ثمة اتّفاق ًا بني وايل البرصة
يعلم ما كان بيني وبني إبراهيم ،(((و ُيفهم من هذا الن ِّ
أن ّ

سفيان بن معاوية وإبراهيم لإلطاحة باخلالفة ،أو َّ
أن الوايل تأ َّثر بشخص َّية إبراهيم وآمن
بأهداف العلو ّيني ،وذلك ملا القوه من ٍ
جور وظل ٍم من قبل الع ّباس ّينيَّ ،
ُفس
وإل بامذا ت ّ
ٍ
دراية الوايل سفيان بن معاوية ِّ
موقف
أي
بكل تفاصيل أخبار إبراهيم ،وعدم ّاتاذ ّ

سمعت عدّ ة من األزد
الطربي ،قائالً:
سلبي جتاه إبراهيم وأنصاره ،وهذا ما أشار إليه
ُ
ّ
ٍّ
حيدّ َ
محاد(((-وكان عىل رشطة سفيان -أنَّه قال لسفيان قبل خروج
ثون عن جابر بن ّ

مررت يف مقربة بني يشكر ،فص َّيحوا يب ورموين باحلجارة ،فقال له:
إبراهيم بيو ٍمّ :إن
ُ

أما كان لك طريق! ،(((عىل َّ
السدويس((( -ينقل إليه
أن أحد أتباع سفيان -وهو كرزم ّ
الرسل وامللوك.635/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.635/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.344/3 :
(((
ّ

الرسل وامللوك.633/7 :
البالذري ،أنساب األرشاف344/3 :؛
(((
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
الرسل وامللوك.633/7 :
البالذري ،أنساب األرشاف344/3 :؛
(((
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
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ال عن أسامء أتباعه ومؤ ّيديهَّ ،
أخبار إبراهيم ،فض ً
حيرك ساكن ًا(((.
وأن سفيان مل ّ

وبعد ْ
أن سيطر عىل دار اإلمارة ،أمر أحد أعوانه -وهو املغرية بن فزع((( -بفتح باب

ثم استوىل عىل بيت املال ،ووجد فيه ألفي ألف
السجن وإطالق رساح
َ
املحبوسنيّ ،
ّ

(((
ووزعها عىل أصحابهٍّ ،
َ
وحممد ابنا
ثم خرج جعفر
لكل منهم
درهمّ ،
ّ
مخسون درمه ًا ّ ،

ايس ،وكانا يف البرصة وقت خروج إبراهيم عىل رأس ستامئة فارس،
عيل الع ّب ّ
سليامن بن ّ

َب ْيدَ َّ
أن أحدَ أنصار إبراهيم قدْ متكّن م ْن هزيمتهم(((.

وبعد ْ
السيطرة عىل البرصة وإخضاعها له ،عمل عىل
أن نجح إبراهيم بن عبد اهلل يف ّ

قواته صوب األهواز وواسط وفارس،
مدِّ نفوذه إىل بق ّية األقاليم املجاورة ،فأرسل ّ

املسعوديً ،
قائال :ومىض إبراهيم أخوه
وغريها ،وحت ّقق له ذلك((( ،وقدْ أشار إىل هذا
ّ
إىل البرصة ،وظهر هبا ،فأجابه أهل فارس واألهواز ،وغريمها من األمصار ،وسار من

عيل.((((((
البرصة يف عساكر كثرية من ّ
الزيدية ...ومعه عيسى بن زيد بن ّ

استتب له األمر أخذ يامرس سلطاته عىل البرصة وبق ّية األمصار ،حماوالً
وبعد ْ
أن
َّ

الرسل وامللوك.633/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
التميمي ،أحد بني كعب بن سعد بن متيم ،أرسله إبراهيم بن عبد اهلل
((( املغرية بن فزع السدّ ي،
ّ
حممد بن احلصنيُ .ينظر :خليفة بن خ ّياط،
ابن احلسن إىل األهواز ،فأخرج عاملها من قبل الع ّباس ّيني ّ
يب ،تاريخ.377/2 :
التاريخ :ص 342؛ واليعقو ّ
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.216
الرسل وامللوك.635/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ.264/2 :
((( هو عيسى بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،يكنى أبو حييى ،أ ّمه أ ّم ولد،
الزكية
حممد ذي النّفس ّ
ُولد يف الوقت الذي ُأشخص فيه أبوه إىل هشام بن عبد امللك ،شارك مع ّ

األصفهاين،
وإبراهيم يف احلرب ضدّ املنصور ،كان ورع ًا زاهد ًا ذا بصرية .للمزيدُ ،ينظر :أبو الفرج
ّ
مقاتل ال ّطالب ّيني :ص ،268وما بعدها.
((( مروج ّ
الذهب.279/3 :
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السلطات الع ّباس ّية((( ،وقدْ
إشاعة العدل وروح اإلسالم ،فرأى النّاس منه ما مل يروه من ُّ

لت بوفائه
الس ْمحة التي مت ّث ْ
وضع األمور يف مسارها َّ
السياسة ّ
الصحيح ،ونتيجة هلذه ّ

بعهد األمان الذي قطعه عىل نفسه مع الوايل سفيان بن معاوية((( ،كذلك حديثه مع

ال هلامْ :
ايس ،قائ ً
والرحب،
إن أحببتُام جوارنا ففي األمن ّ
جعفر ّ
وحممد ابني سليامن الع ّب ّ
خوف عليكام ،وال عىل ٍ
أحد تؤ ّمنانهْ ،
وإن كرهتام جوارنا ،فحيث شئتام فاذهبا ،وال
ال
ٌ
تسفكا بيننا وبينكم دم ًا.(((...

كذلك مل يستخدم وسائل ّ
عمل أيب جعفر الستخراج األموال،
الشدّ ة والقسوة مع ّ

عمل
وهذا ما أشار إليه أبو الفرج
األصفهاين ،قائالًّ  :ملا ظهر إبراهيم ،أرسل إىل أحد ّ
ّ

فارس ،قائ ً
الرجل :ال واهلل ،قال إبراهيم :خ ُّلوا سبيله،
ال له :هل عندك مال؟ قال ّ

الرجل ،وهو يقول :ليس هذا من رجال اخلليفة املنصور ،(((كذلك يقول:
فخرج هذا ّ
ال حاجة يل يف ٍ
الضياع إىل
مال ال يؤخذ َّإل بالعذاب((( ،كذلك جاء وفد من أصحاب ِّ

إبراهيم ،فقالوا له :أتيناك ٍ
بامل فاستع ْن به ،فقالَ :من كان عنده مال فل ُيع ْن به أخاه ،فأ َّما
ٍ
ْ
طالب ،أو النّار.(((
عيل بن أيب
أن آخذه ،فالّ ،
ثم قال :هل هي َّإل سري ُة ِّ

وهلذه اإلجراءات التي قام هبا إبراهيم يف البرصة أرسع بعض الفقهاء وا ُملحدّ ثني

((( ُينظر :النّجم ،مهدي عبد احلسني ،ثورات العلو ّيني :ص.249
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.214
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.215
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.221
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.223
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.222
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عوام(((،
الرجل
العلوي ،وم ْن هؤالء :معاذ بن معاذ((( ،وع ّباد بن ّ
ّ
إىل االلتفاف حول َّ

وإسحاق بن يونس((( ،وغريهم((( ،وقدْ ع َّلل أحد الباحثني((( موقف هؤالء الفقهاء،
َ
وإنم
إنم كانوا
يرون وجوب التّغيري ووضع األمور يف مسارها َّ
الصحيحّ ،
قائالًَّ :
الباحثني
وجدوا يف شخص ّية إبراهيم حم َّط ًا آلماهلم وموضع ًا لثقتهم ،بينام عزا أحد
َ

(((

السلطة
ذلك إىل اجلانب
االقتصادي الذي كان قائ ًام عىل َّ
ّ
الضائب؛ إ ْذ كان للحاكم ّ
ّرصف باألموال ،فأصبح هذا عام ً
ال من
املطلقة عىل بيت املال ،فكان للحكّام ّ
حر ّية الت ّ

فانضموا إىل ثورة إبراهيم بن عبد اهلل.
عوامل استياء الفقهاء،
ّ

ومع وجاهة ّ
كل األسباب املذكورة آنف ًا ،مل ْ نجد تركيز ًا عىل ال ّظلم الذي حلق
ٍ
ٍ
خاص ٍة ،وهذا ما
بصورة
بصورة عا ّم ٍة ،واملنصور
بالعلو ّيني من قبل اخلالفة الع ّباس ّية
َّ

الر ّحال(((ً ،-
قائال:
أشار إليه أبو الفرج
األصفهاين عن أحد األشخاص -وهو بشري ّ
ّ
يعرض بأيب جعفرّ :-أيا القائل باألمسْ :إن ولينا عدلنا ،وفعلنا
وكان بشري يقول
ّ

البرصي ،من قبيلة متيم ،ولد سنة  ،#119ويل القضاء يف
العنربي،
((( معاذ بن معاذ :أبو املثنّى
ّ
ّ
البرصة سنة  #172يف عهد هارون الع ّبايسّ ،
توف سنة ُ ،#196يعدُّ من ال ّثقات يف رواية احلديث.
البغدادي ،تاريخ بغداد.135-132/11 :
ُينظر :اخلطيب
ّ
العوام :أبو سهل الكاليب ،من أهل واسط ،م ُدّ ٌ
ثم
((( ع ّباد بن ّ
ث ثق ٌة ،وكان يتش ّيع ،حبسه هارونّ ،
أخىل سبيله ،وقام يف بغداد ،وسمع منه البغداد ّيونّ ،
توف سنة  #186عىل قول يف بغدادُ .ينظر :ابن
البغدادي ،تاريخ بغداد.107/11 :
ح ّبان ،مشاهري علامء األمصار :ص281؛ واخلطيب
ّ
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
الرسل وامللوك.634/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :النّجم ،مهدي عبد احلسني ،ثورات العلو ّيني :ص.250
السياس ّية واالجتامع ّية لنظام املصادرات يف العرص الع ّبايس:
حممد سعيد ،اآلثار ّ
((( ُينظر :رضاّ ،

ص.63-62
حج إىل غزوةُ ،قتل مع إبراهيم بن
الر ّحال؛ ألنّه رحل مخسني رحلة من ّ
الر ّحالُ :س ِّمي ّ
((( بشري ّ
ّوري ،خامتة
عبد اهلل بن احلسن يف سنة ُ .#145ينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ :ص341؛ والن ّ
املستدرك.23/4 :
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فأي ٍ
وأي ٍ
أنصفت؟ ٍآه،
وأي مظلو ٍم
عدل
وصنعنا ،فقدْ
َ
جور َ
َ
َ
أزلت؟ َّ
أظهرت؟ َّ
وليتَّ ،
ٍ
ٍ
ما أشبه ال ّليلة بالبارحةَّ ،
سنان.(((
حر
إن يف صدري حرار ًة ال ُيطفيها َّإل بر ُد عدْ ل أو ُّ
واستقامت له األمور ،وك ُثر أنصاره ،حتّى قيل :إنَّه
لقدْ نجح إبراهيم يف البرصة،
ْ
ُأحيص ديوانه ،فكان ستّني ألف ًا((( ،وقيل :مائة ألف(((.

ٍ
نجاح إىل آخر ،جاءه نبأ
يفرق العامل واجليوش ،ويميض من
وبينام كان إبراهيم ّ

الزك ّية يف املدينة ،قبل ثالثة أ ّيام من عيد الفطر؛ إ ْذ خرج
حممد ذي النّفس ّ
استشهاد أخيه ّ
ّ
حممد ،ونعاه
ثم صعد املنرب ،وأخرب النّاس باستشهاد أخيه ّ
يصل بالنّاس صالة العيدّ ،

ُمتم ّث ً
ال هبذه األبيات ،وهي لواسع بن خرشم((( ،يرثي هبا ُهدْ بة(((:
يفجع ِ
ِ
ك يف الدُّ نيا َف َقدْ ُف ِ
ِ
بم ْثلِ َ
الفوارس َم ْن
خري
ج َعا
ُ َ ْ
أبا املنازل يا َ
ٍ
علم ّأن لو خشيت ُُه ُم
خوف هلم فزعا
القلب ِم ْن
وأوجس
ُ
َ
اهللُ َي ُ
(((
نموت مجيع ًا أو َ
هلم
نعيش معا
حتّى
َ
مل ْ يقت ُلوه ،ومل ْ ُأسلم أخي ُ
تعلم َّ
حممد ًا إنَّام خرج غضب ًا
أن َّ
ثم ألقى إبراهيم خطب ًة موجزةً ،قائالً :ال َّل ُه ّم إنَّك ُ
ّ

ْ
خري مر ٍّد له،
واغفر له،
لك ،ونفي ًا هلذه املسودة ،وإيثار ًا حل ّقك ،فارمحه
ْ
واجعل اآلخرة َ
ٍ
ومنقلب من الدّ نيا.(((

حممد أخاه إبراهيم وأنصاره َّإل محاس ًة ،وإثار ًة شديد ًة واستبساالً،
ومل يز ْد استشهاد ّ

((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.227
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ.264/2 :
الرسل وامللوك.642/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
ٍ
((( مل نعثر عىل ترمجة له.
ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل

((( أبو الفرج األصفهاين ،األغاين177/21 :؛ ومقاتل ال ّطالب ّيني :ص.228
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.228
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َ
وأشعل يف قلوهبم محاس ًا ،فازدادوا يف قتال أيب جعفر إرصار ًا((( ،كام عزموا عىل األخذ
استقر رأهيم عىل املسيـر
بالثأر من الع ّباس ّيني ،وبعد املشاورات مع أتباعه وأنصاره،
َّ

بقواته ،واستخلف عىل البرصة أحد أتباعه وابنه
عدوهم،
فتحرك ّ
إلـى الكوفة ملالقاة ّ
ّ
احلسن(((.

وهذا ُّ
مه ّية البرصة عند إبراهيم من خالل ما تل ّقاه من أهل البرصة من
يدل عىل أ ّ
والتفاف حوله ،وإنَّه عىل ٍ
ٍ
ٍ
ثقة تا ّم ٍة بأهلها ،لذلك ترك ابنه عليها ،وهذا ما أكَّده
مؤازرة
إبراهيم بن عبد اهلل هلم ،قائالً :يا َ
أهل البرصة ،لقيتُم احلُسنى ،آويتُم الغريب ،ال أرض
وإن ِ
فإن ِ
عز ّ
أملك ،فلكم اجلزاءْ ،
وال سامءْ ،
وجل الوفاء(((؛ لذلك
أهلك ،فعىل اهلل ّ
املخلصني يف البرصة من أجل االطمئنان
يوزع أغلب املناصب اإلدار ّية عىل أتباعه
َ
نجده ّ

وتوجهه صوب الكوفة(((.
عىل سري األوضاع يف أثناء تركه البرصة
ّ

مقر اخلالفة الع ّباس ّية يف
ْ
وبدأت استعداداته ّ
للزحف نحو اهلدف األساس -وهو ّ

الرايات من ّ
كل
الكوفة ملواجهة املنصور -واستنفر النّاس للمعركة القريبة،
ْ
وأقبلت ّ

واجتمعت له ّ
الشيعة يف البرصة واألهواز ،وبعث إبراهيم كتائبه إىل البالد
صوب،
ْ
للسيطرة عليها(((.
املجاورة ّ

أزمع عىل ّ
الشخوص صوب الكوفة ،أشار عليه أصحابه من أهل البرصة
وحني
َ
ٍ
واحد ،وأشار أهل الكوفة باملجيء
باملقام وإرسال اجلنود وإمدادهم واحد ًا بعد
إليها؛ َّ
قواتنا بشكل كراديس((( ليكون
ألن النّاس يف انتظاره ،وقال آخرون :لنجعل ّ
الرسل وامللوك.638/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.638/7 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.223

الرسل وامللوك.639/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
يثي ،سمرية خمتار ،جهاد ّ
األول :ص.158
الشيعة يف العرص الع ّبايس ّ
((( ُينظر :ال ّل ّ
الفراهيدي،
((( الكراديس :مفردها كردوس ،وك َْر َد َس القائدُ خي َله كراديس ،أي :جعلها كتيب ًة كتيب ًة.
ّ
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أثبت وألصق ،إذا اهنزم بعضه تداعى سائره((( .وبعد هذه اآلراء مل يكن أمام إبراهيم

سمى
قواته حتّى
وأتباعه سوى اخلروج صوب الكوفة،
ْ
ْ
وسارت ّ
وصلت إىل مكان ُي ّ
(((
تفرق جيوشه
بامخرى  ،وكان موقف أيب جعفر املنصور حرج ًا جدّ ًا؛ وذلك بسبب ّ

قوات إبراهيم
وحممد) ،وأخرباه عن ّ
عىل األمصار ،كذلك قدم عليه ابنَا سليامن (جعفر ّ
قواته،
وعدد أتباعه((( ،وقدْ متكّن املنصور من خالل اتصاله بقادته العسكر ّيني من مجع ّ

أخذت تستعدّ للمواجهة ّ
بكل ثقلها.
التي
ْ

وخرج ٌ
رجل من معسكر املنصور ،قائالً:يا أصحاب إبراهيم ،أنا
والتقى الطرفان،
َ

فانقضوا
الزكية ،فخرج إليه مجاعة من عسكر إبراهيم،
واهللُ -ّ
حممد ًا ذا النّفس ّ
قتلت َّ

(((
دارت معركة قو ّية بني ال ّطرفني ،متكّن أصحاب
ثم
ْ
الرجل حتّى جاؤوا برأسهّ ، 
عىل َّ

ايس ،وهو (محيد بن
إبراهيم من إحلاق اهلزيمة ّ
بقوات املنصور ،واهنزم أحد قادة اجليش الع ّب ّ

َ
فعر َض هلم عيسى بن موسى(((،
قحطبة)((( ،وكان عىل مقدّ مة اجليش ،واهنزم معه
املقاتلونَ ،
العني.426/5 :
((( ُينظر :ابن خلدون ،تاريخ.247/3 :
احلموي،
((( بامخرى موضع بني الكوفة وواسط ،يبعد( )17فرسخ ًا عن الكوفةُ .ينظر :ياقوت
ّ
معجم البلدان.28/2 :
الرسل وامللوك:
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص229-228؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
.642/7
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.229
((( محيد بن قحطبة ،واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن كلب ...ال ّطائي،
وأقره املهدي عليها،
ثم خراسان ،للمنصورّ ،
أحد قادة بني الع ّباس ،شهد حصار دمشق ،ويل اجلزيرةّ ،

تويف ُ .#159ينظر :ابن عساكر ،تاريخ دمشق.290-289/15 :
الس ّفاح ول ّي ًا للعهد بعد املنصور،
حممد بن عيل بن عبد اهلل بن الع ّباس ،جعله ّ
((( عيسى بن موسى بن ّ
احتال عليه املنصور ّ
َ
بكل ما يمكن حتّى ّ
أخره،
وهو الذي انتُدب حلرب و َلدَ ي عبد اهلل بن احلسن ،وقدْ
املهديّ ،
الذهبي ،سري أعالم النّبالء.434/7 :
توف سنة ُ .#168ينظر:
وقدّ م عليه يف والية العهد
ّ
ّ
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قوات
ُيناشدهم اهلل اهلل وال ّطاعة ...فر َّد محيد ،قائالً :ال طاعة يف اهلزيمة(((،
ْ
وزحفت ّ
وصلت األنباء إىل احلاكم ،عزم عىل ترك
وصلت بالقرب من الكوفة ،و ّملا
إبراهيم حتّى
ْ
ْ
الكوفة واهلروب صوب بغداد(((.

ويبدو َّ
فاجتاحت
القوات الع ّباس ّية،
ْ
حتو ْ
لت فجأة إىل هجوم من قبل ّ
أن تلك اهلزيمة ّ

فتفرق أصحابه،
ّ
قوات إبراهيم وأصحابه ،الذي َن كانوا غري من ّظمني بصورة صحيحةّ ،
دون :أردنا ْ
وثبت معه مجاعة ُيعدُّ ون بأربعامئة ،وكانوا ير ّد َ
أن نجعلك ملك ًا ،فأبى اهلل
َّإل ْ
َ
جيعلك شهيد ًا ،حتّى ُقتلوا معه مجيع ًا ،(((و ُق َتل إبراهيم ،و ُأخذ رأسه إىل احلاكم
أن

كانت النهاية املؤملة حلياة إبراهيم بن عبد اهلل يف ( )25من ذي القعدة
يف الكوفة ،وهكذا ْ

سنة (.((()#145

نوع من عدم االستقرار؛ وذلك خلوف أهلها من
وبعد فشل ال ّثورة ،ساد البرصة ٌ

َ
اآلخرون،
انتقام احلاكم منهم بسبب منارصهتم إلبراهيم ،فهرب بعضهم ّبر ًا وبحر ًا ،أ ّما
فقدْ استخ َفوا(((.

بحق أهلها ،فأمر وايل
ايس املنصور باختاذ إجراءات صارمة ّ
وفعالً ،قام احلاكم الع ّب ّ

دور َمن خرج مع إبراهيم ،واع ُق ْر ن ْ
البرصة ،قائ ً
َخ َل ُهم ،(((لك ّن الوايل
ال له :فاهدم َ

تباطأ يف تنفيذ تلك األوامر؛ وذلك ّ
ألن تنفيذ تلك اإلجراءات تشمل بعض ًا من أفراد
الرسل وامللوك.645/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ265/2 :؛ وأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.230
((( أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.231
الرسل وامللوك646/7 :؛ وأبو الفرج
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ266/2 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص232؛ وابن األثري ،الكامل يف التاريخ129/5 :؛ وابن خلدون،
تاريخ.246/3 :
((( ُينظرّ :
هبي ،العرب.203/1 :
الذ ّ
الطربي ،تاريخ.655/7 :
(((
ّ
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(((
حممد بن سليامن((( ً
بدال عنه ،فقام األخري
قبيلة باهلة ؛ لذا بادر احلاكم إىل عزله وتولية ّ

بتنفيذ تلك األوامر يف احلال(((.

الزمن ّية
وال بدّ من ذكر األسباب التي أ ّد ْت إىل إخفاق هذه ال ّثورة ،ومنها :قرص املدّ ة ّ
ٍ
مدى
لدولة
تارخيي
جمرى
لت حماول ًة لتحويل
ْ
كانت فيها الدّ عوة ،التي م ّث ْ
التي ْ
استغرقت ً
ً
ٍّ
ٍ
ٍ
مصاحب لذلك التّنظيم والدّ عوة الع ّباس ّية(((،
عسكري
مرافقة يف تنظي ٍم
زمن ّي ًا كبري ًا ،مع
ٍّ

وهذا ما افتقدتْه ثورة إبراهيم ،ور ّبام يرجع ذلك إىل اإلجراءات القمع ّية والقاسية التي

مارسها املنصور مع إبراهيم ومؤ ّيديه ،وال نستبعد-أيض ًا -ق ّلة اخلربة العسكر ّية وأثرها
ٍ
يف عدم توجيه األحداث نحو ض ّفة النّرص ،وقدْ ّ
بصورة
الزمن
جتل ذلك يف غياب استثامر ّ

ٍ
قواته
رسيعة ،فاملنصور كان يف ق ّلة العدد بالكوفة ،األمر الذي أتاح له فرص ًة الستدعاء ّ
توالت لقتال إبراهيم ،و-أيض ًا -كان لعدم األخذ بالنّصيحة العسكر ّية م ْن ذوي
التي
ْ

الرأي يف قتال جيش املنصور ليالً ،أو بقاء إبراهيم يف البرصة ،وعدم خروجه بنفسه
ّ

لقتال جيش املنصور ،وعدم تعويضه عند انكساره ،وإمداده بقادة جدد ملواصلة القتال،
أو القتال كراديس ،يف حالة هزيمة بعضها ّ
مهمته(((.
يتول اآلخر ّ

استندت إىل
الزيد ّية التي
ْ
أ ّدى عزوف إبراهيم عن هذه اخليارات بنا ًء عىل آراء ّ

َ
كحالة ،عمر رضا،
((( وهي قبيلة عظيمة من قيس بن عيالن العدنان ّية ،كانوا
يقطنون الياممةُ .ينظرّ :
معجم قبائل العرب.60/1 :
حممد بن سليامن بن عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس ،ولد يف احلميمة سنة  ،#122ولّه املنصور الكوفة
((( ّ
سنة ّ ،#146
والرشيد حتّى وفاته ُ .#173ينظر :ابن
وتول البرصة
ّ
للمهدي سنة  ،#160وأبقاه اهلادي ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد.387-386/2 :
خ ّياط ،تاريخ خليفة342 ،179 :؛ واخلطيب
ّ
الرسل وامللوك.656/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
يثي ،سمرية خمتار ،جهاد ّ
األول :ص.179
الشيعة يف العرص الع ّبايس ّ
((( ُينظر :ال ّل ّ
الرسل وامللوك:
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص222؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
.642/7
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ٍ
قرآين يف رؤيتها إىل فقدان شخص القائد –إبراهيم– نتيجة إصابته بسه ٍم
ديني
موروث ٍّ
ٍّ
ٍ
العلوي
عاثر ،ما أسهم يف حدوث اهلزيمة ال النّرص ،عل ًام أنّه ال يمكن إمهال مثال ّية القائد
ّ
منعت تع ّقب املدبري َن ،خالف ًا لنصيحة أيب حنيفة((( ،التي عند تطبيقها تُعطي
التي
ْ

انطباع ًا برتاجع جيش إبراهيم وهزيمته ،وتُسهم يف رجوع مقاتيل جيش املنصور بعد

تو ّقف تع ّقبهم ملواصلة القتال وإحرازهم نرص ًا كان قاب قوسني أو أدنى منه جيش
استمر يف تع ّقبهم وقتلهم.
إبراهيم لو
ّ

َّ
رافقت ثورة إبراهيم بن عبد اهلل يف البصـرة جيـد
إن املتأ ّمل يف سياق األحداث التي
ْ

انضموا مع إبراهيم ،ونحن بخصوص دراستنا حول
الكثري من أهل البرصة الذين
ّ

موقف شيعة البرصة من تلك ال ّثورة نجد بعض ًا من أهل البرصة نارصوا وآزروا إبراهيم
منذ الوهلة األوىل من دخوله البرصة ،ومن خالل تت ّبعنا لتلك األحداث وملوقف

البرصة منها ،فإنَّنا ال نجزم َّ
بأن األشخاص الذين اشرتكوا مع إبراهيم مجيعهم من شيعة

البرصة ،أ ّما بالنّسبة ّ
اشرتكت مع إبراهيم ،فال تُفصح املصادر عنها(((،
للشخصيات التي
ْ
الزيد ّية ،الذين كان هلم الدّ ور األكرب يف منارصة إبراهيم
وتكتفي بإشارة واحدة ،مثلّ :

والوقوف إىل جانبه ،وهذا خري دليل عىل َّ
مرشفة من
أن شيعة البرصة
ْ
كانت هلا وقفة ّ
قصة استشهاده،
مه ّيتها
ْ
أخذت تتناقل بني األجيال ّ
تلك ال ّثورة ،وأخري ًا ،لثقل الواقعة وأ ّ

الصغرى)(((.
وأطلق النّاس عىل هذه الثورة اسم (بدر ّ
ُ
�شيعة الب�صر ِة وثورة ابن طباطبا (199هـ814/م)

السايا يف الكوفة يف مجادى اآلخرة سنة (814/#199م) بالدّ عوة
ْ
قامت حركة أيب ّ
الرسل وامللوك.647/7 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك635/7 :؛ وأبو
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب264/2 :؛
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.222
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.235
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حممد بن
حممد ،والعمل بكتاب اهلل وسنّة نب ّيه ،وكان قائد هذه ال ّثورة ّ
للرضا من آل ّ
ّ
عيل بن أيب طالب ،وهو الذي
إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن ّ
السايا،
ُيقال له :ابن طباطبا ،وكان الق ّيم بأمره يف احلرب وتدبريها وقيادة جيوشه ،أبو ّ

الس ّي بن منصور ّ
يباين ،من ولد هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن عامر
وهو ّ
الش ّ
ابن عمرو بن أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان((( ،الذي كان أحد قادة الدّ ولة الع ّباس ّية ،إال

(((
السيطرة عىل
السايا ّ
أنَّه اختلف معهم لعدم تس ّلمه أرزاقه كاملة  ،وقدْ استطاع أبو ّ
الكوفة ،ومن َث ّم أخذ يتط ّلع إىل مدّ نفوذه عىل املدن األُ َخر ،كواسط ،واملدائن ،والبرصة،

واألهواز ،ومكّة ،واملدينة ،واليمن(((؛ ونتيجة خلطورة حركته عىل الدّ ولة الع ّباس ّية،
السايا ،وانتزع منه الكوفة ،التي
فقدْ
ْ
قامت بإرسال جيش متكّن من االنتصار عىل أيب ّ

هرب منها ،وبعد تن ّقله مدّ ة ،قبض عليه عامل الع ّباس ّيني يف جلوالء ،فرضب عنقه سنة

(815/#200م) ،وأرسله إىل املأمون يف خراسان(((.

ويظهر َّ
حممد
اجلعفري(((،
ّ
السايا،وهم:الع ّباسبن ّ
أنثقلالتّش ّيعيفالبرصةدفعوالةأيب ّ

(((
(((
املرسل من قبله والي ًا عىل األهواز(((،
واليه عىل البرصة ،مع زيد بن موسى الكاظم َ ،

الرسل وامللوك.528/8 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.529/8 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
((( ُينظر :األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.331
األشعري ،مقاالت اإلسالم ّيني واختالف املص ّلني.81/1 :
((( ُينظر:
ّ
حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالبُ .ينظر :أبو
حممد بن عيسى بن ّ
((( هو الع ّباس بن ّ
الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص.355
السـرايا ،ومل
الرضا ،سيطر عىل البرصة أثناء ثورة أيب ّ
((( زيد بن موسى بن جعفر ،أخو اإلمام ّ
السايا وانتهاء ثورته.
ايس ،عىل أثر هزيمة أيب ّ
يزل هبا حتّى تركها ُم ّ
ضطر ًا ،بعد دخول اجليش الع ّب ّ
ُينظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.268/10 :
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ.312/2 :
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ.506/2 :
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حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب((( إىل البرصة،
حممد بن جعفر بن ّ
ووفود ّ

وحدوا جهودهم؛ ّ
التاذها منطلق ًا ومكان ًا إلعالن ثورهتم ،ولكون هذا االختيار
الذين ّ

مستند ًا إىل ٍ
تقديمه هلم من قبل أهل البرصة ،نتيجة
العددي املمكن
وعي إلجياد الدّ عم
ّ
ُ
العقائدي يف التّش ّيع ألهل البيت عند البرص ّيني(((.
لل ّثقة بالعمق
ّ

العلوي عىل اختيار البرصةَّ ،إل ٌ
دليل عىل نفوذ التّش ّيع
الثي
ّ
وما تَوا ُف ُق رأي هذا ال ّث ّ

السلطة
السعة يف تو ّقف ُّ
وسعته يف البرصة وقدرته عىل الدّ عم واإلسناد ،وتظهر هذه ّ
السايا عن تت ّبع معاوين البرصة مع هؤالء العلو ّيني ،األمر
الع ّباس ّية بعد مقتل أيب ّ

الذي ُيعطي انطباع ًا عن حجمهم الذي ال ُيستهان به ،فقدْ يؤ ّدي تع ّقبهم وعقاهبم إىل
ما ال ُتمد عقباه إزاء الدّ ولة املنهكة يف إمخاد ال ّثورات ،والعاملة عىل استتباب األمن

ٍ
ٍ
جانب آخرَّ ،
فإن
جانب ،ومن
واهلدوء ،وبسط النّفوذ يف األمصار اإلسالم ّية ،هذا من
ٍ
بقاء البرصة ملدّ ة ٍ
كاملة :من ( )#199حتّى ( ،)#200حتت زعامة العلو ّيني(((،
سنة

ُيعطي إشار ًة رصحي ًة ثابت ًة إىل احلضور والتّأييد ّ
يعي فيها ،مع األخذ بالنّظر مدى
الش ّ
أخذتا األحداث هناك ،سواء كانت لدوافع سياس ّية،
السياس ّية التي
ْ
ّ
الصدى واملساحة ّ
وسم ْت زيد ًا بـ (زيد النّار)؛ لكثرة ما أحرق من دور
رت
صو ْ
مؤرخيها ،التي ّ
َّ
أم مليول ّ
الطربي ،قائالً :وإنّام ُس ِّم َي بزيد النّار لكثرة
بني الع ّباس يف البرصة ،وقدْ أشار إىل ذلك
ّ

حرق من الدُّ ور بالبرصة ،من دور بني الع ّباس وأتباعهم ،(((...فمع صعوبة تصديق
ما َّ

توسع القاعدة اجلامهري ّية
مسميات هذا الن ّ
ّص وتضخيمهَّ ،إل أنَّه ُيشري إىل مدى ّ
بعض ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،تاريخ506/2 :؛ وأبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص355؛
وابن الغمالس ،البرص ُة والهتا ومتس ّلموها :ص.19
((( ُينظرّ :
السايا :ص ،140وما بعدها.
الش
ّ
كرجي ،نعيمة عبد الكريم ،ثورة أيب ّ
الرسل وامللوك.534/8 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الرسل وامللوك.535/8 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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الزمن ّية ّ
اللزمة الستخدام هذه العقوبة الفرد ّية التي
هلذه ال ّثورة ،اعتامد ًا عىل طول املدّ ة ّ
ثم إحراقها بالتّتابع ،ومن َث ّم البحث عن الع ّباس ّيني
تقص دور بني الع ّباسّ ،
تستلزم ّ
ٍ
واإلمساك هبم ،وإنزال العقوبة ّ
قاعدة تنفيذ ّي ٍة
اللزمة هبم ،وهو ما يتط ّلب بدوره وجود
ٍ
ٍ
لتقص أخبار الع ّباس ّيني واإلمساك هبم ،مع عدم نسيان َّ
أن هذه
واستخبارات ّية واسعة ّ

العقوبات تُن َّفذ بعوائل حمسوبة عىل األرسة احلاكمة ،التي بالتّأكيد متتلك املغريات املا ّد ّية
واملعنو ّية لتاليف الوقوع بأيدي أنصار زيد.

وبعد هذه ال ّثورة ،مل تذكر املصادر مشارك ًة قو َّي ًة من شيعة البرصة ،إىل درجة

الرقيق الذين
إحجامهم عن إسناد ثورة ّ
الزنج عام (869/#255م) ،التي قام هبا ّ

َ
يعملون يف استصالح األرايض عن طريق رفع األمالح عنها يف بطائح العراق
(((
العلوي ّ
الشـريف ،وهذا من باب
حممد) ،الذي ا ّدعى النّسب
اجلنو ّ
ّ
يب  ،بقيادة (عيل بن ّ

ً
حماوال ْ
استغالل شعب ّية ّ
الشيعة واملتاجرة برصيدهم
أن يستثمر ما
اجلامهريي((( ،كذلك
ّ
للشيعة من تعاطف وتأييد بني النّاس((( ،وقدْ تبنّى أحد الباحثني((( َّ
ّ
الزنج مل
أن صاحب ّ
ٍ
خالفة علو ّي ٍة ،وال تبنّى آرا ًء شيع ّي ًة ،بل عىل العكس ،فقدْ دعا إىل آراء أقرب ما
يدْ ُع إىل

تكون إىل آراء اخلوارج؛ ولذلك يمكن القول َّ
بأن انتحاله العلو ّية كان هيدف إىل كسب
كانت القض ّية العلو ّية تستقطب املعارضة للحكم القائم
عطف العا ّمة من النّاس إليه؛ إ ْذ ْ
آنذاك.

املؤر َ
يب ،قائالً :وزحف اخلارج بالبرصة،
خون يف نسبه ،فقدْ أشار اليعقو ّ
وقدْ شكَّك ّ

الرسل وامللوك.604/9 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
حممد :ص.41
((( ُينظر :علبي ،أمحد ،ثورة ّ
الزنج وقائدها عيل بن ّ
حممد سهيل ،تاريخ الدّ ولة الع ّباس ّية :ص.173
((( ُينظر :طقوشّ ،
((( ُينظر :عمر ،فاروق ،تاريخ اخلليج العريب يف العصور اإلسالم ّية الوسطى :ص.171
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ربي(((ً ،
قائال :ظهر يف
حممد ،(((وأشار ال ّط ّ
عيل بن ّ
املدّ عي إىل آل أيب طالب ،واسمه ّ
ِ
ِ
البرصة ٌ
عيل بن عيسى بن زيد بن عيل
فرات
عيل بن ّ
حممد بن أمحد بن ّ
رجل ،زعم أنَّه ّ
ٍ
املسعودي(((ً ،
طالب ،وقدْ ذكره
عيل بن أيب
قائال :وكان مقتل عيل بن
ّ
ابن احلُسني بن ّ
الزنج ،املنتمي إىل آل أيب طالب ،سنة  ،#270و ّملا ُس ِئ َل اإلمام احلسن
حممد صاحب ّ
ّ
ٍ
ليس منّا َ
أهل
بشكل قاطعٍ:
الزنج ،أجاب
العسكري عن صاحب ّ
ّ
صاحب الزّنجِ َ
ُ
البيت.(((

فاريس األصلً ،
رجح
ـري
القريواين((( أنَّه
كذلك ّ
الس ّ
حممد بن ّ
قائال :قال برش بن ّ
ّ
ُّ

الرمحن بن رحيب،
حممد بن عبد ّ
عيل بن ّ
الرمحن بن رحيب :هو ابن ّ
ابن عبد ّ
عم أيب حلّا ّ
ورحيب ٌ
ّص:
الر ّي،
ّ
ونستشف من هذا الن ّ
رجل من العجم من أهل ورتني من ضياع َّ

ٍ
الرجل فارس ّي ًاَّ ،
فاريس ،وال غرابة يف ْ
َّ
فإن
أصل
حممد ينحدر من
أن يكون ّ
عيل بن ّ
ٍّ
أن َّ
اختالط عرب العراق بالفرس كبري ،وال عجب ْ ِ
حممد العرب ّية ،ويصبح
عيل بن ّ
أن ُيتق َن ُّ
فهي ًام فصيح ًا بليغ ًا(((.
ٍ
ٍ
ذت اس ًام هلا من هذه
أ َّما بالنّسبة إىل طبيعة ال ّثورة ،فقدْ
ثم ّات ْ
ّ
اختص ْت بفئة مع ّينةّ ،
حممد ببعض البدو واألعراب
فس ِّم َيت( :ثورة ّ
عيل بن ّ
الزنج)ّ ،
اخلصوص ّيةُ ،
ثم استعان ّ

توجهاهتم
خيص ُّ
من بني متيم وباهلة((( ،لكن ،مل تفصح املصادر عن هذه القبائل فيام ُّ
العقائد ّية ،وتكتفي فقط َّ
بأن هؤالء األعراب قاموا بتقديم املؤن واالحتياجات

((( تاريخ اليعقويب.357/2 :
الرسل وامللوك607/9 :؛ و ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.206/6 :
((( تاريخ ّ
((( التنبيه واإلرشاف :ص.335
األئمة.220/3 :
الغمة يف معرفة ّ
((( اإلربيل ،كشف ّ
((( زهر اآلداب وثمر األلباب.298/1 :
الزنج :ص.15
((( ُينظر :علبي ،أمحد ،ثورة ّ
الرسل وامللوك.615/9 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
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نجي بانتحال
حممد إخراج ثورته من إطارها ّ
الز ّ
العسكر ّية له  ،وهلذا حاول عيل بن ّ

العلوي ،والتّلويح بفكرة املنقذ
النّسب
واملهدي((( ،ولك ْن ،من دون جدوى تُذكر هلذا
ّ
ّ
اإلجراء؛ إ ْذ مل حيصل هبذا اخلصوص عىل ٍ
شيعي يف البرصةّ ،
ولعل هذا ما حدا
تأييد
ٍّ
ِ
ِ
ِ
وعقائد ِه بعقائدَ خارج َّي ٍة ،لع ّله حيصل عىل د ْع ٍم أكثر من
توجهاتِ ِه
بقائدها إىل َخ ْلط ُّ

ف بعض ّ
والرايات
قبل النّاس؛ إ ْذ و َّظ َ
الشعارات التي رفعها اخلوارج ،فاختار األعالم ّ
ِِ
اخلرضاء شعار ًا له ،وكتب عليها بال ّلون األمحر :إِ َّن اهللَ ْاش َ ِ
ني َأن ُف َس ُه ْم
تى م َن ا ُْل ْؤمن َ
َ
ِ
(((
ون ِف َسبِ ِ
َو َأ ْم َو َُالم بِ َأ َّن َُل ُم َ
ون َو ْعد ًا َع َل ْيه َح ّق ًا، ...
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللِ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
احتج هبا اخلوارج ورفعوها شعار ًا هلم ،وهذا ما زاده ابتعاد ًا عن القاعدة
وهي آي ٌة طاملا
َّ
الشيع ّية؛ نتيجة للتّقاطعات بني املبتنّيات الفكر ّية والفقه ّية لكال ال ّطرفني ،فض ً
ّ
ال عن

الروح
التّجاوزات واالنتهاكات اخلطرية ضدّ أهايل البرصة ،التي ال تتّفق مع مبادئ ّ

اإلسالم ّية ،األمر الذي زاد من ابتعاد شيعة البرصة عن هذه ال ّثورة .وهذا األمر ينطبق

اإلسالمي
بدوره عىل القرامطة؛ بسبب ما انتهجوه من أساليب تتناىف مع تعاليم الدّ ين
ّ
احلنيف ،أ ّما بخصوص موقف شيعة البرصة من الربيد ّيني(((َّ ،
فإن املصادر ْمل تُسعفنا عن
توضح وجود عالقة بني ال ّطرفني ،سواء كانت سلب ًا ،أم إجياب ًا.
أ َّية معلومات ّ

الرسل وامللوك.618/9 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
الزنج :ص ،28وما بعدها.
((( ُينظر :علبي ،أمحد ،ثورة ّ
((( من سورة التوبة ،اآلية (.)111
((( الربيد ّي َ
ون :هم ثالثة من الكتّاب :أبو عبد اهلل ،وأبو احلسني ،وأبو يوسف .كان أبوهم كاتب ًا
الذهبي ،تاريخ
ومتزقوا.
وجرت هلم
عىل الربيد بالبرصة ،فغلبوا عىل األهواز،
ْ
ثم اختلفوا ّ
ٌ
ّ
قصصّ ،
اإلسالم .46/24 :ويف سنة (324هـ) حتالف الربيد ّي َ
(الرايض باهلل)،
ون مع بني بويه ،وحاربوا رجال ّ
ني :ص.381
ْ
وقويت شوكتهم .للتفاصيل ُينظر :املجدي يف أنساب الطالب ّي َ

ابع
الر ُ
ال َف ْ�ص ُـل ّ

َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ا َ
حل َيا ِة
ال ِفك ِْر ّي ِة

َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ا َ
حل َيا ِة ال ِفك ِْر ّي ِة
َّ
املسلمني عا ّمة ،هو الدّ ين
أهم عوامل ازدهار احلركة الفكر ّية عند العرب
َ
إن من ّ

ّص املقدّ س (القرآن الكريم)؛ إ ْذ َّ
حث يف أغلب آياته
اإلسالمي احلنيف ،املتم ّثل بالن ّ
ّ

عىل إعامل العقل وحتريك الفكر إزاء ما يعرتض اإلنسان يف هذه احلياة ،وغريها ،سواء

وقص تارخيهم وأخبارهم ،أم باسترشاف املستقبل وما
كان بذكر أحوال األمم القديمة ّ
يؤول إليه مصري البرش ّية يف كدحها نحو اهلل سبحانه.

ٍ
عىل ّ
متكامل يكفل
الرؤية من خالل إجياد نظا ٍم
أن الدّ ين
اإلسالمي قدْ أكمل تلك ُّ
َّ

والسياس ّية ،والفكر ّية،
تكامل احلياة بجوانبها املختلفة( :االجتامع ّية ،واالقتصاد ّية،
ِّ

للشيعة اإلسالم ّية ،ما ُيشكّل
وغريها)؛ لذا
ْ
أصبحت دراسة القرآن واحلديث مصدر ًا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تجسد ًا
ُمنطلق ًا وأساس ًا حلركة علم ّية واسعة ،وباعث ًا لنهضة لغو ّية كبرية ،نجد صداها ُم ّ
الشيف ،عىل وفق طبيعة
يف الدّ راسات التي
ْ
ّبوي َّ
تناولت القرآن الكريم واحلديث الن ّ
وطبيعي َّ
أن
املرحلة وما ُيثار فيها من تساؤالت ذات عالقة بام خيتلج يف ذهن اإلنسان،
ّ

عم طرح يف
األسئلة التي ْ
كانت تُثار حول القرآن الكريم يف عهد الن ّ
ّبي ختتلف جذر ّي ًا ّ

تستمر هذه املطارحات الفكر ّية لتُفرز فيام بعد منظومة متكاملة
األزمان اآلتية ،وهكذا
ّ
ومتنوعة من اإلجابات التي قدْ حيتاجها اإلنسان يف حركته الفكر ّية.
ّ
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ري
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ال ّتف ِْ�س ِ

من املعلوم َّ
أن النّاس اليتساوون يف فهم القرآن الكريم وإدراك معانيه ،تبع ًا

الستعداداهتم ّ
َّص أو استرشاف معانيه؛ لذا كانوا
الذهن ّية وقواهم املحدودة يف تل ّقي الن ِّ

يوضح هلم املنهج ،أو الكيف ّية التي يمكن ْ
رآين
بحاجة إىل َمن ّ
أن ُيعامل هبا الن ُّ
َّص ال ُق ُّ
الستنطاقه.
األول يف تفسري كالم اهلل سبحانه وتعاىل؛ إ ْذ
ّبي يف حياته املرجع َّ
من هنا كان الن ّ

أشكلت عليه آية من كتاب اهلل تعاىل
الصحابة يف التّفسري ،فكان الواحد إذا
ْ
يرجع إليه ّ

خفي عليه؛ َّ
نص
ألن وظيفته البيان ،كام َّ
فبي له ما َ
رجع إىل رسول اهلل يف تفسريهاَّ ،
ك ِّ ِ
ي لِلن ِ
و َأن َز ْلنَا إِ َل ْي َ
َّاس َما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم
الذك َْر ل ُت َب ِّ َ
عليه القرآن املجيد ،قال تعاىلَ :
ون.(((
َي َت َفك َُّر َ

وبعد وفاة النّبي مارس بعض الص ِ
حابة دور ًا يف رشح كتاب اهلل وبيان معانيه،
ّ
َ
ّ

حتّى اشتهر العديد منهم يف ذلك املجال ،وقدْ كان للبرصة وشيعتها نصيب يف ذلك،

الزمن يف البرصة بعد معركة اجلمل
عيل ،الذي كان لبقائه مدّ ة من ّ
ّ
وأوهلم اإلمام ٌّ

ِ
كتاب اهلل،
س ُل ْوين عن
الريادة األوىل يف علم التّفسري ،وهذا ما نستش ّفه من قولهَ :
ّ
فإنَّه ليس ِمن ٍ
ٍ
سهل أ ْم يف ٍ
ٍ
عرفت ٍ
جبل ،(((كذلك
بنهار ،يف
نزلت أ ْم
بليل
ْ
ُ
آية َّإل وقدْ
َ ْ

ٍ
أن َّ
ال من أهل البرصة ،قائ ً
عيل رج ً
عامل
كل
ال له :اعلم يا عبدَ اهللَّ ،
خاطب اإلمام ٌّ
ِ
أن ّ
أجر عملِ ِه يف اآلخرةّ ،
عامل دنيا للدّ نيا عاملته يف
وكل
يف الدّ نيا لآلخرة البدَّ ْ
يوف َ
(((
عيل قوله تعاىلَ  :ف َأ َّما َمن َطغَى َوآ َث َر َْ
ال َيا َة الدُّ ْن َيا
اآلخرة نار جهنّمّ ، 
ثم تال اإلمام ٌّ

((( من سورة النحل ،اآلية (.)44
((( ابن سعد ،الطبقات.420/2 :
((( املفيد ،األمايل :ص120-119؛ واملجليس ،بحار األنوار.32/100 :
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َفإِ َّن َْ ِ
يم ِه َي ا َْل ْأ َوى.(((
الح َ

ومـمن اشتهر من شيعة البرصة يف جمال القرآن وتفسريه:
ّ

البرصي (تَ ،((()#123ذكَر تش ُّيعه صاحب
البناين،
حممد ،ثابت بن أسلم،
ّ
 -1أبو ّ
ّ

هبيً ،
الشيعة((( ،وكذلك ذكره ّ
أعيان ّ
حممد
قائال :اإلمام ،القدوة ،شيخ اإلسالم ،أبو ّ
الذ ّ
الشيباين ،موالهم البرصي ،كان من أئمة العلم والعمل ِ ،
املأمونني،
ومن ال ّثقات
َ
ّ
ّ
ّ ّ
ً
فضال عن كونه من أصحاب
وزهادهم وحمدّ ثيهم.(((
وهو
تابعي من أهل البرصة ّ
ٌّ

عيل.(((
عيل بن احلسني ،ومن
َ
القائلني بوالية اإلمام ٍّ
اإلمام ّ

عيل بعد أحداث معركة
 -2عبد اهلل بن ع ّباس ،الذي ويل البرصة بأمر من اإلمام ّ

املاسة إليه(((.
اجلمل مبارشة ،للحاجة ّ
ٍ
قدرة عىل التّأثري يف
ف ابن ع ّباس بمقدرته اخلطاب ّية؛ إ ْذ كان خطيب ًا بارز ًا ذا
وقدْ ُع ِر َ
متل ّقيه وشدّ أذهاهنم ملا يقول ،يقول ابن سعد :إنَّه قادر عىل تفسري سورة البقرة آي ًة آي ًة،
أهم مراكز العلم
كان ُيلقي دروسه يف التّفسري يف مسجد البرصة اجلامع ،الذي ُيعدُّ من ّ

فيهاً ،(((
عيل
وردت
فضال عن ذلك
ٌ
ْ
إشارات رصحي ٌة يف ح ِّقه ،كام يف مقولة اإلمام ٍّ
ِ
فإن
حينام أرسله ملحاججة اخلوارج يف النّهروان :يا ابن ع ّباس ،ال ختاصمهم
بالقرآنَّ ،

((( من سورة النازعات ،اآليات (.)39-37
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ.253/5 :
((( ُينظر :حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.636/3 :
((( ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.225-220/5 :
الذ ّ

املنصوري ،نزار ،النرصة لشيعة البرصة :ص.326
((( ُينظر:
ّ
((( ملزيد من التفاصيل عن والية ابن ع ّباسُ ،ينظر :النرص هلل ،جواد كاظم ،والية ابن ع ّباس للبرصة
عيل واحلسن ،جم ّلة رسالة الرافدين ،العدد الرابع :ص.62
يف عهد اإلمام ّ
((( ابن سعد ،الطبقات الكربى.376/2:
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ٍ
وجوهُ ،
بالسنَّة ،(((ويف ذلك دالل ٌة
ويقولون،
تقول
مح ٌال ذو
َ
َ
ْ
القرآن ّ
ولكن خاصمهم ُّ

واضح ٌة عىل املكانة املعرف ّية التي يمتلكها ابن ع ّباس؛ لذا اختاره اإلمام دون غريه
يف ذلك ِ
احلجاج.

ُ
اجلاحظ ،فقدْ أثنى عىل ابن ع ّباس ،قائالً :وكان عبد اهلل بن ع ّباس َّأول َمن ُعـرف
أ ّما
ففسها حرف ًا حرف ًا ،وكان -واهللِ -م َث ّج ًا
بالبرصة ،صعد املنرب ،فقرأ البقرة وآل عمرانَّ ،
ُ
يسيل َغ ْرب ًا.(((
وذكره ابن كثري ،قائالً :كان ُ
مغبوطني بهُ ،يف ّقههم ،و ُيع ّلم جاه َل ُهم،
أهل البرصة
َ

ُ
فقري ُهم.(((
ويعظ جمر َم ُهم ،و ُيعطي َ

أن ابن عباس أعلم أمة ٍ
أ َّما ما قاله ابن عمر من َّ
حمم ٍد ،(((فذلك
ّ
حممد بام ن ََز َل عىل ّ
ّ ّ
ٍ
ٍ
وردت عن ابن ع ّباس أنّه استقى هذا العلم من اإلمام
رصحية
إشارات
مردو ٌد؛ لوجود
ْ
ِ ِ
عم َك؟
علم َك م ْن ع ْل ِم ابن ّ
سئل ابن ع ّباس :أي َن ُ
عيل ،كام يف مقولة ابن أيب احلديدُ :
ّ
ٍ
ِ
ِ
البحر املحيط.(((
قال :كنسبة قطرة م َن املطر إىل
يتبي َّ
أن ابن ع ّباس قدْ رسم املالمح الواضحة ملدرسة التّفسري يف البرصة،
وبذلك ّ

َ
وكانت
وخترج العديد من تالميذ البرصة(((،
وهي املدرسة األوىل يف العراق،
ْ
تتلمذ فيها ّ

هلم احلظوة -فيام بعد -يف ْ
أن يكونوا من العلامء البارزي َن يف التّفسري ،أمثال :أيب صالح
البرصي ،واسمه ميزان
أئمة العلم املشهوري َن((( ،وقدْ و ّثقه
ّ
ّ
ّابعي ،أحد ّ
البرصي ،الت ّ

((( ابن أيب احلديد ،رشح بنهج البالغة.71/18 :
العسكري ،األوائل :ص.232
((( البيان والتبيني262/1:؛ و ُينظر :أبو هالل
ّ
((( البداية والنهاية.304/8 :
((( ابن األثريُ ،أسد الغابة195-192/3 :؛ و ُينظر :ابن حجر ،هتذيب التهذيب.244/5 :
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.45/1 :
تطور تفسري القرآن قراءة جديدة :ص.35
((( ُينظر :حمسن عبد احلميدّ ،
الصدر ،تأسيس ّ
الشيعة لعلوم اإلسالم :ص.325
((( ُينظر :حسن ّ
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وأشار إىل تشي ِ
كانت بعد املائة(((.
عه املفيد((( .أ َّما وفاته ،فقدْ
ْ
ُّ

البرصي ،له
األزدي،
اجللودي،
 -3أبو أمحد ،عبد العزيز بن حييى بن عيسى،
ّ
ّ
ّ

مصنّفات يف التّفسري

(((

ّجايش((( إليهً ،
 -4أبو احلسنّ ،
البرصي ،وقدْ أشار الن
حممد،
كتب
ّ
قائال :ل ُه ٌ
معل بن ّ
ّ

منها( :كتاب التّفسري).

البرصي ،وهو أحد ّقراء البرصة ،وكان
العدواين،
 -5أبو سليامن ،حييى بن يعمر،
ّ
ّ

عامل ًا بالقرآن الكريم والنّحو((( ،قال ابن خ ّلكان :وكان حييى شيع ّي ًا ،من ّ
الشيعة
القائلني بتفضيل أهل البيتَ ،(((
اج
األوائل،
َ
احلج ُ
مرة أرسل ّ
ونقل الع ّيايش :أنَّه ذات ّ

عىل حييى بن يعمر ،وقال له :بلغني أنَّك تزعم َّ
أن احلس َن
ّبي
َ
ذر ّية الن ّ
واحلسني من ّ

فلم أجدْ ه ،قال حييى:
قرأت
وجتدونه يف كتاب اهلل ،وقدْ
ُ
َ
كتاب اهلل م ْن ّأوله إىل آخرهْ ،
و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َح َ
وب ُك ًّ
ال َهدَ ْينَا َونُوح ًا َهدَ ْينَا ِمن َق ْب ُل
اق َو َي ْع ُق َ
أليس تقرأ سورة األنعامَ :
ِ ِ
ِِ
ِ
ون َوك ََذلِ َ
وس َ
ني
وسى َو َه ُار َ
ك ن َْج ِزي ا ُْل ْحسن َ
َومن ُذ ِّر َّيته َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َم َن َو َأ ُّي َ
ف َو ُم َ
وب َو ُي ُ
ِ
ِ
(((
ذر ّية
الصال َ
اس ك ٌُّل ِّم َن َّ
يسى َوإِ ْل َي َ
َو َزك َِر َّيا َو َ ْ
ي َيى َوع َ
ثم قال :أليس عيسى من ّ
نيّ ، 
أب؟ قالَ :صدَ ْق َت.(((
إبراهيم وليس له ٌ

((( ُينظر :املفيد ،الكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة45/6 :؛ و ُينظر :آغا بزرك الطهراينّ ،
الذريعة:
.244/4
البخاري ،التاريخ
((( ُينظر :الباجي ،سليامن بن خلف ،التعديل والتجريح1312/3 :؛ و ُينظر:
ّ
الصغري.14/ 2 :
ّ
الرجال :ص.240
((( ُينظر :النّجايشّ ،
الرجال :ص.418
((( ُينظرّ :
السمعاين ،األنساب258/4 :؛ وابن كثري ،البداية والنهاية.146-88/9 :
((( ُينظرّ :
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان173/6 ،:؛ و ُينظرّ :
هبي ،تذكرة احل ّفاظ.125/1 :
الذ ّ
((( من سورة األنعام ،اآليتان (.)85-84
((( الع ّيايش ،تفسري الع ّيايش367/1 :؛ و ُينظر :ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.28-26/11 :
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احلديث
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ُعلو ِم
ِ

ِ
احلديث لغ ًة :هو ضدُّ القديم((( ،أ ّما اصطالح ًا ،فهو ُّ
ُ
ّبي من
كل ما ُأث َر عن الن ّ
ٍ
السنّة ،التي يرتادف مفهومها مع مفهوم احلديث؛ إ ْذ يدخل
قول ،وهبذا يكون ّ
أخص من ُّ
ِ
القولُ ،
ضمن إطارها فض ً
ال عن
وتقريره(((.
النبي
فعل ّ
ُ
ّبي ودراستها؛ حفاظ ًا عليها ،وقدْ
وقدْ حرص املسلمون عىل تدوين أحاديث الن ّ

ِ
عيل ،قوله :تزاوروا وتدارسوا احلديث ،وال ترتكوه َيدْ ُرس.(((
ُأث َر عن اإلمام ّ

والشك يف َّ
َّ
اإلسالمي بعد
السنّة -وبضمنها احلديث -هي املصدر ال ّثاين للتّرشيع
ّ
أن ُّ
ِ
القرآن ،بل َّ
الشيفة ،وعىل
إن كثري ًا من مفاهيم القرآن قدْ ُب ّي ْ
السنّة النّبو ّية ّ
نت م ْن خالل ُّ
هذا ،يمكن القولَّ :
عميل ،وقدْ أشار
تطبيقي
القرآين بواق ٍع
السنّة هي ترمجة القول
ٍّ
إن ُّ
ٍّ
ّ

و َما آتَاك ُُم
القرآن الكريم إىل هذا ّ
والسنّة ،بقوله تعاىلَ :
التابط والتّجانس بني القرآن ُّ
ِ
الر ُس ُ
ين َآمنُو ْا َأطِي ُعو ْا اهللَ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َنَاك ُْم َعنْ ُه َفانت َُهوا ،(((وقوله تعاىلَ  :يا َأ َ ُّيا ا َّلذ َ
َّ
ِ
ول َو ُأ ْو ِل األَم ِر ِمنكُم َفإِ ْن َتنَا َز ْعتُم ِف َش ٍء َفر ُّدو ُه إِ َل اهللِ َوالرس ِ
الر ُس َ
ول،(((
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َو َأطي ُعو ْا َّ
ِ
وحى.(((
وقوله َّ
و َما َينط ُق َع ِن َْال َوى إِ ْن ُه َو إِ َّل َو ْح ٌي ُي َ
اسمهَ :-
عز ُتفرقوا
الرسول الكريم ،أصبح ّ
والسنَّة ،وقدْ ّ
الصحابة مصدر ًا للحديث ُّ
بعد وفاة ّ
ٍ
بصورة نسب ّي ٍة يف
الشيف
ّبوي ّ
يف األمصار اإلسالم ّية ،فكانوا سبب ًا يف انتشار احلديث الن ّ

لت االكتفاء بالقرآن؛ خوف ًا من نوع ّية بعض
فض ْ
السلطة التي ّ
بداية األمر؛ بسبب سياسة ُّ
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب.132/2 :
((( ُينظر :الباجي ،التعديل والتجريح14/1 :؛ وابن خلدون ،املقدّ مة :ص440؛ وحممود أبو ر ّية،
الصالح ،علوم احلديث :ص.56
السنَّة املحمد ّية :ص39؛ وصبحي ّ
أضواء عىل ُّ
اهلندي ،كنز العامل.304/1 :
((( ُينظر :املتّقي
ّ
((( من سورة احلرش ،اآلية (.)7
((( من سورة النّساء ،اآلية (.)59
((( من سورة النّجم ،اآليتان (.)4-3
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عيل.
ثم ان ُط َ
األحاديثّ ،
لق يف نرشها ،س ّيام يف عهد اإلمام ٍّ

اخلاص،
الشيف بمرحلتني ،األوىل :مرحلة التّدوين
ّبوي َّ
ّ
مر تدوين احلديث الن ّ
وقدْ َّ

التي
اهلجري ،وقدْ ُج ِّوز خالهلا
األول
ّبي،
ْ
ْ
ّ
وانتهت يف أواخر القرن ّ
ابتدأت بعرص الن ّ
ٍ
ألشخاص مع َّينني ،كرافع بن خديج ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص،
كتابة احلديث

ّ
مستهل القرن ال ّثاين
ابتدأت يف
وغريمها((( ،والثانية :مرحلة التّدوين العا ّم ،التي
ْ
والسنّة النّبو ّية(((.
ّ
اهلجري ،يف عهد عمر بن عبد العزيز ،الذي أمر بتدوين احلديث ُّ

الصحابة
وعىل غرار األمصار اإلسالم ّية ،فقدْ كان للبرصة
نصيب من أولئك ّ
ٌ

حتول إليها ليسكنها
والتّابعني ،سوا ًء َمن شارك منهم يف حترير املدينة وفتحها ،أم َمن ّ

وتطوره فيها ،الس ّيام أتباع آل
بعد متصريها ،فأسهموا يف نقل علم احلديث وتداوله
ّ
البيت ،الذين كان منهم:

البرصي ،عدَّ ه ّ
ويس((( من أصحاب اإلمامني
حممد بن س ّيار،
ّ
 -1أمحد بن ّ
الشيخ ال ّط ّ

اهلادي
والعسكري.
ّ

(((
 -2أبو إسحاق ،إسامعيل بن مسلم ،املك ّّي،
ّبي :ثالث ٌة
ّ
البرصي  ،روى حديث الن ّ

ُ
الصادق.(((
وعمر ،وسلامن.(((وعُدَّ ممن روى عن اإلمام ّ
عيلّ ،
تشتاق هلم اجلنّةّ :

اهلاشمي،
 -3إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد امل ّطلب،
ّ

والصادق ،والكاظم ،(((روى عن أبيه عن
من أصحاب
الس ّجاد ،والباقرّ ،
األئمةّ :
ّ
البغدادي ،تقييد العلم :ص.82-69
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
حممد أسعد ،الرتبية والتعليم يف اإلسالم :ص.157
((( ُينظر :طلسّ ،
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.14/3 :
((( ُينظر :رجال الطويس :ص70؛
ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.291/5 :
((( ّ
هبي ،ميزان االعتدال.250-249/1 :
الذ ّ
الرجال :ص.159
((( ُينظر :الطويسّ ،
((( ُينظر :الطويس ،األمايل :ص.586
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(((
الرسول بني
عبد اهلل بن ع ّباس ،قائالًَّ  :ملا ْ
نزلت اآلية إِن ََّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ ، آخى ّ
ٍ
املسلمني ،فآخى بني أيب بكر وعمر ،وبني عثامن وعبد الرمحن ،وبني ٍ
وفالن ،حتّى
فالن
َ
ّ
ِ
أنت أخي،
لعيل بن أيب طالبَ :
آخى بني أصحابِه أمجعهم عىل قدْ ِر منازهلم َّ ،
ثم قال ّ

َ
وأنا
أخوك.(((

ّ
املتوف سنة (،)#148
البرصي،
العبدي،
 -4أبو إسامعيل ،أبان بن أيب ع ّياش فريوز،
ّ
ّ

والصادق.(((
الس ّجاد ،والباقرّ ،
تابعي ،زاهدٌ  ،من أصحاب ّ
ٌّ

 -5إسامعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل

ابن احلارث بن عبد امل ّطلب ،سكن البرصةّ ،
توف قبل سنة( ،((()#183كان من صحابة
الصادق :هو ك َْه ٌل ِم ْن ك ُُه ْولنا،
اإلمامني الباقر
والصادق ،قال عنه اإلمام ّ
ّ
وس ّيدٌ ِم ْن ساداتنا.(((
ّ
املتوف عام
األسلمي،
حلصيب بن عبد اهلل بن احلارث،....
ّ
 -6أبو سهلُ ،بريدة بن ا ُ

ّبي يف أثناء هجرته إىل املدينة ،وقد َّ
ظل ُمقي ًام يف
مر به الن ّ
( ،)#63وكان قدْ أسلم حني َّ
حتول إىل البرصة
ثم َّ
ثم التحق بالن ّ
ديار قومه لفرتةّ ،
ّبي يف املدينة ،فشارك يف مغازيهّ ،
(((
ّبي أحاديث كثريةً،
بعد متصريها ،وابتنى دار ًا فيها حتّى وفاته  ،وقدْ روى عن الن ّ

((( من سورة احلجرات ،اآلية (.)10
الرجال:
الرجال :ص56؛ والطويسّ ،
((( الطويس ،األمايل ،587 :وع ْن إسحاقُ ،ينظر :النّجايشّ ،
ص105؛ وابن حجر ،التّهذيب.239/1 :
ثم ُينظر عنه :ابن سعد ،الطبقات:
الرجال :ص162 ،126 ،109؛ ّ
((( عنهُ ،ينظر :الطويسّ ،
الرجال :ص.109
279/7؛
والربقيّ ،
ّ
الكليني ،الكايف38/2 :؛ والشبسرتي ،عبد احلسني ،الفايق يف رواة أصحاب اإلمام
((( ُينظر:
ّ
الصادق.179-178/1 :
ّ
الرجال.266/1 :
احلل ،خالصة األقوال :ص54-53؛ والتّفريش ،نقد ّ
((( ُينظرّ ّ :
((( عنهُ ،ينظر :ابن سعد ،الطبقات109/5 :؛ ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.470-469/2 :
والذ ّ
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فعيل مواله ،(((وحديث
من ُ
عيل ،كحديثَ :
كنت مواله ٌّ
الس ّيام يف فضل اإلمام ّ

(((
عيل
ّبي بعض املسلمني َّ
الراية يوم خيرب  ،وكذا رواية أمر الن ّ
َّ
بالسالم عىل اإلمام ٍّ
بإمرة املؤمنني ِمن بعده يف حياته((( ،أي :يف يوم غدير خم((( ،وقدْ َذك ََر املجليس :أنّه
دخل بمشا َّدة كالم َّي ٍة مع عمر بن اخل ّطاب ،وخالد بن الوليد ،عندما هجم القوم عىل

الزهراء ،فدافع حينها عن اإلمام وس ّيدة النّساء،(((
والس ّيدة فاطمة ّ
عيل ّ
اإلمام ّ
عيل(((.
وقدْ عدَّ ه
الطويس من أصحاب اإلمام ّ
ّ

الطويس من أصحاب اإلمام
البرصي ،عدّ ه
ائي
ّ
 -7أبو املنهال ،بكر بن أوس ال ّط ّ
ّ

الس ّجاد.(((
ّ

الصغرى،
 -8بكر بن عبد امللك،
الس ّجاد عن فاطمة ُّ
ّ
البرصي ،يروي عن اإلمام ّ

قالت :خرج رسول اهلل عىل النّاس يوم عرفة ،فقالَّ :
إن اهلل
عن فاطمة الكربىْ ،
وإن رسول اهلل إليكم ...وهذا
تبارك وتعاىل باهى بكم يف هذا اليوم ،وغفر لكم عا َّمةّ ،
أحب عل َّي ًا يف حيايت وبعد وفايتَّ ،
جربيلُ يربين َّ
وإن
السعيد َمن
السعيد ّ
َّ
حق ّ
أن ّ

قي ّ
كل َّ
َّ
قي َمن أبغضه يف حيايت وبعدَ ممايت.(((
الش ِّ
الش َّ

ّ
 -9اجلارود بن ّ
ّبي
البرصي،
العبدي،
املعل،
ّ
ّ
املتوف سنة ( ،)#21روى عن الن ّ

((( ُينظر :الطرباين ،املعجم الكبري.72/1 :
((( ُينظر :الكويف ،مناقب أمري املؤمنني.48/1 :
((( ُينظر :املفيد ،اإلرشاد48/1 :؛ وأبو نعيم األصبهاين ،حلية األولياء :ص.42،23
احلموي ،معجم
((( غدير خم :موضع مياه يقع بني مكّة واملدينة يف منطقة اجلحفةُ .ينظر :ياقوت
ّ
البلدان.389/2 :
((( ُينظر :بحار األنوار.300/28 :
((( ُينظر :الطويس ،رجال :ص.188
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال291/1 :؛
ّ
((( ُينظر :الطويس ،رجال :ص110؛ والتّفريش ،نقد ّ
احلديث.248/4 :
((( ابن بابويه ،األربعون حديث ًا :ص.33
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ٌ
ٌ
حديث
أربعة أحاديث ،ومنها:
ّبي حني َق ِد َم مع قومه إلعالن إسالمه،
طويل مع الن ّ
ُ
ّمس ِك بمح َّبتهم
احلديث ذكر األوصياء
فتضمن
األئمة االثني عرش ،ورضورة الت ُّ
ّ
ّ
ّبي ،وقدْ نظم عىل أثر ذلك يف مدحهم شعر ًا(((.
وواليتهم بعد الن ّ
 -10جارية بن قدامة بن مالك بن زهري بن حصن بن رباح بن أسعد بن بجري بن

عم األحنف بن قيس ،روى
الس ّ
عديُ ،يكنّى أبا تراب ،وهو ّ
ربيعة بن كعب بن سعدَّ ،

عيل ،وشهد حروبه ك ّلها،
عن أهل املدينة وأهل البرصة ،وكان من أصحاب اإلمام ّ
وكانت له مشا ّدة كالم ّية مع معاوية بن أيب سفيان بيـَّن
مات يف حكم يزيد بن معاوية(((،
ْ

(((
عيل إىل البرصة
عيلُّ ،
ومتسكه بواليته  ،كذلك أرسله اإلمام ٌّ
فيها فضل اإلمام ٍّ

مر بنا(((.
للقضاء عىل فتنة ابن
احلرضمي عام ( ،)#38كام َّ
ّ

البرصي ،روى عن اإلمامني موسى
العنربي،
حممد بن صدقة،
ّ
ّ
 -11أبو جعفرّ ،

ّجايش(((ً ،
قائال :أخربنا احلسني بن
الرضا ،وقدْ ذكره الن
الكاظم
وعيل بن موسى ّ
ّ
ّ
حممد بن صدقة عن اإلمام
عبيد اهلل ،قال :حدَّ ثنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان ...حدّ ثنا ّ

موسى بن جعفر بذلك احلديث.

ّ
املتوف سنة ( ،)#178كان
البرصي،
بعي،
 -12أبو سليامن ،جعفر بن سليامنّ ،
ّ
الض ّ

من ُع ّباد ّ
الشيعة وصاحليهم يف البرصة ،وهذا ما جعله ُيت ََّهم و ُي َض َّعف ،روى حديث
َ ِ
ثم قال
عيل :ماذا
ّبي يف ّ
الن ّ
كررها ثالث ًاّ ،
عيل؟ وقدْ َّ
تريدون م ْن ٍّ
حق اإلمام ٍّ
والكراجكي ،كنز الفوائد:
اجلوهري ،أمحد بن ع ّياش ،مقتضب األثر :ص ،22وما بعدها؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
ّبي مع اجلارود ،وأطال فيه ،لكنّه
ص ،256وما بعدها؛ وقدْ ذكر ابن كثري يف سريته حديث الن ّ
السرية النبو ّية ،144/1 :وما بعدها.
األئمة .ابن كثريّ ،
ّطرق لذكر ّ
حذف منه الت ّ
((( ُينظر :خليفة بن خ ّياط ،طبقات :ص189؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة.263/1 :
املزي ،هتذيب الكامل.482-481/4 :
((( ُينظرّ :
احلرضمي يف البرصة :ص.81-75
((( ُينظر :ع ّبود ،أنسام غضبان ،فتنة ابن
ّ
الرجال :ص.201
((( ُينظر :رجال النّجايش :ص364؛ وابن داوودّ ،
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ٍ
ويل ِّ
مؤمن بعدي ،عىل أثر ّاتام بعض املسلمني
كل
الن ّ
عيل منّي وأنا من ُه ،وهو ُّ
ّبيٌّ :

السايا(((.
عيل بأنَّه أخذ جاري ًة عندما بعثه الن ُّ
ّبي يف إحدى َّ
لإلمام ٍّ

البرصيُ ،ذكر أنَّه من أصحاب
ّميمي،
ّ
 -13حرب بن رسيج ،أو رسيح بن املنذر ،الت ّ

والصادق ،وذكر َّ
الذهبي :أنَّه ممّن روى عن اإلمام الباقر.(((
اإلمامني الباقر ّ

البرصي ،كان عابد ًا ،جماهد ًا ،زاهد ًا،
عدي،
ّ
الس ّ
الربيع بن صبيحَّ ،
 -14أبو حفصَّ ،

اخلوئي يف معجم رجاله ،وعدَّ ه من أصحاب اإلمام
الس ّيد
ّ
ّإل أنّه س ِّيىء احلفظ ،وذكره ّ

الباقر. (((

ّ
املتوف سنة ( ،)#208من
الواسطي ،نزيل البرصة،
اجلهني،
محاد بن عيسى،
ّ -15
ّ
ّ

والرضا ،كان ثق ًة يف حديثه صدوق ًا ،وممّن
أصحاب
األئمةَّ :
الصادق ،والكاظمّ ،
ّ
َ
رب
ويموت ممايت
أن حييا حيايت
َ
رسه ْ
ويدخل جنّة ّ
روى حديث الن ّ
ّبي ،قائالًَ :
م ْن َّ
ِ
ٍ
َّ
أئم ُة اهلدى ،أعطاهم اهللُ فه ًام
فليتول عل َّي ًا
عدن منزيل...
جنّة
واألئم َة من بعدهَّ ،
فإنم ّ
ّ

فهم عرتيت ِم ْن حلمي ودمي ،إىل اهلل أشكو َم ْن عاداهم ِم ْن َّأمتي ،(((...وإنَّه يروي
وعل ًامُ ،
ِ
ِ
ِ
بأنا اهلداية إىل
وإِنِّي َل َغ َّف ٌار ل َم ْن ت َ
تفسري اآليةَ :
َاب َو َآ َم َن َو َعم َل َصال ًحا ُث َّم ْاهتَدَ ىَّ 
والية آل البيت.(((

البرصيُ ،يقالَّ :
الرمحن ،كان
 -16أبو نرص ،خيثمة بن أيب خيثمة،
ّ
إن اسم أبيه عبد َّ

((( ُينظرّ :
هبي ،تاريخ اإلسالم.287-286/3 :
الذ ّ
الرجال :ص259 ،214؛ ّ
هبي،
الربقي ،رجال
((( عنهُ ،ينظر:
والذ ّ
الربقي :ص16؛ والطويسّ ،
ّ
ّ
ميزان االعتدال.469 /1 :
((( عنهُ ،ينظر :ابن ح ّبان ،املجروحني296/1 :؛ وابن حجر ،التّهذيب ،215/3 :والتّفريش ،نقد

واخلوئي ،معجم رجال احلديث.178/8 :
الرجال236/2 :؛
ّ
ّ
الرجال :ص105؛ وابن حجر ،التّهذيب:
الرجال :ص56؛ والطويسّ ،
((( عنهُ ،ينظر :النّجايشّ ،
.239/1
الربقي ،املحاسن ،142/1 :اآلية( )82من سورة (طه).
((( ُينظر:
ّ
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فيقولون لهّ :
َ
إن خيثمة ُيدّ ثنا
من صحابة اإلمام الباقر ،وكان صحابتُه يأتونه،
ْت ِعنْدَ َأ ِب َج ْع َف ٍر ،
عنك .فيقولَ :صدَ َق خيثمة((( ،فعن أيب َب ِص ٍريَ ،ق َالُ  :كن ُ

ك َع ِن ا ِ
ْك َأنَّه َس َأ َل َ
يدِّ ُثنَا َعن َ
ت َله :إِ َّن
إل ْس َلمَِ ،ف ُق ْل َ
َف َق َال َله َس َّل ٌم :إِ َّن َخ ْي َث َم َة ا ْب َن َأ ِب َخ ْي َث َم َة ُ َ
ا ِ
إل ْس َل َم َم ِن ْاس َت ْق َب َل ِق ْب َل َتنَا َ
وش ِهدَ َش َها َد َتنَا ون ََس َ
وو َال َولِ َّينَا و َعا َدى َعدُ َّونَاَ ،ف ُه َو
ك ن ُُس َكنَا َ

ت :ا ِ
ك َع ِن ا ِ
وس َأ َل َ
إل َيم ُن بِاهللِ والت َّْص ِد ُيق
إل َيم ِنَ ،ف ُق ْل َ
ُم ْسلِ ٌمَ ،ف َق َالَ :صدَ َق َخ ْي َث َم ُةُ ،ق ْل ُ
تَ :
َاب اهللَِ ،
بِكِت ِ
وأ ْن َل ُي ْع َص اهللَُ ،ف َق َالَ :صدَ َق َخ ْي َث َم ُة ،(((وقدْ ذكره ابن معني ،وترجم له،
وأشار إىل تش ُّي ِع ِه ،بقوله :فيه تش ُّي ٌع.(((

ّ
املتوف سنة ( ،)#140عدَّ ه
البرصي،
حممد ،داوود بن أيب هند بن دينار،
ّ
 -17أبو ّ

صوام ًا ،له ما يقرب م ْن مائتي
الطويس من أصحاب اإلمام الباقر ،كان حافظ ًا ّ
ّ
حديث(((.

البرصي ،روى
الغطفاين،
األشجعي،
 -18رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد،
ّ
ّ
ّ

والصادق ،وصفه مرتمجوه بال ّثقة(((.
عن اإلمامني الباقر ّ

البرصي ...،روى عن حذيفة بن اليامن ،أنّه
عدي،
ّ
الس ّ
 -19ربيعة بن شيبانّ ،

قال :والذي نفيس بيدهَّ ،
احلقَ ،ل ُل
وأئمة ّ
إن آية اجلنّة ،واهلداة إليها إىل يوم القيامةّ ،
الكليني ،الكايف38/2 :؛ وابن ح ّبان ،ال ّثقات287/1 :؛ ّ
هبي ،ميزان االعتدال:
((( ُينظر:
والذ ّ
ّ
.199/1
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.85/5 :
الكليني ،الكايف38/2 :؛
(((
ّ
ّ
((( ابن معني ،التاريخ106/1 :؛ ّ
هبي ،تذكرة احل ّفاظ.140-139/1 :
والذ ّ

والنسائي ،سنن
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات280-279/5 :؛ وابن معني ،التاريخ154/2 :؛
ّ
الرجال :ص134؛ ّ
هبي ،الكاشف.92/1 :
والذ ّ
ّسائي213/8 ،143/7 ،174/6 :؛ والطويسّ ،
الن ّ
الرجال:
((( ُينظر :ابن ح ّبان ،ال ّثقات241/8 :؛ والنّجايش ،رجال النّجايش :ص169؛ والطويسّ ،
ص194؛ وابن حجر ،التّهذيب.320/3 :
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حممدَّ ،
غري ُهم.(((
وإن آية النّارّ ،
ّ
وأئمة الكفر ،والدّ عاة إىل النّار إىل يوم القيامةَ ،ل ُ

ّبي ،نزل البرصة((( ،أحد رواة
 -20زهري بن عمرو ،اهلال ّيل ،من أصحاب الن ّ

َّ
حديث املنزلة ،وحديث الدّ ار ،ومن خالل رواية تلك األحاديث يمكن ْ
نستدل عىل
أن
تش ُّي ِع ِه(((.
 -21سكني بن عبد العزيز بن قيس ،الع ّطار ،و ّثقه رجال علم احلديث ،وقال عنه

الصادق.(((
ويس :إنّه من أصحاب اإلمام ّ
ال ّط ّ

واتمه ابن ح ّبان
ّميمي ،قيل عنه :إنّه س ّيىء احلفظّ ،
 -22سليامن بن قرم بن معاذ ،الت ّ

بمخالفة ال ّثقات يف األخبار(((.

الكوزي،
 -23عاصم بن سليامن،
الصادق ،وقدْ
البرصي ،من أصحاب اإلمام ّ
ّ
ّ

الكوزي من كوز ض ّبة ،وقيل :إنَّه من كوز بني مالك
ّجايش إليه ،قائالً :عاصم
أشار الن
ّ
ّ
حممد.(((
ابن أسد ،ثقة ،روى عن جعفر بن ّ

 -24عبد اهلل بن جابر،
ّبي ،له
ّ
العبدي ،كان يف وفد عبد القيس الذي وفد عىل الن ّ

عيل.(((
رواية عن الن ّ
ّبي ،استشهد يف معركة اجلمل مع جيش اإلمام ّ

ّ
املتوف سنة ( ،)#131كان أحد
عيل بن زيد بن عبد اهلل بن زهري بن جدعان،
ّ -25

((( املفيد ،األمايل :ص.323
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.155/3 :
((( ُينظر :حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.71/7 :
الرجال:
((( عنهُ ،ينظر :ابن معني ،التاريخ221/2 :؛ وابن ح ّبان ،ال ّثقات432/6 :؛ والطويسّ ،
ص214؛ وابن داوود ،رجال ابن داوود :ص.104
((( ُينظر :ابن ح ّبان ،املجروحني332/1 :؛ وابن حجر ،هتذيب التّهذيب.212/4 :
الرجال :ص.301
((( النجايشّ ،
((( ُينظر :ابن األثريُ ،أسد الغابة193/3 :؛ وابن حجر ،اإلصابة33/6 :؛ والقضاة ،أمني ،مدرسة
احلديث يف البرصة :ص.125
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ح ّفاظ بني تيم يف البرصة ،وقدْ ذكر ّ
هبي تش ُّيعه ،بقوله :فيه تش ّيع(((.
الذ ّ

ّ
املتوف سنة ( ،)#134نعته
البرصي،
العبدي،
 -26أبو هارون ،عامرة بن جوين،
ّ
ّ

عيل.(((
مرتمجوه ّ
افيض .كان ُيكثر من احلديث عن فضل اإلمام ٍّ
بالر ّ

ّ
املتوف سنة
اخلزاعي،
 -27عمران بن احلصني بن عبيد بن خلف بن عبد هنم،
ّ

( ،)#52كان قدْ أسلم مع أبيه وأخته قدي ًام ،وهي لفظة عادة ما تطلق عىل َمن أسلم يف
ثم هاجر إىل احلبشة واملدينة ،أيَّ :إنا تُطلق عىل املسلمني األوائل .وقدْ شارك
مكّةّ ،

ابقني الذين رجعوا إىل اإلمام
الس َ
الرسول الكريم ،وكان من ّ
عمران يف مغازي ّ

(((
وتوجه نحو البرصة ،ليسكن فيها
ثم إنّه ترك املدينة،
ّ
عيل بعد وفاة الن ّ
ّبيّ ، 
ٍّ

يف عهد عمر بن اخلطاب((( ،وقيل :إنّه كان ّممن بعثهم عمر ليف ّقهوا أهل البرصة ،وهذا

يعني َّ
أن نزوله البرصة كان ُمتقدّ م ًا ،ويف بدايات متصريها ،وبقي فيها حتّى وفاته ،وقدْ
قال عنه ابن سريينّ :
الصحابة عمران بن احلصني ،...وقدْ
إن أفضل َم ْن ن ََز َل البرصة من ّ

وثامنني حديث ًا ،وروى عنه ابنه أبو نُجيد ،وكذلك أبو األسود
ّبي مائ ًة
َ
روى عن الن ّ
الدّ ؤ ّيل(((.

خون واملعن ّي َ
املؤر َ
والرجال العديد من أحاديثه ،الس ّيام
ون بعلم احلديث ّ
وقدْ تناقل ّ

ّبي ،(((وكذلك
عيل ومناقبه التي ذكرها الن ّ
تلك التي تفيض بفضائل اإلمام ٍّ
((( ُينظرّ :
هبي ،تذكرة احل ّفاظ.140-139/1 :
الذ ّ
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات297/7 :؛ وابن معني ،التاريخ424/2 :؛ وابن ح ّبان ،املجروحني:
177/2؛ ّ
هبي ،تاريخ اإلسالم.215/3 :
والذ ّ
احلر العاميل ،وسائل ّ
الشيعة.443/30 :
((( ُينظرّ :

((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.14/7 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات243-241/4 :؛ والطويس ،رجال الطويس :ص29؛ ابن عبد الرب،
واحلل ،خالصة األقوال :ص.218
االستيعاب19/9 :؛ وابن األثريُ ،أسد الغابة83/4 :؛
ّّ
حممد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني،451 ،248 ،246 ،233/1 :
((( ُينظر :الكويفّ ،
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الزبري وطلحة يف معركة
أحاديثه يف خروج اإلمام املنتظر ،(((وأيض ًا مناظرته مع ّ
(((
ثم مناظرته مع عائشة يف تلك املعركة -أيض ًا .-أ ّما بالنسبة إىل عدم اشرتاكه
اجلمل ّ ،

الطربي إىل أنّه انرصف إىل بيته،
عيل ،فقدْ أشار
ّ
يف اجلمل وص ّفني بجانب اإلمام ٍّ
وقعد بعد مناظراته مع أصحاب اجلمل((( ،وهذا ناتج عن تغ ُّي ٍـر يف سلوك الفرد بني
ٍ
احلق؛
يعول عليه يف إبراز احلقائق املوضوع ّية ،ور َّبام التبس عليه ّ
حقيقة وأخرى ،وال َّ
الرجال ،وإنَّامِ :
َّ
واعرف
احلق تعرف أه َل ُه،
ْ
ف ّ
اعر ْ
ألن َّ
احلق والباطل ال ُيعرفان بأقدار ّ

(((
الباطل ِ
َ
عيل.
تعرف َمن أتاه  ،كام قال اإلمام ٌّ

ّ
املتوف سنة (،)#64
البرصي،
دويس،
الس
ّ
 -28أبو الفضل ،شقيق بن ثور بن غفريّ ،
ّ

كان صدوق ًا يف احلديث((( ،وكان زعيم بكر بن وائل يف معركة ص ّفني ،وكان يقول :يا
معرش ربيعة ،ال عذر لكم ْ ِ
عيل ،ومنكم ٌ
حي.(((
رجل ٌّ
َ
إن ُقت َل ٌّ

البرصي ،ثقة ،روى عن
ّهدي،
ّ
حممد ،القاسم بن الفضيل بن يسار ،الن ّ
 -29أبو ّ

حممد :رضاع اليهود ّية
أيب جعفر ،وعن أيب عبد اهلل ،قائالً :قال يل جعفر بن ّ
خري من رضاع النّاصب ّية.(((
والنرصان ّية ٌ

البرصي ،له كتاب عن اإلمام موسى
ّميمي،
ّ
ّهشيل ،الت ّ
ّ -30
حممد بن متيم ،الن ّ

.501،475/2
((( ُينظر :املفيد ،االختصاص :ص208؛ والطويس ،أمايل الطويس :ص.77
حممد بن جرير ،املسرتشد :ص.426
((( ُينظر:
ّ
الطربيّ ،
الرسل وامللوك.463/4 :
((( ُينظر:
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.64 ،35/3 :
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ابن ح ّبان ،ال ّثقات954/4 :؛ ّ
هبي ،الكاشف14/2 :؛ وابن حجر ،تقريب التّهذيب:
والذ ّ
.241/1
البالذري ،أنساب األرشاف.87/3 :
(((
ّ
الرجال :ص.309
((( النّجايشّ ،
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ّجايش(((ً ،
الكاظم ،وذكر الن
قائال :أخربنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم ،عن أبيه،
ّ
حممد بن متيم بكتابه.
عيل بن زكريا ،قال :حدّ ثنا ّ
قال :حدّ ثنا احلسن بن ّ

الس ّيار ،مسمع بن عبد امللك بن مسمع بن شيبان بن شهاب ...شيخ
 -31أبو ّ

والصادق،
بكر بن وائل بالبرصة،
األئمة :الباقرّ ،
ُ
ووجهها ،وس ّيد املسامعة ،روى عـن ّ
وإن ألعدُّ ك ٍ
ألمر
الصادق،
واختص به ،وقال له ّ :
َّ
والكاظـم ،وأكثر عن ّ
الس ّيار(((.
عظيمٍ ،يا أبا ّ

العبدي ،من أصحاب اإلمام
البرصي،
 -32أبو معاذ ،عثامن بن فرقد ،الع ّطار،
ّ
ّ

قائال ...:إنَّه مستقيم احلديث ،كام و َّثقه ٌّ
الصادق ،(((ذكره ابن ح ّبانً ،
كل من ابن أيب
َّ

ازيّ ،
هبي ،وابن حجر
العسقالين(((.
الر ّ
والذ ّ
حاتم َّ
ّ

(((
ّ
ب حفر
املزين،
 -33معقل بن يسار بن معرب،
نس ُ
املتوف سنة ( ، )#58وإليه ُي َ
ّ

(((
الشيفة فيها((( ،فقدْ روى
هنر معقل يف البرصة  ،روى عدد ًا من األحاديث النّبو ّية ّ

أما َ
ني َّأن
ترض َ
عن الن ّ
للس ّيدة فاطمةَ :
مرة ّ
حممد ذات َّ
ّبي ّ
ّبي ،قائالً :قال الن ّ
زوجت ِ
وأكثرهم عل ًام،
ُك أقد َم َّأمتي ِسل ًام،
وأعظمهم ِح ْل ًام.(((
َّ ْ
َ
َ
((( ُينظر :رجال النّجايش :ص.365
واحلل ،خالصة
الرجال :ص312؛
((( ُينظر :النّجايش ،رجال النّجايش :ص420؛ والطويسّ ،
ّ
األقوال :ص.218
الرجال :ص.259
((( ُينظر :الطويسّ ،
ازي ،اجلرح والتعديل164/6 :؛ ّ
هبي،
الر ّ
والذ ّ
((( ُينظر :ابن ح ّبان ،ال ّثقات195/7 :؛ وابن أيب حاتم ّ
ميزان االعتدال52 /3 :؛ وابن حجر ،التقريب.13/2 :
الرجال :ص47؛ وابن ماكوال ،إكامل الكامل267/7 :؛ ّ
هبي ،ميزان
والذ ّ
((( ُينظر :الطويسّ ،
االعتدال.550/4 :
البالذري ،فتوح البلدان :ص.405
((( ُينظر:
ّ
((( ُينظر :ابن ماكوال ،إكامل الكامل.267/7 :
((( أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل26/5 :؛ و ُينظر :الطربيس ،االحتجاج :ص182؛ وابن
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ّ
املتوف سنة (،)#108
البرصي،
العبدي،
 -34أبو نرضة ،املنذر بن مالك بن قطعة،
ّ
ّ

ّبي ،وكان يروي عن اإلمام ،وعن
عيل بعد وفاة الن ّ
كان من صحابة اإلمام ٍّ
عبد اهلل بن ع ّباس ،وغريمها(((.

البرصي ،لقي اإلمام أبا احلسن موسى الكاظم
الز ّيات،
الضير ّ
 -35ياسني ّ
ّ

ّملا كان بالبرصة ،وروى عنه ،وصنّف هذا الكتاب املنسوب إليه((( ،ومل نعثر عىل ذلك
نعلم ما هي حمتوياته.
الكتاب ،وال ُ

َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ال ِفق ِْه
الف ْقه لغ ًةِ :
ِ
العلم وال َفهم((( ،ومن تف َّقه ،فقدْ َع ِلم و َف ِهم ،قال ابن منظورِ :
الفق ُه هو
ُ
َ ْ
ْ ُ
ُ
َ
َ
بالشء والفهم لهُ ،يقالُ :أويت فالن فقه ًا يف الدّ ين ،أي :فه ًام فيه ،(((وهذا ما
العلم َّ
أن كان عا َّم ًا ،فداللة الفقه ُ ِ
سمى بتخصيص املصطلح بعد ْ
ص َف ْت إىل املسائل الدّ ين ّية
ُي ّ

من دون غريها؛ لرشف ّية هذه العلوم وجالهلا.

أتت فيه ،قال تعاىلَ  :قا ُلو ْا
السياق الذي ْ
متنوعة ّ
أ َّما استعامالهتا القرآن ّية ،فهي ّ
بتنوع ّ
ُ ُ (((
اش ْح ِل َصدْ ِريَ ،و َي ِّس ْـر ِل
ب َما َن ْف َق ُه كَثِري ًا ِّمَّا َتق
َيا ُش َع ْي ُ
ول ، وقال تعاىلَ  :ق َال َر ِّب َ ْ
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِّمن ِّل َس ِانَ ،ي ْف َق ُهوا َق ْو ِل ،(((وغريها من اآليات الرشيفة.
َأ ْم ِريَ ،و ْ
بابويه ،منتخب الدّ ين ،األربعون حديث ًا :ص52؛ والقضاة ،أمني ،مدرسة احلديث يف البرصة:
ص.125
((( ُينظر :ابن حجر ،التّهذيب.252/3 :
((( ُينظر :النّجايش ،رجال النّجايش :ص.453
الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن :ص.400
((( ُينظرّ :
((( ابن منظور ،لسان العرب.522/13 :
((( من سورة هود ،اآلية (.)91
((( من سورة طه ،اآليات (.)28-25
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إن ِ
ِ
وللبغدادي وقف ٌة عند املصطلح أيض ًا ،قالَّ :
الع ْل َم ُيقال له فِق ٌه،
وللعال فقي ٌه،(((
ّ

ُّ
وكل هذا ال يمنع من ذكر ما اصطلح عىل تعريفه م ْن كونه العلم الذي يتناول القرآن
الشيف موضوع ًا له ،من أجل استنباط األحكام التي ِمن
ّبوي َّ
الكريم واحلديث الن ّ

شأهنا ُّ
حل مشاكل املسلمني الدّ ين ّية والدّ نيو ّية.(((

ِ
املوصل باإلنسان إىل
الرئيسة من علم الفقه هي الفهم النّاجح
وبذلك تكون الغاية ّ

السعادة يف
ال ّطاعة والقرب من اهلل سبحانه ،فباالنرشاح والفهم تط ّبق األوامر ،وتُنال ّ
ٍ
(((
من ُي ِر ْد اهللُ به خري ًا يف ّق ْه ُه يف الدّ ِ
مناسبة
ين ،(((وقال يف
الدّ ارين  ،قال ّ
النبيَ :
العباد ِة ِ
ُ ِ
بمقومات
واضح
إبراز
أخرى:
الف ْق ُه ،(((ويف ذلك ٌ
أفضل َ َ
ألهـم َّية الفهم والعلم ّ
ٌ
ّ
الدّ ين وترشيعاته.

ثم شكَّل هذا التّأكيد واالهتامم ُمنطلق ًا التساع علم الفقه وإدراك ّ
كل ما يتع ّلق
ومن َّ

وضمها مناطق واسعة ،وشعوب ًا خمتلفة،
به ،الس ّيام بعد اتساع رقعة الدّ ولة اإلسالم ّية،
ّ
تتباين يف ثقافاهتا وعاداهتا وتقاليدها ،فض ً
ال عن اختالفاهتا يف املعتقدات الدّ ين ّية وطريقة
اإلسالمي إىل ْ
أن ُيواجه
أمر أ ّدى باملجتمع
معيشتها ،وكذلك مستواها
ّ
ّ
احلضاري ،وهو ٌ
َ
الشيفة.
والسنّة النّبو ّية ّ
مشاكل عديد ًة تستدعي التّأمل واالهتداء بالقرآن الكريم ُّ

وسكّاهنا
ومن بني مدن ذلك املجتمع
اإلسالمي :مدينة البرصة ،فهي مدين ٌة إسالم ّي ٌةُ ،
ّ

البغدادي ،الفقيه واملتف ّقه.11/1 :
(((
ّ
اإلسالمي :ص18؛
حممد مدكور ،مدخل إىل الفقه
ّ
((( ابن خلدون ،املقدّ مة :ص445؛ و ُينظرّ :
يب :ص.107
الس
امرائي ،خليل إبراهيم ،تاريخ الفكر العر ّ
ّ
و ُينظرّ :
بيعي،
الر ّ
الشيعة اإلسالم ّية :ص18؛ و ُينظرّ :
((( ُينظر :كاشف الغطاء ،ع ّباس ،املدخل اىل دراسة ّ
الشيعة اإلسالم ّية :ص.68
حسن كريم ،املدخل لدراسة ّ
البخاري:
والبخاري ،صحيح
((( أمحد بن حنبل ،مسند أمحد93-92/4 ،34/2 ،36/1 :؛
ّ
ّ
.26-25/1
((( مسلم ،صحيح مسلم.95/3 :
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فطبيعي ْ
َ
الشيعة اإلسالم ّية ا ُملستنبطة من القرآن
مسلمون،
أمورهم عىل وفق ّ
تسري ُ
ٌّ
أن َ
وأن يشك َّل الفقه حضور ًا ظاهر ًا فيهاِ ،
فم َن املعلوم أنَّه
الرسول الكريمُ ْ ،
وسنّة ّ
الكريم ُ
ِ
عيل بن أيب
بعد متصريها بقليل ُأرس َل إليها بعض ّ
الصحابة ليف ّقهوا أهلها ،وكان لإلمام ِّ
ذلك دور مهم يف تفقيه أهلها ،بل إنّه َّأول من َفت ََق فِ ْق َه ِ
ٍ
قتال أهل البغي،
َ
طالب بعد َ ٌ ٌّ
وهذا ما أشار إليه َّ
ف يش ٌء من أحكام البغي،(((
عيل ،ملا ُع ِر َ
الش ّ
افعي ،قائالً :لوال ٌّ
األشعري عىل عمر حينام ّ
وله والية البرصةْ ،
أن يبعث معه
كذلك اشرتط أبو موسى
ّ

ويستشريهم ،الس ّيام يف ُأمور الدّ ين ..فأجابه عمر:
يستعني هبم
الصحابة لكي
َ
عدد ًا من َّ
َ
ِ
الرسول الكريم ،كان
بم ْن
َ
أحببت ،ف َقد َم أبو موسى برفقة عرشة من صحابة ّ
استع ْن َ

(((
الرسول
الصحا ّ
م ْن بينهم ّ
يب عمران بن احلصني  ،الذي عدّ ه الطويس من أصحاب ّ

أن :أفضل َمن َ
حممد بن سريين م ْن ّ
الكريمً ،(((
نزل
البـر عن ّ
فضال عام نقله اب ُن عبد ّ
ِ
أصحاب رسول اهلل  :عمران بن احلصني ،وأبو بكرة.(((
البرصة من

و َذك ََر ابن سعد -أيض ًاَّ -
قدمت البرصة ،وهبا عمران
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل ،قال:
ُ

َ
وكان عمر بن اخل ّطاب بعثه يف ّقه أهل البرصة ،(((وقدْ بقي هبا
ابن احلُصني ،أبو النُّجيد،
حتّى وفاته((( .أ َّما دوره يف البرصة ،ف ُيذكر أنَّه كان جيلس يف مسجد البرصة ،و ُيسند ظهره

إىل أسطوانة املسجد ،وحيدّ ث النّاس ،ويع ّلمهم أمور دينهم ،ويف ّقههم إىل آخر حياته(((.

كذلك برز من شيعة البرصة يف جمال الفقه:

واحلل ،خالصة األقوال :ص.204
الرجال :ص230؛
الرجال :ص62؛ والطويسّ ،
((( النّجايشّ ،
ّّ
البالذري ،فتوح البلدان :ص.345
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات8/7 :؛ و ُينظر:
ّ
الرجال :ص.24
((( ُينظر :الطويسّ ،
((( ابن عبد الرب ،االستيعاب.22/3 :
((( ابن سعد ،الطبقات.10/7 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.9/7 :
((( ُينظر :ابن سعد ،الطبقات.10-9/7 :
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ّجايش ،قائالً:
البرصي ،أشار إليه الن
ريايف،
ّ
الس ّ
عيل بن الع ّباس بن نوحّ ،
ّ
 -1أمحد بن ّ

ُ
والرواية ،وهو
نزيل البرصة ،كان ثق ًة يف حديثهُ ،متقن ًا ملا يرويه ،فقيه ًا ،بصري ًا باحلديث ّ

(((
األئمة ،وأفرد ّ
ُ
ُأستا ُذنا
لكل إمام عدد ًا من
وشيخنا ،و َمن استفدنا من ُه ، روى عن ّ

الرواة(((.
ّ

 -2أبو برش ،أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن ّ
واسع
البرصي،
العم ّي،
ُ
ّ
املعل بن أسدّ ،

الرواية ،ثق ٌة ،فقي ٌه ،حس ُن التّصنيف(((.
ّ

البرصي،
الرمحن بن أيب عبد اهلل ،ميمون،
ُّ
مهام بن عبد ّ
 -3أبو مهام ،إسامعيل بن ّ

ّفقت
ثق ٌة ،من أصحاب
والرضا ،فقي ٌه ،له كتاب( :ما ات ْ
األئمةّ :
الصادق والكاظم ّ
ّ
عليه العا َّمة بخالف ّ
الشيعة من أصول الفرائض)(((.

جستاين ،كان من سكنة البرصة ،ومن
الس
 -4أبو بكر ،أ ّيوب بن متيمة كيسانّ ،
ّ

والصادق ،وكان من الفقهاء املوثوقني(((.
صحابة اإلمامني :الباقر َّ

عيل ،اجلعل (ت ،)#369كان عامل ًا مشهور ًا ،فقيه ًا،
 -5أبو عبد اهلل ،احلسني بن ّ
ُمتك ِّل ًامُ ،مقدّ م ًا يف الفقه(((ْ ،
وإن عدَّ ُه بعض العلامء ُمعتزل َّي ًا ،ومن شيوخهم ،وقدْ ُدفِن يف
الكرخي ببغداد(((.
تربة
ّ

((( رجال النّجايش :ص.63
الرجال يف
السريايف،
ّ
البرصي ،شيخ علامء ّ
((( للمزيدُ ،ينظر :احلكيم ،حسن عيسى ،أمحد بن عيلّ ،
عرصه :ص.6-1
الرجال :ص96؛ وابن داوود ،رجال ابن داوود :ص.35
((( ُينظر :النّجايشّ ،
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال :ص187؛
ّ
الرجال :ص62؛ والطويسّ ،
((( ُينظر :النّجايشّ ،
احلديث.73/4 :
الرجال :ص106؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.256/3 :
((( ُينظر :الطويسّ ،
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص222؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص.115
عيل :ص.17
الصديق ،فتح امللك العيل
ّ
((( ُينظر :املغريب ،أمحد بن ّ
بصحة حديث باب مدينة العلم ٍّ
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ٌ
شيخ،
ّجايش ،قائالً:
البرصي ،ذكره الن
 -6أبو األحوص ،داوود بن أسد بن أعفر،
ّ
ّ

ِ
ٌ
أصحاب احلديث ،ثق ٌة ثق ٌة.(((
جليل ،فقي ٌه ،متك ّل ٌم ،من

البرصي،
األزدي،
اجللودي،
 -7أبو أمحد ،عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى،
ّ
ّ
ّ
من أصحاب اإلمام الباقر ،وله كتب ،منها :كتاب( :الفرائضِ ،
والعتْق ،والتّدبري،
ٌ
(الصيام) ،وكتاب:
واملكاتبة) ،وكتاب( :الفرائض عن اإلمام ،)وكتاب:
ّ

(الصالة) ،وكتاب( :املتعة ،وما جاء يف حتليلها) ،وكتاب( :النّكاح وال ّطالق)،
ّ
وكتاب(:التّجارات) ،وكتابّ :
(الذبائح واألطعمة وال ّلباس)(((.

األسدي،
 -8أبو احلسن ،غياث بن إبراهيم،
البرصي((( ،وقدْ ذكره ال ّطويس((( يف
ّ
ّ

الصادق ،وله كتاب (يف احلالل واحلرام).
أصحاب اإلمام ّ

البرصي ،فقدْ كان من شيعة البرصة البارزي َن يف
ّهدي،
ّ
 -9الفضيل بن يسار ،الن ّ

َش ،وجعله من الفقهاء الكبار ،وعدّ ه ضم َن ستّة أشخاص قدْ
جمال الفقه ،ذكره الك ّ ّ
ملعوا يف ذلك ِ
ً
الصادق ،كام يذكر
الع ْل ِم(((،
فضال عن كونه من أصحاب اإلمام ّ
ف عن مدرسة
ويس((( ،وهذه منقب ٌة تُضاف إىل أملع ّيته وإبداعه يف هذا املجال ،ملا ُع ِر َ
ال ّط ّ
املعريف ألغلب الذين تتلمذوا فيها،
الصادق م َن احلظوة العلم ّية ،واإلبداع
اإلمام ّ
ّ
وهنلوا من معينها.

ري ،املعروف بابن
البرصي ،وقدْ
ّ
حممد ،اجلُر ْي ّ
حممد بن أمحد بن ّ
 -10أبو جعفرّ ،

البرصي،
واحلل ،خالصة األقوال :ص ،204وفيه
املرصي،
الرجال :ص157؛ وفيه
ّ
ّ
((( النّجايشّ ،
ّّ
وفيه اسم أبيه (عفري).
الرجال :ص240؛ وابن داوود ،رجال ابن داوود :ص.129
((( ُينظر :النّجايشّ ،
الرجال :ص.305
((( ُينظر :النّجايشّ ،
الرجال :ص.148
((( ُينظر :الطويسّ ،
الصدرّ ،
الشيعة وفنون اإلسالم :ص.247
الرجال507/2 :؛ و ُينظر :حسن ّ
َشّ ،
((( ُينظر :الك ّ
الرجال :ص.439
((( ُينظرّ :
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ٌ
ّجايش(((ً ،
رجل من أصحابنا له رواية ،له كتاب( :عمل شهر رمضان).
قائال:
ذكره الن
ّ
البرصي ،ثق ٌة ،وكان فقيه ًا ،له
حممد بن نرص بن منصور،
ّ
حممد بن ّ
 -11أبو عمرّ ،

كتب ،منها :كتاب (يف املذي ،والكال ُم فيه)(((.
ٌ

 -12أبو احلسنّ ،
كتب ،منها( :قضايا
حممد،
أمرياملؤمنني.((()
َ
البرصي ،له ٌ
ّ
معل بن ّ
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ِعل ِْم ال َكال ِم

(((
خيتص بدراسة ّ
وعر َف ُه
العلم الذي
علم الكال ِم :هو
ُّ
الذات اإلهل ّية وصفاهتا ّ ،
ُ
ُ
ُ
يب(((ً ،
اإلنسان عىل نُرصة اآلراء واألفعال املحمودة ،التي
يقتدر هبا
قائال :صناع ٌة
الفارا ُّ
ُ

اإلجيي ،قائالً :الكال ُم
وعرفه
رصح هبا
ُ
ُّ
واضع امل ّلة ،وتزييف ما خالفها باألقاويلّ ،
ّ
الش ِ
ِ
ِ
احلجج و َد ْف ِع ُّ
ِ
بإيراد
العقائد الدّ ين ّي ِة
قتدر معه عىل إثبات
بهة(((؛ لذا ُيعدُّ
علم ُي ُ
ٌ
ِ
أرشف العلوم؛ َّ
أرشف املوجودات ،فكان
برشف املعلو ِم ،ومعلو ُمه
رشف العل ِم
ألن
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
خالق
وجود
إثبات
الباحث يف
العلم
ونستدل من ذلك عىل أنَّه
أرشف العلو ِم(((،
هو
ُ
ُ
ِ
الكون ،وصفاتِ ِه ،وأفعالِ ِه.

مه ّية علم الكالم يف الفكر
اإلسالمي ،فقدْ كان له نصيب ًا من االهتامم عندَ
ّ
وبالنّظر إىل أ ّ
البرصة؛ إ ْذ بر َز منهم يف هذا ِ
ِ
ِ
الع ْل ِم عد ٌد من العلامء ،منْهم:
شيعة
ََ

الرجال :ص.397
((( النّجايشّ ،
الرجال :ص397؛ والطويس ،الفهرست :ص.269
((( ُينظر :النّجايشّ ،
الرجال :ص418؛ واملجليس ،بحار األنوار.15/5 ،14/2 :
((( ُينظر :النّجايشّ ،
((( ُينظر :اجلاحظ ،رسالة صناعة الكالم :ص50-49؛ وابن أيب احلديد ،رشح النّهج،17/1 :
.59/9
((( ُينظر :الفارايب ،إحصاء العلوم :ص71-69؛ واجلرجاين ،التعريفات :ص.151 ،127
اإلجيي ،املواقف.35-34/1 :
(((
ّ
((( ُينظر :النّرص اهلل ،جواد كاظم ،اإلمام عيل يف فكر اجلاحظ.
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البرصيَ ،ذك ََره الن
املزين،
ّجايش(((،
ّ
ّ
 -1أبو إسحاق ،إبراهيم بن سليامن بن أيب داحةّ ،
الف ِ
قائالً :كان وجه أصحابِنا البرصيني يف ِ
والش ِ
ِ
ُ
واألدب ِّ
واجلاحظ حيكي
عر،
قه والكال ِم
ّ
َ

عنه.

(الصف ُة يف
القزار،
عيلّ ،
البرصي ،له كتابّ :
ّ
 -2أبو جعفر ،أمحد بن احلسن بن ّ
ِ
ِ
الواقفة)(((.
مذهب

البرصي ،ذكره الن
الص ّفار،
ّجايش((( ،بالقول:
ّ
حممد بن أمحدّ ،
عيل ،احلسن بن ّ
ّ
 -3أبو ّ
ٌ
شيخ من أصحابِنا ،ثِ َق ٌة ،...،له كتاب( :دالئل خروج القائم.)
ٌ
شيخ
ّجايش ،قائالً:
البرصي ،ذكره الن
 -4أبو األحوص ،داوود بن أسد بن أعفر،
ّ
ّ
ِ
ِ
ٌ
كتب منها :كتاب يف اإلمامة
جليل ،فقي ٌه متك ّل ٌم ،م ْن
أصحاب احلديث ،ثق ٌة ثق ٌة ،...،له ٌ
ِ
(((
(الر ُّد عىل العثامن ّية)(((.
[يف الر ّد] عىل سائر َم ْن خال َفه من األمم ، وله كتابّ :
البرصيٌ ،
شيخ من وجوه
حممد بن عثامن ،اخلطيب
ّ
حممد ،عبد الباقي بن ّ
 -5أبو ّ

أصحابنا ،ثق ٌة ،له تصانيف ،منها( :احلجج والرباهني يف إمامة أمري املؤمنني وأوالده
(املذهب يف
أئمة الدّ ين صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،وكتاب:
َّ
األحد عرش ّ
املذهب)(((.

 -6أبو احلسنّ ،
كتب ،منها :كتاب( :اإليامن ودرجاته
حممد،
البرصي ،له ٌ
ّ
معل بن ّ

وزيادته ونقصانه) ،كتاب( :اإلمامة) ،وكتاب( :فضائل أمري املؤمنني ،)وكتاب:
الرجال :ص.87
((( النّجايشّ ،
واخلوئي،
((( ُينظر :ابن النديم ،الفهرست :ص222؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص115؛
ّ
معجم رجال احلديث.457/6 :
واحلل ،خالصة األقوال :ص.105
الرجال :ص144؛
((( النّجايشّ ،
ّّ
الصدر ،تأسيس ّ
الشيعة :ص.355
الرجال :ص ،413و ُينظر :حسن ّ
((( النّجايشّ ،
((( ُينظر :ابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص.173
((( ُينظر :ابن بابويه ،فهرست منتخب الدّ ين :ص.76
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(سرية القائم.((()
ِ
اإلمامي ِّ
الساح ُة ّ
يعيَ ،أل
الشيع ّي ُة البرص ّي ُة عن القض ّية الكربى يف الفكر
ومل تغ ْ
الش ِّ
ِّ
ب ّ
ِ
حممد بن احلسن
العسكري ،(((فقدْ كان لإلمام
ّ
وهي قض َّية غيبة اإلما ِم ال ّثاين عرش ّ
مري ،الذي كان آخر وكالء
الس ّ
ّ
حممد ّ
عيل بن ّ
املهدي أربعة ّنواب ،منهم :أبو احلسنّ ،

معاين((( إىل َّ
أن
الس
اإلمام
ّ
املهدي ،وهو من البرصة ،وقدْ اختُلف يف نسبه ،فقدْ أشار ّ
ّ

مري ،وأنَّه من ولد سمرة بن جندب((( ،أ َّما
الس ّ
(الس ّ
مري) نسبة إىل مروان بن جعفر ّ
ّ
احلموي((( ،فقدْ أشار إىل َّ
ياقوت
ف
أن (سمر) هي بلدة تابعة ألعامل البرصة ،وقدْ ُع ِر َ
ّ

مجاع ٌة هبذا النّسب لسكناهم تلك البلدة ،الس ّيام َّ
أن مصادر التّاريخ مل ُتدِّ د سنة والدته
وانبالج فجر عمرهّ ،
وجل ما ُذ ِكر أنَّه كان من أصحاب اإلمام احلسن
العسكري،
ّ
ِ
ٍ
السفارة املهدو َّية ببغداد بعد ّ
بإيعاز منه عن اإلمام
الشيخ ابن روح،
ثم ذك ُْره قائ ًام بمهام ّ
ّ
(((
واستمر هبا لغاية ( ،)#329وهي سنة
السفارة يف سنة (،)#326
ّ
َّ
املهدي ، وتو ّلـى ّ
يوص إىل ٍ
ِ
أحد من بعده ،بنا ًء
الصغرى) ،ومل
السفارة (الغيبة ُّ
وفاته ،وبموته انتهى عرص ّ

السفري بنرش ذلك عندما أخرج للنّاس قبل
عىل تبليغ اإلمام
ّ
احلجة له ،وقدْ قام هذا ّ
املهدي ،يب ّلغهم فيه ،قائالً :بِ ْس ِم اهللِ الر ِ
وفاته بأ ّيام توقيع ًا من اإلمام
الر ِح ْيمِ،
ّ
َّمحن َّ
ت ما َ
ك َ
أجر إخوانِ َ
وبني ست ِّة
فيك ،فإنَّك م ّي ٌ
بينك َ
الس ّ
مري ،أع َظ َم اهللُ َ
حممد َّ
عيل بن ّ
يا ّ
الرجال :ص418؛ والطويس ،الفهرست :ص.267
((( ُينظر :النّجايشّ ،
((( ُينظر :الطويس ،الغيبة :ص.243
((( ُينظر :األنساب.297/2 :
((( سمرة بن جندب بن هالل ،من قبيلة فزارة ،سكن البرصة ،وكان زياد بن أبيه ك ّلفه عىل البرصة
أقره معاوية عىل البرصةّ ،
توف سنة ُ .#58ينظر :ابن عبد
فلم مات زياد ّ
ستّة أشهر ،ومثلها عىل الكوفةّ ،
والبخاري ،التاريخ الكبري.176/4 :
رب ،االستيعاب653/2 :؛
ّ
ال ّ
((( ُينظر :معجم البلدان.246/3 :
((( ُينظر :الطربيس ،إعالم الورى :ص.417
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ٍ
أمر َك ،وال ت ِ
ك بعدَ وفاتِ َ
مقام َ
وقعت الغيب ُة
أ ّيامٍ،
ْ
كَ ،ف َقدْ
ْ
ُوص إىل أحد فيقو َم َ
فامجع َ
الت ّّام ُة.(((...

ّاريخ
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ِعل ِْم الت ِ
ِ
ُ
الت ُ
تتناول خمتلف الوقائع واحلوادث اإلنسان ّية،
املعرفة التي
ّاريخ ْفر ٌع من فرو ِع
ٍ
ّ
ألزمنة
اهتم به العرب ،وظ ُّلوا يتدارسونه
وجتل مجلة من احلقائق التارخي ّية؛ ولذلك ّ
ٍ
ٍ
طويلة ،فأ ّدى ذلك إىل ٍ
هائل يف خمتلف جوانب النّشاط
فكري
نتاج
اإلنساين؛ لذا ُيعدُّ
ٍّ
ِّ
املهمة التي حيتاجها اإلنسان ،فقدْ أشار ابن خلدون إىل ذلك،
علم التّاريخ من العلوم ّ

قائالً :اعلم َّ
رشيف الغاية؛ إ ْذ هو يوقفنا
جم الفوائد،
ُ
أن ف َّن التّاريخ ف ٌّن ُ
عزيز املذهبُّ ،

املاضني من األمم يف أخالقهم ،واألنبياء يف سريهم ،وامللوك يف دوهلم
عىل أحوال
َ

تتم فائدة االقتداء يف ذلك َملن يرو ُمه يف أحوال الدّ ين والدّ نيا،(((
وسياستهم ،حتّى َّ
علم ُي ُ
بحث
علم التّاريخ ،فهو ٌ
أشار (روزنثال) إىل علم التّاريخ ،قائالً :وأ َّما ُ
كذلك َ

الزمان وأحواله ،وع ْن أحوال ما يتع ّلق به من حيث تعيني ذلك وتوقيته،(((
فيه عن ّ
ٍ
ركيزة من ركائز املنظومة املعرف ّية اإلنسان ّية؛ ملساسه
أهم
مه ّية علم التّاريخ ،فقدْ عُدَّ ّ
وأل ِّ
املبارش بحياة األمم.

ومـم ْن برز منهم يف هذا املجال:
دور ٌ
بارز يف علم التّاريخّ ،
وقدْ كان لشيعة البرصة ٌ

إمامي من أصحاب اإلمام
البرصي،
البجيل،
 -1أبان بن عثامن ،األمحر،
ّ
ٌّ
ّ
الصادق ،أص ُله من الكوفة ،وكان يسكنها تارةً ،ويسكن البرصة تار ًة أخرى(((،
ّ
((( الطويس ،الغيبة :ص.223
((( تاريخ ابن خلدون.9/1 :
((( علم التاريخ عند املسلمني :ص.327
الرجال :ص13؛ والطويس ،الفهرست :ص.60
((( ُينظر :النّجايشّ ،
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أمجعت املصادر((( عىل َّ
السرية النّبو ّية ،مجع فيه أخبار
وقدْ
ْ
أن أبان بن عثامن له كتاب يف ّ

ّبي،
السقيفة وأخبارها ،وما جرى بعدَ
الن ّ
ويتضمن رسالته ومبعثه ،ومغازيه ،ويوم ّ
ّ

َ
السقيفة؛ لذا ُيعدُّ أبان بن عثامن يف مقدّ مة َمن صنّف يف التّاريخ
أشكل
اإلسالمي((( ،وقدْ
ّ
ّ

املحدثني َّ
وري،
خني
َ
املؤر َ
ُ
بأن املقصود هو أبان بن عثامن بن ع ّفان ،فأشار الدّ ّ
بعض ّ
ث ،له ٌ
قائالً :أبان بن عثامن بن ع ّفانُ ...مدِّ ٌ
ب جواد
ميل إىل دراسة املغازي ،(((و َذ َه َ

عيل إىل القول ّ
بالسرية واملغازي ،وممّن شاركوا يف احلياة
بأن األخري :أقدم َمن اشتغل ّ
(((
ٌ
قائالَّ :
اختالط األمرً ،
َ
اختالط يف
مر أعاله
السياس ّية ،(((وقدْ بيـَّ َن النرص اهلل
إن ّمما َّ
ّ

األمر عىل الباحثنيَّ ،
البجيل،
وإن املقصود به هو أبان بن عثامن ،األمحر،
البرصي ،ولقدْ
ّ
ّ
املؤر َ
خون فيام بعد.
أصبح هذا الكتاب من املصادر التي اعتمدها ّ

 -2أمحد بن إبراهيم بن أمحدّ ،
البرصي ،ل ُه تصانيف
العم ّي،
ّ
املعل بن أسدّ ،

الصغري) ،وكتاب (التاريخ الكبري) ،وكتاب (مناقب أمري
عديدة ،منها :كتاب (التّاريخ ّ

احلمريي)(((.
الس ّيد
املؤمنني ،)وكتاب (أخبار ِّ
ّ
الزنج) ،وكتاب (أخبار ّ

ّجايش(((ً ،
 -3أسد بن ّ
البرصي ،وقدْ أشار إليه الن
العم ّي،
قائال:
ّ
معل بن أسدِّ ،
ُّ

ٌ
الزنج).
أخباري،
رجل من أصحابنا،
برصي ،له كتاب (أخبار ّ
ٌّ
ٌّ

الرجال :ص13؛ والطويس ،الفهرست:
((( ُينظر :اليعقويب ،تاريخ اليعقويب4/2 :؛ والنّجايشّ ،
فدي ،الوايف بالوفيات200/5 :؛ وابن
ص60؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص63؛
والص ّ
ّ
حجر ،لسان امليزان.24/1 :
الصدرّ ،
الشيعة وفنون اإلسالم :ص.360-359
((( ُينظر :حسن ّ
((( نشأة علم التاريخ عند العرب :ص.21
العراقي :مج.54-53/1 ،3
العلمي
الطربي ،جم ّلة املجمع
((( موارد تاريخ
ّ
ّ
ّ
البرصي :ص.21-1
الكويف،
البجيل،
((( أبان بن عثامن ،األمحر،
ُّ
ُّ
ُّ
((( ُينظر :الطويس ،الفهرست :ص76؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص54؛ وابن داوود،
الرجال :ص.53
ّ
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.242/2 :
الرجال :ص266؛
ّ
((( النّجايشّ ،
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البرصي،
األزدي،
اجللودي،
 -4أبو أمحد ،عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى،
ّ
ّ
ّ

كتاب (اجلمل)،
كتب ذكرها النّاس ،منها:
ُ
الصادق ،(((وله ٌ
من أصحاب اإلمام ّ
وكتاب (ص ّفني) ،وكتاب (احلكمني) ،وكتاب (الغارات) ،وكتاب (اخلوارج) ،وكتاب
(عمله ووالته ،)وكتاب
عيل ،)وكتاب (خالفته ،)وكتاب ّ
(حروب اإلمام ّ

(مقتله ،)وكتاب (ذكر فاطمة ،)وكتاب (ذكر احلسن واحلُسني ،)وكتاب

(مقتل اإلمام احلُسني ،)وكتاب (أخبار الت ّّوابني وعني الوردة ،وأخبار املختار بن
حممد
عيل بن احلُسني ،)وكتاب (أخبار أيب جعفر ّ
أيب عبيد ال ّث ّ
قفي) ،وكتاب (أخبار ّ

عيل ،)وكتاب (أخبار
عيل ،)وكتاب
ّ
املهدي ،)وكتاب (أخبار زيد بن ّ
ابن ّ

حممد بن احلنف ّية) ،وكتاب (أخبار جعفر
(أخبار عمر بن عبد العزيز) ،وكتاب (أخبار ّ
ابن أيب طالب) ،وكتاب (أخبار أ ّم هاين) ،وكتاب (أخبار عبد اهلل بن جعفر) ،وكتاب

(أخبار احلسن بن احلسن) ،وكتاب (أخبار إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن) ،وكتاب

الصلت) ،وكتاب (أخبار أيب األسود الدّ ؤيل) ،وكتاب (أخبار أيب
(أخبار أم ّية بن أيب ّ
ّبي ،)وكتاب (خطب أيب بكر) ،وكتاب (خطب
بكر وعمر) ،وكتاب (خطب الن ّ

ّبي ،)وكتاب (أخبار محزة
عمر) ،وكتاب (خطب عثامن بن ع ّفان) ،وكتاب (كتب الن ّ
السودان)(((.
ابن عبد امل ّطلب) ،وكتاب (أخبار الع ّباس) ،وكتاب (أخبار ُّ

الرضا،
العم ّي،
ّ
البرصي ،من أصحاب اإلمام ّ
حممد بن احلسني بن مجهورِّ ،
ّ -5

ويتكون من ثامنية
وله من الكتب :كتاب (الواحدة يف األخبار واملناقب واملثالب)،
ّ

أجزاء(((.

((( ُينظر :ابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص.38
الرجال :ص67؛ والفهرست :ص119؛
((( النّجايش ،رجال النّجايش :ص240؛ و ُينظر :الطويسّ ،
واحلل ،خالصة األقوال :ص.116
ّّ
((( ُينظر :ابن النديم ،الفهرست :ص.279
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حممد بن زكريا بن دينارّ ،
ّجايش(((ً ،
البرصي ،وقدْ أشار إليه الن
يب،
قائال:
ّ
الغل ّ
ّ -6
ّ
جل وجه ًا من وجوه أصحابِنا بالبرصة ،وله عدَّ ة ٍ
الر ُ
كتب ،منها :كتاب
وكان هذا ّ

(اجلمل الكبري) ،وكتاب (اجلمل املخترص) ،وكتاب (ص ّفني الكبري) ،وكتاب (مقتل
أمري املؤمنني ،)وكتاب (مقتل احلُسني ،)وكتاب (أخبار فاطمة ومولدها

ونشأهتا) ،و(كتاب الت ّّوابني وعني الوردة).

�ض
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ُع ُلو ِم ال ّل ِ
غة والن ّْح ِو َوال َع ُر ْو ِ
ٍ
ِ
عب هبا ُّ
أغراض ِهم ،(((أي :إنَّا
كل قو ٍم ع ْن
بأنا جمموع ُة أصوات ُي ِّ
ُعرف ال ّلغة ّ
ت َّ
بكل ما ِ
ٍ
أصوات غايتُها التّعبري والتّواصل ّ
حتم ُل ُه من أنواع التّعبري أو طرائق
ترتكّب من

اإلنساين عند العرب.
كانت العناية بك ّل ّياهتا وجزئ ّياهتا من أولويات الفكر
التّواصل؛ لذا ْ
ّ
ّفوق واالهتامم بمظاهر
والس ّباقة يف ذلك؛ إ ْذ
ْ
شهدت الت ّ
وتُعدُّ مدينة البرصة األوىل ّ

ال ّلغة ،بدء ًا بسوق املربد ،الذي أصبح مكان ًا ملفاخرات ّ
الشعراء وجمالس اخلطباء ،وحلق ًة
َ
يأخذون ال ُّلغة مشافه ًة من هؤالء
الفكري؛ إ ْذ كان أهل البرصة
للتّواصل والتّالقح
ّ

استوت ال ّلغة عىل سوقها بأيدي علامء البرصة.
األعراب الوافدين إىل البرصة ،حتّى
ْ
ِ
يقف دورهم عند العناية بال ّلغة
وم ْن َث ّم ُيلحظ الدّ ور البارز لعلامء شيعة البرصة؛ إ ْذ مل ْ
وأشكاهلا ،بل جتاوز األمر ذلك إىل االعتناء بتدوين ال ّلغة وحفظها ،فقدْ صنّف اخلليل

الفراهيدي ( )#175-100كتابه (العني) ،وهو من
األزدي،
ابن أمحد بن عمر بن متيم،
ّ
ّ
احلل إىل ِ
أشار ّ
شأن
دون فيه ألفاظ ال ّلغة العرب ّية ،وقدْ
أقدم املعاجم ال ّلغو ّية؛ إ ْذ َّ
َ
العلمة ّ ّ
ِ
َ
ُ
ذلك العاملِ
أفضل النّاس يف األدب وال ّلغة ،وكان
اخلليل بن أمحد ،كان
اجلليل ،قائالً:
واحلل ،خالصة األقوال :ص259؛ وللمزيدُ ،ينظر :النرص اهلل،
الرجال :ص346؛
((( النّجايشّ ،
ّّ
ملحمد بن زكريا بن دينارّ ،
البرصي ،مجع
يب،
جواد ،نصوص من كتاب أخبار فاطمة ّ
ّ
الغل ّ
الزهراءّ ،
ودراسة وحتقيق :ص.50-1
((( ابن جني ،اخلصائص.34/1 :
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ُ
ُ
ُ
آخرً ،
عظيم َّ
أفضل
الشأن،
جليل القدر،
واخلليل
قائال:
إمامي املذهب،(((
ُ
وصـرح ُ
ّ
َّ

إمامي املذهبً ،(((
فضال عن ذلك ،فقدْ شهد مسجد البرصة اجلامع
النّاس عل ًام ،وكان
َّ
ٍ
تضم
حلقات كان ُيديرها اخلليل ،و ُيميل عىل الدَّ ارسني فيها،
عدَّ ة
ْ
وكانت هذه احللقات ُّ
نخب ًة من أعالم ال ّلغة والنّحو واألدب ،أمثال :سيبويه((( ،وعيل بن محزة
الكسائي(((،
ّ
واألصمعي((( ،وغريهم(((.
ّ

وقدْ برز -أيض ًا -فض ً
حممد
ال عن اخلليل ،يف جمال ال ّلغة ،أبو عثامن
املازين ،بكر بن ّ
ّ

ّجايش ،قائالً :كان س ّيد أهل العلم
ابن حبيب بن بق ّية (ت ،)#248الذي أشار إليه الن
ّ

بالنّحو والعرب ّية وال ّلغة يف البرصة ،وهو من ّ
الطويس من أصحاب
الشيعة ،(((وعدَّ ُه
ُّ
(((
يوطيً ،
قائال :كان إمام ًا يف
الس
ّ
الرضا ، أ ّما مكانته العلم ّية ،فقدْ ذكر ُه ّ
اإلمام ّ

احلل ،خالصة األقوال :ص.140
((( ّ ّ
واحلل ،خالصة األقوال :ص.140
((( األفندي ،عبد اهلل ،رياض العلامء249/2 :؛
ّّ
ثم صحب
((( أبو برشَ ،عمرو بن عثامن بن قنرب،
ّ
النحوي ،من أهل البرصة ،كان يطلب اآلثار والفقهّ ،
الفراهيدي ،فربع يف النّحوّ ،
توف سنة  .#194ابن النّديم ،الفهرست :ص.57
اخلليل بن أمحد
ّ
((( أبو احلسن ،عيل بن محزة بن عبد اهلل بن عثامن ،وقيل :هبمن بن فريوز ،من أهل الكوفة ،وقدْ قدم
الرشيد إىل ولديه األمني واملأمون ،له العديد من الكتب ،منها :كتاب (معاين القرآن)،
بغداد،
فضمه ّ
َّ
وكتاب (خمترص النّحو) ،وكتاب (القراءات) ،وغريها من املؤ ّلفاتّ ،
الري سنة  .#197ابن
توف يف ّ
النّديم ،الفهرست :ص.104-103
الباهيل،
((( أبو سعيد ،عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن عيل بن أصمع بن مظهر بن عبد اهلل،
ُّ
له العديد من املؤ ّلفات ،منها :كتاب (خلق اإلنسان) ،وكتاب (األجناس) ،وكتاب (األنواء)،
وكتاب (اهلمزة) ،وكتاب (املقصور واملمدود) ،وغريها من املؤ ّلفاتّ ،
توف سنة  .#217ابن النديم،
الفهرست :ص.87
عبقري من البرصة :ص.16
الفراهيدي
املخزومي ،مهدي،
((( ُينظر:
ٌّ
ّ
ّ
((( النّجايش ،رجال النّجايش :ص.273
الرجال :ص.375
((( ُينظر :الطويسّ ،
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ُ
يدي ،وآخرون ،(((وكذلك
الرواية ،روى عنه
حممدّ ،
الز ّ
الفضل بن ّ
العرب ّية ،متّسع ًا يف ّ

أشار إليه ابن النّديم ،قائالً :وله من الكتب :كتاب القوايف ،وكتاب التّرصيف ،وكتاب

األلف ّ
واللم ،وغريها.(((
ِ
األزدي
حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري،
ّ
ربدّ ،
ربزي َن -أيض ًا -امل ّ
وم ْن العلامء امل َّ
ُّ
شيعي كام
املازين-وهو
ويستدل عىل تش ُّيعة من تلمذته عىل يد أستاذه
(ت،)#285
ٌّ
ّ
أشري إليهِ ،-
فدي
وم ْن نقله أحداث أو روايات
ْ
الص ّ
وردت عن أهل البيت ،ويذكر َّ
ف
الرضا :أيك ِّل ُ
عيل بن موسى ِّ
واحد ًة من تلك األحداث ،قائالً :قال امل ّ
ربدُ :سئل ُّ

أعدل من ذلكَ ،
يطيقون؟ فقال :هو ُ
أفيستطيعون ْ
َ
َ
أن يفعلوا ما
قيل له:
اهلل العباد ما ال
َ
وردت عنه املصنّفات الكثرية التي أ ّلفها،
يريدون؟ قال :هم
أعجز ِمن ذلك ،(((وقدْ
ْ
ُ

كالكامل ،واملقتضب ،والقوايف ،وإعراب القرآن ،وغريها((( ما ُّ
العلمي
يدل عىل ُأ ُف ِق ِه
ِّ
والواسعِ.

حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية بن خنتم،
البرصي (ت ،)#321فقدْ
ّ
أ ّما ّ
ف بتش ُّيعه ،كان عامل ًا بال ّلغة وأشعار العرب ،قرأ عىل علامء البرصة ،وأخذ عنهم(((،
ُع ِر َ

والسج وال ّلجام،
ّفات كثريةٌ ،منها :االشتقاق ،وكتاب ال ّلغة ،واجلمهرة،
له مصن ٌ
َّ
َ
األنباريً ،
وكان من أكابر علامء العرب ّيةُ ،مقدَّ م ًا
قائال:
وغريها((( ،وقدْ أشار إليه ابن
ّ
يف ال ّلغة.(((

يوطيُ ،بغية الوعاة.463/1 :
الس
ّ
((( ّ
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص.63-62
فدي ،الوايف بالوفيات.216/5 :
الص ّ
((( ّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.65
والقمي ،الكنى واأللقاب.135/3 :
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص67؛
ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.67
األنباري ،نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء.115/2 :
((( ابن
ّ
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أ َّما يف جمال النّحو ،فمن املعروف َّ
الش َء
القصد،
ُ
فنحوت َّ
أن مفهوم النّحو لغ ًة :هو ْ
اسام ،نحاه
القصدُ وال َّط ُ
أنحوه نحو ًا ،إذا َق َصدْ ُت ُه((( ،أي :إنَّه ْ
ريق ،يكون ظرف ًا ،ويكون ً
ينحو ُه وينحا ُه نحو ًا ،أو انتحاه ،ونحو العرب ّي ِة منه(((.
ٍ
العرب يف ترص ِ
أما النّحو اصطالح ًا :فهو انتحاء سم ِ
ٍ
ِ
وتثنية،
إعراب،
فه من
ت كال ِم
َ ْ
ّ
ُّ
ِ
تاكيب العرب ّية من
علم
وغري ذلك((( .فهو إذن،
بالقوانني التي ُيعرف هبا أحوال ال ّ
ٌ
اإلعراب والبناء ،وغريها.(((

اشتهرت البرصة هبذا العلم ،وكان هلا الدّ ور يف إرساء معامله وإظهاره إىل املدارس
ْ

األُ َخر ،فض ً
العلمي ،تأسيس ًا
ال عن احتضاهنا أغلب العلامء الذين أرسوا هذا البنا َء
َّ

العلمي،
وإبداع ًا ،وبذلك تكون املدرسة البرص ّية هي األوىل التي انبثق منها ذلك املسلك
ُّ

التوجه الدّ قيق يف دراسة العرب ّية وقضاياها ،أ َّما ما قيل م ْن َّ
أن أصول هذا العلم
أو
ُّ
السيان ،أو من ال ُفرس ،أو من اليونان،
ْ
ليست عرب ّي ًة خالص ًة ،بل أخذها العرب من ُّ

احلجة(((؛ إ ْذ ّ
إن معظم كتب
فهي مردودةٌ؛ الفتقارها إىل األد ّلة الكاملة يف إثبات هذه ّ
النّحو ّيني وال ّلغو ّيني واألدباء تؤ ِّكدُ َّ
أن َّأول َمن وضع النَّحو هو أبو األسود الدُّ ؤ ّيل(((،

عيل
عيل يف هذه املعرفة ،يقول :ألقى َّ
إلـي ٌّ
وأبو األسود الدُّ ؤ ّيل استند إىل اإلمام ٍّ
((( ُينظر :ابن دريد ،اجلمهرة.575/1 :
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب.310/15 :
((( ُينظر :ابن منظور ،لسان العرب.310/15 :
((( عيل اجلرجاين ،التعريفات :ص.260-259

احلديثي ،املدارس النّحو ّية :ص46-39؛ وشوقي ضيف ،املدارس النّحو ّية:
((( ُينظر :خدجية
ّ
حسان ،األصول ،دراسة ابستمولوج ّية يف الفكر ال ّلغوي عند العرب :ص.56
ص16؛ ومتام ّ
يوطي ،املزهر يف علوم ال ّلغة68/1 :؛
والس
((( ُينظر :أبو ال ّط ّيب ال ّل ّ
ّ
غوي ،مراتب النحو ّيني :ص6؛ ّ
والبغدادي ،خزانة األدب.87/1 :
ّ
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أصوالً
اعلمَّ ..
علم
األنباري:
احتذيت عليها ،(((وكذلك يقول ابن
ُ
ّ
أن َّأول َمن وضع َ
ْ
عيل بن أيب طالب ،وأخذ عنه
أمري
َ
العرب ّيةَّ ،
املؤمنني ُّ
وأسس قواعدَ ُه ،وحدَّ ُحدودهُ ،

أبو األسود ،ظامل بن عمرو بن سفيان الدُّ ؤ ّيل.(((

الرواية عىل َّ
وضع النّحو أمري
أن َّأو َل َمن
ويف هذا يقول
َ
القفطي :اجلمهور من أهل ّ
ّ

دخلت عىل
(كرم اهلل وجهه) ،قال أبو األسود الدُّ ؤ ّيل:
ُ
َ
عيل ب ُن أيب طالب َّ
املؤمنني ُّ
ِ
عيل ،فرأيتُه ُم ِ
املؤمنني؟ فقال:
أمري
طرق ًا ُمفكِّر ًا،
أمري
ُ
َ
َ
فقلتَ :
فيم تُفكّر يا َ
املؤمنني ٍّ
سمعت ِ
ِ
فقلت لهْ :
فعلت هذا
إن
أصول العرب ّية،
أضع كتاب ًا يف
ببلدك ُْم حلن ًا،
ُ
ُ
َ
ُ
فأردت ْ
أن َ

ح ِن
َ
الر ْ َ
ثم أتيتُه بعد أ َّيام ،فألقى إ َّيل صحيف ًة فيها :بِ ْس ِم اهللِ َّ
أبقيت فينا ال ُّلغ َة العرب َّيةَّ ،
ِ
ف؛.(((...
وحر ٌ
اسم ،وف ْع ٌلْ ،
الرح ْيمِ ،الكال ُم ك ُّلهٌ :
َّ
حممد بن
كذلك ْأو َر َد
ُ
صاحب (الفصول املختارة) رواي ًة ُمشاهب ًة لتلك ،قال ..:ع ْن ّ

اجلمحيّ :
ّ
أن أبا األسود الدّ ؤ ّيل دخل عىل أمري
سلم
املؤمنني ،فرمى إليه رقع ًة فيها:
َ
ّ
بِس ِم اهللِ الرح ِن ِ
فاالسم:
ملعنى،
وحر ٌ
ُ
جاء ً
اسم ،وف ْع ٌلْ ،
الرح ْيمِ ،الكال ُم ثالث ُة أشياءٌ :
َّ ْ َ َّ
ْ
ف َ
ِ
ُ
معنى يف غريه،
سمى،
سمى،
واحلرف :ما أوجدَ
ُ
ما أنبأ ْ
ً
والفعل :ما أنبأ عن حركة ا ُمل ّ
عن ا ُمل ّ
املؤمنني ،هذا كال ٌم حس ٌن ،فام تأمرين ْ
أصنع به ،فإنّني ال
أن
فقال أبو األسود :يا أمري
َ
َ
سمعت يف ِ
أمري
أدري ما
بلدك ُْم هذا حلن ًا
املؤمننيّ :إن
ُ
َ
َ
أردت بإيقايف عليه ،فقال ُ
ِ
ِ
العرب وكال ِم هؤالء،
بني كال ِم
أن
كثري ًا فاحش ًا،
ُ
فأحببت ْ
أرسم كتاب ًاَ ،من َن َظ َر فيه َم َّي َز َ
َ
فا ْب ِن عليه ذلك ،فقال أبو األسود :و َّفقنا اهللُ َ
للصواب.(((
أمري
َ
املؤمنني َّ
بك يا َ

احلموي ،معجم
األنباري ،نزهة األل ّباب :ص6؛ وياقوت
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص45؛ وابن
ّ
ّ
األدباء.42/14 :
األنباري ،نزهة األل ّباء :ص.4
((( ابن
ّ
الرواة.5-4/1 :
(((
القفطي ،إنباه ّ
ّ
((( املفيد ،الفصول املختارة :ص.91
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الروايات ،هناك رواي ٌة أخرى يذكرها ابن
األنباري((( ،تتع ّلق بوضع قواعد
ّ
ومع هذه ّ
عيل وأيب األسود الدُّ ؤ ّيل؛ إ ْذ ُيروى ّ
أن أعراب ّي ًا َق ِد َم
ال ُّلغة ،وهي سابق ٌة ملحاولة اإلمام ٍّ
حممد ،فأقرأه ٌ
رجل شيئ ًا
يف زمن عمر ،قائالًَ :من ُيقرؤين شيئ ًا ممّا أنزل اهلل عىل رسوله ّ
أن اهللَ ب ِريء من ا ُْل ْ ِ ِ
(((
(ورس ْو ُل ُه)،
بجر الال ِم ِم ْن
شك ْ َ
من القرآن ،قائالًَ ِّ ٌ َ َّ :
ُ
ي َو َر ُسو ُل ُهِّ ، 
َ
القرآن َّإل عامل ٌ بال ُّلغة.
فأمر َّأل يقرأ
َّ
عمر َ
ففض ُ
ِ
َ
اإلشارات األُ َخرَّ ،
وقالت:
دخلت عىل معاوية يف زمن عثامن،
هناك امرأ ًة
أن
ومن
ْ
ْ

فاستقبح معاوي ُة ذلك(((.
أبوي مات ،وترك يل ماالً،
َ
سالمة ال ّل ِ
ِ
ِ
ٍ
رواية ِ
ِ
غة العرب ّي ِة من قبل
قواعد
سبب وض ِع
البن النّديم تُشري إىل
ويف
مر أحدُ األشخاص من املوايل بأيب األسود ،وهو يقود فرسه،
أيب األسود؛ إ ْذ يروي أنَّه َّ
لك يا هذا؟ مل َ ال تركب؟ قالَّ :
َ
فقال :ما َ
فضحك
إن فريس ضالع -أراد ضالع ًا -قال:

حرض ُه ،فقال أبو األسود :هؤالء املوايل قدْ رغبوا يف اإلسالم ،ودخلوا
بعض َمن
منه ُ
َ
فيه ،فصاروا لنا إخوة ،فلو ِ
ِ
ِ
واملفعول به(((.
الفاعل
باب
عم ْلنَا هلم الكالم،
فوضع َ
َ
فيذهب مذهب ًا آخر يف هذه القض ّية(((؛ إ ْذ يروي ّ
أن زياد ًا هو الذي َأ َم َر
ريايف،
ُ
الس ُّ
أ َّما ّ
ْ
اعمل شيئ ًا تكون فيه إمام ًا ينفع النّاس،
أبا األسود الدّ ؤ ّيل بوضع النّحو؛ إ ْذ قال له:
عز ّوجل -فأبى أبو األسود ،إىل ْ
يقرأ:أن اهللَ
أن سمع قارئ ًا
ُعرب به
كتاب اهلل ّ
َّ
َ
وت ُ
ب ِريء من ا ُْل ْ ِ ِ
(((
ظننت َّ
أن أمرنا
(ر ُسو ُل ُه) ،فقال :ما
ُ
شك َ
َ ٌ ِّ َ
ني َو َر ُسو ُل ُه  بكرس الالم م ْن َ
وضع النّحو.
ثم
َ
صار إىل هذا ،فرجع إىل زياد ،فقال :أنا أفعل ما أمر به األمريَّ ،

األنباري ،نزهة األل ّباء :ص.19
((( ابن
ّ
((( من سورة التوبة ،اآلية (.)3

((( ُينظر :األصفهاين ،رياض العلامء.37/3 :
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.46
ريايف ،أخبار النّحو ّيني البرص ّيني :ص.11
الس ُّ
((( ُينظرّ :
((( من سورة التوبة ،اآلية (.)3
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ٍ
ريايف ،أيَّ :
أن
ويف
رواية أخرى يذكرها أبو بكر ّ
الز ّ
الس ّ
بيدي ،نجدُ خالف ما ذكره ّ

خالطت هذه
أبا األسود الدّ ؤ ّيل هو الذي جاء إىل زياد ،فقال لهِّ :إن أرى العرب قدْ
ْ

َ
أفتأذن يل ْ
ُ
يقيمون به كالمهم ،قال
أن أصنع للعرب كالم ًا
وتغي ْت ألسنتُهم،
األعاجمّ ،
زياد :ال ،ثم جاء رجل إىل ٍ
أصلح اهللُ األمريّ ،
توف أبانا وترك بنون ،فقال
زياد ،فقال:
َ
ّ
زيادّ :
كنت هنيتُك
ادع يل أبا األسود ،فقال :ضع للنّاس الذي ُ
توف أبانا وترك بنون!؟ ُ

ْ
أن تضع هلم(((.

ّ
وقفت عند هذه القض ّية هي التي تنسب النّحو من
الروايات التي
ْ
ولعل األكثر يف ّ

عيل وتعليمه أبا األسود الدّ ؤ ّيل ،وأ ّما ما قيل
حيث اإلشارات األوىل إىل اإلمام ٍّ
السياس ّية ،أو العقائد ّية.
خالف ،ذلك فله دوافعه ّ

نكر أحد َّ
وفصل يف
أن أبا األسود هو َمن َّفرع َّ
ّوسع يف هذا العلم ،فال ُي ُ
أ َّما الت ّ

يوطي :اختلف النّاس إىل أيب األسود الدّ ؤ ّيل
الس
ّ
موضوعات النّحو املختلفة ،يقول ّ
ففرع هلم ما كان أصالً ،حتّى أخذ عنه مجاعة ،(((مع ذلك ُينسب إليه
يتع ّلمون العرب ّيةَّ ،

أنَّه َّأول َمن َ
عمل يف النّحو كتاب ًا(((.

تتكون عىل أيدي ّ
الشيعة منذ عرص أيب األسود
وهكذا إذن
ْ
بدأت املدرسة النّحو ّية ّ

األول من
الرعيل َّ
املؤسس َّ
تلم َذ عىل يديه ّ
األول ملدرسة النّحو يف اإلسالم ،فقدْ َّ
الدّ ؤ ّيلِّ ،
ال ّلغو ّيني والنّحو ّيني ،ومن هؤالء الذي َن يعدّ َ
ون من تالميذه :ابنُه عطاء بن أيب األسود
(((
العدواين ،من عدوان بن قيس
ثم حييى بن يعمر ،أبو سليامن
الدّ ؤ ّيل (تّ ، )#108
ُّ

بيدي ،طبقات النّحو ّيني وال ّلغو ّيني :ص.22
((( ُينظرّ :
الز ّ
يوطي ،املزهر.398/2 :
الس
ّ
((( ّ
الشعر ّ
((( ُينظر :ابن قتيبةّ ،
والشعراء.733/2 :
((( ُينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص.424
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الوتقي،
ابن عيالن،
البرصي (ت ،)#129أخذ النّحو والقراءة عن أيب األسود((( ،وقدْ
ّ
ّ

أشار إليه ابن النّديم بأنَّه قدْ َنَ َل م ْن أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،وكان مأمون ًا عامل ًا((( ،وذكره
ِ
بالقرآن والنّحو ولغات العرب ،وهو الذي أضاف إىل كتاب
القفطي ،قائالً :كان عامل ًا
ُّ

أستاذه أيب األسود الدّ ؤ ّيل ما مل ُيدخله فيه من أبواب النّحو.(((
ِ
بالقرآن الكري ِم والنّحو وال ّلغات،
وذكره ابن خ ّلكان -أيض ًا -بالقول :وكان عامل ًا
أخذ النّحو عن أيب األسود الدّ ؤ ّيل ..وكان شيع ّي ًا ،من ّ
القائلني بتفضيل أهل
الشيعة
َ

البيت.(((

أنجبت البرصة من ّ
األزدي،
حممد بن احلسن بن دريد،
وقدْ
ْ
ّ
الشيعة يف جمال النّحوّ ،

ٌ
الرواية ،مل ُي َر
لغوي،
نحوي
شاعر،
فاضل
أديب،
القحطاين،
ُ
ٌّ
ٌّ
البرصي ،وهو عامل ٌ ٌ
ّ
واسع ِّ
ٌ
ّ
(((
مهها :اجلمهرة واالشتقاق  ،و َب َر َز -أيض ًا -أبو عثامن،
أح َف َظ منه ،له مصن ٌ
ّفات كثريةٌ ،أ ُّ
أهل ِ
املازين (ت ،((()#248كان س ّيدَ ِ
الع ْل ِم بالنّحو والعرب ّية
حممد بن حبيب،
بكر بن ّ
ّ
وال ّلغة يف البرصة((( ،وهو من علامء اإلمام ّية(((ْ ،
يقف احلدُّ عند هؤالء العلامء ّ
الشيعة،
ومل ْ

ّحوي،
حممد بن س ّيار ،الكاتب ،الن ّ
الذي َن برزوا يف البرصة؛ إ ْذ َب َر َز أبو عبد اهلل ،أمحد بن ّ
غوي ،األديب،
البرصي(((.
ّ
ال ّل ّ

احلموي ،معجم األدباء.42/20 :
((( ُينظر :ياقوت
ّ
احلموي ،معجم األدباء.42/20 :
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص47؛ ياقوت
ّ
الرواة.20/4 :
(((
القفطي ،إنباه ّ
ّ
يوطيُ ،بغية الوعاة.345/2 :
والس
ّ
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان173/6 :؛ ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص67؛ ّ
واخلوئي،
هبي ،سري أعالم النّبالء97-96/15 :؛
ّ
والذ ّ
معجم رجال احلديث.226/16 :
توف سنة (.)#247
((( جاء يف كتاب نزهة األل ّباء ،البن
ّ
األنباري :ص ،125أنَّه ّ
الرجال273/1 :؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.86/1 :
((( ُينظر :النّجايشّ ،
احلل ،خالصة األقوال :ص.81
((( ُينظرّ ّ :
الرجال.211/1 :
((( ُينظر :النّجايشّ ،
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املعجامت
أوردت
أفرزتا البرصة
املهم ِة التي
(علم العروض) ،وقدْ
ُ
ْ
ْ
ُ
وم ْن العلو ِم ّ
ٍ
دالالت متعدّ د ًة لكلمة ( َع َر َض) ،فهي تعني ال ّطريق يف عرض اجلبل ،وجيمع
ال ّلغو ّي ُة

عىل ( ُع ُرض) ،وال َع ُروض مكّة واملدينة ،وما حوهلام(((.

الشعر؛ َّ
ألن ّ
أ َّما اصطالح ًا ،فال َعروض َعروض ّ
مع عىل
عرض عليهُ ،
الشعر ُي ُ
وي ُ

أعاريض ،وهو فواصل األنصاف ،وال َعروض تؤنّث وت ُّذكر(((.

ُ
يب بالدّ رس ،فرأى َّ
اخلليل ّ
سمها
لقدْ تناول
عر العر َّ
أن أوزانه ستّة عرش وزن ًاّ ،
الش َ
بحر اس ًام خاص ًا يميزه عن غريه(((ِ ،
لكل ٍ
فع ْل ُم ال َع ُر ْو ِ
بحور ًا ،وقدْ وضع اخلليل ّ
ض
َّ ُ ِّ
ٍ
يتناول دراسة األوزان ،وما يعرض عليهام من ٍ
ُ
يدرس القافية
وزحافات ،وكذلك
علل
ُ
ٍ
ٍ
ُ
ألنا أوضح أجزاء البيت
اخلليل القافي َة
خص
وما يتّصل هبا ،وقدْ
َّ
بفضل وعناية؛ َّ

وألنا الوحدة املوسيق ّية التي تُبنى عليها موسيقى القصيدة(((.
جرس ًا؛ َّ

وخص به أوزان
وقدْ انفرد اخلليل يف هذا العلم؛ إ ْذ ُيعدُّ َّأول َمن استخرج العروض
َّ

(((
ّ
نسب إىل غريه ،ومل ُيشاركْه أحدٌ يف وضعه؛ إ ْذ نع َت ُه ابن قتيبة بأنَّه
الشعر عند العرب  ،ومل ُي َ

صاحب العروض((( ،وقال فيه ابن خ ّلكان :هو الذي استنبط علم العروض ،وأخرجه

(((
احلل إىل َّ
أن اخلليل كان أفضل النّاس يف األدب ،وقوله
إىل الوجود ، وذهب العلّم ُة ّ
ابتدع العروض ،وفض ُل ُه أشهر ِمن ْ
إمامي املذهب.(((
أن ُيذكَر ،وكان
حجة فيه،
َ
ّ
َّ

بيدي ،تاج العروس.32/8 :
((( ُينظر:
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني275/1 :؛ ّ
والز ّ
ّ
الفراهيدي ،العني.275/1 :
((( ُينظر:
ّ
عبقري من البرصة :ص.95
الفراهيدي
املخزومي ،مهدي،
((( ُينظر:
ٌّ
ّ
ّ
عبقري من البرصة :ص.109
الفراهيدي
املخزومي ،مهدي،
((( ُينظر:
ٌّ
ّ
ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.48
((( ُينظر :ابن قتيبة ،املعارف :ص.301
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.244/2 :
احلل ،خالصة األقوال :ص.140
((( ابن ّ
املطهر ّ
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حممد بن حبيب بن بق ّية ،أبو عثامن،
ومن الذين برزوا يف هذا العلم -أيض ًا ،-بكر بن ّ
ونص عىل إبداعه يف ذلك املجال؛ إ ْذ ُيروى َّ
أن له
املازين (ت  ،)#248ذكره اب ُن النديمَّ ،
ّ

اسم ُه (كتاب ال َعروض)(((.
كتاب ًا يف ذلك ُ

حممد بن يعىل بن عامر بن أبـي
وبرز يف هذا العلم-أيض ًا ،-أبو الع ّباسّ ،
املفضل بن ّ

إمامي املذهب ،قدْ خرج مع إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن يف
الض ّب ّي (ت ،)#168كان
ّ
َّ
قائال :وله ِمن ال ُكت ِ
البرصة((( ،ذكره ابن النّديمً ،
ُب :كتاب ال َعروض.(((
َد ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ِّ
ال�ش ْع ِر

ٍ
ٍ
غفرية من ُّ
الشعراء املجيدي َن
بأعداد
َح َف َل ْت احليا ُة األدب ّي ُة يف البرصة يف قروهنا األوىل
الشعر ،فض ً
ومؤرخي ّ
ال عن مؤ ّلفي
وحظِ َي الكثري منهم بعناية علامء األدب
َ
املبدعنيَ ،
ّ
غوي،
كتب التّاريخ ،بل كان ُ
الرئيسة يف كتابة البحث ال ّل ّ
بعضهم مصدر ًا من املصادر ّ

كانت البرصة دار ًا من دور العلم البارزة،
والدّ راسات النّحو ّية ،ومعجامت ال ّلغة ،فقدْ
ْ

كثري من أعالم
ومعهد ًا من معاهد ال ّثقافة الكربى ،ومركز ًا لإلشعاع
ّ
الفكري ،فقدْ ّ
ختر َج ٌ
اجلغرايف
راجع إىل موقعها
يب
حلراك
ٌ
الفكري واألد ّ
ّ
ّ
الفكر وال ّلغة واألدب منها ،وهذا ا َ
ِ
ٍ
ٍ
باحلركة الفكر َّي ِة
الرؤى ،ليدفع ذلك
املتم ّيز الذي أتاح اختالط اجتاهات فكر ّية متعدّ دة ّ
ِ
ٍ
يب؛
مركز
بوصفه
ّطور ،وقدْ ساعَدَ عىل ذلك بروز (املِ ْر َبد)
َ
استقطاب أد ٍّ
نحو النّمو والت ّ
إ ْذ كان له األثر الكبري يف دفع عجلة األدب وال ّلغة ّ
يب كان
والشعر ،فهذا املضامر األد ّ
وسع من ح ّيز مساحة األدب ّ
ملتقى اإلبداعات ّ
والشعر يف هذه
أمر َّ
الشعر ّية ،وهو ٌ
خاصة ،واحلركة الفكر ّي َة واألدب ّية عموم ًا.
املدينة َّ

((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.62
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،مقاتل ال ّطالب ّيني :ص253-252؛ وابن حجر ،لسان امليزان:
.81/6
((( ابن النّديم ،الفهرست :ص.75
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املعريف ْ
كانت هلم مكان ٌة مرموق ٌة
قي
أن ظهر شعراء برص ّيون ْ
ّ
الر ّ
وكان من نتائج هذا ّ

شك فيه َّ
يف عامل األدب ،وممّا ال َ
أن االجتاهات الفكر ّية والعقائد ّية سطع صداها يف

الشعر؛ لذا كان استرشاف تلك ّ
اإلنساين ِّ
بكل أشكاله ،الس ّيام ّ
االتاهات
جت ّل ّيات التّعبري
ّ
والقناعات ُم ِ
لزم ًا باستقراء نصوص أولئك ّ
الشعراء وتت ُّبعها.
فإن ّ
َ
وعىل هذاّ ،
االتاه ّ
يدافعون عنه،
يعي يف البرصة سيكون له شعراؤه الذين
الش ّ

َ
نني إ ّياه رؤاهم الفكر ّية وقناعاهتم،
ضم َ
وينافحون بالبيان األد ّ
يب ضدّ خصومهمُ ،م ِّ
ِ
ِ
ثقافة هذه املدينة.
لوحة
راسمني هلم خ َّط ًا ولون ًا يف
َ

ّ
الشعراء ِّ
ولعل من أوائل ُّ
السبق ،هو جارية بن قدامة،
الشيعة يف البرصة ،وممّن له ّ

البرصي (ت ،)#60حينام َ
والزبري عىل إخراجهام عائشة
عدي،
عاتب طلح َة ّ
أخ َذ ُي ُ
ّ
الس ّ
ّ

يف حرب اجلمل ،قائالً:

ِ
اإلنصاف
هذا َل َع ْم ِري ِق َّل ُة
ِ
فه َو ْت ُ
باإلجياف
تش ُّق البِ ْيدَ
َ
ِ
بـالن ِ
واألسياف
ـي
ّبل واخل ِّط ِّ
(((
خب
عنه ُم والكَايف
ُ
هذا ا ُمل ِّ ُ

ُصنت ُْم حالئ َلك ُْم و ُقدْ ت ُْم ُأ َّمك ُْم
ُأ ِمر ْت بجر ِذ ِ
يولا يف بيتِ َها
ِّ
َ
ِ
ونا أبناؤهـا
غ ََر َض ًا ُيقات ُل ُد َ
كت بطلح َة والز ِ
ُورها
ُهتِ ْ
ُّبري ست ُ
ومن ِ ِ
ِ
الرمحن بن خالد بن الوليد ،وكان مع جيش
ْ
شعره يو َم ص ّفني را َّد ًا عىل عبد َّ

معاوية ،عندما قال:

ِ
سيف اهللِ ذاك ُْم خالد
ابن
أنَا ُ

عدي ،قائالً:
الس ُّ
فر َّد عليه جارية َّ
ِ
ابن خالـد
ت
إ ْث ُب ْ
الر ْمحِ يا َ
لصدر ُّ
ِ
الساعـد
ِمن ُأ ْس ِد خ ّف َ
ان شديد ّ

كل َقدَ ٍم وس ِ
أرضب َّ
اعد
ُ
َ َ
ٍ
ٍ
ِ
حارد
فلول
لليث ِذي
ت
إ ْث ُب ْ

وساجد
خري راك ٍع
ْرص
َ
َ
َين ُ

((( نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص396-395؛ و ُينظر :ابن شهر آشوب ،املناقب105/3 :؛
الشيعة62 -58/42 :؛ والط ّيب ّ
وحمسن األمني ،أعيان ّ
العشاش ،ديوان أشعار التش ّيع :ص.70-69
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كحق الو ِ
من ح ُّقه ِ
الد
عندي
ِّ َ
ُ
َ
ِ
عيل:
وم ْن ِش ْع ِر ِه يف ِّ
حق اإلمام ٍّ

الويص علينا َّ
ر َّد
ت
مس((( إ ْذ غ ََر َب ْ
الش َ
ُّ

ِ
ِ
األوابد
كاشف
عيل
ذا
ُ
اسم ٍّ

(((

حتّى َق َض ْينَا صال َة ال َع ْ ِ
ص يف َم َه ِل
ٍ
بتلبية ِمنْها عىل َع َج ِل
طوع ًا
فهل ل ُه يف مجي ِع الن ِ
ْ
ّاس ِم ْن َم َث ِل
ْ
يكون لِن ُْو ِر اهللِ ِم ْن َبدَ ِل
وهل
ُ
ِ (((
ان ُر ْس ُل اهللِ يف األزَل
وم ْن بِ ِه َد َ
َ

حني يد ُعوها فتتب ُع ُه
مل ْ أن َْس ُه
َ
فتِ ْل َ
وح َّج ُت ُه
ك آي ُت ُه فـينا
ُ
ت ال ِ
أبتغي يوم ًا به َبدَ الً
أ ْق َس ْم ُ
أدين بِ ِه
َح ْسبِي أبو َح َس ٍن َم ْو ًىل
ُ
ِ
كانت هلم وقف ٌة شجاع ٌة ،رشيك بن احلارث
شعراء شيعة البرصة الذين
ومن
ْ
الرسل وامللوك265/4 :؛ و ُينظر :ابن شهر آشوب ،املناقب.153/3 :
(((
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
اخلدريَ ،
رجعت َّ
قال:
ّبي ...عن أيب سعيد
(((
ْ
الش ُ
ّ
مرتني ،األوىل يف حياة الن ّ
عيلّ 
مس لإلمام ٍّ
عز ََّّ
َّبيّ 
صل ذات يوم بمنزله،
وجل-
وعيل بني يديه؛ إ ْذ جاء جربيل يناجيه عن اهلل َّ
إن الن َّ
ٌّ
غابت ّ
فلم ّ
فاضطر
الشمس،
توسد فخذ أمري املؤمنني ،فلم يرفع رأسه عنه حتّى
ْ
َّ
تغشاه الوحي َّ
ّ
أمري
فلم أفاق رسول اهلل
َ
املؤمنني لذلك لصالة العرص جالس ًاُ ،يومئ بركوعه وسجوده إيام ًءَّ ،
ُ
ِ
ِ
أستطع ْ
ِمن غشيته ،قال ألمري
أن أص ّليها قائ ًام ملكانك يا
َ
ْ
املؤمنني ،أفاتت َْك صال ُة العرص؟ قال له :مل ْ
دع اهلل لري َّد عليك َّ
الشمس
رسول اهلل واحلالة التي َ
ّبي لهُ :أ ُ
كنت عليها يف استامع الوحي ،فقال الن ُّ

حتّى تص ّليها قائ ًام يف وقتها كام فاتت َْكَّ ،
عزأمري
املؤمنني اهللَ َّ
َ
فإن اهلل ُي ّب َك لطاعتك هلل ورسوله ،فسأل ُ
َّ
السامء وقت العرصّ ،
وجل -يف ر ِّد َّ
فصل أمري
الشمسَ ،ف ُر َّد ْت عليه حتّى
ْ
صارت يف موضعها من َّ
املؤمنني ْ
رب الفرات يف بابل ،انشغل
أمري
َ
أن يع َ
ثم َغ َر َب ْتَّ ،
املؤمنني يف وقتهاّ ،
واملرة ال ّثانية عندما أراد ُ
ّ
كثري ًا منهم بعبور دواهبم ورحاهلم،
وصل بنفسه ومعه طائفة صالة العرص ،فلم يفرغ النّاس من
عبورهم حتّى َغ َر َب ْت َّ
املؤمنني كالمهم،
أمري
الشمس ،ففات ْ
َ
َت ّ
الصالة الكثري منهم ،فتك ّلمواّ ،
فلم سمع ُ
عز َّوجل -ر َّد َّ
فكانت يف األُفق عىل احلال التي تكون
الشمس عليه ،فأجابه اهللُ إىل ر ّدها،
ْ
سأل اهلل َّ
عليه األصلّ ،
غابت َّ
الشمسُ .ينظر :املفيد ،اإلرشاد346/1 :؛ و ُينظر:
فلم انتهى،
ْ
فصل بأصحابهّ ،

اوندي ،قطب الدّ ين ،اخلرائج واجلرائح499-498/2 :؛ وابن أيب احلديد ،رشح النهج80/5 :؛
الر
ّ
ّ
العمل.349/12 :
واملتّقي
ّ
اهلندي ،كنز ّ
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب146/2 :؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة59/15 :؛
والط ّيب ّ
العشاش ،ديوان أشعار التش ّيع :ص.70
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البرصي (ت .((()#60يروى
احلارثي،
األعور ،ابن عبد اهلل بن كعب بن نرض بن األزد،
ّ
ّ

اسمك؟ قال :رشيك ،قال له معاوية :ابن َم ْن؟
أنَّه دخل عىل معاوية ،فقال له معاوية :ما ُ
قال :ابن األعور ،فقال له معاوية :إنّك رشيك ،وما هلل ِم ْن رشيك ،وإنَّك البن األعور،
وأنت -واهلل-
والصحيح خري ،وإنّك
لدميم س ِّيى ُء اخلُ ُلق ،فكيف ُسدْ َت قو َم َك؟ فقالَ :
َّ
ٌ
فس ِّم ْي َت معاوية ،وإنَّك البن صخر،
عوت،
معاوية ،وما معاوية َّإل كلب ٌة
ْ
ْ
فاستعوتُ ،

ٍ
لم خري ،وإنَّك البن ُأم َّية ،و ُأم َّي ُة َأ َم ٌة ُص ِّغ َر ْت
خري ،وإنَّك البن
والس ُ
حربِّ ،
َّ
والسهل ٌ
ٍ
أظلم ،فقال
والبادئ
بواحدة،
املؤمنني؟ فقال معاوية :واحد ٌة
أمري
ُ
َ
ُ
هبا ،فكيف ُس ِّم ْي َت َ
رشيك:
ِ
وسيفي صارم ِ
ٍ
حرب
بن
ومعي لِ َساين
أيشتمني معاوي ُة ُ
ُ
ٌ
َضاغم ٌة هت ُّش إىل ال ِّط ِ
وح ْويل ِم ْن َذ ِوي َي َم ٍن لِيـ ٌ
ُوث
عان
َ
ُ
ِ
عيين الدَّ مامة ِم ْن َس َف ٍاه
هي الغَواين
ور َّب ُ
ُي ّ
ات اجلامل َ
أن َ
إىل ْ
يصل قـائالً:
ِ
فإن ُ
تك ِم ْن أم َّي َة يف ذراها
املدان
فإن من بني عبد
ْ
ّ
للش ِ
ِ (((
وإن ُ
تك َّ
قاء َلنَا أمري ًا
ُقيم عىل َاهل َوان
ْ
فإنّا ال ن ُ
الش ِ
ويعدُّ من خواص اإلمام عيلِ ،
وم ْن ِخ َي ِ
َ
ار ِّ
يعة،
عيل يف
ِّ
ُ
اشرتك َم َع اإلما ِم ٍّ
ٍّ
حرب اجلمل وص ّفني ،وجعله اإلمام عىل أهل العالية(((.
َ
وبرز من شيعة البرصة يف جمال ِّ
الشعر-أيض ًا :-أبو األسود الدّ ؤ ّيل (ت ،)#69فقدْ

البالذري ،أنساب األرشاف.483/3 :
((( ُينظر:
ّ
((( ابن دريد ،االشتقاق :ص40؛ و ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
والصدوق،
الشيعة :ص60-59؛ ّ
اجلوزي ،املنتظم.305/5 :
الرضا290/1 :؛ وابن
ّ
عيون أخبار ّ
والبالذري ،أنساب األرشاف.79/3 :
((( ُينظر :نرص بن مزاحم ،وقعة ص ّفني :ص117؛
ّ
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كان شاعر ًا ُميد ًا شيع َّي ًا من ال َّطبقة األوىل من شعراء اإلسالم((( ،وكان ً
نازال يف بني
ٍ (((
عيل ،ويرمونه يف ال ّليل باحلجارة،
ُقشري  ،وكانوا يبغضو َن ُه؛ أل َّن ُه من املوالني لإلمام ٍّ
َ
نرميك ،ولك ّن اهللَ يرميك ،فقال :كذبت ُْم ،لو
فإذا أصبح شكا ذلك ،فقالوا :ما نح ُن
رماين اهلل ما أخطأين ،وقال:

شديد ًا

وال الدَّ ِ
َط َ
هر ال تنسى عل َّيا
ِ
ِ
األعامل ما ُيقىض َع َل َّيا
ـن
م َ
والو ِص ّيا
ومحز َة
وع ّباس ًا
َ

َّبي وأقر ُبو ُه
بنو
عم الن ِّ
ِّ
فإن ُ
يك ُح ُّبهم ُرشد ًا ُأص ْب ُه
ْ

ٍ
إن كان غ َّيا
ولست
ُ
بمخطئ ْ

ُ
األرذلون بنو ُقشريٍ:
يقول
َ
َ
يكون تركِي
وكيف
فقلت هلم:
ُ
ُ

ِ
ب
ُأح ُّ
ُأح ُّبهم

حممد ًا
َّ

حلب
ِّ

ُح َّب ًا

اهلل

حتّى

عثت عىل َه َو ّيا
أجيء إذا ُب ُ
َ
أحب الن ِ
هم إل َّيـا
ُّ
ّاس ُك ِّل ُ

(((

دارت حماورة
دت مواقف أيب األسود مع َمن ُيبغض اإلمام عل َّي ًا ،فقدْ
ْ
وقدْ تعدَّ ْ
لعيل؟ قال :ح ّب ًا يزدا ُد له ِشدّ ة ،كام
بينه وبني زياد ،فقال زياد أليب األسود :كيف ح ُّبك ٍّ
وأيم اهللّ ،إن ألريدُ بذلك اآلخرة وما عند
يزدا ُد ُ
بغضك له شدّ ة ويزدا ُد ملعاوية ُح َّب ًاُ ،

عز َّأنت فيه الدُّ نيا وزخرفها ،وذلك زايل عنك بعد قليل،
وجل -وإنَّك َلرتيد بام َ
اهلل َّ
شيخ قدْ ِ
فقال له زياد :إنَّك ٌ
فت ،ولوال أنَّني مل ْ أتقدّ م إليك يف هذا ألنكرتَني ،فقال
خر َ
أبو األسود:
ِ
ِ
ِ
صدقت ور َّبام
بأن
ب
املسلِ ِم
ب
ُ
األمري ْ
غَض َ
غَض َ
األمري عىل الربيء ْ
ُ
ُ
ِ
ُ
يكن
يأبى املغري ُة ُر َّب يو ٍم مل
الرباءة عندَ كُم كاملجر ِم
أهل
ْ
((( ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.30
((( بنو ُقشري :نسبة إىل ُقشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،وهي قبيلة كبريةُ ،ينسب إليها
َ
معاين ،األنساب.501/4 :
الس
عرفون بال ُق
الكثري من العلامء ممّن ُي
ّ
شرييُ .ينظرّ :
ّ
((( أبو األسود الدؤيل ،ديوان أيب األسود الدؤيل :ص135؛ واملرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.30
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ٌ
صادق
أن ُح ِّبي
اهللُ
األكر ِم
وللويص
ّبي
يعلم َّ
ُ
َ
لبني الن ِّ
ِّ
عيل ،قال أبو األسود:
و ّملا استشهد اإلمام ّ
َأ َل يا عني وحي ِ
ك فاسعدينا
أمري املؤمنينا
َأ َل فا ْبكِي
ُ َ
َ
ِ
ِ
ب املطايا
السفينا
خري َمن رك َ
وم ْن رك َ
ب َّ
وخ ّيسها َ
ُرزئنا َ
ومن َلبِ َس الن َ
ومن َح َذاها
َومـَن َق َر َأ املثاين واملئينا
ّعال َ
َ

(((

استقبلت وج َه أيب ُح ٍ
سني
إذا
َ

إىل ْ
أن يقول:
ِ
ٍ
حرب
بن
َأ َل أبلغْ ُمعاوي َة َ
ِ
الصيا ِم فجعت ُُمونا
أيف
شهر ّ
ِ
ٍ
نفس
فخري
ّبي
ومن َب ْعد الن ِّ
ُ
قريش ُ
علمت ٌ
كانت
حيث ْ
ْ
لقدْ

راق الن ِ
رأيت البدْ َر َ
ّاظرينا
َ

يون َّ
الشامتِينا
قر ْت ُع ُ
فال َّ
ِ
ِ
بخري الن ِ
أمجع ْينا
ّاس ُّطر ًا
الصاحلينا
أبو َح َس ٍن
وخري َّ
ُ
ِ (((
خريها َح َسب ًا ود ْينا
بأنَّـك
ُ
ويتبي من أبيات الدّ ؤ ّيل هذه ،أنَّه يريد اإلملاع إىل َّ
أن هناك ترابط ًا يف خيوط مؤامرة
ُّ

اغتيال اإلمام.

عيل بن أيب طالب-أيض ًا -يف يو ٍم من األ ّيام ،قائالً:
أمري املؤمنني َّ
وقدْ رثى َ
ِِ
َ ِ
هر
أمر
كان
قدْ
َ
يا َم ْن بمقتله َدهى الدّ ُ
منك ومن ُْه ُم ُ
ْ (((
ِ
ت وعندَ ُه ْم ُع ْذ ُر
وقرب َك -ما هلم ُعذ ُركَذبوا
زعموا ُقتِ ْل َ
ُ

ْ
احلق لوم ُة الئ ٍم جتاه أهل البيت ،وهذا ما قاله وهو يرثي اإلما َم
تأخذه يف ّ
ومل ْ

سني ،و َمن استُشهد معه من بني هاشم ،قائالً:
احلُ َ
ِ
ُ
َم َّر ًة
لعاذ َلتي
أقول
قائم ْة:
وكانت عىل و ِّدنا
ْ
َ

((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
اليغموري ،نور القبس :ص.10
الشيعة :ص 32؛ واحلافظ
ّ
((( الدّ ؤ ُّيل ،أبو األسود ،ديوان أيب األسود :ص ،292واملرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.31
((( الدّ ؤ ُّيل ،أبو األسود ،ديوان أيب األسود :ص.393
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إذا ِ
أنت مل ْ ُت ْب ِ ِ
صي َما أرى
ِ
ألست تـ ََر ْي َن بنـي هاش ٍم
ِ
ُ
باهلدى
وأنت تُزنِّين َُهم

ِ
ِ
صار َم ْة
وأنت لنا
فبِ ْينِي
قدْ ا ْفنَتْهم ِ
الفئ ُة ال ّظامل ْة
ُ ُ

وبال ّط ِّ
ف ها ُم بني فاطم ْة

(((

صيب من بني هاشم ،قائالً:
وقدْ نعى -أيض ًاَ -م ْن ُأ َ
ناعي الدّ ِ
ين الذي ينعى التّقى
يا
َ
ِ
حمم ٍد
بيت
عيل َآل
أبني
ّ
ٍّ
ِ
العرش ال َع ِّيل مكا ُن ُه
سبحان ذي
َ

إىل ْ
أن يقول:

ِ
األستار
ت ذا
ُق ْم فا ْن َع ُه وال َب ْي َ
ف تق ُت ُل ُهم ُجفا ُة نِ ِ
بال ّط ِّ
زار
ِ
األوزار
كابره ذوو
أنّى ُي ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
سهمك ُْم ِم ْن هاش ٍم
وتقدّ موا يف
الباري
كتاب
خري الرب ّي ِة يف
ف ،فلم ت ُِش املصادر التّارخي ّية
أ َّما بالنّسبة إىل مشاركة أيب األسود الدّ ؤ ّيل يف واقعة ال َّط ِّ
حسب ا ّطالعنا -إىل مشاركته فيها ،مع ِالعل ِم أنَّه كان ح َّي ًا ُيرزق حينها ،وقدْ اكتفى
(((

برثاء اإلمام احلُسنيَّ ،
ولعل هذا عائدٌ إىل سياسة التّضييق التي اتّبعها ُعبيد اهلل بن
زياد يف البرصة ،والس ّيام عىل ّ
الشيعة منهم ،وذلك لتحجيم املدد واملساندة اجلامهري ّية
العسكر ّية لإلمام احلُسني يف كربالء ،خصوص ًا َّ
أن أبا األسود من َّ
الشخص َّيات

السلطة
ّحرك من دون مالحظة عيون ُّ
البارزة واملعروفة يف البرصة ،وم ْن َث َّم ال تستطيع الت ّ
ني الذين التحقوا باإلمام احلُسني،
األمو ّية ،عىل العكس من بعض األنصار البرص ّي َ
فحا ُله ُ
حال زعامء شيعة الكوفة ووجهائهم ،الذين مل ْ ُيشاركوا مع اإلمام احلُسني،

ٍ
جانب،
السجن ،أو بسبب اإلقامة اجلرب ّية –أي :املراقبة املشدّ دة– ،هذا من
أ َّما بسبب ّ
((( الدّ ؤ ُّيل ،أبو األسود ،ديوان أيب األسود :ص.157
((( الدّ ؤ ُّيل ،أبو األسود ،ديوان أيب األسود :ص158؛ و ُينظر :األغاين ،أبو الفرج األصفهاين:
107/11؛ وابن النّديم ،الفهرست :ص45؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة404 ،403/7 :؛ وآغا
بزرك الطهراينّ ،
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة.35/9 :

 ................................................................. 256الت�ش ّيع يف الب�صرة

ٍ
جانب آخرَّ ،
امنني من
ومن
يقر ُب م َن ال ّث َ
فإن أبا األسود الدُّ ؤ ّيل كان قدْ َب َل َغ حينها ما ُ

الص ّح ّية مل تسمح له باملشاركة يف تلك الواقعة ،إذا ما أخذنا
العمر ،فر ّبام
ْ
كانت حال ُت ُه ّ
ِ
بالنّظر َ
أي
بسبب إصابتِ ِه بمرض ال ّطاعون((( -ر َّبام ُيقصد به
كون موتِ ِه كان
اجلدري ،أو ّ
ّ
ٍ
ُ
يطول مع ُه رقو ُد املريض يف فراشه قبل
مرض من األمراض املستعصية األُ َخر -الذي

موته.

كذلك برز من شيعة البرصة يف جمال ّ
مهام بن غالب بن
الشعر :الفرزدق ،وهو ّ

صعصعة بن ناجية..بن متيم (ت ،((()#110وكان شيع ّي ًاً ،
مائال إىل بني هاشم(((.

دت مواقف
ويبدو أنَّه مل يك ْن ُمظهر ًا ذلك كثري ًا ،خلوفه من بني ُأم ّية ،وقدْ تعدّ ْ

الفرزدق جتاه أهل البيت ،منهاّ :ملا دعا معاوية زياد بن أبيه ،وتوافقا عىل لعن اإلمام

عيل ،وقدْ ّ
عيل،وأرسفوا يف ذلك ،وكان زياد قبل ذلك
وله
ُ
يكتب لإلمام ٍّ
ّ
فارس ،قال الفرزدق يذكر أ ّيامه قبل ذلك ،وما صار إليه:

ِ
وأنت َتنْ ُق ْص
فيوم ًا يف
اجلميل َ
ِ
(((
يرخ ْص
شب ُ
به حتّى إذا ما َّ

يزدادون يوم ًا
ّاس
ُ
َ
رأيت الن َ
اهلر يف ِص ٍ
ِ
غر ُيغاىل
كمثل ِّ
متوجه ًا نحو العراق،
ومن مواقفه األُ َخر :أنَّه التقى اإلما َم احلُسني،حني كان
ِّ

ِ
بالعراق؟ َ
قلوبم َ
فقال له اإلمام احلُسنيَ :
معك،
َّاس
كيف خ َّل َ
فت الن َ
قال :خ ّلفت ُُهمُ ،
َ
وسيو ُف ُهم
ثم و َّد َع ُه((( ،وقدْ و َّثق الفرزدق هذا القول بعقالن ّية بعيد ًا عن العاطفة،
عليكّ ،

األنباري ،نزهة األل ّباء :ص6؛ وابن
((( أبو الفرج األصفهاين ،األغاين334/12 :؛ و ُينظر :ابن
ّ
حجر ،هتذيب التّهذيب.11/12 :
((( ُينظر :ابن عساكر ،تاريخ ابن عساكر150/17 :؛ وابن كثري ،البداية والنهاية227/8 :؛
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء.398/4 :
والذ ّ
((( ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
والشيف املرتىض ،أمايل املرتىض.45/1 :
الشيعة :ص64؛
ّ
((( الفرزدق ،ديوان الفرزدق :ص315؛ و ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.64
الرسل وامللوك.386/5 :
البالذري ،أنساب األرشاف376/3 :؛
((( ُينظر:
ّ
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
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حيمل بني طياته جانب ًا من النّصيحة لتو ُّقع اآليت ،وعدم التّعويل عىل ٍ
أن َ
كذلك أراد ْ
يشء
ّ

يب من هذا املجتمع.
من املوقف اإلجيا ّ

ومن َّ
الشواهد األُ َخر عىل موقفه من استشهاد اإلمام احلُسني ،ترصحيه ،قائالً:
ْ ِ
ِ
العرب ِ
عزهم وتبقى هيبتُهم،
البن س ّي ِدهم
ب
وخريهم ،فاعلموا أنّه سيدوم ّ
ُ
إن َغض َ
عز َّْ
وجل -إىل آخر
حيركوا ساكن ًا ،وقبلوا باهلوان ،مل ْ يز ْد ُهم اهللُ َّ
وإن صربوا عليه ،ومل ْ ِّ
الدَّ هر َّإل ُذ َّلً ،وأنشد ،قائالً:

البن ِ
ِ
خريك ُْم
فإن أنت ُُم مل تثأروا
ْ

ِ
باملغازل
الح واغزلوا
الس َ
فألقوا ِّ

(((

ُ
الفرزدق مع عبد اهلل بن عمرو بن العاص،
وقدْ أشار املرزباين إىل ذلك ،قائالً :التقى

فقال لهَّ :
إن احلُسني قدْ سار إىل العراق ،فقال ابن عمرو بن العاصَ :أ َما إنَّه مثل
صاحب ياسني ،فقال لهِ :
أنت وأبوك؟ فقال له :وما َل َك َل َعن ََك اهللُ وما َلنَا؟
فل َم قاتلتُامه َ
َ
وأباك ،وتَدَ ا َف َعا حتّى َ
حال بينهام النّاس.(((
أنت َل َعن ََك اهللُ
فقال له :بل َ

أن َ
وطاف بالبيت ،جهد ْ
يصل إىل احلجر
حج هشام بن عبد امللك يف والية أبيه،
َ
و َّملا َّ
ِ
وجلس عليه،
كريس
ب له
َ
األسود ،فلم يقدر عىل ذلك من ازدحام النّاس عليه ،فنُص َ
ٌّ
الشام ،فبينام هو كذلك؛ إ ْذ َ
وطاف به أهل َّ
أقبل اإلما ُم زي ُن العابدي َن ،وعليه إزار
َ
ِ
فلم انتهى إىل
ورداء ،من أحسن النّاس وجه ًا ،وأطيبهم عطر ًاَ ،ف َج َع َل يطوف بالبيتّ ،
َ
فغاظ ذلك هشام ًا،
يلمس احلجر،
تنحى النّاس هيب ًة وإجالالً له حتّى
َ
احلجر األسود ّ

فقال ٌ
رجل من أهل َّ
ّاس هذه اهليبة؟ فقال
الشام هلشام
األمويَ :من هذا الذي ها َب ُه الن ُ
ّ

ّهرب من قول احلقيقة حتّى ال
هشام :ال أعرفه ،و ُي َ
فهم من هذا اجلواب أنَّه أراد الت ّ
يرغب باإلمامُ 
َ
أهل ّ
واحلارضون ممّن كانوا معهم ،وكـان الفرزدق ممَّن حرض
الشام
هذا املشهد ،فقال ارجتاالً:

((( أبو الفرج األصفهاين ،األغاين.362/10 :
((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.64
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البطحاء وطأ َت ُه
تعرف
هذا الذي
ُ
ُ
ِ
ِ
عباد اهللِ ك ِّل ِه ُم
خري
ابن
هذا ُ

ٍ
كنت جاه َل ُه
ابن
إن َ
فاطمة ْ
هذا ُ

ويل اهللِ والدُ ُه
عيل
هذا
ُّ
ٌّ
ٌ
قريش قال قائ ُلها
إذا رأ ْت ُه

والبيت يعر ُف ُه َو ُّ
احلر ُم
ُ
احلل َو َ
اهر ال َع َل ُم
ّقي
النقي ال ّط ُ
ُّ
هذا الت ُّ
أنبياء اهللِ َقدْ ُختِ ُموا
بجدِّ ِه
ُ
ِ
مم
أمست
ْ
بنور ُهدا ُه هتتدي األُ ُ
إىل مكار ِم هذا ينتهي الك ََر ُم

(((

فغضب هشام ،وأمر بحبس الفرزدق ،وقال :واهلل ألحرمنَّه العطاء ،أو أحبسه يف

فوجه إليه اثني عرش ألف درهم،
عسفان((( ،وبلغ ذلك اإلمام زي َن العابدي َنَّ ،
وقالِ :
أكثر منها ألنفذنا ُه َ
إليكَ ،ف َر َّدها،
أعذ ْر يا أبا فراس ،فلو َ
كان عندنا يف هذا املكان َ
ِ
كنت ألرز َأ
وقال :يا اب َن
قلت َّإل غضب ًا هللِ ولرسولِ ِه و َل َك ،ما ُ
قلت الذي ُ
رسول اهللِ ،ما ُ
عليك ملا قبلت ََها ،فقدْ رأى اهللُ مكان َ
َ
َك،
عليه شيئ ًا ،فأعادها إليه ،وقال له :بح ِّقي
ِ
َ
َكَ ،
ك فِ ْع َل َ
وشك ََر َل َ
و َعلِ َم ن ّيت َ
يرجع إلينا،
البيت -إذا أنفذنا شيئ ًا مل
أهلونحن
ك،
ْ
ُ
الفرزدق((( ،وبعد هذه احلادثة ،هجا الفرزدق هشام ًاً ،
ُ
قائال:
ف َقبِ َلها
ِ
قلوب الن ِ
املدينة والتي
بني
أحيبِ ُسنِي
ّاس هيوى مني ُبها
إليها
َ
ُ
وعين ًا له حوالء ٍ
رأس س ِّي ٍد
عيوبا
باد
يكن َ
يق ّلب رأس ًا مل ْ
ُ
فأمر هشام بتخليته من احلبس(((.

األموي ،وذلك من خالل
ولك َّن هذه احلادثة مل تؤ ّثر عىل عالقة الفرزدق بالبيت
ّ

احلق
مدحه األمو ّيني يف عدّ ة مواضع((( ،ور ّبام نجدْ تفسري ًا هلذه ال ّظاهرة يف أنَّه يرى له ّ
((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص64؛ و ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،األغاين40/19 :؛
واملرتىض ،األمايل.84/1 :
احلموي ،معجم البلدان.121/4 :
((( مكان بني مكّة واملدينةُ .ينظر :ياقوت
ّ
((( ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.67
((( ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.67
((( ُينظر :ديوان الفرزدق ،عىل سبيل املثال :ص،188 ،143 ،126 ،144 ،99 ،92 ،71 ،16 ،7
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يف أموال بني أم ّية ،وذلك بسبب استحواذهم عىل معظم أموال الدّ ولة اإلسالم ّية ،أي:
ني؛ خوف ًا من ْ
التكسب ،أو أراد من ذلك ْ
أن
أن
إنَّه من باب
نفسه من بطش األمو ّي َ
حيمي َ
َ
ُّ

ينالوا منه بسبب والئه ألهل البيت.

العبدي (ت751/#134م)،
ومن شعراء شيعة البرصة :أبو هارون ،عامرة بن جوين،
ّ

الصادق ،وكان اإلمامُ ي ُّله ،ويعقد له جملس ًا؛ ألنَّه يرثي جدَّ ه
عارص اإلمام ّ
اإلمام احلُسني ،وهو من شعراء أهل البيت.(((

حممد بن زيد بن ربيعة بن
الس ّيد
ّ
احلمريي ،إسامعيل بن ّ
وممّن برع منهم-أيض ًاّ :-

احلمريي (ت790/#173م) ،أبو هاشمّ ،
الشاعر ،وأ ّمه امرأة من األزد من بني
مفرغ،
ّ
ّ
احلدّ ان ،وجدّ ه يزيد بن ربيعة ،الذي هجا زياد ًا وبنيه ،ونفاهم عن آل حرب ،وحبسه
ثم أطلقه معاوية(((.
عبيد اهلل بن زيادّ ،

ِ
ذكرهِ ُ ،
ف النّاس عن رواية شعره؛
شاعر
احلمريي
وص َ
والس ّيدُ
ُّ
إمامي ُمتقدّ مُ ،أمه َل ُ
ٌّ
ٌ
تعصب ًا شديد ًا يف ِ
قول
ّبي ،وكان
ألنَّه نال من بعض ّ
ب ُّ
يتعص ُ
ّ
الصحابة وأزواج الن ّ
وأكثر شعره يف مدحهم وذ ِّم مناوئيهم(((.
احلق لبني هاشم،
ِّ
ُ
ِ
محريي؟ فقالُ :ص َّب ْت
شامي
رصت شيع َّي ًا مع أنَّك
احلمريي :كيف
الس ّيد
َ
ٌّ
ّ
ٌّ
وقدْ ُسئ َل ّ
الرمح ُة ص َّب ًا؛ وذلك َّ
أن احلمري ّيني كانوا أتباع معاوية بص ّفني ،وكان ذو الكالع
عيل َّ
َّ
احلمريي من قادة معاوية(((.
ّ

إن أمه ت ِ
ٍ
ُوق ُظه ليالً ،وتقولّ :إن
وروي أنَّه يف يو ٍم من األ َّيام شكا إىل
صديق له ،قائالًَّ َّ :

.351 ،307 ،301 ،290 ،283 ،255
الصدر ،تأسيس ّ
املنصوري ،النرصة لشيعة البرصة:
الشيعة :ص192؛ ونزار
ّ
((( ُينظر :حسن ّ
ص.244
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،األغاين23-2/7 :؛ وابن كثري ،البداية والنهاية.173/10 :
((( ُينظر :أبو الفرج األصفهاين ،األغاين.23-2/7 :
((( ُينظر :مشاهري شعراء ّ
الشيعة.190/1 :
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أخاف ْ
بعيل وولده ،فال دنيا وال آخرة،
متوت عىل مذهبِ َك فتدخل النَّار ،فقدْ
َ
أن َ
هلجت ّ
البيت هلا ،وأنشد يقول:
فرتكت
وكانت ُتاربني يف أكيل ومرشيب،
َ
ُ
ْ
إىل أهل ٍ
ِ
كان مؤمن ًا ِمن الن ِ
مذهب
الوالية
َّاس عنهم يف
بيت ما َملن َ
ُ

إىل ْ
أن يقول:
ِ
ِ
ِّ ِ
حمم ٍد
عن
أتقر ُب
بــــه
وحــ ُّبهم ممّـــا
أتنهينني ْ
حب آل ّ
ّ
مثل الص ِ
بعد الص ِ
ّاس ِمن ِ
(((
ُ
الة وإنّه
وح ُّب ُه ُم
ألوجب
الة
ّ
ُ
ّ
عىل الن ِ ْ
(((
ّعص ِ
بَّ :
وسبب َ
عيل.
ذلك الت ُّ
ُ
أن والديه إباض َّيان  ،وكان هلام رأي يف اإلمام ٍّ

املرزباين ّ
الس ّيد
ذكر
أن هناك شخص ًا من اإلباض َّية((( ُي ُ
بغض اإلما َم عل َّي ًا ،ويتو ّعد ّ
ّ
احلمريي ،فكتب إليه ،قائالً:
وعلم به
ايس املنصور بالقتل،
ّ
ّ
َ
احلمريي عندَ احلاكم الع ّب ّ
وأو ُل َمن ّ
عم ِه
ويص املصطفى
عيل
ووحدَ فاع َل ِم
صل
ُ
َّ
َّ
وابن ِّ
ُ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أنار َلنَا م ْن ديننَا َّ
عيل هو اهلادي اإلما ُم الذي به
كل ُم ْظل ِم
َ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
احلوض ّ
عن أرجائه َّ
والذائدُ الذي
ويل
كل جمر ِم
ُيذ ّبب ْ
عيل ُّ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قسيم الن ِ
َّار م ْن قوله هلا:
عيل
َذ ِري ذا ،وهذا فارشيب منه واط َعمي
ُ
ٌّ
أن يصل إىل القولِ:
إىل ْ
املؤمنني
َ

وح ُّقه

أمري
عيل
ُ
ٌّ
َ
رسول اهللِ أوىص بح ِّقه
ألن
َّ

مفروض عىل ِّ
ٌ
كل ُمسل ِم
ِم َن اهللِ
ٍ
ِّ
وم ْغنَ ِم
وأرش َك ُه يف
كل يفء َ

((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.154
((( اإلباض ّية :هم أصحاب عبد اهلل بن إباض ،وموطنهم حروراء ،وسكنوا عامن ،وتتم ّثل مبادؤهم
َّ
جتوز مناكحت ُُهم وموارثتهم ،وحيرم قتلهم
بأن خمالفيهم من أهل القبلة ك ّف ٌار غري مرشكني ،وم ْن َث َّم ُ
الس غيل ًة َّإل بعد نصب القتال ،وقدْ انقسم اإلباض َّي ُة عىل فرقتني ،األوىل :هي احلفص ّية،
وسبيهم يف ِّ ِّ
األشعري ،مقاالت
وإمامهم حفص بن أيب املقدام ،وال ّثانية :اليزيد ّية ،وإمامهم يزيد بن أنيسة.
ّ
اإلسالم ّيني :صّ ،68
هرستاين ،املِ َلل والنِّحل.131/1 :
والش
ّ
األشعري ،مقاالت اإلسالم ّيني :ص.69
((( هو عبد اهلل بن إباض ،رأس اإلباض ّيةُ .ينظر:
ّ
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يكن هلا
وزوج ُت ُه صدّ يق ٌة مل
ْ
كهارون ِ
عمران عندَ ُه
بن
وكان
َ
َ
ِ
بالغدير
ب يوم ًا
وأو َج َ
ْ

والء ُه
َ
بيمين ِ ِه

خم آخذ ًا
لدَ ى َد ْوحِ
ٍّ
ِ
ِ
بأمر ِه
ول
وأوىص إليه يو َم ّ َ

ِ
البتولة

ُم ِ
غري
قارن ًة
ُ
من املصطفى موسى الن ِ
ّجيب املك ّل ِم
عىل ِّ
كل ٍّبر ِم ْن َف ِص ْيحٍ وأ ْع َج ِم
ِِ
ي ْم ِ
ج ِم
ُينادي ُمبين ًا باسمه مل ْ ُ َ
ِ
ِ
رى الدّ ِ
م َك ِم
ين ُ ْ
ومرياث عل ٍم م ْن ُع َ
مري ِم

ليفرتي
اإلبايض ،امتعض ،وذهب هو ورفاقه إىل املنصور
الرسالة إىل
و ّملا
ْ
َ
وصلت ّ
ّ
احلمريي ،وقال :ما ُ
َ
يقولون؟ وقال :ال ُأ ِس ُء
تقول فيام
الس ّيد
ّ
عليه ،ودعا املنصور ّ
ٍ
الر َ
جل
ألحد ،لكنّي ّ
الرسول الكريم ،وقال للمنصور :اسأل ّ
أترحم عىل أصحاب ّ

اإلبايض ْ
والزبري ،فرفض،
عيل وعثامن وطلحة ّ
يرتحم عىل هؤالء ّ
أن ّ
الصحابة ،أمثالّ :
َّ
اإلبايض ،فأمر املنصور ْ
احلمريي
للس ّيد
أن
وتلجلج
ّ
َ
يودع يف احلبس ،وأمر املنصور ّ
ّ
ٍ
بجائزة نقد ّي ٍة(((.
َ
فوقـف
يتناظرون فـي التّفضيل،
مر بقو ٍم
َ
عيل ،أنَّه َّ
ومن مواقفه األُ َخر من اإلمام ٍّ
ِ
ثم أنشأ ،يقول:
عليهم ،فقال بعضهم له :هذه طبق ٌة دون طبقت َكّ ...
ِمن السامريني والن ِ
ِ
ُ
احلائر ْينَا
أله ِل ال َع َمى
ّاصبِ ْينَا
َّ ّ َ
أقول ْ
َ
أن َ
إىل ْ
يقول:

هلل َآل الر ِ
سول
َل َقدْ َف َّض َل ا ُ
ّ

َك َف ْض ِل الرس ِ
ول عىل ال َعامل ِ ْينَا
ّ ُ

(((

وكان السيد احلمريي يدين بالر ِ
جعة ،وهذا ما أشار إليه أبو الفرج
األصفهاين ،فقدْ
ّ ّ
ّ َ ُ ّ
ّ

قيلَّ :
إن رج ً
بالرجعة ،فقالَ :صدَ َق
الس ّيد
ّ
احلمريي ،فقال :بلغني أنَّك تقول ّ
ال جاء إىل ّ
((( ُينظر :املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الشيعة :ص.173-172
((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
احلمريي:
الس ّيد
الشيعة :ص174؛
ّ
واألعلمي ،ضياء حسني ،ديوان ّ
ّ
عيلُ ،ينظر :ص،143 ،142 ،65 ،56 ،55 ،54 ،51
ص ،202-201وللمزيد يف مدح اإلمام ّ
.277
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أخربك ،وهذا ِديني ،قال :أتُعطِيني دينار ًا ِ
بامئة ٍ
َ
الس ّيدَ :ن َعم،
الذي
الرجعة؟ قال ّ
دينار إىل ّ
وأي يشء أرجع؟ قال :أخشى ْ
وأكثر من ذلكْ ،
أن
قت يل بأنَّك
إن و َّث َ
ترجع إنسان ًا ،قالّ :
ُ

ترجع كلب ًا ،أو خنزير ًا ،فيذهب مايل! فأفحمه.(((
َ

احلمريي ،أنَّه كان يذكر مواقف
الس ّيد
ومن األمور األُ َخر التي ْ
ّ
كانت تُيسء لشخص ّية ّ

أن َ
الس ّيد كانوا يتو ّقعون ْ
خني ،و ّملا ّ
ينال
املؤر َ
بعض ّ
توف ّ
الصحابة ،فتحامل عليه بعض ّ

جزاءه من وراء ذلك ،فض ً
ال عن هذا ،فقدْ ُّات َم بأنَّه ُيقدِّ ُس اإلما َم عل َّي ًا ،وهذا غري
الرؤيا يف املنام إىل أحد مبغضيهَ ،
فقال ل ُه :ما َف َع َل اهللُ بِ َك؟
جائز عندهم ،وقدْ جاء يف عامل ّ
ثم أنشأ ،يقول:
فقالَ :غ َف َر يلّ ،

أن عل َّي ًا
ك ََذ َب الز
ّاعمون َّ
َ
ت َج ّن َة َعدْ ٍن
َقدْ َو َر ِّب َد َخ ْل ُ
ِ
عيل
شوا اليو َم
َ
أولياء ٍّ
فا ْب ُ
ثم ِم ْن َب ْع ِد ِه ت ََو َّلوا َبن ِ ْي ِه
ّ
ِ
ِ
وم ْن ِش ْع ِر ِه يف ِ
أهل
البيت ،قو ُل ُه:
بيت الر ِ
سالة والن ُّّبو ِة وا َّلذيـ
ُ ِّ
ادقني ال َعامليـ
ال ّط
الص َ
اهرين َّ
َ
هم ُمت ََم ِّس َك ًا
ّإن َعلِ ْق ُ
ت ُ
بح ِّب ْ

ول ُه فيهم أيض ًا:

ِ
األعادي
أبرا إليك ُْم ِمن
العت ِ
ِ
ِ
َاد
مروان ِذي
وآل
َ

ال ينجي حمبه ِمن هن ِ
َات
َّ ُ ْ َ
ُ ِّ
َو َع َفا يل اإلل ُه َع ْن َس ّي ِ
ئات
ِ
املامت
عيل حتّى
وتو ّلوا
َّ
ٍ
َ ِ (((
بالصفات
َواحد ًا َب ْعدَ واحد ِّ
ِ
اء
َ
ـن ن ُعدُّ ُه ْم ل ُذنُوبِنَا ُش َف َع َ
ّجباء
ـن
َ
َ
العارفني َّ
السا َد َة الن َ
ِ
أرجو َ ِ
(((
اء
ُ
بذاك م ِن اإل َله ِر َض َ
ِم ْن ِ
آل َح ْر ٍ
ب
َو ّأو ِل الن ِ
ّاس

ومن ِزي ِ
ِ
اد
ْ َ
العن ِ
ِ
َاد
يف

احلمريي.
((( أبو الفرج األصفهاين ،األغاين ،23/7 :أخبار الس ّيد
ّ
((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
احلمريي ،ديوان :ص.62
الشيعة :ص ،169و ُينظر :الس ّيد
ّ
احلمريي ،ديوان :ص.23-22
((( الس ّيد
ّ
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ُم ِ
			
ـاه ٌـر ُأ ْظ ِـه ُـر البـ ََـر َاء
ومن رثائ ّياته ما رثى بِ ِه اإلما َم عل َّي ًا ،و َذك ََر يو َم ص ّفني ،قائالً:
ريبة من قتْل ا ُمل ِ
اخل ِ
ْيو َم ُ
يص بِ ِه
ح ِّل ْينَا
ّإن َأ ِد ْي ُن بام َد َ
ان َ
ْ
الو ُّ
نت بِ ِه
َت ك ُّف ُه َك ِّفي بص ِّف ْينَا
النه ِر ِد ُ
َو َش َارك ْ
َو َما بِ ِه َد َ
ان َي ْو َم ْ
يف س ْف ِ
للقس ِ
ِ
ض ْت
املو ِاز ْينَا
ط
وأ ْب َر َز اهللُ
ك َما سفك ْ
َ
َ
ْ
َت فيها إذا َح َ َ
ِ
تِ َ
ماء َم َع ًا يا َر ِّب يف ُعن ُِقي
آمني ِآم ْينَا
اسقنِي َب ْعدَ َها
ثم
َ
ّ
لك الدِّ ُ
ِ
ٍ
ِ
حالم
آمني َم ْن ِم ْث ُل ُه ْم يف م ْث ِل
شار ْينَا
هاجروا هللِ
فتية
يف
َ
َ
(((

نِ ْع َم

ا ُملرا ُد

ا ُمل ِر ْيدُ ْونَا

رب ُم
ريدون
ليسوا ُي
َ
غري اهللِ َّ ُ
ُ
َ
ِ
احلمريي ،وهي:
الس ّيد
كثي ّ
ّ
عزة تارةً ،وأخرى إىل ّ
وهناك أبيات نُس َب ْت إىل ّ
األئم َة ِم ْن ُق ٍ
ريش
إن
سواء
احلق أربع ٌة
وال ُة
ِّ
َأل َّ
ّ
ُ
عيل والثالث ُة ِم ْن َبن ِ ْي ِه
واألوصياء
ُه ُم أسبا ُط ُه
ُ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وبر
إيامن
فس ْب ٌط س ْب ُط
كربالء
وس ْب ٌط غ ّيب ْت ُه
ٍّ
ُ
ِ
َ
ُ
املوت حتّى
يذوق
وس ْب ٌط ال
واء
يقو َد
َ
اخليل َيقدُ ُم َها ال ّل ُ
ِ
(((
ب ال ُيرى عنهم زمان ًا
اء
تغ َّي َ
َبر ْض َوى عنْدَ ُه َع َس ٌل َو َم ُ
ليست لكُث ّيـر؛ وذلك َّ
الباحثني((( َّ
ألن هذه األبيات
أن هذه القصيدة
ويرى أحدُ
ْ
َ
ٍ
ُ
َ
الوزن والقافي َة نفسيهام ،وهي:
وحتمل
احلمريي،
للس ّيد
ّ
مقتطعة م ْن قصيدة ّ
ِ
ِ
َس ِم ُّي نب ِّينا مل ْ َي ْب َق ِمن ُْه ْم
اء
س َوا ُه َفعنْدَ ُه َح َص َل َّ
الر َج ُ
توخا ُه
ّ

(((

احلمريي ،ديوان :ص ،26و ُينظر :ابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص146؛ وآغا برزك
((( الس ّيد
ّ
الطهراينّ ،
واألميني ،الغدير.278-213/2 :
الذريعة268-267/9 :؛
ّ

احلمريي ،ديوان :ص ،198-197و ُينظر :ابن عبد ر ّبه األندليس ،العقد الفريد،280/3 :
((( الس ّيد
ّ
ِ
ٍ
ِ
األبيات.
بعض
اختالف يف
مع
احلمريي ،ديوان :ص.22-20
((( أبو الفرج األصفهاين ،األغاين ،20/9 :و ُينظر :الس ّيد
ّ
املهدي املنتظر يف ّ
ايس :ص.34
((( ُينظر :جواد  ،أمحد كاظم،
ّ
الشعر العريب حتّى هناية العرص الع ّب ِّ
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غري مو ٍ
ِ
ت
ب غيب ًة م ْن ِ َ ْ
َت َغ َّي َ
ٍ
إىل َر ْض َوى َّ
بشعب
فحل هبا

ٍ
ِ
رياض
الوحش يرعى يف
وبني
َ
َّ
ش ِسواه
فحل فام هبا َب َ ٌ
ٍ
ٍ
وقت ومدَّ ة ِّ
وقت
كل
إىل

ِ
ّاصب اهلادي َضالالً
ف ُق ْل للن
ِ
ِ
البن َخول َة ُّ
كل ن َْذ ٍل
داء
ف ٌ
ٍ
كأنَّا ِ
قريب
عن
بابن خول َة ْ

ِ
اء
َوال َقت ٍْل
َ
وسار بِه ال َق َض ُ
باء
جتاوره اخلوامع
ّ
والض ُ
ِ
الء
من اآلفاق مرت ُع َها َخ ُ
ٌ
ومــــاء
عسل
ب َع ْق َوتِ ِه له
ُ
طالت ِ
انقضاء
عليه هلا
وإن
ْ
ْ
ُ
ناء
تقو ُم
َ
وليس عندَ ُه ُم َع ُ
ِ
يطيف ِ
ُ
داء
بــه
َ
وأنت لــ ُه ف ُ
(((
ِ
العرش ُ
يشاء
يفعل ما
ورب
ُّ
ُ

وممّن برز من شيعة البرصة بالوالء يف جمال ّ
الشعر-أيض ًا :-أبو نواس ،شاعر العراق

يف عرصه ،الذي ولد يف األهواز عام (758/#141م) ،ونشأ يف البرصة ،ورحل إىل
ثم إىل مرص،
بغداد ،واتّصل باحلكّام الع ّباس ّي َ
ني ،ومدح بعضهم ،وخرج إىل دمشقّ ،
ّ
وتوف سنة ( ،((()814/#198وأ ّما يف مذهبه ،فكان شيع ّي ًا إمام ّي ًا(((،
وعاد إىل بغداد،
و َله ديوان شعرِ ،
وم ْن ِ
عيل ،قو ُل ُه:
شعر ِه يف ِّ
ُ
حق اإلمام ٍّ
أن َليس ينْفع يف ٍ
غد
وتي َّقنُوا ْ ْ َ َ ُ

قو ُله:
وكذا ُ

تمسك ًا
ُم ِّ

بمحم ٍد
ّ

وبآلِ ِه

غري ال َبطِ ْ ِ
اهلاشمي األن َز ِع
ي
ِّ
ُ

(((

إن املو َّف َق َم ْن هبم َي ْس َت ْع ِص ُم
َّ

احلمريي ،ديوان :ص.20-19
((( الس ّيد
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد436/7 :؛ وابن خ ّلكان ،وفيات األعيان.135/1 :
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
اختالف يف سنة وفاته بني ( ،)#194إىل (199و ،)#200وما بعدمها ،وتُذكَر ل ُه حادث ٌة يف
وهناك
ٌ
ِ
جملس املأمون كام سيأيت ،ما يؤكّد ّ
تأخر وفاته عن سنة (( .)#198النّارش)
((( ُينظر :آغا برزك الطهراينّ ،
الصدر ،تأسيس ّ
الشيعة :ص198؛ وحمسن
الذريعة50/9 :؛ وحسن ّ
األمني ،أعيان ّ
الشيعة.249/24 :
((( ُينظر :الط ّيب ّ
العشاش ،ديوان أشعار التش ّيع :ص.351
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ك ٍ
الشفاع ُة ِم ْن نب ِّي َ
ثم َّ
أمحد
ّ
ثم ُ
سني وبعدَ ُه أوال ُد ُه
احل ُ
ّ
ٌ
مستعص ٌم
ملجأ
حر،
ُ
َ
سادات ٍّ

ِ
عيل أع َل ُم
ّ
ثم احلامي ُة م ْن ٍّ
املكتم
سادا ُتنَا حتّى اإلما ُم
ُ
(((
هبم ألو ُذَ ،ف َذ َ
مك َُم
اك ِح ْص ٌن ُ ْ
ُ

ف برؤيته يف خراسان؛ إ ْذ نظر أبو
ترش َ
وهو من معارصي اإلمام ّ
الرضا ،وقدْ ّ

مرة ،وقدْ َخ َر َج من جملس املأمون
الرضا ذات ّ
عيل بن موسى ّ
نواس إىل أيب احلسنّ ،
العبايس عىل ٍ
ِ
قلت فيك أبيات ًا،
بغلة َل ُه ،فدنا من ُه ،وس ّلم عليه ،وقال :يا اب َن
رسول اهللِ ،قدْ ُ
ّ ّ
حب ْ
أن تسم َعها منّي ،فقال اإلمام :هاهتا ،فأنشأ ،يقول:
ُفأ ُّ
ثياب ُم
ات
رون
الصال ُة َعل ْي ِه ْم أ ْينَام ُذكِ ُر ْوا
نق ّي ٌ
مطه َ
ّ
تُتىل ّ
ُُ
فام َل ُه ِم ْن قدي ِم الدّ ِ
حني تنس ُب ُه
يكن علو َّي ًا
َم ْن َل
هر مفتخَ ُر
َ
ْ
واهللُ ّملا برى خلق ًا فأت َقنَ ُه
ش
ص ّفاك ُُم واصطفاك ُْم ُّأيا ال َب َ ُ
ِ
ْ ِ
(((
فأنت ُُم امل ُ
ِ
وعنْدَ ك ُُم
أل األعىل
ور
الكتاب وما
ِع ْل ُم
الس ُ
جاءت بِه ُّ
ٍ
فأح َس َن
فقال له اإلمام :يا حسن بن هانئ ،قدْ جئتَنا بأبيات مل يسب ْق َك أحدٌ إليهاْ ،

َ
اهللُ
ثم أكرمه اإلما ُم ،وأغنا ُه.
جزاكّ ،

ُ
كذلك ّملا ّ
الرضا سنة (817/#201م)،
ول
ايس والي َة العهد لإلمام ّ
املأمون الع ّب ُّ

ٍ
الشعراء من ِّ
وخطب له عىل املنابرَ ،ق َصدَ ُه ّ
صوب ،فكان يف مجلتهم أبو نواس،
كل
ٍ
احلسن بن هانئ ،فمدحه ُّ
شاعر بام عندهَّ ،إل أبا نواس ،فعاتبه املأمون ،وقال له :يا
كل

ِ
وميلك إىل ِ
َ
مع تش ُّي َ
أهل
عك
املدح وال ّثنا َء عىل اإلمام
البيت،
أبا نواسَ ،
َ
أنت َ
تركت َ
اخلري ِ
ِ
خصال ِ
الرضا ،مع توافر ِّ
فيه ،فأنشأ أبو نواس ،قائالً:
كل
ّ
الرضا155/1 :؛ وابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب:
((( ُينظرّ :
الصدوق ،عيون أخبار ّ
والشبسرتي ،عبد احلسني ،مشاهري شعراء ّ
الشيعة.405/1 :
473/3؛
ّ
الرضا155/1 :؛ و ُينظر :ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب:
((( ّ
الصدوق ،عيون أخبار ّ
.166-165/3
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أنت أوحدُ الن ِ
َ
طر ًا
قيل يلَ :
ّاس َّ
ِ
َل َ
بديع
ك ِمن
جوهر الكال ِم ٌ
مدح ِ
ابن ُم ْوسى
فعال َم
َ
تركت َ

قلت :ال أهتدي ملدحِ إما ٍم
ُ

فنون من الكال ِم الن ِ
ٍ
ّبيه
يف
ثمر الدُّ َّر يف َيدَ ي جمتن ِ ِيه
ُي ُ
ِ
جتم ْع َن فِ ْي ِه
واخلصال التي َّ
ِ
ِ ِ (((
ُ
خادم ًا ألب ْيه
جربيل
كان
َ

ِ
وم ْن شيعة البرصة الذين نظموا ّ
حممد ،عبد اهلل بن
ور َثوا
األئم َة :أبو ّ
ّ
الشعر َ

ريبي نسبة إىل اخلُريبة ،وهو موضع يف البرصة،
اخلريبي،
العاميل،
أ ّيوب،
ّ
البرصي ،واخلُ ّ
ّ
ّ
الرضا بعد شهادته سنة (819/#203م) ،خماطب ًا ابنه اجلواد،
وقدْ رثى اإلمام ّ

قائالً:

ِ
ابن ّ
أعراق ال ّثرى
ابن
الذبيحِ ويا َ
يا َ

ِ
أفضل ُم ْر َس ٍل
ويص
ابن
يا َ
الويص ِّ
ِّ
ِ
ما ُل َّ
القوابل ِم ْث ُل ُه
ف يف ُخ َر ِق
ُ
املتني متى َأ ِع ْذ
احلبل
يا ّأيا
ُ
ِ
ٌ
ٌ
عائذ َ
الئذ
القيامة
بك يف
أنا
ال يسبقنّي يف شفاعتِك ُْم غد ًا
ِ
يا ابن ال ّث ِ
غربوا
امنية
َ
األئمة َّ
ّ

وطاب ُع ُر ْو َقا
طابت أروم ُت ُه
ْ
َ
أعني

أسدٌ

يوم ًا

الص َ
ادق املصدُ ْو َقا
ّبي ّ
الن َّ
ِ
ُي َل ُّ
اخلريق َخ ِر ْي َقا
مع
ف َ
ِ
أجدْ ُه َوثِ ْي َقا
بع ْق َوتِ ِه

لديك ِمن الن ِ
َ
ّجاة َط ِر ْي َقا
أبغي
َ

فلست
ُ
أحدٌ
وأبا ال ّث ِ
الثة

بح ّبك ُْم َم ْس ُب ْو َقا
رش ُقوا ترشي َقا
َّ
ِ
ِ
َ (((
بذلك ُْم تصد ْيقا

َ
واملغارب أنت ُُم
املشارق
إن
الكتاب
جاء
َّ
َ
ُ
َ
لمي،
الس ّ
كذلك برز من شيعة البرصة :أبو الوليد ،أو أبو عمرو ،األشجع بن عمرو ّ

((( املرزباين ،أخبار شعراء ّ
الطربي ،بشارة املصطفى
حممد بن أيب القاسم
ّ
الشيعة :ص114؛ و ُينظرّ :
لشيعة املرتىض :ص.211
األئمة االثني عرش :ص53؛ و ُينظر :حمسن
النص عىل
((( ابن ع ّياش
اجلوهري ،مقتضب األثر يف ّ
ّ
ّ
والصدر ،حسن ،تأسيس ّ
األمني ،أعيان ّ
الشيعة :ص.201
الشيعة97/38 :؛ ّ
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الياممي،
لمي((( ،تو ّفـي سنة (811/#195م)،
ذر ّية َّ
ّ
الس ّ
الشيد بن مطرودَّ ،
البرصي ،من ّ
ّ
ِ
وم ْن ِ
الصادق ،قو ُل ُه:
شعر ِه يف ِّ
حق اإلمام َّ
أ ْل َب َس َ
هلل ِمنْ ُه عافي ًة
ك ا ُ
ُي ِر ُج ِم ْن ِج ْس ِم َ
السقام كام
ك ّ
ِ
وم ْن ِ
شعر ِه -أيض ًا:-
ٍ
ت مسام ُعها
أغدو إىل
عصبة ُص َّم ْ
ال َيذك ُُر ْو َن عل َّي ًا يف جمالِ ِس ِهم

يف ِ
ِ
املعرتي ويف َأر ِق ْ
نوم َ
ك
ك
أخر َج ِذ ّل َة الس ِ
ؤال ِم ْن ُعن ُِق ْ
ك
ّ
ْ َ

ٍ
زنديق َو َمأ ُف ْو ِن
بني
َع ْن اهلدى َ
ِ ِ (((
َوال َبن ِ ْي ِه بني الغ ُِّر امليام ْي

كذلك من الذين أنجبتْهم مدينة البرصة من شعرائها ّ
عيل ،احلُسني بن
الشيعة :أبو ّ

البرصي (ت864/#250م) ،املعروف بـ(اخلليع)،
الباهيل بالوالء،
الض ّحاك بن يارس،
ّ
ّ
ّ

ايس،
أو (اخلالع) ،واملشهور بـ(األشقر) ،من مشاهري أدباء العراق الكبار يف العرص الع ّب ّ
ِ
ثم َ
انتقل إىل مدينة بغداد ،ونا َد َم
ُولدَ يف البرصة سنة (779/#162م) ،ونشأ وتأ َّدب هباّ ،
ومن ِشع ِر ِه يف ِر َث ِ
ديوان ٍ ِ
ِ
احل ِ
اء اإلما ِم ُ
ُ
خلفائ َها((( ،ول ُه
سني ،قو ُل ُه:
بعض
َ
شعرْ ْ ،
رمتِ َ
َت
ك التي ُهتِك ْ
َه َتكُوا ُ
بح َ
ت
ت
حماجر ُه َّن واختُلِ َس ْ
ُسلِ َب ْ
ُ
ْت ك َْهف ًا ُي ْست ُّ
َظل بِ ِه
َقدْ كن َ

ُحرم الر ِ
سول
َ َ َّ
ذات الن ِ
ّقاب
ُ

الس َج ُ
ف
و ُد ْو َنا ُّ
الشن ُ
ون ُْو ِز َع َّ
َف

َو َم َض ،فال ٌّ
ظل وال ك َْه ُ
ف

ٍ
ترمجة له.
((( مل نعثر عىل
((( الطويس ،األمايل :ص282-281؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص153؛ وحمسن األمني،
أعيان ّ
الشيعة346 /12 :؛ واجلاحظ ،البيان والتبيني.325/3 :

البغدادي ،تاريخ بغداد54/8 :؛ وابن عساكر ،تاريخ دمشق78-70/14 :؛
((( ُينظر :اخلطيب
ّ
ّ
هبي ،سري أعالم النّبالء192-191/12:؛ وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة141/6 :؛
والذ ّ
والشبسرتي ،عبد احلسني ،مشاهري شعراء ّ
واملنصوري ،نزار ،النّرصة لشيعة
الشيعة29-28/2 :؛
ّ
ّ
البرصة :ص.337
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عيل:
و َل ُه يف اإلما ِم ا ُ
حلسني بن ٍّ
وممّا َش َجا َق ْلبِي َو َأ ْوك َ
بيت
َف َع ْ َ
ومهتوك ٌة بال ّط ِّ
ف عنها ُس ُجو ُف َها

أن َ
إىل ْ
يقول:

ُح ّل ِ
آل النّبي است ِ
حمارم ِم ْن ِ
ت
ِّ
ُ
مس ّملا تبدَّ ِ
ِ
الش ِ
عاب َك َق ْر ِن ّ
ت
ك ٌ

ب م َفت ِ
ٍ
ُأر ُّد يد ًا منّي إذا ما َذك َْر ُت ُه
َّت
عىل َكبِد َح َّرى َو َق ْل ٍ ُ
الش ِامتِني بِ ِغب ٍ
ِ (((
َت َآم ُ
ات َل ْي ُل َّ
طة
الا َما متنَّت
َف َل َب َ
َو َل َب َلغ ْ
َ ْ
ِ
وم ْن شيعة البرصة الذين َن َظ ُموا ِّ
الشعر :أبو ِه ّفان ،عبد اهلل بن أمحد بن حرب بن
ِ
البرصي (ت888/#275م) ،فقدْ كان
هزمي،
خالد بن ِم ْه َزم بن ال َف ْزر،
ّ
ّ
العبدي ،امل ّ

مشهور يف
ّجايش بأنَّه
رصح الن
ٌ
ّ
نحو َّي ًا أديب ًا وشاعر ًا ،وكان من غلامن أيب نواس ،وقدْ َّ
كبري بالبرصة يف عبد القيس ،شيعة.(((
شعر يف املذهب ،وبنو ِم ْه َزم ٌ
أصحابِنا ،وله ٌ
بيت ٌ

الشعراء)( ،وأخبار ّ
كتب عديدةٌ ،منها( :طبقات ّ
الشعراء) ،وغريمها((( ،وهو الذي
وله ٌ
مجع ديوان أيب طالبِ ،
وم ْن ِش ْع ِر ِه:
ت َحِ َري الكراء
لِق َّل ِة َم ْن ُي ْع َتى
َركِ ْب ُ
ِ
(((
املكرمات
ألن ذوي
قدْ ُغ ِّيبوا يف ال َّثرى
َّ
ِ
وم ْن شعراء البرصة الذين اشتهروا يف جمال ّ
حممد بن
الشعر-أيض ًا :-أبو عبد اهللّ ،
حممد بن عبد
أمحد بن عبد اهلل ،املعروف
َّ
بـ(املفجع) (ت939/#327م) ،وقيل :اسمه ّ
وأخ َذ عنه ،وع ْن ِ
ّحويَ ،
غري ِه ،وكان شاعر ًا
لقي ثعلب ًا الن َّ
اهلل ،وقدْ أشار ابن النّديم إىل أنَّه َ

((( ُينظر :حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.141/6 :
الصدر ،حسن ،تأسيس ِّ
الشيعة :ص،98
((( النّجايش ،رجال النّجايش :ص218؛ و ُينظر :الس ّيد ّ
.164
((( ُينظر :آغا برزك الطهراينّ ،
احلل ،خالصة األقوال :ص141؛ ّ
بسرتي،
والش
ّ
الذريعة195/14 :؛ ّ ّ
عبد احلسني ،مشاهري شعراء ّ
الشيعة.34/3 :
البغدادي ،تاريخ بغداد.378/9 :
((( ُينظر:
ّ
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نص عليه ياقوت
عيل ،تُدعى (األشباه)((( ،كام َّ
شيع ّي ًا ،وله قصيد ٌة يف مدح اإلمام ٍّ
احلموي بأنّه من كبار النّحاة ،وشاعر ًا مفلق ًا شيع ّي ًا((( ،كذلك أشار إليه النّجايشً ،
قائال:
ّ
باملفجعٌ ،
جليل من وجوه أهل
البرصي ،املل ّقب
حممد بن أمحد بن عبد اهلل ،أبو عبد اهلل،
َّ
ّ
ّ

كثري يف أهل
ال ّلغة واألدب واحلديث ،وكان
َ
صحيح املذهب ،حسن االعتقاد ،ول ُه ٌ
شعر ٌ
باملفجع.(((
ويتفجع عىل قت ِْل ِهم ،حتّى ُس ِّم َي
األئمة،
َّ
ّ
يذكر فيه أسام َء ّ
البيتُ ،
ِ
وم ْن ِش ْع ِر ِه:
اجل ِ
ُق ْم َذ ِم ْي ًام إىل َ
ُّأيا ّ
اللئِ ِمي حل ِّبي َعل َّي ًا
ح ْي ِم َخ ِز َّيا
ت؟ ال ِز ْلـ
عر ْض َ
أبِخَ ِري األنا ِم َّ
ِ
ً(((
َ
األنبياء ك َْه َ ً
ل َوز َْوال
أش َب ُه

و َل ُه -أيض ًا:-

ذود ًا َع ْن ُاهلدَ ى َمز ِْو َّيا
َ
ـت َم ْ
و َفطِي ًام ور ِ
ِ (((
اض َع ًا َوغَذ َّيا
َ ْ ََ

أهل الو ِ
ُ
فاء فإنّني بوالئِ ِه ْم
َ
َ
ُ
يقول بِ َف ْضلِ ِه ْم
وأ َرى حم َّب َة َم ْن
ِ
َ
املهيم ِن َو ْحدَ ُه
بذاك ِر َضا
أرجو
ُ
ِ
شيعة الب ِ
ِ
ِ
محاد،
رصة :أبو احلسن
وم ْن شعراء
محاد بن عبد اهلل بن ّ
عيل بن ّ
ّ
َ
البرصيّ ،
أرجو السالم َة والنَّجا يف ِ
اآلخ َر ْة
َ
ُ
َّ
ِ
الس ِ
بيل اجلابِ َر ْة
َس َب َب ًا ُي ُري م َن َّ
يوم الو ُقو ِ
ِ (((
ف َعىل ُظ ِ
الساه َر ْة
َ ُ ْ
هور َّ

مشهور ،من مشاهري
برصي
شاعر
اهلجري،
الرابع
العدوي،
ٌّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
العبدي ،من شعراء القرن ّ
((( ُينظر :ابن النّديم ،الفهرست :ص.193
((( ُينظر :معجم األدباء.314/6 ،205-190/17 :
((( رجال النّجايش :ص.374
الفراهيدي ،العني.384/7 :
الز ْول :الفتى اخلفيف ال ّظريف.
((( َّ
ّ

احلموي ،ياقوت ،معجم األدباء ،201-200/17 :و ُينظرّ :
بسرتي ،عبد احلسني ،مشاهري
الش
(((
ّ
ّ
شعراء ّ
الشيعة.74/4 :
((( املرزباين ،معجم ّ
الشعراء :ص.378-377

 ................................................................. 270الت�ش ّيع يف الب�صرة

ِ
قائالِ :
ِ
(((
ميً ،
م ْن أكابر ّ
شعراء ّ
وشعرائ ِهم،(((
الشيعة،
الشيعة  ،وقدْ أشار إىل تش ُّيعه ال ُق ّ
ِ
ِ
كذلك أشار إىل تشي ِ
شعراء ِ
األميني ،قائالًَ :
أهل
عه
البيت ،بدليل
كان والدُ ُه أحدُ
ُّ
ّ
ِِ
عيل ،قائالً:
قول ابنه ّ
وإن العبدَ عبدُ ك ُُم عل َّي ًا
األديب
محاد عبدُ ك ُُم
َّ
ُ
كذا ّ
ِ
رثاك ُْم والِ ِدي ِّ
بالشعر َق ْب ِل
ب
أوصاين بِ ِه ْ
أن ال َأغ ْي ُ
َو َ
وفذ من أفذاذ علامئهاِ ،
الشيعةٌّ ،
ال عن ذلك ،فهو َ ع َل ٌم من أعالم ّ
فض ً
وم ْن صدور
(((
عيل ،ومن ُه ،قو ُل ُه:
شعرائها ، و َل ُه ٌ
شعر يف مدح اإلما ِم ٍّ
ون بحالِنَا
ذات تشغ ُلكُم َعنّا
كانت ال ّل ُ
ملا ْ
َعلم َ
أح َّبتنا َل ْو ت ُ
بص ْح َب ِة غ ْ ِ
َينَا
اهلجران َما َهك ََذاكنّا
َوأظهرتُم
َ
ت ََشاغَلت ُُمو عنّا ُ
إىل ْ
أن يصل ،قائالً:
ِ
اب َق ْو َس ِ
َ
َان ِم ْن
ني ْأو َأ ْدنَى
الب ُاق َفك َ
إ َله الربايا َق َ
بجدِّ ك ُُم أ َ َ
سى ُ َ
احل ُر ْو ِ
ي ْو ُض املنَا َيا يف ُ
َو َقدْ َم َل ْت من ُه ُل ُي ْو ُ
َُ
ب َش َجا َع ًة
ث ال َّث َرى ُج ْبنَا
ومن ِشع ِر ِه يف ِر َث ِ
ِ
اء اإل َما ِم احلُ ِ
سني ،قو ُل ُه:
ْ ْ
الس ْب ُط ُمنْ َف ِر َد ًا َو ِح ْيدَ ًا
َو َأ ْم َسى ِّ
َفأوغ ََل فِيهم كَال ّل ِ
يث ّملا
ْ
ْ ُ
و ّملا أ ْثخَ ن ُْو ُه َه َوى َ ِ
ص ْي َع ًا

ِ
املاء ارتِ َو َاءا
َو َل ْ َي ْب ُلغْ ِم َن
ِ
اءا
َرأى ِف َغ ْيل ِه ْم َن َع َ ًم َو َش َ
ِ
الع َم َم َة

َف َبز ُّْو ُه
ِ
ِ
أس ُه يف
اءا
رأس ُر ْمحٍ
َش ِّ
َو َع َّل ْوا َر َ
الض َي َ
َك َبدْ ر الت ُِّّم َقدْ ن َ َ
َ
شعر يف رثاء أصحاب اإلما ِم احلُسني:
كذلك َل ُه ٌ
ِ
وذمتِي ِ
وج ِ
ّ
بأنم أوليائي
وه ْم
واري
يف
ّ
بش ُ
أمان ّ
العلوي ،املجدي يف أنساب ال ّطالب ّيني :ص.373
حممد
ّ
عيل بن ّ
((( ُينظرُّ :
((( الكنى واأللقاب.266-265/1 :
األميني ،الغدير.154-153/4 :
(((
ّ

الر َد َاءا
َو ِّ

الف�صل الرابعَ /د ْو ُر ِ�ش ْي َع ِة ال َب ْ�ص َر ِة يف ا َ
حل َيا ِة ال ِفك ِْر ّي ِة 271 ................................

حسنات
وخطاهم حمسوب ٌة
ٌ

وخطاه ُم َعفو ًا من الغ ّفار
ُ

(((

البرصي،
ومن شعراء شيعة البرصة :نرص بن أمحد بن نرص بن مأمون ،أبو القاسم،
ّ
خيبز خبز األرز ِ
بم ْر َب ِد
املعروف بـ(اخلبز أرزي) (ت330هـ،)942/
ْ
وكانت مهنته خ ّباز ًا ُ
ويتعج َ
َ
بون م ْن حالِ ِه((( ،وأشاد به ابن خ ّلكانً ،
يزدمحون عليه،
البرصة ،والنّاس
قائال:
ّ
كان خيبز ِ
بم ْر َبد البرصة يف دكّان ،وكان ينظم ّ
البديع ،مع أنّه كان ُأ ِّم َّي ًا ،ال يقرأ وال
عر
َ
الش َ
(((
َب إىل
عالبي ،وأورد له شعر ًا كثري ًا ،وكان شيع ّي ًا((( ،وهو الذي َكت َ
يكتب  ،وذكره ال ّث ّ
ٍ
مخسني ِ
املهدي هبم
مملوك ُيطيعونني ،وليس عىل
ألف
الفاطمي ،يقول :أنا يف
املهدي
َ
ّ
ّ
ّ
ُك ْلفة وال مؤونةْ ،
بني َيدَ ْيه(((.
رست إليه،
فإن أمرتني باملسري
ُ
ُ
ووقفت بسيفي ومنطقتِي َ

دارت حماور ٌة شعر ّي ٌة بينه وبني ّ
فأجاب ابن لنكك،
الشاعر أيب احلسني بن لنكك(((،
وقدْ
ْ
َ

قائالً:

أراك أبا ُح ٍ
فقلت متى َ
سني؟
ُ
الت ُّفه ِ
خري
فيه
فإن ك َ
ْ
َان ّ ُ
ٌ

ّسخت ثيايب
فجاوبني :إذا ات
ْ
ِ
تراب
الويص أبا
فلم ُيكنى
ُّ

(((

واملنصوري ،النّرصة لشيعة البرصة :ص.412-395
((( األميني ،الغدير ،153/4 ،وما بعدها؛
ّ
اجلوزي ،املنتظم329/6 :؛ وابن تغري
((( ُينظر :ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان376/5 :؛ وابن
ّ
الزاهرة376/3 :؛ وابن النّديم الفهرست :ص.67
بردي ،النّجوم ّ
((( ُينظر :وفيات األعيان.18-12/5 :
الثعالبي ،يتيمة الدّ هر.340-337/2 :
((( ُينظر:
ّ
الوردي،
((( ُينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ130/8 :؛ وابن خلدون ،تاريخ356/4 :؛ وابن
ّ
الوردي.275 /1 :
تاريخ ابن
ّ
حممد بن جعفر بن لنكك ،من أهل البرصة ،كان
حممد بن ّ
((( ابن لنكك :أبو احلسني ،إبراهيم بن ّ
من النّحاة الفضالء األدباء النّبالء ،روى قصيدة دعبل التّائ ّية التي َمدَ َح هبا أهل البيت ،خرج
فدي ،الوايف بالوفيات75/6 :؛ والكتبي،
الص ّ
إىل بغداد ،وروى هبا شيئ ًا من شعره وشعر أبيهُ .ينظرّ :
فوات الوفيات.47/1 :
الزاهرة.277/3 :
((( ابن خ ّلكان ،وفيات األعيان14 ،13/5 :؛ و ُينظر :ابن تغري بردي ،النّجوم ّ
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و َب َر َز -أيض ًا -يف جمال ّ
حممد بن احلسن بن دريد بن
الشعر من شيعة البرصة :أبو بكرّ ،

البرصي ،املعروف بـ(ابن ُدريد)((( (ت933/#321م)،
األزدي،
القحطاين،
عتاهية،...
ّ
ّ
ّ

فهو فض ً
ال عن كونه عامل ًا بال ّلغة واألدب ،فقدْ كان شاعر ًا عارف ًا بأشعار العرب ،و َل ُه
شعر كثريِ ،
أشهر ِ
ِ
شعر ِه مقصور ُت ُه املعروف ُة بـ(مقصورة ابن ُدريد) ،وقدْ أشار إىل
وم ْن
ٌ ٌ
تشيعه صاحب (معامل العلامء)((( ،و(رياض العلامء)ِ ،
وم ْن ِش ْع ِر ِه:
ُّ
وابنَي ِه وابنَ َته البتُو َل ال ّط ِ
حممد ًا َو َو ِص َّي ُه
اه َر ْة(((.
ْ
َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ
ّبي َّ
أه َوى الن َّ

ويظهر ممّا تقدّ مَّ ،
الفكري ّ
يعي يف البرصة َل ُه من االتّساع
العلمي
أن اإلنجاز
ّ
الش ّ
ّ
ُ
ٍ
نبغت فيها
كانت سائد ًة
فمعظم العلوم التي
بمكان ال يمكن تقلي ُل ُه،
واحلضور
ْ
ْ
ُ
ٍ
بإنجازات هلا ثِق ُلها يف مسرية اإلنجاز واإلبداع
ات شيع َّي ٌة مؤكِّد ًة حضورها
شخص ّي ٌ
رت عىل قيمة
العلمي
وكانت سبب ًا يف بعث اإلنتاج
الفكري،
والفكري وتقدّ مه ،وأ ّث ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
رقي هذه املدينة نحو ضفاف املكانة املنافِ َسة
املنجز
ّ
أس َه َم يف دفع ِّ
احلضاري ،الذي ْ
َ
ُقصدُ للنّهل م ْن
ملدينتي الكوفة وبغداد،
لتكون من حوارض الدّ ولة اإلسالم ّية ،التي ت َ

والفكري.
العلمي
معينها
ّ
ّ

((( ُينظر :ابن النديم ،الفهرست :ص.67
((( ُينظر :ابن شهر آشوب ،معامل العلامء :ص.148
((( ُينظر :عبد اهلل أفندي األصفهاين ،رياض العلامء :ص.249

ا َ
خل ِ َ
ات ُة

ا َ
خل ِ َ
ات ُة
من خالل هذه الدّ راسة التي تناولنا فيها التّش ّيع يف البرصة ،منذ الفتح ،وحتّى سنة

(ُ ،)#329يمكن إمجال نتائج البحث بام يأيت:

كانت االسرتاتيج ّية العسكر ّية هي األساس يف تقسيم املدينة إىل أمخاس قبل ّية،
-1
ْ
البرشي سبي ً
ال ملرتكزات التّباين واالختالف
القبيل
األمر الذي جعل ِم ْن هيمنة الت ّّنوع
ّ
ّ

أه َل املدينة لتكون
السلوك
اجلمعي لساكنيهاَ ،ما َّ
ّ
فيهم ،مؤ ّدي ًا إىل جعل احلرب جزء ًا من ُّ
احلاضنة األكثر صالح ّية لنشوب ال ّثورات فيها.

األول
الرعيل َّ
كبري من أصحاب رسول اهلل ،ومنهم َّ
 -2ن ََز َل البرصة عد ٌد ٌ
ّ
ّشيع ،عن طريق تركيزهم عىل رواية
للشيعة ،الذين عملوا عىل إرساء األسس األوىل للت ّ
ٍ
تفسريي ٍ
كبري
بجهد
األحاديث النّبو ّية ،التي حتمل يف ط ّياهتا مفهوم التّش ّيع ،مسبوق ًة
ٍّ
ِ
ٍ
طمس حلقائق
حماوالت
ختص اإلما َم عل َّي ًا ،وأهل بيته ،بعد
ومركّز لآليات التي ُّ
َ
ليكون هذا
أشارت إليها تلك اآليات ،أو العمل عىل توهني مقصد ّيتها بأساليب خمتلفة،
ْ
نمو ّ
ّعبدي ،الذي م ّثلته
االتاه
االجتهادي ،وقوف ًا بوجه االجتاه الت ّ
ّ
يني سبب ًا يف ِّ
اجلهد الدّ ّ

حاولت منع ن َْش تلك األحاديث وشيوعها.
السلطة ،التي
ْ
ُّ

كانت سامت التّضحية ،والوالء ،والوفاء ،وااللتزام يف تطبيق النّوايا عىل أرض
ْ -3

حق آل البيت يف زعامة
فات
األكثر حضور ًا ،م ْن أجل اسرتجاع ّ
الص ُ
الواقع ،هي ّ
ُ
السايا (.)#199
َ
املسلمني ،ابتدا ًء من معركة اجلمل ( ،)#36وحتّى ثورة أيب ّ

أسهمت العقل ّية اإلسالم ّية ّ
الشيع ّية يف البرصة ،عن طريق متبنّاها يف االجتهاد،
-4
ْ

275
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استطاعت ْ
ف
والعقيل نحو احلَراك ،وهبذا التّبنّي
الفكري
الركود
أن تتك ّي َ
ْ
ّ
يف دفع سكون ّ
ّ

ّرشيعي الذي رسمه
السياس ّية واالجتامع ّية ،ويف ضمن اإلطار الت
َ
ّ
متغيات ال ّظروف ّ
مع ّ

ُ
الشيف ُة ،حمافظ ًة بذلك عىل كياهنا ،ودافع ًة بمساحة
الكريم
القرآن
والسنَّ ُة النّبو ّي ُة ّ
ُّ
ُ
البرصي الحق ًا.
توجهها نحو الن ُّم ّو والتّأثري يف املجتمع
ّ
ُّ
الشع ّية
الصفة ّ
 -5ن ََج َم ع ْن بروز ثقافة التّش ُّيع يف البرصة وامتدادها ،شيوع اشرتاط ّ
جانب ٍ
ٍ
ِ
كبري
تفاعل
ّص والتّعيني يف اإلمامة ،وأ ّدى ذلك إىل
للحاكم عن طريق فكرة الن ِّ

الركيزة ،ليكون القبول هبا واعتامدها هو النّتيجة احلتم ّية
من املجتمع
ّ
البرصي مع هذه ّ

لتطور مسار التّفاعل هذا.
ّ

وتوحد اجلهود هو األكثر حضور ًا يف مسرية شيعة البرصة اجلهاد ّية
 -6كان التّالحم
ّ
ِ
عيل ،واإلمام
والسياس ّية ،عىل ُّ
ّ
الرغم م ْن تغاير األشخاص الذين حرضوا -اإلمام ّ
الزمني ال ّطويل
احلسن ،واإلمام احلُسني ،وإبراهيم بن عبد اهلل -واالمتداد ّ
ٍ
ِ
إن ذلك التّالحم َّ
ملسرية اإليامن عندهمَّ ،إل َّ
انكفاء،
بريقه من غري
ظل ُمافظ ًا عىل
أو تراج ٍع يف مستواه.

يقف يوم ًا
أثبت الواقع
املستعرض بشأن نضال شيعة البرصة ومقاومتها ،أنّه مل ْ
َ -7
َ
ِ
عن التّواجدَّ ،إل َّ
املستهد َفة هلم،
السلطة
إن مداه أخذ ينخفض و َي ْر َقىَ ،ت َبع ًا لطبيعة ُّ
وقوهتا.
واملرت ّبصة هبمّ ،

 -8مل تكن الفئات التي
موحدة يف
ْ
عيل يف حرب اجلمل ّ
خرجت عىل اإلمام ٍّ

سيايس،
اقتصادي ،أو
عصبي ،أو
اختلفت فيه ،فمنها :ما انساق وراء داف ٍع
الدّ افع؛ إ ْذ
ْ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

واعتمدت تلك الفئات شعار ًا حيمل مضمون ًا عاطف َّي ًا بحت ًا ،هو:
يت،
أو
ْ
اجتامعي ،أو ذا ٍّ
ٍّ

املطالبة بدم عثامن.

 -9تُعدُّ مواقف ِم ْن مثل ما قام به ُح َك ْيم بن َج َب َلة ورفاقه ،ورضا البرصة بواليها ع ْن

ا َ
خل ِ َ
ات ُة 277 ..........................................................................

األشعري،
متسك الكوفة بواليها أيب موسى
ّ
عيل ،عثامن بن حنيف ،يف قبال ُّ
اإلمام ّ

سبب ًا يف تكثيف القناعة بأسبق ّية والء البرصة وطاعتها اخلليف َة اجلديد (اإلمام عل َّي ًا)
زمن ّي ًا عىل الكوفة.

عيل يف البرصة مشاهدَ مقدَّ س ًة تُقام فيها
-10
ْ
غدت األماكن التي نزهلا اإلمام ٌّ

ّ
للمسلمني ،حامل ًة بذلك داللة وجود التّش ّيع فيها ،وما استمرار
الشعائر الدّ ين ّية ،ومزار ًا
َ
وجود هذه املشاهد ّ ِ
بالرعاية واالهتاممَّ ،إل برهان عىل استمرار ّ
خط
املتأت م ْن تعاهدها ّ
التّش ّيع يف الوجود والبقاء ،ومنها ما يزال شاخص ًا إىل وقتنا احلارض.

عيل املعاين اإلسالم ّية اإلنسان ّية يف التّعامل مع
جس ْ
َّ -11
دت أساليب اإلمام ّ

السلم ويف زمن احلرب ،التي مل ْ يلجأ اليها َّإل بعد ْ
أن استنفد مجيع خياراته
اآلخر يف زمن ِّ

السلم ّية.
ّ

الفكري فيها ،وكان لشيعة البرصة
زت مدينة البرصة باتّساع مساحة اإلنتاج
 -12مت ّي ْ
ّ

الريادة يف تأسيس بعض املعارف ،مثل :النّحو ،الذي ّ
تول أبو األسود الدّ ؤ ّيل وضع
سبق ِّ
ٍ
عيل ،وعلم العروض ،الذي اكتشف قوانينه اخلليل بن
قواعده بتوجيه من اإلمام ٍّ
الفراهيدي ،وغريمها.
أمحد
ّ

وحرصت التّش ُّيع يف الكوفة ،ويبدو
دور شيعة البرصة،
-13
ْ
ْ
أمهلت ُ
كتب التّاريخ َ
ٍ
ٍ
ّ
عيل ،املنحرصي َن
راجع
أن ذلك
ٌ
ألسباب سياس َّية ،منها :اإلحياء بق ّلة أتباع اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عيل،
يف مكان واحد ،من أجل أهداف خمبوءة ،هدفها الن ُّيل من شخص اإلمام ٍّ
والتّشكيك باستحقاقاته يف نفوس املسلمني آنذاك.
ِ
وهنا البدَّ يل من القولَّ :
ب عن ّ
الشيعة ،سواء كان بأقال ٍم غري شيع َّي ٍة،
إن أكثر ما كُت َ
ِ
ِ
أقالمها يف بعض األحيان ،ال يعدُ و كونه تشوهي ًا يف بعض املفاصل ،أو طمس ًا
ببعض
أ ْم
ٍ
للحقائق ،ورصف ًا لألذهان عن توج ٍ
يمت الكثري
هات إىل أخرى،
بإيرادات تارخي َّي ٍة ال ُّ
ّ
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ٍ
اإلسالمي عا ّم ًة،
بصلة ،وعليه ،ينبغي التأكيد عىل إعادة كتابة التّاريخ
منها إىل الواقع
ّ

ّ
والغلو ،أو القفز فوق املذاهب
ّطرف
ّ
يعي منه عىل وجه اخلصوص ،بعيد ًا عن الت ّ
والش ّ
ِ
احلقائق التّارخي ّي ِة ،حتّى كا َد ْ
اإلسالم ّية األُ َخر ،بام ّ
أن
الصدَ أ الذي تراك ََم عىل تلك
جيل َّ
يقيض َع َل ْيها.
َ

ُمــ ْل َح ٌ
ــق
َ
الب�صر ِة
يت�ض ّم ُن
(�شيعة ْ
ي
ِم ْن � ْأ�ص َح ِ
اب ال َّر ُ�س ْو ِل ال َك ِر ْ ِ
َوالأئ َّم ِة)

ال�ش ُ
ّ
يَ والأئ ّم ِة
يعة الب�صر ّيونَ ِم ْن � ْأ�ص َح ِ
اب ال َّر ُ�س ْو ِل ال َك ِر ْ ِ
ت

أصحاب الر ِ
سول الكري ِم
ُ ّ

العبدي
 1األدهم بن أم ّية،
ّ

املصادر
النّامزي ،مستدركات علم رجال احلديث:
،533/1
وحمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.232/3 :

ُ 2بريدة بن احلصيب بن عبد ابن سعد ،ال ّطبقات،242/4 :
وابن معني ،تاريخ ابن معني.35/1 :
اهلل بن احلارث
 3اجلارود بن ّ
املعل بن العالء ابن حجر ،اإلصابة،552/1 :
معاين ،األنساب.135/4 :
والس
ّ
ّ

 4جارية بن قدامة بن مالك بن ابن عبد الرب ،االستيعاب.227/1 :
عدي وابن سعد ،الطبقات.56/7 :
الس ّ
ّميميّ ،
زهري ،الت ّ

 5زهري بن عمرو ،اهلال ّيل ،ابن عبد الرب ،االستيعاب ،522/2 :وابن
حجر ،هتذيب التّهذيب.300/1 :
البرصي
ّ

 6عمران بن احلصني بن عبيد ابن سعد ،الطبقات،374/2 :
الرجال :ص.43
ابن خلف
والطويسّ ،
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ت
1

عيل
ُ
أصحاب اإلما ِم ّ

املصادر

األحنف بن قيس بن معاوية ابن ح ّبان ،ال ّثقات ،55/4 :وابن داوود،
رجال ابن داوود :ص.46
ابن حصني

2

األرشف بن ُح َك ْيم بن َج َب َلة ،خليفة بن خ ّياط ،التاريخ :ص،37
العبدي
الرجال :ص.35
ّ
والطويسّ ،
ّ

4

البكري
حريث بن جابر،
ّ

5

القييس
حريث بن خميش،
ّ

ّفريش ،نقد
الطويسّ ،
الرجال :ص ،61الت ّ
ّ
الرجال.409/1 :
ّ

6

ايش
احلصني بن منذرّ ،
الر ّق ّ

7

ازي ،اجلرح
والر ّ
ال ّثقفي ،الغاراتّ ،79/2 :
والتعديل.312/3 :

8

ُح َك ْيم بن َج َب َلة بن حصن بن خليفة بن خ ّياط ،التاريخ :ص،173
الرجال :ص،61
أسود بن كعب
والطويسّ ،
ّ
الرجال.239/1 :
ّفريش ،نقد ّ
والت ّ
احلارثي
رشيك بن األعور،
ّ

9

دويس
الس
شقيق بن ثورّ ،
ّ

الرجال :ص،68
الطويسّ ،
ّ
قفي ،الغارات :ص.212
وال ّث ّ

3

ّفريش ،نقد
أعني بن ُضبيعة بن ناجية بن
الطويسّ ،
الرجال :ص ،57والت ّ
ّ
الرجال.242/1 :
ّميمي
ّ
عقال ،الت ّ

والبخاري،
ابن سعد ،الطبقات،233/6 :
ّ
التاريخ الكبري،100/1:
وابن ح ّبان ،ال ّثقات.174/4 :

ّفريش ،نقد
الطويسّ ،
الرجال :ص ،68والت ّ
ّ
الرجال.399/2 :
ّ
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 10شيحة بن عبد اهلل

ابن قتيبة ،املعارف :ص ،467وابن ح ّبان،
معاين ،األنساب:
والس
ال ّثقات،372/4 :
ّ
ّ
.8/4

األزدي
 11ظامل بن رساق،
ّ

واحلل ،خالصة
الرجال :ص،70
الطويسّ ،
ّّ
ّ
األقوال :ص ،173وابن داوود ،رجال ابن
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
داوود :ص ،112والت ّ
.435/2

احلارثي
 13عاصم بن زياد،
ّ

ابن أيب احلديد ،رشح النّهج،187/2 :
.32/11

القييس
 15عباد بن نسيب،
ّ

ازي،
والر ّ
ّ
البخاري ،التاريخ الكبريّ ،31/6 :
اجلرح والتعديل ،87/6 :وابن ح ّبان،
ال ّثقات.141/5 :

 17عصام بن مقشعر

الب ،االستيعاب ،132/3 :وابن
ابن عبد َ ّ
األثريُ ،أسد الغابة ،322/4 :وابن َح َجر،
اإلصابة.17/6 :

ويس،
 12ظامل بن عمرو بن سفيان ،ابن سعد ،الطبقات ،99/7 ،ال ّط ّ
الرجال :ص ،70وابن ح ّبان ،ال ّثقات:
(أبو األسود الدّ ؤ ّيل)
ّ
.40/4

 14عامر بن عبد القيس ،ابن داوود ،رجال ابن داوود :ص،112
الرواة.443/1 :
ّميمي
ّ
واألردبييل ،جامع ّ
العنربي ،الت ّ
ّ

الصامت
 16عبادة بن ّ

الرجال :ص ،71وابن داوود،
الطويسّ ،
ّ
رجال ابن داوود :ص.126
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احلارثي
 18العالء بن زياد،
ّ

ابن أيب احلديد ،رشح النّهج.52/10 :

اجلرمي
 20كليب بن شهاب،
ّ

ّفريش ،نقد
الطويسّ ،
الرجال :ص ،80الت ّ
ّ
الرجال.69/4 :
ّ

 19عمرو بن مرجوم

ت

أصحاب اإلما ِم احلسن
ُ

الرجال :ص ،77وابن ماكوال،
الطويسّ ،
ّ
إكامل الكامل ،237/7 :وابن حجر،
اإلصابة.563/4 :

املصادر

1

األحنف بن قيس بن معاوية ابن ح ّبان ،ال ّثقات ،55/4 :وابن داوود،
رجال ابن داوود :ص.46

يعيل،
ابن ح ّبان ،ال ّثقات،229/4 :
ّ
والز ّ
الراية ألحاديث اهلداية.325/1 :
نصب ّ

2

جارية بن قدامة بن مالك

3

ربيعة بن شيبان

رب،
ابن سعد ،الطبقات ،56/7 :وابن عبد ال ّ
االستيعاب.227/1 :

4

نعام بن سهل بن نعام

ابن ح ّبان ،ال ّثقات.220/9 :

أصحاب اإلمام ُ
ت
احلسني
ُ
1

العبدي
األدهم بن أم ّية،
ّ

2

التميمي
احلجاج بن بدر،
ّ
ّ

املصادر
ّ
جري،
الر ّسان ،التسمية :ص،156
والش ّ
ّ
األمايل ،172/1 :واملحيل ،احلدائق :ص.122
ّ
جري،
الر ّسان ،التسمية :ص،156
والش ّ
ّ
األمايل ،172/1 :واملحيل ،احلدائق :ص.121
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3

والطويس،
الر ّسان ،التسمية :ص،153
سامل موىل عامر بن مسلمّ ،
ّ
الرجال :ص ،74وابن طاووس ،إقبال
العبدي
ّ
ّ
األعامل.78/3 :

4

العبدي
سيف بن مالك،
ّ

5

العبدي
عامر بن مسلم،
ّ

6

الر ّسان ،التسمية :ص،153
ّ
الرجال :ص،77
والطويسّ ،
ّ
ّ
جري ،األمايل.172/1 :
والش ّ

7

الرسل وامللوك ،263/4 :
عبيد اهلل بن يزيد بن ُثبيط،
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
والر ّسان،
الرجال :ص،81
العبدي
ّ
ّ
والطويسّ ،
ّ
التسمية :ص.153
عبد اهلل بن يزيد بن ثبيط

8

ّ
والر ّسان،
جري ،األمايل،172/1 :
الش ّ
ّ
التسمية :ص،156
واملحيل ،احلدائق :ص.122

ّ
األزدي
اهلفهاف بن مهند،
جري،
الر ّسان ،التسمية :ص،156
ّ
والش ّ
ّ
األمايل ،172/1 :واملحيل ،احلدائق :ص.122
العبدي
يزيد بن ثبيط،
ّ

الرسل وامللوك،263/4 :
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
والر ّسان،
الرجال :ص،81
ّ
والطويسّ ،
ّ
التسمية :ص.153

9

الر ّسان ،التسمية :ص،153
ّ
ّ
جري ،األمايل ،172/1 :وابن شهر
والش ّ
شوب ،املناقب.113/4 :
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ت
الس ّجاد
ُ
أصحاب اإلمام ّ
1
2
3
4
5

6
7
8

املصادر

ّ
واحلل ،خالصة
الرجال :ص،109
أبان بن أيب ع ّياش
الطويسّ ،
ّ
األقوال :ص.345
ّامزي،
إسحاق بن عبد اهلل بن الطويس،
الرجال :ص ،109والن ّ
ّ
مستدركات علم رجال احلديث :ص،57
نوفل
واخلوئي ،معجم رجال احلديث.211/3 :
ّ
ّفريش ،نقد
بكر بن أوس بن مهال ،الطويسّ ،
الرجال :ص ،110والت ّ
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال،129/1 :
الطائي
ّ
ّ
ّ
احلديث.248/4 :
واملجليس،
ابن بابويه ،منتخب الدّ ين :ص،34
بكر بن عبد امللك
ّ
بحار األنوار.324/38 ،19/15 :
ّفريش ،نقد
جعفر بن إياس
الطويسّ ،
الرجال :ص ،111والت ّ
ّ
ّامزي ،مستدركات:
الرجال ،139/1 :والن ّ
ّ
واخلوئي ،معجم رجال احلديث:
ص،147
ّ
.21/5
ّفريش ،نقد
العبدي
احلسن بن رواح،
ّ
الطويسّ ،
الرجال :ص ،111الت ّ
ّ
الرواة:
الرجال،22/2 :
واألردبييل ،جامع ّ
ّ
ّ
.99/1
واخلوئي ،معجم
الرجال :ص،114
العم ّي
ّ
الطويسّ ،
زيدّ ،
ّ
رجال احلديث.381/8 :
ّفريش ،نقد
الض ّب ّي
شيبة بن نعامةّ ،
الطويسّ ،
الرجال :ص ،115والت ّ
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال،401/2 :
ّ
ّ
احلديث.51/10 :
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ت

أصحاب اإلما ِم الباقرِ
ُ

1

إسحاق بن الفضل

2

الفضل
إسامعيل بن ْ

3

أ ّيوب بن أيب متيمة

4

احلارث
املنقري
ّ

الرجال :ص ،125ص،160
الطويس،
ّ
ّ
الرجال ،155/1 :وابن حجر،
ّفريش ،نقد ّ
والت ّ
تقريب التّهذيب.116/1 :

5

احلارث بن املغرية

6

حجاج بن أرطأة
ّ

الربقي ،املحاسن،199/1 ،155/1 :
ّ
الرجال،512/2 :
والطويس  ،اختيار معرفة ّ
ّ
واحلل ،خالصة
الرجال :ص،132
والطويسّ ،
ّّ
ّ
األقوال :ص.123

7

حرب بن رسيح

ّ
ّفريش،
الذ ّ
هبي ،تاريخ اإلسالم ،166/1 :والت ّ
الرجال.385/1 :
نقد ّ

بن

املصادر
الرجال :ص :125ص،163
الطويس،
ّ
ّ
واألردبييل،
الرجال،197/1 :
ّفريش ،نقد ّ
ّ
والت ّ
الرواة.87/1 :
جامع ّ

واحلل،
الرجال :ص ،124ص،159
الطويسّ ،
ّّ
ّ
ّفريش ،نقد
خالصة األقوال :ص ،53والت ّ
الرجال.226/1 :
ّ

ّفريش ،نقد
رشيح،
الطويسّ ،
الرجال :ص ،132والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال،385/1 :
ّ
ّ
احلديث.171/5 :

والطويس،
الرجال،401/1 :
ّفريش ،نقد ّ
ّ
الت ّ
الرجال :ص.133
ّ
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واخلوئي ،معجم
الرجال :ص،131
ّ
الطويسّ ،
ّ
رجال احلديث.321/5 :

8

احلسن بن زياد

9

البرصي
خالد أبو اهليثم،
ّ

10

َخ ْي َث َمة بن أيب َخ ْي َث َمة

11

واملجليس ،بحار
الكليني ،الكايف،38/2 :
ّ
ّ
األنوار.262/65 :

12

ّجايش :ص،240
النجايش ،رجال الن
عبد العزيز بن حييى بن
ّ
ّ
اجللودي
أمحد بن عيسى،
واحلل،
والطويس ،الفهرست :ص،191
ّ
ّّ
ّ
إيضاح االشتباه :ص.245-244

ال ُفضيل بن يسار

13

مالك بن أعني

ّجايش :ص،309
ّجايش ،رجال الن
الن
ّ
ّ
واحلل ،خالصة
الرجال :ص،269
والطويسّ ،
ّّ
ّ
األقوال :ص.228

14

مسعدة بن صدقة

الرجال :ص ،145وابن داوود،
الطويسّ ،
ّ
ّفريش ،نقد
رجال ابن داوود :ص ،157والت ّ
الرجال.80/4 :
ّ

15

ّجايش :ص،415
ّجايش ،رجال الن
الن
ّ
ّ
الرجال :ص،70
والطويس ،اختيار معرفة ّ
الرجال :ص.146
والطويسّ ،
ّ

والطويس،
الرجال :ص،420
مسمع بن عبد امللك بن الن
ّجايشّ ،
ّ
ّ
رجال :ص ،312وابن داوود ،رجال ابن
مسمع
داوود :ص.189

والرازي،
البخاري ،التاريخ الكبري،178/3 :
ّ
ّ
اجلرح والتعديل.362/3 :
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والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،453
الن
ّ
ّ
الفهرست :ص ،267وابن داوود ،رجال ابن
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
داوود :ص ،201والت ّ
.58/5

16

الضير
ياسني ّ

ت

الص ِ
ادق
أصحاب اإلما ِم ّ
ُ

1

أرطأة بن األشعث

3

أسد بن حييى

ّفريش ،نقد
الطويسّ ،
الرجال :ص ،166والت ّ
ّ
الرجال.184/1 :
ّ
ّفريش ،نقد
الطويسّ ،
الرجال :ص ،168والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم رجال
الرجال،202/1 :
ّ
ّ
احلديث.243/3 :

2

إسامعيل بن ّ
بشار

3

مهام
إسامعيل بن ّ

ّفريش ،نقد
ّ
الكليني ،الكايف ،402/6 :والت ّ
واخلوئي ،معجم.30/4 :
الرجال،211/1 :
ّ
ّ
واحلل ،خالصة
ّجايش ،رجال :ص،30
الن
ّّ
ّ
األقوال :ص ،57وابن داوود ،رجال ابن
داوود :ص.52

4

أشعث بن سعيد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،166والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،239/1 :
ّ
نقد ّ
.128/4

املصادر
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5

أ ّيوب بن واقد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،164والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،260/1 :
ّ
نقد ّ
.175/4

6

بحر بن زياد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،172والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،261/1 :
ّ
نقد ّ
.177/4

7

بحر بن كثري

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،172والت ّ
ّ
الرجال ،262/1 :واخلوئي ،معجم:
نقد ّ
.178/4

8

بكر بن عيسى

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،170والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،294/1 :
ّ
نقد ّ
.256/4

9

محاد
ثابت بن ّ

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،174والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،310/1 :
ّ
نقد ّ
.292/4

10

جعفر بن سليامن

الطويس ،رجال :ص ،176وابن دواد ،رجال
ّ
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
ابن داوود :ص ،63والت ّ
.344/1

11

جندب بن صالح

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،177والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،374/1 :
ّ
نقد ّ
.145/5
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12

حازم بن إبراهيم

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،194والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،394/1 :
ّ
نقد ّ
.190/5

13

حفص بن خالد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،189والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،129/2 :
ّ
نقد ّ
.145/7

14

حفص بن عمرو

واخلوئي،
الرجال،133/2 :
ّ
ّفريش ،نقد ّ
الت ّ
معجم.153/7 :

15

محاد بن عيسى
ّ

الطويس ،رجال :ص :142ص،187
الرجال،604/2 :
والطويس ،اختيار معرفة ّ
والطويس ،الفهرست :ص ،115وابن
ّ
الغضائري :ص.123
الغضائري ،رجال ابن
ّ
ّ

16

محاد بن واقد
ّ

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،188والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،157/2 :
ّ
نقد ّ
.253/7

17

ربعي
محزة بن
ّ

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،190والت ّ
ّ
الرجال ،164/2 :واخلوئي ،معجم:
نقد ّ
.282/7

18

محيد بن األسود

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،192والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،170/2 :
ّ
نقد ّ
.300/7
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ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،202والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،212/2 :
ّ
نقد ّ
.105/8

19

داوود بن الزبرقان

20

واحلل ،تذكرة
الكليني ،الكايف،42 ،32/1 :
ربعي بن عبد اهلل بن اجلارود
ّ
ّ
ّّ
الفقهاء.274/4 ،81/2 :

21

الربيع بن بدر
ّ

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،204والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،234/2 :
ّ
نقد ّ
.173/8

22

بي
الربيع بن زياد ّ
الض ّ
ّ

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،204والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،235/2 :
ّ
نقد ّ
.176/8

23

الربيع بن زيد
ّ

24

سكني بن عبد العزيز

ّفريش ،نقد
الطويس ،رجال :ص ،203والت ّ
ّ
الرجال.235/2 :
ّ

25

سلمة بن ع ّياش

الطويس ،رجال :ص ،221وابن داوود،
ّ
رجال ابن داوود :ص،104
الرجال.340/2 :
ّفريش ،نقد ّ
والت ّ

26

سامل بن عبدون

واخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،223
ّ
ّ
.319/9

27

صالح بن ح ّيان

واخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،226
ّ
ّ
.65/10

الطويس ،رجال :ص.219
ّ
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28

عاصم بن سليامن

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،262والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،8-7/3 :
ّ
نقد ّ
.201/10

29

الع ّباس بن عوف

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،248والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،23/3 :
ّ
نقد ّ
.258/10

30

عبد األعىل بن كثري

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،242والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،29/3 :
ّ
نقد ّ
.278/10

31

حممد
عبد األعىل بن ّ

الطويس ،رجال :ص242
واخلوئي،
الرجال،29/3 :
ّ
ّفريش ،نقد ّ
الت ّ
معجم.278/10 :

32

السالم بن حرب
عبد ّ

اخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،237
ّ
ّ
.17/11

33

ّجايش
عبد اهلل بن الن
ّ

والطويس ،اختيار
الطويس ،رجال :ص،213
ّ
ّ
واخلوئي،
الرجال،633-632/2 :
ّ
معرفة ّ
معجم.382/11 :

34

عبد امللك بن خالد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،238والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،160/3 :
ّ
نقد ّ
.23/12
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35

ّفريش،
الوهاب بن عبد املجيد
عبد ّ
الطويس ،رجال :ص ،242والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،168/3 :
ّ
نقد ّ
.47/12

36

37

ّامزي،
العالء بن الفضيل بن يسار الن
ّجايش ،رجال :ص ،298والن ّ
ّ
الرجال احلديث :ص،265
مستدركات علم ّ
واخلوئي ،معجم.191/12 :
ّ
عمر بن الربيع

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،284
الن
ّ
ّ
والطويس ،رجال:
الفهرست :ص،185
ّ
ص.253

38

حممد
عمرو بن ّ

ابن داوود ،رجال ابن داوود :ص-144
واخلوئي ،معجم ،21/14 :وما
،145
ّ
بعدها.

39

عنبسة بن سعيد

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،261والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،379/3 :
ّ
نقد ّ
.177/14

40

غياث بن إبراهيم

41

الفضل بن العالء

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،305
الن
ّ
ّ
والطويس ،رجال:
الفهرست :ص،196
ّ
واحلل ،إيضاح االشتباه :ص،250
ص،268
ّّ
واحلل ،خالصة األقوال :ص.385
ّّ
واخلوئي،
الرجال،25/4 :
ّ
ّفريش ،نقد ّ
الت ّ
معجم.330/14 :
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42

القاسم بن الفضيل

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،313
الن
ّ
ّ
واحلل ،خالصة األقوال:
رجال :ص،272
ّّ
ص ،230ابن داوود ،رجال ابن داوود:
ص.153

43

حممد بن ثابت
ّ

واخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،279
ّ
ّ
.155/16

44

مسعدة بن اليسع

واخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،206
ّ
ّ
.154/16

45

هارون بن موسى

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،318والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،40/5 :
ّ
نقد ّ
.258/20

46

الوليد بن هشام

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،317والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،28/5 :
ّ
نقد ّ
219/20

47

وهيب بن خالد

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،431
الن
ّ
ّ
واحلل ،خالصة األقوال:
رجال :ص،317
ّّ
ص.287

48

حييى بن أ ّيوب

ّفريش ،نقد
الطويس ،رجال :ص ،322والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم.39/21 :
الرجال،63/5 :
ّ
ّ
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الطويس ،رجال :ص ،321وابن داوود،
ّ
ّفريش ،نقد
رجال ابن داوود :ص ،203والت ّ
الرجال.71/5 :
ّ

49

حييى بن سعيد

50

حييى بن األشعث

51

واحلل ،خالصة
الطويس ،رجال :ص،134
إسامعيل بن الفضل بن
ّّ
ّ
األقوال :ص ،53وابن داوود ،رجال ابن
يعقوب
داوود :ص.51

ّفريش ،نقد
الطويس ،رجال :ص ،322والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم.22/21 :
الرجال،59/5 :
ّ
ّ

املصادر

ت

أصحاب اإلما ِم الكاظمِ
ُ

1

أبان بن عثامن ،األمحر

والطويس،
الرجال :ص،13
الن
ّجايشّ ،
ّ
ّ
رجال :ص ،164وابن شهر آشوب،
واخلوئي ،معجم:
معامل العلامء :ص،63
ّ
.196-157/1

2

إسحاق بن الفضل بن
يعقوب

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،56
الن
ّ
ّ
ّامزي ،مستدركات
رجال :ص ،125والن ّ
علم رجال احلديث.577/1 :

3

إسامعيل بن قتيبة

والطويس،
الرجال :ص،122
الربقيّ ،
ّ
ّ
الرجال :ص ،353وابن داوود ،رجال ابن
ّ
داوود :ص.232
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4

حممد بن يزيد،
إسامعيل بن ّ
احلمريي)
بـ(الس ّيد
املعروف
ّ
ّ

الطويس ،رجال :ص ،148وابن ماكوال،
ّ
إكامل اإلكامل.418/4 :
ّجايش،
الرجال :ص ،123والن
الربقيّ ،
ّ
ّ
الرجال :ص.30
ّ

5
6

مهام بن عبد
إسامعيل بن ّ
الرمحن
ّ
محاد بن عيسى بن عبيد
ّ

7

خلف بن سلمة

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،357والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،200/2 :
ّ
نقد ّ
.72/8

8

الرمحن بن أيب عبد اهلل
عبد ّ
ميمون

ّامزي،
الن
الرجال :ص ،30والن ّ
ّجايشّ ،
ّ
واملنصوري ،النّرصة
املستدركات،388/3 :
ّ
لشيعة البرصة :ص.198-197

9

عبد اهلل بن خداش

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،228
الن
ّ
ّ
والطويس،
الرجال،745/2 :
اختيار معرفة ّ
ّ
واحلل ،إيضاح االشتباه:
رجال :ص،340
ّّ
واحلل ،خالصة األقوال:
ص،242
ّّ
ص.199

10

عمر بن عبد العزيز

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،284
الن
ّ
ّ
واحلل ،خالصة
الفهرست :ص،187
ّّ
األقوال :ص.376

ّجايش،
الرجال :ص ،116والن
الربقيّ ،
ّ
ّ
والطويس،
الرجال :ص،143-142
ّ
ّ
الفهرست :ص.115
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11

التميمي
غياث بن إبراهيم،
ّ

والطويس،
الرجال :ص،305
الن
ّجايشّ ،
ّ
ّ
والزراري ،تاريخ آل
رجال :ص،268
ّ
زرارة.55/2 :

12

ال ُفضيل بن يسار

واخلوئي،
الرجال :ص،298
الن
ّ
ّجايشّ ،
ّ
معجم.336/14 :

13

حممد بن حدقة
ّ

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،364
الن
ّ
ّ
واحلل ،إيضاح االشتباه:
رجال :ص،343
ّّ
ص ،281وابن داوود ،رجال ابن داوود:
ص.174

20

حممد بن عبد اهلل اجلالب
ّ

واحلل ،خالصة
الطويس ،رجال :ص،344
ّّ
ّ
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
األقوال :ص ،393والت ّ
.246/4

20

حممد بن سليامن بن عبد اهلل
ّ

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،365
الن
ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
رجال :ص،363 ،343
ّ
.135/17

21

مسمع بن عبد امللك بن
مسمع

الرجال :ص ،453ابن داوود،
الن
ّجايشّ ،
ّ
رجال ابن داوود :ص.201

22

الضير
الز ّيات ّ
ياسني ّ

ّجايش ،رجال :ص ،453وابن داوود،
الن
ّ
رجال ابن داوود :ص.201
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23

حييى بن عبد اهلل

ّفريش،
الطويس ،رجال :ص ،346والت ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
الرجال،75/5 :
ّ
نقد ّ
.66/21

24

حممد بن عبد اهلل اجلالب
ّ

واحلل ،خالصة
الطويس ،رجال :ص،344
ّّ
ّ
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
األقوال :ص ،393والت ّ
.246/4

ت
1

الرضا
ُ
أصحاب اإلما ِم ِّ

املصادر

أمحد بن يوسف

2

إسامعيل بن قتيبة

والطويس ،رجال:
الرجال :ص،122
الربقيّ ،
ّ
ّ
ص ،353وابن داوود ،رجال ابن داوود:
ص.232

3

حممد بن حبيب
بكر بن ّ

واحلل ،خالصة
ّجايش ،رجال :ص،110
والن
ّّ
ّ
األقوال :ص ،81وابن داوود ،رجال ابن
داوود :ص.58

4

البرصي
أبو جعفر،
ّ

الرجال-783 /2 :
الطويس ،اختيار معرفة ّ
ّ
احلل،
الطويس ،رجال :ص،380
،832
ّّ
ّ
خالصة األقوال :ص ،303وابن داوود،
رجال ابن داوود :ص.215

واحلل ،خالصة
الطويس ،رجال :ص،351
ّّ
ّ
األقوال :ص ،62وابن داوود ،رجال ابن
داوود :ص.46
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5

احلسن بن راشد

ّجايش،
احلل ،خالصة األقوال :ص ،334والن
ّ
ّّ
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
رجال :ص ،38والت ّ
.20/2

6

خلف بن سلمة

ّفريش ،نقد
الطويس ،رجال :ص ،357والت ّ
ّ
الرواة:
الرجال،200/2 :
واألردبييل ،جامع ّ
ّ
ّ
.298/1

7

محاد بن عيسى
حممد بن ّ
ّ

ّجايش،
الرجال :ص ،116والن
الربقيّ ،
ّ
ّ
واخلوئي ،معجم:
رجال :ص،143-142
ّ
.251-236/7

8

حممد بن سليامن بن عبد
ّ
اهلل

والطويس،
ّجايش ،رجال :ص،365
الن
ّ
ّ
ّفريش ،نقد
رجال :ص ،363-343والت ّ
الرجال.221-220/4 :
ّ

ت

ِ
اجلواد املصادر
أصحاب اإلما ِم
ُ

1

حلسني بن أسد
ا ُ

الطويس ،رجال :ص385 ،374
ّ
الغضائري:
الغضائري ،رجال ابن
وابن
ّ
ّ
واحلل ،خالصة األقوال:
ص،133 ،188
ّّ
ص ،115وابن داوود ،رجال ابن داوود:
ص.79
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2

الطويس ،رجال :ص ،379وابن داوود ،رجال
حممد بن احلسن بن شمون
ّ
ّ
ابن داوود :ص.272

3

املختار بن زياد

واحلل ،خالصة
الطويس ،رجال :ص،378
ّّ
ّ
األقوال :ص ،276وابن داوود ،رجال ابن
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
داوود :ص ،187الت ّ
.357/4

ت

أصحاب اإلما ِم اهلادي
ُ

1

حممد بن س ّيار
أمحد بن ّ

واخلوئي ،معجم:
الطويس ،رجال :ص،427
ّ
ّ
.14/3

2

حلسني بن أسد
ا ُ

3

حممد بن احلسن بن شمون
ّ

الطويس ،رجال :ص ،385 ،374وابن
ّ
واحلل،
الرجال :ص،133 ،118
ّ
الغضائريّ ،
ّّ
خالصة األقوال :ص ،115وابن داوود،
الرجال :ص.187
ّ

املصادر

الطويس ،رجال :ص ،379ابن داوود،
ّ
الرجال،
ّفريش ،نقد ّ
ّ
الرجال :ص ،272والت ّ
.175/4

ت

أصحاب اإلما ِم
العسكري
ّ
ُ

املصادر

1

أبو األديان

الصدوق ،كامل الدّ ين ومتام النّعمة:
ّ
اخلرائج
اوندي،
والر
ص،475
ّ
ّ
واجلرائح.1103 ،1101/3 :

2

البرصي
حييى،
ّ

واخلوئي،
الطويس ،رجال :ص،403
ّ
ّ
معجم.19/21 :

3

السخت
يوسف بن ّ

الرجال:
الطويس ،اختيار معرفة
ّ
ّ
الطويس ،رجال:
،865 ،825 ،809/2
ّ
الرجال:
ّفريش ،نقد ّ
ص ،403والت ّ
واخلوئي ،معجم-178/21 :
،103-5
ّ
.180

ار�س الف ِّن َّي ُة
ال َف َه ُ
 -1فهر�س الآيات الكرمية
فهر�س الأحاديث
-2
ُ
 -3فهر�س املع�صوم َ
ني 
 -4فهر�س الأ�شعار
 -5فهر�س الأعالم
 -6فهر�سة القبائل والبيوتات والفرق
 -7فهر�س الأماكن والبلدان والبقاع
 -8فهر�س الوقائع واحلوادث والأ ّيام
 -9فهر�س امل�صادر واملراجع
 -10فهر�س املحتويات

 -1فهر�س الآيات الكرمية

اه ِدين َع َل ا ْل َق ِ
و َف َّض َل اهللُ املج ِ
اع ِدي َن
َ
َ
َ
َأ ْجر ًا َعظِي ًام

السورة ورقم اآلية
ّ

الصفحة
ّ

اآلية

النّساء ()95

117

َ يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأطِي ُعوا اهللَ َو َأطِي ُعوا

النّساء ()59

218

و َما َلنَا َل ن ُْؤ ِم ُن بِاللَِّ َو َما َجآ َءنَا...
َ

املائدة ()84

5

ِِ
ِ
وب...
وم ْن ُذ ِّر َّيته َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َم َن َو َأ ُّي َ
َ

األنعام ()85 - 84

79

وب ُكلًّ
و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َح َ
اق َو َي ْع ُق َ
َ

األنعام ()85 - 84

217

ِ
ِ
ش ٍء َف َأ َّن لِ
َ
وا ْع َل ُموا َأن ََّم َغن ْمت ُْم م ْن َ ْ

األنفال ()41

53

ون َّ
َا َّل ِذي َن َيكْنِ ُز َ
ب َوا ْل ِف َّض َة َو َل
الذ َه َ
ِ
ونَا ِف َسبِ ِ
يل اهللِ...
ُينْف ُق َ

التّوبة ()34

91

الر ُس َ
ول...
َّ

َهدَ ْينَا...
خ َسه...
ُُ
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ني َأ ْن ُف َس ُه ْم
تى ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
إِ َّن اهللَ ْاش َ َ
َو َأ ْم َو َال ُ ْم...

التّوبة ()111

209

التّوبة ()3

245

يونس ()58

165

هود ()88

22

ب َما َن ْف َق ُه كَثِ ًريا ِمَّا
َ قا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
َت ُق ُ
ول...

هود ()91

229

ي لِلن ِ
و َأن َْز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
َّاس َما
الذك َْر لِ ُت َب ِّ َ
َ
ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم...

النّحل ()44

214

مريم ()69

59

و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
ني
َك ْالَ ْق َربِ َ
َ

ّ
الشعراء ()214

66

اش ْح ِل َصدْ ِري...
َ ق َال َر ِّب ْ َ

طه ()28-25

229

طه ()82

223

َ ف َو َجدَ فِ َيها َر ُج َل ْ ِ
ي َي ْقتَتِ َل ِن ...

القصص ()15

59

ب إِ َّن َوعْدَ اهللِ َح ٌّق...
َ ف ْ
اص ِ ْ

الروم ()60
ّ

16

أن اهللَ َب ِري ٌء ِم َن ا ُْل ْ ِ
َّ
ني َو َر ُسو ُل ُه...
ش ِك َ
حتِ ِه َفبِ َذلِ َك َف ْل َي ْف َر ُحوا
بِ َف ْض ِل اهللِ َوبِ َر ْ َ
و َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّل بِاهللِ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت...
َ

ُ ث َّم َلنَن ِْز َع َّن ِم ْن ك ُِّل ِشي َع ٍة َأ ُّ ُي ْم َأ َشدُّ ...

ِ
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل
َ
وإِ ِّن َل َغ َّف ٌار َل ْن ت َ
ص ِ
الًا ُث َّم ْاهتَدَ ى
َ
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وإِ َّن ِمن ِشيعتِ ِه َ ِ ِ
يم
ْ َ
َ
ل ْب َراه َ

الصافات ()83
ّ

59

الفتح ()20

115

احلجرات ()10

220

النّجم ()4 - 3

218

و َل َقدْ َأ ْه َل ْكنَا َأ ْش َيا َعك ُْم َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِك ٍر
َ

القمر ()51

59

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذ ْو ُه
َ مآ آتَاك ُُم َّ

احلرش ()7

218

ال َيا َة الدُّ ْن َيا...
َ َأ َّما َم ْن َط َغى * َوآ َث َر ْ َ

النّازعات ()39-37

-214-39

وعَدَ ك ُُم اهللُ َم َغانِ َم كَثِ َريةً...
َ
إن ََّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ...

و َما َينْطِ ُق َع ِن ْال َ َوى...
َ

215

فهر�س الأحاديث
-2
ُ
طرف احلديث
ُ

القائل

الصفحة
ّ

َ
جمتمعون عىل
أت ََوا البرص َة وأه ُلها
بيعتِي...

عيل 
اإلمام ّ

77

أصبت أجر ًا عظي ًام...
َ

عيل 
اإلمام ّ

118

ّ
فإن
أ ْد ُعوكُم إىل اهللِ وإىل نب ّيه،

اإلمام احلُسني

160

ِ
بسهامكُم
اقرت ُعوا ،هاتُوا

عيل 
اإلمام ّ

128

أن ّ
وأجدر ْ
يقل
أقرب إىل ال ّليل ..
ُ
ُ

عيل 
اإلمام ّ

123

فاإلصالح...
أ ّما الذي نريدُ وننوي،
ُ

عيل 
اإلمام ّ

117

أ ّما بعدُ ّ ،
حممد ًا...
فإن اهللَ اصط َفى ّ

حلسني
اإلمام ا ُ

159

ّ
ُ
فليأخ ْذه...
ف شيئ ًا
إن َمن َع َر َ

عيل 
اإلمام ّ

128

السنّة...
ُّ

ُ
القتل

309
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132

ونفس َك من
بعت دين ََك
إنّك
َ
َ

عيل 
اإلمام ّ

أخاف ْ
خيدع يامن َّيكُم ...
إن
ُ
ّ
أن َ

عيل 
اإلمام ّ

138

ف هبم منكم ،لقدْ صحبت ُُهم
أعر ُ
ّ
إن َ

عيل 
اإلمام ّ

136

ِ
كتاب اهللِ
إن ّأو ُل َمن دعا إىل
ّ

عيل 
اإلمام ّ

136

أيا النّاس ال تقت ُلوا ُمدبِر ًا
ّ

عيل 
اإلمام ّ

123

َ
السمع وال ّطاعة ...
ت
ُبايعون يل عىل ّ

اإلمام احلسن 

153

ج َزى اهللُ كليهام خري ًا ...
َ
دخلت اجلنّ َة ،فإذا أنا ٍ
أساس ُه ِمن
ُ
بربج ُ

عيل 
اإلمام ّ

117

ّبي 
الن ّ

70

دعو ُتكُم لتشهدُ وا معنا إخواننا...
ُ ِ
استمس َك...
األمر ما
َ
سأمس ُك هذا َ

عيل 
اإلمام ّ

118

عيل 
اإلمام ّ

118

عيل منّي وأنَا من ُه...
ّ

إن هذا ِ
أخي ِ
ّ
ووص ّيي...

ّبي 
الن ّ

70

ّبي 
الن ّ

66

برئ...
فاصن ُعوا ما أردتُم ،ال ّل ُه ّم ّإن ٌ

عيل
اإلمام ّ

138

ُ
يكون منهم ،فإن ُف ِّرق ...
فان ُظ ْر ما

عيل 
اإلمام ّ

148

معاوية...

ٍ
نور...
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قت ُلوا شيعتِي و ّعاميل ،وقت ُلوا أخا

عيل 
اإلمام ّ

ال هتت ُك َّن سرت ًا ،وال ُ
تدخ ُل ّن دار ًا...

عيل 
اإلمام ّ

127

عيل إالّ مؤم ٌن ...
ال ُي ُّبك يا ّ

ّبي 
الن ّ

70

يرمي ٌ
رجل منكم بسه ٍم...
ال َ َّ
ِ
اجلمل
ليت ِشعري ،أي ُت ُك ّن صاحب ُة
َ

عيل
اإلمام ّ

123

ّبي 
الن ّ

104

املقتولني من أهل
ُ مروا نسا َء هؤالء
َ

عيل
اإلمام ّ

128

فهو ِآم ٌن...
َ من أل َقى
سالح ُهُ ،
َ
ِ
عيل أمري املؤمنني...
َ من َع ْبد اهللَ ّ

عيل
اإلمام ّ

128

عيل 
اإلمام ّ

151

فعيل مواله...
َ من ُ
كنت موالهٌّ ،

ّبي 
الن ّ

70

و َقدْ أبيتُم ّإل أبا موسى...

عيل 
اإلمام ّ

138

وهذا عبدُ اهلل بن ع ّباس ،فار ُمو ُه

عيل 
اإلمام ّ

138

أحنفّ ،
إن القو َم قدْ أ َبوا ّإل أبا
يا
ُ

عيل 
اإلمام ّ

ربيعة...

ِ
األدبب...

البرصة...

به...

موسى

77

139
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أعني ،ما بلغك ّ
أن قو َمك وث ُبوا عىل
يا ُ
ِ
عاميل...

عيل 
اإلمام ّ

148

ِ
أبش فإنّك وأصحا َب َك...
عيلْ ،
يا ّ

الرسول 
ّ

62

عيلّ ،
إن اهللَ قدْ َغ َف َر َل َك
يا
ّ

الرسول 
ّ

62

ِ
أعذر يا أبا فراس ،فلو َ
كان عندَ نا...

اإلمام زين العابدين 

258

ِ
احلق
تعرف أه َل ُه
ْ
اعرف ّ

عيل
اإلمام ّ

227

ٍ
أن ّ
اعلم يا عبدَ اهللّ ،
عامل يف الدّ نيا
كل

عيل
اإلمام ّ

214

ِ
ُ
أفضل
العبادة الفق ُه

ّبي 
الن ّ

230

ني ّأن زوجت ِ
ُك أقد َم أ ّمتِي
ترض َ
أ َما َ
َّ
ِسل ًام...

عيل 
اإلمام ّ

131

ّبي 
الن ّ

228

ِ
َ
ّ
الفتك...
إن
اإليامن َقيدُ

الرسول 
ّ

163

سمعت ِ
ببلدكُم هذا َلن ًا...
إن
ُ
ّ

ّبي 
الن ّ

220

عيل 
اإلمام ّ

244

بح ّقي عل ّي َك ملا قبِلتَها...

اإلمام زين العابدين 258 

ولذر َّي َ
تك...
ِّ

لآلخرة...

أكتُب إىل ِ
قوم َك
ْ

أنت ِ
أخ َ
أخي ،وأنَا ُ
وك
َ
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الر ِح ْي ِم ،الكال ُم ثالث ُة
الر ْ َ
ح ِن ّ
بِ ْس ِم اهللِ ّ

عيل 
اإلمام ّ

الر ِح ْي ِم ،الكال ُم ك ُّله:
الر ْ َ
ح ِن ّ
بِ ْس ِم اهللِ ّ

عيل 
اإلمام ّ

244

ِ
عيل بن
الر ْ َ
ح ِن ّ
بِ ْس ِم اهللِ ّ
الرح ْي ِم ،يا ّ

املهدي 
اإلمام
ّ

236

َ
احلديث ،وال
وتدارسوا
تزاو ُروا،
َ
ُ

عيل 
اإلمام ّ

218

ٌ
وعمر،
ثالث ٌة
عيلّ ،
تشتاق هلم اجلنّةّ ،

ّبي 
الن ّ

219

ِ
ِ
خري من
ُ
رضاع اليهود ّية والنّرصان ّية ٌ
رضا ِع النّاصب ّي ِة

الصادق 
اإلمام ّ

227

ِ
ِ
ليس ِمن
سلون عن
كتاب اهللِ ،فإنّه َ
ٍ
آية...

عيل
اإلمام ّ

214

ُ ِ
فأردت ْ
أضع
لن ًا،
ُ
أن َ
سمعت ببلدكُم َ ْ

عيل 
اإلمام ّ

244

عيل منّي ،وأنَا من ُه...،
ٌّ

ّبي 
الن ّ

223

حلسني 
اإلمام ا ُ

256

أشياء...

اسمٌ ،
وحرف...،
وفعل،
ٌ
ٌ

مري...،
الس ّ
حممد ّ
ّ
ترتكُوه يدرس

وسلامن

كتاب ًا...

ِ
بالعراق؟
ّاس
َ
كيف خ ّل َ
فت الن َ

244
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َ ِ
عيل؟
ماذا
تريدون من ٍّ

النبي 

222

ما َل َك آمن ََك اهللُ يوم اخلو ِ
ف...
َ َْ

اإلمام احلُسني

168

ِ
رس ُه ْ
ويموت
حيات،
أن حييا
َ
َ من َّ
ِ
ممات...

ّبي 
الن ّ

223

فعيل موال ٌه...
َ من ك ُ
ُنت موال ُهٌّ ،

ّبي 
الن ّ

221

هو ٌ
كهل ِمن كهولِنا

ّبي 
الن ّ

230

الصادق 
اإلمام ّ

220

وإن ألعدُّ ك ٍ
الس ّيار
ّ
ألمر عظي ٍم يا أبا ّ

الصادق 
اإلمام ّ

228

ِ
ختاص ْمهم
يا اب َن ع ّباس ،ال

عيل 
اإلمام ّ

215

اإلصالح ،وإطفاء الن ِ
ّائرة...
ُ
ُ

عيل 
اإلمام ّ

َ من ُي ِر ْد اهللُ ِبه خري ًا يف ّق ْهه يف الدّ ين

بالقرآن...

118

 -3فهر�س املع�صوم َ
ني 
الرسول= رسول اهلل= الرسول
أمحد= ّ

84 -82 ،80 ،78 -70 ،68-60

حممد ،35 
ّبي ّ
النبي= الن ّ
املصطفى= ّ

،126-114

-104 ،101-98 ،96 -92 ،89 ،

حممد=
الرسول الكريم=
ّ
األعظم= ّ

،107

،112-109

-72 ،70 ،68-61 ،48 ،45 ،38

،150 ،149-145 ،143 -128

،108 ،106 -104 ،102 ،97 ،95

،181 ،180 ،178 ،173 ،169 ،163

-161 ،159 ،157-153 ،151

،93 ،92 ،90 ،88، 87 ،80 ،76

-218 ،216-214 ،197 ،190

،122-120 ،117 ،116 ،114

-231 ،229 ،227-225 ،223

،137 ،135 ،133 ،128 ،127

،235

،163 ،159 ،155 ،151 ،142 ،139
،223-216 ،214 ،178 ،167

،240-238

،246-243

-260 ،258 ،256 ،254-251
.276 ،275 ،271-269 ،267

،238 ،231-228 ،226 ،225
،255-253 ،251 ،245 ،239

الزهراء = س ّيدة
البتول= الس ّيدة فاطمة ّ

275 ،272 ،267 -264 ،261-258

النّساء= ال ّطاهرة = فاطمة = فاطمة بنت

ويص
الويص=
املؤمنني= أبو تراب=
ّ
ّ

،240 ،239 ،228 ،221 ،189 ،65

عيل بن أيب طالب = أمري
اإلمام = اإلمام ّ

رسول اهلل= فاطمة الكربى 

النبي ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 
ّ

272 ،258

،48 ،42 ،41 ،39 ،38 ،34-31 ،20

315

 ................................................................. 316الت�ش ّيع يف الب�صرة
عيل ،16 
اإلمام احلسن= احلسن بن ّ

،131 ،116 ،83 ،79 ،75 ،20 ،18

،223 ،222 ،219 ،205 ،75 ،44
232 ،229-227

،178 ،173 ،158-155 ،153

الرضا=
عيل بن موسى ّ
أبو احلسنّ ،

اإلمام احلُسني ،79 ،75 ،63 ،62 

،265 ،242 ،241 ،239 ،232 ،223

276 ،239 ،217 ،215

،171 ،169-158 ،155 ،84 ،83
،240 ،239 ،217 ،182 ،178 ،172

الرضا،222 ،205 ،75 
اإلمام ّ

266

اإلمام اجلواد

266 ،75

،268 ،267 ،265 ،259 ،257-254

حممد،75 
عيل بن ّ
اإلمام اهلادي= ّ

السجاد = اإلمام زين العابدين=
اإلمام
ّ

العسكري
اإلمام احلسن
=العسكري
ّ
ّ

276 ،270

حلسني -219 ،214 ، 75 
عيل بن ا ُ
ّ
258 ،257 ،239 ،221

239 ،219

236 ،219 ،208 ،75

احلجة= القائم= اإلمام املنتظر = اإلمام
ّ

عيل= أبو
حممد بن
اإلمام الباقر= ّ
ّ

حممد بن
املهدي املنتظر=
املهدي=
ّ
ّ
ّ

239 ،233 ،232 ،228 ،227

263 ،239 ،236 ،235 ،227

جعفر،223 ،220 ،219 ،75 

احلسن
العسكري،209 ،75 ،14 
ّ

حممد = أبو
اإلمام ّ
الصادق= جعفر بن ّ

حممد= آل
أهل البيت = آل البيت= آل ّ

،228 ،227 ،225-223 ،220 ،219

،78 ،73، 69 ،63 ،61 ،60 ،14 ،12

اإلمام أبو احلسن الكاظم =اإلمام موسى

،219 ،217 ،208 ،206 ،205 ،191

عبد اهلل،192 ،184 ،180 ،75 

النبي= عرتة
الرسول= آل
النبي
ّ
ّ
ّ

267 ،259 ،239 ،237 ،233 ،232

،183-181 ،174 ،168 ،156 ،79

الكاظم= اإلمام موسى بن جعفر

-254 ،247 ،242 ،225-223
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،265 ،264 ،262-258 ،256
275 ،271-268

األئمة االثني عرش،222 
األئمة =
ّ
ّ
232

إبراهيم 

217 ،79

إسحاق

217

إلياس

217 ،79

أ ّيوب 

217 ،79

جربائيل 

251 ،221 ،70

داوود 

217 ،79

زكر ّيا 

217 ،79

سليامن 

217 ،79

عيسى بن مريم= عيسى 217 ،79 
مريم 

261

موسى= موسى الكليم،217 ،79 
261

نبي اهلل عزير 
ّ

نوح 

هارون بن عمران= هارون 

261 ،217

54
217
،79

حييى 

217 ،79

يعقوب 

217

يوسف 

217 ،79

 -4فهر�س الأ�شعار
صدر البيت

القافية

عدد
األبيات القائل

الصفحة
ّ

ِ
ِ
الفوارس َم ْن
خري
أبا املنازل يا َ

ُف ِج َعا

3

واسع بن

ِ
األعادي
أبرا إليك ُْم ِمن

ِزي ِ
اد
َ

2

الس ّيد
احلمريي 262
ّ

الرسوال
أتيت َُك يا ب َن آمن َة َّ

السبيال
َّ

5

اجلارود

ِ
الر ْم ِح يا اب َن خالـد
إ ْث ُب ْت
لصدر ُّ

األوابد

3

جارية
السعدي -250
ّ
251

َعلم َ
ون بحالِنَا
أح َّبتنا َل ْو ت ُ

خرشم

199

75

َعنّا

2

م َفت ِ
َّت
ُ

محاد
عيل بن ّ
ّ

270

2

حلسني بن
ا ُ

268

ٍ
عصبة ُص َّم ْت مسام ُعها
أغدو إىل

َو َمأ ُف ْو ِن

2

األشجع

267

ِ
ُ
احلائر ْينَا
أله ِل ال َع َمى
أقول ْ

والن ِ
ّاصبِ ْينَا 2

ُأر ُّد يد ًا منّي إذا ما َذك َْر ُت ُه

319

الضحاك
ّ
لمي
الس ّ
ّ

الس ّيد
احلمريي 261
ّ

 ................................................................. 320الت�ش ّيع يف الب�صرة
أقول ِ
ُ
لعاذ َلتي َم َّر ًة

قائم ْة
َ

4

أبو األسود

األئم َة ِم ْن ُق ٍ
َأل َّ
ريش
إن ّ

حي ِك فاسعدينا
َأ َل يا ُ
عني و َ

سوا ُء

5

الس ّيد
احلمريي 263
ّ

املؤمنينا

8

أبو األسود

254

أ ْل َب َس َك اهللُ ِمنْ ُه عافي ًة

َأر ِق ْك

2

أبو الوليد

267

إىل أهل ٍ
بيت ما َملن َ
كان مؤمن ًا
ِ
سيف اهللِ ذاك ُْم خالد
أنَا اب ُن

مذهب
ُ

3

وس ِ
اعد
َ َ

الس ّيد
احلمريي 260
ّ

1

الرمحن بن
عبد ّ

250

ّإن َأ ِد ْي ُن بام َد َ
يص بِ ِه
ان َ
الو ُّ

ا ُمل ِح ِّل ْينَا

6

الس ّيد احلمريي 263

3

حممد ًا َو َو ِص َّي ُه
ْ
ّبي َّ
أه َوى الن َّ

ال ّط ِ
اه َر ْة

املفجع
البرصي 269
ّ
ّ

1

ابن ُدريد

272

ِ
املدينة والتي
بني
أحيبِ ُسنِي َ

ٍ
حرب
أيشتمنِي معاوي ُة ب ُن
ُ

مني ُبها

2

الفرزدق

258

لِ َساين

5

رشيك بن

252

ُّأيا ّ
الل ِئ ِمي حل ِّبي َعل َّي ًا

َخ ِز َّيا

3

املفجع
البرصي 269
ّ
ّ

أهل الو ِ
ِ
بوالئ ِه ْم
فاء فإنّني
ُ َ

الدّ ؤ ّيل

األشجع

-254
255

لمي
الس ّ
ّ

ِ
اآلخ َر ْة

خالد

البرصي
ّ

األعور
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الب ُاق َفك َ
َان ِم ْن
سى ُ َ
بجدِّ ك ُُم َأ َ َ

َأ ْدنَى

2

ِ
وج ِ
واري

محاد
عيل بن ّ
ّ

270

2

محاد
عيل بن ّ
ّ

-270

كـأن قــدْ أتيت َُك ُم ْع ِل ًام
تبص َّ
َّ ْ

ُش َف َعا َء

3

الس ّيد
احلمريي 262
ّ

َه ِزي ِم

4

سليامن بن ُصد -172

بأنم أوليائي
ّ
بش ُ
وه ْم ّ
بيت الر ِ
سالة والن ُّّبو ِة وا َّلذيـن
ُ ِّ

271

173

عيل البالد
حرق ٌ
َّ
قيس َّ

أجذما

1

الربيع بن زياد
ّ

97

الزما ِع
َد َعا ُح َك ْي ٌم دعو َة ّ

النّزا ِع

1

عيل
اإلمام ّ

119

َ
يزدادون يوم ًا
ّاس
ُ
رأيت الن َ

ص
َتنْ ُق ْ

2

الفرزدق

256

الويص علينا َّ
مس إ ْذ َغ َر َب ْت
ر َّد
الش َ
ُّ

َر ِك ْب ُت َحِ َري الكراء

يف َم َه ِل

5

جارية
السعدي 251
ّ

ُي ْع َتى

2

أبو ه ّفان

ٍ
هالك
سألت اب َن طلح َة عن
ُ
َس ِم ُّي نب ِّينا مل ْ َي ْب َق ِمن ُْه ْم

مل ُي َ ِ
قب

5

غال ٌم من ُجهينة 109

الر َجا ُء
َّ

9

الس ّيد
احلمريي -263
ّ
264

ُصنت ُْم حالئ َلك ُْم و ُقدْ ت ُْم ُأ َّمك ُْم

ِ
اإلنصاف

4

جارية بن قدامة 250

فاع َل ِم

11

الس ّيد
احلمريي -260
ّ
261

عم ِه
عيل
ويص املصطفى واب ُن ِّ
ُ
ٌّ

العبيس
ّ

البرصي
ّ

268

 ................................................................. 322الت�ش ّيع يف الب�صرة
ِ
األمري ْ
صدقت ور َّبام
بأن
ب
ُ
َغض َ
ُ

املس ِل ِم
ْ

3

أبو األسود

-253

البن ِ
فإن أنت ُُم مل تثأروا ِ
ْ
خريك ُْم

ِ
باملغازل

1

الفرزدق

257

أراك أبا ُح ٍ
فقلت متى َ
سني؟
ُ

ثيايب

2

ابن لنكك

271

أنت أوحدُ الن ِ
َ
طر ًا
قيل يلَ :
ّاس َّ

الن ِ
ّبيه

4

أبو نواس

266

هن ِ
َات
َ

4

الس ّيد
احلمريي 262
ّ

واخلزاعي طارق ًا
عمر َك ّإن
ُّ
َل ُ

تتح ّف ُر

3

ابن األسكر

َل ْي َس َع َّيل ْ
عار
أن
َ
أموت ُ

ِّ
الذ َم ُار

1

ُحكَيم بن َج َبلة 115

مطه َ
ثياب ُم
رون نق ّي ٌ
ّ
ات ُ ُ

اعمون َّ
َ
أن عل َّي ًا
الز
ك ََذ َب ّ

بمحم ٍد وبآلِه
تمسك ًا
ّ
ُم ِّ

الدّ ؤ ّيل

البرصي
ّ

254

-154
155

َي ْس َت ْع ِص ُم

4

أبو نواس

-264

ُذ ِك ُر ْوا

4

أبو نواس

265

ال َغدْ ِر

2

َت
بحر َمتِ َك التي ُهتِك ْ
َه َتكُوا ُ

أبو ُأم ّية
األصم 114
ّ

ف
الس َج ُ
ُّ

3

احلُسني بن

267

تعرف البطحا ُء وطأ َت ُه
هذا الذي
ُ

احلر ُم
َو َ

5

الفرزدق

258

رب الكَعبة
واهللِ ِّ

نق َبة

1

كانت
أ ّم ُة ْ
تر ّقصه

170

معارش ِ
ِ
القيس موتُوا عىل ا ّلتي
عبد
َ

الضحاك
ّ

265
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الس ْب ُط ُمنْ َف ِر َد ًا َو ِح ْيدَ ًا
َو َأ ْم َسى ِّ

ارتِ َوا َءا

4

محاد
عيل بن ّ
ّ

270

َّ
وإن العبدَ عبدُ ك ُُم عل َّي ًا

األديب
ُ

2

محاد
عيل بن ّ
ّ

270

وتقدّ موا يف ِ
سهمك ُْم ِم ْن هاش ٍم

ِ
الباري

1

أبو األسود

255

األنز ِع
َ

1

أبو نواس

264

بيت
وممّا َش َجا َق ْلبِي َو َأ ْوك َ
َف َع ْ َ

ُح ّل ِ
است ِ
ت

2

احلُسني بن

268

ِ
يا اب َن ّ
الذ ِ
أعراق ال ّثرى
بيح ويا اب َن

ُع ُر ْو َقا

8

عبد اهلل بن

266

ٍ
حنيف قدْ ُأتِ ْي َت فان ُف ْر
يا ب َن

َ
وش ِّـمر

1

أبو األسود

107

رب َّ
دعاه ُم
إن مسل ًام ُ
يا ِّ

ال
ـم 2
ُ
تنـهاه ُ

عيل
اإلمام ّ

-125

يـا َف ْخ ُذ َلن ت ِ
ُراعي
ْ

أن َليس ينْفع يف ٍ
غد
وتي َّقنُوا ْ ْ َ َ ُ

البرصي
ّ

الضحاك
ّ

ريبي
أ ّيوب اخلُ ّ

126

ك ِ
ُراعي

1

الرفِيـع ْة
ّ

ُحكَيم بن َج َبلة 115

2
2

عيل
اإلمام ّ

129

ِِ
هر
يا َم ْن بمقتله َدهى الدّ ُ

الرفِيـع ْة
ّ

عيل
اإلمام ّ

119

أمر
ُ

2

أبو األسود

254

ناعي الدّ ِ
ين الذي ينعى التّقى
يا َ

ِ
األستار

3

أبو األسود

255

الربيع ْة
يا َ
هلف ُأ ّما ُه عىل ّ
الربيعة
يا هل ْ َ
ف ُأ ّما ُه عىل ّ

الدّ ؤ ّيل

 ................................................................. 324الت�ش ّيع يف الب�صرة
األرذلون بنو ُق ٍ
ُ
َ
شري:
يقول

عل َّيا

6

أبو األسود
الدّ ؤ ّيل

253

 -5فهر�س الأعالم
العبدي
أبان بن أيب ع ّياش فريوز
ّ

(أبو إسامعيل)

الكويف ،154 ،19
ابن أعثم = ابن أعثم
ّ
156

220

البجيل 238 ،237
أبان بن عثامن األمحر
ّ

أبان بن عثامن بن ع ّفان

69 ،19

ابن األثري

238

ابن األسكر

154

82

األنباري
ابن
ّ

245 ،244 ،242

املزين
إبراهيم بن سليامن بن أيب داحة
ّ

السوداء
ابن ّ

69

إبراهيم اإلمام

235

الكلبي
ابن
ّ

(أبو إسحاق)

عيل بن أيب طالب= إبراهيم ،16
ابن ّ

ابن النّديم

إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن

ابن املق ّفع

276 ،249 ،239 ،204-183 ،36

حممد بن جعفر بن
حممد بن ّ
إبراهيم بن ّ
البرصي (أبو احلسن)
لنكك
ّ

271

ابن أيب احلديد

216 ،18

ابن أيب العيناء

80

الرازي
ابن أيب حاتم
ّ
احلل
ابن إدريس ّ ّ

157
194
268 ،249 ،247 ،242

ابن ُأم ّية

252

ابن حاتم ّ
امي
الش ّ

158

ابن ح ّبان

228 ،225

العسقالين 228 ،74 ،19
ابن حجر=
ّ

228
104

325

ابن حدّ ان

146

ابن خلدون

237

 ................................................................. 326الت�ش ّيع يف الب�صرة
ابن خ ّلكان 271 ،248 ،247 ،217
حلسني)
ابن روح (ا ُ

ابن ماكوال

236

ابن زياد= عبيد اهلل بن زياد ،44 ،13

،164-160 ،78 ،74 ،51 ،47
259 ،177 ،174 ،173 ،171-168

228 ،146

ابن حمربة

92

ابن مسعود (عبد اهلل)

91

ابن معني

224 ،112 ،81

ابن منظور

229 ،25 ،20

ابن سعد

231 ،215 ،19 ،12

ابن سمرة

35

ابن سريين

226

أبو األسود الدّ ؤيل ،74 ،73 ،20 ،12

ابن طباطبا

205 ،204

،226 ،140 ،133 ،107-105 ،76

277 ،255 -252 ،246-243 ،239

47 ،38

الس ّي بن منصور ّ
يباين
السايا = ّ
أبو ّ
الش ّ

،140-138 ،134 -130 ،120

األصفهاين ،184 -182 ،73
أبو الفرج
ّ

ابن عامر= عبد اهلل بن عامر

ابن ع ّباس ،119 ،116 ،20 ،12

،216 ،215 ،154 ،148 ،143 ،142
229 ،220

القرطبي
الب،
ّ
ابن عبد َ ّ

ابن عساكر

ابن عمر (عبداهلل بن عمر)

19
94 ،69
216

ينوري ،139 ،17 ،13
ابن قتيبة = الدّ
ّ

248

ابن كثري

222 ،216 ،69 ،66

احلل
ابن نام ّ ّ



160

275 ،206-204 ،16

261 ،198 ،197 ،193 -191

األصم
أبو ُأم ّية
ّ
أبو بصري

114
224

أبو بكر ،80 ،72 ،71 ،67 ،65 ،27
،152 ،134 ،116 ،96 ،84 ،82
239 ،220 ،157
بيدي
أبو بكر ّ
الز ّ
أبو بكرة

246
231 ،157 ،52
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اإلسكايف
أبو جعفر
ّ

ازي
الر ّ
أبو حاتم ّ
محاد األثرم
أبو ّ
أبو حنيفة

169
66

الربقي
الربقي =
أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
ّ

204

القزار
عيل،
أمحد بن احلسن بن
ّ
ّ

194

الغفاري ،90 ،80 ،79 ،66 ،60
أبو ذر
ّ
91

اخلدري
أبو سعيد
ّ

251

أبو سفيان

127

أبو سويد

187

أبو طالب

268

(الربيدي)
أبو عبد اهلل
ّ

209 ،42

الض ّبي
أبو لؤلؤة ّ

157

اخلراساين
أبو مسلم
ّ

188

العسكري
أبو هالل
ّ

73

(الربيدي)
أبو يوسف
ّ

209

حممد بن س ّيار (أبو عبد اهلل)
أمحد بن ّ



247 ،219

أمحد أمني

65

أمحد بن إبراهيم بن أمحد ّ
املعل بن أسد،

العم ّي(أبو برش)
ّ

أمحد بن إبراهيم بن شاذان

222

238 ،232

66 ،17

(أبو جعفر)
(أبو جعفر)

235

أمحد بن حنبل

81

أمحد بن خيثمة (أبو بكر)

81

ينوري ،34 ،29 ،18
أمحد بن داوود الدّ
ّ

163

ّجايش
عيل بن أمحد الن
أمحد بن
ّ
ّ

ّجايش ،217 ،17
(أبو الع ّباس) = الن
ّ
،235 -232 ،228 ،225 ،222

268 ،241 ،240 ،238

عيل بن الع ّباس بن نوح
أمحد بن
ّ

ريايف)
(الس ّ
ّ

246 ،245 ،232

أمحد صبحي

63

أمحد كامل زكي

21

األحنف بن قيس ،102 ،48 ،47

،134 -131 ،124-120 ،108
،160 ،159 ،145 ،144 ،140 ،139
222 ،161
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21

آدم متز
األدهم بن أم ّية العبدي

165

أروى بنت كريز بن حبيب

87

األزد بن غوث بن نبت مالك

32

األزهري
ّ

60
112

أسامة بن زيد

إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل
اهلاشمي
ابن عبد امل ّطلب،
ّ

219

العقييل
اسحاق بن مسلم العقييل=
ّ

190، 189 ،188



إسحاق بن يونس

198

القرسي
أسد بن عبد اهلل،
ّ

185

أسد بن ّ
العم ّي
معل بن أسدّ ،

238

إسامعيل بن مسلم املك ّّي (أبو إسحاق)

219



إسامعيل بن الفضل بن يعقوب بن
الفضل بن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل
ابن احلارث بن عبد املطلب

220

الرمحن بن أيب
إسامعيل بن مهام بن عبد ّ

عبد اهلل امليمون (أبو مهام)

232

األسود بن رسيع (أبو عبد اهلل)

41

الياممي،
لمي،
ّ
الس ّ
األشجع بن َعمرو ّ

البرصي (أبو الوليد ،أبو َعمرو) 266
ّ
267 -

138

األشعث

48

االصطخري
ّ
املنقري
األعور بن بنان،
ّ

118

أعني بن ضبيعة بن ناجية بن عقال بن
سفيان بن جماشع بن متيم = أعني بن
املجاشعي
ضبيعة
ّ

أ ّم مجيل

150 ،148 ،134
41

اخلزاعي 137
أ ّم كلثوم بنت جرول ،
ّ
أ ّم هاين

239

الصلت
أم ّية بن أيب ّ

239

ايس)
األمني (الع ّب ّ

241

أمني القضاة
األميني
ّ

انتصار عدنان العواد
اإلجيي
ّ

21
270
44
234

جستاين،
الس
أ ّيوب بن متيمة كيسان ّ
ّ

الفهار�س الفن ّية/الأعالم 329 ..........................................................
(أبو بكر)

232

ب ّبه

170

حممد بن حبيب بن بقية (أبو
بكر بن ّ

بحر ّية

161

البالذري ،44 ،43 ،35 ،29 ،20 ،13
ّ

الربقي
ّ

66 ،17

بروكلامن

األسلمي (أبو سهل) = ُبريدة
احلارث،
ّ

220 ،71 ،12

الربيدي
ّ

35

برس بن أرطاة

157 ،156

برش بن عبد وهب بن دمهان

35

برش بن عمرو بن حبيش بن ّ
املعل بن
العبدي =
يزيد بن احلارث بن معاوية
ّ
املنذر بن اجلارود

،184 ،174 ،153 ،76 ،47، 46
195 ،193 ،192

63 ،21

حلصيب بن عبد اهلل بن
ُبريدة بن ا ُ
حلصيب
ابن ا ُ

املازين) 249 ،247 ،242 ،241
عثامن
ّ

162-159 ،74

الرمحن
السي بن عبد ّ
برش بن حممد بن ّ



األشعري
بالل بن أيب بردة بن أيب موسى
ّ

39

179

متيم بن مسعود

البناين = أبو حممد ّ
يباين
ثابت بن أسلم
الش ّ
ّ

215



ال ّثعالبي

271

ّحوي
ثعلب الن ّ

268

قفي
ال ّث ّ

142

محاد
جابر بن ّ
اجلاحظ

195
235 ،216 ،20

ابن رحيب

208

الرحال
بشري ّ

198

اجلارود بن ّ
املعل

البغدادي (اخلطيب)
ّ

192

جارية بن قدامة بن مالك بن زهري بن

الطائي (أبو املنهال) 221
بكر بن آوس
ّ
بكر بن عبد امللك

221

العبدي (أبو املنذر)
اجلارود
ّ

75
221 ،13

حصن بن رباح بن أسعد بن بجري بن
عدي (أبو
الس ّ
ربيعة بن كعب بن سعدَّ ،

 ................................................................. 330الت�ش ّيع يف الب�صرة
تراب) -150 ،134 ،109 ،108
250 ،222 ،153





بعي (أبو سليامن)
جعفر بن سليامن ّ
الض ّ

جعفر بن أيب طالب

185

93

التميمي)
ّ

عدي
الس ّ
حرقوص بن زهريّ ،

حريث بن جابر

201 ،197

احلسن)

238 ،20
65

جولدتسيهر

164

اجلوهري
ّ

223
134

احلسن (ابن إبراهيم بن عبد اهلل بن

238

جواد كاظم النّرص اهلل

حذيفة بن اليامن

224 ،172

222

وحممد ابنا سليامن ،196 ،190
جعفر
ّ

عيل
جواد ّ

احلجر األسود

257 ،37

حرب بن رسيج (رسيج بن املنذر

239 ،189

البهراين
جعفر بن حنظلة
ّ

217 ،124 ،47 ،44 ،79 ،36

البرصي
احلسن
ّ
الصدر
حسن ّ

200

70 ، 38
21

احلسن بن أمحد بن إبراهيم

228

احلسن بن احلسن

239

عيل بن زكريا
احلسن بن ّ

228

احلارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة بن املغرية

ابن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم

176

اهلاشمي
احلارث بن نوفل
ّ

134

الص ّفار
حممد بن أمحد
احلسن بن
ّ
ّ

134

احلسن بن هانئ = أبو نواس ،264 ،20

168 ، 166

الباهيل
الض ّحاك بن يارس
احلسني بن ّ
ّ

احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد

امل ّطلب


عيل)
(أبو ّ

عدي
احلجاج بن بدر،
الس ّ
ّ
التميميّ ،
ّ

احلجاج
الثقفي=
احلجاج بن يوسف
ّ
ّ
ّ

235

268 ،265



عيل)
(اخلليع واخلالع ،األشقر) (أبو ّ

267

الفهار�س الفن ّية/الأعالم 331 ..........................................................
222

احلسني بن عبيد اهلل

عيل اجلعل (أبو عبد اهلل) 232
ا ُ
حلسني بن ّ
47

احلُصني بن أيب احلُ ّر

احلُصني بن املنذر = احلضني 146 ،134

حفص بن أيب املقدام

260

احلكم بن أيب العاص

157 ،90

األموي (أبو سعيد) = خالد بن سعيد بن
ّ

العاص

دويس 135 -133
الس
خالد بن معمر ّ
ّ
اخلربوطيل
ّ

خليل إبراهيم السا ّمرائي

محران بن أبان

277

محزة (ابن عبد امل ّطلب)

محيد بن قحطبة (زياد بن شبيب بن خالد

ابن معدان بن شمس بن قيس بن كلب

الطائي)

202 ،201

احلوأب بنت كلب بن وبرة
خالد بن الوليد

اخلوئي

104

221 ،157 ،27

خالد بن سعيد بن العاص بن أم ّية بن

القريش
عبد شمس بن عبد مناف،
ّ

223

خيثمة بن أيب خيثمة (أبو نرص) ،223
224

157

253 ،239

230

الفراهيدي = اخلليل ،241 ،240 ،238
ّ

الواسطي 223
اجلهني،
محاد بن عيسى،
ّ
ّ
ّ

محران بن أبان بن النّمر بن قاسط =

29 ،17

األزدي،
اخلليل بن أمحد بن عمر بن متيم،
ّ

276 ،119 ،118 ،115
محدان بن قرمط

63

خليفة بن خ ّياط

العبدي ،114 ،93
ُحكَيم بن َج َبلة،
ّ

37

67



داوود بن أسد بن أعفر (أبو األحوص)
235 ،233

حممد)
داوود بن أيب هند بن دينار (أبو ّ



224

دعبل

271

وري
الدّ ّ

238

ينوري
الدّ
ّ

163 ،34 ،29 ،18 ،12

ّ
هبي 228 ،226 ،215 ،180 ،81
الذ ّ
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احلمريي
ذو الكالع
ّ

259

الرايض باهلل
ّ

209

رافع بن خديج

219

رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد،

البرصي
الغطفاين،
األشجعي،
ّ
ّ
ّ

224

عدي (أبو حفص)
الس ّ
الربيع بن صبيح ّ
ّ




223

البرصي
عدي،
ّ
الس ّ
ربيعة بن شيبانّ ،

224

ربيعة بن نزار
رحيب

32
208

الفتياين (أبو
الكويف،
رفاعة بن شدّ اد،
ّ
ّ
عاصم)

173

الرقاش ،احلصني بن املنذر (أبو ساسان)
ّ
146



روزنثال
ريطة

237
46

الزبري= أبو عبد اهلل
العوام = ّ
ّ
الزبري بن ّ
،96 -94 ،88 ،84 ،77 ،76 ،64 ،50
-112 ،110 ،107 ،106 ،103 -99

،129 ،126 ،124 ،120 ،119 ،115
261 ،250 ،227 ،190 ،169 ،143

160

دويس
الس
زراع ّ
ّ
ّ

225

زهري بن عمر ،اهلال ّيل

العبدي = أبو اجلارود (أبو
زياد بن املنذر
ّ

180

النّجم)

زياد بن أبيه = زياد بن عبيد = زياد ،31

،121 ،78 ،70 ،47 -42 ،39 ،34
،245 ،236 ،153 -145 ،143
262 ،259 ،256 ،253 ،246
زيد ّ
الشهيد
زيد النار

16
207 ، 206

زيد بن صوحان بن حجر بن اهلجرس،

(أبو عائشة ،أو أبو سلامن) = زيد بن
صوحان

119 ،93

عيل ّ
الشهيد = زيد ،183 ،182
زيد بن ّ

239

زيد بن موسى بن جعفر

205

العبدي 166
سامل موىل عامر بن مسلم،
ّ

سعد بن أيب و ّقاص

87

الفهار�س الفن ّية/الأعالم 333 ..........................................................
سعد بن حذيفة بن اليامن

172

196 ،191 ،190



سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن

التميمي 225
سليامن بن قرم بن معاذ،
ّ

سعيد بن العاص ،101 ،99 ،89 ،34

سمرة بن جندب بن هالل

236

معاين
الس
ّ
ّ

236

األموي =
القريش،
أم ّية بن عبد مناف،
ّ
ّ

103

الس ّفاح
ّ

سفيان

201
196

سفيان بن معاوية بن يزيد بن امله ّلب بن
أيب صفرة = سفيان بن معاوية ،187
197-194

العم ّي
سفيان بن يزيدِّ ،

187

سكني بن عبد العزيز بن قيس الع ّطار

225



َّ
سلم
الفاريس
سلامن
ّ

224
219 ،66 ،60

سليامن بن رصد بن جون بن أيب اجلون
اخلزاعي (أبو مطرف) ،155
ابن منقذ،
ّ

175-172

سليامن بن عبد امللك

44

عيل
ايس= سليامن بن ّ
عيل الع ّب ّ
سليامن بن ّ

سليامن ،أبو رزين

سمرية خمتار ال ّليثي

عدي
الس ّ
ُسن َيبل ّ

سهل بن حنيف = سهل

160 ،159

21
152
135 ،114

األنصاري،
سهل بن حنيف بن واهب،
ّ
األويس (أبو سعد)
ّ

األسواري
سياه
ّ

135
45

حممد بن
الس ّيد
ّ
احلمريي = إسامعيل بن ّ

زيد بن ربيعة بن مفرع (أبو هاشم) ،20
263-259 ،238

سيف بن عمر ،الض ّب ّي

سيف بن مالك العبدي
يوطي
الس
ّ
ّ

َّ
افعي
الش ّ

لمي
َّ
الس ّ
الشيد بن مطرودّ ،

112 ،69
166
246 ،241
231
267

رشيك بن األعور= رشيك بن احلارث

 ................................................................. 334الت�ش ّيع يف الب�صرة
األعور ،ابن عبد اهلل بن كعب بن نرض بن

،96-94 ،84 ،77 ،76 ،64 ،50

252-251 ،164 - 162

،124 ،120 ،119 ،115 -112

البرصي ،150 ،133
احلارثي،
األزد،
ّ
ّ

دويس
الس
شقيق بن ثور بن غفري ّ
ّ

(أبو الفضل)

227

ّ
هرستاين
الش
ّ

60

ّ
يبي
الش ّ

62

صاحب ياسني

257

صالح أمحد العيل

20

األزدي ،133
اين،
ّ
صربة بن شيامن ،احلدّ ّ

152 ،148 -145

العبدي
صحار بن ع ّباس بن رشحبيل،
ّ
ّ
العبدي (أبو عبد
صحار بن ع ّباس
=
ّ
ّ

الرمحن)
ّ

145 ،142

الصدوق
ّ

45

فدي
الص ّ
ّ

242 ، 74

صف ّية بنت ُحيي
الضحاك بن قيس ،اهلال ّيل
ّ
الطربيس
ّ

94
143
61

حممد)
طلحة بن عبيد اهلل = طلحة (أبو ّ

،110 ،109 ،107-105 ،103 -99

،250 ،227 ،169 ،143 ،129 ،126
261

الطويس ،225 ،221 ،219 ،192 ،17
ّ

241 ،233 ،231

ظامل بن سارق بن صبح بن كمد بن َعمرو
األزدي (أبو صفرة)
ابن عدي،
ّ

152

الكوزي
عاصم بن سليامن،
ّ

225

عامر
عامر بن أيب الض ّب ّي

39
249

البرصي
التميمي،
عامر بن عبد القيس
ّ
ّ
التميمي ،92 ، 91
= عامر بن عبد اهلل،
ّ

249

البرصي 166
العبدي،
عامر بن مسلم،
ّ
ّ
عائشة -101 ،99 - 96 ،93 ، 84 ، 76
،122 ،120 ،119 ،115 ،114 ،110
250 ،227 ،145 ،133 ،129-125

يب (أبو سهل) 198
العوام ،الركا ّ
ع ّباد بن ّ

الفهار�س الفن ّية/الأعالم 335 ..........................................................
الع ّباس (ابن عبد امل ّطلب) 253 ،239
270

القمي
ع ّباس
ّ

حممد بن
حممد بن عيسى بن ّ
الع ّباس بن ّ
عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب
ّ
حممد بن ّ

طالب

205

الع ّباسة

42

حممد بن عثامن اخلطيب
عبد الباقي بن ّ

235

حممد)
ّ
البرصي (أبو ّ

20

عبد اجل ّبار ناجي

الرمحن (أبو خيثمة)
عبد ّ

223

الرمحن بن خالد بن الوليد
عبد ّ
الرمحن بن عوف
عبد ّ

250

220 ،92 ،88

حممد بن األشعث ،36
الرمحن بن ّ
عبد ّ

124

عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى،


البرصي (أبو أمحد)
األزدي،
ودي،
ّ
ّ
اجل ّل ّ
239 ،233 ،217

عبد القيس بن أقىص بن دعمي بن جديلة
ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن

عدنان

74

عبد اهلل بن سلمة بن أيب اخلري بن وهب
الكندي
بن ربيعة بن معاوية،
ّ

157

عبد اهلل بن إباض

260

عبد اهلل بن أمحد بن حرب بن خالد
العبدي ،املِ ْهزمي
ابن ِم ْهزم بن ال َف ْزر،
ّ

(أبو ه ّفان)

268

عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن عبد

امل ّطلب

170 ،162

عيل بن
عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن ّ

201 ،184

أيب طالب

احلرضمي= ابن احلرضمي
عبد اهلل بن
ّ

،152 ،150-141 ،134 ،32 ،16

،222 ،153

عبد اهلل بن الزبري

،105 ،100 ،99

177 ،176 ،171 ،127 ،110

اخلريبي،
العاميل،
عبد اهلل بن أيوب
ّ
ّ
حممد)
ّ
البرصي (أبو ّ

266

اخلزاعي 126
عبد اهلل بن بديل بن ورقاء،
ّ
العبدي
عبد اهلل بن جابر،
ّ

225

عبد اهلل بن جعفر

239

 ................................................................. 336الت�ش ّيع يف الب�صرة
التميمي 110 ،76
عبد اهلل بن حكيم،
ّ

الصلت
عبد اهلل بن خازم بن أسامء بن ّ
ابن حبيب بن عوف بن امرئ القيس،

لمي
الس ّ
ّ



الثقفي
عبد اهلل بن عثامن بن أيب العاص
ّ
45

عبد اهلل بن َعمرو بن العاص 257 ،219

144

األشعري =
عبد اهلل بن قيس بن سليم
ّ

اخلزاعي 127 -126
عبد اهلل بن خلف،
ّ

،116 ،90 ،87 ،50 ،48 ،43 ،41

عبد اهلل بن خالد بن أسيد

89

عبد اهلل بن رافع بن سويد بن حزام،
األنصاري
ّ

عبد اهلل بن سبأ

52

69 ،68

عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح بن احلارث
90 ، 89 ، 87



عبد اهلل بن سلمة

157

عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن
حبيب بن عبد شمس = عبد اهلل بن عامر

-98 ،93 ،90 ،89 ،87 ،75 ،38
101

عبد اهلل بن ع ّباس ،119 ،116 ،12

،138 ،134 ،133 ،132 ،130 ،120
،219 ،215 ،154 ،148 ،143 ،140
229 ،220

األشعري ،39 ،38 ،34 ،12
أبو موسى
ّ
277 ،231 ،139 ،138

عيل بن أصمع
عبد امللك بن قريب بن ّ
األصمعي
الباهيل
ابن مظهر بن عبد اهلل،
ّ
ّ

(أبو سعيد)

عبد امللك بن مروان
عبيد اهلل (ابن يزيد بن ثبيط)
عبيد اهلل بن أيب بكرة

241

135 ،78
164
47

يثي (ابن أ ّم
عبيد اهلل بن أيب سلمة ،ال ّل ّ

كالب)

98 ،97

عبيد اهلل بن زياد ،74 ،51 ،44 ،13

،173 ،171 ،170 ،163-160 ،78
259 ،255 ،174
عبيد اهلل بن ع ّباس

156

عيل بن أيب طالب بن عبد
عبيد اهلل بن ّ
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امل ّطلب بن هاشم بن قيص 181-177

(أبو معاذ)

228

عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب 137 ،136

عطاء بن أيب األسود الدؤ ّيل

246

عبيد اهلل بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر

178



املازين
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب،
ّ
= عتبة بن غزوان ،41 ،34 ،30 - 27

70 ،50 ،49 ،47 ،44

عثامن بن ع ّفان = عثامن ،18 ،17 ،15
،78-75 ،72 ،68 ،64 ،38 ،35 ،34
،134 ،124 ،122 ،110 - 87 ،83
،156 ،148 ،144 -141 ،137
276 ،261 ،245 ،239 ،220 ،157

الثقفي ،87 ،35
عثامن بن أيب العاص،
ّ
88

األنصاري،
عثامن بن حنيف بن واهب،
ّ

(أبو عبد اهلل) = عثامن بن حنيف
،114 - 111 ،107 ،106 ، 76 ،13

277 ،118

عثامن بن زياد

162

العبدي
عثامن بن فرقد الع ّطار،
ّ

عفري

عقيل
بتي
الس ّ
عالء حسن ّ
العالّمة ّ
احلل

233
189
21
248 ،240

مري (أبو احلسن)
الس ّ
حممدّ ،
عيل بن ّ
ّ

236



العدوي
محاد،
محاد بن عبد اهلل بن ّ
عيل بن ّ
ّ
ّ

(أبو احلسن)

270 ،269

عيل بن محزة بن عبد اهلل بن عثامن (هبمن
ّ


(الكسائي)
ابن فريوز) (أبو احلسن)
ّ
241

عيل بن زيد بن عبد اهلل بن زهري بن
ّ
جدعان

225

عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن
ّ

عدي (أبو احلسن) 81
الس ّ
بكر بن سعد ّ

عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن
ّ
املديني
عيل بن
الس ّ
ّ
بكر بن سعدّ ،
عدي= ّ

(أبو احلسن)

81

 ................................................................. 338الت�ش ّيع يف الب�صرة
عيل بن عيسى
عيل بن ّ
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

األصم
عمرو بن
ّ

الزنج) 209 -207
حممد (صاحب ّ
ابن ّ

،139 ،138 ،136 ،134-132 ،90

عيل بن أيب طالب = عيل
ابن احلسني بن ّ

عمرو بن العاص = ابن العاص ،87

الرمحن بن رحيب
حممد بن عبد ّ
عيل بن ّ
ّ

(أبو حلا)

141

208

املذحجي ،79 ،66 ،60
عمر بن يارس
ّ
ّ
219 ،116

عمرو بن حنظلة

134

عمرو بن عثامن بن قنرب (أبو برش) 241
العبدي ،133 ،77
عمرو بن مرجوم،
ّ

العبدي (أبو هارون)
عامرة بن جوين
ّ



93

145

259 ،226

ايش
الع ّي ّ

239 ،219

عيل
عيل بن ا ُ
حلسني بن ّ
عيسى بن زيد بن ّ

-70 ،54 ،48 ،47 ،41 ،35 ،34

عيل بن
عيسى بن موسى بن ّ
حممد بن ّ

عمر بن سعد
عمر بن عبد العزيز

166

عمر بن اخل ّطاب = ُعمر ،32 ،29 -27

عيسى بن جعفر
ابن أيب طالب (أبو حييى)

،97-95 ،90 ،87 ،84 ،82 ،80 ،74

عبداهلل بن الع ّباس

،170 ،134 ،133 ،127 ،108 ،102
،239 ،231 ،226 ،221 ،220 ،189
245

حلصني بن عبيد بن خلف بن
عمران بن ا ُ

اخلزاعي (أبو النّجيد) = عمران
عبد هنم،
ّ
حلصني ،106 ،105 ،71 ،70 ،12
ابن ا ُ

231 ،226



217
45 ،44
196
201

األسدي (أبو احلسن)
غياث بن إبراهيم،
ّ
233

يب
الفارا ّ

234

الصغرى
فاطمة ّ

221

عيل 
فاطمة بنت ا ُ
حلسني بن ّ

184

فان فلوتن

21
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يدي
حممدّ ،
الز ّ
الفضل بن ّ

ّهدي
ال ُفضيل بن يسار ،الن ّ

242
233

فلها وزن

21

فيليب ح ّتي

62

ّهدي
القاسم بن الفضيل بن يسار الن ّ

حممد)
(أبو ّ
القباع

قبيصة بن شدّ اد ،اهلال ّيل

قس بن ساعدة ،اإليادي

227

177 ،176
134
75

ُقشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن
صعصعة

القفطي
ّ

القريواين
ّ

قيس بن اهليثم

253

247 ،244
208
160 ،159

قيس بن سعد بن عبادة بن وليم،
األنصاري = قيس بن سعد (أبو فضل،
ّ

و أبو عبد اهلل)

135

عزة
كثري ّ
ّ

263

دويس
الس
كرزم ّ
ّ
الكيش
ّ

195
233

كعب بن سور= كعب بن سور بن ثعلبة


ابن سليم بن ذهل بن لقيط األزدي
113 ،112 ،102

كُميل بن زياد

42

كنانة

94

ليىل بنت مسعود بن خالد = ليىل بنت

178 ،177

التميمي
مسعود،
ّ

مارية بنت منقذ العبد ّية = مارية بنت

168 ،164

سعد

ّخعي ،90
مالك األشرت = األشرت الن ّ

116 ،93

مالك بن أنس

124

ّهشيل
مالك بن حري ،الن ّ

138

مالك بن مسمع بن شهاب بن قلع...
بيعي (أبو
الر ّ
عيل بن بكر بن وائلّ ،
ابن ّ

البكري
غسان)،
ّ
ّ

159 ،146

مالك بن ميدعان بن مالك بن نرضان بن
األزد

184

املأمون

265 ،241 ،205

املتو ّكل

79 ،44

 ................................................................. 340الت�ش ّيع يف الب�صرة
البرصي ،92
العبدي،
املثنّى بن خمرمة،
ّ
ّ

العمي
حممد بن احلسني بن مجهور،
ّ
ّ
البرصي
ّ

239

221

حممد بن احلصني
ّ

196

137

حممد بن القاسم بن ّ
البرصي
خلد،
ّ
ّ

البرصي (أبو بكر)
األزدي،
القحطاين،
ّ
ّ
ّ

ّميمي ،227
ّهشيل ،الت ّ
ّ
حممد بن متيم ،الن ّ

حممد بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم
ّ

الطربي ،18
الطربي =
حممد بن جرير
ّ
ّ
ّ

205

،195 ،174 ،169 ،165-162

177-172
املجليس
ّ

41

لمي
الس ّ
حمجر بن األدرعّ ،

الصحصح
حمرز بن ّ

حممد بن احلسن بن ُدريد بن العتاهية،
ّ



حممد بن احلنف ّية
ّ

(أبو العيناء)

272 ،247 ،242

عيل بن أيب
ابن احلسن بن احلسن بن ّ

طالب

حممد بن أيب بكر
ّ

143 -141

حممد بن عبد اهلل (أبو عبد اهلل) ،268
ّ
269

اجلريري
حممد،
ّ
حممد بن أمحد بن ّ
ّ
البرصي)
(أبو جعفر)( ،ابن
ّ

233

الطويس (أبو
الطويس=
حممد بن احلسن
ّ
ّ
ّ

جعفر) 241 ،224 ،221 ،192 ،17

79

228

،113 ،112 ،69 ،50 ،48 ،30-28
227 ،206

،126 ،116

املفجع) =
حممد بن أمحد بن عبد اهلل (
ّ
ّ

239 ،178

عيل بن
حممد بن جعفر بن ّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن أيب طالب
احلُسني بن ّ

206

البرصي
يب،
ّ
حممد بن زكريا دينار ،الغال ّ
ّ



240

اجلمحي
حممد بن سالم،
ّ
ّ

244

الكويف
حممد بن سلامن،
ّ
ّ

226

حممد بن سليامن (أبو عبد اهلل) 203 ،42
ّ

حممد بن سليامن بن عيل بن عبد اهلل بن
ّ
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ع ّباس

203 ،42

حممد بن سنان
ّ

حممد بن سريين
ّ

180

حممد كرد عيل
ّ

222

،181 ،178-174 ،171 ،92 ،16

العنربي (أبو جعفر)
حممد بن صدقة
ّ
ّ

222

التيمي=
حممد بن طلحة بن عبيد اهلل،
ّ
ّ

حممد بن طلحة
ّ

110 ،109 ،104

239

مرة بن مالك بن حنظلة بن زيد بن مناة
ّ
العم ّي
ابن عيثم = ّ

الفاريس
املرزبان
ّ
املرزباين
ّ

حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن
ّ
حممد بن عبد اهلل بن
عيل بن أيب طالب = ّ
ّ

مري
الس ّ
مروان بن جعفرّ ،

حممد ذو النّفس الزك ّية -183
احلسن= ّ

عيل بن عبد اهلل بن ع ّباس بن
ّ
حممد بن ّ

ايس
عبد امل ّطلب = ّ
حممد بن عيل الع ّب ّ
84- 82

حممد بن نرص بن منصور (أبو
حممد بن ّ
ّ

عمر)

ربد
ّ
األزدي ،امل ِّ

242

260 ،257
236

املسامعة بنت ربيعة

111

مسعود بن َعمرو

159

األزدي (أبو قيس)
مسعود بن عمرو
ّ



159

التميمي
مسعود بن فدكي،
ّ

135

املسعودي
ّ

234

حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري
ّ

27

127 ،103 ،99 ،97

201

حممد بن عبد اهلل بن جعفر
ّ

187

مروان= مروان بن احلكم ،93 ،90 ،88

،199 ،196 ،193 ،192 ،189 ،185
116

69

قفي
املختار= املختار بن أيب عبيد ،ال ّث ّ

231

حممد بن صدقة
ّ


عيل أبو ريان
ّ
حممد ّ

65



208 ،196 ،189 ،126

قفي
مسلم بن أيب بكرة بن احلارث ،ال ّث ّ

45

 ................................................................. 342الت�ش ّيع يف الب�صرة
مسلم بن عقيل

املغرية بن شعبة= املغرية ،103 ،41

163 ،158

253 ،104

مسمع بن عبد امللك بن شيبان بن شهاب

الس ّيار)
(أبو ّ

228

الزبري= مصعب
مصعب بن ّ

-177

اجلزري
املضاء بن القاسم،
ّ

191

182

العنربي (أبو املثنّى)
ُمعاذ بن ُمعاذ،
ّ

198



التميمي= املغرية
املغرية بن فزع ،السدّ ي،
ّ

ابن فزع

حممد بن يعىل بن عامر بن
ّ
املفضل بن ّ

الرمال ،ابن أيب
الريال ،أو ِّ
سامل بن أيب ِّ


املفضل الض ّب ّي (أبو الع ّباس)
الض ّب ّي=
َّ
ّ

249 ،192 ،191

املفيد

معاوية= معاوية بن أيب سفيان= معاوية

ابن حرب

،31 ،16

،92 -88 ،46 ،41 ،39 ،38 ،34
،147 ،145 -131 ،105 ،100 ،96

-167 ،158 -154 ،152 ،148
،252 ،250 ،245 ،236 ،222 ،170
259 ،256 ،254 ،253
املعتصم

44

ايس
املعتمد الع ّب ّ

37

معقل بن قيس

196 ،184

217 ،130 ،61



الكندي
املقداد= املقداد بن األسود
ّ

66 ،60

املقديس
ّ

82-80 ،49 ،40 ،21

املنجاب بن راشد ،الض ّب ّي

املنذر بن ربيعة

46
103 ،102

العبدي
املنذر بن مالك بن قطعة،
ّ

(أبو نرضة)

229

املنصور= أبو جعفر املنصور

،36

46

-200 ،198 -194 ،192 -183

ّ
حممد (أبو احلسن)،234 ،217
معل بن ّ

164

املزين
معقل بن يسار بن معرب
ّ

235

228

261 ،260 ،204
منقذ
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ُمنية بنت جابر

98

التميمي 180 -178
نعيم بن مسعود،
ّ

271

نفيع بن مرسوح

121

النّمر بن قاصد

133

ايس 203 ،201 ،191 ،42
املهدي الع ّب ّ 
ّ

الفاطمي
املهدي
ّ
ّ

املخزومي
مهدي
ّ

نعيم بن قيس

248 ،241

29

مهدي عبد احلسني النّجم 198 ،197

ّوبختي
الن
ّ

املازين (أبو حفص)
موىل آل كدير
ّ

الرشيد
الرشيد = ّ
هارون = هارون ّ

امله ّلب بن أيب صفرة


اهلادي الع ّبايس

182
184



البرصي)
البرصي (أبو صالح
ميزان
ّ
ّ

216

ناجي معروف
نارص خرسو

50
40 ،13

نافع بن احلارث الثقفي

41

املنصوري
نزار
ّ

20

ّسائي
الن ّ

224

نرص بن أمحد بن مأمون أبو القاسم
البرصي ،اخلبز أرزي
ّ

هانئ بن عروة بن الفضفاض بن نمران
املرادي
ابن عمرو،
ّ

نعثل

163

هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن

عامر بن عمرو بن أيب ربيعة بن ذهل بن
شيبان

205

ُهدْ بة

199

اهلرمزان

137

هشام بن عبد امللك ،196 ،185 ،39
258 ،257

اسبي
الر ّ
اهلفهاف بن مهند ّ

املنقري ،101
املنقري =
نرص بن مزاحم
ّ
ّ
98 ،97

203

241 ،203 ،198 ،112 ،52 ،42

271

138 ،131

66



166

اهلجيمي
هكنة بنت عمر بن سلمة،
ّ

192

 ................................................................. 344الت�ش ّيع يف الب�صرة
مهام بن غالب بن صعصعة بن ناصية ...
ّ

ابن متيم = أبو فراس= الفرزدق -256
258

اليشكري
يزيد بن احلارث،
ّ

110

يزيد بن أنيسة

260

يزيد بن ُثبيط (أو نبيط)

165 ،164

هند بنت أيب سفيان

171

هند بنت أيب عبيدة

184

واسع بن خرشم

199

يزيد بن معاوية ،158 ،108 ،36 ،16

الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمر

155

ابن أم ّية بن عبد شمس (أبو وهب)
=الوليد بن عقبة

الز ّيات
الضير ّ
ياسني ّ
احلموي
ياقوت
ّ

91 ،89 ،87
229

269 ،236 ،19

حييى بن معني بن عون بن زياد بن

الغطفاين (أبو زكريا) 81
املر ّي،
بسطامّ ،
ّ
البرصي (أبو
الوثقي،
حييى بن يعمر،
ّ
ّ

العدواين) = حييى بن يعمر
سليامن
ّ

246 ،217 ،79



ّهشيل ،167 ،160
يزبد بن مسعود الن ّ

168

يزد جرد

45

259

يزيد بن ربيعة
222 ،171 -167 ،162 ،159
يسار
يب
اليعقو ّ
التميمي
يعىل بن منية،
ّ

يوسف بن عمرو
ّحوي
يونس الن ّ

207 ،187
100-98
39
192

 -6فهر�سة القبائل والبيوتات والفرق
اإلباض ّية

260

أصحاب ابن زياد

164

األتراك

51

أصحاب األحنف

121

األحامرة

27

أصحاب اإلمام الباقر،224 ،223 

األدباء

233

271 ،243

حلسني270 ،166
أصحاب اإلمام ا ُ

األزد ،129 ،115 ،79 ،49 ،32 ،14

الرضا241 ،239 
أصحاب اإلمام ّ

-150 ،148 -145 ،142 ،133
259 ،252 ،195 ،185 ،159 ،153

الصادق،184 
أصحاب اإلمام ّ

أزد شنوءة

145

239 ،237 ،233 ،228 ،225 ،192

أزد عامن

152

أصحاب اإلمام
العسكري
ّ

األساورة

51 ،50 ،30 ،27

أسد

األُرسة األمو ّية

عيل بن احلسني=
أصحاب اإلمام
ّ
السجاد
أصحاب
ّ

124 ،74

221

169 ،88

،220 ،215

عيل= أصحاب اإلمام=
أصحاب اإلمام ّ

اإلسالم ،69 -66 ،45 ،40 ،27 ،11

أصحابه،138 ،134 ،108 ،66 

،120 ،119 ،102 ،89 ،77 ،76 ،72

،125 ،222 ،221 ،163 ،159 ،156

246 ،245 ،224 ،215 ،209 ،152
أصحاب إبراهيم

236

126

201 ،195

345
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والصادق
أصحاب اإلمامني الباقر
ّ
223 ،220



أصحاب

والعسكري 
ّ

اهلادي

اإلمامني

219

األئمة232 ،223 ،219 
أصحاب ّ

أصحاب اجلمل= أهل اجلمل ،38 ،12

،114 ،113 ،111 ،83 ،77 ،76
227 ،129-124 ،121 ،118
أصحاب احلديث

235 ،233

الرسول الكريم = أصحاب
أصحاب ّ

رسول اهلل = أصحاب
النبي،66 
ّ

275 ،261 ،231 ،225 ،139 ،92
أصحاب املثنّى

176

أصحاب املختار

178

أصحاب عائشة

115

أصحاب عبد اهلل بن إباض

260

أصحاب عبيد اهلل بن عمر

137

أصحاب عثامن بن حنيف

114

األعاجم

246

األعراب= أعراب ،124 ،105 ،82

240 ،208 ،125
آل أيب سفيان

82

آل أيب طالب

208 ،186

آل أيب معيط

87

آل حرب

262 ،259

عيل بن أيب طالب 208 ،160 
آل ّ
املازين
آل كدير
ّ
آل مروان

آل معاوية
اإلمام ّية

184
262
143

247 ،22

األمو ّيون ،160 ،153 ،141 ،62

259 ،258 ،169 ،161
أم ّية
األنبياء

252
269 ،237

األنصار ،67 ،65 ،59 ،38 ،16 ،12

190 ،122 ،114 ،94

حلسني
أنصار اإلمام ا ُ

166

عيل115 ،111 ،92 
أنصار اإلمام ّ
أهايل الكوفة

116 ،89
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أهل البرصة ،35 -33 ،15 ،13 ،12
،94 -92 ،80 ،78 ،74 ،70 ،48
،114 ،113 ،110 ،102 ،101

-130 ،128-126 ،121-118
،148 ،146 ،144 ،143 ،139 ،135
،162 ،160 -154 ،152-150
،177 ،171 ،169-167 ،164
،204 ،200 ،189 ،183 ،182 ،178
،231 ،226 ،222 ،216-214 ،206
271 ،252 ،241 ،240
أهل احلجاز

155

أهل ّ
الذ ّمة

50

أهل ّ
الشام ،132 ،100 ،91 ،82

،155 ،145 ،138 ،137 ،135 ،134
257 ،186 ،182

أهل العالية 252 ،133 ،49 ،34 ،33
أهل العراق ،155 ،139 -136 ،102
158

أهل القبلة

260

أهل الكوفة ،115 ،93 ،92 ،84 ،48
،181 ،154 ،132 ،130 ،118 ،116

241 ،200 ،186 ،182
أهل ا َملدينة

222 ،184 ،112

أهل اليمن

102

أهل فارس

196 ،68

أهل ِمرص

93

أهل م ّكة

128 ،82

ِ
باهلة

208 ،203 ،34

بجيلة

173

ني
الربيد ّي َ

209

البرص ّي َ
ني ،38 ،37 ،31
ون = البرص ّي َ

،110 ،108 ،107 ،83 ،52 ،51 ،49
،169 ،162 ،154 ،140 ،129 ،121
،245 ،235 ،206 ،183 ،175 ،170
255

البغداد ّي َ
ون

198

بكر البرصة

134

بكر بن وائل ،118 ،117 ،49 ،33

،227 ،146 ،137 ،133 ،129 ،124
228

بنو الع ّباس207 ،206 ،201 ،82 ،61
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بنو ُأم ّية ،98 ،96 ،90 ،87 ،84 ،61
259 ،256 ،182 ،170 ،146 ،141
بنو ض ّبة

بنو ُقشري

بنو ِم ْه َزم
بني احلدّ ان
بني ال َق ْي
بني ُبويه

129
253
268
259 ،146 ،145
154
209

بني تيم اهلل بن ثعلبة

134

بني راسب

184



بني سعد= بني سعد بن زيد مناة بن متيم

179 ،167 ،31

بني شهاب
بني عامر

169
34 ،32 ،31

بني عائش بن مالك بن تيم اهلل بن ثعلبة
ابن بكر بن وائل

137

بني عبد املدان

252

بني ِعجل

33

عدي
بني ّ

79 ،14

عدي بن جشم
بني ّ

33

255

عيل 
بني ّ

255

بني فاطمة 

67

بني قريظة
بني كعب بن سعد بن متيم

196

بني مازن

111

بني مازن بن منصور
بني مالك

98
225 ،32 ،31

بني مالك بن أسد

225

بني جماشع

79 ،14

بني مروان

82

بني منقر

31

بني ناجية

129

بني نرص

32

بني نوفل= بني نوفل بن عبد مناف ،27
98

بني هاشم

،256-254 ،184 ،44

بني يشكر

195 ،194

259

األموي
البيت
ّ

258 ،170 ،87
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اهلاشمي
البيت
ّ
ّابعني
الت َ

183

حنابلة

80

219 ،73 ،70 ،12،13

احلنبل ّية

21

تُراب ّية

142

التك
ُّ

42

متيم = بنو متيم ،49 ،48 ،44 ،33-31
،140 ،138 ،134 ،133 ،131 ،120
،153 ،152 ،150 ،148 ،147 ،143
،198 ،180 ،179 ،178 ،168 ،167
226 ،208

134

متيم البرصة

التو َ
ابني ،155 ،92 ،63 ،16
التو َ
ابون= ّ
ّ
240 ،239 ،175-171

ثقيف

35

حنظلة= حنظلة البرصة
ني
اخلراسان ّي َ

ُخزاعة

134 ،49
183

126 ،70 ،49 ،40

اخلضارمة

27

اخلوارج ،150 ،149 ،138 ،84 ،36

239 ،215 ،209 ،207
ذبحان
ُذهل= ُذهل البرصة

29
134 ،49

الرباب= رباب = رباب البرصة ،49
ّ
134 ،133

ربيعة ،119 ،102 ،77 ،49 ،32

اجلارود ّية

180

ني
اجلارود ّي َ

32

،157 ،146 ،142 ،137 ،135 ،129

اجلاهل ّية

155 ،152 ،102 ،91

حرور ّية

82

رعني

29

احلفص ّية

260

الروافض
ّ

80

ح َي
ِْ

ني
احلمري ّي َ

137
259

227

الزبري ّية
ّ

178

الزرادشت ّيني
ّ

50

الزط
ُّ

50
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الزنج238 ،208 ،207 ،42 ،37 ،36
ِّ
الزيد ّية182 ،204 ،203 ،196 ،180
ّ
ني
الساسان ّي َ
ّ

152 ،27
261

ني
السامر ّي َ
ّ

243

السيان
ُّ

سعد ورباب البرصة

ُسليم

السودان
ّ

134
34
239 ،50

السيابجة
ّ

50

،162 ،161 ،159-155 ،153
،171 ،169 ،168 ،166-164
،207 ،204 ،183 ،182 ،179 ،175
،231 ،229 ،218 ،215 ،213 ،209
،251 ،249 ،240 ،237 ،234 ،233
،267 ،266 ،264 ،259 ،256 ،252
277 ،276 ،272 ،271 ،268
شيعة الكوفة

255 ،183

ّ
الشيعة= شيعة ،22 ،21 ،15 ،14

،68 ،66 ،64 ،63 ،61 ،60 ،59

ّ
الشعراء،265 ،250 ،240 ،107 ،20

،84 ،81-79 ،78 ،77 ،74 ،73 ،69

شعراء اإلسالم

253

،207 ،200 ،191 ،190 ،185 ،183

شعراء البرصة

268

شعراء ّ
الشيعة

270

شعراء برص ّي َ
ون

250

268

املؤمنني =
عيل = شيعة أمري
َ
شيعة اإلمام ّ
عيل،73 ،68 ،66 ،61 ،60 
شيعة ّ
150 ،148 ،141 ،137 ،82

شيعة البرصة ،87 ،85 ،20 ،16 ،15
،141 ،139 ،138 ،130 ،107 ،94

-181 ،175 ،165 ،164 ،162 ،92

،246 ،241 ،232 ،222 ،217 ،215
،270 ،267 ،255 ،252 ،250 ،247
277 ،275

الصحابة ،70 ،66 ،65 ،19-17 ،12
ّ
،219 ،218 ،214 ،112 ،93 ،74
262 ،261 ،259 ،231 ،226
ض ّبة= بني ض ّبة

225 ،133 ،129

طيء

169 ،124 ،117
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عاد

154

عرب العراق

208

ني
العا َل َ

261

علامء األدب

249

عائشة -101 ،99-96 ،93 ،84 ،76

علامء البرصة

242 ،240

،122 ،120 ،119 ،115 ،114 ،110
250 ،227 ،145 ،133 ،129-125
الع ّباس ّي َ
ني
ون= الع ّباس ّي َ

،183 ،36

،207 ،205 ،200 ،196 ،195 ،185
264

عبد القيس ،74 ،49 ،33 ،32 ،13

،119 ،114 ،111 ،93 ،78 ،77 ،76
،164 ،142 ،134 ،133 ،129 ،125
268 ،225 ،177-174 ،165
عبد شمس

27

عثامن ّية ،101 ،84-82 ،21 ،12 ،11
235 ،169 ،142

العجم

208 ،28 ،27

عدوان بن قيس بن عيالن 247-246
العرب ،48 ،34 ،31 ،30 ،28 ،25 ،11
،240 ،237 ،213 ،75 ،68 ،52 ،50

272 ،257 ،248-246 ،244-242

العلو ّية

207 ،183 ،182 ،178

ني ،198 ،195 ،185 ،179
العلو ّي َ
206

134

عمرو وحنظلة البرصة
غطفان

34

فتيان

173

الفرس  243 ،208 ،118 ،68 ،28
القدر ّية = قدر ّية
القرامطة 

80 ،21
209 ، 42 ،37 ،35

قريش ،139 ،134 ،90 ،38 ،35
263 ،258 ،254 ،190 ،154
قيس البرصة

135 ،32

قيس بن عيالن

203

الكافري َن

180

ك ّفار

ني
الكوف ّي َ

260
182 ،155

 ................................................................. 352الت�ش ّيع يف الب�صرة
الكيسان ّية

ني 
ال ّلغو ّي َ

178

نزار

255

246 ،243 ،25 ،19

النّصارى

82 ،50

134

ني
اهلاشم ّي َ

166

228 ، 33

هوازن

103

68 ،21

الواقفة

235

َ
مسلمني ،30 ،29 ،27 ،26
مسلمون=
َ

اليزيد ّية

260

َلَازم

املسامعة

املسترشقني
َ

،76 ،68 ،67 ،54-52 ،50 ،47 ،33
،96 ،95 ،92 ،91 ،89 ،82 ،77
،117 ،116 ،112 ،108 ،105 ،103
،141 ،132 ،124 ،122 ،120 ،119
،154 ،151 ،149 ،148 ،146 ،145
،220 ،218 ،213 ،183 ،179 ،167
277 ،275 ،230 ،226 ،223 ،221
املرشكني
َ
ُمرض

260 ،103 ،53
102 ،49

َ
املهاجرون= املهاجري َن ،94 ،67 ،65

122 ،116
املوايل

245 ،51 ،50

الن ِ
ّاص ِ
بني

261

النّحو ّيني

246 ،243 ،19

اليهود

68 ،50

ال ُيونان

243
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األبطح

األُ ُب ّل ة

164

بامخرى

53 ،51 ،30 ،27

األبواء

بحر فارس

183

البحرين

أردشريخره

45

ُبخارى

السواد
أرض ّ

88

أرشاف

اصطخر
إفريقيا

89

إقليم اهلند

51

األنبار

،124 ،119 ،116 ،112 ،111 ،107
،144 -140 ،137-129 ،127
،157 ،156 ،154 -150 ،148

-182 ،180-174 ،172-159
،191

51

بابل

251

271

،105 -98 ،94 -87 ،84 -73

264 ،209 ،205 ،200
أوطاس

51

،71 ،70 ،64 ،57 ،55 -45 ،43

133 ،34

103

74 ،37 ،35 ،33 ،32

البرصة -25 ،23-19 ،17 ،14-11

األهواز ،196 ،193 ،79 ،54 ،45

أواسط آسيا

11

ِم ْر َبد البرصة

97
74

201 ،184

،200-193

،207-202

،220 ،219 ،217-214 ،209

-228 ،226 ،225 ،223 ،222

،243 ،241 ،240 ،237 ،236 ،232

353
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277 -275 ،272 ،271 ،269-266

جامع احلدّ ان

146

،264 ،259 ،256 ،255 ،250-247

جلحفة
ا ُ

221

يب
بطائح العراق اجلنو ّ

207

اجلحيم

269

البطحاء

258

اجلزيرة

201 ،84-82 ،78

15

أسواق البرصة

بغداد ،198 ،112 ،81 ،42 ،26

،267 ،264 ،241 ،236 ،232 ،202
272 ،271

الشام = ّ
بالد ّ
الشام -82 ،75 ،69 ،27

،100 ،99 ،92-90 ،88 ،87 ،84
،138 ،137 ،135 ،134 ،132 ،131
،170 ،169 ،156-154 ،145 ،141
257 ،190 ،188 ،186 ،182

بالد فارس= فارس ،54 ،50 ،38 ،29

256 ،197 ،196 ،87 ،74 ،68
ب ْلخ
البيت = الكعبة
تبوك
الكرخي
تربة
ّ
هتامة

47
258 ،257 ،170
67
232
74

جزيرة العرب

11

اجلزيرة الفرات ّية

174

جلوالء

205

جنّة عدْ ن

262

احلبشة

226 ،67 ،34 ،27

احلجاز ،171 ،156 ،155 ،69 ،34

184 ،177

احلجر األسود

257

حران
ّ

135

حل َرم
ا َ

حروراء

164
260

احلسا

37

خ ّفان

250

احلممات
ّ
احلميمة

46 ،45
203 ،82

الفهار�س الفن ّية/الأماكن والبلدان والبقاع 355 ..........................................
117

حنو ذي قار
حنني
احلوأب

132 ،126 ،67
109 ،105 ،104

خراسان ،144 ،79 ،78 ،71 ،48 ،38

265 ،205 ،201 ،185 ،183 ،182
اخلُريبة

266 ،50 ،45 ،29-27

عيل 
خطوة اإلمام ّ

40 ،13

ذي قار

130 ،119-117 ،76

الربذة
ّ

129 ،117 ،116 ،91

الرحبة = رحبة بني هاشم
ُّ
َر ْض َوى

الر ّقة
َّ

الري
ّ

44
264 ،263

135 ،131 ،87
241 ،208

51 ،28 ،26

الزابوقة
ّ

175 ،111

الزاوية
ّ

124

دار اإلمارة ،111 ،44-42 ،40 ،15

الساة
ّ

يب
اخلليج العر ّ

خيرب

221 ،70

196-194 ،152 ،113
الرزق
دار ّ

دار عثامن
الدّ ّباغني
دجلة

39
93
111

ِس ِج ْستان

47
82

السقيفة = سقيفة بني ساعدة ،67 ،65
ّ
238 ،73

سكّة ابن سمرة

35

سكّة قريش

35

47

دجلة العوراء

27 ،11

َس َمر

دست ميسان

54

دمشق

264 ،201

السواد
ّ

الدّ هناء

44

َد ْوح خم

261

سوق اإلبل

40

الرقيق
سوق ّ

40

السند
ّ

السوس
ّ

236
93 ،50 ،27
157
45
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سوق القدّ احني

40

القصابني
سوق ّ

40

السوق الكبري
ّ

40

الكحالني
سوق
ّ

40

سوق الكحالء

40

سوق املِ ْر َبد

240 ،37

الوزانني
سوق ّ

40

سوق خزاعة

40

سوق عبد اهلل

40 - 38

سوق عثامن
شارع املِ ْر َبد

40
35

شاطئ الفرات

131

ّ
شط العرب

48 ،28

ّ
شط عثامن

88 ،35

ص ّفني

135

الصني
ّ

53 ،37 ،30 ،27

ال ّطائف
الطفّ

126 ،121 ،67 ،41 ،35
255 ،158 ،16

العراق -53 ،40 ،36 ،30 ،28 ،11

،139 -136 ،102 ،96 ،83 ،55

،208 ،207 ،188 ،158 ،155 ،154
267 ،264 ،257 ،256 ،216

ِ
العرا َقني

171 ،55

ال َعروض

248

َع َس َفان

258
169

العقبة

260 ،152 ،32

ُعامن

157

عني التمر

عني الوردة ،239 ،174 ،173 ،155
240

الغدير= غدير خم

221 ،72

الفرات = هنر الفرات 251 ،135 ،28
فرات البرصة
فرج اهلند

208
53 ،37 ،27
169

القرعاء
قرص اإلمارة

163 ،148

قرص البيضاء

44

قرص ُسنيبل

152

كربالء

،168 ،166 ،84 ،63 ،62

263 ،255 ،169

الفهار�س الفن ّية/الأماكن والبلدان والبقاع 357 ..........................................
الكوفة ،78 ،77 ،55 ،48 ،34 ،27

مسجد البرصة ،43 -41 ،20 ،13

،135 ،133 -130 ،118-116

املسجد اجلامع ،44 -40 ،33 ،15

،103 ،100 ،93-89 ،87 ،84-82
-158 ،156-153 ،148 ،143
،171 ،170 ،164-162 ،160

-186 ،184-181 ،178-174
،205 -200 ،193 ،190 ،188
277 ،272 ،255 ،242 ،237 ،236
سوق باب اجلامع
املدائن

40

205 ،172 ،156 ،29 ،28

النورة ،71 ،28 ،27
املدينة = املدينة ّ

،98 ،97 ،93-89 ،87 ،84 ،82
،129 ،116 ،114-112 ،109 ،101
،185-183 ،170 ،158 ،157 ،137
،221 ،220 ،205 ،199 ،190 ،189

ا َمل َذار

املسجد اجلامع = الكوفة

153

مسجد احلدّ ان

147

املسجد احلرام

183 ،93

مسجد بني عدي

79 ،14

مسجد بني جماشع

79 ،14

مسناة البرصة

111

مرص ،132 ،93 ،92 ،90 ،88 ،87

264 ،190 ،154 ،142 ،141 ،135
معان

82

املغرب

89

مقرب بني يشكر

176 ،175

مقربة بني مازن

111

180 ،177

مكّة ،87 ،84 ،82 ،67 ،37 ،34

املِ ْر َبد ،240 ،111 ،107 ،37 ،35

249

عيل 
مسجد اإلمام ّ

194 ،153

195 ،194

258 ،248 ،226 ،222
الرزق
مدينة ّ

241 ،231 ،215 ،175 ،128

40

،128 ،127 ،107 ،103 ،100-96

،169 ،164 ،159 ،158 ،141 ،134
،248 ،226 ،221 ،205 ،183 ،170
258
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منى
َم ْيسان

164
180،191 ،54 ،47
75

ن َْجران

النُّخيلة 173 ،172 ،134 ،133 ،34
هنر بالل

39

هنر معقل

228

النّهروان

215

اهلاشم ّية

184

َه َجر

37

اهلند

74 ،53 ،51 ،37 ،27

واسط ،180 ،117 ،54 ،51 ،42

205 ،201 ،198 ،196 ،191
واقصة

169

ورتني

208

الياممة

203 ،27

اليمن ،138 ،102 ،99 ،98 ،96 ،67
205 ،157 ،156

 -8فهر�س الوقائع واحلوادث والأ ّيام
ُأحد

135 ،52

بدر

135 ،71 ،27

الصغرى
بدر ّ

204

الرضوان
بيعة ّ

71

،141 ،140 ،138 ،136 ،133 ،131
،181 ،157 ،152 ،151 ،147-144

،240 ،239 ،227 ،225 ،215 ،214
276 ،275 ،252 ،250

حرب ص ّفني= ص ّفني= وقعة ص ّفني=

ثورة إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن ،36

يوم ص ّفني ،48 ،34 ،32 ،18 -16

204 ،203 ،198 ،189 ،183
ثورة ابن طباطبا

204

السايا
ثورة أيب ّ

275 ،206 ،205

التوابني
ثورة ّ
الزنج
ثورة ّ
ثورة املختار

،126 ،101 ،89 ،77 ،73 ،70 ،64
،141-135

،133-130

،145

،240 ،239 ،227 ،173 ،155 ،146

174 ،155 ،92

263 ،259 ،252 ،250

209 -207

الغدير= يوم غدير خم

174 ،92 ،16

الصغرى
الغيبة ّ

اجلمل = حرب اجلمل= معركة اجلمل

الغيبة الكربى

= واقعة اجلمل = يوم اجلمل -17 ،15

فتح م ّكة

75 ،73 ،48 ،38 ،34 ،32 ،31 ،19

261 ،221
236 ،14
14
127 ،87 ،67

احلرضمي= فتنة ابن
فتنة عبد اهلل ابن
ّ

-100 ،98 ،96-93 ،89 ،83 ،77 -

احلرضمي
ّ

-124 ،115 -111 ،108 ،104

359

،141 ،134 ،32 ،16
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222 ،151 ،148
الزبري
فتنة ابن ّ

144

النّهروان

215

واقعة الطفّ 255 ،161 ،160 ،158
يوم اخلُريبة
يوم خيرب= فتح خيرب
السقيفة
يوم ّ

263
221 ،70
238

يوم عاشوراء

166

يوم عرفة

221

يوم النّهر

263

 -9فهر�س امل�صادر واملراجع
آن الك َِر ْي ُم
 -ال ُق ْر ُ

حممد (ت 1232/#630م).
عيل بن ّ
 -ابن األثري ،عز الدّ ين ،أبو احلسنّ ،

حممد عبد املنعم الربي ،وعادل
ُ -1أسد الغابة يف معرفة ّ
الصحابة ،حتقيق وتعليقّ :

أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت( ،د.ت).

 -2الكامل يف التّاريخ ،ح ّققه :أبو الفداء ،عبد اهلل القايض ،دار الكـتب العلم ّية،

بريوت ،ط2006 ،4م.

-3ال ّلباب يف هتذيب األنساب ،بريوت ،دار صادر( ،د.ت).

حممد اجلزري (ت606هـ1209/م)
السعادات املبارك بن ّ
 ابن األثري ،جمد الدّ ين أبو ّحممد ال ّطناحي ،دار
-4النّهاية يف غريب احلديث ،حتقيق :طاهر ّ
الزاوي ،وحممود ّ

التفسري ،قم ،ط2005 -#1426 ،1م.

عيل بن إسامعيل (ت941/#330م).
ّ
األشعري ،أبو احلسنّ ،

 -5مقاالت اإلسالم ّيني واختالف املص ّلني ،حتقيق ورشح :الدّ كتور ّنواف اجلراح،

دار صادر ،بريوت ،ط2006 ،1م.

حممد (ت957/#346م).
ّ
االصطخري ،إبراهيم بن ّ

حممد جابر عبد العال ،القاهرة 1958 ،م.
 -6املسالك واملاملك ،حتقيقّ :
اهلجري).
األفندي ،عبد اهلل (من علامء القرن الثاين عرش
ّ
ّ

 -7رياض العلامء وحياض الفضالء ،منشورات اخل ّيام ،قم ،ط.#1401 ،1

361
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حممد (ت1181/#577م).
ّ
الرمحن بن ّ
األنباري ،أبو الربكات ،كامل الدّ ين ،عبد ّ
 -8نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء ،مكتبة األندلس ،بغداد ،ط1970 ،2م.
الرمحن بن أمحد (ت1355/#756م).
اإلجيي ،عضد الدّ ين ،عبد ّ
ّ

 -9املواقف ،دار الكتب ،بريوت1985 ،م.

الرازي (ت1189/#585م).
عيل بن عبيد اهللّ ،
 -ابن بابويه ،منتخب الدّ ينّ ،

َ
املهدي ،قم ،ط.#1408 ،1
األربعون حديث ًا ،حتقيق ونرش :مدرسة اإلمام
-10
ّ

املرعيش ،قم،
األرموي ،مهر ،آية اهلل
 -11فهرست ،حتقيق :جالل الدّ ين ،حمدّ ث
ّ
ّ

.#1336

املالكي (ت1055/#474م).
 الباجي ،أبو الوليد ،سليامن بن خلف بن سعد بن أ ّيوب،ّ
الصحيح ،حتقيق :أمحد
 -12التّخريج والتّجريح َملن خرج عنه
البخاري يف اجلامع ّ
ّ

البزاز ،وزارة األوقاف ّ
والشؤون اإلسالم ّية املغرب ّية ،مراكش( ،د.ت).
ّ
حممد بن إسامعيل (ت869/#256م).
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
 -13التاريخ الكبري ،املكتبة اإلسالمية ،ديار بكر( ،د.ت).
البخاري ،دار الطباعة ،اسطنبول1981 ،م.
 -14صحيح
ّ

حممد بن خالد (ت887/#274م).
الربقي ،أمحد بن ّ
ّ

الربقي ،ط ،1منشورات جامعة طهران( ،د.ت).
 -15رجال
ّ

احلسيني ،دار الكتب اإلسالم ّية( ،د.ت).
 -16املحاسن ،حتقيق :جالل الدّ ين
ّ
نجي (ت1377/#779م).
حممد ،ال ّط ّ
حممد بن عبد اهلل بن ّ
 -ابن ب ّطوطةّ ،

املسمة :حتفة النّ ّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار،
 -17رحلة ابن ب ّطوطة ّ

رشحه وكتب هوامشه :طالل حرب ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط2002 ،3م.
البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت1682/#1093م).
ّ
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َ
ة/امل�صا ِدر َو َ

ولب لباب لسان العرب ،املطبعة املنري ّية ،ط( ،1ب.ت).
 -18خزانة األدب ّ

البكري ،أبو عبيد اهلل ،عبد اهلل بن عبد العزيز (ت1094/#487م).
ّ

الس ّقا ،عامل
-19معجم ما استُعجم من أسامء البالد واملواضع ،حتقيق :مصطفى ّ

الكتب ،بريوت ،ط.#1403 ،3

البالذري ،أبو احلسن ،أمحد بن حييى بن جابر (ت 892/#279م).
ّ

املحمودي ،إحياء ال ّثقافة
حممد باقر
ّ
 -20أنساب األرشاف ،ح ّققه وع ّلق عليهّ :

اإلسالم ّية ،قم ،ط1995-#1416 ،2م.

 -21فتوح البلدان ،بإرشاف :جلنة حتقيق الرتاث ،مكتبة اهلالل ،بريوت1988 ،م.

عيل (ت1092/#485م).
ّ
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن ّ
السنن الكربى ،دار الفكر ،بريوت( ،ب.ت).
ّ -22

حممد بن عيسى بن سورة (ت892/#279م).
ّ
الرتمذيّ ،

حممد عثامن ،دار الفكر  ،بريوت،
 -23سنن
ّ
الرمحن ّ
الرتمذي ،حتقيق وتصحيح :عبد ّ

ط1983 ،2م.

 -ابن تغري بردي ،مجال الدّ ين ،أبو املحاسن (ت1469/#874م).

الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،وزارة ال ّثقافة واإلرشاد ،القاهرة،
 -24النّجوم ّ

(د.ت).

ّفريش ،مصطفى بن احلسني ُ
سيني ّ
اهلجري).
(توف يف القرن احلادي عرش
ّ
احل ّ
 -الت ّ

مؤسسة آل البيت  ،ط.#1418 ،1
الرجال ،حتقيقّ :
 -25نقد ّ

عيل (ت994/#384م).
 التّ
ّنوخي ،أبو عيل ،املحسن بن ّ
 -26الفرج بعد ّ
الشدة ،قم ،ط.#1364 ،2

 -27نشوار املحارضة  ،حتقيق :ع ّبود ّ
اجلي ،دار صادر ،بريوت1978 ،م.
الش ّ
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ّيسابوري (ت/#429
حممد بن إسامعيل ،الن
ّ
عالبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن ّ
 -ال ّث ّ

1737م).

حممد قميحة ،دار
 -28يتيمة الدّ هر يف حماسن أهل العرص( ،حتقيق :الدّ كتور مفيد ّ

الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط1983 ،1م.

حممد ،الكويف (ت897/#283م).
قفي ،أبو اسحاق ،إبراهيم بن ّ
 -ال ّث ّ

الس ّيد جالل الدّ ين املحدّ ث ،مطبعة هبمن( ،د.ت).
 -29الغارات ،حتقيقّ :
 -اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر بن حمبوب (ت868/#255م).

 -30البيان والتبيني ،مكتبة اهلالل ،بريوت( ،د.ت).

عيل أبو ملحم،
 -31رسالة صناعة الكالم ضمن رسائل اجلاحظ الكالم ّية ،حتقيقّ :

بريوت ،ط1987 ،1م.

عيل بن يوسف (من أعالم القرن /# 7ق13م).
 -ابن جبري ،زين الدّ ينّ ،

جممع اإلمام اهلادي  ،مشهد ،ط،1
سينيّ ،
 -32هنج اإليامن ،حتقيق :أمحد احلُ ّ

1988م.

عيل (ت1413/#816م).
عيل بن ّ
ّ
حممد بن ّ
اجلرجاين ،أبو احلسنّ ،

مؤسسة التّاريخ العريب ،بريوت ،ط2003 ،1م.
 -33التعريفات ،حتقيقّ :
 -ابن جني ،أبو الفتح عثامن (ت1001/#392م).

حممد عيل الن ّّجار ،املكتبة العلم ّية ،بريوت ،ط1985 ،1م.
 -34اخلصائص ،حتقيقّ :

عيل (ت1116/#597م).
 ابنّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ

 -35املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب

العلم ّية ،بريوت ،ط1992-#1412 ،4م.

محاد (ت1003/#393م).
ّ
اجلوهري ،إسامعيل بن ّ
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َ
ة/امل�صا ِدر َو َ

الصحاح تاج ال ّلغة وصحاح العرب ّية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور الع ّطار ،دار
ّ -36

العلم للماليني ،بريوت ،ط1987/#1407 ،4م.

حممد بن إدريس(ت938/#327م).
 ابن أيب حاتمّ
الرمحن بن ّ
حممد ،عبد ّ
الرازي ،أبو ّ
يب ،بريوت ،ط1952-#1371 ،1م.
 -37اجلرح والتعديل ،دار إحياء الرتاث العر ّ

حممد بن أيب عثامن (ت1188/#584م).
احلازمي ،أبو بكرّ ،
ّ

 -38عجالة املبتدئ وفضالة املنتهى يف النّسب ،حتقيق :عبد اهلل كنون ،املطابع

األمري ّية ،القاهرة1965 ،م.

احلسكاين ،عبيد اهلل بن أمحدّ ،
ّيسابوري (من أعالم
احلنفي ،الن
احلذاء،
 احلاكمّ
ّ
ّ

اهلجري.
القرن اخلامس
ّ

املحمودي ،طهران ،ط،1
حممد باقر
ّ
 -39شواهد التّنزيل لقواعد التّفصيل ،حتقيقّ :

1991م.

البستي (ت965/#354م).
حممد بن ح ّبان بن أمحد،
ّ
 -ابن ح ّبانّ ،

 -40ال ّثقات ،جملس دائرة املعارف العثامن ّية ،حيدر آباد الدّ كن ،ط.#1393 ،1

الفاريس
عيل،
ّ
 -41صحيح ابن ح ّبان ،ترتيب :ابن بلبان ،عالء الدّ ين بن ّ
الرسالة ،ط.#1414 ،2
مؤسسة ّ
(ت ،)#739حتقيق :شعيب األرناؤوط ،منشورات ّ
حممد إبراهيم زايد ،مكّة( ،د.ت).
 -42املجروحني ،حتقيقّ :

 -43مشاهري علامء األمصار ،حتقيق :م .فاليشمهر ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،

1959م.

حممد بن حبيب (ت859/#245م).
 ابن حبيب ،أبو جعفرّ ، -44املحرب ،مطبعة الدّ ائرة1961 ،م.

املنمق يف أخبار قريش ،عني بتصحيحه والتعليق عليه :خورشيد أمحد فاروق،
ّ -45
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دائرة املعارف العثامن ّية ،حيدر آباد الدّ كن ،ط1964-#1384 ،1م.

عيل (ت1448/#852م).
 ابن حجرّ
العسقالين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ

الصحابة  ،حتقيقّ :
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب
 -46اإلصابة يف متييز ّ

العلم ّية ،بريوت ط.#1415 ،1

لفي ،القاهرة ،ط1978 ،2م.
الس ّ
 -47األمايل املطلقة ،حتقيق :محدي عبد املجيد ّ

 -48تقريب التّهذيب خلامتة احل ّفاظ ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار املكتبة

العلم ّية ،بريوت ،ط.#1975 ،2

 -49هتذيب التّهذيب ،دار الفكر ،بريوت ،ط.#1404 ،1

البخاري ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت،
 -50فتح الباري يف رشح صحيح
ّ

ط( ،2د.ت).

األعلمي ،بريوت ،ط1971-#1390 ،2م.
مؤسسة
ّ
 -51لسان امليزانّ ،

 -ابن أيب احلديد ،أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهلل (ت656هـ1258/م)

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
 -52رشح هنج البالغة ،حتقيقّ :

1987 -#1407م.

حممد بن احلسن (ت1692/#1104م).
احلر
العاميلّ ،
 ّّ

احلسيني ،نرش دار اإلسالم ،قم ،ط.#1404 ،1
 -53أمل اآلمل ،حتقيق :أمحد
ّ

اهري (ت1063/#456م).
عيل بن أمحد ،ال ّظ
ّ
 ابن حزم ،أبو ّحممدّ ،

السالم هارون ،دار املعارف ،مرص،
 -54مجهرة أنساب العرب ،حتقيق :عبد ّ

1962م.

حممد بن منصور بن أمحد (ت1202/#598م).
احلل ،أبو جعفرّ ،
 -ابن إدريس ّ ّ

اإلسالمي ،قم ،ط،2
مؤسسة النّرش
ّ
السائر ،احلاوي لتحرير الفتاويّ ،
ّ -55

.#1411
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األسدي (ت1325/#726م).
املطهر،
احلل ،أبو منصور ،احلسن بن يوسف بن ّ
ّ
 ّّمؤسسة آل البيت  ،قم ،ط.#1414 ،1
 -56تذكرة الفقهاء ،حتقيقّ :

مؤسسة النّرش
الرجال ،حتقيق :جواد الق ّيوميّ ،
 -57خالصة األقوال يف معرفة ّ

اإلسالمي ،ط.#1417 ،1
ّ

 -ابن حنبل ،أبو عبد اهلل ،أمحد (ت855/#241م).

الصغري ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،1
 -58التاريخ ّ

1986م.

الرسالة ،بريوت،
الصحابة ،حتقيق:
 -59فضائل ّ
مؤسسة ّ
حممد ع ّباسّ ،
ويص اهللّ ،
ّ

ط1983-#1403 ،1م.

 -60املسند ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).

حممد (ت902/#290م).
 -ابن حنبل ،عبد اهلل بن أمحد بن ّ

حممد سعيد بسيوين ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت2003 ،م.
السنّة ،حتقيقّ :
ّ -61
القندوزي (ت1877/#1294م).
احلنفي ،سليامن بن إبراهيم،
ّ
ّ

احلسيني ،منشورات دار
عيل مجال أرشف
ّ
 -62ينابيع املو ّدة لذوي القربى ،حتقيقّ :

األسوة للطباعة والنرش ،إيران.#1416 ،

ينوري ،أمحد بن داوود (ت896/#282م).
 أبو حنيفة الدّّ

السعادة،
 -63األخبار ال ّطوالّ ،
الرافع ،مطبعة ّ
حممد سعيد ّ
صححه وضبط ألفاظهّ :

مرص ،ط.#1330 ،1

ّصيبي (ت977/#367م).
 ابن حوقل ،أبو القاسم ،النّ

 -64صورة األرض ،املكتبة احليدر ّية ،قم ،ط2007-#1428 ،1م.

اخلزرجي ،صفي الدّ ين ،أمحد بن عبد اهلل (ت1517/#923م).
ّ
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 -65خالصة هتذيب الكامل ،املطبعة احليدر ّية ،ط.#1322 ،1

 -خرسو ،نارص (ت 1052/#444م).

 -66سفرنامة ،ترمجة وتقديم :حييى ّ
اخلشاب ،مرص ،ط.#1364 ،1

عيل بن ثابت (ت1071/#463م).
 اخلطيبّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ

 -67تاريخ بغداد ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،

ط1997-#1417 ،1م.

السنّة النّبو ّية ،ط1974 ،3م.
 -68تقييد العلم ،دار إحياء ُّ

الرحلة يف طلب احلديث ،حتقيق :نور الدّ ين عرت ،دار العلم ،بريوت ،ط،1
ِّ -69

.#1935

األنصاري ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
 -70الفقيه واملتف ّقه ،حتقيق :إسامعيل
ّ

1998م.

احلرضمي (ت1406/#808م).
حممد
ّ
الرمحن بن ّ
 -ابن خلدون ،عبد ّ

املسمى كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أ ّيام العرب
 -71تاريخ ابن خلدون،
ّ
ِ
يب،
السلطان األكرب ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
والعجم والرببر ،و َم ْن عارصهم م ْن ذوي ّ
بريوت ،ط( ،4د.ت).

 -72املقدّ مة ،دار القلم ،بريوت ،ط1984 ،5م.

حممد (ت1283/#681م).
 -ابن خ ّلكان ،أبو الع ّباس ،شمس الدّ ين ،أمحد بن ّ

الزمان ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار صادر ،بريوت،
 -73وفيات األعيان وأنباء أبناء ّ

1978م.

 -ابن خ ّياط ،خليفة بن خ ّياط (ت855/#240م).

العراقي،
العلمي
العمري ،املجمع
 -74تاريخ خليفة بن خ ّياط ،حتقيق :أكرم ضياء
ّ
ّ
ّ
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بغداد ،ط1967 ،1م.

 -75الطبقات ،حتقيق :سهيل زكّار ،دار الفكر ،بريوت.#1414 ،

عيل بن عمر بن أمحد (ت995/#385م).
 الدّ ارّ
قطني ،أبو احلسنّ ،

قطني ،حتقيق :جمدي بن منصور ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
 -76سنن الدّ ار
ّ

ط1996 ،1م.

ّ
(توف بعد سنة
احلل
عيل بن داوودّ ّ ،
 ابن داوود ،تقي الدّ ين ،احلسن بن ّ1370/#707م).
 -77رجال ابن داوود ،املطبعة احليدر ّية ،النجف األرشف1972 ،م.

جستاين (ت888/#275م).
الس
ّ
 -أبو داوود ،سليامن بن األشعثّ ،

حممد ال ّلحام ،دار الفكر ،بريوت ،ط،1
 -78سنن أيب داوود ،حتقيق :سعيد ّ

1990 /#1410م.

األزدي (ت932/#321م).
حممد بن احلسن،
ّ
 -ابن دريد ،أبو بكرّ ،

حممد هارون ،مطبعة املسرية ،بريوت ،ط،2
السالم ّ
 -79االشتقاق ،حتقيق :عبد ّ

1980م.

 -80مجهرة ال ّلغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،1

1987م.

ؤيل ،أبو األسود ،ظامل بن عمرو بن سفيان (ت688/#69م).
 -الدّ ّ

ّري ،حتقيقّ :
الشيخ
السك ّ
 -81ديوان أيب األسود الدّ ؤ ّيل ،صنعة :أيب سعيد احلسنّ ،

حممد حسن آل ياسني ،دار ومكتبة اهلالل ،ط1998 ،2م.
ّ

 ّحممد بن أمحد بن عثامن (ت1347/#748م).
هبي ،أبو عبد اهللّ ،
الذ ّ

السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
 -82تاريخ اإلسالم ،حتقيق :عمر عبد ّ
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ط1987-#1407 ،1م.

يب ،بريوت( ،د.ت).
 -83تذكرة احل ّفاظ ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ

 -84دول اإلسالم ،حتقيق :حسن إسامعيل مروة ،دار صادر ،بريوت ،ط،1

1999م.

الرسالة ،بريوت ،ط،9
مؤسسة ّ
 -85سري أعالم النّبالء ،حتقيق :نُخبة من الباحثنيّ ،

.#1413

 -86العرب يف خرب َمن غرب ،حتقيق :صالح الدّ ين املنجد ،مطبعة حكومة الكويت،

الكويت ،ط1948 ،2م.

الستّة ،دار القبلة لل ّثقافة اإلسالم ّية،
 -87الكاشف يف معرفة َمن ل ُه رواية يف الكتب ّ

السعود ّية ،ط1992-#1413 ،1م.
ّ

البجاوي ،دار املعرفة،
حممد ّ
عيل ّ
 -88ميزان االعتدال يف نقد ّ
الرجال ،حتقيقّ :
بريوت( ،د.ت).
الرازي ،أبو حاتم ،أمحد بن محدان (ت933/#322م).
ّ -

الزينة يف الكلامت اإلسالم ّية العرب ّية ،عارضه بأصوله وع ّلق عليه :حسني بن
ِّ -89

اهلمداين ،القاهرة ،ط1957 ،2م.
فيض اهلل
ّ

حممد بن أيب بكر (ت1322/#721م).
الرازيّ ،
ّ -

الصحاح ،حتقيق :حممود خاطر ،مكتبة لبنان ،بريوت-#1415 ،
 -90خمتار ّ

1995م.

األسدي (من أعالم القرن
الكويف،
الر ّسان ،فضيل بن الزّبري بن عمر بن درهم،
ّ
 ّّ

اهلجري).
الثاين
ّ

 -91تسمية َمن ُقتِل مع احلُسني  من ولده وإخوته وأهل بيته وشيعته ،حتقيق:

الفهار�س الفن ّي
اجع 371 ..................................................
املر ِ
َ
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التاث ،قم،
حممد رضا
مؤسسة آل البيت  إلحياء ّ
احلسيني ،اجلال ّيل ،جم ّلة تراثناّ ،
ّ
ّ

.#1406

حممد (ت502هـ1108/م) .
الراغب األصفهاين  ،أبو القاسم احلسني بن ّ
 ّ -92املفردات يف غريب القرآن ،ط1984 ،2م.

اوندي ،قطب الدّ ين (ت1177/#573م).
الر
ّ
ّ -

مؤسسة اإلمام املهدي  ،قم.#1409 ،
 -93اخلرائج واجلرائح ،حتقيق ونرشّ :

اإلشبييل (ت989/#379م).
حممد بن احلسن بن عبد اهلل،
 الز ّّبيدي ،أبو بكرّ ،
ّ

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف،
ني وال ّلغو ّي َ
 -94طبقات النّحو ّي َ
ني ،حتقيقّ :

القاهرة ،ط1984 ،2م.

احلسيني (ت1790/#1205م).
حممد مرتىض
 الز ّّ
ّبيديّ ،

-95تاج العروس من جواهر القاموس ،مكتبة احلياة ،بريوت( ،د.ت).

ّراري ،أبو غالب (ت978/#368م).
 -الز ّ

املوحد ،مطبعة ر ّباين ،قم ،ط.#1399 ،1
حممد عيل ّ
 -96تاريخ آل زرارة ،حتقيقّ :

احلنفي (ت757/#693م).
حممد بن يوسف
 الزّ
ّ
ّرندي ،مجال الدّ ينّ ،
السمطني ،ط1985 ،1م.
 -97نظم درر ّ

ّخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر (ت1143/#538م).
 الزّ

حممد عيل الن ّّجار ،بريوت1985 ،م.
 -98أساس البالغة ،حتقيقّ :

ّيعيل ،مجال الدّ ين (ت1316/#762م).
 -الز ّ

الراية ألحاديث اهلداية ،حتقيق :أيمن صالح شعبان ،دار احلديث،
 -99نصب ّ

القاهرة ،ط1995 ،1م.

حممد بن سهل (ت1090/#483م).
خيس ،أبو بكرّ ،
 ّالس ّ

 ................................................................. 372الت�ش ّيع يف الب�صرة

 -100املبسوط ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت1986 ،م.
حممد (ت844/#230م).
 -ابن سعدّ ،

 -101ال ّطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
 ابن ّحممد (ت845/#231م)
سلم
اجلمحيّ ،
ّ

 -102طبقات فحول ّ
حممد شاكر ،مطبعة العاين ،القاهرة،
الشعراء ،رشح :حممود ّ

(د.ت).

اهلاليل (ت695/#76م).
 سليم بن قيس،ّ

مؤسسة اهلادي ،قم،
حممد باقر
ّ
األنصاري ،منشورات ّ
 -103كتاب سليم ،حتقيقّ :

2000م.

ّميمي (ت1166/#562م).
حممد ،الت
الس
ّ
معاين ،أبو سعد ،عبد الكريم بن ّ
ّ
ّ -

البارودي ،دار اجلنان ،بريوت ،ط،1
 -104األنساب ،تقديم وتعليق :عبد اهلل عمر
ّ

.#1408

ريايف ،أبو سعيد ،احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان (ت978/#368م).
 ّالس ّ
 -105أخبار النّحو ّيني البرص ّيني ،مكتبة األزهر ،القاهرة1961 ،م.
الرمحن (ت1505/#911م).
الس
يوطي ،جالل الدّ ين ،عبد ّ
ّ
ّ -

 -106بغية الوعاة يف طبقات ال ّلغو ّيني والنّحاة ،مطبعة عيسى البايب ورشكائه ،ط،1

1964/#1384م.

لب ال ّلباب يف حترير األنساب ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
ُّ -107

 -108املزهر يف علوم ال ّلغة وأنواعها ،حتقيق :فؤاد عيل منصور ،دار الكتب العلم ّية،

بريوت1998 ،م.

 ّالشامي ،مجال الدّ ين ،يوسف بن حاتم (ت1265/#664م).
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اإلسالمي ،قم( ،د.ت).
مؤسسة النّرش
ّ
 -109الدّ ّر النّظيمّ ،

ّمريي ،أبو زيد ،عمر (ت875/#262م).
 ابن ش ّبة النّ

وخرج أحاديثه :عيل
املنورة (أخبار املدينة ّ
 -110تاريخ املدينة ّ
املنورة) ،ع َّلق عليه ّ

حممد دندل ،وياسني سعد الدّ ين بيان ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط-#1417 ،1
ّ
1996م.

 ّجري ،أبو احلسن ،حييى بن احلسني (ت1086/#479م).
الش ّ

 -111األمايل اخلميس ّية ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1983 ،3م.

عيل بن أيب أمحد ُ
 ّاحلسني ال ّطاهر (ت/#436
الشيف املرتىض ،أبو القاسمّ ،
1044م).
حممد بدر
الس ّيد املرتىضّ ،
صححه وضبط ألفاظه وع ّلق عىل حواشيهّ :
 -112أمايل ّ

ّجفي ،قم ،ط.#1325 ،1
احللبي ،منشورات مطبعة آية اهلل
اين،
املرعيش الن ّ
ّ
الدّ ينّ ،
ّ
الغس ّ
املازندراين (ت1192/#588م).
عيل،
ّ
 ابن شهر آشوب ،أبو عبد اهللّ ،حممد بن ّ

 -113معامل العلامء ،املطبعة احليدر ّية ،النجف ،ط1961 ،2م.

 -114مناقب آل أيب طالب ،حتقيق :جلنة من أساتذة النجف ،املطبعة احليدر ّية،

النجف.#1376 ،

 ّحممد بن عبد الكريم (ت1153/#548م).
الش
هرستاين ،أبو الفتحّ ،
ّ

الفضيل ،املكتبة العرص ّية ،بريوت،
حممد عبد القادر
 -115امللل والنِّحل ،حتقيقّ :
ّ

2003 -#1423م.

املالكي (ت1451/#855م).
حممد بن أمحد،
 ابن ّّ
عيل بن ّ
الص ّباغّ ،

الغريري ،دار احلديث ،قم،
األئمة  ،حتقيق :سامي
ّ
املهمة يف معرفة ّ
 -116الفصول ّ

ط.#1422 ،1
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القم ّي (ت991/#381م).
 ّعيل بن احلسني بن بابويهّ ،
الصدوق ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ

مؤسسة النّرش
 -117كامل الدّ ين ومتام النّعمة ،تعليق وتصحيح :عيل أكرب غ ّفاريّ ،

اإلسالمي ،قم.#1405 ،
ّ

مؤسسة
صححه وقدّ م له وع ّلق عليه :حسني
الرضاّ ،
األعلميّ ،
ّ
 -118عيون أخبار ِّ

األعلمي ،بريوت ،ط.#1404 ،1
ّ

فدي ،خليل بن أيبك (ت1362/#764م).
الص ّ
ّ -

 -119الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى ،دار إحياء

يب ،بريوت2000-#1420 ،م.
الرتاث العر ّ

الرزاق بن مهام (ت826/#211م).
 ّنعاين ،أبو بكر ،عبد ّ
الص ّ
 -120املصنّفُ ،عنِ َي بتحقيق نصوصه وختريج أحاديثه والتعليق عليه :حبيب اهلل

العلمي( ،د.ت).
األعظمي ،املجلس
ّ
ّ

احلسيني (ت1246/#664م).
حممد،
ّ
عيل بن موسى بن جعفر بن ّ
 ابن طاووسّ ،املحجة لثمرة املهجة ،املطبعة احليدر ّية ،النّجف( ،د.ت).
 -121كشف
ّ

 -122ال ّلهوف يف قتىل ال ّطفوف ،مطبعة أنوار اهلدى ،قم ،ط.#1417 ،1

مؤسسة
املؤمنني ،حتقيق:
عيل بإمرة
َ
ّ
األنصاري ،قمّ ،
 -123اليقني بإمرة موالنا ّ

دار الكتاب ،ط.#1413 ،1

رباين ،سليامن بن أمحد بن أ ّيوب (ت971/#360م).
 -ال ّط ّ

السعود ّية،
 -124املعجم األوسط ،حتقيق :إبراهيم
احلسيني ،دار احلرمنيّ ،
ّ

1995م.

يب،
لفي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
الس ّ
 -125املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد ّ

القاهرة ،ط(،2د.ت).
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عيل ،الفضل بن احلسن (ت1444/#548م).
الطربيس ،أبو ّ
ّ

األعلمي،
مؤسسة
ّ
 -126جممع البيان يف تفسري القرآن ،حتقيق :جلنة من العلامءّ ،

بريوت ،ط.#1415 ،1

عيل بن أيب طالب (ت1164/#560م).
ربيس ،أبو منصور ،أمحد بن ّ
 -ال ّط ّ

حممد باقر اخلرسان ،دار النّعامن للطباعة والنرش،
 -127االحتجاج ،حتقيقّ :

النّجف1966 ،م.

مؤسسة آل البيت  ،إلحياء الرتاث،
 -128إعالم الورى بأعالم اهلدى ،حتقيقّ :

قم ،ط.#1417 ،1

حممد بن جرير (ت922/#310م).
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مرص،
الرسل وامللوك ،حتقيقّ :
 -129تاريخ ّ

ط1964-#1384 ،4م.

 -130جامع البيان عن تأويل آي القرآنَ ،ض َب َط تعليقاته :حممود شاكر ،بريوت،

ط2001 ،1م.

اإلمامي ّ
الرابع
حممد بن جرير بن رستم،
 ال ّط ّ(توف أوائل القرن ّ
ّ
ربي ،أبو جعفرّ ،

اهلجري).
ّ

املحمودي ،مطبعة سلامن
املؤمنني  ،حتقيق :أمحد
 -131املسرتشد يف إمامة أمري
َ
ّ

الفاريس ،قم ،ط1995 ،1م.
ّ

حممد بن أيب القاسم (ت1130/#525م).
ّ
الطربي ،عامد الدّ ين ،أبو جعفرّ ،

مؤسسة
ومي
األصفهاينّ ،
 -132بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
ّ

املدرسني ،قم ،ط.#1420 ،1
النرش
اإلسالمي التّابعة جلامعة ّ
ّ

ّجفي (ت1674/#1085م).
عيل ،الن ّ
رحيي ،فخر الدّ ين بن ّ
 ال ّط ّحممد بن ّ
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احلسني ،منشورات مكتب نرش
النيين ،حتقيق :أمحد
ّ
 -133جممع البحرين ومطلع ّ

ال ّثقافة اإلسالم ّية ،قم ،ط.#1408 ،2

حممد بن احلسن (ت1067/#460م).
ويس ،أبو جعفرّ ،
 -ال ّط ّ

مؤسسة البعثة ،دار ال ّثقافة ،قم،
 -134األمايل ،حتقيق :قسم الدّ راسات اإلسالم ّيةّ ،

ط.#1414 ،1

اإلسالمي،
مؤسسة النّرش
ومي
ّ
األصفهاينّ ،
ويس ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
ّ
 -135رجال ال ّط ّ

قم ،ط2007-#1428 ،4م.

اإلسالمي ،قم ،ط،1
مؤسسة النّرش
ّ
وميّ ،
 -136الفهرست ،حتقيق :جواد الق ّي ّ

.#1417

عيل (ت961/#350م).
 -أبو ال ّط ّيب ،عبد الواحد بن ّ

حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة2002 ،م.
 -137مراتب النّحو ّيني ،حتقيقّ :

حممد (ت1070/#463م).
 ابن عبد الرب ،النّ
ّمريي ،أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن ّ
البجاوي ،دار اجليل،
حممد ّ
عيل ّ
 -138االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيقّ :

بريوت ،ط.#1412 ،1

حممد (ت939/#328م).
 -ابن عبد ر ّبه ،أبو عمر ،أمحد بن ّ

ّب فهارسه:
وض َب َطه
 -139العقد الفريد ،رشحه َ
وصححه و َعن َْو َن موضوعاته ورت َ
ّ

والتمجة والنرش ،القاهرة1967 ،م.
أمحد أمني ،وآخرون ،مطبعة جلنة التّأليف ّ
العجيل ،أمحد بن عبد اهلل (ت875/#261م).
ّ

املنورة ،ط.#1405 ،1
 -140معرفة ال ّثقات ،مكتبة الدّ ار ،املدينة ّ

القرطبي (ت932/#320م).
حممد بن مرصف بن عريب،
ّ
َ -ع ِر ْيب بن ّ

األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
مؤسسة
 -141صلة تاريخ
ّ
ّ
الطربي ،منشورات ّ

(د.ت).

الفهار�س الفن ّي
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املر ِ
َ
ة/امل�صا ِدر َو َ

عيل بن احلسن بن هبة اهللّ ،
افعي (ت1176/#571م).
الش ّ
 ابن عساكر ،أبو القاسمّ ، -142تاريخ دمشق الكبري ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت.#1415 ،

حممد بن عمرو بن موسى (ت933/#322م).
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ّ

الضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلم ّية،
ّ -143

بريوت ،ط1998 ،2م.

حممد نجم الدّ ين أيب احلسن ّ
اهلجري).
(توف يف القرن اخلامس
ّ
ّ
عيل بن ّ
العلويّ ،

امغاين ،منشورات
 -144املجدي يف أنساب ال ّطالب ّيني ،حتقيق :أمحد
املهدوي ،الدّ
ّ
ّ

ّجفي ،قم ،ط.#1409 ،1
مكتبة آية اهلل
املرعيش الن ّ
ّ

مرقندي (ت932/#320م).
الس
ّ
حممد بن مسعودّ ،
ايش ،النّرض بن ّ
 -الع ّي ّ

ّ
يت ،مطبعة املكتبة العلم ّية
الرسويل
املحل ّ
ايش ،حتقيق :هاشم ّ
 -145تفسري الع ّي ّ
اإلسالم ّية ،طهران( ،د.ت).
الغضائري ،أمحد بن احلسني ّ
اهلجري).
(توف يف القرن اخلامس
ّ
ّ

حممد رضا اجلال ّيل ،دار احلديث للطباعة
 -146رجال ابن
ّ
الغضائري ،حتقيقّ :

والنرش ،قم ،ط.#1422 ،1

حممد بن أمحد (ت950/#339م).
الفارايب ،أبو نرصّ ،
ّ

 -147إحصاء العلوم ،حتقيق :عثامن أمني ،القاهرة1931 ،م.

 -ابن فارس ،أبو احلسني ،أمحد بن فارس (ت1004/#395م).

حممد هارون ،دار الكتب العلم ّية،
السالم ّ
 -148معجم مقاييس ال ّلغة ،حتقيق :عبد ّ

إسامعيليان ،إيران( ،د.ت).

الرمحن ،اخلليل بن أمحد (ت792/#175م).
ّ
الفراهيدي ،أبو عبد ّ

مؤسسة دار
امرائي،
الس
 -149كتاب العني ،حتقيق :مهدي
ّ
ّ
املخزومي ،وإبراهيم ّ
ّ
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اهلجرة ،ط.#1409 ،2

عيل بن احلسني (ت967/#356م).
 أبو الفرجّ
األصفهاينّ ،

 -150األغاين ،حتقيق :سمري جابر ،دار الفكر ،بريوت ،ط( ،2د.ت).

مؤسسة دار الكتاب ،قم ،ط،2
 -151مقاتل ال ّطالب ّيني ،حتقيق :كاظم املظ ّفرّ ،

(د.ت).

مهام بن غالب (ت732/#114م).
 -الفرزدقّ ،

البستاين ،دار صادر ،بريوت.
 -152ديوان الفرزدق ،مجع :أكرم
ّ

ّيسابوري (ت873/#260م).
األزدي ،الن
حممد،
ّ
ّ
 الفضل بن شاذان ،أبو ّسيني( ،د.ت).
 -153اإليضاح ،حتقيق :جالل الدّ ين احلُ ّ

حممد (ت901/#289م).
 ابن الفقيهاهلمذاين ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
ّ

 -154خمترص كتاب البلدان ،طبعة ليدن.#1302 ،

حممد بن يعقوب (ت1415/#817م).
 الفريوزّ
آبادي ،جمد الدّ ينّ ،

احللبي وأوالده ،مرص ،ط،2
 -155القاموس املحيط ،مطبعة مصطفى البايب
ّ

1952 -#1371م.

حممد (ت1368/#770م).
الفيومي ،أمحد بن ّ
ّ

 -156قاموس املصباح املنري ،دار اهلجرة ،قم ،ط.#1414 ،2

حممد ،عبد اهلل بن مسلم (ت890/#276م).
 ابن قتيبة الدّّ
ينوري ،أبو ّ
والسياسة ،مطبعة القاهرة ،مرص( ،د.ت).
 -157اإلمامة ّ

الشعر ّ
ّ -158
والشعراء ،دار احياء العلوم ،بريوت ،ط.#1407 ،3

مصورة عن طبعة دار الكتب املرص ّية ،دار الكتاب
 -159عيون األخبار ،نسخة
ّ

يب ،بريوت1925-#1343 ،م.
العر ّ

الفهار�س الفن ّي
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 -160املعارف ،تقديم وحتقيق :ثروت عكاشة ،مطبعة دار الكتب املرص ّية،

القاهرة1928 ،م.

القريش ،حييى بن آدم (ت818/#203م).
ّ

حممد شاكر ،منشورات
-161اخلراج،
ّ
صححه ورشحه ووضع فهارسه :أمحد ّ

السلف ّية ،القاهرة.#1347 ،
املكتبة ّ

حممد بن أمحد (ت1272/#671م).
القرطبي ،أبو عبد اهللّ ،
ّ

يب ،بريوت.#1405 ،
مؤسسة التاريخ العر ّ
-162اجلامع ألحكام القرآنّ ،

عيل بن يوسف (ت1248/#646م).
ّ
القفطي ،مجال الدّ ين ،أبو احلسنّ ،

حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة،
الرواة عىل أنباء النّحاة ،حتقيقّ :
 -163إنباه ّ

1950م.

عيل (ت965/#354م).
ّ
القريواين ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن ّ

حمي الدّ ين عبد
 -164زهر اآلداب وثمر األلباب ،حتقيق :زكي املبارك،
وحممد ّ
ّ

احلميد ،املكتبة التجار ّية الكربى ،مرص،ط1953 ،3م.
حممد بن شاكر (ت1363/#764م).
الكتبيّ ،
ّ

 -165فوات الوفيات ،حتقيق :إحسان ع ّباس ،دار صادر ،بريوت1974 ،م.
 -ابن كثري ،عامد الدّ ين ،أبو الفداء ،إسامعيل بن عمر (ت1373/#774م).

 -166البداية والنّهاية ،مكتبة املعارف ،مرص( ،د.ت).
 -167تفسري ابن كثري ،دار املعرفة ،بريوت1988 ،م.

السرية النّبو ّية ،حتقيق :مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة لل ّطباعة والنّرش،
ّ -168

بريوت ،ط.#1396 ،1

عيل (ت1057/#449م).
الكراجكي ،أبو الفتحّ ،
ّ
حممد بن ّ
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املصطفوي ،قم،ط.#1410 ،2
 -169كنز الفوائد ،مكتبة
ّ

حممد بن عمر بن عبد العزيز (ت951/#340م).
الكيش ،أبو عمروّ ،
ّ

 -170رجال
األعلمي ،بريوت ،ط،1
مؤسسة
الكش ،تعليق :أمحد
ّ
احلسينيّ ،
ّ
ّ ّ
(د.ت).
السائب (ت822/#206م).
 ابنحممد بن ّ
الكلبي ،أبو املنذر ،هشام بن ّ
ّ

 -171مجهرة النّسب ،حتقيق :ناجي حسن ،مكتبة النّهضة العرب ّية ،بريوت،

1986م.

حممد بن يعقوب (ت941/#329م).
الكليني ،أبو جعفرّ ،
ّ

-172الكايف ،حتقيق :عيل أكرب غ ّفاري ،دار الكتب اإلسالم ّية ،ط.#1388 ،3

الكنجي ّ
حممد (ت1259/#658م).
حممد بن يوسف بن ّ
افعي ،أبو عبد اهللّ ،
الش ّ
ّ

األميني،
حممد هادي
ّ
عيل بن أيب طالب ،حتقيقّ :
 -173كفاية الطالب يف مناقب ّ

ط ،2النجف1970 ،م.

حممد بن سليامن (ت912/#300م).
الكويفّ ،
ّ

املحمودي ،جممع إحياء ال ّثقافة
حممد باقر
ّ
 -174مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،حتقيقّ :

اإلسالم ّية،ط.#1412 ،1

حممد بن يزيد (ت888/#275م).
 ابن ماجة ،أبو عبد اهللّ ، -175سنن ابن ماجة ،بريوت ،ط2000 ،1م.

عيل بن هبة اهلل (ت1083/#475م).
 -ابن ماكوال ،أبو نرصّ ،

 -176اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى

واألنساب ،دار ال ّثقافة ،الدّ وحة.#1405 ،

 -177اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى
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واألنساب ،اهلند1962 ،م.

حممد بن حبيب (ت1058/#450م).
ّ
عيل بن ّ
املاوردي ،أبو احلسنّ ،

السلطان ّية والواليات الدّ ين ّية ،حتقيق :سمري مصطفى رباب ،املكتبة
 -178األحكام ّ

العرص ّية ،بريوت2003-#1424 ،م.

حممد بن يزيد (ت899/#285م).
املربد ،أبو الع ّباسّ ،
ّ -

مؤسسة املعارف ،بريوت( ،د.ت).
 -179الكامل يف ال ّلغة واألدبّ ،
عيل (ت1568/#975م).
 املتّقيّ
اهلندي ،عالء الدّ ين بن ّ

الشيخ بكري حياينّ ،
العمل يف سنن األقوال واألفعال ،حتقيقّ :
والشيخ
 -180كنز ّ

الرسالة ،بريوت1989/#1409 ،م.
مؤسسة ّ
الس ّقاّ ،
صفوة ّ
حممد باقر (ت1700/#1111م).
املجليسّ ،
ّ

مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1983/#1403 ،2م.
 -181بحار األنوارّ ،

 -جمهول ،مؤ ّلف.

املطلبي،
وري ،وعبد اجل ّبار
 -182أخبار الدّ ولة الع ّباس ّية ،حتقيق :عبد العزيز الدّ ّ
ّ

دار ال ّطليعة ،بريوت( ،د.ت).
 -جمهول ،مؤ ّلف.

 -183العيون واحلدائق يف أخبار احلقائق ،ليدن1871 ،م.

 ّحممد (ت1254/#652م).
املحل ،محيد بن أمحد بن ّ

الزيد ّية ،حتقيق :املرتىض بن زيد،
 -184احلدائق الورد ّية يف مناقب
األئمة ّ
ّ

احلسني ،مكتبة بدر ،صنعاء ،ط2002 ،1م.
املحطوري،
ّ
ّ

 -أبو خمنف ،لوط بن حييى بن سعيد (ت773/#157م).

اجلبوري ،بريوت ،ط،3
 -185نصوص من تاريخ أيب خمنف ،حتقيق :كامل سلامن
ّ

1999م.
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املدين ،ضامن بن شدقم (ت1671/#1082م).
ّ

حممد.#1420 ،
الس ّيد حتسني آل شبيب،
ّ
املوسوي ،مطبعة ّ
 -186اجلمل ،حتقيقّ :

حممد بن عمران (ت994/#384م).
املرزباين ،أبو عبد اهللّ ،
ّ

الشيعة ،حتقيق :دّ .
الشعراء ّ
 -187أخبار ّ
الكتبي
األميني ،رشكة
حممد هادي
ّ
ّ
الشيخ ّ

للطباعة ،بريوت ،ط1993 ،3م.

احلمريي ،حتقيق :دّ .
الكتبي
األميني ،رشكة
حممد هادي
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
الشيخ ّ
 -188أخبار ّ

للطباعة ،بريوت ،ط1993 ،3م.

احلجاج ،يوسف (ت1342/#742م).
ّي ،مجال الدّ ين ،أبو ّ
 -املز ّ

الرجال ،حتقيقّ :
مؤسسة
بشار ّ
عواد معروفّ ،
 -189هتذيب الكامل يف أسامء ّ

الرسالة ،بريوت ،ط1992-#1413 ،1م.
ّ

عيل بن احلسني (ت958/#346م).
ّ
املسعودي ،أبو احلسنّ ،

 -190التنبيه واإلرشاف ،مكتبة اخل ّياط ،بريوت1965 ،م.

 -191مروج ّ
الشيخ قاسم ّ
الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق وتعليقّ :
امعي،
الش ّ

فاعي ،دار القلم ،بريوت ،ط1989 -#1408 ،1م.
الر ّ
ّ

حممد (ت1030/#421م).
عيل ،أمحد بن ّ
 -مسكويه ،أبو ّ

 -192جتارب األمم وتعاقب اهلمم ،حتقيق :س ّيد كرسوي حسن ،دار الكتب

العلم ّية ،بريوت2002 ،م.

النيسابوري (ت875/#261م).
احلجاج،
ّ
 -مسلم ،مسلم بن ّ

 -193صحيح مسلم ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).

البغدادي (ت1022/#413م).
العكربي،
حممد بن النّعامن،
ّ
ّ
حممد بن ّ
 -املفيدّ ،

املدرسني يف احلوزة
 -194االختصاص ،حتقيق :عيل أكرب غفاري ،نرش مجاعة ّ
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العلم ّية ،قم( ،د.ت).

مؤسسة آل البيت لتحقيق
 -195اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،حتقيقّ :

الرتاث ،مطبعة املفيد( ،د.ت).

املدرسني يف احلوزة العلم ّية،
 -196األمايل ،حتقيق :ويل عيل أكرب غفاري ،نرش مجاعة ّ

قم( ،د.ت).

األنصاري ،دار املفيد للطباعة والنرش،
 -197أوائل املقاالت ،حتقيق :إبراهيم
ّ

بريوت ،ط1993 ،2م.

رشيعتي ،مطبعة دار املفيد ،بريوت ،ط،2
 -198الفصول املختارة ،حتقيق :عيل مري
ّ

1994م.

 -199الكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة ،حتقيق :عيل أكرب زماين ،دار املفيد ،بريوت،

ط1993 ،2م.

حممد كاظم ،دار املفيد ،بريوت1993 ،م.
 -200مسائل اجلارود ّية ،حتقيقّ :

البشاري(ت999/#390م).
حممد بن عبد اهلل،
ّ
املقديس ،شمس الدّ ين ،أبو عبد اهللّ ،
ّ
 -201أحسن التّقاسيم يف معرفة األقاليم ،ليدن ،ط.#1324 ،2

مطهر بن طاهر (ت1113/#507م).
املقديسّ ،
ّ
 -202البدء والتاريخ ،طبعة مرص( ،د.ت).

 -ابن معني ،أبو زكريا ،حييى (ت.)893/#280

حممد نور سيف،
ارمي ،حتقيقّ :
 -203تاريخ ابن معني برواية عثامن بن سعيد ،الدّ ّ

دار الرتاث ،دمشق.#1400 ،

حممد بن مكرم (ت1312/#711م).
 ابن منظور ،مجال الدّ ينّ ، -204لسان العرب ،نرش أدب احلوزة ،قم.#1405 ،
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املنقري ،نرص بن مزاحم (ت828/#212م).
ّ

املؤسسة العرب ّية احلديثة
حممد هارون،
ّ
السالم ّ
 -205وقعة ص ّفني ،حتقيق :عبد ّ

للطبع والنرش والتوزيع ،مرص ،ط.#1382 ،2

عيل بن يونس (ت1472/#877م).
ّباطي ،أبو ّ
 الن ّحممدّ ،

املحمودي ،مطبعة
حممد باقر
ّ
الصاط املستقيم إىل مستح ّقي التقديم ،حتقيقّ :
ّ -206

احليدري ،نرش املكتبة املرتضو ّية إلحياء اآلثار اجلعفر ّية ،ط1384 ،1م.
ّ
عيل (ت 1058/#450م).
 النّجايش ،أبو الع ّباس ،أمحد بن ّ
ّ

ّجايش ،قم ،ط.#1416 ،5
 -207رجال الن
ّ

حممد بن إسحق (ت1047/#438م).
 -ابن النّديم ،أبو الفرجّ ،

التربيزي،
اجلعفري
األسدي ،ومكتبة
 -208الفهرست ،حتقيق :رضا جتدّ د ،مكتبة
ّ
ّ
ّ

طهران1971 ،م.

ّسائي ،أمحد بن شعيب (ت916/#303م).
 -الن ّ

ّسائي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1930/#1348 ،1م.
 -209سنن الن ّ

الضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،1
ّ -210

1986م.

 -ابن نشوان ،أبو سعيد ،نشوان بن سعيد (ت1137/#573م).

السامعني ،حتقيق :كامل مصطفى ،مطبعة
 -211رشح رسالة احلور العني وتنبيه ّ

السعادة ،مرص ،ط1947 ،1م.
ّ

األصبهاين ،أمحد بن عبد اهلل (ت1039/#430م).
 أبو نعيمّ

يب ،بريوت ،ط،4
 -212حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الكتاب العر ّ

.#1405
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 -213ذكر أخبار أصبهان ،مطبعة بريل ،ليدن1934 ،م.

اهلجري).
حممد ،احلسن بن موسى (من أعالم القرن الثالث
ّ
النوبختي ،أبو ّ
ّ

 -214فرق ّ
الشيعة ،حتقيق :صادق بحر العلوم ،املطبعة احليدر ّية ،النجف،

1959م.

حممد ،عبد امللك (ت829/#213م).
 -ابن هشام ،أبو ّ

السرية النّبو ّية ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
ّ -215

.#1411

العسكري ،احلسن بن عبد اهلل (ت966/#365م).
 أبو هالل،ّ

املنورة،
الس ّيد الوكيل ،نرش :أسعد طرابزوين ،املدينة ّ
حممد ّ
 -216األوائل ،حتقيقّ :

1966م.

عيل بن أيب بكر (ت1404/#807م).
ّ
اهليثمي ،نور الدّ ينّ ،

الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلم ّية  ،بريوت 1988/#1408 ،م.
 -217جممع ّ

الوردي ،زين الدّ ين ،عمر بن مظ ّفر (ت1348/#749م).
 ابنّ
الوردي ،املطبعة احليدر ّية ،ط1969 ،2م.
 -218تاريخ ابن
ّ

احلموي ،شهاب الدّ ين ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهلل
 ياقوتّ

(ت1229/#626م).

يب ،بريوت( ،د.ت).
 -219معجم األدباء ،دار إحياء الرتاث العر ّ
 -220معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).

اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب ،الكاتب (ت905/#292م).
ّ

حممد صادق بحر العلوم،
 -221تاريخ اليعقو ّ
الس ّيد ّ
يب ،قدّ م له وع ّلق عليهّ :

منشورات املكتبة احليدر ّية ،النّجف1974/#1394 ،م).
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 -أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم (ت807/#192م).

السلف ّية ،مرص.#1346 ،
 -222اخلراج ،منشورات املطبعة ّ
املراجع الثانو ّي ُة
ُ
املوحد.
األبطحي ،مرتىض ّ
ّ

ّ -223
الشيعة يف أحاديث الفريقني ،مطبعة أمري ،قم ،ط.#1416 ،1
 -أمحد ،صبحي.

 -224نظر ّية اإلمامة لدى ّ
الشيعة االثني عرش ّية ،دار املعارف ،القاهرة1975 ،م.
األفغاين ،سعيد.
ّ

 -225أسواق العرب يف اجلاهل ّية واإلسالم ،دار اآلفاق العرب ّية ،بريوت1993 ،م.

 -أمني ،أمحد.

 -226فجر اإلسالم ،القاهرة ،ط1933 ،1م.

 -األمني ،حمسن (ت1951/#1371م).

 -227أعيان ّ
الشيعة ،حتقيق :حسن األمني ،بريوت ،دار التّعارف للمطبوعات،

1983م.

األميني ،عبد احلسني أمحد.
ّ

 -228الغدير ،حتقيق :مركز الغدير للدّ راسات اإلسالم ّية ،مطبعة سبحان،

2005م.

 -بروكلامن ،كارل.

 -229تاريخ ّ
الشعوب اإلسالم ّية ،نقله إىل العرب ّية :نبيه أمني فارس ،ومنري

العبلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت1968 ،م.
ّ
 -بيضون ،إبراهيم.
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التوابون ،دار النهضة العرب ّية ،بريوت1980 ،م.
ّ -230

 -جامع ،حامد.

عيل بن أيب طالب  حاك ًام وفقيه ًا ،املطبعة التّجار ّية ،مرص2003 ،م.
ّ -231

 -اجلومرد ،عبد اجل ّبار.

مؤسس دولة بني الع ّباس ،منشورات
 -232داهية العرب ،أبو جعفر ،املنصورّ ،

دار الطليعة ،بريوت ،ط1963 ،1م.
 -حتي ،فيليب.

 -233تاريخ العرب ،دار ّ
الكشاف للنرش والطباعة والتوزيع ،ط1965 ،4م.
 -احلديثي ،خدجية.

 -234املدارس النّحو ّية ،بغداد1981 ،م.

حممد.
 -حرز الدّ ينّ ،

 -235مراقد املعارف ،املطبعة احليدر ّية ،النجف األرشف1963 ،م.
 -حسان ،متّام.

غوي عند العرب ،عامل الكتب،
 -236األصول دراسة إبستمولوج ّية يف الفكر ال ّل ّ

القاهرة2004 ،م.

 -حسن ،ناجي.

خني
 -237القبائل العرب ّية يف املرشق خالل العرص
املؤر َ
ّ
األموي ،منشورات ّاتاد ّ

العرب1980 ،م.

اخلربوطيل ،عيل حسني.
ّ

 -238تاريخ العراق يف ّ
األموي ،دار املعارف ،القاهرة1959 ،م.
ظل احلكم
ّ

 -اخلرسان ،طالب.
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 -239نشأة التّش ّيع ،مطبعة ذي القربى ،قم ،ط.#1421 ،1

اخلوئي ،أبو القاسم املوسوي (1992/#1413م).
ّ

الرواة ،النجف ،ط1995 ،5م.
 -240معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات ّ
وري ،عبد العزيز.
 -الدّ ّ

األول ،مطبعة النقيض ،بغداد1944 ،م.
ايس َّ
-241العرص الع ّب ّ
 -242نشأة علم التاريخ عند العرب ،بريوت1960 ،م.

بيعي ،حسن كريم.
الر ّ
ّ -

الشيعة اإلسالم ّية ،منشورات فرهاد ،طهران ،ط،1
 -243املدخل لدراسة ّ

2007م.

 -روزنثال ،فرانز.

 -244علم التاريخ عند املسلمني ،ترمجة :الدّ كتور صالح أمحد العيل ،مراجعة:

حممد توفيق حسني ،مطبعة العاين ،بغداد1963 ،م.
ّ
عيل.
 أبو ريانّ ،حممد ّ

الفلسفي يف اإلسالم ،دار النّهضة العرب ّية ،بريوت1970 ،م.
 -245تاريخ الفكر
ّ

حممد (وآخرون).
الر
ّ
يشهريّ ،
ّ -

والسنّة والتّاريخ ،دار
عيل بن أيب طالب يف الكتاب ّ
 -246موسوعة اإلمام ّ

احلديث ،قم ،ط.#1425 ،2
 -أبو ر ّية ،حممود.

اإلسالمي ،ط.5
املحمد ّية ،دار الكتاب
السنّة
ّ
ّ
 -247أضواء عىل ُّ

ّركيل ،خري الدّ ين.
 -الز ّ

 -248األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط2005 ،16م.
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 -زكي ،أمحد كامل.

اهلجري ،دار الفكر ،ط،1
األول
ّ
 -249احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن َّ

1961م.

حممد.
 -أبو زهرةّ ،

 -250تاريخ املذاهب اإلسالم ّية ،ط ،1عامل الكتاب ،القاهرة( ،د.ت).
امرائي ،إبراهيم خليل.
الس
ّ
ّ -

يب ،مطبعة جامعة املوصل1983 ،م.
 -251دراسات يف تاريخ الفكر العر ّ
 -سعدي ،أبو حبيب.

الفقهي لغ ًة واصطالح ًا ،دار الفكر ،دمشق1988 ،م.
 -252القاموس
ّ
 -رسكيس ،يعقوب.

-253مباحث عراق ّية يف اجلغرافية والتّاريخ واآلثار وخطط بغداد ،تعليق :معن

الرشيد1981 ،م.
محدان عيل ،دار ّ
حممد طاهر.
الس ّ
امويّ ،
ّ -

الطبيس ،ط ،1مطبعة
حممد جعفر
 -254إبصار العني يف أنصار احلُسني ،حتقيقّ :
ّ

حرس ال ّثورة اإلسالم ّية1999 ،م.
الشبسرتي ،عبد احلسني.
ّ

اإلسالمي،
مؤسسة النّرش
 -255الفايق يف رواة أصحاب اإلمام ّ
ّ
الصادق ّ ،

قم.#1418 ،

 -256مشاهري شعراء ّ
املختصة ،قم ،ط.#1421 ،1
الشيعة ،املكتبة األدب ّية
ّ
 ّاخلوري.
توين ،سعيد
ّ
الش ّ

 -257أقرب املوارد يف فصيح العرب ّية ّ
والشوارد ،دار األسوة ،قم ،ط1996 ،1م.
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حممد مهدي.
 -شمس الدّ ينّ ،

 -258أنصار احلُسني ،قم ،ط1982 ،2م.

 ّيبي ،مصطفى.
الش ّ

ّصوف والتّش ّيع ،دار األندلس ،بريوت ،ط1982 ،3م.
الصلة بني الت ّ
ّ -259
الصالح ،صبحي.
ّ -

 -260علوم احلديث ،مطبعة ذوي القربى ،ط2006 ،1م.

الصدر  ،حسن.
ّ -

 -261تأسيس ّ
الشيعة لعلوم اإلسالم ،رشكة النّرش وال ّطباعة العراق ّية املحدودة،

1951م.

ّ -262
مؤسسة
الس ّيد مرتىض املري ّ
سجاديّ ،
الشيعة وفنون اإلسالم ،حتقيقّ :

السبطني.#1427 ،
ّ

 -ضيف ،شوقي.

 -263املدارس النّحو ّية ،دار املعارف ،القاهرة1968 ،م.

حممد سهيل.
 -طقوشّ ،

 -264الدّ ولة الع ّباس ّية ،دار العلم ،بريوت ،ط2003 ،1م.

حممد أسعد.
 -طلسّ ،

التبية والتعليم يف اإلسالم ،دار العلم للماليني1957 ،م.
ّ -265
 -ال ّطهراين ،آغا بزرك (ت1969/#1389م).

ّ -266
الذريعة إىل تصانيف ّ
الشيعة ،دار األضواء ،بريوت ،ط.#1403 ،3
 -العاين ،حسن فاضل.

الرشيد للطباعة،
 -267سياسة أيب جعفر املنصور الدّ اخل ّية واخلارج ّية ،دار ّ

1981م.
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حممد عيدان.
 -العباديّ ،

عيل ،دار األمني ،بريوت ،ط2005 ،1م.
 -268أخالق احلرب عند اإلمام ّ
 -عبد احلميد ،حمسن.

تطور تفسري القرآن قراءة جديدة ،بغداد ،بيت احلكمة ،ط.#1408 ،1
ّ -269

حممد جابر.
 -عبد العال ّ ،

املتطر َ
ّ -270
فون وأثرهم يف احلياة االجتامع ّية واألدب ّية ملدن العراق إ ّبان
الشيعة
ّ

املحمد ّية ،القاهرة1954 ،م.
السنَّة
ايس ّ
ّ
األول ،مطبعة ُّ
العرص الع ّب ّ
 -عرموش ،أمحد راتب.

الطربي،
-271الفتنة ووقعة اجلمل ،مجع :أمحد عرموش ،برواية سيف بن عمر من
ّ

دار النفائس ،بريوت ،ط.#1391 ،1
العسكري ،مرتىض.
ّ

 -272عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى ،قم ،ط2000 ،2م.

 ّالعشاش ،الط ّيب.

اهلجري ،مجعه وح ّققه :الط ّيب
 -273ديوان أشعار التّش ّيع إىل القرن ال ّثالث
ّ

ّ
يب ،بريوت ،ط1997 ،1م.
العشاش ،دار املغرب العر ّ
 -علبي ،أمحد.

حممد ،دار صادر ،بريوت ،ط1961 ،1م.
 -274ثورة ّ
عيل بن ّ
الزنج وقائدها ّ

 -العيل ،صالح أمحد.

اهلجري،
األول
ّ
 -275التنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة خالل القرن ّ

مطبعة جامعة بغداد1978 ،م.

العراقي ،بغداد1986 ،م.
العلمي
 -276خطط البرصة ومنطقتها ،املجمع
ّ
ّ
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حممد كرد.
 -عيلّ ،

 -277خطط ّ
الشام ،القاهرة1963 ،م.
الغريفي ،عبد اهلل.
ّ

مراحله–مقوماته ،دار الثقلني ،بريوت ،ط1994 ،3م.
 -278التّش ّيع ونشوؤه:
ّ
 -فلوتن ،فان.

السيادة العرب ّية ّ
والشيعة واإلرسائيل ّيات يف عهد بني أم ّية ،ترمجة :الدّ كتور
ّ -279

وحممد زكي إبراهيم ،القاهرة ،ط1934 ،1م.
حسن إبراهيم حسنّ ،
 -فوزي ،فاروق عمر.

 -280تاريخ العراق يف عصور اخلالفة الع ّباس ّية اإلسالم ّية ،الدّ ار العرب ّية للطباعة،

بغداد ،ط1988 ،1م.

 -281طبيعة الدّ عوة الع ّباس ّية ،دار اإلرشاد ،بريوت ،ط1970 ،1م.
 -282الع ّباس ّيون األوائل ،مطبعة جامعة بغداد ،ط1977 ،1م.
 -الف ّياض ،عبد اهلل.

 -283تاريخ اإلمام ّية وأسالفهم من ّ
الشيعة ،دار املتن ّبي للطباعة والنرش1978 ،م.

 -القضاة ،أمني.

اهلجري ،دار ابن حزم،
 -284مدرسة احلديث يف البرصة حتّى هناية القرن ال ّثالث
ّ

لبنان ،ط1998 ،1م.

القريش ،باقر رشيف.
ّ

 -285حياة اإلمام احلُسني دراسة وحتليل ،مطبعة اآلداب ،النّجف األرشف ،ط،

1995م.

القمي ،ع ّباس.
ّ -
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األميني ،إيران.#1390 ،
 -286الكُنى واأللقاب ،تقديم :هادي
ّ
 -كاشف الغطاء ،ع ّباس.

الشيعة اإلسالم ّية ،مطبعة النّجف األرشف ،ط2008 ،1م.
 -287املدخل إىل ّ
كحالة ،عمر رضا.
ّ -

 -288معجم قبائل العرب ،ط ،2دار العلم للماليني ،بريوت1968 ،م.

الكلبايكاين ،عيل الر ّباين.
ّ

-289دروس يف ّ
العاملي
الصايف ،منشورات املركز
الشيعة والتّش ّيع ،تعريب :أنور ّ
ّ

للدّ راسات اإلسالم ّية ،قم( ،د.ت).
يثي ،سمرية خمتار.
 -ال ّل ّ

 -290جهاد ّ
األول ،دار اجليل ،بريوت1978 ،م.
ايس ّ
الشيعة يف العرص الع ّب ّ

 -ماسينيون ،لويس.

املصعبي ،مطبعة الفرقان ،صيدا ،ط1936 ،1م.
 -291خطط الكوفة ،ترمجة :تقي
ّ

 -متز ،آدم.

حممد عبد اهلادي أبو
الرابع
ّ
اهلجري ،ترمجةّ :
 -292احلضارة اإلسالم ّية يف القرن ّ

يب ،بريوت ،ط1997 ،4م.
ريدة ،دار الكتب العر ّ
حممد باقر.
ّ
املحموديّ ،

األعلمي ،بريوت( ،د.ت).
مؤسسة
ّ
السعادة يف مستدرك هنج البالغةّ ،
 -293هنج ّ

املخزومي ،مهدي.
ّ

عبقري من البرصة ،دار ّ
الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد،
الفراهيدي،
-294
ّ
ّ

1989م.

حممد.
 -مذكورّ ،
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اإلسالمي ،القاهرة1964 ،م.
 -295مدخل إىل الفقه
ّ

 -معروف ،ناجي.

 -296أصالة احلضارة العرب ّية اإلسالم ّية ،مطبعة جامعة بغداد1984 ،م.
الصديق.
حممد بن ّ
املغريب ،أمحد بن ّ
ّ

عيل ،مكتبة ال ّثقافة الدّ ين ّية،
العيل
ّ
بصحة حديث باب مدينة العلم ّ
 -297فتح امللك ّ

دمشق2005 ،م.

املنصوري ،نزار عبد املحسن.
ّ

 -298النرصة لشيعة البرصة ،القائم ،قم ،ط2000 ،1م.

املوسوي ،هاشم.
ّ

 -299التّش ّيع نشأته ومعامله ،مركز الغدير للدّ راسات اإلسالم ّية ،ط1997 ،2م.
 -ناجي ،عبد اجل ّبار.

 -300دراسات يف تاريخ املدن اإلسالم ّية ،دار احلكمة ،البرصة ،ط1989 ،2م.

 -النّجم ،مهدي عبد احلسني.

مؤسسة البالغ ،دار
 -301ثورات العلو ّيني وأثرها يف نشوء املذاهب اإلسالم ّيةّ ،

سلوين ،ط2002 ،1م.
 -نعمة ،عبد اهلل.

 -302روح التّش ّيع ،دار الفكر ،بريوت1985 ،م.

 النّامزي ،عيل ّالشاهرودي (ت1985/#1405م).

 -303مستدركات علم رجال احلديث ،مطبعة شفق ،طهران ،ط.#1412 ،1

حممد تقي (ت1903/#1320م).
ّ
النوري ،حسني ّ

مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث،
 -304خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق ونرشّ :

قم1995 ،م.
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املر ِ
َ
ة/امل�صا ِدر َو َ

عيل بن احلسني.
ّ
اهلاشميّ ،

 -305ثمرات األعواد ،مطبعة رشيعت ،ط2006 ،2م.

الوائيل ،أمحد.
ّ

السبطني ،قم( ،د.ت).
مؤسسة ّ
 -306هو ّية التّش ّيعّ ،
 -آل ياسني ،رايض.

 -307صلح احلسن ،مطبعة أمري ،قم ،ط1994 ،1م.

حممد.
ّ
اليغموريّ ،

 -308نور القبس ،بريوت ،ط1964 ،1م.

ُ
الر ُ
أطروحات اجلامع ّية
�سائل وال
ّ
 -احلصونة ،رائد محود.

السجون يف الدّ ولة العرب ّية اإلسالم ّية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
 -309نشأة ّ

جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب2009 ،م.
بتي ،عالء حسن.
الس ّ
ّ -

السياس ّية يف البرصة من ( ،)#132-14رسالة ماجستري غري منشورة،
 -310احلياة ّ

جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب2009 ،م.
وداين ،رباب ج ّبار.
الس ّ
ّ -

 -311جبهة البرصة دراسة يف أحواهلا العسكر ّية واإلدار ّية واالقتصاد ّية واملال ّية،

للفرتة ( ،)#41-11رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب،

1989م.

 ّكرجي ،نعيمة عبد الكريم.
الش
ّ

السايا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد ،ك ّل ّية اآلداب،
 -312ثورة أيب ّ

1973م.
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 -العيدان ،هد ّية جوان.

اهلجري ،رسالة ماجستري غري منشورة،
األول
ّ
 -313ختطيط مدينة البرصة يف القرن ّ

جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1983 ،م.
 -كاظم ،أمحد جواد.

املهدي املنتظر يف ّ
ايس ،رسالة ماجستري
-314
الشعر العر ّ
ّ
يب حتّى هناية العرص الع ّب ّ

غري منشورة ،جامعة الكوفة ،ك ّل ّية اآلداب2007 ،م.
الرضا محدان.
 -الكنزاوي ،مهنّد عبد ّ

 -315مسجد جامع البرصة الكبري ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة البرصة،

ك ّل ّية الرتبية2009 ،م.

املوزاين ،أبو طالب زايد خلف.
ّ

ايس حتّى سنة  ،#247رسالة ماجستري غري
 -316البرصة منذ بداية العرص الع ّب ّ

التبية2000 ،م.
منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية ّ
املياحي ،شكري نارص.
ّ

العسكري ،أطروحة دكتوراه غري
عيل بن أيب طالب دراسة يف فكره
ّ
 -317اإلمام ّ

منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية الرتبية2005 ،م.
 -البو هاللة ،حسني نعمة.

ف من غري اهلاشم ّيني ،رسالة
 -318أنصار اإلمام احلُسني يف واقعة ال ّط ّ

ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب2009 ،م.
ُ
املجالت والدّ ور ّيات
احلجاج ،حمسن مشكل.
ّ -

 -319موقف أهل البرصة من واقعة ال ّطف ،جم ّلة الرافدين ،مطبعة اإلرشاد احلديثة،

السنة األوىل ،بغداد2005 ،م.
العدد (ّ ،)2
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املر ِ
َ
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 -احلكيم ،حسن عيسى.

الرجال يف عرصه ،جم ّلة
السريايف،
ّ
البرصي ،شيخ علامء ّ
عيلّ ،
 -320أمحد بن ّ
دراسات البرصة ،العدد ال ّثاين2006 ،م.
حممد سعيد.
 -رضاّ ،

ايس ،مقالة يف
 -321اآلثار ّ
السياس ّية واالجتامع ّية لنظام املصادرات يف العرص الع ّب ّ

السنة العارشة1977 ،م.
جم ّلة ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة ،عدد (ّ ،)12
 -ع ّبود ،أنسام غضبان.

الرابع2005 ،م.
 -322فتنة ابن
احلرضمي يف البرصة ،جم ّلة دراسات البرصة ،العدد ّ
ّ

عيل ،جواد.
ّ -

العراقي ،مج( ،)3اجلزء الثالث،
العلمي
ربي ،جم ّلة املجمع
 -323موارد تاريخ ال ّط ّ
ّ
ّ

بغداد.#1369 ،

 -العميد ،طاهر مظ ّفر.

 -324نشأة مدينة البرصة ،جم ّلة ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد (1978 ،)25م.

العواد ،انتصار عدنان.
ّ -

 -325اإلمام موسى بن جعفر يف سجن البرصة ،بحث مقبول للنّرش يف جم ّلة

دراسات البرصة.

 -النرص اهلل ،جواد كاظم.

البرصي ،بحث مقبول للنرش يف جم ّلة
الكويف،
البجيل،
 -326أبان بن عثامن ،األمحر،
ّ
ّ
ّ

دراسات البرصة.

عيل يف البرصة ،بحث مقبول للنرش ،العدد الثامن ،جم ّلة دراسات
 -327اإلمام ّ

البرصة.
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الرابع،
عيل يف فكر اجلاحظ ،جم ّلة دراسات البرصة ،العدد ّ
 -328اإلمام ّ
2008م.
السقيفة ،جم ّلة دراسات البرصة ،العدد الثالث،
 -329مرو ّيات
ّ
اجلوهري يف يوم ّ

2007م.

والفكري ،جم ّلة دراسات
يايس
وتطوره
 -330مسجد البرصة
ّ
ّ
العمراين ،ودوره ّ
الس ّ
ّ

البرصة ،العدد اخلامس2008 ،م.

عيل واحلسن ،جم ّلة رسالة
 -331والية ابن ع ّباس للبرصة يف عرص اإلمام ّ
الرابع2006 ،م.
الرافدين ،العدد ّ
ّ
ملحمد بن زكر ّيا بن دينار،
الزهراء
 -332نصوص من كتاب أخبار فاطمة ّ
ّ

ّ
البرصي ،بحث مقبول للنرش يف جم ّلة دراسات البرصة.
يب،
ّ
الغل ّ
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G

people at that time showed respect, loyalty and love for Imam Ali. One
of these important places which continued up to the present is Imam
Ali Mosque (Khutwa). This is a testimony of how Shiitism has grown
and settled in Basra.
The present research work therefore seeks to investigate a historical
fact, and to remove any complications or ambiguities connected with
it. The current study adopted an objective perspective away from any
prejudice or sectarianism that could be found in intellectual works
which endeavor to corrupt the concept of Shiitism. For this reason,
the current study has adopted the analytical and descriptive approach.
The study contains four chapters. The first chapter studies Basrah as
a city. The second chapter studies Shiitism in Basrah. The third chapter
studies the political role of Basrah Shiites.The fourth chapter deals with
the intellectual role of Shiites in Basrah.

................................................................................... Shietizm in Basrah

F

Loyalty for Shiitism was linguistic rather than terminological. Also,
The Othmanism of Basrah was weakened by the nature of the manifold
social structure which decided the differences in tendencies.One of
the historical justifications which warranted the quality of 'Othmanism'
on Basrah counted on the support of Basrah citizens to AlJamel(camel)
side.
Yet, one cannot generalize this concept because a large number of
Basrah people stood with and supported Imam Ali in Jamel battle. This
view emphasizes the idea that Shiitism of Basra people was neglected
for political reasons.
What supports the Shiitism of Basrah people was the arrival of some
Sehaba (Prophet Mohammad's companions)who supported Imam Ali
shortly after the announcement of Basra as a city. However ,Shiitism
of Basrah people preceded the coming of these Sehaba because it
existed at Abdul Qais tribe prior to 30 of Hijera.
Another indicator of Shiitism in Basrah is the existence of thirteen
monuments connected with the name of Imam Ali. The existence of
those tangible evidences date back to 36 of Hejira when Imam Ali came
to Basrah and settled there for a short time, yet he carried a number of
achievements in different levels.
The existence of these monuments is an example of how Basrah

Abstract
Thanks to God Almighty, peace be upon the Prophet, AL-Mustafa,
and to his followers, and to everybody who has believed in his message.
Shiitism is one of the intellectual and ideological topics that assumes
an important area in Islamic history, and it has been a topic that has
opened the door for political, social, and ideological theorization.
The identity of a certain region is closely related to the concepts
of this region and visa versa. The current objective observation to
Basrah is related to its historical importance being one of the first
cities built by Muslims in the 14Hejira due to its prominent position
near Shat–al Arab, and its nearby location to the Arab Gulf area, let
alone its importance as Iraq's sole marine outlet. Besides that, Basrah
enjoys various demographic features. What is mentioned above has
motivated the researcher to study the topic of "Shiitism in Basrah and
to deal objectively with such a topic from political and ideological
angles .Simultaneously there has been another view which violates
the supporters and followers of Imam Ali and AL-alBait (peace be upon
them).
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