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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
البرصي ،ممّن ُعرف بتش ّيعه ونرصته هلذا
عيل بن زيد بن جدعان،
ّ
ُيعدُّ ُّ
وأئمتها،
املذهب .كانت وفاته سنة (131ﻫ748/م) ،وعُدّ من فقهاء البرصة ّ

ومن أرشاف النّاس الفاقدين للبرص .نقل أحاديث يف إثبات فضائل اإلمام

عيل ،وأنّه صاحب مقام مرموق يف ّ
ظل الدّ عوة اإلسالم ّية ،ال س ّيام دوره يف
ٍّ
عم ّ
نرصهتا ،فض ً
حمم ٍد ،وقدْ
ّبي ّ
حتل به من مواقف إجياب ّية وهو يدافع عن الن ّ
ال ّ
عيل بن زيد بن جدعان؛ نظر ًا إىل كثرة
عُدَّ ْت هذه املعلومات ّ
مهمة جدّ ًا يف أ ّيام ّ
املناظرات بني ِ
الفرق اإلسالم ّية واملذاهب والن َِّحل ،فقدْ كان ٌّ
كل ُياول إثبات
العقدي
الشء كان نتيجة التصارع
الصحيح ،وهذا ّ
ّ
وأنا عىل الطريق ّ
نحلتهّ ،
وفق حديث االختالف ِ
والفرقة النّاجية.
َ
ويتّضح من مرو ّيات ابن جدعان أنّه حاول ْ
املعبة
أن ُيقدِّ م نسق ًا من األفكار ِّ

ايس
عن انتامئها لثقافة ذلك العرص ،فهو قدْ عاش يف العرص
ّ
األموي والع ّب ّ
والروايات التارخي ّية التي ترفع من قدر
أيض ًا ،فحاول إثبات بعض األحاديث ِّ

أهل البيت ،ويف املقابل تفضح خمالفيهم عىل ّأنم ال يملكون تلك القيم

تصور ًا عن
مه ّية؛ إ ْذ ُيعطي ّ
التي تتناسب مع روح اإلسالم ،وهذا أمر غاية يف األ ّ
ٍ
وصف يتناسب مع
تعب عن
التطور
ّ
الروايات التارخي ّية وهي ِّ
املعريف لبداية تناقل ِّ
ّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

عيل بن زيد بن
الراوي ّأوالً ،وانتامئه
ّ
ثقافة ّ
العقائدي ثاني ًا ،وهذا واضح فيام رواه ّ
جدعان.

أيض ًاّ ،
الفكري
عيل بن زيد بن ُجدعان تكشف عن تأ ّثره بالوسط
ّ
فإن روايات ّ

الذي ينتمي إليهّ ،
وأن شأنه شأن غريه يف التأ ّثر بام ينقل اآلخرون من معلومات
تارخي ّية ،فيأخذ هبا من باب إثبات أح ِّق ّية أهل البيت دون سواهم ،وهذا ما

جعله يقع يف أخطاء تبنّاها عىل ّأنا من مصاديق واقع التش ّيع ،لكنّها يف احلقيقة
ٍ
لتعب عن ٍ
مقصود ،أو غري ذلك.
أمر
جاءت ِّ

تراث الب�صرة
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Abstract
Ali bin Zaid Al-Basri is known for his strong support of
Shiism. He was one of the outstanding religious scholars
and imams in Basra, besides his notable personality. He
defended Prophet Mohammad and Islamic creed at a time
where disputes and debates of Islamic sects and doctrines
constituted a distinguished phenomenon. He also recited
'traditions' on the merits of Imam Ali bin abi Taleb.
It is clear from Al-Basri recounting that he had tried
to reflect ideas and notions pertinent to the culture of
that age. He, for instance, lived during the Umayyad and
Abbasid's eras, and so he tried to verify and corroborate
historical recitations and stories that promoted the status
of Ahl Al-Bayt. He further stood against those who opposed
Ahl Al-Bayt asserting that they lacked the values of the
spirit of Islam. Al-Basri was influenced by the intellectual
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 ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع، ُّبن ُجدعان الب�صري
ِ ِعلي بنُ زيد
ُّ
milieu around him and also the way historical information
was transferred at the time. He therefore committed some
mistakes owing to his convictions and interpretations.
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

املقدمة
ّ
شك يف ّ
ال ّ
أن الدّ راسة يف حمور الشخص ّيات التارخي ّية التي عاشت يف القرون

اإلسالمي من خالل البحث
مه ّية كبرية يف إغناء الفكر
ّ
اإلسالم ّية األوىل هلا أ ّ
والتشخيص ملعامل الفكر التي أسهمت فيها تلك ّ
الشخص ّيات ،مع االطالع

الفكري الذي
والفكري ،ومنه يمكن تشخيص حجم األثر
الثقايف
عىل واقعهم
ّ
ّ
ّ
صدر عنهم ،أو حاولوا توثيقه ،أو الرتويج له عىل أنّه الطريق األمثل يف االتباع أو
ال عن ّ
أن دراسة ّ
اإلسالمي ،فض ً
الشخص ّية
التسليم به ،ال س ّيام يف جمال الترشيع
ّ

اإلسالمي،
يب يف التاريخ
هلا سمه أخرى ،وهي تشخيص حجمها
الفكري واألد ّ
ّ
ّ

يب
وهل كان معطاء يف مسريته العلم ّية أو غري ذلك ،وهذا األمر له مردود إجيا ّ
من باب حتديث املعلومات التارخي ّية ،فالعديد من رجال التاريخ هبم حاجة إىل

دراسة وتشخيص دورهم الذي أ َّدوه يف زماهنم ،ومن هذا املنطلق جاء الرتكيز

مهمة من علامء ِّ
(عيل بن زيد
عىل شخص ّية ّ
الشيعة الذين عاشوا يف البرصة ،وهو ّ

بن ُجدعان)؛ إ ْذ إنّه معروف بتش ّيعه ،بل ّاتمه املخالف وض َّعف قيمته الفكر ّية
الرجال ّية؛ إ ْذ يشنُّون بكلامهتم
بسبب التش ُّيع ،وهذا األمر كثري ًا ما نجده يف الكتب ِّ

غري املنصفة ّ
كل َمن ثبت تش ُّيعه ،وهذا األمر ر ّبام أوقع البعض يف أخطاء يف
الرجال.
الرواة أو غريهم من باب تضعيفهم يف كتب ِّ
احلكم عىل ُّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

لعيل بن زيد بن جدعان يف إبراز
فجاء هذا البحث لريصد الدّ ور
ّ
الفكري ّ
ِ
السبطني
عيل ،أو ذكر ِّ
أحاديث التش ُّيع ،سواء كان ذلك يف فضائل اإلمام ٍّ
احلسن واحلسني ،مع تقديم قراءة تارخي ّية وفكر ّية ِّ
لكل حديث جاء عن ابن

اإلسالمي بصورة
تطور الفكر
جدعان بوصفه قدْ عاش مرحل ًة م َّث ْ
لت بداية ّ
ّ

خاصة؛ إ ْذ ّإنا تُعطي نوع ًا من التنافس بني
والرواية التارخي ّية بصورة
ّ
عا ّمةِّ ،

الرواي
الفرق اإلسالم ّية يف توثيق األحاديث النّبو ّية ّ
الشيفة ،وهذا ما جعل ّ
ٍ
حماولة لتأكيد
الذي نحن بصدده يركِّز عىل نقل جمموعة من أحاديث التش ُّيع ،يف
عمق فكرة التش ُّيع وسط تزاحم اآلراء واالختالفات املذهب ّية والعقد ّية مع هناية

يقسم البحث عىل أربعة حماور
/السابع
األول
ّ
ّ
القرن ّ
امليالدي .وسوف َّ
اهلجري ّ
حسب طبيعة املا ّدة التارخي ّية التي جاءت من طرفه-أي :ابن جدعان -فاملحور

عيل بن زيد بن جدعان ،أ ّما املحور الثاين ،فركَّز عىل
ّ
األول ُّ
هيتم بدراسة سرية ِّ
بحق اإلمام
مرو ّياته ّ
عيل ،واملحور الثالث جاء فيه روايته ّ
بحق اإلمام ٍّ
هيتم بمرو ّيات عن اإلمام احلسني،
الرابع ،فكان ُّ
احلسن ،أ ّما املحور ّ

ليكون موضوع البحث متناسق ًا مع ما َّدته التارخي ّية ،ومن اهلل التوفيق.

�أ ّو ًال� :سري ُتهُ ّ
ال�شخ�ص ّي ُة
التيمي ،روى
القريش ،األعمى،
عيل بن زيد بن ُجدعان ،أبو احلسن،
ّ
ّ
هو ّ

النهدي ،وأيب نرضة ،وأوس بن خالد ،روى
عن أنس بن مالك ،وأيب عثامن
ّ

احلجاج (ت160ﻫ) ،وسفيان بن
الرواة ،نذكر منهم :شعبة بن ّ
عنه العديد من ُّ
سعيد بن مرسوق،
محاد بن زيد( .)1عُدّ
محاد بن سلمة ،و ّ
الثوري (ت161ﻫ) ،و ّ
ّ
تراث الب�صرة
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

من فقهاء البرصة وأئمتهاِ ،
ومن أرشف النّاس الفاقدي البرص( ،)2بل قيل :إنّه
ّ
ولد أعمى( ،)3وعُدّ أحد علامء ِّ
الشيعة( ،)4وقيل عنه :كان يتش َّيع وال بأس به(،)5

وقيل :ليس بذلك
الرفض من أهل البرصة( ،)7وأنّه
ّ
القوي( ،)6وممّن ن َ
ُسب إىل َّ

كان يرفع احلديث( .)8اختُلف يف سنة وفاته ،فهناك َمن جعلها سنة (129ﻫ)(،)9
والبعض جعلها سنة (131ﻫ748/م)(.)10

ويطئ يف اآلثار،
هيم يف األخبار ُ
وقيل يف ح ِّقه :إنّه كان شيخ ًا جليالً ،وكان ُّ

فاستحق
وتبي فيها املناكري التي يروهيا عن املشاهري،
ّ
حتّى كثر ذلك يف أخبارهَّ ،

ترك االحتجاج به(.)11

وال ّظاهر َّ
عيل بن زيد بن ُجدعان جاء وفق شهادة بعض
أن هذا التّجريح ّ
بحق ّ

الشيفة،
رجال احلديث الذين قالوا يف ح ِّقه :إنّه يروي املناكري من األحاديث ّ
وأيض ًا يروي أحاديث باملعنى وليس كام سمعها من قائليها( ،)12عىل أثر ذلك،

صالح احلديث(.)13
الذهبي
ويطئ باآلثار ،يف حني جعله
هيم باألخبار ُ
َ
ّ
قيل :إنّه ُّ
عيل بن زيد
ويف رواية تارخي ّية ِّ
تبي مدى االختالف يف شأن الوقوف عىل توثيق ّ

حلمد بن
بن ُجدعان ،جاء فيها« :قال أبو سلمة -موسى بن إسامعيلُ :-
قلت ّ
أن عيل بن زيد كان ال حيفظ .قالِ :
ومن أين كان وهيب يقدر
سلمة :زعم وهيب ّ َّ
عيل ،إنّام كان جيالسه وجوه النّاس»( .)14فوهيب هذا كان حائك ًا(،)15
عىل جمالسة ّ
فاتمه بعدم احلفظ ،وأيض ًا َّاتم َّ
وبام ّ
كل َمن حدَّ ث عن
عيل بن زيد ال ُيالسه َّ
أن ّ

عيل! لسبب عدم جمالسته ،ولو جالسه الختلف التوثيق حينها.
ٍّ

والصالح ،فقدْ عُدّ من
واملستفاد من األقوال يف ح ِّقه أنّه كان مشهور ًا بالعلم َّ
ٍ
أوعية ِ
رواية أنّه ملا مات احلسن
العلم يف مدينة البرصة ،ففي
البرصي( ،)16فقيه
ّ
ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 127

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

بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

أن جتلس ّ
لعيل بن زيد بن ُجدعان عليك ْ
حمل احلسن
أهل البرصة يف أوانه ،قيل ّ
البرصي ،وأيض ًا
البرصي( ،)17وهذا يعني أنّه ر ّبام تصدَّ ى للفتوى مكان احلسن
ّ
ّ
الفقهي ،أو عىل درجة عالية
ُيستفاد من القول املتقدِّ م أنّه فاق أقرانه يف اجلانب
ّ

منه.

األول من
عيل بن زيد بن جدعان ،فهو ال ّثلث ّ
أ ّما العرص الذي عاش فيه ّ

َ
سقوط الدّ ولة األمو ّية وقيام
شهدت
القرن الثاين من اهلجرة ،وهذه املدّ ة الزمن ّية
ْ
ِ
لألخرية ٌ
عيل بن زيد بن ُجدعان،
الدّ ولة الع ّباس ّية ،ومل يكن
شأن يف تغيري أفكار ّ

عىل اعتبار أنّه ّ
توف عام ( 129أو 131ﻫ) ،ومن َث َّم تكون مواقفه أو ما نقله من
اهتمت
أفكار
ْ
جاءت مع ُأفق الدّ ولة األمو ّية ،لكنّه خالفها فيام تبنّاه من روايات ّ
عيل بن زيد بن جدعان
بتفضيل اإلمام أمري املؤمنني ،وهذا يعكس صورة ّ
يعي؛ إ ْذ إنّه عاش يف زمان بني ُأم ّية ،ا ّلذي َن َ
الذائبة يف الفكر ّ
كان شعارهم ضدّ
الش ّ

يشوهون
الشيعي ،بل عدُّ ه فكر ًا منحرف ًا عن الدِّ ين
الفكر
اإلسالمي ،فراحوا ِّ
ّ
ّ
احلقائق وجيعلوهنا مرفوضة بفكر ِ
الفرق اإلسالم ّية ،مع اإلرصار عىل قهر ِّ
الشيعة

جت لثقافة عدم قبول شهادة َمن ينتمي ملذهب التش ُّيع ،وهذا
رو ْ
وإذالهلم ،بل َّ
عيل بن زيد بن ُجدعان ،فقدْ رفض روايته بعض من كتب يف
األمر انطبق عىل ّ
الرغم من ّأنم أ َّلفوا كتبهم أ ّيام حكم الدّ ولة
الرجال أو اجلرح والتعديل ،عىل ُّ
ِّ
الع ّباس ّية ،إال ّ
إن فكر الدّ ولة بقي منحرف ًا عن مذهب اإلمام ّية ،وعدّ وه مذهب ًا

شيعي ،أو كام قالوا« :كان
فجرحوه ألنّه
ٌّ
منحرف ًا عن سلطة الدّ ولة اإلسالم ّيةَّ ،

شيعي عىل أنّه ليس ممّن
حق َمن هو
يتش َّيع»( .)18وهذا القول لدهيم يثبتونه يف ِّ
ٌّ
بأنم نظروا إىل َمن تش ّيع
أمر ُيوحي للقارئ ّ
ُيستحس ُن حديثه بسبب ذلك ،وهو ٌ
تراث الب�صرة
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

متَّهم بتش ُّيعه.

هري
حممد بن مسلم بن شهاب ُّ
الز ّ
تبي أنّه كان ُيالس ّ
وهناك رواية ِّ
()19
الرواية ّ
(ت124ﻫ) فقيه البالط
أن احلديث دار بشأن
ّ
األموي  ،وجاء يف ِّ

ال ِّطيب عىل اعتبار ّ
حيب ذلك( ،)20ومن ّث َّم ال
عيل بن زيد بن جدعان كان ُّ
أن ّ
الرواية من ّ
يتقرب إىل رجال
عيل بن زيد كان ّ
يمكن ترتيب أثر آخر عىل ِّ
أن ّ
يرغب باحلصول عىل درجة من القرابة لدهيم.
السلطة األمو ّية أو
ُ
ُّ

علي
ثاني ًا :مرو َّيا ُتهُ ب�ش�أن الإما ِم ٍّ
عيل بن زيد بن ُجدعان،
ْ
جاءت بعض ِّ
الروايات التارخي ّية من طريق ّ
وباألخص ما ّ
حتل به أمري
وهي تعكس صورة واقع ّية لقيمة أهل البيت،
ّ

مه ّية بالنِّسبة إىل رسول اهللّ أوالً ،ونرص اإلسالم ثاني ًا ،وهذا
املؤمنني من أ ّ
عيل بن زيد بن ُجدعان؛ إ ْذ
األمر له مردود ّ
مهم بالنّسبة إىل املرو ّيات التي رواها ّ

ّإنا جاءت لتو ِّثق أحداث التاريخ
عيل
اإلسالمي مع ّ
ّ
التكيز عىل دور اإلمام ٍّ

يف مواجهة التحدِّ يات واخلطر الذي طرق اإلسالم واملسلمني ،فض ً
ال عن ذلك

ّ
للنبوة وبإمر اهلل ،وهذا
إن رسول اهلل كان ينظر إليه عىل أنّه االمتداد املثايل ّ

عيل بن زيد بن جدعان ،فقدْ قدّ م ما ّدة تارخي ّية ّ
تدل عىل
يشء واضح فيام رواه ّ
ٍ
رواية أنّه سمع سعيد بن املس َّيب( )21يقول« :حدّ ثني سعد بن
مه ّية ،ففي
تلك األ ّ
أيب و ّقاص(ّ )22
أن رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وس ّلم ملا خرج إىل تبوك( )23استخلف
حب ْ
أن خترج
عيل بن أيب طالب ،فقال :يا رسول اهلل ،ما ُ
كنت ُأ ّ
علينا إىل املدينة ّ
وجه ًا ّإل وأنا معك ،فقال :أ َما ترىض ْ
أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى،
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

نبي بعدي»(.)24
غري أنّه ال َّ

َّزت عىل حديث املنزلة التي متتّع هبا أمري املؤمنني
الرواية التي رك ْ
ففي هذه ِّ

ّبي
ّأنا منزلة هارون من أخيه موسى ،وهو تأكيد عىل قيمة هارون من أخيه الن ّ
عيل،
موسى ،ومن َث ّم
ْ
ّبي ّ
انتقلت هذه القيمة زمن الن ّ
حممد إىل اإلمام ّ
تدرجها عىل
ّإنا فكرة ِّ
تؤصل للمشايعة واملتابعة التي ُينظر لقيمتها من خالل ّ

لسان رسول اهلل ،القصد منها إشاعة ثقافة املنارصة واملتابعة ،وأيض ًا يمكن

عيل بن زيد بن ُجدعان من ٍ
ْ
باب آخرَ ،أل وهو اإلخالص من
أن ت َ
ُقرأ رواية ّ
عيل وذوبانه يف نرصة الدِّ ين
ونبي اإلسال ّم،
اإلسالمي ّ
ّ
جانب اإلمام ّ
جاءت
ّبي موسى ،فقدْ
ْ
جتسدت يف إخالص هارون ألخيه الن ّ
وهذه الفكرة َّ

هبذا ّ
و َق َال
الشأن بعض األخبار التي أشار إليها القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
ِ ِ
اخ ُل ْفنِي ِف َق ْو ِمي َو َأ ْصلِ ْح َو َل َت َّتبِ ْع َسبِ َ
ين.)25(
ون ْ
وسى ِلَ ِخ ِيه َه ُار َ
يل ا ُْل ْفسد َ
ُم َ
ِ
ون َنبِ ًّيا .)26(ويف قوله تعاىل
حتِنَا َأ َخا ُه َه ُار َ
ويف آية أخرىَ :
و َو َه ْبنَا َل ُه م ْن َر ْ َ
ِ
أيض ًا :-واجع ْل ِل و ِزيرا ِمن َأه ِل هار َ ِيو َأ ْ ِ
ش ْك ُه
ون َأخيْ اشدُ ْد بِه َأز ِْر َ
َ ً ْ ْ
َ ْ َ
َ ُ
ِف َأ ْم ِري ك َْي ن َُس ِّب َح َ
ك كَثِ ًرياَ ون َْذك َُر َك كَثِ ًريا.)27( 
فقول اهلل تعاىل فيه صورة فكر ّية واضحة؛ إ ْذ ّ
إن اختيار هارون جاء من باب

حاجة الن ّّبوة للمؤازرة وتقديم اجلهد للنصح يف أمرها ،وخمالفة هوى املفسدين

ّ
الرمحة اإلهل ّية املقدّ رة لنجاح
وكل َمن بغى باإلسالم سوء ًا ،وأيض ًا فيها تعبري عن َّ

عيل عندما قدّ م ّ
كل قواه لردع
الن ّّبوة ،وهذا األمر َّ
جتسد يف مواقف اإلمام ّ
حممد يف
ِّ
ّبي ّ
الشك واملنافقني ،بل كان مستعدّ ًا للموت من أجل نجاح الن ّ

جتسد يف تضحيته بنفسه عندما بات عىل فراش
الدّ عوة اإلسالم ّيةّ ،
وأول موقف ّ
تراث الب�صرة
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رسول اهلل ،وكاد مرشكو قريش ْ
أن يقتلوا اإلمام عل ّي ًا ،)28(وهكذا

يضحي يف معركة بدر الكربى ،ومعركة أحد ،ومعركة اخلندق التي
نجده
ِّ
اإلسالمي( ،)29فهذه األحداث ُّ
جسد فيها أروع صورة لنرصة الدِّ ين
تدل عىل
ّ
ّ
اإلسالمي ،وهو أمر أقدم عليه
النّرصة والتضحية الكبرية من أجل نرصة الدِّ ين
ّ

هارون لنرصة الن ّّبوة أيض ًا.

عيل بن زيد بن جدعان فيها تأكيد عىل املشايعة واملنارصة،
ِّ
فالرواية التي نقلها ّ

الرواية أعاله ،كأنّه حاول
توجهه
ّ
وهذا األمر يكشف عن ّ
الفكري للتأكيد عىل ِّ

عيل يف دفاعه عن
مه ّية التش ُّيع وفق ما َّ
إثبات أ ّ
تذوقه هو لدور اإلمام ّ
أن ّ
اإلسالمي ،مع حماربته املفسدين ،وهذا يعني ّ
كل َمن حارب اإلمام
الدِّ ين
ّ

اإلسالمي وعليه وزره إىل
عيل هو فاسد وخارج عن عقيدة التش ّيع والدِّ ين
ّ
ّ
توجه ِّ
األول والثاين من
الشيعة يف القرن ّ
يوم القيامة( ،)30وهذا األمر يتّفق مع ّ

والتطرف
الزمن ّية كان التكفري
اهلجرة/السابع والثامن من امليالد ،ففي تلك املدّ ة ّ
ّ
ّ
والغلو شائع ًا بني الفرق اإلسالم ّيةّ ،
فكل مجاعة كانت حتاول ْ
أن تنفي عنها فكرة
ّ

الضاللة وما شاهبها يف مسألة العقيدة ،ولكي ُيثبتوا أح ّق ّيتهم أو نفي التُّهم عنهم
ّ

َ
تنزههم وترفع من قدرهم بنظر
راحوا ُي
سندون عقائدهم بأحاديث وأفعال ِّ
اآلخر ،فض ً
الصحابة أفضل بعد رسول اهلل.)31(
أي ّ
ال عن قوهلم يف ّ

الرواية بصورة ُأخرى خمتلفة
الر ّزاق ّ
نعاين ّ
ويف موض ٍع آخر يروي عبد ّ
الص ّ

عن األوىل؛ إ ْذ جاء فيها ّ
عيل بن زيد بن ُجدعان رواها عن ابن املس َّيب الذي
أن ّ
فدخلت عىل سعد،
قال :حدَّ ثني اب ٌن لسعد بن أيب و ّقاص حديث ًا عن أبيه ،قال:
ُ

ّبي ّ
صل اهلل عليه وس ّلم عل ّي ًا
ُ
فقلت :حدّ ثنا حديث ًا عنك حدّ ثته حني استخلف الن ّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

فكرهت ْ
أن ُأخرب بابنه
عىل املدينة ،قال :فغضب سعد ،فقالَ :من حدَّ ثك به؟
ُ
ثم قالّ :
إن رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وس ّلم خرج يف غزوة تبوك
فيغضب عليهّ ،

فاستخلف عل ّي ًا عىل املدينة.)32(»...

التست من قبل سعد بن أيب و ّقاص عىل
الرواية التارخي ّية
ّ
وال ّظاهر عىل هذه ِّ

رواية هذا اخلرب ،ويبدو أنّه كان متح ِّفظ ًا كثري ًا بشأنه ،كأنّه خيشى ْ
أن ُينسب إليه

الرواية أعاله جاء فيها ّ
أن سعيد
قول مثل هذه األخبار ال س ّيام من طرف أبنائه؛ إ ْذ ّ
بن املس ّيب رواها عن ٍ
ابن لسعد بن أيب و ّقاص ،وكان خيشى ذكر ابن سعد

()33

عىل أنّه املحدِّ ث هبذا اخلرب! واملثري يف هذا األمر ّ
أن التكتّم عىل اخلرب جاء بصورة
السياس ّية
السلطة ِّ
تُظهر التح ّفظ من باب اخلوف وخشية اآلخرين ،ور ّبام من ّ
احلاكمة ،وهذا ُيعطي مظهر ًا آخر ملسار ال ّثقافة اإلسالم ّية وكيف ّية تناقل األخبار

التست عليها ،وهذا األمر يتح ّقق كثري ًا مع أ ّيام حكم معاوية بن أيب سفيان،
أو
ّ
حق
بحق اإلمام أمري املؤمنني ،)34(وأيض ًا مصادرة ّ
الذي منع انتشار احلديث ّ
ِّ
مرحب هبا وفق ثقافة الدّ ولة األمو ّية.
الشيعة يف نقل تلك األخبار عىل ّأنا غري َّ

عيل بن زيد عن سعيد بن املس َّيب أنّه قال« :قال رسول اهلل :ال َّل ُه َّم
ويروي ّ
ْ
السامء ،ووزير ًا من أهل األرض .فأوحى اهلل تعاىل إليه:
اجعل يل وزير ًا من أهل َّ

ِ
وزيرك من ِ
َ
َ
عيل بن
ووزيرك من أهل
السامء جربئيل،
جعلت
ُ
ِّإن قدْ
أهل َّ
األرض َّ
ٍ
طالب .)35(»فروايتُه جاءت لرتكِّز عىل ّ
أيب
أن اهلل تعاىل هو َمن اختار اإلمام
أمر فيه صورة فكر ّية تستقرئ مكانة اإلمام
عل ّي ًا ملؤازرة رسول اهلل ،وهو ٌ

عيل عند اهلل تعاىل ،ووفق ذلك فأهل األرض ملزمني باتّباع منهجه واالقتداء
ٍّ

تلطف به.
السامء
ُ
به ،طاملا عناية َّ
تراث الب�صرة
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الشك والقضاء عليه
ْ
عيل يف هتديم ِّ
وجاءت رواية عنه ِّ
تبي مكانة اإلمام ٍّ

والرواية فيها تأكيد عىل إعداد اإلمام أمري
املؤمنني ملساندة رسول
َ
يف مكّةِّ ،
تصور املكانة
اهلل من اهلل تعاىل ورسوله ،وهذا غاية يف ال ُّلطف
فالرواية ّ
اإلهليِّ ،
ّ
عيل من اهلل تعاىل ،فقدْ روى ابن ُجدْ َ
عان
أو الدّ رجة التي حصل عليها اإلمام ٌّ
لعيل بن
ويس أنّه قال« :قال رسول اهللّ 
عن سعيد بن املس َّيب عن أيب هريرة الدّ ّ

ٍ
الصنَم بأعىل الكعبة؟ قال :بىل يا رسول
أبى
«أما ترى هذا َّ
طالب يوم فتح مكّةَ :
اهلل ،قالِ :
َ
رسول اهلل ،فقال :واهللِ لو
أحِ ُلك يا
َناو ْل ُه ،فقال :بل أنا ْ
ْ
فأح ُلك َفت َ
ولكن ْ
قف يا
ي ِملوا ِمنّي بضع ًة وأنا َح ٌّي ما قدروا،
َّ
ْ
ض َجهدوا أن َ ْ
أن َربِي َع َة ُ
وم َ َ
ثم ا ْق َت َل َع ُه من
عيل فوق ال ُق ْر ُنوسَّ ،
عيل ،فرضب رسول اهلل بيده إىل سا َق ْي ّ
ّ
عيل؟ قال :أرى
تبي بياض إبطيهَّ ،
األرض بيده ،فرفعه حتّى ّ
ثم قال له :ما ترى يا ّ

أن اهلل عزَّو َّ
شفني َ
سستُها ،فقال
بك حتّى ّأن لو
ُ
أردت ْ
َّ
امء َل ْ
أن ُأم َّس ّ
الس َ
جل قدْ َ َّ
ثم خرج رسول اهلل من حتت
عيل! َ
َناو ِل َّ
له :ت َ
ثم رمى بهَّ ،
فتناو َل ُه َّ
الصن ََم يا ّ
أض َح َ
عيل وت ََرك رجليه ،فسقط عىل األرضَ ،ف َض ِح َك ،فقال له :ما ْ
عيل؟
كك يا ّ
ّ
ِ
ت من أعىل الكعبة فام أصابني يشء ،فقال رسول اهلل :وكيف
فقالَ :س َق ْط ُ
ِ
حممد ،وأنزلك جربيل.)36(»
ُيصيبك يشء وإنّام محلك ّ
قوة رسول اهلل؛ إ ْذ إنّه
الرواية ّأنا جاءت كمحاولة ب َّي ْ
نت ّ
واملالحظ عىل ِّ
ِ
اجتمعت قبيلتان
أخرب اإلمام عل ّي ًا بعدم قدرته عىل محل رسول اهلل ،بل لو
ّبي لثقله ،والظاهر من األمر َّ
أن ال ِّثقل هنا يراد منه ثقل
مل يستطيعوا محل الن ّ
الن ّّبوة ،وليس ثقل البدن؛ ّ
فالرواية
ألن ذلك خمالف للعادة البرش ّية ،ومن َث َّم ِّ

الرواة
ْ
جاءت قاصدة لثقل ّ
حي ،ور ّبام ّ
النبوة ،وليس جسد رسول اهلل ،وهو ٌّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

الذين نقلوا هذا اخلرب كانوا يقصدون من ذلك الثقل هو جسد رسول اهلل؛ إ ْذ

إن العرب كانت تبالغ كثري ًا بوصف الن ّّبوة وغري الن ّّبوةّ ،
ّ
فكل يشء لدهيم يعطونه
َ
فيبالغون كثري ًا يف نقل األخبار التارخي ّية(.)37
صورة قريبة من األسطورة،

الصحابة،
عيل بن زيد بن ُجدْ عان حديث غدير خم( )38عن بعض ّ
وروى ّ

األميني من تابعي البرصة الذين رووا احلديث( ،)39وذكر ذلك -أيض ًا -يف
وعدّ ه
ّ
()40
الباء بن
العديد من املصادر واملصنَّفات ،فقدْ رواه عن
ّ
عدي بن ثابت عن َ َ

عازب( ،)41قال« :ملا نزل رسول اهلل بغدير خم أمرهم فكنسوا له بني نخلتني،
باملؤمنني من
ألست أوىل
ثم قال:
ُ
َ
ثم اجتمع النّاس إليه ،فحمد اهلل وأثنى عليهَّ ،
ّ

ثم قال :هذا
عيل ،وأقامه إىل جنبهّ ،
أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال :فأخذ بعضادة ٍّ

ول ُّيكم من بعديَ ،
وال اهلل َمن واال ُه ،وعا َدى َمن عا َداه .قال :فقام إليه عمر،
أمسيت و َّيل ِّ
كل مسل ٍم» (.)42
أصبحت ،أو قال:
فقال :ليهنؤك يا ابن أيب طالب،
َ
َ

البالذري باختالف بعض األلفاظ ،فقدْ جاء
وذكرت روايته -أيض ًا -لدى
ّ

عدي بن ثابت ،عن الرباء بن عازب،
عيل بن زيد بن ُجدْ عان ،عن
ّ
لديه« :عن ِّ
ّبي َّ
خم ،نودي أن
صل اهلل عليه وس ّلم يف ّ
حجته ،فكنّا بغدير ّ
قال :ملا أقبلنا مع الن ّ

ّبي َّ
عيل
ّ
الصالة جامعة ،وكُسح للن ّ
صل اهلل عليه وس ّلم حتت شجرتني ،فأخذ بيد ّ
لست َ
باملؤمنني ِمن أنفسهم؟ قالوا :بىل.
أول
ابن أيب طالب ،وقالُّ :أيا النّاس َأو ُ
َ
ِ
ويل َمن أنا
قالَ :أو َ
ليس أزواجي َّأمهاهتم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،فقال :هذا ُّ
ِ
مواله ،ال َّلهم ِ
وعاد َمن عاداهُ»(.)43
وال َمن واال ُه
َّ
عيل بن زيد بن ُجدعان،
وورد ذكرها عند ابن عساكر ،وهي كااليت :عن ِّ

ّ
(صل اهلل
عدي بن ثابت ،عن الرباء بن عازب ،قال« :كنّا مع رسول اهلل
عن
ّ
تراث الب�صرة
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ّ
(صل اهلل عليه وس ّلم) حتت
حجة الوداع ،فكُسح لرسول اهلل
عليه وس ّلم) يف ّ

الصالة جامعة ،فدعا عل ّي ًا وأخذ بيده ،فأقامه
شجرتني ،ونُودي يف النّاس :إن ّ
ألست أوىل
باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :بىل ،قال:
ألست أوىل
عن يمينه ،فقال:
ُ
ُ
َ

ٍ
ِّ
مؤمن من نفسه ،قالوا :بىل ،ويف أحد احلديثني :أليس أزواجي َّأمهاتكم،
بكل
ِ
قالوا :بىل ،قال :هذا ويل وأنا مواله ،ال َّلهم ِ
وعاد َمن عاداه ،فقال
وال َمن وااله،
ّ
ٌّ
ٍ
أصبحت موالي وموىل ِّ
مؤمن» (.)44
كل
عيل
َ
له عمر :هنيئ ًا لك يا ّ
عيل بن زيد بن
فهذه النصوص التارخي ّية التي رواها البعض من طرف ّ
والصحابةّ ،
تدل عىل
ُجدعان وهو بدوره أسندها إىل َمن سبقه من التّابعني
ّ
إرصاره يف توثيق خرب حادثة الغدير ،وهو أمر ثابت لدى أغلب املسلمني ،وعىل

رأسهم ّ
الصورة التارخي ّية لتلك احلادثة من
الشيعة ،ويف هذه النصوص تتّضح ّ
ّبي ُيلزم
خالل تأكيد رسول اهلل عىل مواالة اإلمام أمري املؤمنني ،بل الن ّ

عيل ونرصته ،دون أدنى ّ
شك ،ومن
اجلميع يف ذلك الغدير عىل اتّباع اإلمام ٍّ
ٍ
الرواية
معاد لرسول اهلل،
عادى اإلمام عل ّي ًا ،فهو
َ
واملالحظ عىل هذه ِّ

أمر ُّ
ّ
أن رسول اهللَ ذكر ّ
يدل عىل
أن هناك َمن يعادي اإلمام عل ّي ًا ،وهو ٌ

الرسول عىل
عيل ،فكان ر ُّد ّ
وقوع العداوة من طرف البعض جتاه اإلمام ٍّ
أولئك املعادين ألمري املؤمنني ظاهر ًا أمام اجلميع ،بل يلزمهم التزام املساملة
عيل بن زيد بن ُجدعان
ّ
عيل ،ونتيجة لذلك نقل ّ
والسمع و الطاعة لإلمام ٍّ

عيل ،جاء فيه« :عن سعيد بن املس َّيب
حديث ًا آخر يؤكِّد أ ِّ
مه ّية إطاعة اإلمام ٍّ

أحب عل ّي ًا يف حيايت وبعد مويت
عن زيد بن ثابت ،قال :قال رسول اهللَ من
َّ
طلعت ّ
ومن أبغضه يف حيايت
الشمس أو
َب اهللُ له األمن واإليامن ما
ْ
ْ
َكت َ
غربتَ ،
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

وسب بام عمل»( .)45فاحلديث يؤكِّد ّ
أن بعض
وح َ
وبعد مويت مات ميت ًة جاهل ّية ُ
ٍ
ليشء ّإل
الصحابة أو غريهم كانوا ُيبغضون اإلمام عل ّي ًا ال
املسلمني من ّ
حتل به من ٍ
اإلسالمي ،وما ّ
وقيادي يف حتجيم
ريادي
دور
ملكانته يف نرصة الدِّ ين
ٍّ
ٍّ
ّ

املرشكني والقضاء عىل ديانتهم يف مكّة.

ثالث ًا :مرو ّيا ُتهُ ب�ش�أنِ الإمام
احل�سن
ِ
عيل بن زيد بن ُجدْ عان بشأن اإلمام احلسن ،وهذه
لقدْ
ْ
جاءت رواية عن ِّ

تبي كرم وسخاء اإلمام ،وكيف كان يتعامل مع أصحاب احلاجة أو َمن
الرواية ِّ
ِّ
مرة ماشي ًاّ ،
وإن
ْ
نزلت به فاقة ،جاء فيها قولهَّ :
عيل مخس عرشة ّ
«حج احلسن بن ّ
ِ
مرات،
مرتني،
وقاسم اهلل ماله ثالث ّ
َ
النّجائب َلتقا ُد معه ،وخرج من ماله هلل َّ
حتّى ْ
مسك نعالً ،و ُيعطي خ ّف ًا و ُي ُ
ال و ُي ُ
أن كان ل ُيعطي نع ً
مسك ُخ ّف ًا»(.)46

جاءت لتؤكِّد ّ
أن اإلمام
عيل بن زيد بن ُجدْ عان
ْ
فهذه ّ
الرواية التي نقلها ّ
سمح ِمعطاء ،يبذل أمواله يف
الرائعة ،فهو
ٌ
املعصوم هو َمن يتمتّع بتلك األخالق ّ
سبيل اهلل تعاىل ،بل يسعى ملساعدة اآلخرين قدر املستطاع ،فيقاسمهم ّ
كل يشء
حتّى النعل.

الرواية جاءت لتحاكي واقع اإلسالم وما آل إليه ُ
ال عن ّ
فض ً
شأن الدّ ولة
أن ِّ

اإلسالم ّية أ ّيام حكم معاوية بن أيب سفيان ،ففيها نوع من التأكيد عىل صفات

خليفة املسلمني من أنّه ينبغي ْ
ّ
يتحل بروح احلرص عىل مال اهلل تعاىل،
أن

ْ
وبالصورة التي يتح ّقق معها العدل واإلنصاف ،بينام هذا
وأن يبذله يف سبيله،
ّ

اليشء ح ّققه اإلمام احلسن ،إال إنّه مل يتح ّقق عند معاوية بن أيب سفيان عىل
تراث الب�صرة
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اعتباره حاكم الدولة اإلسالم ّية؛ إذ ّ
كل ما فعله هو بذل األموال يف غري حم ِّلها،
فمث ً
الرجال لنرصته وتأكيد ملكه( ،)47وأيض ًا
ال ُيرسف األموال عىل رشاء ذمم ّ

اإلرساف يف األكل حدِّ التُّخمة( ،)48بينام هناك اآلالف من املسلمني املحرومني
الذين كانوا يتوقون إىل كرسة اخلبز ،والسبب سياسة ِ
احلرمان التي اتّبعها معاوية
َّ
الرواية
ُتاه العا ّمة من النّاس ال س ّيام َمن نارص اإلمام عل ّي ًا ،ومن َث َّم فهذه ِّ
الزمن الذي شاع فيه
قمة املعرفة التارخي ّية لذلك ّ
عيل بن زيد تُعدُّ يف ّ
التي نقلها ّ

وأخذت
تس ّلط القوى غري الرشع ّية التي حتكّمت بمصري اإلسالم واملسلمني،
ْ

عىل عاتقها الترشيع وفق رأهيا ،ليسو َد الباطل و ُيقىص العدل واألمر باملعروف.

رابع ًا :مرو ّيا ُتهُ ب�ش�أن الإمام ُ
ني
احل�س ِ
حلسني،
ن ْ
عيل بن زيد بن ُجدْ عان بشأن اإلمام ا ُ
ُقلت بعض ّ
الروايات عن ّ

تبي منزلة اإلمام ،وما متتّع به من مكانة مرموقة يف ِّ
ظل
الروايات ِّ
وهذه ِّ

عيل بن
الدِّ ين
اإلسالمي ،ففي ِّ
ّ
عيل بن زيد بن ُجدْ عان ،قال :حدَّ ثنا ّ
الرواية عن ّ
عيل ،فكان ق ّلام نزلنا منزالً ّإل حدّ ثنا
احلسني ،قال« :أقبلنا مع احلسني بن ّ
َ
كان ٌ
وترك
مات
ملك ِمن هذه امللوك َ
حديث حييى بن زكر ّيا حيث ُقتل ،قالَ :

يتزوج امرأة أخيه ،فاستشار حييى بن
امرأته وابنته ،فورث ملكه أخوه ،فأراد ْ
أن َّ
يعملون ِ
بأمر األنبياء،
ّبي -يف ذلك ،وكانت امللوك يف ذلك الزّمان
َ
زكر ّيا-الن ّ

بغي ،فعرفت املرأة أنّه قدْ ذكرها ورصفه عنها ،فقالت:
َزوجهاّ ،
فقال له ال ت َّ
فإنا ٌّ
ِ
ِ
خرج َّن
قتلن حييى أو ل ُي َ
من أين هذا؟ حتّى بلغها أنّه من ق َبل حييى ،فقالت :ل ُي ّ

عمك عند املأل،
ثم قالت :اذهبي إىل ِّ
من ملكه ،فعمدت إىل بنتها ،فصنعتهاّ ،
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

شئت ،فإن ِ
ِ
ّك لن
ويلسك يف حجره ،ويقول :سليني ما
فإنّه إذا رآك سيدعوك ُ
تسأليني شيئ ًا إال أعطيت ِ
ُك ،فإذا قال لك قويل :ال أسأل شيئ ًا إال رأس حييى ،قال:
ثم مل يمض له ن ُِز َع من
وكانت امللوك إذا تك َّلم أحدهم بيشء عىل رؤوس املأل ّ

ملكه ،ففعلت ذلك ،قال :فجعل يأتيه املوت من قتله حييى ،وجعل يأتيه املوت

بأمها األرض» (.)49
من خروجه من ملكه ،فاختار ملكه ،فقتله ،قال :فساخت ِّ

وحي واالستعداد من أجل الدِّ فاع عن
الر ّ
الرواية تو ِّثق ملرحلة اإلعداد ّ
فهذه ِّ

اإلسالمي وحماربة النفاق والبدع بأنواعها املختلفة ،وفيها -أيض ًا -صورة
الدِّ ين
ّ

لواقع األمور التي رشعنها يزيد بن معاوية؛ إ ْذ إنّه عمل عىل استباحة حرمة دين
اهلل تعاىل ،واإلمام ملزم بالدِّ فاع عن الدِّ ين ،وأيض ًا ّ
كل مسلم ملزم بذلك،
ال عن ذلكّ ،
فض ً
اإلسالمي واملحافظة
الرواية فيها معنى لاللتزام بالترشيع
ّ
فإن ّ

والسلطان الذين يمتطون األعامل
السيادة ّ
عليه ،وعدم االنجرار وراء أصحاب ِّ
املنكرة ،فتلزم مجيع املسلمني بعدم االنصياع لعمل املنكر أو اخلوف من فاعليه.

عيل بن زيد بن ُجدْ عان رواية أخرى عن أنس بن مالكُ ،يرب فيها عن
ونقل ّ

ساعة إدخال رأس اإلمام احلسني إىل عبيد اهلل بن زياد؛ إذ جعل عبيد اهلل
ٍ
بقضيب عىل ثناياه ،وقالْ :
«إن كان َلسن ال ّثغر ،فقلت -أنس بن مالك:
ينكت
رأيت رسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وس ّلم ُيق ِّبل موضع قضيبك ِمن فيه»(.)50
لقدْ
ُ
عيل بن زيد بن ُجدْ عان ،قال« :استيقظ ابن ع ّباس من نومه،
وأيض ًا روى ّ
ِ
كل يا ابن ع ّباس ّ
حلسني واهلل ،فقال له أصحابهّ :
كل،
فاسرتجع ،وقالُ :قتل ا ُ
صنعت َّأمتي
تعلم ما
ْ
قالُ :
رأيت رسول اهلل ومعه زجاجة من د ٍم ،فقال :أال ُ

من بعدي ،قتلوا ابني احلسني ،وهذا دمه ودم أصحابه ،أرفعها إىل اهلل  ،قال:
تراث الب�صرة
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الساعة ،قال فام لبثوا ّإل أربعة وعرشين
فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك ّ
ِ
الساعة»( .)51وهذه
يوم ًا حتّى جاءهم اخلرب باملدينة أنّه ُقتل ذلك اليوم وتلك ّ
الضوء عىل القيمة املعرف ّية لعبد اهلل
الرواية فيها ميول ع ّباس ّية؛ إ ْذ جاءت لتس ِّلط ّ
ِّ
توصل إليه من الكرامات التي هي من اختصاص األنبياء والع ّباد
بن ع ّباس ،وما ّ
عيل بن زيد هبذا ّ
الفكري
للتصور
الشكل ُيعطي قيمة
ّ
ّ
املخلصني ،ومن َث َّم فام نقله ّ
للرواية التارخي ّية من قبل ِّ
الشيعة.
واملعريف ِّ
ّ

والروايات يتناقلها ِّ
الشيعة من جيل آلخر ،وهي تعكس
فهذه األحاديث ِّ

الصورة املقدَّ سة التي يتمتّع هبا اإلمام احلسني مع ما َ
أقبل عليه من
تلك ّ
اإلسالميّ .
مهم جدّ ًا يف
التضحية بالنّفس من أجل الدِّ ين
إن موضوع التضحية ٌّ
ّ

اإلنساين بصورة عا ّمة ،والفكر ّ
خاصة.
الفكر
يعي بصورة ّ
الش ّ
ّ

ِّ
حق معرفتها ،فتناقلوا تلك
فالشيعة املخلصون يعرفون قيمة أهل البيتّ 

اإلسالمي ،فنرصوهم وانترصوا هبم ،من خالل
وأصلوا هلا يف الفكر
املعرفةَّ ،
ّ

عيل بن زيد بن
العقيدة وعمل املعروف ونبذ املنكر ،وهذا األمر أشار إليه ُّ
ٍ
ذر
الغفاري ،قال :قال
ّ
ُجدْ عان يف حديث نقله عن سعيد بن املس َّيب عن أيب ّ
ِ
«م َث ُل ِ
ومن خت َّل َ
ف
أهل بيتي َم َث ُل سفينة نوحٍ َ ،من َرك َ
ب فيها ن ََجاَ ،
رسول اهللَ :
عنها ِ
ومن قاتلنا يف آخر الزَّمان ،فكأنَّام قات ََل مع الدَّ َّجال»(.)52
غر َقَ ،
كانت خمالفة لثقافة
عيل بن زيد بن ُجدْ عان ّأنا
ْ
والظاهر عىل بعض أفكار ّ

السلطة ،أو إنّه يرى ّأنا عىل طريق اخلطأ ،فراح ينقل بعض األفكار التي تدينها،
ّ
ِ
السياس ّية أنّه كان يقول« :ال ينبغي
أو خترج عن إطار ثقافتها ،فمن وجهات نظره ِّ
إن أخطئته واحدة ال ينبغي ْ
ييل حتّى يكون فيه مخس خصال ْ
للوايل ْ
أن يكون
أن َ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

ثم
والي ًا حتّى جيمع املال من قبل وجهه ،فإذا مج َعه َّ
ثم قسمه يف ح ِّقهّ ،
عف عنهَّ ،
يكون شديد ًا يف غري جدّ ّية ول ِّين ًا يف غري وهن»( .)53وأيض ًا كان ملتزم ًا بام يراه

الر ِ
ِّ
الرحيم،
محن َّ
الشيعة صائب ًا يف بعض األمور العباد ّية ،ومنها اجلهر ببسم اهلل َّ
عيل بن زيد بن ُجدْ عان ّ
أن العبادلة كانوا يستفتحون القراءة (ببِ ْس ِم
فقدْ جاء عن ِّ
َ
جيهرون هبا ،وهم :عبد اهلل بن ع ّباس ،وعبد اهلل بن عمر،
الر ِحيم)ِ،
الر ْح ِن َّ
اهلل َّ

الزبري(.)54
وعبد اهلل بن ُّ
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

ُ
اخلامتة
من خالل ما تقدّ م ،يتّضح ّ
لعيل بن زيد بن ُجدْ عان دور ًا كبري ًا يف تأصيل
أن ّ

عيل عىل أنّه أساس التش ُّيع
وترويج أحاديث
ْ
استعرضت مناقب اإلمام ٍّ
ومنبعه ،ويمكن إمجال ذلك بعدّ ة نقاط ،وهي كاآليت:
ّ -1
عيل بن زيد بن ُجدْ عان يعكس عالقة مدينة البرصة بنرصة
إن ما جاء عن ّ

جيسد مبادئ الدِّ ين األصيل،
إسالمي
التش ُّيع واحتضانه عىل أنّه فكر
ٌ
رصني ِّ
ٌّ

والغلو ،ويمكن دراسته من خالل رجاله الذين حافظوا عىل
التطرف
بعيد ًا عن
ّ
ّ
أفكاره عىل مستوى مدينة البرصة.

ّ -2
عيل يف مؤازرة
إن أحاديثه التي أسندها
ْ
جاءت لتؤكِّد عىل دور اإلمام ٍّ

النبوة /وحماربة الكفر ،وهتديم األصنام.
َّ

عيل إمام ًا وخليفة
 -3أكّد يف ما نقله من روايات عىل تنصيب اإلمام ٍّ

للرسول ،وبشهادة أغلب املسلمني ،وعىل رأسهم عمر بن اخل ّطاب ،وهذا
ّ
يشري إىل وضوح فكرة اإلمامة ،ووجوب منارصهتا حسب ذلك التبليغ.

ّ -4
عيل بن زيد تؤكّد تقارب دور اإلمام
إن املعلومات التي ُذ ْ
كرت من طرف ّ

الروايات التارخي ّية
ّبي هارون ،وهذا واضح من خالل ّ
عيل من دور الن ّ
ٍّ
احلق.
النبوة واإلمامة عىل ّأنام طريق واحد يسلك إىل ِّ
وعالقة ّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ

عيل بن زيد صفته بأنّه متَّهم بتش ُّيعه،
 -5يتّضح من ِّ
الرجال الذين درسوا َّ

راجع إىل حكمهم اخلاطئ عىل عقيدة التش ُّيع؛ إ ْذ وصفوها بصورة غري
وهذا
ٌ
منصفة ،فحاكموا ّ
كل َمن تش ّيع بأنّه خمالف لعقائدهم وأفكارهم الدّ ين ّية ،وهذا

أمر غري صحيح.
ٌ

عيل بن زيد بن ُجدعان ّ
أن
 -6يتّضح من ّ
الصورة الفكر ّية التي قدَّ مها ّ
ِّ
وأصلوا
الشيعة يعرفون قيمة أهل البيتّ 
حق معرفتها ،فتناقلوا تلك املعرفةَّ ،

اإلسالمي ،فنرصوهم ،وانترصوا هبم ،من خالل العقيدة ،وعمل
هلا يف الفكر
ّ
املعروف ونبذ املنكر.

عيل بن زيد بن ُجدعان ،فهو أشار إىل
 -7هناك قيمة تارخي ّية يف مرو ّيات ّ

ٍ
فكري لدى أتباع أهل البيت يف
نضج
املهمة التي تكشف عن
ٍّ
بعض األمور ّ

تشخيص بعض املدد الزمن ّية ،كام هو احلال بالنِّسبة إىل قيمة اإلمام احلسن
مقابل إرساف معاوية ،وخروجه من املسؤول ّية الدّ ين ّية جتاه أهل اإلسالم.

عيل بن زيد بن ُجدْ عان كام هو
 -8هناك بعض األمور التي يؤاخذ عليها ّ

ّبي ،وأنّه أخرب أهل املدينة
احلال بالنِّسبة إىل روايته خرب ابن ع ّباس ورؤيته للن ّ

بمقتل اإلمام احلسني؛ إذ مثل تلك األخبار يغلب عليها امليول الع ّباس ّية؛ إ ْذ

تع ِّظم من منزلتهم من خالل إثبات تلك العالقة ،ما تُعدُّ وسيلة لكسب أنصار
الرواية التارخي ّية
أهل البيت ،ومع ذلك فهي تعطي قيمة معرف ّية جتاه ّ
تطور ِّ
السلطة احلاكمة ،أو الثقافة املقصودة يف بيئتها املعرف ّية.
التي أصبحت أسرية ّ

حممد وآله
رب العاملني،
ّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
والسالم عىل ّ
والصالة ّ

الط ِّيبني الطاهرين.
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ

ُ
الهوام�ش
الرازي ،اجلرح والتعديل.186/6 :
 -1ابن أيب حاتم
ّ
العصفري ،تاريخ خليفة ،حتقيق :سهيل زكار :ص180؛
 -2خليفة بن خ ّياط،
ّ
احلنبيل ،شذرات الذهب يف أخبار َمن
القلقشندي ،صبح األعشى512/1 :؛ ابن العامد
ّ
ّ
ذهب :ص.176
عيل شريي.490/41 :
 -3ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،حتقيقّ :
الذهبي ،العرب يف خرب َمن غرب ،حتقيق :فؤاد س ّيد.170/1 :
-4
ّ
حممد جعفر الطبيس ،رجال الشيعة يف
-5
العجيل ،معرفة الثقات154/2 :؛ و ُينظرّ :
ّ
السنّة :ص.286
أسانيد ّ
 -6ابن معني ،تاريخ حييى بن معني ،حتقيق :عبد اهلل أمحد حسن :ص.141
حممد بن جرير بن رستم ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني ،حتقيق :أمحد
-7
ّ
الطربيّ ،
املحمودي :ص.208
الضعفاء ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي.229/3 :
-8
العقييلّ ،
ّ
 -9ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.502/41 :
الصفدي ،الوايف
-10
البجاوي129/3 :؛ ّ
حممد ّ
عيل ّ
ّ
الذهبي ،ميزان االعتدال ،حتقيقّ :
بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى.82/21 :
والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم
 -11ابن ح ّبان ،املجروحني من املحدِّ ثني ّ
زايد.103/2 :
والضعفاء.104/2 :
 -12ابن ح ّبان ،املجروحني من املحدِّ ثني ّ
الضعفاء.85/2 :
-13
الذهبي ،املغني يف ّ
ّ
الضعفاء ،قراءة وتدقيق :حييى خمتار غزاوي:
 -14عبد اهلل بن
عدي ،الكامل يف ّ
ّ
املز ّي ،هتذيب الكامل ،حتقيقّ :
بشار
197/5؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق493/41 :؛ ّ
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ
الذهبي ،ميزان االعتدال.127/3 :
عواد معروف 442/20 :؛
ّ
ّ
املزي ،هتذيب الكامل.442/20 :
ّ -15
يايس يف الدّ ولة األمو ّية
ُ -16ينظر :عالء حسن مردان السبتي ،الفقهاء ودورهم ّ
الس ّ
البرصي أنموذج ًا (جم ّلة دراسات البرصة ،العدد اخلامس ،السنة الثامنة لعام 2013م):
احلسن
ّ
ص 167وما بعدها.
الذهبي ،تذكرة احل ّفاظ.141/1 :
-17
ّ
العجيل ،معرفة الثقات.154/2 :
-18
ّ
السنّة أو تدوينها :ص.197-94
 -19للتفصيل ُينظر :حسني غيب غالمي ،حمو ُّ
املزي ،هتذيب الكامل.442/20 :
ّ -20
املخزومي ،ولد باملدينة سنة ثالث عرشة،
القريش،
حممد
ّ
 -21هو سعيد بن املس ّيب ،أبو ّ
ّ
وقيل :مخس عرشة من اهلجرة ،عُدّ من التابعني ممّن مجع بني احلديث والفقه ،وكان ممّن تُقبل
مراسيله يف احلديث لدى أبناء العا ّمة .رفض قبول عطاء الدولة األمو ّية ويرى سوء سريهتم،
فلم عقد عبد امللك البنيه الوليد وسليامن بالعهد ،أبى سعيد ذلك ،فرضبه هشام بن إسامعيل
ّ
ِ
ِ
ثم ُسجن ،تويف
املخزومي عامل املدينة ستِّني سوط ًا ،وألبسه ت ّبان ًا من شعر وأمر به ،فطيف به ّ
ّ
سنة (94ﻫ) .ابن سعد ،الطبقات الكربى119/5 :؛ ابن قتيبة ،املعارف ،حتقيق :دكتور ثروت
عكاشة :ص.437
القريش،
 -22سعد بن أيب و ّقاص :واسم أيب و ّقاص :مالك بن أهيب بن عبد مناف
ّ
هري ،أسلم قدي ًام ،وهاجر إىل املدينة ،وشهد بدر ًا واملشاهد بعدها مع رسول اهللَّ ،
وله
ُّ
الز ّ
عمر بن اخلطاب قتال فارس ،ففتح مدائن كرسى ،والقادس ّية ،نزل الكوفة وجعلها خطط ًا
ثم عزله بالوليد
لقبائل العرب ،ووليها لعمر ،فشكاه أهلها فعزله ،وأعاده عثامن فوليها يسري ًاّ ،
الستّة الذين ّ
رشحهم
ثم َف َقدَ برصه ،وكان سعد أحد ِّ
ابن عقبة ،فعاد إىل املدينة ،فأقام هباّ ،
عيل باخلالفة ،خت َّلف عن بيعته ،ومل
عمر للخالفة بعده ،وملا بويع اإلمام أمري املؤمنني ّ
عيل عندما طلب معاوية منه ذلك،
يشهد اجلمل وص ّفني ،وقيل :إنّه امتنع عن ِّ
سب اإلمام ٍّ
وحل
معرتف ًا بفضل اإلمام ،مات سعد يف قرصه بالعقيق -عىل عرشة أميال من املدينةُ -
الزركيل،
إليها وذلك يف سنة (55ﻫ) .ابن سعد ،الطبقات الكربى137/3 :؛ خري الدِّ ين
ّ
األعالم.87/3 :
تراث الب�صرة
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ
 -23تبوك :موضع بني وادي القرى ّ
والشام ،وقيل :بركة ألبناء سعد من بني عذرة ،وهو
ّبي ،ويقالّ :
إن أصحاب األيكة الذين بعث
حصن به عني ونخل وحائط ُينسب إىل الن ّ
ّبي
إليهم شعيب ،كانوا فيها ومل يكن شعيب منهم ،وتبوك هي آخر غزوة من غزوات الن ّ
احلموي ،معجم البلدان.14/2 :
 سنة (9ﻫ) مل يكن فيها قتال .ياقوت
ّ
األعظمي.405/5 :
الرمحن
 -24عبد ّ
الرزاق ّ
ّ
نعاين ،املصنّف ،حتقيق :حبيب ّ
الص ّ
 -25سورة األعراف ،اآلية.)142( :
 -26سورة مريم ،اآلية.)53( :
 -27سورة طه ،اآليات.)34-29( :
ُ -28يروى ّ
الكواء -وهو من رؤوس اخلوارج -قال ألمري املؤمنني( :أين
أن عبد اهلل بن ّ
كنت حيث ذكر اهلل تعاىل نب ّيه وأبا بكر ،فقال :ثاين اثنني إ ْذ مها يف الغار إ ْذ يقول لصاحبه ال
َ
حتزن َّ
كنت عىل فراش رسول اهلل
الكواء ُ
إن اهلل معنا؟ فقال أمري املؤمنني :ويلك يا ابن ّ
عيل ريطته ،فأقبلت قريش مع ّ
ّ
كل رجل منهم هراوة فيها
صل اهلل عليه وس ّلم ،وقدْ طرح َّ
عيل يرضبونني بام يف أيدهيم حتّى تن ّفط
شوكها ،فلم يبرصوا رسول اهلل حيث خرج ،فأقبلوا َّ
ثم انطلقوا يب ُيريدون قتيل ،فقال بعضهم :ال تقتلوه ال ّليلة ولكن
جسدي وصار مثل البيضّ ،
أخروه واطلبوا حممد ًا ،قال :فأوثقوين باحلديد وجعلوين يف ٍ
بيت واستوثقوا منّي ومن الباب
ِّ
ّ
ٍ
عيل ،فسكن الوجع الذي
بقفل ،فبينا أنا كذلك؛ إذ
ُ
سمعت صوت ًا من جانب البيت يقول :يا ّ

عيل ،فإذا
ثم
ُ
ُ
كنت أجده ،وذهب الورم الذي كان يف جسديّ ،
سمعت صوت ًا آخر يقول :يا ّ
عيل ،فإذا الباب قدْ تساقط
ثم
ُ
احلديد الذي يف رجيل قدْ تق ّطعّ ،
سمعت صوت ًا آخر يقول :يا ّ
وخرجت ،وقدْ كانوا جاؤوا بعجوز كمهاء ال تبرص وال تنام حترس
فقمت
ما عليه ،و ُفتح،
ُ
ُ
األئمة،
الشيف الريض ،خصائص
الباب ،فخرجت عليها ،فإذا هي ال تعقل من النّوم)ّ .
ّ
األميني :ص.58
حتقيق :حممد هادي
ّ
الواقدي ،املغازي ،حتقيق :مارسدن جونس470/1 :؛ ابن سعد،
 -29للتفصيل ُينظر:
ّ
الطبقات الكربى.68/2 :
األنصاري :ص.42
 -30املفيد ،أوائل املقاالت ،حتقيق :إبراهيم
ّ
 -31ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنّحل.111/4 :
 -32املصنّف.226/11 :
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بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ
 -33هناك رواية ذكرت ّ
أن سعيد بن املس ّيب حدَّ ث عن إبراهيم بن سعد بن أيب و ّقاص
الكويف (ت حوايل 300ﻫ) ،مناقب اإلمام
حممد بن سليامن
ّ
حديث املنزلة .للتفصيل ُينظرّ :
املحمودي .513/1 :وأبناء سعد بن أيب و ّقاص عرشة
حممد باقر
ّ
أمري املؤمنني ،حتقيقّ :
حممد ،وعامر ،وعمرو ،وعمر ،وعمري ،ومصعب ،وإبراهيم،
كام ذكرهم البعض ،وهمّ :
الرمحن .ابن سعد ،الطبقات الكربى.170-167/5 :
وحييى ،وإسامعيل ،وعبد ّ
ٍ
رواية ّ
عمله بعد عام اجلامعة أن برئت الذ َّمة
 -34جاء يف
أن معاوية كتب نسخة واحدة إىل ّ
كل كورة وعىل ّ
ممّن روى شيئ ًا من فضل أيب تراب وأهل بيته ،فقامت اخلطباء يف ّ
كل منرب
ٍ
يلعنون عل ّي ًا ويربأون منه ويقعون فيه ويف أهل بيته ،وكان أشدّ النّاس بالء حينئذ أهل الكوفة؛
وضم إليه البرصة ،فكان
عيل ،فاستعمل عليهم زياد بن سم ّية،
ّ
لكثرة َمن هبا من شيعة ٍّ
عيل ،فقتلهم حتت ِّ
يتتبع ِّ
كل حجر ومدر،
الشيعة وهو هبم عارف؛ ألنّه كان منهم أ ّيام ٍّ
وطرفهم،
وأخافهم ،وقطع األيدي واألرجل ،وسمل العيون ،وصلبهم عىل جذوع النخلَّ ،
ورشدهم عن العراق ،فلم يبق هبا معروف منهم .ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،حتقيق:
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم.44/11 :
ّ
 -35ابن شاذان ،مئة منقبة :ص.145
ٍ
عيل بن أيب
طالب :ص.135
 -36ابن املغاز ّيل ،مناقب ّ
 -37يروى ّ
القصاصني
أن اإلمام عل ّي ًا عندما كان متواجد ًا يف مدينة البرصة ،طرد ّ
من مسجدها؛ إذ َّإنم كانوا يستغ ّلون إقبال النّاس وتواجدهم فيها ،فحاكوا بعض القصص

الص ّحة ،الس ّيام التي تتع ّلق بحياة األنبياء ،فريوى ّ
أن اإلمام عل ّي ًا
اإلسطور ّية والبعيدة عن ّ
قصة أوريا ،فقالَ ( :من حدَّ ث بحديث داود عىل ما يرويه
القصاصون يف ّ
بلغه ما يقوله ّ
القصاص ،جلدته مائة وستِّني جلدة ،وذلك حدُّ الفرية عىل األنبياء) .عالء حسن مردان
ّ
ّ
اهلجري:
الرواية البرص ّية حتّى منتصف القرن الثالث
ّ
السرية النبو ّية دراسة يف ِّ
اللميِّ ،
ص.129
 -38غدير خم :خم ٍ
واد بني مكّة واملدينة عند اجلحفة به غدير ،عنده خطب رسول
احلموي ،معجم البلدان.389/2 :
اهلل ،وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة .ياقوت
ّ
األميني ،الغدير.68/1 :
-39
ّ
األنصاري ،عُدّ من أهل الكوفة ،وقيل :إنّه من احل ّفاظ والو ّعاظ،
 -40عدي بن ثابت
ّ
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كان من الثقات ،وقيل :إنّه كان إمام مسجد ِّ
عدي يف والية خالد
وقاصهم ،مات
الشيعة
ّ
ّ
الذهبي ،سري أعالم النّبالء ،حتقيق :شعيب
القرسي عىل العراق ،وقيل :عام (116ﻫ).
ّ
ّ
األرناؤوطي.188/5 :
ّ
احلارثي ،أبو عامرة ،وقيل :أبو ال ّطفيل.
األنصاري،
 -41هو الرباء بن عازب بن احلارث،
ّ
ّ
وأول مشاهده ُأحد ،وقيل :اخلندق ،وشهد غزوات
ر ّده رسول اهلل يوم بدر ،استصغرهّ ،
الري سنة (24ﻫ)
كثرية مع الن ّ
تس َت ،وهو الذي افتتح ّ
ثم نزل الكوفة بعده ،شهد فتح ْ
ّبيّ ،
عيل ،وشهد معه حروبه ،اجلمل وص ّفني والنهروان ،هو
يف قول ،عُدّ من أصحاب اإلمام ّ

وأخوه عبيد بن عازبّ ،
توف الرباء بالكوفة سنة ( ،)#72وقيل71( :ﻫ) .ابن سعد ،الطبقات
عيل إبراهيم :ص.76
الكربى364/4 :؛ ابن ح ّبان ،مشاهري علامء األمصار ،حتقيق :مرزوق ّ
الكويف ،مناقب اإلمام أمري املؤمنني.422/1 :
حممد بن سليامن
ّ
ّ -42
حممد محيد اهلل.108/2 :
-43
ّ
البالذري ،أنساب األرشاف ،حتقيقّ :
 -44ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.221-220/42 :
حممد صادق بحر العلوم.144/1 :
ّ -45
الصدوق ،علل الرشائع ،حتقيقّ :
املز ّي ،هتذيب الكامل.233/6 :
 -46ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق243/13 :؛ ّ
الرواية التارخي ّية( :وفد األحنف بن قيس وجارية بن قدامة من بني ربيعة بن
 -47جاء يف ّ
حلتات بن يزيد ،أبو منازل ،أحد بنى حوى بن
كعب بن سعد ،واجلون بن قتادة
العبشمي ،وا ُ
ّ
ٍ
سفيان بن جماشع ،إىل معاوية بن أيب سفيان ،فأعطى ّ
رجل منهم مائة ألف ،وأعطى احلُتات
كل
حلتات
فلم كانوا يف الطريق ،سأل بعضهم بعض ًا ،فأخربوه بجوائزهم ،فكان ا ُ
سبعني ألف ًاّ ،
أخذ سبعني ألف ًا ،فرجع إىل معاوية ،فقال :ما ر َّدك يا أبا منازل ،قال :فضحتني يف بني متيم،
لست مطاع ًا يف عشرييت؟ فقال معاوية :بىل ،قال :فام
لست ذا س ٍّن ،أو ُ
أما حسبي بصحيح ،أو ُ
اشرتيت من القوم دينهم ،ووكلتك إىل دينك ورأيك
بالك خسست يب دون القوم ،فقالّ :إن
ُ
يف عثامن بن ع ّفان ،وكان عثامن ّي ًا ،فقال :وأنا فاشرت منّي ديني ،فأمر له بتامم جائزة القوم).
الطربي ،تاريخ األمم وامللوك.180/4 :
ّ
الدويس يشهد عىل دسومة طعام معاوية؛ إذ كان يأكل عىل سامط
 -48كان أبو هريرة
ّ
األبشيهي ،املستطرف يف ِّ
كل ف ٍّن مستظرف .298/1 :ويروى يف وصف طعام
معاوية.
ّ
مراتُ ،ياء بقصعة فيها حلم كثري وبصل ،فيأكل منها،
معاوية« :كان يأكل يف اليوم سبع ّ
ال�سنة ال ّثانية  -املجلد الثاين  -العددان اخلام�س وال�ساد�س 147

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

بن ُجدعان الب�صريُّ  ،ودو ُر ُه الفكريُّ يف رواي ِة �أحاديثِ الت�ش ُّي ِع
علي بنُ زيدِ ِ
ُّ
ويأكل يف اليوم سبع أكالت بلحم ،ومن احللوى والفاكهة شيئ ًا كثري ًا» .ابن كثري ،البداية
عيل شريي.128/8 :
والنّهاية ،حتقيقّ :
 -49ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.206/64 :
السالم
-50
الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :عمر عبد ّ
ّ
تدمري.17/5 :
 -51ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.237/14 :
الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي.45/3 :
-52
ّ
 -53ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.494/41 :
حممد بن عاشور.106/1 :
-54
الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :أيب ّ
ّ
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
�أ ّو ًال :امل�صادر الأ ّول ّية

 القرآن الكريم.حممد بن أمحد (ت852ﻫ1448/م).
األبشيهي ،شهاب الدِّ ين ّ
ّ
 -1املستطرف يف ِّ
اري،
اهلو ّ
كل ف ٍّن مستظرف ،قدّ م له وضبطه ورشحه :صالح الدِّ ين ّ
(مطبعة دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل 2000م).
البالذري ،أمحد بن حييى (ت279ﻫ892/م).
ّ
حممد محيد اهلل( ،مطبعة مطابع دار املعارف بمرص ،القاهرة
 -2أنساب األرشاف ،حتقيقّ :
1956م).
الثعلبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن أمحد بن إبراهيم (ت427ﻫ1035 /م).
ّ
حممد عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظري
 -3الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :أيب ّ
يب ،الطبعة األوىل ،بريوت 2002م).
الساعدي( ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
ّ
البستي (ت 354ﻫ965/م).
التميمي،
حممد بن ح ّبان بن أمحد،
ّ
ّ
 ابن ح ّبانّ ،والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد( ،توزيع
 -4املجروحني من املحدِّ ثني ّ
دار الباز ،مكّة د.ت).
عيل إبراهيم( ،مطبعة دار الوفاء-املنصورة،
 -5مشاهري علامء األمصار ،حتقيق :مرزوق ّ
الطبعة األوىل1919 ،م).
املدائني (ت /#656
 ابن أيب احلديد ،ع ّز الدِّ ين ،أبو حامد ،عبد احلميد بن هبة اهلل،ّ
1258م).
حممد أبو الفضل إبراهيم (الطبعة األوىل1978 ،م).
 -6رشح هنج البالغة ،حتقيقّ :
الظاهري (ت456ﻫ1063/م).
عيل بن أمحد بن حزم،
ّ
 ابن حزم ،أبو ّحممدّ ،
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 -7الفصل يف امللل واألهواء والنّحل( ،مطبعة األديبة ،الطبعة األوىل ،مرص 1899م).
العصفري (ت 854 /#240م).
الشيباين،
 خليفة بن خ ّياط ،أبو عمرو،ّ
ّ
 -8تاريخ خليفة ،حتقيق :سهيل زكّار (دار الفكر ،بريوت ،د.ت).
حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748ﻫ1347/م).
الذهبي ،شمس الدِّ ينّ ،
ّ
السالم تدمري( ،مطبعة
 -9تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حتقيق :عمر عبد ّ
لبنان ،الطبعة األوىل ،بريوت 1987م).
يب ،د.ت).
 -10تذكرة احل ّفاظ( ،دار إحياء ّ
التاث العر ّ
عيل أبو زيد ،إرشاف وختريج :شعيب األرناؤوط،
 -11سري أعالم النّبالء ،حتقيقّ :
(الطبعة التاسعة ،بريوت1993 ،م).
 -12العرب يف خرب َمن غرب ،حتقيق :فؤاد س ّيد( ،الكويت 1961م).
البجاوي( ،الطبعة األوىل ،بريوت1963 ،م).
حممد
ّ
عيل ّ
 -13ميزان االعتدال ،حتقيقّ :
حممد بن سعد (230ﻫ844/م).
 ابن سعدّ ، -14الطبقات الكربى( ،مطبعة دار صادر ،بريوت ،د.ت).
القمي( ،ت حوايل412ﻫ/
عيل بن احلسن،
ّ
 ابن شاذان ،أبو احلسنّ ،حممد بن أمحد بن ّ
حوايل 1021م).
-15مائة منقبة ،حتقيق :مدرسة اإلمام اهلادي( ،مطبعة أمري ،الطبعة األوىل ،قم
1986م).
حممد بن احلسني بن موسى (ت 1015/#406م).
يض ،أبو احلسنّ ،
 الرشيف ّالر ّ
األميني( ،إيران 1985م).
حممد هادي
ّ
األئمة ،حتقيقّ :
 -16خصائص ّ
القمي (ت /#381
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه،
 ّّ
الصدوق ،أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
930م).
حممد صادق بحر العلوم( ،املطبعة احليدر ّية ،النجف
 -17علل ّ
الشائع ،حتقيقّ :
1966م).
احلنفي (ت764ﻫ1362/م).
عيل،
ّ
ّ
الصفدي ،صالح بن ّ
 -18الوايف بالوفيات ،حتقيق :أمحد األرناؤوط ،وتركي مصطفى (مطبعة بريوت،
2000م).
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الطرباين ،أبو القاسم ،سليامن بن أمحد (ت  971/#360م).
ّ
يب،
 - 19املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد
السلفي( ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
ّ
الطبعة الثانية ،د .ت).
حممد بن جرير (ت310ﻫ921/م).
ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
ّ
األجلء،
 -20تاريخ األمم وامللوك ،مراجعة وتصحيح وضبط :نخبة من العلامء
األعلمي للمطبوعات -بريوت ،د.ت).
(مؤسسة
ّ
ّ
حممد بن جرير بن رستم (ت يف ّأول ق /#4يف ّأول ق 10م).
ّ
الطربيّ ،
املحمودي( ،مطبعة سلامن الفاريس،
 -21املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني ،حتقيق :أمحد
ّ
الطبعة األوىل ،قم1995م).
نعاين ،أبو بكر ،عبد الرزّاق بن مهام (ت211ﻫ826/م).
 عبد الرزّاق ّالص ّ
العلمي ،د.ت).
األعظمي( ،منشورات املجلس
الرمحن
ّ
ّ
 -22املصنّف ،حتقيق :حبيب ّ
عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهللّ ،
افعي (ت571ﻫ1175 /م).
الش ّ
 ابن عساكرّ ،عيل شريي( ،مطبعة دار الفكر ،بريوت1994 ،م).
 -23تاريخ مدينة دمشق ،حتقيقّ :
العقييل ،املك ّّي
محاد،
حممد بن عمرو بن موسى بن ّ
العقييل ،أبو جعفرّ ،
ّ
ّ
(ت322ﻫ933/م).
الضعفاء ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي( ،مطبعة دار الكتب العلم ّية ،الطبعة
ّ -24
الثانية ،بريوت1997 ،م).
احلنبيل (ت 1089ﻫ1678/م).
احلنبيل ،أبو الفالح ،عبد احلي بن العامد،
 ابن العامدّ
ّ
 -25شذرات ّ
يب ،بريوت،
الذهب يف أخبار َمن ذهب( ،مطبعة دار إحياء ّ
التاث العر ّ
د.ت).
حممد ،عبد اهلل بن مسلم (ت276ﻫ).
 ابن قتيبة ،أبو ّ -26املعارف ،حتقيق :دكتور ثروت عكاشة( ،مطبعة مطابع دار املعارف ،الطبعة الثانية،
مرص1969 ،م).
عيل (ت821ﻫ1418 /م).
ّ
القلقشندي ،أمحد بن ّ
حممد حسني شمس الدِّ ين( ،مطبعة دار
 -27صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،حتقيقّ :
الكتب العلم ّية ،بريوت ،د.ت).
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ُّ
مشقي (ت 774ﻫ1372/م).
 ابن كثري ،أبو الفداء ،إسامعيل بن كثري ،الدّّ
التاث
عيل شريي( ،دار إحياء ّ
 -28البداية والنّهاية ،ح ّققه ود ّقق أصوله وع ّلق حواشيهّ :
يب ،الطبعة األوىل ،بريوت1988 ،م).
العر ّ
حممد بن سليامن القايض (ت حوايل 300ﻫ912/م).
 الكويفّ ،املحمودي( ،مطبعة النّهضة ،الطبعة
حممد باقر
ّ
 -29مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،حتقيقّ :
األوىل ،قم 1991م).
احلجاج ،يوسف (ت742ﻫ1341/م).
ّي ،مجال الدِّ ين ،أبو ّ
 املز ّ -30هتذيب الكامل ،حتقيقّ :
الرابعة ،بريوت1985 ،م).
بشار ّ
عواد معروف( ،الطبعة ّ
البغدادي (ت233ﻫ874/م).
الغطفاين،
ي،
ّ
املر ّ
ّ
 ابن معني ،حييى بن معني بن عونّ ، -31تاريخ حييى بن معني ،حتقيق :عبد اهلل أمحد حسن( ،مطبعة دار القلم ،بريوت،
د.ت).
اجلاليبّ ،
افعي
الواسطي،
حممد،
الش ّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن ّ
 ابن املغازيل ،أبو احلسنّ ،ّ
(ت483ﻫ1090/م).
عيل بن أيب طالب( مطبعة سبحان ،الطبعة األوىل2005 ،م).
 -32مناقب ّ
البغدادي (ت413ﻫ1022/م).
العكربي،
حممد بن النعامن،
ّ
ّ
حممد بن ّ
 املفيد ،أبو عبد اهللّ ،األنصاري( ،الطبعة الثانية1993 ،م).
 -33أوائل املقاالت ،حتقيق :إبراهيم
ّ
حممد بن عمر (ت 207ﻫ822/م).
ّ
الواقدي ،أبو عبد اهللّ ،
 -34املغازي ،حتقيق :مارسدن جونس( ،نرش دانش إسالمي1984 ،م).
البغدادي
ومي،
 ياقوتّ
ّ
الر ّ
احلموي ،شهاب الدِّ ين ،أبو عبد اهلل ،ياقوت بن عبد اهللّ ،
(ت626ﻫ1228/م).
يب ،بريوت1979 ،م).
 -35معجم البلدان (دار إحياء ّ
التاث العر ّ

ثانياً :املراجع (امل�صادر الثانو ّية)

األميني ،عبد احلسني أمحد(ت.)#1390
ّ
الرابعة 1977م).
والسنّة واألدب( ،الطبعة ّ
 -36الغدير يف الكتاب ّ
ِّركيل ،خري الدِّ ين(ت.)#1396
 الز ّتراث الب�صرة
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�أ.م.د .عالء ح�سن مردان ّ
مي
الل ّ
 -37األعالم( ،نرش دار العلم للماليني ،الطبعة اخلامسة ،بريوت1980 ،م)
 غالمي ،حسني غيب.السنّة أو تدوينها( ،مطبعة اهلادي ،الطبعة األوىل1998 ،م).
 -38حمو ُّ

ثالثاً :الأطاريح وال ّر�سائل اجلامع ّية

 ّاللمي ،عالء حسن مردان.
اهلجري
الرواية البرص ّية حتّى منتصف القرن الثالث
ّ
السرية النّبو ّية دراسة يف ِّ
ِّ -39
(أطروحة دكتوراه مقدّ مة ملجلس ك ّل ّية اآلداب-جامعة البرصة ،لعام 2015م ،غري منشورة)..

رابعاًّ :
املجلت
بتي ،عالء حسن مردان.
الس ّ
 ّالبرصي أنموذج ًا (جم ّلة
يايس يف الدّ ولة األمو ّية احلسن
ّ
 -40الفقهاء ودورهم ِّ
الس ّ
السنة الثامنة لعام 2013م).
دراسات البرصة ،العدد اخلامسّ ،
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