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�ص البحث
ملخّ ُ
حممد،
العاملني،
رب
َ
ّ
احلمدُ هلل ِّ
الرسول األمني ّ
والسالم عىل ّ
والصالة ّ

وعىل آله األوصياء املصط َفني ،واحلجج املنتجبني ،وبعد:

ممّا ُجبل عليه أبناء مدينة البرصة ح ُّبهم آلل البيت ووالؤهم قوالً وفعالً،

ّ
واحلث عىل تناقل أخبارهم وسريهتم العطرة َعرب أجياهلا املتعاقبة ،ليكون حم ّطها

يف خلجات وصدور أبنائها لالهتداء هبا يف جمال حياهتم املختلفة ،وكان من
حمصلة ذلك نشوء مدرسة البرصة التي تُعدّ املدرسة الثانية بعد مدرسة املدينة
ِّ
األجلء ،وتوافد ّ
ّ
الطلب عليهم لينهلوا
املنورة ،التي تصدّ ى هلا جهابذة العلامء
َّ

البرصي(770/#153م)،
من هذا العلم ،ومن أبرز علامئها َمعمر بن راشد
ّ
احلضاري
خرجيي مدرسة البرصة الزاخرة بعطائها وتارخيها
ّ
الذي ُيعدّ من أشهر ِّ

ّ
يتجل
مر العصور واألزمنة ،واحلديث هنا عن َمعمر بن راشد
والعلمي عىل ِّ
ّ
السرية النبو ّية العطرة يف جماالهتا املختلفة،
من خالل ما تناقله من مرو ّيات يف ِّ
ومنها مرو ّياته عن آل البيت ،التي جاءت مبعثرة يف متون املصادر التارخي ّية

املتنوعة ،ومن خالل مجع هذه املرو ّيات واالطالع عليها نجد ّأنا تعكس روائع
ِّ

الصور عن تراث وتاريخ آل البيت ،جاء هبا َمعمر بن راشد من خالل
ّ
عيل،
التطرق إىل نسب آل البيت
ّ
ّ
العلوي ،وما جاء فيه من قول اإلمام ٍّ
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عيل وزواجه
الرسول ،وعن إسالم أمري
َ
ومكانتهم وقرابتهم من ّ
املؤمنني ٍّ

الزهراء.
الرسول فاطمة ّ
من بضعة ّ

تناول البحث -أيض ًا -ما أورده َمعمر بن راشد من مرو ّيات حتدَّ ثت عن

ّبي ،وعن مكانة وفضل
عيل يف غزوات ورسايا الن ّ
مشاركة اإلمام ٍّ
عيل ،وغريها الكثري ممّا تناول
اإلمامني احلسن واحلسني ،وخالفة اإلمام ٍّ
سنتطرق إليها يف بحثنا هذا.
فيها أخبار آل البيت ،التي
َّ

تراث الب�صرة
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Abstract
The people of Basra are known for their fondness of
and loyalty to Aal Al-Bayt (family of Prophet Mohammad).
For this purpose, Aal Al-Bayt careers and stories have
been reported from generation to another in Basra. These
attempts were then crystallized into the famous School
of Basra which attracted large numbers of distinguished
scholars in various fields of knowledge. Ma'amar bin Rashed
Al-Basri (born in 770 A.D.) joined this famous school, and
then became a notable name. He contributed markedly in
recounting Prophet Mohammad's career and Aal Al-Bayt
careers. He sought to collect these recounts from many
scattered historical sources. The paper tackles also Al-Basri's
recounts of Imam Ali bin abi Taleb's career including his
embracing of Islam and his marriage of Fatima Al-Zahra',
daughter of Prophet Mohammad. There is also mention
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of Imam Ali's active participation in Prophet Mohammad's
battles and invasions, Imam Hassan and Imam Hussain's
status, Imam Ali's caliphate, and other topics dealt with in
the paper.
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مقدمة
ّ
املؤرخني والباحثني يف ّ
خط صفحات مرشقة من أخبار آل بيت
تتسابق أقـالم ِّ

ّبي منذ ْ
اإلسالمي عا ّمة ،حتّى يومنا هذا،
بدأت مراحل تدوين التاريخ
أن
ْ
الن ّ
ّ

حيق لنا ْ
خترج منها
بل ّ
الساعة ،وتارخيهم مدرسة ّ
بأنا باقية حتّى قيام ّ
أن نقول ّ
العديد من العلامء اجلهابذة يف خمتلف العلوم الفقه ّية وشتّى صنوف املعارف،

ّبوي وأخبار آل
للسرية النّبو ّية واحلديث الن ّ
ملا فيها من األصول التارخي ّية األوىل ِّ
اإلسالمي عا ّمةِ ،عالوة عىل ّأنم منهاج ملن أراد ْ
يسري
البيت ،والتاريخ
ّ
أن َ
يف ِ
درب النّجاة والفوز باآلخرة.
وعن فضلهم ومكانتهم ّ
واتاذهم قدوة مآثر كثرية ال تسع بحثنا املتواضع

حجة الوداع عام (631/#10م)
حممد يف ّ
ّبي ّ
هذا ،ولكن منها ما روي عن الن ّ

والسالم عىل ناقته القصواء( )1خيطب قائالً« :يا
يف يوم عرفة ،وهو عليه ّ
الصالة ّ
إن أخذتُم به لن تض ُّلوا ،كتاب اهلل ،وعرتيت أهل
ُّأيا النّاسّ ،إن
ُ
تركت فيكم ما ْ
()2
حممد نسلـه من
ّبي ّ
الرجل هي رهطـه ونسله ،وعتـرة الن ّ
بيتي»  ،وعرتة ّ

()3
ّبي
السيـّدة فاطمة ّ
عيل بن أيب طالب ، وورد عن الن ّ
ّ
الزهراء ،واإلمام ّ

مرحل من شعر أسود،
والسالم ،أنّه خرج غداة وعليه مرط َّ
حممد عليه ّ
الصالة ّ
ّ
ثم جاءت فاطمة،
ثم جاء احلسني ،فأدخله معهّ ،
فجاء احلسن ،فأدخله معهّ ،
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ِ ِ
الر ْج َس
ثم قال :إِن ََّم ُي ِريدُ اهللُ ل ُي ْذه َ
ب َعنك ُُم ِّ
عيل ،فأدخلهّ ،
فأدخلهاّ ،
ثم جاء ٌّ
ِ
()4
هم هؤالء أهل بيتي ،وأهل
ثم قال« :ال َّل َّ
َأ ْه َل ا ْل َب ْيت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًاّ ، 
هم هؤالء أهل
بيتي ّ
أحق»( .)5وممّا َّ
حممد دعاؤه هلم بقوله«:ال َّل ّ
ّبي ّ
خصهم الن ّ
هم هؤالء أهل بيتي
بيتي
الرجس ِّ
وطهرهم تطهري ًا ،ال َّل ّ
وحامتي ،فأذهب عنهم ِّ
َّ

()6
حممدعىل
الرجس ِّ
ّبي ّ
وطهرهم تطهري ًا»  ،ومحد الن ّ
وحامتي ،فأذهب عنهم ِّ
َّ

خص به اهلل سبحانه وتعاىل أهل بيته بعد ْ
عيل،
ما ّ
أن علم بقضاء قضاه اإلمام ّ
قائ ً
ال«:احلمدُ هللِ الذي جعل فينا احلكمة أهل البيت»(.)7

كمن يأخذ
وعن فضلهم ومكانتهم اليشء الكثري ،واألخذ عن أخبارهم َ

الصحابة والتابعون وأتباع التابعني عىل تناقل
نقطة من بحر واسع؛ لذا حرص ّ

أخبارهم وحفظها يف خلجات صدورهم جي ً
ال بعد جيل ،ومنهم عىل وجه
التحديد أتباع مدرسة البرصة يف العراق ،جنب ًا مع جنب أتباع مدرسة الكوفة،

الذين مل يكتفوا بام ُعرف عن مدرسة العراق  -البرصة والكوفة  -يف هنج االجتاه

والسرية النبو ّية والتاريخ
توجهوا صوب دراسة احلديث
ّ
القبيل( ،)8بل ّ
النبوي ِّ
ّ

والتقص عن ذلك(.)9
اإلسالمي عا ّمة بالدّ راسة والبحث
ِّ
ّ

الصحابة األوائل
ومدرسة البرصة تشكّلت حصيلة توافد العديد من ّ

يب عتبة بن
الصحا ّ
الرواية التارخي ّية ابتدا ًء من ّ
الذين كانوا فيام بعد أقطاب ِّ
مص البرصة ،وكان والي ًا عليها( ،)10ويتواىل
غزوان(ت638/#17م) ،الذي َّ

الصحابة إىل أرض البرصة ،ويف صدورهم سرية املصطفى ،وليغرسوا
توافد ّ
فيها علمهم وفقههم ،كعبد اهلل بن ع ّباس (ت687/#68م) وايل البرصة عىل

يب معقل بن يسار
عيل وحرب األ ّمة لعلومه ومعارفه،
والصحا ّ
ّ
عهد اإلمام ّ
تراث الب�صرة
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الصحابة وفاة يف البرصة وإمام احلديث فيها أنس
(ت684/#65م) ،وآخر ّ

()11
الركب املتوافد من صحابة
بن مالك (ت711/#93م)  ،ليجد املتت ّبع هلذا ّ

رسول اهلل أنّه يصل إىل ما يقارب من سبعة وثالثني صحاب ّي ًا بحسب تعداد
احلاكم
النيسابوري(.)12
ّ

ومن بعدهم العديد من التابعني؛ ليكون حصيلة ذلك ظهور العديد من

الرصينة هلذه املدرسة  -مدرسة
العلامء
واملؤرخني الذين وضعوا األسس األوىل ّ
ِّ
دويس
الس
البرصة -
كمحمد بن سريين (ت728/#110م) ،وقتادة بن دعامة ّ
ّ
ّ
ختياين
الس
(ت735/#117م) ،وثابت
البناين (ت745/#127هـ) ،وأ ّيوب ّ
ّ
ّ
()13
األول لشيوخ مدرسة
الرعيل ّ
(ت748/#131م)  ،لينهل من علم هؤالء ّ

البرصي ،الذي ُعرف بطول
البرصة العديد من التالمذة ،ومنهمَ :معمر بن راشد
ّ
السرية النّبو ّية
مواظبته لشيوخه ،واملثابرة يف تت ّبع علومهم ومعارفهم ،الس ّيام يف ِّ
التطرق إىل ما نقله لنا َمعمر من أخبار آل
ّبي ،ولكن قبل
وأخبار آل بيت الن ّ
ّ

البيت ،البدّ من التعريف هبذا التلميذ املثابر الذي عُدّ فيام بعد من أشهر
أعمدة مدرسة البرصة وحلقة الوصل بينها وبني املدارس األُ َخر ،ومنها مدرسة

اليمن(.)14

َم ْعمر بن را�شد :حيا ُت ُه و�سري ُت ُه العلم ّي ُة
هوَ :م ْع َمر (بفتح امليم وإسكان العني) بن راشد بن أيب َعمرو،
البرصي(،)15
ّ

األزدي نسبة إىل األزد ،وهي قبيلة يام ن ّية نسبة إىل ُأدد ،وهو
املكنّى بأيب عروة(،)16
ّ

األزد بن الغوث بن بنت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ،ومن أوالدهم
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األوس واخلزرج ،وكذلك امله َّلب بن أيب صفرة(.)17
أ ّما والد ُت ُه ،ف َلم ت ُِش املصادر التارخي ّية إىل اسمها رصاحةّ ،إل ما أشار إليه
وجه إليه عن
َم ْعمر نفسه من ّأنا
ْ
حسان ،ر ّد ًا عىل سؤال ِّ
كانت زوجة هشام بن ّ

الصلة التي تربطه هبشام ،قائالً« :هو أبو ُأخويت»( ،)18ومن اجلدير ِّ
بالذكر هنا أنّه
ِّ
قريب وال ٍ
ٍ
بعيد يف مصادر ترمجته.
ال توجد إشارة إىل أسامء ُأخوته ال من
برصي ،وال يوجد خالف يف ذلك يف مصادر ترمجته ،غري
و َم ْع َمر بن راشد
ٌّ

ّ
أن كثرة تن ّقله إىل األمصار اإلسالم ّية طلب ًا للعلم والتع ّلم جعلته يأخذ ألقاب ًا ُأ َخر

نسبة إىل املكان الذي َّ
متأت من اعتزاز أهل هذه األمصار هبذه
حل فيه ،وهذا
ٍّ

ّ
الشخص ّية ،ومنها:
واألزدي،
واليامين،
نعاين،
اين(.)20
ّ
الكويف(ّ ،)19
ّ
ّ
واحلر ّ
ّ
والص ّ

والد ُت ُه ون�ش�أ ُت ُه

ٍ
ِ
ٍ
كثرية إىل التفاصيل الدّ قيقة عن
أحيان
والرجال يف
كتب ّ
مل تُش ُ
التاجم ِّ

يتبوؤا مكانتهم العلم ّية،
حياة العلامء األوىل ،الس َّيام والدهتم وطفولتهم ،حتّى ّ
ٍ
البرصي ،فلم
عمر بن راشد
ّ
فحينئذ تس ّلط األضواء عليهم ،ومن ضمنهم َم َ
ُتدَّ د سنة والدتهّ ،إل ّ
ختص حياته ،تنكشف
الروايات األخرى التي ّ
أن استقراء ِّ

بعض مالمح ذلك ،منها أنّه عاش ما يقارب ( )58عام ًا( ،)21وتاريخ وفاته عام

()22
سني عمره من تاريخ وفاته يكون
( ، )#770/#153ومن خالل طرح ِّ
النّاتج هو مخس ًا وتسعني ،وهي سنة والدة َم ْع َمر بن راشد.

أي إشارة
واليشء ذاته عن نشأته األوىل يف مسقط رأسه البرصة ،فال توجد ّ

خيص طلبه للعلم ،والتن ّقل بني شيوخ مدينته البرصة لينهل من
إىل ذلكّ ،إل ما ُّ
تراث الب�صرة
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ّ
ويتحل بطبائعهم وأخالقهم؛ لشدّ ة طول املصاحبة(،)23
علومهم ومعارفهم،
«جالست قتادة مدّ ة ثالث سنني»( ،)24وطول
وهذا ما أخربنا به َمعمر ،قائالً:
ُ
ختياين ،حتّى أصبح َمعمر بن راشد عل ًام من أعالم
الس
املواظبة عىل مرافقة أ ّيوب ّ
ّ
مدينة البرصة ،واشتهر فيها أنّه ِمن أبرز وأشهر فقهائها وحمدِّ ثيها(.)25
ومع طول املواظبة عىل التع ّلم والتعليم مل يلتفت َم ْعمر بن راشد إىل تكوين

استقر يف صنعاء،
اخلاصة خالل رحلته بني األمصار اإلسالم ّية إىل أن
ُأرسته
ّ
ّ
األصيل
بالرجوع إىل دياره وموطنه
فأح ُّلوه هبا ،وأكرموه ،حتّى أنّه عندما رغب ّ
ّ
وعز عليهم مفارقته واخلروج من بني أظهرهم،
البرصة ،كر َه أهل صنعاء ذلكّ ،

فكانت ُأخت زوجة أمري اليمن معن بن
فزوجوه»(،)26
ْ
فقال هلم رجل« :ق ّيدوه ِّ
ٍ
زائد( ،)27قدْ ُز َّف ْت إليهّ ،إل ّ
بعقب له؛ إ ْذ ال توجد إشارة إىل
الزجية مل تُثمر
أن هذه ِّ

أوالد َمعمر من البنني والبنات.

للعلم
طل ُب ُه ِ
ابتدأ َم ْعمر بن راشد مشواره يف طلب العلم يف س ٍّن مبكِّرة ،وهو مل يتجاوز

الر ّزاق
س َّن الرابعة عرش من عمره ،وهذا ما أشار إليه أشهر تالمذته وهو عبد ّ

الصبيان وأنا
نعاين (ت826/#211م) ،عن َمعمر ،قائالً:
ُ
«خرجت مع ِّ
ّ
الص ّ

فطلبت العلم سنة مات احلسن»( ،)28ومن الثابت ّ
أن
غالم إىل جنازة احلسن،
ُ
البرصي هي (728/#110م).
سنة وفاة احلسن
ّ

بدأ َم ْعمر طلبه للعلم مع شيوخ مدينته ،ولسان حاله يصف ذلك ،قائالً:

السنني ّإل كأنّه
ُ
«جالست قتادة وأنا ابن أربع عرشة ،فام يشء سمعتُه يف تلك ِّ
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مكتوب يف صدري»( ،)29حتّى أنّه كان ُيالزم شيوخه يف ح ِّلهم وترحاهلم ،ويف
ٌ

بيوهتم ،حلرصه عىل األخذ منهم واالستامع إليهم ،وهذا ما ذكره َم ْعمر ،بقوله:
«كنت يف منزل سعيد بن أيب عروبة سنتني»( ،)30عىل اعتبار أنّه من أشهر شيوخ
ُ
البرصة ،واليشء ذاته لقتادة بن دعامة؛ إ ْذ جالسه َم ْعمر ثالث سنني( ،)31وهذا
بدهيي ممّا ُجبل عليه ّ
طلب العلم يف تن ّقلهم بني ّ
الشيوخ للتع ّلم منهم.
األمر
ّ

وبعد ْ
أن انتهل من شيوخ مدينته البرصة ،أكمل مشواره يف التن ّقل بني البلدان
ٍ
والسامع منهم من أجل
والفيايف من أجل لقاء أكرب عدد ممكن من الشيوخ الثقات ّ
وعلوه ،أي :برفع احلديث إىل قائله( ،)32حتّى
الوصول إىل متام سلسلة اإلسناد
ّ

والروايات بعيدة عن التحريف واال ِّدعاء،
تكون األسانيد صحيحة متّصلةِّ ،
وهذا ال يأيت بالتكاسل ،وإنّام بطول املثابرة واجلدّ والتّعب يف طلب ذلك ،وهذا

ما سعى إليه َم ْعمر بن راشد ،وقدْ و َّفقه اهلل يف مسعاه هذا بجعله عل ًام من أعالم

املنورة ،وفيها أخذ عن أشهر شيوخها،
مدينة البرصة ،فشدّ رحاله إىل املدينة َّ
()33
املكرمة ،ومن أشهرهم عمرو بن دينار
وهو اإلمام ّ
الز ّ
هري  ،ومنها إىل مكّة ّ

ختياين من
الس
ومحيد بن قيس ،ومنها رجع إىل البرصة مرافق ًا شيخه أ ّيوب ّ
ّ
وليستمر يف تن ّقله بني األمصار
مكّة ،ومالزم ًا له ،ليزور قرب أ ّمه يف البرصة(،)34
َّ
اإلسالم ّية ،ومنها :خراسان(ّ ،)35
والشام( ،)36والياممة( ،)37لتكون هناية رحلته إىل

اليمن ،بوصفها حم ّطته األخرية ،إىل ْ
أن تو ّفاه اهلل سبحانه وتعاىل.

علو ُم ُه ومعار ُف ُه
كانت حصيلة هذا التن ّقل واملثابرة عىل التع ّلم ْ
أن أصبح َم ْعمر بن راشد
ْ
تراث الب�صرة
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بارع ًا ومتمكِّن ًا يف علمه ،ومن ّ
الشيوخ الذين ُيشار إليهم بالبنان يف العديد من

العلوم واملعارف ،ومنها علوم القرآن وقراءته التي تزخر كتب التفاسري هبا،

الس َّيام إذا ما علمنا َّ
نعاين ما هو ّإل تفسري َم ْعمر
الر ّزاق ّ
أن تفسري تلميذه عبد ّ
الص ّ
بن راشدّ ،إل ّ
دونه ورواه عنه(،)38
الر ّزاق أشهر؛ ألنّه هو الذي َّ
أن نسبته لعبد ّ
وكذلك علمه بالفقه حتّى بلغ درجة عالية من اإلتقان فيه ،إذ أشار ابن ح ّبان
ِ
()39
مؤرخي
والسري حتّى عُدَّ من ِّ
إىل أنّه« :من الفقهاء املتقنني»  ،وعلمه باملغازي ِّ

السرية النّبو ّية األوائل ،نق ً
دون التاريخ
ال عن شيخه
الزهري الذي ُيعدّ ّأول من َّ
ّ
ِّ
اإلسالمي(.)40
ّ

لتكون حصيلة هذه العلوم العديد من املؤ َّلفات ،منها :كتاب (اجلامع)
اليافعي بقوله« :وله -أيَ :م ْع َمر -اجلامع
الذي ُيعدُّ ِمن أشهر مؤ َّلفاته ،ذكره
ّ
السنن ،وهو أقدم من املو ّطأ»( ،)41وذكره ّ
هبي،
الذ ُّ
املشهور واملنسوب إليه يف ُّ
قائالً« :وكان ّأول َمن صنَّف باليمن»( ،)42وزاد من مكانة َم ْعمر يف تصنيفه هذا
الكتاب ،أنّه كان من أوائل املحدِّ ثني الذين رتَّبوا األحاديث النّبو ّية يف األبواب
()43
الر ّزاق
واملواضيع  ،وقدْ وصل إلينا كتاب اجلامع ملحق بكتاب تلميذه عبد ّ

نعاين(.)44
ّ
الص ّ

البغدادي،
الس َي واملغازي؛ إذ أشار إليه
ّ
ومن مؤ َّلفاته -أيض ًا -كتاب يف ِّ

السري ّ
الشهري بأيب عروة ...صنّف كتاب املغازي»( ،)45لكن
قائالً« :من أصحاب ِّ
مل يصل إلينا ،وإنّام جاء مبعثر ًا يف متون املصادر التارخي ّية(.)46
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مرويا ُت ُه عن �أهل البيت

ممّا ُأثر عن َم ْع َمر بن راشد
ّبي مع موقفه
ّ
البرصي ح ّبه الشديد آلل بيت الن ّ

املعتدل من الفرق اإلسالم ّية املختلفة ،فقدْ أشارت إىل ذلك العديد من املصادر

التارخي ّية ،ومنها ما ذكره ابن قتيبة بوضع اسمه ضمن أسامء ومجاعة ِّ
الشيعة

كويف؛ ملا ُعرف عن الكوفة من ّأنا
يف كتابه( ،)47وابن النّديم الذي ذكره بأنّه
ٌّ
عيل بـن أيب طالب ،)48(وابن عساكر ،بقولـه« :كان يف
منبع شيعة اإلمام ّ

َم ْعمر تش ُّيع ،وما ّ
والذهبي أشار إليه ،قائالً:
أقل ما كان بالكوفة ال يراه»(،)49
ّ
ّ
املؤرخني املحدّ ثني
«إن َمعمر ًا كان يتش ّيع»(َّ ،)50
ونوه إىل ذلك -أيض ًا -أحد ِّ
ّ
عيل بن أيب
بقوله«:إن َمعمر ًا كان ذا ميول علو ّية ،وكان يعتقد بأفضل ّية اإلمام ّ

ٍ
طالب وأبنائه ّ
بتول اخلالفة»(.)51

بالذكر هناَّ ،
ومن اجلدير ّ
ّبي
أن ما يؤكِّد هذا االنتامء
ّ
واحلب آلل بيت الن ّ

الروايات التارخي ّية التي حرص َم ْعمر بن راشد عىل نقلها عن أخبارهم،
حممدِّ 
ّ
وحرصه َّ
موحدة ،إنّام جاءت
الشديد عىل إيصاهلا إىل تالمذته ،ومل تصل إلينا َّ
مبعثرة يف متون العديد من املصادر التارخي ّية األوىل ،ومن خالل مجع هذا املتناثر،
ّبي كاآليت:
جاءت روايات َم ْعمر بن راشد وأخباره عن أهل بيت الن ِّ

بي
 -1كفالة �أبي طالب لل ّن ّ
حممد؛
ّبي ّ
بعد وفاة عبد امل ّطلب أخذ أبو طالب عىل عاتقه رعاية وكفالة الن ّ

ّبي ،و ُيغدق عليه بفيض حنانه ورعايته األبو ّية ،وكيف ّ
أن
إ ْذ إنّه كان ُّ
حيب الن ّ

ّبي حكت عليهم منذ صغره ،وهـذا ما ُيشري إليه َم ْعمـَر بن راشد يف
بركة الن ّ
تراث الب�صرة
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روايته ،قائالً «:ملا ّ
توف عبد امل ّطلب قبض أبو طالب رسول اهلل إليه ،فكان
يكون معه ،وكان أبو طالب ال مال له ،وكان حي ُّبه ح ّب ًا شديد ًا ال حي ّبه ولده ،وكان

ال ينام ّإل جنبه ،وخيرج فيخرجه معه ،وهب به أبو طالب صبابه مل يصب مثلها

يشء ّ
خيصه بالطعام ،وكان إذا أكل عيال أيب طالب مجيع ًا أو فرادى مل
قط ،وكان ّ
يشبعوا ،وإذا أكل معهم رسول اهلل شبعوا ،فكان إذا أراد ْ
أن يغدّ هيم ،قال:

يفضلون
كام أنتم حتّى حيرض ابني ،فيأيت رسول اهلل ،فيأكل معهم ،فكانوا ِّ
طعامهمْ ،
وإن مل يكن معهم مل يشبعوا ،فيقول أبو طالب :إنّك َملبارك»(.)52

علي بن �أبي طالب
 -2ن�سب الإمام ِّ
عيل بن أيب
وتُفصح رواية َمعمر بن راشد عن ذلك من خالل سؤال اإلمام ّ

ال عن نسبتنا ،فإنّا ٌ
نصهَ « :من كان سائ ً
نبط
والر ّد عىل ذلك ما ُّ
طالبعن نسبه ّ
()54( )53
الرواية إشارة إىل ّ
السواد
أن ُأصوهلم ترجع إىل كُوثى ّ
من كُوثى »  ،ويف هذه ِّ

نبي اهلل إبراهيم اخلليل.)55(
التي ُولد هبا ُّ

علي بن �أبي طالب
� -3إ�سالم الإمام ّ
عيل أنّه ّأول َمن أسلم ،روى َم ْعمر بن راشد عن ذلك،
عن فضل اإلمام ٍّ

عيل بن أيب طالب ،وهو ابن مخس عرشة
قائالًّ :
«أول َمن أسلم بعد خدجية ّ
ست عرشة»(.)56
أو ّ

بي حم ّمد
علي بن �أبي طالب لل ّن ّ
 -4افتدا ُء الإمام ّ
ّبي أمام تكالب عتاة
عيل وحرصه عىل سالمة الن ّ
من شجاعة اإلمام ّ

وجتمعهم أمام عتبة داره يف مكّة لقتله ،تظهر شجاعة
ّبي
قريش عىل قتل الن ّ
ّ
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ّبي بافتدائه بنفسه الطاهرةْ ،
بأن
عيل ،وتفانيه يف ِّ
حب الن ّ
وبسالة اإلمام ّ
ّبي؛ إ ْذ ورد عن َم ْعمر بن راشد يف تفسري قوله تعاىل:
بات عىل فراش الن ّ
وإِ ْذ يمكُر بِ َ ِ
ي ِر ُج َ
ُوك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
ين َك َف ُروا لِ ُي ْثبِت َ
وك َأ ْو ُ ْ
نصه:
ك ا َّلذ َ
وك ،)57(ما ُّ
َ َْ ُ
«تشاورت قريش ليلة بمكّة ،فقال بعضهم :إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق  -يريدون
ْ
ّبي ،-وقال بعضهم :بل اقتلوه ،وقال بعضهم :أخرجوه ،فأطلـع اهلل نب َّيه
الن ّ

ّبي حتّى
ّبي تلك ال َّليلة ،وخرج الن ّ
عيلعىل فراش الن ّ
عىل ذلك ،فبـات ٌّ
َ
حلق بالغار ،وبات املرشكون
فلم أصبحوا
حيرسون عل ّي ًا حيسبون أنّه الن ّ
ّبيّ ،

فلم رأوا عل ّي ًا ر َّد اهلل مكرهم ،فقالوا :أين صاحبك؟ قال :ال
ثاروا عليهّ ،

الضغام مل ختيفه سيوف املرشكني ،وال أرهبته
أدري»( ،)58وشجاعة ال َّليث ّ

بشاعة موقفهم.

علي بن �أبي طالب
 -5عل ُم الإما ِم ِّ
عيل باب مدينة العلم ،واحلديث عن ذلك بحر واسع ،ولكن مما
اإلمام ٌّ

عيل :سلوين عن كتاب اهلل،
ورد عن َم ْعمر بن راشد يف ذلك ما ُّ
نصه« :قال ٌّ
فإنّه ليس من ٍ
نزلت أم ٍ
سهل أم يف ٍ
ٍ
عرفت ٍ
جبل»(.)59
بنهار ،يف
آية ّإل وقدْ
بليل ْ
ُ

ال�س ِّيدة فاطمة ال ّزهراء
 .6ف�ض ُل ّ

ّبي
ُذ ِكر عن ذلك ّ
الشء الكثري ،ولكن ممّا َورد عن َم ْعمر بن راشد ،عن الن ِّ
نصه«:عن أنس بن مالك ّ
ّبي ،قال«:حسبك من نساء العاملني مريم
ما ُّ
أن الن َّ
حممد ،وآسية امرأة فرعون»(.)60
ابنة عمران ،وخدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت ّ

تراث الب�صرة
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 -7زوا ُج ال ّنورين
إن َّ
عيل ،الذي ْ
دل عىل يشء إنّام يؤكِّد
وهو زواج فاطمـة ّ
الزهراء واإلمام ٍّ

واختصه
زوجه بضعته الطاهرة،
َّ
ّبي بحيث َّ
عيلمن الن ِّ
مكانة اإلمام ٍّ

زوج
نص
ـه«:لم َّ
بـذلك دون باقي املسلمني ،وهـو ما ذكره َم ْعمر بن راشد ما ُّ
ّ
َ
ّبـي فاطمة ،قال« :ما
أن ُأ
إيل»»(.)62
ُ
ألوت(ْ )61
نكحك ّ
الن ُّ
أحب أهيل َّ

بي لهما 
 -8دعا ُء ال ّن ِّ

الزواج هو دعاؤه هلام ،جاء عن َم ْعمر بن راشد عن
ّبي هلذا ّ
من بركة الن ّ

عيل مل جيد أو جتد عنده ّإل رم ً
ال مبسوط ًا
نصه« :ملا ُأ
ْ
ذلك ما ُّ
هديت فاطمة إىل ٍّ

عيل« :ال تقرب امرأتك حتّى آتيك»،
وجرة وكوز ًا ،فأرسل الن ُّ
ووسادة ّ
ّبي إىل ٍّ
فجاء النّبي ،فدعا ٍ
بامء فقال فيه ما شاء اهلل ْ
عيل
ّ
أن يقولّ ،
ثم نضح به صدر ٍّ
ثم دعا فاطمة ،فقامت إليـه تتع ّثر يف ثوهبا ،ور ّبام قال َم ْعمر :يف مرطها
ووجههّ ،

فنضح عليهام أيض ًا وقال هلا« :أ َما ّأن مل ألو ْ
َ
أحب أهيل
نكحك
أن ُأ
من احلياء،
َّ
َ
لعيل« :دون َ
ثم ّ
ول يف حجرة ،فام زال يدعو
َك أهلك»ّ ،
ثم خرجّ ،
إ َّيل»ّ ...
ثم قال ٍّ

هلام حتّى دخل يف حجرة»(.)63

علي
النبي يف الإمام ٍّ
 -9قول ِّ
حب
عيل كثرية ،ومنها
النبي له وتأكيده عىل
ُّ
ِّ
مناقب اإلمام ٍّ
وور َد من َ
ذلك نق ً
هري ،عن
نصه« :عن ّ
الز ّ
ال عن َمعمر بن راشد ما ُّ
مكانتهَ ،
ٍ
«أنت س ِّيد
عيل بن أيب
طالب ،فقالَ :
عبد اهلل بن ع ّباس ،قال :نظر الن ّ
ّبي إىل ِّ

يف الدُّ نيا ،وس ِّيد يف اآلخرةَ ،من أح َّبك فقدْ أح َّبني ،وحبي ُب َ
وعدوك
حبيب اهلل،
ك
ُّ
ُ
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عدو اهلل ،الويل ملن أبغضك ِمن بعدي»»(.)64
عدوي،
وعدوي ُّ
ِّ
ِّ

ُ -10
حب احل�سن وا ُ
حل�سني 
بي يف ِّ
قول ال ّن ِّ
حب احلسن واحلسني مآثر كثرية ،منها ما ورد عن َم ْع َمر بن راشد ،عن
يف ِّ

نصه« :أخذ رسول اهلل يوم ًا حسن ًا وحسين ًا ،فجعل هذا عىل
ّبي ما ُّ
الن ّ

ثم أقبل عىل احلسني فق َّبله،
ثم أقبل عىل احلسن فق َّبلهَّ ،
الفخذ ،وهذا عىل الفخذّ ،
هم ِّإن ُأح ُّبهام فأح َّبهام»»(.)65
ثم قال« :ال َّل َّ
ّ

بي
َ -11من ُ�ش ِّب َه بال ّن ِّ
ّبي ،وهذا ممّا ورد عن
عيل وخلقه ُش ِّبه بالن ِّ
من عظمة خلق احلسن بن ٍّ

هري ،قال :أخربين أنس بن مالك ،قال« :مل يكن
َم ْعمر بن راشد ،قائالً«:عن ّ
الز ّ
ِ
ِ
عيل»(.)66
برسول اهللِ م َن
فيهم أحدٌ أشبه
احلسن بن ٍّ

ال�س ِّيدة فاطمة ال ّزهراء
 -12ت�سبي ُح َّ
الزهراء هبذا
الس ِّيد َة فاطمة ّ
الرواية إىل ما َّ
خص به الن ُّ
تُشري هذه ِّ
ّبيَّ 

عيل بن
نصه« :عن ّ
الز ّ
التسبيح ،عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
هري ،قال :أخربين ّ
احلسنيّ :
أن فاطمة بنت رسول اهلل أتته تسأله خادم ًا ِمن ٍ
سبي ُأيت به ،ويف يدها
ِ
الرحى من كثرة ال َّطحن ،فقال هلا« :سأخربك ٍ
أويت
بخرب ِمن ذلك ،إذا
أثر قطب ّ
ِ
وكبي اهلل
إىل فراشك ،فس ِّبحي اهلل ثالث ًا وثالثني ،وامحدي اهلل ثالث ًا وثالثنيِّ ،

تتمني هبا املائة» ،فرجعت بذلك»( ،)67وذلك
ثالث ًا وثالثني ،وقويل ال إله إال اهلل ِّ

هو الفوز العظيم لبضعة رسول اهلل.
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 -13غزوة بدر (2هـ623/م)
عيل بن أيب طالب نوفل بن خويلد(:)68
 -قتل اإلمام ِّ

عيل من قتله بعد ْ
أن أحلق األذى
تُشري هذه الرواية إىل متكّن اإلمام ٍّ
ّبي وأتباعه ،حتّى ّ
ّبي دعا عليه ،نق ً
ال عن َم ْعمر بن راشد
أن الن َّ
الكبري بالن ِّ
ٍ
يومئذ
هم أكفني نوفل بن خويلد ،وأقبل نوفل
ما ُّ
نصه«:قال رسول اهلل :ال َّل َّ
وهو مرعوب ،قدْ رأى قتل أصحابه ...ورأى عل ّي ًا مقب ً
ال نحوه ،قال :يا أخا

األنصار َمن هذا؟ ّ
والعزى ّإن ألرى رج ً
عيل بن
واللت
ّ
ال أنّه ُلييدين! قال :هذا ُّ
ٍ
رأيت كاليوم رج ً
أيب
عيل،
طالب ،قال :ما ُ
ال أرسع يف قومه منه ،فيصمد له ّ

ثم نزعه ،فيرضب ساقيه ودرعه
عيل يف حجفته ساعةّ ،
فيرضبه ،فنشب سيف ٍّ

ثم أجهز عليه ،فقتله ،فقال رسول اهللَ :من له علم بنوفل
مشمرة ،فقطعهامّ ،
ّ

فكب رسول اهلل ،وقال:احلمدُ هلل الذي
عيل :أنا قتلتُه ،قالَّ :
بن خويلد؟ فقال ٌّ
أجاب دعويت فيه»(.)69

 ُقتل العاص بن سعيد(:)70
ويف ّ ِ
نصه« :وأقبل العاص بن سعيد ُّ
حيث
الشأن نفسه أورد َم ْعمر بن راشد ما ُّ

وعيل فقتله»(.)71
للقتال ،فالتقى هو
ٌّ
 ُقتل طعيمة بن
عدي(:)72
ّ

ٍ
طالب ومحزة بن عبد امل ّطلب يف هذا
عيل بن أيب
ومن بطوالت اإلمام ّ
ٍ
يومئذ بعدما
عيل يقولِّ :إن
اليوم ،ما ورد عن َم ْعمر بن راشد ،قائالً«:وكان ٌّ
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خرجت يف أثر
ارتفع النّهار ،ونحن واملرشكني قدْ اختلطت صفوفنا وصفوفهم،
ُ

عدي -عىل كثيب ٍ
ٍ
رجل منهم ،فإذا ٌ
رمل
رجل من املرشكني  -يقصد طعيمة بن
ّ

وسعد بن خيثمة( ،)73ومها يقتتالن حتّى قتل املرشك سعد بن خيثمة ،واملرشك

مقنّع يف احلديد ،وكان فارس ًا ،فاقتحم عن فرسه ،فعرفني ،وهو ُمعلم وال أعرفه،
َّ
وكنت
إيل مقبالً،
فعطفت عليه،
هلم ابن أيب طالب للرباز ،قال:
ُ
ُ
فناداينَّ :
فانحط َّ

رج ً
بالسيف،
إيل،
ال قصري ًا،
ُ
ُ
فكرهت ْ
أن يعلوين َّ
فانحططت راجع ًا لكي ينزل َّ
مفره ابن َّ
استقرت
فلم
فقال :يا ابن أيب طالب ،فررت؟
ُ
ّ
فقلت :قرب ًا ّ
الشرتاء ،قالّ :

فاتقيت بالدّ رقة ،فوقع سيفه ،فلحج
فلم دنا منِّي رضبني،
قدماي
ُ
ُّ
وثبت أقبلّ ،
 يعني لزم -فأرضبه عىل عاتقه وهو دارع ،فارتعش ،ولقدْ ّفض سيفي درعه،
ٍ
فطأطأت رأيس ،ويقع
سيف من ورائي،
أن سيفي سيقتله ،فـإذا بريـق
ُ
ُ
فظننت ّ

السيف ،فأطعن قحف رأسه بالبيضة ،وهو يقولُ :خذها وأنا ابن عبد امل ّطلب،
ّ
فالتفت ِمن ورائي ،فإذا محزة بن عبد امل ّطلب»(.)74
ُّ

كتاب ُ�صلح احلديبية (6هـ627/م)
ُ -14

أشار معمر بن راشد يف هذه الرواية إىل ّ ِ
تم بني
أن كاتب ُّ
َْ
الصلح الذي ّ
ِّ
ٍ
عيل بن أيب
طالب ،ما
الن ِّ
ّبي وأصحابه ،ومرشكي قريش ،هو اإلمام ُّ

كاتب الكتاب يوم احلديبية؟
هريَ :من كان
نصه«:عن َم ْعمر قال:
ُ
سألت ّ
ُ
الز ّ
ُّ
سألت هؤالء ،قالوا :عثامن ،يعني :بني أم ّية»(.)75
عيل ،ولو
َ
فضحك ،وقال :هو ٌّ

 -15الوفو ُد بعد �صلح احلديبية
ّبي بإرسال وفوده إىل امللوك ،ومنهم وفده إىل
بعد ُّ
الصلح أخذ الن ّ
تراث الب�صرة
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ّبي عن
النجايش ملك احلبشة يعرض عليه اإلسالم ،فجاء ر ُّده عىل كتاب الن ِّ
ّ
ٍ
طريق جعفر بن أيب
ّجايش -كتاب رسول
نصه«:فأخذ -أي :الن
طالب ما ُّ
ّ

ثم
اهلل فوضعه عىل عينيه ،ونزل من رسيره ،فجلس عىل األرض تواضع ًاّ ،
كنت أستطيع ْ
أن آتيه ألتيتُه ،وكتب إىل
أسلم ،وشهد شهادة ِّ
احلق ،وقال :لو ُ

رب
رسول اهلل بإجابته وتصديقه وإسالمه عىل يدي جعفر بن أيب طالب ،هلل ِّ
العاملني»(.)76

 -16فت ُح خيرب (7هـ628/م)

ٍ
عيل بن أيب
طالببعد
تتحدَّ ث هذه ّ
الرواية عن فتح خيرب عىل يد اإلمام ِّ

عيل ،عن َمعمر
أن استعىص فتحها ،وفيها -أيض ًا -إشارة إىل فضل اإلمام ٍّ
هري ،قالّ :
الراية
النبي قال يوم خيرب:
بن راشد ،قال«:عن ّ
الز ّ
َّ
إن ّ
«ألدفعن َّ
ٍ
عيل ،وإنَّه ألرمد ما
إىل
رجل ُي ُّ
ب اهلل ورسوله ،أو حي ُّبه اهلل ورسوله» ،فدفعها إىل ٍّ

فبصق يف عينيه ،وكان الفتح»(.)77
ُيبرص موضع قدميه،
َ

 -17غزوة تبوك (9هـ630/م)
عيل بن أيب طالبعىل
الرواية عن استخالف الن ِّ
تُفصح هذه ِّ
ّبي اإلما َم َّ

ّ
ه«:إن رسول اهلل خرج يف
نص
املنورة ،فعن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
أهله واملدينة َّ
َ
حب
عيل :يا
رسول اهلل ،ما ُ
كنت ُأ ُّ
غزوة تبوك ،فاستخلف عل َّي ًا عىل املدينة ،فقال ٌّ
ّبي
تكون منِّي
أن
َ
«:أما تَرىض ْ
ْ
أن خترج خمرج ًا ّإل وأنا معك فيه ،قال له الن ُّ
َ

نبي بعدي»(.)78
بمنزلة هارون من موسى غري أنّه ال َّ

ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 175

حم ّرم /ربيع الآخر 2018م � -أيلول/كانون الثاين 1440هـ

َم ْع َمر بنُ را�شدٍ

الب�صريُّ (153-95هـ770-714/م) ،ومرو ّياته عن �أهل البيت 

علي بن �أبي طالبٍ � إىل اليمن
 -18خروج الإمام ّ
عيل:
َ -م ْن خرج مع اإلمام ٍّ

عيل يف خروجه إىل
تُفصح هذه ِّ
الرواية عن َمن نال رشف رافقة اإلمام ّ

نصهّ :
«إن أبا عمرو بن حفص بن املغرية( )79خرج
اليمن ،فعن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
ٍ
بتطليقة كانت قدْ بقيت
عيل إىل اليمن ،وأرسل إىل امرأته فاطمة بنت قيس
مع ٍّ
من طالقها ،وأمر هلا.)80(»...
ّبي عىل بريدة
األسلمي(:)81
 ُّ
عتب الن ِّ

والسبب يف ذلك،
ّبي عىل ُبريدة
الرواية إىل عتب الن ِّ
تُشري هذه ِّ
األسلميّ ،
ّ

ّبي عل ّي ًا إىل اليمن ،خرج ُبريدة
عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
نصه«:ملا بعث الن ُّ
ّبي ،فقال
األسلمي معه ،ف َعت َ
عيل يف بعض اليشء ،فشكاه ُبريدة إىل الن ّ
ّ
َب عىل ٍّ

ّبي
فإن عل َّي ًا َم ْوال ُه»»(.)82
«:م ْن ُكن ُ
ْت َموال ُهَّ ،
َ
الن ّ

بي لوفد ثقيف
 -19قول ال ّن ّ
املنورة
ّبي لوفد ثقيف حني جاء إىل املدينة َّ
الرواية إىل مقولة الن ّ
تُشري هذه ِّ

نصه«:قال رسول اهلل
بعد غزوة تبوك (630/#9م) ،عن َمعمر بن راشد ما ُّ

ألبعثن إليكم رج ً
ال منِّي ،أو قال:
لتسلمن أو
لوفد ثقيف حني جاؤوه«:فو اهلل،
َّ
َّ
وليأخذن أموالكم» ،قال
وليسبني ذراريكم،
فليرضبن أعناقكم،
ِمثل نفيس،
َّ
َّ
َّ
ٍ
جعلت أنصب صدري رجاء ْ
أن يقول
يومئذ،
َّيت اإلمارة ّإل
ُ
عمر :فواهلل ما متن ُ

ثم قال« :هو هذا
هو هذا ،قال :فالتفت  -أي :الن ّ
عيل ،فأخذ بيدهَّ ،
ّبي - إىل ٍّ
تراث الب�صرة
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هو هذا»»(.)83

حجة الوداع (10هـ631/م)
ّ -20
ِ
ُ
الغدير:
حديث
-

البالذري نق ً
ذكر
ّبي
ّ
ال عن َمعمر بن راشد هذا اخلرب ،قائالً« :ملا أقبلنا مع الن ِّ
حجته مكثنا بغدير خم  -بني مكّة واملدينة -نُودي ّ
الصالة جامعة ،وك ُِسح
أن ّ
يف ّ
عيل إىل جنبه،
للن ّ
عيل بن أيب طالب -ويف رواية ٌّ
ّبي حتت شجرتني ،فأخذ بيد ِّ
ويل َمن
«من ُ
فأخذ بيده وأقامه ،وقالَ :
فعيل مواله -ويف رواية -هذا ُّ
كنت موال ُهٌّ ،
ِ
أنا موال ُه ،ال َّلهم ِ
وال َمن وال ُه،
وعاد َمن عاد ُه»»(.)84
َّ
نحر ال ُبدْ ن:
ُ -

الواقدي نق ً
عيل بن أيب طالب
أشار
ال عن َم ْعمر عن ذلك ما ُّ
ّ
نصه«:عن ّ
أن أتصدَّ ق بجالل بدنه وجلودها وحلومها ،وال ُأعطي
قال :أمرين رسول اهللْ 

منها يف جزرها شيئ ًا»(.)85

النبي11( هـ632/م)
 -21وفاة ّ
ّبي:
 -غسل الن ِّ

الرواية إىل َمن َّ
تول ذلك ،نق ً
نصه«:عن
ال عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
تُشري هذه ِّ

()86
عيل،
ّ
الز ّ
هري ،قال :و َيل غسل الن ّ
ّبي ودفنه وإجنانه دون النّاس أربعةٌّ :

ّبي ،وحلدوا له ونصبوا عليه
والع ّباس ،والفضل ،وصالح شقران موىل الن ِّ

ال ّلبن نصب ًا»(.)87
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ّبي:
عيلعن الن ِّ
 -مقولة اإلمام ٍّ

ّبي عندما غسله،
عيلعن الن ِّ
تُفصح هذه ِّ
الرواية عن مقولة اإلمام ِّ

نق ً
ّبي ما ُيلتمس من امليت،
ال عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
عيل من الن ِّ
نصه«:التمس ٌّ
فلم جيد شيئ ًا ،فقال« :بأيب ُ
طبت
وأ ِّمي ط ِّيب ًا ح َّي ًا ،وط ِّيب ًا ميت ًا» ،ويف رواية أخرىَ :
ْ

ح َّي ًا،
وطبت ميت ًا»(.)88
َ

الس ِّيدة فاطمة الزَّهراء:
 ُح ُزن َّ

الزهراء ونعيها وحزهنا َّ
الشديد
الس ِّيدة فاطمة ّ
الرواية إىل بكاء َّ
تُشري هذه ِّ

ّبي ،عن َم ْعمر بن راشد ،قائالًّ :
«إن فاطمة بكت عىل
لوفاة والدها الن ّ
رسول اهلل حني مات ،فقالت« :يا أبتاه ِمن ر ِّبه ما أدناه ،يا أبتاه إىل جربيل
أنعاه ،جنّة الفردوس مأواه»»(.)89

ال�س ِّيدة فاطمة ال ّزهراء 
 -22وفاة ّ
 -هتيئة واستعداد الزَّهراء لذلك:

الزهراء لكفنها واالستعداد لذلك،
الرواية كيف ّية هتيئة فاطمة ّ
ُّ
ختص هذه ِّ

حممد بن عقيلَّ :
أن فاطمة
عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
نصه« :قال :أخربين عبد اهلل بن ّ
الزهراء بنت رسول اهلل ملا حرضهتا الوفاة ،دعت ٍ
فاغتسلت ،ودعت
بامء،
ْ
ْ
ّ
ٍ
ِ
ٍ
ثم
بثياب أكفاهناُ ،فأتيت
ودعت
بت،
ْ
بطيب ،فتط َّي ْ
بثياب ُخشن غالظ ،فلبستهاّ ،
مت فادفنوين وال تصنعوا يب شيئ ًا»(.)90
أوصتهم ،فقالت :إذا ُّ

تراث الب�صرة
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الس ِّيدة الزّهراء:
قرب َّ
ُ -

عمن نزل يف قربها  ،عن َم ْعمر بن راشد ،قال« :نزل
الرواية ّ
تُفصح هذه ِّ
ِ
وعيل والفضل»(.)91
حفرة فاطمة الع ّباس
يف
ّ
 -وقت دفنها:

الزهراء ،نق ً
ال عن َم ْعمر
الس ِّيدة فاطمة ّ
الرواية إىل وقت دفن َّ
تُشري هذه ِّ

«إن عل ّي ًا َد َف َن فاطمة ليالً»(.)92
بن راشد ،قالَّ :
 تاريخ ِوفاتا:

ّبي ،عن
الس ِّيدة فاطمة ّ
الزهراء بعد الن ّ
الرواية تاريخ وفاة َّ
تذكر هذه ِّ

هري ،عن عروةّ ،
ّبي
َم ْعمر بن راشد ،قال« :عن ّ
الز ّ
أن فاطمة تو ِّفيت بعد الن ِّ
بستّة أشهر»(.)93

علي بن �أبي طالبٍ 
 -23خالفة الإمام ّ
عيل أحداث كثرية ،ولكن ورد عن
ْ
رافقت خالفة أمري املؤمنني اإلمام ٍّ
ٍ
راشد اآليت:
َم ْعمر بن
عيل:
أ -عن قضاء اإلمام ّ

نصه:
عيلاملسلمني يف كيف ّية القضاء ما ُّ
تُشري هذه ِّ
الرواية إىل نُصح اإلمام ٍّ
أن عل ّي ًا قالُ :
«عن َم ْعمر ،عن أ ّيوب ،عن ابن سريينَّ ،
تقضون
«أقضوا كام كنتُم
َ
فإن أخشى االختالف»»(.)94
حتّى تكونوا مجاعةِّ ،
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ب -واقعة اجلمل (565/#36م):
العوام
* تراجع الزُّبري بن ّ

الزبري عن االشرتاك يف هذه املواجهة ،وقول
الرواية تراجع ّ
ِّ
توضح هذه ِّ

نصه«:ملا ويل الزّبري يوم اجلمل،
عيل يف ذلك ،عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
اإلمام ّ
حق ما َّ
ول ،ذلك َّ
أن رسول
يعلم أنّه عىل ٍّ
بلغ عل ّي ًا ،فقال :لو كان أبن صف ّية ُ

اهلل لقيهام يف سقيفة بني ساعدة ،فقال« :أحت ُّبه يا زبري» ،فقال :وما يمنعني،
َ
فريون أنّه إنّام َّ
ول
ّبي«:فكيف أنت إذا قاتلته وأنت ظامل ٌ له؟» ،قال:
فقال الن ُّ

لذلك»(.)95

ج -يوم ص ِّفني (657/#37م):

عيل وجيش معاوية
* التقاء جيش اإلمام ٍّ

عيلوجيش معاوية بن
تُشري هذه ِّ
الرواية إىل التقاء جيش اإلمام ّ
هري،
نصه«:عن ّ
الز ّ
أيب سفيان ،وما دار خالل ذلك ،عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
عيل ومعاوية بص ِّفني ،فاقتتلوا زمان ًا ،فلقدْ بلغني أنّه كان ُيدفن يف القرب
قال:التقى ٌّ

َ
مخسون إنسان ًا ،قال َم ْعمر :فلقدْ رأيتها مدَّ البرص ،يعني :قبورهم»(.)96
* شهداء ص ِّفني

عيل يف هذا اليوم،
شارك العديد من صحابة رسول اهلل مع اإلمام ٍّ

وختم اهلل حياهتم بنيل رشف ّ
الشهادة ،وممّن ذكرهم َم ْعمر بن راشد اآليت:
عمر بن يارس
ّ -1

الرواية عن استشهاده يف هذا اليوم ،وعمره الذي ّ
توف فيه،
تُفصح هذه ِّ
تراث الب�صرة
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عمر بن يارس مع
عن َم ْعمر بن راشد ،ما ُّ
نصه«:شهد بدر ًا واملشاهد ك َّلها ،وقتل ّ
ٍ
يومئذ ابن سبعني سنة ،قتله ابن
عيل بص ِّفني سنة سبع وثالثني ،و ُيقال :إنّه كان
ٍّ
هرم ورشيك بن سمي ،اشرتاكا فيه»(.)97
 -تقتله الفئة الباغية:

ّبي ومقولته يف استشهاده ،عن َم ْعمر بن راشد
الرواية إىل تن ّبؤ الن ّ
تُشري هذه ِّ
ِ
عمر دخل عمرو بن حزم عىل َعمرو بن العاص ،فقالُ :قتل
ما ُّ
نصه« :ملا ُقتل ّ

عمر ،وقدْ قال رسول اهلل« :تقت ُل ُه الفئة الباغية»»(.)98
ّ
 -2خزيمة بن ثابت
األنصاري
ّ

نصه« :كان خزيمة
الرواية باستشهاده ،فعن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
ِّ
تنوه هذه ِّ
ابن ثابت ُيدعى ذا َّ
الشهادتني أجاز رسول اهلل شهادته بشهادة رجلنيُ ،قتِل

عيل.)99(»
يوم ص ِّفني مع ٍّ
د -واقعة التحكيم:

الرواية عن إشارة عمرو بن العاص عىل معاوية بن أيب سفيان
تُفصح هذه ِّ

هري قال:
نصه«:عن ّ
الز ّ
عيل من ذلك ،ما ُّ
بنرش املصاحف ،وموقف اإلمام ٍّ

اقتتل الناس بص ِّفني قتاالً شديد ًا مل يكن يف هذه األ ّمة مثله ّ
قط ،حتّى كره أهل
ّ
السيف ،فقال عمرو بن
الشام وأهل العراق القتال ،وم ُّلوه من طول تبادهلم َّ
ٍ
فتأمر رجاالً بنرش
أنت مطيعي
العاص -وهو
يومئذ عىل القتال ملعاوية:-هل َ
َ
ثم يقولون:يا أهل العراق ،ندعوكم إىل القرآن ،وال يزيد ذلك أمر
املصاحف ّ

أهل ّ
الشام إال استجامع ًا ،فأطاعه معاوية ،ففعل ،وأمر عمرو رجاالً من أهل
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ّ
ثم نادى :يا أهل العراق ،ندعوكم إىل القرآن ،فاختلف
الشام ،فقرئ املصحفّ ،

أهل العراق ،فقالت طائفة :أولسنا عىل كتاب اهلل وبيعتنا؟ وقال آخرون كرهوا
عيلوهنهم وكراهيتهم للقتال
القتال :أجبنا إىل كتاب اهللّ ،
فلم رأى اإلمام ّ

عيل :قدْ قبلنا
قارب معاوية فيام يدعوه إليه ،واختلف بينهم ّ
الرسل [فقال ٌّ
ِ
بكتاب اهلل بيننا وبينك؟ قال :تأخذ رج ً
ال منّا نختاره،
كتاب اهللَ ،ف َمن حيكم
وتأخذ منكم رج ً
ال ختتاره] ،فاختار معاوية عمرو بن العاص ،واختار اإلمام

األشعري»(.)100
عيل أبو موسى
ّ
ّ

* قول اإلما ِم عيلٍّ يف أهل ّ
الشام:

سب أهل ّ
نصه:
الشام ما ُّ
عيلورفضه ّ
تُشري هذه ِّ
الروايـة إىل مقولـة اإلمام ٍّ

هم العن أهل ّ
الشام،
«عن َم ْعمر ،عن ّ
الز ّ
هري ،قال :وقال رجل يوم ص ِّفني :ال َّل َّ
تسب أهل ّ
فإن هبا األبدال(.)102(»»)101
الشامَّ ،
عيل« :ال ّ
قال ،فقال ٌّ
ُ -#
قتال احلرور ّية:

عيلاخلوارج ال ُعتاة ،ومقولتهفيهم،
تُشري هذه ِّ
الرواية إىل قتال اإلمام ٍّ

نصه«:عن جوين والد أيب هارون ،قال :أخربين أيب ،أنّه
عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
فلم قتلوا أمر ْ
أن ُيلتمس
عيل بن أيب طالب حني قتلوا احلرور ّية ،قالّ :
كان مع ِّ
الرجل ،فالتمسوه مرار ًا ،فلم جيدوه ،حتّى وجدوه يف مكان ،قال :خربة أو
ّ

ثم وضع
عيل يديه يدعو والنّاس يدعون ،قالّ :
يشء ال أدري ما هو ،قال :فرفع ٌّ
أن تبطروا
ثم قال :واهللِ فالق احل ّبة ،بارئ النّسمة ،لوال ْ
ثم رفعها -أيض ًاّ -
يديهّ ،

ّبي.)103(»
ألخربتكم بام سبق من الفضل ملن َق َت َلهم عىل لسان الن ِّ
تراث الب�صرة
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عيل يف اخلوارج احلرور ّية:
* عن خطبة اإلمام ٍّ

الرواية عن خطبتهيف أشقياء الدّ نيا واآلخرة ،اخلوارج،
تُفصح هذه ِّ
سمعت عل ّي ًا خيطب،
نصه« :قال:
ُ
وتكالبهم عىل قتاله ،فعن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
فأرحني منهم ِ
هم ّإن قدْ سئمتُهم وسئموين ،ومللتُهم وم ُّلوينِ ،
وأرحهم
فقال« :ال َّل َّ

خيضبها بدمٍ» ،ووضع يده عىل حليته»( ،)104ويف رواية
أن ِّ
يمنع أشقاكم ْ
منّي ،ما ُ
بن هذه ِمن د ِم هذا ،و ُيشري إىل حليته ورأسه خضاب دم ال
أخرى« :واهللِ ل ُي ِّ
خض َّ
خضاب عطر وال عبري»(.)105

ملجم لعنه اهلل:
عيل يف ابن َ
* مقولة اإلمام ّ

ملجم ،التي يقف عندها القلم
عيل يف ابن َ
تذكر هذه ِّ
الرواية مقولة اإلمام ّ

نصه«:عن
عن الكتابة ،وتعجز الكلامت يف وصف اإلمام وسامحة قلبه ،ما ُّ

ملجم ،قال:
عيل إذا رأى ابن َ
َم ْعمرَّ ،
عمن روى عنهم ،قال :كان ٌّ
خليلك ِمن م ِ
َ
َ
عذيرك ِمن
ُأريدُ حيا َت ُه و ُيريدُ َقتْيل
راد»(.)106
ُ
والصالة عليه:
عيلّ 
و -استشها ُد اإلمام ٍّ

عيلوصالة اإلمام احلسن
تُفصح هذه ِّ
الرواية عن استشهاد اإلمام ٍّ
ِ
ِ
عيل ّ
وإليه أوىص،
صل عليه احلسن،
عليه ،عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
نصه«:ملا ُقت َل ٌّ
وكب عليه أربع ًا»(.)107
َّ
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 -24الإما ُم ا َ
علي
حل َ�سن بن ّ
ّبي للحسن بأنّه ُيصلح ما بني أهل ّ
الشام
الرواية عن تن ّبؤ الن ِّ
هذه ِّ

وأهل العراق بتنازله عن اخلالفة حقن ًا لدماء املسلمني ،عن َم ْعمر بن راشد ما
عيل يف حجره ،ف ُيقبل عىل
ُّ
نصه« :قال :كان الن ّ
ّبي حيدِّ ثنا يوم ًا واحلسن بن ٍّ
إن يعش
ثم قال« :ابني هذا س ِّيد ْ
ثم ُيقبل عىل احلسن ،فيق ِّبلهّ ،
أصحابه ف ُيحدِّ ثهمَّ ،

ُيصلح بني طائفتني من املسلمني»»(.)108

عيلعن احلكم:
 -تنازل احلسن بن ّ

ويف ّ
نصه:
الشأن ذاته يذكر َم ْعمر بن راشد رواي ًة أخرى عن ذلك ،قال ما ُّ

عمن روى عنهمّ ،
عيل ،قال« :لو نظرتُم ما بني حالوس
«عن َم ْعمرّ ،
أن احلسن بن ٍّ
إىل حابلق ما وجدتُم رج ً
أن ُتمعوا عىل
فإن أرى ْ
نبي غريي وأخيِّ ،
ال جدُّ ه ٌّ
ِ
َاع إِ َل ِح ٍ
ني ،)109(قال َم ْعمر :حالوس
وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ُه ف ْتنَ ٌة َّلك ُْم َو َمت ٌ
معاوية»َ ،
وحابلق :املغرب واملرشق»(.)110

عيل670/#50( م):
 -مقتل احلسن بن ٍّ

عمن
الرواية عن وفاة احلسن مسموم ًا ،وسؤال احلسنيّ 
تُفصح هذه ِّ

عيل ،قال :كان احلسن
سقاه ،عن َم ْعمر بن راشد ما ُّ
نصه« :عن مو ًىل للحسن بن ٍّ
ِ ٍ
ثم رجع ،فقال:
يف مرضه الذي مات فيه
ُ
مرةّ ،
خيتلف إىل مربد له ،فأبطأ علينا ّ
ِ
الس َّم مرار ًا ،وما ُسقي ُت ُه ُّ
مريت
رأيت كبدي آنف ًا ،ولقدْ ُس ُ
ُ
«لقدْ
قط أشدّ من َّ
قيت ُّ
هذه» ،فقال حسني :ومن س َقى له ،قالِ :
«لَ؟ تقتله؟» ،بل نك ُل ُه إىل اهلل»(.)111
ُ
ُ
َ ْ َ
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علي
 -25الإمام احل�سني بن ّ

حل ِ
سني ،فعن َم ْعمر بن
الرواية إىل مقولة ّ
الز ّ
هري عن استشهاد ا ُ
تُشري هذه ِّ

هري تك ّلم يف جملس الوليد بن عبد امللك ،فقال
«أو ُل ما ُعرف ّ
الز ّ
راشد ،قالّ :

عيل ،فقال
يعلم ما
ْ
فعلت أحجار بيت املقدس يوم ُقتل ا ُ
الوليد :أ ُّيكم ُ
حلسني بن ٍّ
ٌ
عبيط(.)113(»)112
حجر ّإل ُو ِجدَ حتته د ٌم
هري :بلغني أنّه مل ُيقلب
ّ
الز ّ
ٌ
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ُ
الهوام�ش
أن تُسبقَّ ،
 -1القصواء :بالفتح واملدّ  ،هي النّاقة املقطوعة األذن ،وقيلّ :إنا ال تكاد ْ
كأن
عندها إقصاء اجلريُ ،ينظر :القايض عياض ،مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار.189/2 :
النيسابوري،
الرتمذي ،131/1 :رقم احلديث3786 :؛ احلاكم
الرتمذي ،سنن
-2
ّ
ّ
ّ
الصحيحني ،118/3 :رقم احلديث.4577 :
املستدرك عىل ّ
األزهري ،هتذيب ال ّلغة157/2 :؛ ابن منظور ،لسان العرب.538/4 :
-3
ّ
 -4سورة األحزاب ،اآلية(.)33
 -5ابن أيب شيبة ،مصنّف ،370/6 :رقم احلديث32103 ،32102 :؛ ابن راهويه،
مسند ،678/3 :رقم احلديث.1271 :
الصحابة.587/2 :
 -6أمحد بن حنبل ،فضائل ّ
 -7املصدر نفسه.654/2 :
وري ،بحث يف نشأة علم التاريخ :ص.118
 -8الدّ ّ
واملؤرخون :ص67؛ دوحان ،نشأة املدرسة التارخي ّية :ص.66
 -9سامل ،التاريخ
ِّ
ركيل ،األعالم.201/4 :
 -10ابن سعد ،الطبقات الكربى3/7 :؛ ِّ
الز ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء.396/3 :
-11
ّ
 -12معرفة علوم احلديث :ص.193-192
 -13املصدر نفسه :ص.248-247
يب.159/1 :
 -14مصطفى ،التاريخ العر ّ
 -15ابن سعد ،الطبقات الكربى546/5 :؛ خليفة بن خ ّياط ،الطبقات :ص288؛
العجيل ،تاريخ الثقات :ص.435
ّ
 -16ابن ح ّبان ،مشاهري علامء األمصار :ص.192
احلموي ،املقتضب من كتاب
 -17ابن حزم ،مجهرة أنساب العرب330/2 :؛ ياقوت
ّ
تراث الب�صرة
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مجهرة أنساب العرب :ص.219
العجيل ،معرفة ال ّثقات.290/2 :
-18
ّ
 -19ابن النّديم ،الفهرست :ص.138
السيوطي ،طبقات احل ّفاظ:
الرجال303/28 :؛
ِّ -20
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل يف أسامء ِّ
ص.88
املز ّي ،هتذي الكامل.311/28 :
ّ -21
 -22خليفة بن خ ّياط ،الطبقات :ص.288
اخللييل ،اإلرشاد إىل معرفة علامء احلديث :ص.197
-23
ّ
 -24ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.339/59 :
 -25ابن حزم ،األحكام يف أصول األحكام.92/5 :
العسقالين ،هتذيب التهذيب.219/10 :
 -26ابن حجر
ّ
الذهبي ،سري أعالم النبالء.11/7 :
 -27ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق418/59 :؛
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل.306/28 :
 -28ابن
اجلوزي ،املنتظم171/8 :؛ ّ
ّ
 -29ابن عساكر ،تاريخ دمشق.399/59 :
اآلجري.364/3 :
 -30أبو داود ،سؤاالت أيب عبيد
ّ
 -31ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.399/59 :
الصالح ،علوم احلديث :ص.236
ّ -32
الذهبي ،سري أعالم النّبالء.6/7 :
-33
ّ
 -34ابن سعد ،الطبقات الكربى.546/5 :
احلموي ،معجم البلدان.426/3 :
 -35ياقوت
ّ
 -36ابن عساكر ،تاريخ دمشق.404/59 :
الذهبي ،تاريخ اإلسالم :ص.629
-37
ّ
اخلمري ،مدرسة التفسري يف اليمن ،أطروحة دكتوراه :ص.317
-38
ّ
 -39مشاهري علامء األمصار :ص.192
واملؤرخون.158/1 :
يب
 -40مصطفى ،التاريخ العر ّ
ّ
 -41مرآة اجلنان وعربة اليقظان.323/1 :
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 -42تذكرة احل ّفاظ.191/1 :
واملؤرخون.160/1 :
يب
 -43مصطفى ،التاريخ العر ّ
ِّ
تم حتقيق هذا اجلزء من قبل حبيب
الر ّزاق
الصنعاين ،املصنّف :ج ،11عل ًام أنّه ّ
 -44عبد ّ
ّ
األعظمي.
الرمحن
ّ
ّ
 -45هد ّية العارفني.466/2 :
 -46ومن اجلدير ِّ
بالذكر أنّنا حاولنا جاهدين مجع هذه املا ّدة التارخي ّية وتبويبها بحسب
وتم ذلك من خالل رسالة ماجستري قدِّ مت إىل ك ّل ّية
الرتتيب
مه ّيتهاّ ،
الزمني ،ودراستها وبيان أ ِّ
ّ
يديَ ،م ْعمر بن راشد ومرو ّياته التارخي ّية.
الرتبية  -جامعة دياىل ،للمزيد ُينظرّ :
الز ّ
 -47ابن قتيبة ،املعارف :ص.642
 -48الفهرست :ص.138
 -49تاريخ دمشق.418/59 :
 -50املغني يف الضعفاء.671/2 :
 -51للمزيد ُينظرّ :
اإلسالمي واحلضارة اإلسالم ّية.163/2 :
الشلبي ،التاريخ
ّ
السرية النبو ّية.240/1 :
 -52ابن سعد ،الطبقات الكربى96/1 :؛ ابن كثريِّ ،
نبي اهلل إبراهيم اخلليل ،وهبا مولده ،وهي أرض بابل،
 -53كوثىُ :ربى هبا مشهد ّ
احلموي ،معجم البلدان.487/4 :
وهبا ُطرح إبراهيم يف النّارُ ،ينظر :ياقوت
ّ
احلموي ،معجم البلدان.488/4 :
 -54ياقوت
ّ
األزهري ،هتذيب ال ّلغة.185/10 :
-55
ّ
نعاين ،املصنّف:
َ -56م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،226/11 :رقم احلديث20391 :؛ ّ
الص ّ
الصحابة589/2 :؛ ابن أيب عاصم،
 ،325/5رقم احلديث9719 :؛ ابن حنبل ،فضائل ّ
األوائل.79/1 :
 -57سورة األنفال ،اآلية (.)30
البغدادي ،تاريخ بغداد191/13 :؛
الطربي497/13 :؛ اخلطيب
الطربي ،تفسري
-58
ّ
ّ
ّ
ابن كثري ،البداية والنّهاية.178/3 :
البالذري ،أنساب األرشاف96/2 :؛ ابن
 -59ابن سعد ،الطبقات الكربى257/2 :؛
ّ
عبد الرب ،االستيعاب.1107/3 :
تراث الب�صرة
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َ -60م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،430/11 :رقم احلديث20919 :؛ ابن حنبل ،فضائل
الذهبي ،سري أعالم النّبالء:
الصحابة755/2 :؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق109/70 :؛
ّ
ّ
.116/2
ألوت :هي من األلو ،وتعني :االستطاعة والتقصري واجلهد ،أي ّ
-61
النبي قصد:
ُ
إن ّ
قص يف ذلك ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.41/14 :
ال ُأ ّ
النسائي:
النسائي ،سنن
 -62ابن راشد ،اجلامع ،228/11 :رقم احلديث20396 :؛
ّ
ّ
 ،453/7رقم احلديث.8456 :
الصنعاين ،املصنّف ،485/5 :رقم احلديث9781 :؛ ابن راهويه،
الر ّزاق
 -63عبد ّ
ّ
الصحابة.568/2 :
املسند ،39/5 :رقم احلديث2142 :؛ ابن حنبل ،فضائل ّ
النيسابوري ،املستدرك عىل
الصحابة642/2 :؛ احلاكم
ّ
 -64ابن حنبل ،فضائل ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد41/4 :؛ ابن
الصحيحني ،138/3 :رقم احلديث4640 :؛ اخلطيب
ّ
الذهبي ،سري أعالم
عيل :ص ،160رقم احلديث145 :؛
ّ
املغاز ّيل ،مناقب أمري املؤمنني ّ

النبالء.574/9 :
العسقالين:
 -65ابن راشد ،اجلامع ،140/11 :رقم احلديث20143 :؛ ابن حجر
ّ
اإلصابة.61/2 :
َ -66م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،453/11 :رقم احلديث40984 :؛ ابن حنبل ،املسند:
البخاري ،26/5 :رقم احلديث:
البخاري ،صحيح
 ،108/20رقم احلديث12674 :؛
ّ
ّ
الرتمذي ،124/6 :رقم احلديث3776 :؛ ابن عبد الرب ،االستيعاب:
الرتمذي ،سنن
3752؛
ّ
ّ
.390/1
َ -67م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،33/11 :رقم احلديث19828 :؛ ابن راهويه ،املسند،
 ،11/5رقم احلديث.2107 :
وأذى للمسلمني يف
القريش ،من أشدّ قريش شجاعة
 -68هو نوفل بن خويلد بن أسد
َ
ّ
هم أكفنا ابن العدو ّيةُ ،ينظر:
اجلاهل ّية ،كان ُيدعى أسد قريش ،دعا عليه الن ّ
ّبي بقوله :ال َّل ّ
ركيل ،األعالم.54/8 :
ابن سعد ،الطبقات الكربى161/3 :؛ ِّ
الز ّ
ينوري ،املعارف :ص.156
-69
الواقدي ،املغازي91/1 :؛ ابن قتيبة الدِّ
ّ
ّ
 -70هو العاص أو (العايص) بن سعيد بن العاص بن أم ّية بن عبد شمس ،من أشدّ اء
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البالذري ،أنساب األرشاف:
قريش يف اجلاهل ّية ،وكان سيفه ُيعرف بـ (ذو الكتيفة)ُ ،ينظر:
ّ
ركيل ،األعالم.249/3 :
297/1؛ ِّ
الز ّ
الواقدي ،املغازي91/1 :؛ ابن حبيب ،املحرب :ص.63
-71
ّ
الر ّيان ،وكان ممّن ُيؤذي
 -72هو طعيمة بن
ّ
عدي بن نوفل بن عبد مناف ،املكنى أبا ّ
ّبي ،ف ُيبالغ يف أذاه ويشتمه ويكذبه ،قتله احلمزة
البالذري ،أنساب
وعيلُ ،ينظر:
ّ
الن ّ
ّ

ركيل ،األعالم.227/3 :
األرشاف154/1 :؛ ِّ
الز ّ
األنصاري ،من نقباء
يب سعد بن خيثمة بن احلارث بن مالك بن كعب
ّ
الصحا ّ
 -73هو ّ
عديُ ،ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب588/2 :؛
بيعة العقبة االثني عرش ،قتله طعيمة بن
ّ
ركيل ،األعالم.84/3 :
ِّ
الز ّ
السرية النّبو ّية61/2 :؛ ابن حبيب ،املحرب:
-74
ّ
الواقدي ،املغازي92/1 :؛ ابن هشامِّ ،
ص.177
الصحابة.519/2 :
 -75أمحد بن حنبل ،فضائل ّ
 -76ابن سعد ،الطبقات الكربى258/1 :؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق.429/4 :
الواقدي ،املغازي:
َ -77م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،228/11 :رقم احلديث20395 :؛
ّ
نعاين ،املصنّف ،287/5 :رقم احلديث9637 :؛ ابن أيب شيبة ،املصنّف:
653/2؛ ّ
الص ّ
الصحابة.584/2 :
 ،369/6رقم احلديث32098 :؛ ابن حنبل ،فضائل ّ
الصنعاين ،املصنّف:
َ -78م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،226/11 :رقم احلديث20390 :؛
ّ
 ،405/5رقم احلديث9745 :؛ ابن عساكر ،تاريخ دمشق.143/42 :
املخزومي ،زوج فاطمة بنت قيس
 -79هو عمرو بن حفص بن املغرية بن عبد اهلل
ّ
عيل إىل اليمن،
الضحاك بن قيس بن خالد األكرب
أخت األمري
ّ
ّ
الفهري ،خرج مع اإلمام ّ
وهناك ط َّلق زوجتهّ ،
توف فيهاُ ،ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى13/8 :؛ ابن عبد الرب،
االستيعاب.1719/4 :
نعاين ،20/7 :رقم احلديث12024 :؛ ابن راهويه ،املسند/5 :
الر ّزاق ّ
 -80عبد ّ
الص ّ
 ،231رقم احلديث2377 :؛ مسلم ،صحيح مسلم ،1111/2 :رقم احلديث.1480 :
الصحابة األوائل،
 -81هو ُبريدة بن احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث
األسلمي ،من ّ
ّ
ثم انتقل إىل مرو
أسلم قبل غزوة بدر ،ولكن مل يشهدها ،سكن املدينة َّ
ثم البرصةّ ،
املنورةّ ،
تراث الب�صرة
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خراسان ،فامت هبا سنة ثالث وستّنيُ ،ينظر :ابن خ ّياط ،طبقات ابن خ ّياط184/1 :؛
ركيل ،األعالم.50/2 :
ِّ
الز ّ
َ -82م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،225/11 :رقم احلديث20388 :؛ ابن حنبل ،فضائل
السرية النّبو ّية.416/4 :
ّ
الصحابة584/2 :؛ ابن كثريِّ ،
َ -83م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،226/11 :رقم احلديث20389 :؛ ابن حنبل ،فضائل
البالذري ،أنساب األرشاف.123/2 :
الصحابة ،593/2 :رقم احلديث1008 :؛
ّ
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف.108/2 :
-84
ّ
الواقدي ،املغازي.1108/3 :
-85
ّ
 -86إجنانه :من اجلنن ،أي :دفنه وسرتهُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.93/13 :
نعاين ،املصنّف ،475/3 :رقم احلديث6381 :؛ ابن سعد،
الر ّزاق ّ
 -87عبد ّ
الص ّ
الطبقات الكربى.227/2 :
نعاين ،املصنّف ،403/3 :رقم احلديث6094 :؛ ابن سعد،
الر ّزاق ّ
 -88عبد ّ
الص ّ
الطبقات الكربى215/2 :؛ ابن أيب شيبة ،املصنّف ،452/2 :رقم احلديث.10937 :
نعاين ،املصنّف ،553/3 :رقم احلديث6673 :؛ ابن راهويه،
الر ّزاق ّ
 -89عبد ّ
الص ّ
املسند ،14/5 :رقم احلديث.111 :
 -90ابن أيب عاصم ،اآلحاد واملثاين ،356/5 :رقم احلديث2940 :؛ أبو نعيم
األصبهاين ،حلية األولياء.43/2 :
ّ
 -91ابن سعد ،الطبقات الكربى.29/8 :
نعاين ،املصنّف ،31/3 :رقم احلديث11287 :؛ ابن سعد،
الر ّزاق ّ
 -92عبد ّ
الص ّ
الطبقات الكربى24/8 :؛ ابن أيب عاصم ،اآلحاد واملثاين ،355/5 :رقم احلديث.2936 :
الرسل وامللوك498 /11 :؛
 -93ابن سعد ،الطبقات الكربى23/8 :؛
ّ
الطربي ،تاريخ ّ
النيسابوري ،املستدرك ،176/3 :رقم احلديث.4761 :
احلاكم
ّ
َ -94م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،329/11 :رقم احلديث.20677 :
 -95املصدر نفسه ،241/11 :رقم احلديث20430 :؛ ابن كثري ،البداية والنهاية/6 :
.237
 -96ابن العديم ،بغية الطلب يف تاريخ حلب.312/1 :
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 -97ابن عساكر ،تاريخ دمشق.356/43 :
َ -98م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،240/11 :رقم احلديث20427 :؛ ابن عساكر ،تاريخ
مدينة دمشق431/43 :؛ ّ
هبي ،سري أعالم النبالء.219/1 :
الذ ّ
َ -99م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،235/11 :رقم احلديث20416 :؛ ابن العديم ،بغية
الطلب يف تاريخ حلب.3246/7 :
 -100ابن سعد ،الطبقات الكربى.193/4 :
الصاحلني هبم ُيقيم
 -101األبدال :مجع بدل ،وهو خيار بدل من خيار ،ويقال :قوم من ّ
اهلل األرضُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.49/11 :
النبوة:
َ -102م ْعمر بن راشد ،249/11 :رقم احلديث20455 :؛
البيهقي ،دالئل ّ
ّ
.449/6
البغدادي ،تاريخ بغداد.179/8 :
 -103اخلطيب
ّ
َ -104م ْعمر بن راشد ،315/11 :رقم احلديث.20637 :
 -105ابن عبد الرب ،االستيعاب.1126/2 :،
 -106املصدر نفسه.1126/2 :
البالذري ،أنساب األرشاف.497/2 :
-107
ّ
َ -108م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،452/11 :رقم احلديث.20981 :
 -109سورة األنبياء ،اآلية(.)111
الذهبي ،سري أعالم
َ -110م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،452/11 :رقم احلديث20980 :؛
ّ
النبالء.271/3 :
َ -111م ْعمر بن راشد ،اجلامع ،453/11 :رقم احلديث.20982 :
يتغيُ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.348/7 :
طري ،أي :دم ٌّ
 -112عبيطٌّ :
طري مل َّ
النبوة.471/6 :
-113
البيهقي ،دالئل ّ
ّ
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
مي
القر� ُآن الكر ُ
�أ ّو ًال .امل�صادر الأ ّول ّية

الشيباين (ت.)#241
حممد،
ّ
 ابن حنبل ،أبو عبد اهلل ،أمحد بن ّالرسالة ،بريوت،
حممد ع ّباس،
الصحابة ،حتقيق:
 -1فضائل ّ
مؤسسة ِّ
ّ
ويص اهلل ّ
ّ
(1983م).
 -2مسند أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون ،إرشاف:
الرسالة ،بريوت2001( ،م).
عبد اهلل بن عبد املحسن
مؤسسة ِّ
الرتكيّ ،
ّ
اهلروي (ت.)#370
حممد بن أمحد،
ّ
ّ
األزهري ،أبو منصورّ ،
يب ،بريوت،
حممد عوض مرعب ،دار إحياء الرتاث العر ّ
 -3هتذيب ال ُّلغة ،حتقيقّ :
(2001م).
اجلعفي (ت.)#256
حممد بن إسامعيل،
ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
حممد زهري بن نارص
الصحيح املعروف بصحيح
ّ
 -4اجلامع املسند ّ
البخاري ،حتقيقّ :
النّارص ،دار طوق النّجاة ،دمشق.)#1422( ،
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر (ت.)#279
ّ
 -5مجل من أنساب األرشاف ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1996( ،م).
اخلراساين (ت.)#458
عيل،
ّ
ّ
البيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن ّ
الشيعة ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
 -6دالئل
النبوة ومعرفة أحوال صاحب ّ
ّ
(.)#1405
الضحاك (ت.)#279
حممد بن عيسى بن سورة،
ّ
ّ
الرتمذيّ ،
الرتمذي ،حتقيقّ :
عواد معروف ،دار الغرب
 -7اجلامع الكبري املعروف بسنن
بشار ّ
ّ
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اإلسالمي ،بريوت1998( ،م).
ّ
عيل (ت.)#597
 ابنّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد َّ
الرمحن بن ّ
حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر
 -8املنتظم يف تأريخ األمم وامللوك ،حتقيقّ :
عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت1992( ،م).
حممد بن عبد اهلل (ت.)#405
 احلاكمّ
النيسابوري ،أبو عبد اهللّ ،
الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،4دار الكتب
 -9املستدرك عىل ّ
العلم ّية ،بريوت1990( ،م).
الس ّيد معظم حسني ،مطبعة دار الكتب املرص ّية،
 -10معرفة علوم احلديث ،حتقيقّ :
القاهرة1937( ،م).
البستي (ت.)#354
حممد بن ح ّبان،
ّ
 ابن ح ّبان ،أبو حاتمّ ،عيل إبراهيم ،دار
 -11مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،حتقيق :مرزوق ّ
الوفاء ،املنصورة1991( ،م).
حممد (ت.)#852
 ابن حجرعيل بن ّ
ّ
العسقالين ،أبو الفضل ،أمحد بن ّ
 -12هتذيب التهذيب ،مطبعة دار املعارف النظام ّية ،اهلند.)#1326( ،
األندليس (ت.)#456
عيل بن أمحد بن سعيد
 ابن حزماألندليس ،أبو ّ
ّ
حممدّ ،
ّ
حممد شاكر ،دار اآلفاق ،بريوت( ،د.ت).
 -13اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :أمحد ّ
 -14مجهرة أنساب العرب ،حتقيق :جلنة من العلامء ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
(1983م).
عيل بن ثابت (ت.)#463
 اخلطيبّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
 -15تاريخ بغداد ،حتقيقّ :
اإلسالمي ،بريوت،
عواد معروف ،دار الغرب
بشار ّ
ّ
(2002م).
الشيباين (ت.)#240
 خليفة ابن خ ّياط ،أبو عمرو ،خليفة بن خ ّياط،ّ
 -16طبقات خليفة بن خ ّياط ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1993( ،م).
القزويني (ت.)#446
اخللييل ،أبو يعىل ،خليل بن عبد اهلل بن أمحد،
ّ
ّ
الرشيد،
حممد سعيد عمر إدريس ،مكتبة ّ
 -17اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث ،حتقيقّ :
الرياض.)#1409( ،
ّ
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 أبو داود ،سليامن بن األشعث بن إسحاق (ت.)#275حممد
اآلجري ،أبو داود
 -18سؤاالت أيب عبيد
ّ
السجستاين يف اجلرح والتعديل ،حتقيقّ :
ّ
املنورة1983( ،م).
عيل قاسم ،املدينة ّ
ّ
حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز (ت.)#748
اهلل،
عبد
أبو
،
الذهبي
ّ
ّ
السالم تدمري ،ط،2
 -19تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :عمر عبد ّ
يب ،بريوت1993( ،م).
دار الكتاب العر ّ
 -20تذكرة احل ّفاظ ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت1998( ،م).
 -21سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من املح ّققني ،بإرشافّ :
الشيخ شعيب
الرسالة ،بريوت1985( ،م).
مؤسسة ِّ
األرناؤوط ،طّ ،3
الضعفاء ،حتقيق :نور الدِّ ين عرت( ،د.م)( ،د.ت).
 -22املغني يف ّ
املروزي (ت.)#238
 ابن راهويه ،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خم ّلد،ّ
البلويش ،مكتبة
احلق حسني
 -23مسند إسحاق بن راهويه ،حتقيق :عبد الغفور عبد ّ
ّ
املنورة1991( ،م).
اإليامن ،املدينة ّ
البغدادي (ت.)#230
البرصي،
حممد بن سعد،
ّ
ّ
 ابن سعد ،أبو عبد اهللّ ،حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
 -24الطبقات الكربى ،حتقيقّ :
(1990م).
الرمحن بن أيب بكر (ت.)#911
الس
يوطي ،عبد ّ
ّ
 ّ -25طبقات احل ّفاظ ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت.)#1403( ،
العبيس (ت.)#235
حممد،
 ابن أيب شيبة ،أبو بكر ،عبد اهلل بن ّّ
الرياض،
الرشيدِّ ،
 -26مصنّف ابن أيب شيبة ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،مكتبة ّ
(.)#1409
الكويف (ت ،)#261معرفة الثقات ،حتقيق:
العجيل ،أبو احلسن ،أمحد بن عبد اهلل،
-27
ّ
ّ
الرياض1985( ،م).
عبد العليم ،مكتبة الدّ ارِّ ،
حممد (ت.)#463
 ابن عبد الرب ،أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن ّالبجاوي ،دار اجليل ،بريوت،
حممد
ّ
عيل ّ
 -28االستيعاب يف معرفة األصحاب ،حتقيقّ :
(1992م).
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احلمريي (ت.)#211
الرزّاق بن مهام بن نافع،
ّ
الرزّاق ّ
نعاين ،أبو بكر ،عبد ّ
الص ّ
 عبد ّاإلسالمي ،بريوت،
األعظمي ،ط ،2املكتب
الرمحن
ّ
ّ
 -29املصنّف ،حتقيق :حبيب ّ
(.)#1403
العقييل (ت.)#660
 ابن العديم ،عمر بن أمحد بن هبة اهلل،ّ
 -30بغية الطلب يف تاريخ حلب ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
عيل بن احلسن بن هبة اهلل (ت.)#571
 ابن عساكر ،أبو القاسمّ ، -31تاريخ دمشق ،حتقيق :عمرو بن غرامة ،دار الفكر ،بريوت1995( ،م).
البستي (ت.)#544
 القايض ع ّياض ،أبو الفضل ،ع ّياض بن موسى،ّ
التاث ،بريوت( ،د.ت).
 -32مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ،املكتبة العتيقة ودار ّ
حممد ،عبد اهلل بن مسلم (ت.)#276
 ابن قتيبة الدّّ
ينوري ،أبو ّ
 -33املعارف ،حتقيق :ثروت عكاشة ،ط ،2اهليئة املرص ّية العا ّمة للكتب ،القاهرة،
(1992م).
القضاعي (ت.)#742
الرمحن بن يوسف،
 املز ّّ
ّي ،يوسف بن عبد ّ
الرجال ،حتقيقّ :
الرسالة،
بشار ّ
مؤسسة ِّ
عواد معروفّ ،
 -34هتذيب الكامل يف أسامء ِّ
بريوت1980( ،م).
القشريي (ت.)#261
احلجاج،
ّ
 مسلم ،أبو احلسن ،مسلم بن ّحممد فؤاد عبد الباقي،
 -35املسند ّ
الصحيح املخترص ،املعروف بصحيح مسلم ،حتقيقّ :
يب ،بريوت( ،د.ت).
دار إحياء ّ
التاث العر ّ
 َم ْعمر ابن راشدَ ،م ْعمر بن أيب عمرو (ت.)#153نعاين،
الرمحن
الر ّزاق ّ
األعظمي ،نرش ملحق باملصنّف لعبد ّ
ّ
اجلامع ،حتقيق :حبيب ّ
الص ّ
اإلسالمي ،بريوت.)#1403( ،
ط ،2املكتب
ّ
األفريقي (ت.)#711
عيل،
ّ
 ابن منظور ،أبو الفضلّ ،حممد بن مكرم بن ّ
 -36لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بريوت.)#1414( ،
البغدادي (ت.)#438
حممد،
ّ
حممد بن إسحاق بن ّ
 ابن النديم ،أبو الفرجّ ، -37الفهرست ،حتقيق :إبراهيم رمضان ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت1997( ،م).
احلمريي (ت.)#213
حممد ،عبد امللك بن هشام بن أ ّيوب،
ّ
 ابن هشام ،أبو ّتراث الب�صرة
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احللبي
الس ّقا وآخرون ،ط ،2مطبعة مصطفى البايب
ّ
السرية النّبو ّية ،حتقيق :مصطفى ّ
ِّ -38
وأوالده ،مرص1955( ،م).
األسلمي (ت.)#207
حممد بن عمر
ّ
ّ
الواقدي ،أبو عبد اهللّ ،
األعلمي ،بريوت.)#1409( ،
 -39املغازي ،حتقيق :مارسدن جونس ،ط ،3دار
ّ
عيل (ت.)#768
اليافعي ،أبو ّ
ّ
حممد ،عبد اهلل بن أسعد بن ّ
الزمان ،دار الكتب
 -40مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث ّ
العلم ّية ،بريوت1997( ،م).
ومي (ت.)#626
 ياقوتّ
الر ّ
احلموي ،أبو عبد اهلل بن عبد اهلل ّ
 -41معجم البلدان ،ط ،2دار صادر ،بريوت1995( ،م).
 -42املقتضب من كتاب مجهرة أنساب العرب ،حتقيق :ناجي حسن ،الدار العرب ّية،
بريوت1987( ،م).

ثانياً .املراجع احلديثة
حممد أمني مري سليم باشا.
ّ
البغدادي ،إسامعيل بن ّ
 -43هد ّية العارفني يف أسامء املؤ ِّلفني وآثار املصنِّفني ،مكتبة املتن ّبي ،تركيا1955( ،م).
 دودحان ،عبد الكريم إبراهيم. -44نشأة املدرسة التارخي ّية يف ّ
مؤسسة مرص مرتىض،
الشام واحلجاز ومرص والعراقّ ،
العراق2001( ،م).
الدوري ،عبد العزيز.
ّ
 -45بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب ،املطبعة الكاثوليك ّية ،بريوت1960( ،م).
ِّركيل ،خري الدِّ ين.
 الز ّ -46األعالم ،ط ،15دار العلم للماليني ،بريوت2002( ،م).
الس ّيد عبد العزيز.
 ساملّ ،مؤسسة شباب اجلامعة ،القاهرة1999( ،م).
 -47التاريخ
واملؤرخني العربّ ،
ِّ
 شلبي ،أمحد.اإلسالمي واحلضارة اإلسالم ّية ،ط ،3مكتبة النهضة املرص ّية ،القاهرة،
 -48التاريخ
ّ
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(1966م).
 صالح ،صبحي. -49علوم احلديث ومصطلحه ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت1966( ،م).
 مصطفى ،شاكر.واملؤرخون ،دار العلم للماليني ،بريوت1978( ،م).
يب
 -50التاريخ العر ّ
ِّ

ثالثاً .ال ّر�سائل والأطروحات اجلامع ّية

اخلمري ،صالح قاسم أمحد.
ّ
األول والثاين اهلجر ّيني ،أطروحة دكتوراه غري
 -51مدرسة التفسري يف اليمن يف القرنني ّ
منشورة ،دامعة بغداد ،ك ّل ّية العلوم اإلسالم ّية (1999م).
الرمحن حسني.
 الز ّّيدي ،مها عبد ّ
َ -52م ْعمر بن راشد ومرو ّياته التارخي ّية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة دياىل ،ك ّل ّية
الرتبية (2004م).
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