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  "الملخص"

 

أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري، نسبته إلى بني منقر بن عبيد بن الحارث                

  .كوفي النشأة، لكنه سكن بغداد. ابن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن تميم

) م990-هـ380ت(المختلفة سنة والدته، لكن ابن النديم       لم تذكر لنا المصادر التاريخية      

، وهذا ما حمل عبد السالم هـارون  )م786-هـ170ت(عده في طبقة أبي مخنف لوط بن يحيى        

  ).م737-هـ120(محقق كتاب وقعة صفين على القول أن والدة نصر كانت قريبة من سنة 

ـ            ي مذهبـه كمـا ذكـر       كان جهد نصر منصباً نحو التأليف الشيعي، فهو مؤرخ يغلو ف

الذي يعتبـر أقـدم     " وقعة صفين "المؤرخون، فقد صنف خمسين كتاباً لم يصلنا منها سوى كتاب           

  .نص موجود لدينا عن هذه الوقعة

اختلف المؤرخون في توثيق نصر بن مزاحم، شأنهم في كل راٍو من الـشيعة، فبينمـا                

، في ثقاته، ويقول    )م868-هـ354ت(يذكره ابن حبان أبو حاتم، محمد بن أحمد التميمي البستي           

ـ 656ت(ابن أبي الحديد أبو ماجد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا الشيعي          فـي  ) م1257-هـ

، يقول فيـه  "ثقة ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى وهو من رجال أصحاب الحديث       "شأنة  

ـ  ) "م933-هـ322ت(العقيلي أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى المكي         ي حديثـه  شـيعي ف

ـ 327ت(، ويقول الرازي أبو محمد، عبد الرحمن ابن أبي حاتم التميمي            "إضطراب ) م938-هـ

  ".زائغ الحديث متروك"



 ر 

وقد عني علماء التاريخ بتسجيل هذه الوقعة ألهميتها في التاريخ اإلسالمي، حيث دارت             

ون ألف قتيـل مـن   رحاها مائة يوم وعشرة أيام، بلغت فيها الوقائع تسعين وقعة، وقتل فيها سبع       

  .كال المعسكرين

ومن أقدم من ألف في هذه الوقعة أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم                  

كما عاصر نصر مؤرخاً آخر ألفّ فيها، وهو عبد اهللا بن محمـد             ). م786-هـ170ت(األزدي  

  ).م822-هـ207ت(الواقدي 

هم من الشيعة وممـن سـكن       روى نصر رواياته التاريخية عن إحدى وأربعين شيخاً جل        

، وعمر بن سـعد بـن أبـي        )م773-هـ157ت(عمرو بن شمر الجعفي     : الكوفة، ومن أبرزهم  

  ".وقعة صفين"، وقد أخذ عنه نصر قرابة نصف مادة كتابه )م796-هـ180ت(الصيد األسدي 

كما نقل روايات نصر في كتابه وقعة صفين تلميذ واحد هو سليمان بن الربيع النهـدي                

  ).م887-هـ274ت(الخزاز 

ويذكر المترجمون أن نصراً كان يعمل عطاراً يبيع العطور، ولعل هذا ما أسـبغ علـى                

تأليفه ذلك الذوق الرفيع الحسن، ولعل ذلك أيضاً ما أكسبه هذه الروح البارعة في التأليف، إذ إنه                 

ر يسوق مقدمات حرب صفين في حذق، ثم يصور لنا الحرب وهي دائرة الرحى في دقة تـصوي                

  .وحسن استيعاب

يشبه أسلوب نصر بن مزاحم قصص األيام، ويعكس ما كان يجري في مجالس الـسمر،             

وهو أسلوب مباشر يفيض بالحيوية، وواقعي يختلط فيه النثر بالشعر، يتخلله الكثير من الخطـب               

والمحاورات واآليات واألحاديث والرسائل، قدم صورة أخاذة حيـة للحـوادث المختلفـة بكـل               

  .تهاتفصيال

تناولت الدراسة وجهة نظر نصر بن مزاحم ومقارنتها مـع وجهـة نظـر سـتة مـن                  

المؤرخين عاشوا في القرنين الثالث والرابع الهجريين، بهدف إبراز رؤيته الحزبيـة، ومواقفـه              



 ز 

التاريخية من الوقعة نفسها، إنطالقاً من اإليمان أن المقارنة التاريخية هي الطريق األهم للوصول              

  :ائج الدقيقة، وهؤالء المؤرخون همإلى النت

ــبالذري  ـــ279ت(ال ــدينوري )م892-ه ـــ282ت(، وال ــوبي )م895-ه ، واليعق

ـ 310ت(، والطبري   )م904-هـ292ت( ـ 346ت  (، والمـسعودي    )م922-هـ ، )م947-هـ

  ).م965-هـ355ت(والمقدسي 

 وقد انسجمت وجهة نظر نصر مع المؤيدين لوجهة النظر العلوية العراقية باعتبار هـذه             

الوقعة خروجاً على الخليفة صاحب اإلرث النبوي، علي بن أبي طالب، وعد مخالفـةً شـرعية،                

وعمـرو بـن العـاص      ) م697-هـ60ت(ومؤامرة حاك خيوطها بذكاء معاوية بن أبي سفيان         

  ).م664-هـ43ت(

وقاد ) م661-هـ41(ومهما يكن فإن نتائج هذه الوقعة أفرزت نظام حكم جديد ولد عام             

وغيـر قواعـد اللعبـة الـسياسية والتاريخيـة          ) م749-هـ132ت(إلسالمي حتى عام    العالم ا 

  .والجغرافية
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  المقدمة

إن دراسة نشأة وتطور علم التاريخ عند العرب من الدراسات البكر التي ما زالت تحتاج 

لى جمعها عإلى المزيد من البحث والدراسة القائمة على أساس تحليل دقيق آلثار المؤرخين ال 

  .قطف

نصر بن مزاحم : تتناول هذه الدراسة سيرة ومنهجية ونتائج أبرز المؤرخين العرب

نظراً لما أورده في كتابه وقعة صفين من روايات مهمة وشاملة عن ) م827-هـ212ت(

أحداثها، كما اعتبر مصدراً مهماً للمؤرخين الكبار الذين ظهروا بعده، وفي مقدمتهم الطبري 

  ).م1258-هـ656ت(أبي الحديد ، وابن )م922-هـ310ت(

، من أقدم النصوص التي وصلت إلينا بشكل متكامل عن "وقعة صفين"ويعد كتاب 

تفاصيل المواجهة العسكرية بين معسكري علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وقد 

صاغ نصر بن مزاحم كتابه بدقة متناهية، وتصوير بارع، اختلط فيه الشعر بالنثر والخطب، 

  .وأبرز فيه دور التيار القبلي وأثر العصبية العراقية في مسيرة الصراع الشامي العراقي

معاوية : وثيقة شيعية متكاملة عكست الموقف الشيعي من" وقعة صفين"كما يمثل كتاب 

ورغم أهمية هذا المصدر، لم تتناول الدراسات . ابن أبي سفيان، والبيت األموي، والشام

ة صفين بالدراسة والتحليل، بحيث يتم توضيح أهمية منهجه، وطبيعة التاريخية كتاب وقع

  .مصادره، كما لم يحظ نصر بن مزاحم باهتمام كبير في نشأة علم التاريخ وتطوره عند العرب

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في أربعة فصول، تناول الفصل األول مولد نصر واسمه 

، وعصره "توثيقه" وعالقته بالدولة، ومكانته التاريخية ونسبه، كما تناول آثاره العلمية، وعمله،

  .ووفاته

أما الفصل الثاني فتناول شيوخه، ويقصد بهم الرواة الذين أخذ عنهم نصر روايات وقعة 

صفين، مباشرة أو من خالل كتبهم، وقد بلغ عددهم واحداً وأربعين شيخاً، اتسم معظمهم بميوله 
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لوية العراقية المؤيدة لعلي بن أبي طالب في خالفه مع الشيعية التي تتفق مع ميوله الع

  .معاوية بخاصة وأهل الشام بعامة، كما أن معظمهم ممن سكن الكوفة والعراق

وتم ترتيبهم في هذا البحث حسب عدد الروايات التي أخذها عن كل شيخ، وتقسيمها 

: هم شيوخه، وهمحسب موضوعاتها ومن ثم وضعها في سياقها الزمني، وشمل الفصل ترجمة أل

-هـ180ت(، عمر بن سعد بن أبي الصيد األسدي )م773-هـ157ت(عمرو بن شمر الجعفي 

  ).م796

كما تمت الترجمة لتلميذ نصر الوحيد الذي جاءت روايات صفين على لسانه فقط وهو 

  ).م887-هـ274ت(سليمان بن الربيع النهدي الخزاز 

التي اتبعها في " وقعة صفين"في كتابه وتناول الفصل الثالث منهجية نصر بن مزاحم 

عرض مادته التاريخية، وأسلوبه ودراسة ما احتوته رواياته من القرآن والحديث، واستخدامه 

  .واألمثال والشعر" الكتب"الخطب والرسائل 

أما الفصل الرابع، فتناول وجهة نظر نصر بن مزاحم في الوقعة ومقارنتها مع وجهات 

  البالذري : في القرنين الثالث والرابع الهجريين وهمنظر ستة مؤرخين عاشوا 

، والطبري )م904-هـ292ت(، واليعقوبي )م895-هـ282ت(، والدينوري)م892-هـ279ت(

، حيث )م965-هـ355ت(، والمقدسي )م957-هـ346ت(، والمسعودي )م922-هـ310ت(

أبي طالب في صراعه اتفقت وجهة نظر نصر مع وجهة النظر العلوية العراقية المؤيدة لعلي بن 

  .مع معاوية ممثالً ألهل الشام، كما يالحظ تغييبه للرؤية الشامية في الصراع موضع البحث



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  )م827 -هـ212ت(حياة نصر بن مزاحم 
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 اسمه )1(

   6)(** التميمي5)(* المنقري4)( وقيل بن يسار3)( بن سيار2)( أبو الفضل1)(نصر بن مزاحم

 
الطوسـي،  . 300، ص 4العقيلـي، الـضعفاء، ج    . 82الجوزجاني، أحـوال، ص   . 105، ص 4 البخاري، التاريخ، ج    )1(

، 7ابـن عـدي، الكامـل، ج      . 215، ص 9ابن حبـان، الثقـات، ج     . 418، ص 4الرازي، الجرح، ج  . 170الفهرست، ص 

. 225، ص 19الحموي، معجم األدبـاء، ج    . 282، ص 11البغدادي، تاريخ، ج  . 137ابن النديم، الفهرست، ص   . 2502ص

ابن حجر، لسان،   . 426ص) 220-211حوادث ووفيات سنة    (الذهبي، تاريخ، ج    . 419، ص 1الحديد، شرح، مج  ابن أبي   

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 157، ص6ج

، 1سزكين، فـؤاد، تـاريخ، مـج      . 97، ص 1مصطفى، شاكر، تاريخ، ج   . 36، ص 3بروكلمان، تاريخ، ج  :  أنظر أيضاً  -

  .43الدوري، عبد العزيز، بحث، ص. 209، ص10ين، محسن، أعيان، جاألم. 28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 137ص

الحموي، معجم  . 282، ص 11البغدادي، تاريخ، ج  . 137ابن النديم، الفهرست، ص   . 468، ص 4 الرازي، الجرح، ج    )2(

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 225، ص19األدباء، ج

، 8الزركلـي، اإلعـالم، ج   . 137، ص 1اريخ التراث، مج  سزكين، فؤاد، ت  . 36، ص 3بروكلمان، تاريخ، ج  :  أنظر أيضاً  -

  .28ص

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 137 ابن النديم، الفهرست، ص )3(

  .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 137، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج. 36، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .106 ابن النديم، الفهرست، ص )4(

أما مـن نقـرك     : ومنقر تشتق من شيئين   . لى بني منقر، وهم بطن من تميم من العدنانية سكنوا البحرين          نسبة إ : المنقري* 

   سـورة المـدثر،  فإذا نقر في النـاقور الشيء، أو من منقر وهي ركي كثيرة الماء، والناقور في التنزيل في قوله تعالى      

  . 248ابن دريد، االشتقاق، ص. 8 آية 

 .1147، ص3، معجم القبائل، جكحالة، عمر: أنظر أيضاً

الرازي، الجرح،  . 171الطوسي، الفهرست، ص  . 300، ص 4العقيلي، الضعفاء، ج  . 105، ص 4 البخاري، التاريخ، ج    )5(

، 19الحمـوي، معجـم األدبـاء، ج      . 282، ص 11البغدادي، تـاريخ، ج   . 137ابن النديم، الفهرست، ص   . 468، ص 4ج

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 426، ص)هـ220-211نة حوادث ووفيات س(الذهبي، تاريخ، ج . 225ص

  .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 137، ص1سزكين، تاريخ، مج. 36، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

نسبة إلى تميم من الشدة والصالبة، والتميمة المعاذة تعلق على جسم اإلنسان، وهي قبيلة عظيمة من العدنانية                 : التميمي** 

ز بتاريخها الحربي في الجاهلية واإلسالم وكانت منازلهم بأرض نجد دائرة على البصرة واليمامة وانتشرت إلى العذيب                 تمتا

، 1ابن منظـور، لـسان، مـج      . من أرض الكوفة وقد تفرقوا وورث منازلهم الحيان العظيمان في المشرق غزية وخفاجة            

  .377، ص2ابن خلدون، تاريخ، ج. 332ص

 ).127-126(، ص1الة، عمر، معجم قبائل، جكح:  أنظر أيضاً-

  . 137، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج  )6(
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 .2)(طّار الع1)(الكوفي

  نسبه )2(

 وقيل  4)(** بن مقاعس  3)(إلى بني منقر بن عبيد    ) م827-هـ212ت(يرجع نسب نصر بن مزاحم      

   6)( بن عمرو5)(ابن الحارث

 
حـوادث ووفيـات    (الذهبي، تاريخ، ج    . 225، ص 19الحموي، معجم األدباء، ج   . 2502، ص 7 ابن عدي، الكامل، ج     )1(

  .489، ص6هدية، جالبغدادي، . 157، ص6ابن حجر، لسان، ج. 426، ص)هـ220-211سنة 

  .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج:  أنظر أيضاً-

  .489، ص6البغدادي، هديه، ج. 468، ص4الرازي، الجرح، ج. 82الجوزجاني، أحوال، ص  )2(

  .36، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

. 248يد، االشتقاق، ص  ابن در . 78ابن قتيبة، المعارف، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص   . 231الكلبي، جمهرة، ص    )3(

النـويري،  . 264، ص3ابن األثيـر، اللبـاب، ج  . 502، ص11السمعاني، األنساب، ج. 216، ص1ابن حزم، جمهرة مج 

  .30السويدي، سبائك، ص. 278، ص2السيوطي، لب، ج. 426القلقشندي، نهاية، ص. 345، ص2نهاية، ج

كحاله، عمر، معجم قبائـل،     . 208 سميح، أنساب، ص   القطب،. 255المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

  .1147، ص3ج

اسمه الحارث، سمي مقاعساً ألنه تقاعس يوم تحالفت بنو سعد في قتال بني الحارث يـوم                : مقاعس بن عمرو بن كعب    ** 

 الكامـل،   ابن األثير، . 246ابن دريد، االشتقاق، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص   . الكالب الثاني، وهو يوم من أيام العرب      

 .622، ص 1ج

، 1ابن حزم، جمهـرة، مـج     . 246ابن دريد، االشتقاق، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص   . 231الكلبي، جمهرة، ص    )4(

. 345، ص2النـويري، نهايـة، ج   . 244، ص 3ابن األثيـر، اللبـاب، ج     . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 216ص

  .30دي، سبائك، صالسوي. 278السيوطي، لب، ص. 426القلقشندي، نهاية، ص

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 208القطب، سميح، أنساب، ص   . 255المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

  .1147، ص3ج

، 1ابن حزم، جمهرة، مـج    . 246، ابن دريد، االشتقاق، ص    78ابن قتيبه، المعارف، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص     )5(

  .426القلقشندي، نهاية، ص. 345، ص2النويري، نهاية، ج. 264، ص3ابن األثير، اللباب، ج. 456ص

  .1147، ص3كحاله، عمر، معجم القبائل، ج. 255المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص:  أنظر أيضاً-

. 246ابن دريد، االشتقاق، ص   . 78ابن قتيبة، المعارف، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص   . 230الكلبي، جمهره، ص    )6(

الـسيوطي،  . 426، ص 3ابن األثير، اللباب، ج   . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 216، ص 1مهرة، مج ابن حزم، ج  

  .29السويدي، سسبائك، ص. 207، ص2لب، ج

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 208القطب، سميح، أنساب، ص   . 255المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

  .1147، ص3ج
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   4)( بن مر بن أد3)( بن تميم2) ( بن زيد مناة* بن سعد1)(ابن كعب

 
. 246ابن دريد، االشـتقاق، ص    . 78ابن قتيبة، المعارف، ص   . 239ابن سالم، النسب، ص   . 230الكلبي، جهرة، ص    )1(

النـويري،  . 264، ص 3ابن األثير، اللبـاب، ج    . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 216، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   

  .207، ص2السيوطي، لب، ج. 426القلقشندي، نهاية، ص. 345، ص2نهاية، ج

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 208القطب، سميح، أنساب، ص   . 255يري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    المغ:  أنظر أيضاً  -

  .1147، ص3ج

  ". ما هكذا تور االبل يا سعد"والمثل " كما تفرقت معزى الفزر"اسمه الِفزر وفيه يضرب المثل : سعد بن زيد مناة بن تميم* 

  .245صابن دريد، االشتقاق، . 78ابن قتيبة، المعارف، ص

 .104، ص1الروضان، عبدعون، موسوعة، ج: أنظر أيضاً-
 
. 217ابن دريد، االشتقاق، ص   . 78ابن قتيبة، المعارف، ص   . 232ابن سالم، النسب، ص   . 192الكلبي، جمهرة، ص    )2(

النـويري،  . 264، ص 3ابن األثير، اللبـاب، ج    . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 216، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   

  .26السويدي، سبائك، ص. 207، ص2السيوطي، لب، ج. 426القلقشندي، نهاية، ص. 345، ص2، جنهاية

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 207القطب، سميح، أنساب، ص   . 254المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

  .1147، ص3ج

، 1الـبالذري، أنـساب، ج    . 76عـارف، ص  ابن قتيبـة، الم   . 231ابن سالم، النسب، ص   . 192الكلبي، جمهرة، ص    )3(

ابـن  . 502، ص 11السمعاني، األنـساب، ج   . 216، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   . 201ابن دريد، االشتقاق، ص   . 41ص

. 27، ص 2السيوطي، لـب، ج   . 188القلقشندي، نهاية، ص  . 345، ص 2النويري، نهاية، ج  . 264، ص 3األثير، اللباب، ج  

  .54، أسماء، صالقزويني). 27-26(السويدي، سبائك، ص

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 207القطب، سميح، أنساب، ص   . 252المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

السرحاني، سـلطان،   . 103، ص 1الروضان، عبدعون، موسوعة، ج   . 63القرطبي، أحمد، التعريف، ص   . 1147، ص 3ج

  .37جامع، ص

الـبالذري،  . 74ابن قتيبة، المعـارف، ص    . 231ابن سالم، النسب، ص   . 19ونسب، ص . 192الكلبي، جمهرة، ص    )4(

، 11الـسمعاني، األنـساب، ج    . 208، ص 1ابن حزم، جمهرة، مـج    . 201ابن دريد، االشتقاق، ص   . 41، ص 1أنساب، ج 

الـسويدي،  . 188القلقـشندي، نهايـة، ص    . 344، ص 2النويري، نهاية، ج  . 223، ص 3ابن األثير، اللباب، ج   . 502ص

  .54القزويني، أسماء، ص. 25سبائك، ص

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 206القطب، سميح، أنساب، ص   . 251المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

السرحاني، سـلطان،   . 103، ص 1الروضان، عبدعون، موسوعة، ج   . 63القرطبي، أحمد، التعريف، ص   . 1147، ص 3ج

  .37جامع، ص
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   4) (**** بن مضر3) (*** بن إلياس2) (** بن خندف1)(*ابن طابخه

 
ن مضر، سماه أبوه طابخه ألنه قعد يطبخ صيداً مع أخوته فعدت عاديـة علـى إبلهمـا                  هو عمرو بن الياس ب    : طابخه* 

  .22السويدي، سبائك، ص. 322القلقشندي، نهاية، ص. وأخذتها

 .251المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص:  أنظر أيضاً-

الـبالذري،  . 74، ص ابن قتيبة، المعـارف   . 231ابن سالم، النسب، ص   . 19ونسب، ص . 189الكلبي، جمهرة، ص    )1(

، 3ابن األثيـر، اللبـاب، ج     . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   . 39، ص 1أنساب، ج 

القزوينـي، أسـماء،    . 22السويدي، سـبائك، ص   . 322القلقشندي، نهاية، ص  . 344، ص 2النويري، نهاية، ج  . 223ص

  .54ص

كحاله، عمر، معجم القبائل،    . 206القطب، سميح، أنساب، ص   . 251صالمغيري، عبد الرحمن، المنتخب،     :  أنظر أيضاً  -

  .63القرطبي، أحمد، التعريف، ص. 1147، ص3ج

لقب أطلق على ليلى، وهي بنت حلوان بن عمران بن لحاف من قضاعه زوجة إلياس بن مضر بـن نـزار،                     : خندف** 

. 39، ص1الـبالذري، أنـساب، ج  :  أنظـر .ألنها كانت تخندف في طلب أبنائها أي تهرول وتقلب قدميها وهـي تمـشي       

 . 133القلقشندي، قالئد، ص

  1147، ص3كحاله، عمر، معجم القبائل، ج  )2(

ابن دريد، . هو إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، يرجح اشتقاق اسمه من اليأس: إلياس بن مضر*** 

 .30االشتقاق، ص

. 74ابـن قتيبـة، المعـارف، ص      . 231سـالم، النـسب، ص    ابن  . 19، ص 1ونسب، ج . 189الكلبي، جمهرة، ص    )3(

الـسمعاني، األنـساب،    . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مـج    . 30ابن دريد، االشتقاق، ص   . 37، ص 1البالذري، أنساب، ج  

السويدي، . 322القلقشندي، نهاية، ص  . 343، ص 2النويري، نهاية، ج  . 223، ص 3ابن األثير، اللباب، ج   . 502، ص 11ج

  .54ويني، أسماء، صالقز. 21سبائك، ص

كحاله، عمر، معجم القبائل، . 206القطب، سميح، أنساب، ص. 250المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص:  أنظر أيضاً-

السرحاني، سلطان، . 103، ص1الروضان، عبدعون، موسوعة، ج. 63القرطبي، أحمد، التعريف، ص. 1147، ص3ج

  .37جامع، ص

بن معد بن عدنان، من ولده إلياس وقيس عيالن وأمهما أسمى بنت سود من هو مضر بن نزار : مضر بن نزار**** 

قضاعة، اشتق اسمه من اللبن الحامض، ولقب بمضر الحمراء ألن أباه أوصى له من ماله بالذهب وقبته الحمراء وفيه قال 

القلقشندي، . 30قاق، صابن دريد، االشت. 35، ص1البالذري، أنساب، ج". ال تسبوا مضر فإنه كان مسلماً) "ص(الرسول 

 .33987، حديث 12الهندي، كنز، ج. 339، ص1صبح، ج

. 29ابـن قتيبـة، المعـارف، ص      . 231ابن سـالم، النـسب، ص     . 19، ص 1ونسب، ج . 189الكلبي، جمهرة، ص    )4(

الـسمعاني، األنـساب،    . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مـج    . 30ابن دريد، االشتقاق، ص   . 35، ص 1البالذري، أنساب، ج  

وصـبح،  . 322القلقشندي، نهاية، ص  . 343، ص 2النويري، نهاية، ج  . 223، ص 1ابن األثير، اللباب، ج   . 502ص،  11ج

  .54، القزويني، أسماء، ص20السويدي، سبائك، ص. 339، ص1ج

كحاله، عمر، معجم القبائـل،     . 43القطب، سميح، أنساب، ص   . 250المغيري، عبد الرحمن، المنتخب، ص    :  أنظر أيضاً  -

السرحاني، سـلطان،   . 103، ص 1الروضان، عبدعون، موسوعة، ج   . 63 القرطبي، أحمد، التعريف، ص    .1147، ص 3ج

  .37جامع، ص
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ال تجاوزوا معد بـن     : "قال) ( وقد ورد أن النبي      3) (*** بن عدنان  2) (** بن معد  1) (*ابن نزار 

  .4)("عدنان، كذب النسابون

  ***** ومن أيامهم يوم عينَين5) (****حزن وجندل وصخر وجرول: ومن قبائل بني منقر

 
هو بن معد بن عدنان، ولد مضر وربيعة وإياد وقيل أنمار وقيل إن خثعم وبجيله من ولد أنمار، إشتق اسمه مـن                      : نزار* 

 .10، ص1 جمهرة، مجابن حزم،. 30ابن دريد، االشتقاق، ص. الشيء النزر أي القليل

ابـن  . 35، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 29ابن قتيبة، المعارف، ص   . 17، ص 1ونسب، ج . 189الكلبي، جمهرة، ص    )1(

، 3ابن األثير، اللباب، ج   . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   . 30دريد، االشتقاق، ص  

  .54القزويني، أسماء، ص. 20سبائك، صالسويدي، . 343، ص2النويري، نهاية، ج. 222ص

السرحاني، سلطان، جـامع،    . 1147، ص 3كحالة، عمر، معجم القبائل، ج    . 43القطب، سميح، أنساب، ص   :  أنظر أيضاً  -

  .37ص

اشتق اسمه من المعد    . من ولد عدنان ومن ولده نزار وإياد وقنص وقيل إن ملوك المناذرة وأبنائهم من ولد قنص               : معد** 

 .7، ص1ابن حزم، جمهرة، مج). 31-30(ابن دريد، االشتقاق، ص . لحم في مرجع كتف الفرسوهو ال

ابـن  . 20، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 29ابن قتيبة، المعارف، ص   . 17، ص 1ونسب، ج . 189الكلبي، جمهرة، ص    )2(

، 2يري، نهايـة، ج النـو . 502، ص11السمعاني، األنساب، ج . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   . 30دريد، االشتقاق، ص  

  .20السويدي، سبائك، ص. 470القلقشندي، نهاية، ص. 95ص

الروضـان، عبـدعون،    . 1147، ص 3كحاله، عمر، معجـم القبائـل، ج      . 43القطب، سميح، أنساب، ص   :  انظر أيضاً  -

  .37السرحاني، سلطان، جامع، ص. 103، ص1موسوعة، ج

 وبين امساعيل قد جهلت ويرجع جميع العرب إلى ولد ثالث رجال            من ولد إسماعيل إال أن تسميه األبناء بينه       : عدنان*** 

ابن حزم،  . 31ابن دريد، االشتقاق، ص   . أي دار مقام  ) جنات عدن (أحدهم عدنان كما يرجع إليه نسب الرسول، منه اشتقاق          

 .7، ص1جمهرة، مج

ابن دريـد، االشـتقاق،     . 20، ص 1البالذري، أنساب، ج  . 29ابن قتيبة، المعارف، ص   . 17، ص 1الكلبي، نسب، ج    )3(

القلقشندي، . 95، ص 2النويري، نهاية، ج  . 502، ص 11السمعاني، األنساب، ج  . 10، ص 1ابن حزم، جمهرة، مج   . 31ص

  .54القزويني، أسماء، ص. 20السويدي، سبائك، ص. 470نهاية، ص

ـ . 1147، ص 3كحاله، عمر، معجـم القبائـل، ج      . 43القطب، سميح، أنساب، ص   :  أنظر ايضاً  - ان، عبـدعون،   الروض

  .37السرحاني، سلطان، جامع، ص. 103، ص1موسوعة، ج

  .108القلقشندي، قالئد، ص  )4(

منهم اليوم عشائر فـي     . قبائل من بني منقر من تميم من العدنانية سكنت في البحرين          : حزن، جندل، صخر، جرول   **** 

، 6الـوائلي، عبـد الحكـيم، قبائـل، ج        . 268،  184، ص 1كحاله، عمر، معجم القبائل، ج    . صعيد مصر ونجد بالسعودية   

 .2306ص

  .216، ص1ابن حزم، جمهرة، مج. 250ابن دريد، االشتقاق، ص  )5(

  .1147، ص3كحاله، عمر، معجم القبائل، ج:  أنظر أيضاً-

وهو يوم خرج فيه بنو منقر ممتارين فعرضت لهم بنو عبد القيس فاستعانوا ببني نهشل وقيـل بنـي                   : يوم عينين ***** 

  .204، ص4الحموي، معجم البلدان، ج.  فحموهم حتى استنقذوهممجاشع

 .1240، ص3الجاسر، حمد، المعجم، ج:  أنظر أيضاً-
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انتقـال  فلما بلغـه    ) (وقيل إن قيس بن عاصم قد جبى صدقة بني منقر للنبي            . 1)( بالبحرين

  .2)(النبي قسمها في قومه

 والدته )3(

سنة والدته، لكن عده ابن     ) م827-هـ212ت(لم تذكر المصادر التي ترجمت لنصر بن مزاحم         

ـ 170ت قبل   ) (أبو مخنف (من طبقة االخباري لوط بن يحيى       ) م990-هـ380ت(النديم   -هـ

قـرب والدتـه سـنة       * يؤكد لنا أنه كان من المعمرين لهذا رجح عبد السالم هارون           3)()م786

ولـسكناه بغـداد أورد لـه    . 6)( لكنه سكن بغداد5)( وقد ولد ونشأ في الكوفة     4) ()م737-هـ120(

 .7)(ترجمة في تاريخه) م1070-هـ463ت(الخطيب البغدادي 

 
  .204، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )1(

، 3كحاله، عمر، معجم القبائـل، ج     . 1240، ص 3الجاسر، حمد، المعجم، ج   . 73، ص 2األلوسي، بلوغ، ج  :  أنظر أيضاً  -

  .1147ص

  .1147، ص3 عمر، معجم القبائل، جكحاله،  )2(

  .492، ص4ابن حجر، لسان، ج. 150ابن النديم، الفهرست، ص )3(

   .245، ص5الزركلي، اإلعالم، ج:  أنظر أيضاً-

 .نصر، وقعه، مقدمة الطبعة األولى. مصري حقق كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري: عبد السالم هارون* 

  .ق كتاب صفين، مقدمة الطبعة األولىهارون، عبد السالم، محق  )4(

. 225، ص 19الحموي، معجـم األدبـاء، ج     . 282، ص 11البغدادي، تاريخ، ج  . 2502، ص 7ابن عدي، الكامل، ج     )5(

، 6البغدادي هديـه، ج   . 157، ص 6ابن حجر، لسان، ج   . 426ص  ) 220-211حوادث ووفيات سنة    (الذهبي، تاريخ، ج    

  .489ص

، 1سزكين، فؤاد، تـاريخ، مـج     . 182، ص 1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج   . 37، ص 3يخ، ج بروكلمان، تار :  أنظر أيضاً  -

، 13كحاله، عمـر، معجـم القبائـل، ج       . 43الدوري، عبد العزيز، بحث، ص    . 28، ص 8الزركلي، اإلعالم، ج  . 137ص

  .92ص

لـذهبي،  ا. 282، ص 11البغـدادي، تـاريخ، ج    . 468، ص 4الرازي، الجرح، ج  . 105، ص 4البخاري، التاريخ، ج    )6(

  .426ص ) هـ220-211حوادث ووفيات سنة (تاريخ، ج 

كحاله، عمر، معجـم المـؤلفين،      . 28، ص 8الزركلي، اإلعالم، ج  . 137، ص 1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج   :  أنظر أيضاً  -

  .92، ص13ج

  .282، ص11البغدادي، تاريخ، ج  )7(
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 عمله )4(

عطاراً في الكوفة، ولعل هذا ما أسبغ علـى تأليفـه           ) م827-هـ212ت( عمل نصر بن مزاحم     

 .2)(وقيل إن عطاري عصره كانوا من أكثر الناس ثراء 1)(الذوق الرفيع الحسن

 آثاره العلمية )5(

صنف نصر بن مزاحم خمسين كتاباً لها عناوين مختلفة، لم يصلنا منها سوى كتاب وقعة صفين                

 ونجد أن كتبه تدور حول موضوعات تهم الشيعة، وترصـد           3)(كتب أخرى فقط  ) تسعة(وأسماء  

 .4)(ضيهم من جهة أخرى من وجهة نظر علوية عراقية جهة، ومعارة علي منالصراع بين شيع

  :سأورد مصنفاته في هذا البحث مرتبة زمنياً تبعاً لألحداث التاريخية التي يسجلها كل كتاب

7  ) ( صفين6)(** الغارات5)(*الجمل

 
  .489، ص6، هدية، جالبغدادي.  468، ص4الرازي، الجرح، ج. 82الجوزجاني، أحوال، ص  )1(

  .36، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .52ضيف، شوقي، العصر، ص  )2(

  .97، ص1شاكر، التاريخ، ج  )3(

  .44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )4(

ـ 36(معركة دارت بين علي بن أبي طالب من جهة وعائشة وطلحة والزبير من الجهة األخرى عام                 : الجمل*  فـي  ) هـ

ب من البصرة، سميت بهذا االسم نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة، قتل فيها عشرة آالف رجـل مـنهم                     مكان قري 

 .205، ص3ابن األثير، الكامل ج. 508، ص4الطبري، تاريخ، ج. طلحة والزبير

  .490، ص6البغدادي، هدية، ج. 225، ص19الحموي، معجم األدباء، ج. 106ابن النديم، الفهرست، ص  )5(

ويقصد بها الغارات التي كان يقوم بها معاوية على أعمال علي بن أبي طالب، واستنفار األخيـر أصـحابه                   : الغارات **

 .133، ص5الطبري، تاريخ، ج). د(الثقفي، الغارات، ص. لصد تلك الغارات وما يتصل بذلك من القضايا واألحداث

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 225، ص19جالحموي، معجم األدباء، . 106ابن النديم، الفهرست، ص  )6(

البغـدادي،  . 225، ص 19الحموي، معجم األدباء، ج   . 106ابن النديم، الفهرست، ص   . 83الجوزجاني، أحوال، ص      )7(

  .49، ص6هدية، ج

، 1سزكين، فـؤاد، تـاريخ، مـج   . 97، ص1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج. 37، ص3بروكلمان، تاريخ، ج :  أنظر أيضاً  -

، 13كحاله، عمر، معجـم المـؤلفين، ج      . 44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص    . 28، ص 8ركلي، اإلعالم، ج  الز. 138ص

  .92ص
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ـ 51ت  ( مقتل حجر بـن عـدي        1) (*النهروان    مقتـل الحـسين بـن علـي         2)(**)م671-هـ

 أخبـار المختـار بـن أبـي عبيـد الثقفـي             4) (****عين الوردة  كتاب   3)(***)م680-هـ61ت(

   5) (*****)م686-هـ67ت(

 
منطقة واسعة بين بغداد وواسط في العراق، كان بها وقعة مشهورة بين علي بن أبي طالب من جهة والـذين                    : النهروان* 

ي شعار ال حكم إال هللا وكان زعيمهم عبد اهللا بـن            خرجوا عليه بعد موافقته على الحكومة في صفين من جهة أخرى، رافع           

. 375، ص 5الحموي، معجم البلـدان، ج    . 92، ص 5الطبري، تاريخ، ج  . وهب الراسبي، وقد هزمهم علي في هذه الوقعة       

 .334، ص3ابن األثير، الكامل، ج

  .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 37، ص3بروكلمان، تاريخ، ج  )1(

لقب بحجر الخير، كان من شيعة علي بن أبي طالب، شهد . بن كندي...  عدي بن ربيعة هو حجر بن: حجر بن عدي** 

من قبل جماعة معاوية بن أبي سفيان ألنهم كانوا يترحمون على ) هـ51(القادسية والجمل وصفين والنهروان، قتل سنة 

. فضه البراءة من علي ولعنهعثمان والعيب على علي وأصحابه واإلقصاء لهم وكان حجرالخير يرفض ذلك حيث قتل لر

، 3الذهبي،سير، ج. 461، ص1ابن األثير، أسد، ج. 146خليفة، الطبقات، ص. 217، ص6ابن سعد، الطبقات، ج

 .157، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 125، ص1اليافعي، مرآه، ج. 462ص

  .490، ص6 جالبغدادي، هدية،. 225، ص19الحموي، معجم األدباء، ج. 106ابن النديم، الفهرست، ص  )2(

كحالـه، عمـر، معجـم      . 44الدوري، عبد العزيز، بحـث، ص     . 97، ص 1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج   :  أنظر أيضاً  -

  .92، ص13المؤلفين، ج

هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني، أبو عبد اهللا، أمه فاطمـة الزهـراء،               : الحسين بن علي  *** 

 الكوفة لمبايعته للخالفة، لكنه قتل في كربالء لتخليهم عنه وبعث رأسه ونساؤه وأطفاله إلـى                لقب بالسبط، دعاه أشياعه إلى    

  .46، ص4ابن األثير، الكامل، ج. 400، ص5الطبري، تاريخ، ج). هـ61(دمشق عاصمة األمويين وكان ذلك سنة 

 .343، ص2الزركلي، اإلعالم، ج:  أنظر أيضاً-

  . 490، ص6البغدادي، هدية، ج. 225، ص19لحموي، معجم األدباء، جا. 106ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص. 182، ص1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

هي رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة وكان فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم، وفيها خرج : عين الوردة**** 

ي وأصحابه التوابون من الكوفة للطلب بدم الحسين بن علي بعد معاتبتهم إياه وتخلفهم عنه، وكانوا سليمان بن صرد الخزاع

، 4الحموي، معجم البلدان، ج. 583، ص5الطبري، تاريخ، ج). هـ65(يطلبون قتل عبد اهللا بن زياد وكان ذلك سنة 

 .423الحميري، الروض، ص. 175، ص4ابن األثير، الكامل، ج. 203ص

  .489، ص6البغدادي، هدية، ج. 172طوسي، الفهرست، صال  )4(

وهي فرقة من فرق الـشيعة تـسمى        ) المختارية(هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، المنسوب إليه         : المختار الثقفي ***** 

زبيـر  خرج للطلب بدم الحسين بن علي ودعا إلى اتباع محمد بن الحنفية، وقد قتل على يد مصعب بن ال                  ) الكيسانية(أيضاً  

. 267، ص4ابـن األثيـر، الكامـل، ج   . 91، ص1األشعري، مقـاالت، ج . 93، ص6الطبري، تاريخ، ج  ). هـ67(سنة  

  .37البغدادي، الفرق، ص

 .163فلهاوزن، الخوارج، ص:  أنظر أيضاً-

  .106الطوسي، الفهرست، ص  )5(
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كتاب 1) (**)م815-هـ200ت(وأبي السرايا   ) م814-هـ199ت(*كتاب أخبار محمد بن إبراهيم    

 .3)(*** وقيل مناقب األئمة2)(المناقب

 "توثيقه"مكانته التاريخية  )6(

كما هـو الحـال مـع رواة        ) م827-هـ212ت(اختلف المؤرخون في توثيق نصر بن مزاحم        

روى عن الضعفاء أحاديث    "نصر بن مزاحم    ) م1070-هـ463ت(البغدادي  :  فقال عنه  4)(الشيعة

   أمـا ابـن أبـي الحديـد         ،5)(مناكير، فهو غـال فـي مذهبـه، غيـر محمـود فـي حديثـه               

ونحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم في كتاب صفين فـي            : "فقال عنه ) م1258-هـ656ت  (

هذا المعنى، فهو ثقة ثبت صحيح النقل، غير منسوب إلى هوى وال إدغال، وهـو مـن رجـال                   

 .7)(وقال عنه ليس بثقه وال مأمون) م1448-هـ852( وضعفه ابن حجر 6)("أصحاب الحديث

  .8)("كان عارفاً بالتاريخ واألخبار: "فقال عنه) م1228-هـ626ت(أما الحموي 

 
يدعو ) هـ199(الب خرج بالكوفة سنة هو محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ط: محمد بن إبراهيم* 

. 528، ص8الطبري، تاريخ، ج). هـ199(إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة، لقب بابن طباطبا، توفي سنة 

 .244، ص10ابن كثير، البداية، ج. 533األصفهاني، مقاتل، ص

ديراً ألمور الحرب في جيش محمد بن إبراهيم،        كان قائداً وم  ) هـ200ت(هو السري بن منصور الشيباني      : أبو السرايا ** 

األصـفهاني،  . 28، ص8الطبري، تاريخ، ج). هـ200(قتل وبعث رأسه إلى المأمون ونصبت جثته على جسر بغداد سنة           

  .244، ص10ابن كثير، البداية، ج. 523مقاتل، ص

 .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 37، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 37، ص3بروكلمان، تاريخ، ج  )1(

  .490، ص6البغدادي، هديه، ج. 172الطوسي، الفهرست، ص  )2(

  .44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص. 28، ص8الزركلي، اإلعالم، ج. 37، ص3بروكلمان، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

ود اثني عشر إماماً آخرهم محمد المهدي الذي استشهد وسـوف           يقصد بها األئمة االثني عشرية، يقولون بوج      : األئمة*** 

  .126، ص2المقدسي، البدء، مج. 47البغدادي، الفرق، ص. يظهر في آخر الزمان

 .439، ص2دائرة المعارف اإلسالمية، ج:  أنظر أيضاً-

  .44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )3(

  .26الدينوري، األخبار، ص  )4(

  .283، ص11، جالبغدادي، تاريخ  )5(

  .419، ص1ابن أبي الحديد، شرح، مج  )6(

  .157، ص6ابن حجر، لسان، ج  )7(

  .225، ص19الحموي، معجم األدباء، ج  )8(
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في شأنه أيضاً، وإن ضعفه أكثرهم، فقد قال عنه الجوزجـاني           كما انقسم علماء الجرح والتعديل      

  ، وقــال فيــه محمــد العقيلــي 1)("كــان زائغــاً عــن الحــق مــائالً): "م872-هـــ259ت(

، وقـال عنـه     2)("كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ ِكثر        ): "م933-هـ322ت(

مـا ابـن حبـان البـستي         أ 3)("واهي الحديث وال يكتـب حديثـه      ): "م938-هـ327ت(الرازي

في ) م975-هـ365ت( كما أورد له عبد اهللا بن عدي         4)(فقد ذكره في ثقاته   ) م965-هـ354ت(

هذه األحاديث لنصر بن مزاحم مع غيرها ما لم أذكرها عمـن رواهـا              : "ضعفائه أحاديث وقال  

  .6)(في ضعفائه) م995-هـ385ت( وذكره أيضاً علي الدارقطني 5)("عامتها غير محفوظة

 وردد عنه الدوري ذلك في بحثه       7)(عتبره بروكلمان أول من ألف من علماء الشيعة في التاريخ         ا

 واعتبر مصطفى شاكر وفؤاد سزكين أن كالً من بروكلمان والدوري قد            8)(عن نشأة علم التاريخ   

) م763-هـ146ت(ومحمد بن السائب الكلبي     ) م773-هـ157ت(وقعا في خطأ ألن أبا مخنف       

 .9)(ير وهما من علماء الشيعةأقدم منه بكث

 
  .82الجوزجاني، أحوال، ص  )1(

  .300، ص4العقيلي، الضعفاء، ج  )2(

  .468، ص4الرازي، الجرح، ج  )3(

  .215، ص9ابن حبان، الثقات، ج  )4(

  .2502، ص7الكامل، جابن عدي،   )5(

  ).547(الدارقطني، الضعفاء، ترجمة   )6(

  ).37-36(، ص3بروكلمان، تاريخ، ج  )7(

  ).44-43(الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )8(

  .137، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج. 182، ص1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج  )9(
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 عالقته بالدولة )7(

سوق الكوفة  ) م827-هـ212ت(ولى نصر بن مزاحم     ) م815-هـ200ت(ذُِكر أن أبا السرايا     

 .1)( *)م816-هـ201ت (زمن محمد بن محمد 

  عصره  )8(

 الحياة السياسية

-هـ41(في نهاية  العصر األموي      ) م827/هـ212) (م737/هـ120(عاش نصر بن مزاحم     

  ).م846-م749) (هـ232-هـ132(، وبداية العصر العباسي األول )م749-م661) (هـ132

هشام بن عبـد الملـك بـن        : وعاصر خالل هذه الفترة الزمنية خمسة من الخلفاء األمويين، هم         

والوليد بن يزيد بن عبد الملك      . 2)()م742-م723) (هـ125-هـ105(مروان الذي حكم ما بين      

 ويزيد  3)()م743-م742) (هـ126-هـ125(حكم في الفترة الواقعة ما بين       الذي  " الوليد الثاني "

 4)(الذي تولى الحكم مدة سـتة أشـهر  ) م743-هـ126ت" (يزيد الثاني"ابن الوليد بن عبد الملك     

الذي حكم مـدة سـبعين      ) م744-م743) (هـ127-هـ126(وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك       

 
بعد ) هـ200ت(لب، ولي الكوفة بمساعدة أبي السرايا       هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن أبي طا          : محمد بن محمد  * 

عامل العباسيين على الكوفة وكان غالماً صغير السن مما سـاعد علـى             ) هـ199ت) (ابن طباطبا (وفاة محمد بن إبراهيم     

  ).هـ201(بقاء األمور بيد أبي السرايا يولي من أحب ويعزل من أحب، عاش في زمن المأمون وتوفي محمد بن محمد 

 .315، ص10ابن كثير، البداية، ج). 533-532(األصفهاني، مقاتل، ص. 529، ص8بري، تاريخ، جالط

  ).533-532(األصفهاني، مقاتل، ص  )1(

  .92، ص13كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج:  أنظر أيضاً-

لحنبلـي،  ا. 296الـسيوطي، تـاريخ، ص    . 261، ص 1اليافعي، مرآة، ج  . 261،  123، ص 5ابن األثير، الكامل، ج     )2(

  .163، 1شذرات، ج

  .71، ص5شاكر، مصطفى، التاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .300السيوطي، تاريخ، ص. 196، ص2المسعودي، مروج، مج  )3(

  .30، ص2شلبي، أحمد، موسوعة، ج:  أنظر أيضاً-

، 5، مـج  ابن كثير، البدايـة   . 374، ص 5الذهبي، سير، ج  . 231، ص 7الطبري، تاريخ، ج  . 368خليفة، تاريخ، ص    )4(

  .303السيوطي، تاريخ، ص. 16ص
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ـ      1)(يوماً   ي أميـة مـروان بـن محمـد بـن مـروان بـن الحكـم                 ، كما عاصر آخر خلفاء بن

  .2)()م749-م744) (هـ132-هـ127(

  وقد كان نصر خـالل هـذه الفتـرة طفـالً، ألن والدتـه قـد تمـت علـى األرجـح سـنة                        

، وقد شهدت هذه الفترة نهاية الدولة األموية وإندثارها، التـي اضـطربت             3)()م737-هـ120(

، الذي يعد أخر األمـويين الـذين        )م744-هـ125ت(أوضاعها عقب وفاة هشام بن عبد الملك        

وكانت وفاته نقطة تحول كبير مهدت لنجاح       . تمكنوا من المحافظة على األسرة الحاكمة وتماسكها      

  . 4)(آخر خلفاء بني أمية) م749-هـ132ت(الثورة العباسية والقضاء على مروان الثاني 

ـ  : وعاصر نصر سبعة من الخلفاء العباسيين وهم       ـ 132(اس الـسفاح    أبو العب ـ 136-هـ   )هـ

ـ 158-هـ136(، وأبو جعفر المنصور     5)()م753-م749 (  والمهـدي   6)()م774-م753) (هـ

ـ 169-هـ158( ـ 169( والهـادي    7)()م785-م774) (هـ ـ 170-هـ  8)()م786-م785) (هـ

ـ 170(وهارون الرشيد    ـ 193-هـ ـ 193( واألمـين    9)()م808-م786) (هـ ـ 198-هـ   ) هـ

  

 
  .342، ص3العاصمي، سمط، ج. 163، ص6الصفدي، الوافي، ج  )1(

  .342، ص3العاصمي، سمط، ج. 311، ص7الطبري، تاريخ، ج  )2(

 ).و(هارون، عبد السالم، محقق كتاب صفين، ص )3(

  .19سخنيني، عصام، العباسيون، ص  )4(

  .195، 183، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 314لسيوطي، تاريخ، صا. 234، ص2المسعودي، مروج، مج  )5(

  .23، ص2حسن، تاريخ، ج. 71، ص5مصطفى، شاكر، التاريخ، ج. 33ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-

الكتبي، فوات،  . 53، ص 10البغدادي، تاريخ، ج  . 267، ص 2المسعودي، مروج، مج  . 469، ص 7الطبري، تاريخ، ج    )6(

  .371، ص3، سمط، جالعاصمي. 216، ص2ج

  .28، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج. 39، 35رستم، عبد السالم، أبو جعفر، ص:  أنظر أيضاً-

  .266، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 328السيوطي، تاريخ، ص. 294، ص2المسعودي، مروج، مج  )7(

  .38، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج. 36، 35ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-

  .336السيوطي، تاريخ، ص. 401، ص4ابن أعثم، الفتوح، مج. 37ن حبيب، المحبر، صاب  )8(

  .36ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-

  .274، ص1الحنبلي، شذرات، ج. 149القرماني، أخبار، ص. 340السيوطي، تاريخ، ص  )9(

  .29قهوجي، هارون، ص. 36ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-
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  .2)()م833-م813) (هـ218-هـ198( والمأمون 1)()م813-م808(

اتسمت الفترة التي عاش فيها نصر بن مزاحم خالل العصر العباسـي األول بأنهـا أيـام عـز                   

وازدهار، كانت الدولة العباسية في أقوى عصورها وأرقاها، فقد استقر سلطانها وقويت شوكتها،             

لعالم وخاصة فـي عهـد      ونفذ أمرها إلى جميع األمصار، حتى أنها كانت تعتبر أعظم دولة في ا            

  .3)(هارون الرشيد، ووسم ذلك العهد بالذهبي، لما بلغ من استقرار سياسي وتقدم حضاري

 ونـشطت   4)( في العصر العباسي األول    *وظهرت في هذه الفترة الفتن والمحن، فقويت الشعوبية       

  .5)( وغيرها****، والشيعة***  ، والخوارج**الفرق المخالفة ألهل السنة، مثل المعتزلة

 
  .355السيوطي، تاريخ، ص. 135، ص5الصفدي، الوافي، ج. 182، ص1معرفة، مجالبسوي، ال  )1(

  .56، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

، 5ابن كثير، البداية، مـج    . 183، ص 10البغدادي، تاريخ، ج  . 400الدينوري، األخبار، ص  . 467خليفة، تاريخ، ص    )2(

  . 364السيوطي، تاريخ، ص. 244ص

  .116ي، الفخري، صابن الطقطق  )3(

  .25، 24الفقي، عصام، دراسات، ص. 36ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-

حركة تمجد العنصر الفارسي وتبغض العرب نتيجة للمكانة الرفيعة التي تمتع بها الفرس في العصر العباسي                : الشعوبية* 

  .285البغدادي، الفرق، ص: أنظر. لملك للعجماألول، وكانت تضم العناصر ذات الجذور الفارسية الذين يتمنون عودة ا

 .53الدوري، عبد العزيز، بحث، ص. 15العرفي، اسماعيل، في الشعوبية، ص: أنظر أيضاً

  .39، ص3الجاحظ، البيان، ج  )4(

قـدورة، زاهيـة، الـشعوبية،      . 75ضيف، شوقي، العصر، ص   ). 53-52(، ص 1أمين، أحمد، ضحى، ج   :  أنظر أيضاً  -

  .38، ص2فروخ، عمر، تاريخ، ج. 7لعزيز، العصر، صسالم، عبد ا. 85ص

هم أصحاب واصل بن عطاء، الذي اعتزل حلقة الحسن البصري ومن هنا جاءت التسمية، ويسمون أصحاب                : المعتزلة** 

ألمر العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية وأصول مذهبهم، التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وا              

  . 345، ص2المقريزي، الخطط، ج. 31، ص1الشهرستاني، الملل، ج: أنظر. بالمعروف والنهي عن المنكر

 .298، 41، ص1أمين، أحمد، فجر، ج: أنظر أيضاً

بعد قبوله التحكيم ورفعوا شعار     ) م657-هـ37(هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في صفين عام            : الخوارج*** 

هم يقولون بصحة خالفة أبي بكر وعمر وعثمان في سنيهم األولى وعلي إلى أن حكم الحكمين، يعتقـدون                  ال حكم إال هللا، و    

. 114، ص 1الـشهرستاني، الملـل، ج    : أنظر. بحق الخالفة لكل عربي تتوفر فيه الشروط، يلقبون بالنواصب والحرورية         

 .354، ص1المقريزي، الخطط، ج

الوا بإمامته وخالفته نصاً ووحاً واعتقدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده، انقسموا             هم الذين شايعوا علياً، وق    : الشيعة**** 

  .عدة فرق وجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص على اإلمام، وثبوت عصمة األنبياء واألئمة

 .15مغنيه، محمد جواد، الشيعة، ص. 69، 68فلوتن، فان، السيادة، ص: أنظر

  .24 صخفاجي، محمد، الحياة،  )5(
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خروج بهلول بن بشر    : وشهد عصره أيضاً ثورات الخوارج على الدولة األموية والعباسية ومنها         

 ،2)(بالكوفـة ) م745-هـ128ت(، وخروج الضحاك بن قيس      1)(بالموصل) م737-هـ119ت(

، وخروج عبد السالم بـن هاشـم        3)(بالكوفة) م751-هـ134ت(وخروج شيبان بن عبد العزيز      

  .4)(في الجزيرة) م778-هـ162ت(اليشكري 

، وثـورة   5)(بالكوفـة ) م793-هـ122ت(وشهد كذلك ثورات الشيعة، ومنها ثورة زيد بن علي          

  ، وأخيه إبراهيم بـن عبـد اهللا        6)()م762-هـ145ت(بالمدينة  ) النفس الزكية (محمد بن عبد اهللا     

  .7)(بالبصرة) م762-هـ145ت(

  الحياة العلمية

ا نصر بن مزاحم من أثرى فترات التاريخ العلمي حيـث أدى        تعتبر الفترة الزمنية التي عاش فيه     

  .8)(االتصال بين الثقافة العربية وثقافات األمم األخرى إلى ازدهار الحركة العلمية

وقد كان العلم في القرن األول وبداية الثاني ينصب على دراسة القـرآن والتفـسير والحـديث                 

إن . 10)(لثاني والثالث ليشمل فعاليات األمة بكاملها      ثم اتسع مفهومه في القرن ا      9)(ومعرفة األحكام 

 
  .130، ص7الطبري، تاريخ، ج  )1(

  .346ن، ص . م  )2(

  .315، ص1حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .349، ص7الطبري، تاريخ، ج  )3(

  .136، ص 8ن، ج. م  )4(

  .132ابن الطقطقي، الفخري، ص. 181، ص8الطبري، تاريخ، ج  )5(

  .331، ص1حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .165ابن الطقطقي، الفخري، ص. 552، ص7الطبري، تاريخ، ج  )6(

  .142جودة، جمال، العرب، ص:  أنظر أيضاً-

  .167ابن الطقطقي، الفخري، ص. 622، ص7الطبري، تاريخ، ج  )7(

  .109ضيف، شوقي، العصر، ص  )8(

  ).20-19(الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )9(

  .2، ص2متز، آدم، الحضارة، ج  )10(
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بداية تكوين الحركة العلمية كان في ظل الدولة األموية، فقد نشأت فيها المذاهب الكالمية والدينية               

  .1)(والنظم االجتماعية، فانتظمت تعاليم الخوارج والشيعة والمرجئة والجبرية ونشأ االعتزال

تعليم الصبيان مبادئ القراءة والكتابة والقـرآن والـشعر واللغـة           كانت الكتاتيب المكان األول ل    

  .3)( في حين اقتصر تعليم البنات على تحفيظ القرآن2)(واألمثال والحساب

ـ 276ت(لم يتقاض بعض معلمي الكتاتيب أجراً جراء عملهم، روى ابن قتيبـة              أن ) م889-هـ

 4)(نا يعلمان وال يأخذان أجـراً      كا *وعبد اهللا بن الحارث   ) م720-هـ102ت(الضحاك بن مزاحم    

  .5)(في حين اتخذ البعض من التعليم وسيلة للتكسب حسب أوضاع الناس المادية

أما من علم أبناء الخلفاء والوزراء فكان في رغد من العيش، وسعة من الرزق، كمـا المفـضل                  

، وعلـي بـن حمـزة الكـسائي         )م785-هـ169ت(معلم المهدي   ) م784-هـ168ت(الضبي  

ـ 198ت(، وابنيـه األمـين      )م808-هـ193ت(معلم الرشيد   ) م804-ـه189ت( ) م813-هـ

  .6)()م833-هـ218ت(والمأمون 

، فكانت حلقـة لتعلـيم      7)(وظهرت حلقات العلم في المساجد التي تحولت إلى ساحات علم كبرى          

كمـا روي أيـضاً أن حلقـات        . 8)(القرآن، وحلقات للقصاص، أما أكبرها فكانت حلقة الفقهـاء        

 
  .2، ص1أمين، أحمد، ضحى، ج  )1(

  .5، ص2وكيع، أخبار، ج. 170، ص1الجاحظ، البيان، ج  )2(

  .495، ص2حتى، فيليب، تاريخ، ج. 50، ص2أمين، أحمد، ضحى، ج:  أنظر أيضاً-

  .5، ص2وكيع، أخبار، ج. 170، ص1الجاحظ، البيان، ج  )3(

 .لم أعثر على تاريخ وفاته* 

  . 301، ص6ابن سعد، الطبقات، ج. 170، ص1الجاحظ، البيان، ج  )4(

  .102ضيف، شوقي، العصر، ص: أنظر أيضاً

  .99ضيف، شوقي، العصر، ص. 51، ص2أمين، أحمد، ضحى، ج  )5(

  .102، 97ابن النديم، الفهرست، ص. 387الدينوري، األخبار، ص  )6(

  .54، ص2أمين، أحمد، ضحى، ج:  أنظر أيضاً-

  .205المقدسي، أحسن، ص  )7(

  .114، ص2متز، آدم، الحضارة، ج. 52، ص2وضحى، ج. 188أمين، أحمد، فجر، ص: اً أنظر أيض-

. 150، ص 2متـز، آدم، الحـضارة، ج     . 101ضيف، شوقي، العصر، ص   . 53،  52، ص 2أمين، أحمد، ضحى، ج     )8(

  .3محمدعيد، وجدي، القصاص، ص
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يين واللغويين استقطبت أناساً كثيرين، ويقال إنه كان يحضر حلقة ابن األعرابـي الكـوفي               النحو

  .1)(زهاء مائة شخص) م845-هـ231ت(

ونشأت طائفة من العلماء طافوا الحلقات جميعها آخذين لوناً من كل لون مـن ألـوان المعرفـة                  

  .2)(عرفوا بالمسجديين

عبـد  : في عصر نصر بن مزاحم من الموالي، أمثال       وقد كان السواد األعظم ممن اشتغل بالعلم        

في ) م812-هـ197ت( وعلي بن حمزة الكسائي  3)(في األدب ) م759-هـ142ت(اهللا بن المقفع    

ـ 156ت  ( وحماد الراويـة     4)(النحو   ، ويحيـى بـن زيـاد الفـراء         5)(فـي اللغـة   ) م772-هـ

، 7)( في التـاريخ   )م822-هـ207ت(، ومحمد بن عمر الواقدي      6)(في النحو ) م822-هـ207ت(

  .8)(في التاريخ) م842-هـ228(وعلي بن محمد المدائني 

إن من الغريب الواقع أن حملة العلم       : "حيث قال ) م1405-هـ808(ويؤكد على ذلك ابن خلدون      

في الملة اإلسالمية أكثرهم من العجم، وإن كان منهم العربي في نسبه فهو عجمـي فـي لغتـه                   

  .9)("ومرباه

 
  .102ابن النديم، الفهرست، ص  )1(

  .101ضيف، شوقي، العصر، ص:  أنظر أيضاً-

  .31الجاحظ، البخالء، ص  )2(

  .189ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .283، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .545ابن قتيبة،  المعارف، ص. 46ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

  .146ابن النديم، الفهرست،   )5(

  .326، ص1المشهداني، موارد، ج:  أنظر أيضاً-

  .545ابن قتيبة، المعارف، ص. 106رست، صابن النديم، الفه  )6(

  .157ابن النديم، الفهرست، ص  )7(

  .389، ص1المشهداني، موارد، ج:  أنظر أيضاً-

  .161ابن النديم، الفهرست، ص  )8(

  .543ابن خلدون، مقدمة،   )9(

  .262، ص2حسن، إبراهيم، ج:  أنظر أيضاً-
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 أوج تألقها، إذ نشطت حركة التدوين والترجمة والتأليف وبتشجيع من خلفاء ذلك             وقد بلغت العلوم  

العصر، وعلى أيدي علمائه تمازجت الثقافات العالمية من فارسية وهنديـة ويونانيـة وعربيـة               

  .1)(لتصب في الحضارة اإلسالمية

ة واسـعة،   كما كان الستخدام الورق أهمية بالغة فيما وصلت إليه الحركة العلميـة مـن نهـض               

، مما زاد من اهتمام النـاس باقتنـاء         2)(وساهمت صنعة الوراقة في نشر العديد من الكتب القيمة        

أنـه  ) م822-هـ207ت(المكتبات الخاصة، فعرف عن المؤرخ الشهير محمد بن عمر الواقدي           

وظف فيها غالمين مملوكين يكتبـان ليـل        . 3)(اقتنى مكتبة ضخمة ضمت عدداً كبيراً من الكتب       

ـ 193ت( وعرفت دار الحكمة كأكبر مكتبة في ذاك العصر، أسسها الرشيد            4)(نهار ) م808-هـ

وظهر أيضاً عدد من العلماء توزعوا علـى مختلـف          . 5)()م833-هـ218ت(وطورها المأمون   

ــر       ــن عم ــد اهللا ب ــديث عبي ــم الح ــي عل ــنهم ف ــسانية، م ــة اإلن ــب المعرف   جوان

وشعبة بن الحجاج   . 7)()م767-هـ150ت  (يز  ، وعبد الملك بن عبد العز     6)()م764-هـ147ت(

ـ 181ت(، وعبد اهللا بن المبارك      8)()م776-هـ160ت(  ووكيـع بـن الجـراح       9)()م797-هـ

  .10)()م812-هـ197ت(

  ، وإسـماعيل بـن عبـد       11)()م735-هـ117(وفي علم التفسير ظهر قتادة بن دعامة السدوسي         

 
  .169، ص2مصطفى، شاكر، تاريخ، ج  )1(

  .400ابن خلدون، مقدمة، ص. 81ديم، الفهرست، صابن الن  )2(

  .502، ص2حتى، تاريخ، ج. 24، 23، ص1أمين، أحمد، ضحى، ج:  أنظر أيضاً-

  .281، ص18الحموي، معجم األدباء، ج. 144ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .144ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

  .226، ص3جرجي، زيدان، التمدن، ج. 385، ص2حتى، تاريخ، ج. 61، ص2أمين، أحمد، ضحى، ج  )5(

  .160، ص1الذهبي، تذكرة، مج  )6(

  .163، ص1سزكين، تاريخ، مج:  أنظر أيضاً-

  .163، ص1الذهبي، سير، ج  )7(

  .193، ص1الذهبي، تذكرة، مج. 280، ص7ابن سعد، طبقات، ج  )8(

  .511ابن قتيبة، المعارف، ص  )9(

  .394، ص6ابن سعد، طبقات، ج  )10(

  .462ابن قتيبة، المعارف، ص  )11(

  .75، ص1سزكين، تاريخ، مج:  أنظر أيضاً-
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ـ 148ت(، وشبل بن عباد المكي      1)()م745-هـ128ت(الرحمن السدي    وفـي  . 2)()م765-هـ

ـ 142ت(العربية وعلومها عبد اهللا بن المقفـع         ، وعلـي بـن حمـزة الكـسائي         3)()م759-هـ

  .4)()م812-هـ197ت(

ـ 175ت(محمـد بـن منـاذر       : ومن شعراء هذا العـصر        والـسيد الحميـري     5)()م791-هـ

  .7)()م826-هـ211ت(، وإسماعيل بن القاسم أبو العتاهية 6)()م810-هـ195ت(

ـ 144ت(عمـرو بـن عبيـد       : مـاء العقائـد   ومن عل    ، وجهـم بـن صـفوان       8)()م761-هـ

  .9)()م764-هـ147ت(

ـ 180ت(ومن أشهر علماء المعتزلة ضرار بن عمرو القاضي          ، وأبـو الهـذيل     10)()م796-هـ

  .11)()م840-هـ226ت(العالف 

  

 
  .110، ص2ابن األثير، اللباب، ج  )1(

  .267، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .323، ص1ابن الجزري، غاية، ج  )2(

  .189ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .283، ص2حسن، إبراهيم، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .511ابن قتيبة، المعارف، ص  )4(

  .197، ص2بروكلمان، كارل، تاريخ، ج:  أنظر أيضاً-

  .63، ص5الصفدي، الوافي، ج  )5(

  .188، ص1الكتبي، فوات، ج  )6(

  .294، ص2كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج:  أنظر أيضاً-

  .250، ص6البغدادي، تاريخ، ج  )7(

  .97 ص،2سزكين، فؤاد، تاريخ، مج:  أنظر أيضاً-

  .284ابن النديم، الفهرست، ص  )8(

  .426، ص1الذهبي، ميزان، ج  )9(

  .345، ص9البغدادي، تاريخ، ج  )10(

  .193، ص2ابن حزم، الفصل، ج  )11(



 22

                                                

ـ 204ت(ومن اإلخباريين هـشام بـن محمـد الكلبـي               والهيـثم بـن عـدي       1)()م819-هـ

  .2)()م821-هـ206ت(

 ومن أشهر إخباريي هـذا العـصر        3)()م767-هـ150ت(وفي السيرة النبوية محمد بن اسحاق       

  .4)()م822-هـ207ت(محمد بن عمر الواقدي 

ومن أبرز ما يميز هذا العصر، ظهور أئمة الفقه األربعة الذين تعد مذاهبهم بحـق مـن أشـهر               

 فظهر المذهب الحنفي نسبة     5)(ا الحاضر المذاهب وأوسعها انتشاراً في عالمنا اإلسالمي إلى وقتن       

ـ 150ت(إلى أبـي حنيفـة النعمـان            والمـذهب المـالكي لمالـك بـن أنـس           6)()م767-هـ

ـ 204ت(، والمذهب الشافعي لمحمد بن ادريس بن شافع         7)()م786-هـ170ت( ، 8)()م819-هـ

لعلمـاء   وتميز هذا العهد بخالف ا     9)()م855-هـ241ت(والمذهب الحنبلي لإلمام أحمد بن حنبل       

  .10)(والفقهاء من أهل السنة والشيعة في مختلف القضايا الدينية والفقهية

 
  .45، ص14البغدادي، تاريخ، ج  )1(

  .51، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج:  أنظر أيضاً-

  ).539-538(ابن قتيبة، المعارف، ص  )2(

  .33، ص7 سير، جالذهبي،  )3(

  .348، ص4ابن خلكان، وفيات، ج. 144ابن النديم، الفهرست، ص. 518ابن قتيبة، المعارف، ص  )4(

  .234، ص3شلبي، أحمد، موسوعة، ج  )5(

  .495ابن قتيبة، المعارف، ص  )6(

  .5الشكعة، األئمة، ص:  أنظر أيضاً-

  .177، ص2ابن الجوزي، صفة، ج. 498ابن قتيبة، المعارف، ص  )7(

  .5، ص10الذهبي، سير، ج  )8(

  .218، ص7ابن عساكر، تاريخ، ج. 27، ص1الرازي، الجرح، ج  )9(

  .681الشكعة، األئمة، ص:  أنظر أيضاً-

  ).133-132(، ص4المسعودي، مروج، ج  )10(
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  الحياة االجتماعية

 حيـث   1)(كان الناس في هذا العصر خليطاً من العرب والروم والفرس والترك والبربر وغيرهم            

ـ                بغت دخل نتيجة هذا االختالط العديد من العادات االجتماعية غير العربية إلى بالد العـرب ص

  .2)(مظاهر الحياة بمظهر حضاري جديد مزيج من حضارات شعوب متعددة

الخاصة وتشمل الخليفة والمقربين منه وأتباعه، والعامة       : وكان الناس في هذا العصر طبقتين هما      

وتشمل عامة الناس من تجار وصناع وأدباء وكذلك الرعاع الذين كانوا يرتزقون مـن النهـب                

  .4)(*د طوائف كثيرة منهم كالعيارين أو الشطار، وحوت بغدا3)(واللصوصية

كما انتشر الرقيق في هذا العصر نتيجة للفتوحات المتتالية وكان رقيق النساء من الجواري أكثر               

من رقيق الرجال، فقد امتألت بهن الدور والقصور، وكان لهن أثر بعيـد الغـور فـي الحيـاة                   

وقـد أدى انتـشار الجـواري فـي         . 5)(فاءاالجتماعية على مستوى جميع الطبقات وخاصة الخل      

  .6)(**القصور إلى نشوء ما عرف بطبقة الغلمان والخصيان

  

 
  .22خفاجى، محمد، الحياة، ص. 437، ص1حسن، إبراهيم، تاريخ، ج. 5، ص1أمين، أحمد، ضحى، ج  )1(

  .37، ص2فروخ، عمر، تاريخ، ج. 170سالم، عبد العزيز، العصر، ص. 5، ص1، أحمد، ضحى، جأمين  )2(

  .499خنفر، خلقي، ص. 565، ص5جرجي، زيدان، التمدن، ج  )3(

هم طائفة ظهرت في سائر المدن اإلسالمية وعظم شأنهم وكثيراً ما كان الـوزراء وغيـرهم مـن                  ): الشطار(العيارون  * 

د يقاسمونهم ويسكتون عنهم وكانوا يمتازون بمالبس خاصة وبعضهم كان يقول إنهم أخذوا الزكـاة               أرباب أهل الحل والعق   

 .328الخطيب، مصطفى، معجم، ص: من األغنياء قسراً عندما امتنعوا عن دفعها، أنظر

  ).33-32(، ص2أمين، أحمد، ظهر، ج  )4(

  .172، ص10األصفهاني، األغاني، ج  )5(

  .56 العصر، صضيف، شوقي،: أنظر أيضاً-

عادة شرقية كانت شائعة قديماً، ويذهب الخصاء قوة الرجل ورجولته حتى يتمكن استخدامه قريباً من النساء                : الخصاء** 

 .544، ص3، جرجي، زيدان، التمدن، ج130، ص1الجاحظ، الحيوان، ج: أنظر. دون التعرض لهن

  .102، ص1الجاحظ، الحيوان، ج  )6(

  .374، ص2ب، تاريخ، جحتي، فيلي:  أنظر أيضاً-
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وتميزت هذه الحقبة من الزمن بالمجون والـشعر والغنـاء، وانخـراط الكثيـرين فـي اللهـو                  

وفي المقابل ظهر هناك من دعا للعودة إلى الحياة اإلسـالمية بأخالقهـا ومبادئهـا               . 1)(والملذات

 وعمرت مساجد بغداد بالعبـاد والنـساك وأهـل الـورع            2)(ها حيث ساد الزهد والورع    وسلوك

  .3)(والتقوى

 وفاته  )9(

 .4)(أجمع كل من ترجم لنصر بن مزاحم على أنه توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين

 
  .427ابن خلدون، مقدمة، ص  )1(

، 2حـسن، إبـراهيم، تـاريخ، ج      . 83ضيف، شوقي، العـصر، ص    . 100، ص 1أمين، أحمد، ضحى، ج   :  أنظر أيضاً  -

  .406ص

  .24خفاجي، محمد، الحياة، ص. 83ضيف، شوقي، العصر، ص. 100، ص1أمين، أحمد، ضحى، ج  )2(

  .83ضيف، شوقي، العصر، ص  )3(

ـ 220-211حوادث ووفيات سنة    (الذهبي، تاريخ، ج  . 225، ص 19الحموي، معجم األدباء، ج     )4( ابـن  . 427ص) هـ

  .489، ص6البغدادي، هديه، ج. 157، ص6حجر، لسان، ج

، 1سزكين، فؤاد، تـاريخ، مـج     . 182، ص 1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج   . 37، ص 3بروكلمان، تاريخ، ج  :  أنظر أيضاً  -

، 13كحاله، عمر، معجـم المـؤلفين، ج      . 43الدوري، عبد العزيز، بحث، ص    . 28، ص 8، ج الزركلي، اإلعالم . 137ص

  .92ص



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  شيوخه وتالميذه
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  شيوخه

روايات وقعة صـفين    ) هـ827-هـ212ت(يقصد بهم الرواة الذين أخذ عنهم نصر بن مزاحم          

مباشرة، أو من خالل كتبهم وقد بلغ عددهم واحداً وأربعين شيخاً اتسم معظمهم بميوله الـشيعية                

التي تتفق مع ميول المؤلف العلوية العراقية المؤيدة لعلي بن أبي طالب في خالفه مع معاوية بن                 

  .أبي سفيان بخاصة وأهل الشام بعامة

، 2)(، واعتبر أربعة عشر منهم من الشيعة البارزين       1)()كوفي(الكوفة  سكن ثمانية وعشرون منهم     

، وستة عشر شـيخاً مـن       5)(، وواحد اتهم بالزندقة   4)(، وواحد شيعي زيدي   3)(واثنان شيعة قدريين  

  .7)(، وتسعة من عرب الجنوب6)(عرب الشمال

وخ ممن صـنفوا    ، وهناك أربعة شي   8)(توفي معظمهم في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة        

، وثمانية منهم لم أعثر     10)( وتسعة عشر شيخاً لم أعثر على سنوات وفاتهم        9)(مؤلفات خاصة بهم  

وقد تمت الترجمة لهم في هذا البحث حسب عدد الروايات التي أخذها عنهم             . 11)(لهم على ترجمة  

  .نصر بن مزاحم

 
  . أنظر الجدول التالي )1(

  .ن. م )2(

  .ن.م  )3(

  .ن.م  )4(

  .ن.م  )5(

  .ن.م  )6(

  .ن.م  )7(

  .ن.م  )8(

  .ن.م  )9(

  .ن.م  )10(

  .ن.م  )11(
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  روايات كل شيخجدول مفصل ألسماء الشيوخ الذين أخذ عنهم نصر بن مزاحم حسب عدد

  اسم الشيخ

سنة 

  وفاته

  هجرية

سنة 

  وفاته

  ميالدية

مكان 

  سكنه
  مصنفاته  ميوله  قبيلته

    796  180  عمر بن سعد األسدي
  أسد

  )ع ش(
    شيعي

  الكوفة  773  157  عمرو بن شمر الجعفي
جعفي 

  )ع ج(
    شيعي

  الكوفة  ب،ت  ب،ت  محمد بن عبيد اهللا القرشي
  قريش

  )ع ش(
    

          ب،ت  تب،  صالح بن صدقة

  الكوفة  ب،ت  ب،ت  عبد العزيز بن سياه
  حمان

  )ع ج(
    شيعي

  الكوفة  796  180  سيف بن عمر التميمي
  تميم

  )ع ش(
اتهم 

  بالزندقة

الفتوح الكبير "

  "والردة

الجمل "

ومسير 

  "عائشه

أبو عبد الرحمن 

  المسعودي
          ب،ت  ب،ت

  777  161  سفيان بن سعيد الثوري

الكوفة 

سكن و

مكة 

  والمدينة

  ثور

  )ع ج(
  

الجامع "

" الكبير

الجامع "

" الصغير

كتاب في "

  "الفرائض

  الكوفة  783  167  قيس بن الربيع األسدي
 أسد

  )ع ش(
    

    شيعي    الكوفة  ب،ت  ب،ت  يحيى بن يعلى األسلمي

    شيعي ضبة  الكوفة  819  194ل بن يمحمد بن فض
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  )ع ش(  غزوان

  الكوفة  ب،ت  ب،ت  حفص بن عمر البرجمي
  البراجم

  )ع ش(
    

          ب،ت  ب،ت  فضيل بن خديج

  الكوفة  ب،ت  ب،ت  مصعب بن سالم التميمي
  تميم

  )ع ش(
    

  -  -  -  -  -  -  رجل

  الكوفة  776  160  إسرائيل بن يونس السبيعي
  همدان

  )ع ج(
    

  الكوفة  805  190  تليد بن سليمان المحاربي
  محارب

  )ع ش(
    شيعي

    شيعي    الكوفة  783  167  جعفر بن زياد األحمر

  الكوفة  784  168  سن بن صالح بن حيالح
  ثور

  )ع ج(

شيعي 

  زيدي

" التوحيد"

" الجامع"

إمامة ولد "

علي من 

  "فاطمة

  الكوفة  796  180  الحكم بن ظهير الفزاري
  فزارة

  )ع ش(
    

  الكوفة  793  177  شريك بن عبد اهللا النخعي
  نخع

  )ع ج(
    

  741  124  عبد العزيز بن الخطاب
الكوفة 

سكن و

  البصرة
      

    شيعي  )ع ج (  الكوفة  776  160   الغفار بن القاسمعبد

    شيعي    الكوفة  788  172  عمرو بن ثابت

  الكوفة  737  120  عمرو بن خالد القرشي
  قريش

  )ع ش(
    

  الكوفة  770  153  فطر بن خليفة القرشي
  قريش

  )ع ش(
    شيعي
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    المدنية  768  151  محمد بن إسحاق
شيعي 

  قدري

" الخلفاء"

السيرة 

والمبتدأ 

  لمغازيوا

    شيعي  )ع ج(  الكوفة  784  168  يحيى بن سلمه بن كهيل

  يونس بن أبي إسحاق
  الكوفة  769  152

  همدان

  )ع ج(
    

  أبيض بن األغر
  الكوفة ب، ت  ب، ت

  منقر

  )ع ش(
    

         ب، ت  ب، ت  اسماعيل بن أبي عميرة

  أيوب بن خوط الحبطي
  البصرة ب، ت  ب، ت

  حبط

  )ع ش(

  شيعي

  قدري
  

   العبسيسعيد بن حكيم
  الكوفة ب، ت ب، ت

  عبس

  )ع ش(
    

         ب، ت ب، ت  سليمان بن أبي راشد

  سليمان بن قرم التميمي
  الكوفة ب، ت ب، ت

  تميمي

  )ع ش(
    شيعي

عبد اهللا بن عبد الـرحمن      

  الضبي
  الكوفة ب، ت ب، ت

  ضبة

  )ع ش(
    

         ب، ت ب، ت  عبد اهللا بن كردم بن مرثد

         ب، ت ب، ت  عطية بن غنى

         ب، ت ب، ت  الفيض بن محمد

        الكوفة ب، ت ب، ت  محمد بن مروان السدي

         ب، ت ب، ت  نمير بن وعله
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  ) هـ796-هـ180ت(عمر بن سعد بن أبي الصيد األسدي 

. 2)(متروك الحـديث ): م938-هـ327ت( قال عنه بن أبي حاتم الرازي      1)(شيخ من كبار الشيعة   

وال تذكر المصادر المختلفة الكثير عن ترجمته، على الرغم     . 3)(وصفه سزكين أنه مؤرخ ضعيف    

أن نصر بن مزاحم أخذ عنه نصف مادة كتابه حيث اقتبس عنه مائة وثالثين روايـة، جـاءت                  

مقسمة زمنياً تبعاً لألحداث، فكانت روايات االستعداد للقتال بين أطراف النزاع سـتاً وثالثـين                

لي بن أبي طالب بعد قدومه إلى الكوفة استئصال شرارة          رواية، أراد من خاللها تبيان محاولة ع      

الفتنة باقناع معاوية بن أبي سفيان مبايعته على الخالفة، وكفه عن المطالبة بقتلة عثمان بن عفان                

وأظهرت الروايات استشارة على بن أبي طالب المهاجرين        . وفشله في ذلك  ) م656 -هـ  36ت(

للتدليل على دعـم الـصحابة لـه والتفـافهم حولـه،            واألنصار قبل المسير إلى صفين، وذلك       

واستشارته لهم في كل خطوة يخطوها، سيما وأن هؤالء هم من انتصر بهم اإلسالم وانتـصروا                

وفي المقابل أظهرت هذه الروايات معاوية بن أبي سفيان الرجل الذي باع دينه بدنياه، واتخذ               . به

  .عدة عمرو بن العاصمن قميص عثمان حجة لتحقيق مآربه الشخصية بمسا

وبلغت روايات القتال على ماء الفرات سبع روايات أراد من خاللها إظهار سوء معاملـة أهـل                 

الشام ألهل العراق، وذلك بمنع الماء عنهم، عندما سيطروا عليه دون قتال، ثم سماح العـراقيين                

اضـحة إلـى نبـل      ألهل الشام بالوصول إلى الماء بعد سيطرتهم عليه بالقوة وذلك في إشارة و            

  .أخالقهم وحسن معاملتهم

وبلغت روايات القتال في صفين ستاً وستين رواية، تم فيها وصف كل ما دار في المعركة مـن                  

أحداث بدقة متناهية، وأظهرت هذه الروايات علي بن أبي طالب حازماً قوياً مؤمناً، وصـورته               

فيما أظهرت في المقابل معاوية أنه      . لحقمقاتالً شجاعاً يقاتل وجيشه عن قناعة وثقة دفاعاً عن ا         
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جباناً مخادعاً، تهرب من القتال أكثر من مرة، وبينت مكر وخداع أهل الشام، عنـدما اقتـرب                  

  .العراقيون من النصر، حيث كانت اإلشارة إلى رفع المصاحف لتجنب الهزيمة

لى مكر أهـل الـشام      وبلغت روايات التحكيم إثنتي عشرة رواية، أراد فيها مرة أخرى التأكيد ع           

وخداعهم من خالل المكيدة التي نصبها عمرو بن العاص ألبي موسى األشعري، الذي لم يـرده                

علي بن أبي طالب منذ البداية حكماً، لكنه أجبر على قبوله بضغط من القبائل اليماينة بدل قريبه                 

  .ور نتيجة التحكيمعبد اهللا بن عباس، وكأن الروايات هدفت إلى تبرئة علي مما آلت إليه األم

سأورد رواياته كاملة مرتبة حسب سياقها الزمني والتاريخي حيث أبدأ بروايات استعداد أطراف             

 علي بن أبي طالب إلى الكوفة ونزولـه         وهي قدوم  1)(النزاع للقتال وقد بلغت ستاً وثالثين رواية      

يبه سـعيد بـن قـيس    ، وتأن2)(الرحبة، وخطبته في أهلها، وعتابه على من قعد عن نصرته منهم 

  .4)(، وعتابه أيضاً أشراف الكوفة لتأخرهم عنه في الجمل3)(عندما دخل للتسليم عليه

، وإرسال علي جرير بن عبد اهللا البجلي، بعـد أن           5)(وتولية علي ومعاوية الوالة على األمصار     

، 7)(، وطلب معاوية المساعدة من عمـرو بـن العـاص          6)(نزعه همدان إلى معاوية طالباً بيعته     

  .8)(وموافقته على ذلك مقابل إعطائه مصر طعمه
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 ودعوته إيـاه    1)(موافقة شرجيل بن السمط معاوية على دعوة أهل الشام قتال علي بن أبي طالب             

 شتم األشتر النخعي، جرير البجلي في مجلـس معاويـة وإتهامـه             2)(الثأر لدم عثمان بن عفان    

في أناس من قراء أهل الشام إلى معاوية محـاوالً          ، وقدوم أبي مسلم الخوالني      3)(بالعداوة والغش 

 استـشارة   4)(منع الحرب قبل المسير إلى صفين، وفشله في ذلك، لرفض علي تسليم قتله عثمان             

 واستعجال عمار بن ياسر، وقيس بن عبادة،        5)(علي المهاجرين واألنصار قبل المسير إلى صفين      

ير إلى صفين، ومقتـل أربـد الفـزاري         ، وتحريض علي الناس المس    6)(وسهل بن حنيف المسير   

لجوء حنظلة بن الربيع التميمي، وعبد اهللا بن المعتم العبسي إلى معاوية بعـد              . 7)(لمعارضته ذلك 

، ودعوة عدي بن حاتم إلى التريث فـي         8)(معارضتهم له المسير إلى صفين، ووصفهم باألعداء      

 وتأييد  10)(أبي زينب بالسير مع علي     وإقناع   9)(الدعوة إلى القتال، واستعجال زيد بن حصين ذلك       

  .11)(يزيد بن قيس، وزياد بن النضر وعبد اهللا بن بديل قتال معاوية

 ودعوة عماله إلى الحق،     12)(مطالبة علي حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق عدم شتم أهل الشام           

  .13)(ومناشدته معاوية وعمرو بن العاص التراجع عن موقفهم
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 بن بديل من الحرب، واستعجال هاشم بن عتبة ذلـك، ودعـوة             تخوف زياد بن النضر وعبد اهللا     

، وإسـتجابة   2)(وطلبه من باهلة الخروج إلى الديلم لكرههم القتال معه        . 1)(علي وولديه إلى الجهاد   

آن للذين أخرجهم عثمـان بـن       : ، قول جندب بن زهير    3)(الناس ورؤساء القبائل لدعوته للجهاد    

البة علي زياد بن النضر وشريح بن هانيء وكانا على مـذحج             ومط ،4)(عفان أن يقاتلوا مع علي    

، واستشارته شيخاً كبيراً عن     5)(واألشعريين عدم االختالف، ودعوته أمراء األجناد إلى تقوى اهللا        

  .6)(قبر عظيم يدفن فيه اليهود موتاهم بالنخيلة

 الـشام بعـد     وضع معاوية بن أبي سفيان قميص عثمان بن عفان على المنبر، وخطبته في أهل             

  .9)(، وإسراعه في الخروج من بابل8)(وخروج علي منها ،7)(علمه بمعسكر علي بالنخيلة

مسير معاوية بن أبي سفيان إلى صفين وعلم أهل العراق، ومحاولته استمالة األشعث بن قـيس                

  .10)(وفشله في ذلك

   وضـوء رسـول    ، وحكايته عـن   11)(خطبة علي في أهل الكوفة، ولحاق المقاتلين به في األنبار         

  .14)(، ومسير معقل بن قيس إليها13)( وحديثه مع راهب بليخ في الرقة12)()( اهللا 
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  .2)(، وعبوره وجيشه جسر الرقة1)(ودعوة علي منها معاوية إلى اهللا

دعوة األشتر النخعي أبـا األعـور الـسلمي         :  وهي 3)(وأورد سبع روايات في القتال على الماء      

، وسيطرة أهل العراق عليه     5)(استيالء أهل الشام على الماء دون قتال      و ،4) (المبارزة عند الفرات  

  .6)(بالقتال وسماحهم به ألهل الشام

، وتهكم أهـل    7)(هذا يوم نصرتم فيه بالحمية    : قول علي بن أبي طالب بعد االستيالء عليه بالقتال        

  .8)(الشام على أهل العراق شعراً

، وخروج محمد بن مخنف للقتـال       9)(مع أهل العراق  قتال ظبيان بن عمارة التميمي يوم الفرات        

  . 10)(معهم أيضاً

 وهـي مبـارزة     11)(واستعرض ستاً وستين رواية دارت حول مجريات األحداث في قتال صفين          

  ، واخـتالف   12)(األشتر النخعي أحد العماليق، والتناهي عن القتال حتى إنقضاء األشهر الحـرم           
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، ودعوتهم التأهب للحـرب بعـد       1)(الثنان في صفين  رسل معاوية وعلي للصلح بعد ما توادع ا       

  .2)(انسالخ الحرم

، وتحريضه عليه فـي ثالثـة       3)(خطبة علي عند كل لقاء في المعركة داعياً عدم البدء في القتال           

، وبدء االقتتال في صفين بعد انتهاء الحرم في يوم األربعاء           4)(الجمل وصفين والنهروان  : مواطن

  .5)(هـ37من صفر سنة 

اق شمر الحميري في ناس من قراء أهل الشام بعلي، وخطبة معاوية بن أبي سفيان وعمـرو                 لح

، ورد علي على ما كان منهم 6)(ابن العاص في حضرة أجناد الشام، لشرح موقفهم، وشحذ هممهم         

 وتغليسه بالغداة، وزحفه على أهل      8)(، وتكتيب معاوية الكتائب، وتعبئة علي الناس      7)(من تحريض 

  .9)(الشام

  .11)(، وتحريض علي أيضاً على قتالهم10)(دعوة عبد اهللا بن بديل أصحابه لقتال معاوية ومن معه

) علي(، ومحاماة الحسين ومحمد عن أبيهما       12)(تراجز عمرو بن العاص وشاعر من أهل العراق       

  ، ونداء األشتر النخعي لشد عزيمة المقاتلين، ومنعهم من الهـرب، واسـتجابتهم             13)(في المعركة 
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  .3)(، وتحريض أصحابه على القتال2)( وصفته في لباس الحرب1)(له

، وخطبة علي في ميمنة جيشه      4)(خروج عمرو بن حمية مع معاوية في صفين، ودعوته للمبارزة         

  .5)(بعد عودتها للقتال إثر انسحابها أمام أهل الشام

ه عن قتـال غطفـان      ، ونبذ 6)(وفشل رأس خثعم الشام، ورأس خثعم العراق في وقف القتال بينهم          

، وانتقال راية بني نهد بـن       8)(، ومقتل بكير بن وائل على يد زياد بن خَصفَه         7)(العراق في صفين  

، وثناء مخنف بن سليم بعد أن ندب أزد العراق لقتال           9)(زيد إلى عبد الرحمن بن مخنف االزدي      

  .10)(أزد الشام

، ونداء مالـك النهـشلي      11)( الدنيا وتحريض عتبة بن جويرية على القتال، وتفضيله اآلخرة على        

، وضرب أدهم بن محرز شمر بـن        12)(تميم وحثهم العودة إلى القتال، وعدم الفرار من المعركة        

  .13)(ذي الجوشن في وجهه بصفين

مبارزة سويد بن قيس بن يزيد األرحبي من عسكر معاوية أبا العمر طه قيس بن عمـرو بـن                   

 بن عصمة المزني وهو كوفي لحق بمعاوية، مالك         عمير بن يزيد من عسكر علي، ومبارزة بشر       

، وحملة أبي أيوب األنصاري على أهل الشام        14)(ابن الجالح بن العقدية وهو مع علي في صفين        
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 واستعارة ابن أبي عرفاء رايـة الحـضين بـن           )14(دف البكري       

  .)15(المنذر ومقتله في المعركة

                                                

، ومبارزة رجل ألخيه دون علمهما، وسماح علي لصاحبه بعـدم           1)(وقطعه رأس أحدهم بالسيف   

  .2)(قتله

، وخوف معاوية بن أبي سفيان من مبـارزة         4)( وربيعة في المعركة   3)(مدح علي بطوالت همدان   

، ومبارزة عبد الرحمن بن محرز الكندي رجـالً         5)(علي وعتابه عمرو بن العاص لدفعه إلى ذلك       

شامياً أسود وقتله، ومبارزة ابن مقيده الحمار األسدي وهو مع أهل الشام المقطع العامري، وكان               

 ونداء عنتر بـن     7)(ه، ومقتل بعض الرجال   ، وتحريض قيس بن فهدان أصحاب     6)(شيخاً كبير السن  

  .9)(، ووصف لقتال قبائل الشام وقبائل العراق8)(عبيد الناس من بني قيس في صفين بعد انهزامهم

، وخطبة معاوية بن أبي سفيان قبل الوقعة        10)(خطبة خالد بن المعمر في ربيعة، ورد أحدهم عليه        

 وفشله في تولية الحسن بـن علـي بـدل            ومقتل عبيد اهللا بن عمر بصفين،      11)(العظمى بصفين 

 ومطالبة ابن ذي الكالع بجثة أبيه مـن  13)( وتسليم علي راية المعركة للحضين بن المنذر     12)(أبيه

األشعث بن قيس بعد أن قتله خن
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وهو بينهم، وقتال عمير بن عطارد بجماعة من تميم، وقتال          حرص ربيعة على عدم إصابة علي       

  .1)()عراقية(قبيصة بن جابر ببني أسد، وقتال عبد اهللا بن الطفيل بجماعة هوازن 

، وعلى عمرو بـن العـاص قبـل الوقعـة العظمـى             2)(وتحريض علي على معاوية ومن معه     

  .3)(بصفين

 ونداؤه بقتال المطالبين بـدم      4)( بن عمر  تحامل عمار بن ياسر على عمرو بن العاص وعبيد اهللا         

، ولقاؤه عمرو بن العاص فـي       5)(عثمان بن عفان، وتأهب هاشم بن عتبة للحرب، وحمله الراية         

، وما كان من قتال فـي وقعـة         7)(، ومقتله في المعركة   6)(المعركة وتسامح الفريقين عند التحاجز    

بن سمية وهم من شيعة علـي بعـدم         ، وتوعد معاوية ألبي أيوب األنصاري، وزياد        8)(الخميس

، ووصف زياد بـن  10)(، والقتال في هذه الوقعة حتى منتصف الليل  9)(نسيان قتلة عثمان بن عفان    

 12)(، وطائفة من األشعار في وصف المعركـة       11)(النضر قتال صفين، وكثرة القتلى من الطرفين      

  .13)(ديه في المعركةودعوة علي مرة أخرى معاوية للمبارزة، وخشية عمرو بن العاص على ول
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 وقتـال   1)(تآمر معاوية وصحبه على بعض أصحاب علي، وفراره أمام سعيد بن قيس الهمداني            

 2)(األشتر النخعي عمرو بن العاص بعد أن رفض قتاله مروان بن الحكم بطلـب مـن معاويـة                 

  .3)(وتحريض علي أصحابه، والقتال بين آثال بن حجل وأبيه، وتحريض معاوية أيضاً ألصحابه

مقتل عوف بن مجزأة على يد العكبر بن جدير األسدي، ومحاولته الوصول إلى معاوية، ومدحه               

، وتأثر األسود بن    5)(، ودعوة معاوية بن خديج أهل الشام إلى عدم الجزع على قتالهم           4)(من علي 

  .6)(قيس بمقتل عبد اهللا بن كعب

 7)(، وطلبه الـشام مـن علـي       حض معاوية بن أبي سفيان قريش الشام على القتال وردهم عليه          

، وأسر األشتر النخعي األصبغ بـن       8)(وكتمانه رفض علي ذلك عن عمرو بن العاص ثم إذاعته         

، ومساندة علي أصحابه على أهل الشام، واستشارة معاوية عمرو بن العاص في الـرد،               9)(نباته

عر النجاشـي   ، وش 11)( وأسر معاوية عمرو بن أوس     10)(حيث كانت دعوتهم إلى تحكيم كتاب اهللا      

  .12)(في فرار معاوية من المعركة
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قصة الحكمـين، ورضـى قـراء الـشام         :  وهي 1)(واستعرضت اثنتي عشرة رواية في التحكيم     

 3)( وتعيين أبي موسى األشعري حكماً لعلي، وعمرو بن العاص لمعاوية          2)(والعراق بحكم القرآن  

، ونص وثيقة التحكيم، والخالف     4)(مسبقاً لعلي عن الخالف في وثيقة التحكيم      ) (وإخبار النبي   

، ومعارضة األشتر النخعي، وموافقة األشعث الكنـدي        6)(، وقول الخوارج ال حكم إلى هللا      5)(فيها

  .8)( وتذمر سليمان بن صرد ومحرز بن جريش منها7)(على الصحيفة الصفراء

ض أبي موسى   ، وعر 10)(، وتداول الحكمين الرأي في الوالية     9)(بعوث علي ومعاوية إلى التحكيم    

، وتوصية علي شريح بن هاني بكلمات لعمرو بن العـاص           11)(األشعري تولية عبد اهللا بن عمر     

  .12)(يدعوه فيها إلى الحق

  .13)(مصانعة عمرو بن العاص ألبي موسى األشعري والتنازع بعد الحكم

ـ    15)(إخالء علي األسرى  :  وهي 14)(وأورد تسع روايات بعد انتهاء صفين      د ، وتوعده للخوارج بع

، ورفضه عرض سعد بن قيس استئناف       17)(، ومدحه األشتر النخعي اللتزامه بما يريد      16)(الصلح
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، 3)(، ودعوته النسوة عدم البكاء على قتلـى المعركـة         2)(، وعودته من صفين إلى الكوفة     1)(القتال

ودخول عبد اهللا بن عمر وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة عليه بعد أن كانوا قد تخلفـوا                   

  .4)(ه في الجمل وصفينعن

، ووصف أبي موسـى األشـعري       5)(تذاكر صفين عند معاوية بن أبي سفيان بعد توليه الخالفة         

  .6)(لصفين بأنها حيصة من حيصات الفتن أثناء طوافه بالبيت الحرام

  

  ) م773-هـ157ت(عمرو بن شَِمر الجعفي، أبو عبد اهللا 

قـال عنـه ابـن معـين        . 9)( باليمن ستين سنة    تولى إمامة مسجد جعفي    8)( قاصْ 7)(كوفي شيعي 

ـ 256ت  ( وقـال البخـاري      10)(ليس بثقة، ضعيف وال يكتب حديثه     ): م847-هـ233ت( -هـ

  .12)(كذاب زائغ): م872 -هـ 259ت ( وقال الجوزجاني 11)(منكر الحديث): م869

كان رافضياً يشتم صحابة رسول     : "في الضعفاء وقال عنه   ) م965-هـ354ت  (ذكره ابن حبان    

ــروي الموضــوعات عــن فــضائل آل البيــت) (اهللا  ــن13)("وكــان ي ــا ذكــره اب    كم
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عامـة مـا رواه مـن األحاديـث غيـر           : "في ضعفائه وقال عنه   ) م975-هـ365ت  ( عدي  

  .1)("محفوظ

يالحظ ضعفه من خالل إجماع اآلراء المختلفة على ذلك، أخذ عنه نصر بن مزاحم سبعاً وستين                

حداث حيث بدأ رواياته بخطبة لعلي قبل الرحيل مـن النخيلـة إلـى              رواية مرتبة زمنياً تبعاً لأل    

  .صفين دعا فيها أصحابه إلى االلتزام بكل توصياته

وبلغت روايات القتال على الماء ثماني روايات، أراد من خاللها إظهار الموقف الـسلبي ألهـل                

 عليه بالسيف والقتال،    الشام في منعهم الماء عن أهل العراق، وإظهار قوة العراقيين في السيطرة           

  .وإبراز أخالقهم في السماح به لمن منعه عنهم

وبلغت روايات االستعداد للحرب إحدى عشرة رواية أظهر فيها استعداد الطرفين للقتال على قدم              

وساق لعلمهما أن المعركة مصيرية، لكنه صور الجانب العراقي من خالل خطب قـادة جيـشه                

في المقابل أظهر الجانب الشامي أنه      ). (اإلسالم وسنة الرسول  بالمدافع عن الحق والمتمسك ب    

أدخل الحسابات الشخصية والدنيوية في القضية كما حصل حينما اشترط عمـرو بـن العـاص                

  .إعطاءه مصر طعمة مقابل وقوفه إلى جانب معاوية فهم بائعو دينهم بدنياههم

بن أبي طالب القائـد العـسكري       وبلغت روايات الحرب إحدى وثالثين رواية، صور فيها علي          

المحنك، والمقاتل الشجاع الذي دعا معاوية بن أبي سفيان للمبارزة أكثر من مرة إلنهاء االقتتال               

  .لكنه تهرب من ذلك، كما تحاشى عمرو بن العاص مالقاته أيضاً

وأراد إظهار قرب النصر من أهل العراق في آخر األمر، لكن تحايـل أهـل الـشام بـرفعهم                   

علمـاً أنهـم    . حف على أطراف الرماح والمطالبة بتحكيم القرآن فيما بينهم حال دون ذلك           المصا

كانوا قد قتلوا سعيد بن قيس الذي بعثه علي بن أبي طالب إليهم بمصحف قبل المعركة يـدعوهم                  

  .إلى ما فيه

 
  .1782، ص5 ابن عدي، الكامل، ج )1(
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هـا،  وأورد ست روايات عن عمار بن ياسر أراد من خاللها إظهار المكانة الدينية التي يتمتـع ب     

وصوره شخصية حولها هالة من القدسية تقاتل في المعركة بكل شجاعة وثبات، مدافعـة عـن                

الحق، مواظبة على الصالة، وحريصة على قضاء ما فاتها منها، مصوراً اشـتياق الجنـة لـه،                 

  .وكأنه على موعد معها، وأورد شهادة خصمه عمرو بن العاص أنه سيقتل على يد الفئة الباغية

ات التحكيم ثالث روايات أراد منها تبيان رغبة علي بـن أبـي طالـب الواضـحة                 وبلغت رواي 

والملحة في اختيار عبد اهللا بن عباس حكماً وذلك لحكمته من جهة، ولقرابته من الجهة األخرى،                

لكن رؤساء القبائل اليمانية حالوا دون ذلك وعلى رأسهم األشعث بن قيس الكندي الشخصية التي               

 في الصراع، وأجبر على بعث أبي موسى األشعري اليماني بـدالً منـه إلـى                لعبت دوراً مهماً  

  .التحكيم

وأورد أربع روايات بعد انتهاء الحرب، أراد من خاللها إظهار وصول الخالفة إلى معاوية بـن                

أبي سفيان بالمكر والخداع، كما أورد أسماء الذين قتلوا في المعركة من أصحاب علي بن أبـي                 

  . واضحة منه إلى احتساب هؤالء شهداء قضوا دفاعاً عن الحق ورداً للظلمطالب في إشارة

رواية دارت حول خطبـة     : سأورد رواياته كاملة مرتبة حسب سياقها الزمني والتاريخي، وهي        

علي بن أبي طالب عند الرحيل من النخيلة، داعياً أصحابه االلتزام بتوصـياته، ودعائـه عنـد                 

 وثماني روايات دارت حول القتال على ماء الفرات         1)(ر إلى صفين  الركوب على دابته قبل المسي    

، 3)(صفة الجيشين، وغلبة أهل الشام على الماء دون قتـال         :  وهي 2)(بين أهل العراق وأهل الشام    

، 5)( وقول األشعث بن قيس لعمرو بن العاص، لن نترك لكم المـاء            4)(وظفر أهل العراق به قتاالً    

 وغناء األشـعث بـن      6)(و بن العاص بالسيف والشعر في المعركة      ومبارزة األشتر النخعي عمر   
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 وذكر من قتلهم األشعث بن قـيس واألشـتر          1)(قيس يوم الفرات وقتله رجاالً من أهل الشام بيده        

  .2)(النخعي يوم الفرات

قول علي بن أبي طالب في مرثية حبلة بنت منصور ألخيها األجلح بن منصور الكندي الذي قتل                 

، وما قالـه األشـتر النخعـي        3)(شتر النخعي في قتال الماء، وتحميل معاوية إثم قتله        على يد األ  

ومعاوية بن الحارث وعمرو العكي واألشعث بن قيس وحوشب ذو ظليم شعراً في القتال علـى                

  .4)(الماء

، وهي إعالن الحرب في صـفر       5)(وأورد إحدى عشرة رواية في إعالن الحرب واالستعداد لها        

وتكتيـب الكتائـب والتهيـؤ      . ، وعقد معاوية وعلي األلوية وتأمير األمراء      6)(ثينسنة سبع وثال  

، وخطبة سعيد بن قـيس      9)(، وعند خروجه إلى الحرب    8)(، ودعاء علي عند ركوبه دابته     7)(للقتال

بقناصرين مبيناً أن قتالهم على حق، وأن موعدهم مع الجنة، وهو يومئذ مـع علـي بـن أبـي                    

 وخطبة ذي الكالع في أهل الشام       11)(ر النخعي لشد عزيمة جيش العراق     ، وخطبة األشت  10)(طالب

، وكذلك خطبة يزيد بن أسد البجلي مبيناً أن قتال أهـل            12)(محرضاً إياهم على قتال أهل العراق     

  .13)(الشام على حق
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اشتراط عمرو بن العاص على معاوية أن يكون له حكمه إذا قتل علي بن أبي طالـب بعـد أن                    

   1)(ة صفوف أهل الشامطلب منه تسوي

حجر بن يزيد   : ( وهي مبارزة حجر الشر    2)(وأورد إحدى وثالثين رواية في مجريات قتال صفين       

، ومقتل حجر الشر على يد 3)( )حجر بن عدي بن معاوية الكندي     (وحجر الخير   ) بن سلمة الكندي  

  .4)(رفاعة الحميري

 وحملـه   5)(مصحف يدعوهم إلى ما فيه    مقتل سعيد بن قيس على يد أهل الشام بعد أن بعثه علي ب            

، وخطبـة   6)(عبد اهللا بن بديل على أهل الشام حتى وصل معاوية، ومقتله على أيديهم بالحجـارة              

، وخروج علي بالقرب مـن أهـل الـشام،         7)(يزيد بن قيس في تحريض أهل العراق على القتال        

  .8)(وسؤاله سعيد بن قيس له عن عدم خشيته من االغتيال

، وقتل علي بـن أبـي       10)(، وذكر من صرع منها في المعركة      9)(مع علي في صفين   قتال بجيلة   

، وقتل سعيد بن قيس عمرو بن حصين السكـسكي مـن جـيش              11)(طالب حريث مولى معاوية   

  .12)(الشام
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، وإعجابه بالحضين بن المنذر لثباتـه فـي         2)(، وطلبه مبارزة معاوية   1)(مدح علي همدان شعراً   

  .3)(المعركة

لشام بعبد اهللا بن عمر، وأهل العراق بمحمد بن أبي بكر، وتحريض معاويـة علـى                تفاخر أهل ا  

  .5)(، ورثاء كعب بن جعيل عبيد اهللا بن عمر4)(قتال أهل العراق في خطبة له

 6)(قتال قبائل عك ولخم وجذام واألشعريين من أهل الشام، ومذحج وبكر بن وائل من أهل العراق        

على الكوفة سليمان بن صرد الخزاعي إلى الصبر والجهـاد          ودعوة عقبة بن مسعود عامل علي       

، وقتلـه كريـب بـن       8)(، وتحريض علي في خطبة له على قتال معاوية ومن معـه           7)(مع علي 

، بعث معاوية عبيد اهللا بن عمر في كتيبه رقطاء          9)(الصباح، ودعوته معاوية مرة أخرى للمبارزة     

  .11)(ق بهم، وظفر أهل العرا10)(لمهاجمة جيش علي من الخلف

مصرع هاشم بن عتبة وهو مع علي بصفين، وخطبة إبنه عبد اهللا بعد أخذه راية أبيه محرضـاً                  

، وهزيمة أهل الشام بقيادة الضحاك بن قيس الفهري وعتبة بـن            12)(على قتال معاوية ومن معه    

 .13)(أبي سفيان
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سـمية فيـه تهديـد      بعث معاوية كتاباً ألبي أيوب خالد بن زيد األنصاري، وآخر إلى زياد بن              

 والقتال بين   2)( لكنه يتجاهله  ، وبحث عمرو بن العاص عن علي للقتال وهو يعلم مكانه          ،1)(ووعيد

 وهو من أهـل الـيمن إلـى        ، ودعوة أبرهة بن الصباح الحميري     ،3)( وعك الشام  ،همدان العراق 

األشـتر   وتسوية   ، وزحف علي على عسكر الشام     ،4)(المبارزة بين معاوية وعلي إلنهاء الحرب     

 ،5)(النخعي صفوف أهل العراق وهو مقنع، ومقتل سبعين ألف رجل من الجانبين ليلـة الهريـر               

 وخطبة األشعث الكندي يـوم      ،6)(ورفع أهل الشام المصاحف على أطراف الرماح إلنهاء القتال        

  .7)( وتحميله األشتر النخعي ما سال من دماء، وإشارة معاوية إلى رفع المصاحف،الهرير

   8)(نجاشي شعراً في فرار معاوية من المعركةقول ال

 واسـتعجال   ، وهي دعوته إلـى القتـال      ،9)(واستعرض ست روايات دارت حول عمار بن ياسر       

 وقضاؤه ما فاته من صـالة بعـد   ،11)( وحديثه مع هاشم بن عتبة عن حمل لواء القتال      ،10)(الجنة

  .12)(إصابته في المعركة وفقدانه الوعي

   وقول عبـد اهللا ابـن       ،13)(قوله لعمار آخر زادك من الدنيا شربة لبن       عن  ) (وحديث للرسول   

  

 
  366 نصر، وقعة، ص  )1(

  371ن، ص . م )2(

  433ن، ص . م )3(

  457ن، ص . م )4(

  473ن، ص . م )5(

  478ن، ص . م )6(

  480ن، ص . م )7(

  524ن، ص . م )8(

  343، 342، 340، 339ن، ص .  م )9(

   339ن، ص . م )10(

  340ن، ص. م )11(

  342ن، ص . م )12(

  342ن، ص . م )13(
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 ومعاتبة معاوية عمرو بـن      ،1)(قاتل عمار وسالبه في النار    ) (عمرو بن العاص عن الرسول      

  .2)("تقتلك الفتئة الباغية"عن عمار في قوله ) (العاص الستشهاده بحديث الرسول 

 محاولة علي بن أبي طالب اختيار عبد اهللا بن عباس            وهي ،3)(وثالث روايات عن قصة التحكيم    

  .6)( وشهود الحكمين،5)( ونص وثيقة التحكيم،4)( ومعارضة األشعث الكندي ذلك،حكماً

، ولقـاء   8)(قول علي الشعر بعد عودته مـن صـفين        : ، وهي 7)(وأربع روايات بعد انتهاء صفين    

، ووجود عبد اهللا    9)(تقام لمعاوية األمر  معاوية عامر بن واثلة خليل علي بن أبي طالب بعد أن اس           

، وذكر أسماء الذين قتلوا من أصـحاب علـي          10)(ابن هاشم في أسر معاوية بعد انقضاء صفين       

  .11)(فيها

   *يمحمد بن عبد اهللا بن عبيد، بن عبيد اهللا القرش

 14)(ليس به بأس: فقال) م847 -هـ233ت(، وثقه بن معين 13)(، كان عالماً بالعربية12)(كوفي

  .15)(صالح الحديث): م938-هـ327ت (قال عنه الرازي و

 
  .343نصر، وقعة، ص  )1(

  .343ن، ص . م )2(

  .540، 504، 500ن، ص . م )3(

  .500ن، ص .  م )4(

  .504ن، ص . م )5(

  .540 ن، ص. م )6(

  .556، 348، 554، 532ن، الروايات، ص .  م )7(

  .532ن، ص . م )8(

  .554ن، ص . م )9(

  .348ن، ص . م )10(

  .556ن، ص . م )11(

 .لم أعثر له على تاريخ وفاة* 

  .184، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 365، ص7ابن حبان، الثقات، ج. 146، ص1 البخاري، التاريخ، ج )12(

  .365، ص7ابن حبان، الثقات، ج. 146، ص1ج البخاري، التاريخ،  )13(

  .318، ص7 الرازي، الجرح، ج )14(

  .318ن، ص . م )15(
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وعده ) م1448-هـ852ت( كما وثقه ابن حجر 1)(في ثقاته) م965-هـ354ت (ذكره ابن حبان 

  .2)(في الطبقة السادسة

  .يالحظ من خالل اآلراء السابقة صدقه وثقته

دء علي أخذ عنه نصر بن مزاحم خمس عشرة رواية، يالحظ من خالل الروايات األولى ب

ممارسة مهامه باعتباره خليفة وذلك من خالل كتبه إلى عمال عثمان بن عفان على أذربيجان 

وهمدان للمبايعة وإجابتهم إلى ذلك، وكذلك اإلشارة إلى مبايعة أهل الشام معاوية على األخذ بدم 

  .عثمان بن عفان وليس خليفة

خاللها تبيان لؤم أهل الشام بمنعهم وبلغت روايات القتال على الماء ثالث روايات، أراد من 

الماء عن أهل العراق وبقائهم يوماً وليلة بدونه، إلى أن تمكن الجانب العراقي من السيطرة عليه 

  .قتاالً ومن ثم سماحهم به لمن منعهم إياه في إشارة واضحة إلى ما يتمتعون به من خلق

ر معاوية مواله حريث من علي وبلغت روايات قتال صفين ثالث روايات أراد من خالل تحذي

التأكيد على شخصية علي المقاتلة المرهوبة الجانب، وفي المقابل إظهار شخصية معاوية الخائفة 

  . والجبانة

كما يالحظ من خالل توصية أبي موسى األشعري محكم أهل العراق الحذر من أهل الشام أنه 

  .يريد التأكيد على غدرهم وخيانتهم

 أيضاً مرتبة زمنياً، وهي رواية عن قول علي في هروب مخنف بن سليم سأورد هذه الروايات

  .3)(عامله على أصبهان وهمدان بالمال

 
  .365، ص7 ابن حبان، الثقات، ج )1(

  .184، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )2(

  .11 نصر، وقعة، ص  )3(
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وروايتان عن كتاب علي إلى جرير بن عبد اهللا البجلي، وكان عامالً لعثمان بن عفان على 

ذربيجان ، وكتابه إلى األشعث بن قيس، وكان عامالً لعثمان على أ1)(همدان وقد أجاب بالطاعة

  .2)(وقد أجاب بالطاعة أيضاً

، واستشارته 3)(وقول معاوية الشعر ليالً بعد مبايعة الشام له على األخذ بدم عثمان بن عفان

، وطلب معاوية الشام من علي ورفضه 5)( طالباً منه الوقوف معه4)(عمرو بن العاص في ذلك

  .7)(وية وبعثه كتاباً إلى جرير البجلي يستعجله أخذ رد معا6)(ذلك

8) (وبلغت روايات القتال على الماء ثالث روايات وهي بقاء جماعة علي يوماً وليلة من غير ماء

، وغضب معاوية على عمرو بن العاص 9)(وانهزام أهل الشام أمام أهل العراق في القتال عليه

  .10)(إلشارته عليه السماح به للعراقيين تجنباً للقتال

تحذير معاوية مواله حريث من علي بن أبي طالب : فين، وهيوأورد ثالث روايات في قتال ص

 وقول الصلتان العبدي الشعر في مقتل عبيد اهللا 12)( وجزعه لمقتله على يد علي11)(في المعركة

 وأورد رواية واحدة عن التحكيم، وهي تحذير شريح بن هانئ ألبي 13)(بن عمر في صفين

  .14)(موسى األشعري من أهل الشام قبل مسيره إليه

 
  .15 نصر، وقعة، ص  )1(

  .20ن، ص . م )2(

  .33ن، ص . م )3(

  .33ن، ص . م )4(

  .44ن، ص . م )5(

  .52ن، ص . م )6(

  .55ن، ص . م )7(

  .162ن، ص . م )8(

  .164ن، ص . م )9(

  .185ن، ص . م )10(

  .272ن، ص .  م )11(

  .273ن، ص . م )12(

  .300ن، ص . م )13(

  .534ن، ص . م )14(
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  *صالح بن صدقة

اقتبس عنه نصر بن مزاحم سبع روايات دارت حول أحداث الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان 

وقبل صفين، حيث تصرف علي بن أبي طالب باعتباره خليفة، وبعث الرسل إلى معاوية وهو 

ن في الشام ألخذ البيعة منه، ومن ثم بعث إليه كتاب عزله وهي روايات تبين خروج معاوية ب

أبي سفيان على الخليفة في إشارة إلى عدم صدق إسالم معاوية وأهل الشام، سيما بعد مبايعتهم 

إبطاء جرير : له على األخذ بدم عثمان بن عفان، وفي ذلك تأييد لوجهة النظر العراقية، وهي

   2)(، واتهامه بالعمل لصالحه، ودفاعه عن نفسه1)(البجلي رسول علي عند معاوية بن أبي سفيان

 وارتيابه من خفاف بن عبد اهللا رسول علي، 3)(استشارة معاوية عمراً قبل المسير إلى صفين

  .4)(نفسه وإعجابه به في الوقت

  .5)(ونعي الحجاج بن خزيمة بن الصمة عثمان بن عفان عنده ورثاؤه له

ثمان بن  وبعثه كتاب عزل معاوية عن الشام بعد مقتل ع6)(مكاتبة علي معاوية وعمراً من الكوفة

   7)(عفان، وخطبة معاوية في أهل الشام ومبايعتهم له

 
 .لم أعثر له على ترجمة* 

  .55 نصر، وقعة، ص  )1(

  .59ن، ص . م )2(

  .62ن، ص . م )3(

  .64ن، ص . م )4(

  .77، ص ن.  م )5(

  .80ن، ص . م )6(

  .81ن، ص . م )7(
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   *عبد العزيز بن سياه الحماني

وأبو داود ) م874-هـ261ت(والعجلي ) م847-هـ233ت( وثقه ابن معين 1)(كوفي من شيعتهم

 3)( )م1347-هـ748ت(والذهبي ) م938-هـ327ت( وصدقه الرازي 2)()م888-هـ275ت(

  4)(في ثقاته) م965-هـ354ت(كما ذكره ابن حبان 

يستدل من اآلراء المختلفة صدقه وثقته، أخذ عنه نصر بن مزاحم خمس روايات، جاءت ثالث 

منها تتحدث عن عمار بن ياسر في إشارة إلى مكانته الدينية، وصدق إسالمه، ودوره البارز في 

 إلى تمتع علي بصفات وإشارة. معركة صفين كقائداً ومقاتالً، وأن أهل الشام هم الفئة الباغية

قول عمار بن ياسر في ضعف إيمان أهل : خاصة تدلل على مدى قربه من اهللا عز وجل، وهي

، وحث عمار بن 6)(عن قتل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغية) (، وحديث للرسول 5)(الشام

راج علي بن ، ورواية عن استخ7)(ياسر هاشم بن عتبة وهو حامل الراية في صفين التقدم لألمام

، ورواية عن قول محمد بن 8)(أبي طالب الماء من تحت صخرة في دير قريب من الكوفة

  .9)(الوادي كتائب يوم فتح مكة) (الحنيفة عن استسالم الكفار عندما مأل الرسول 

 
 .لم أعثر على تاريخ وفاته* 

  .304، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 175، ص2الذهبي، الكاشف، ج. 501، ص11 المزي، تهذيب، ج )1(

  .304، ص6ابن حجر، تهذيب، ج .501، ص11 المزي، تهذيب، ج )2(

  .175، ص2الذهبي، الكاشف، ج. 501، ص11المزي، تهذيب، ج. 383، ص5 الرازي، الجرح، ج )3(

  .114، ص7 ابن حبان، الثقات، ج )4(

  .215 نصر، وقعة، ص  )5(

  .324ن، ص . م )6(

  .328ن، ص . م )7(

  .144ن، ص .  م )8(

  .216ن، ص . م )9(
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بي، ويقال ضسيف بن عمر التميمي، البرجمي، األسدي، ويقال األسيدي، ويقال ال

  ) م796-هـ180ت(السعدي، الكوفي 

   وقال ابن حجر 1)("كان إخبارياً عارفاً) "م1347-هـ748(قال عنه الذهبي 

 عرف عنه اطالعه الواسع على تاريخ 2)("كان عمدة في التاريخ) "م1448-هـ852ت(

  .5)( والتواليف4)(وهو من أصحاب السير واألحداث3) (اإلسالم

وابن حجر ) م938-هـ327ت ( قال الرازي 6)(ضعفه المحدثون في مجال الحديث

) م938 -هـ 327ت(، وشبهها الرازي 8)( ساقطة7)(روايته ليست بشيء) م1448-هـ852ت(

في إشارة منهم إلى ) م823 -هـ207ت(برواية الواقدي ) م1347-هـ748ت(والذهبي 

  .9)(ضعفها

إن بعض أحاديثه مشهورة لكن عامتها منكرة، وهي أقرب ): م975-هـ365ت(قال ابن عدي 

ت (وابن حجر ) م1347-هـ748ت(واتهمه الذهبي  ،10)( منها إلى الصدقإلى الضعف

 12)(بالزندقة) م965 -هـ354ت(، كما اتهمه ابن حبان 11)(بوضع األحاديث) م1448-هـ852

  .13)(القول فيه) م965-هـ354ت(أفحش ابن حبان : قال) م1448-هـ852ت(لكن ابن حجر 

 
  .255، ص2 الذهبي، ميزان، ج )1(

  .344، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )2(

  .163، ص2 جواد، علي، موارد، ج )3(

  .106ن النديم، الفهرست، ص اب )4(

  .333، ص1 الذهبي، الكاشف، ج )5(

الـذهبي،  . 1271، ص 3ابن عدي، الكامـل، ج    . 278، ص 4الرازي، الجرح، ج  . 175، ص 2 العقيلي، الضعفاء، ج    )6(

  .259، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 162ص) 180-171ج حوادث ووفيات (تاريخ، 

  .261، ص2يب، جابن حجر، تهذ. 278، ص4 الرازي، الجرح، ج )7(

  .260، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 162ص) 180-171ج حوادث ووفيات ( الذهبي، تاريخ،  )8(

  .162ص) 180-171ج حوادث ووفيات (الذهبي، تاريخ، . 278، ص4 الرازي، الجرح، ج )9(

  .4360، ص3 ابن عدي، الكامل، ج )10(

  .460، ص4، جابن حجر، تهذيب. 162ص) 180-171وفيات ( الذهبي، تاريخ،  )11(

  .435، ص1 ابن حبان، المجروحين، ج )12(

  .344، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )13(
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" الفتوح الكبير والردة: "، وصنف مؤلفين هما1)(قدم سيف بن عمر النظرة العراقية في رواياته

يالحظ ضعفه في الحديث ومعرفته في التاريخ من خالل . 2)("الجمل ومسير عائشة وعلي"و

اآلراء المختلفة، أخذ عنه نصر بن مزاحم أربع روايات تتعلق بعلي فقط علماً أنه من أبرز من 

ها شيء من الوسطية ال يريدها نصر، كتب عن الصراع بينه وبين خصومه، ربما ألن رواياته في

اختيار : ودارت مواضيعها عن بداية قدوم علي إلى الكوفة مؤكداً على شخصيته الدينية، وهي

 4)(، ومعاتبة سليمان بن صرد الخزاعي لقعوده عن نصرته في الجمل3)(علي منزله بالكوفة

  .5)(وروايتين عن خطبة علي الجمعة في الكوفة والمدينة

  

   *الرحمن المسعوديأبو عبد 

أخذ عنه نصر بن مزاحم أربع روايات تدلل على ثقة علي بالنصر لوعده مقاتليه بتقسيم التبر 

وذلك بقتاله المسلمين ) (والذهب عليهم بعد فتح الشام، وخيانة عمرو بن العاص للرسول 

باطل، وتهكم باللواء الذي عقده له، مؤكداً على ضعف إسالم عمرو ومعاوية واجتماعهما على ال

عمرو بن العاص على أهل العراق شعراً بعد أن وعدهم علي بتقسيم الذهب والتبر عليهم إذا فتح 

في صفين وإخبار علي الناس حقيقة ) (، ورفع عمرو اللواء الذي عقده له رسول اهللا 6)(الشام

 
  37 الدوري، بحث، ص )1(

، 7ابن حجر، لـسان، ج    . 162ص) 180-171ج حوادث ووفيات    (الذهبي، تاريخ،   . 106 ابن النديم، الفهرست، ص     )2(

  .241، 240ص

  134، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج: أنظر أيضاً-

  .5 نصر، وقعة، ص )3(

  .6ن، ص . م )4(

  .10، 9ن، ص . م )5(

 .لم أعثر له على ترجمة* 

  169 نصر، وقعة، ص  )6(
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ستشهداً بحديث وتفريق زيد بن األرقم بين عمرو بن العاص ومعاوية في المجلس م. 1)(هذا اللواء

   3)(، وثناء علي على رايات ربيعة في صفين2)(في هذا األمر) (الرسول 

  

  )م777-هـ161ت(سفيان بن سعيد بن مسروق بن ربيع، أبو عبد اهللا، الثوري، 

، 7)(، اعتبر أميراً للمؤمنين في الحديث6)( وزار بغداد أكثر من مرة5)( سكن مكة والمدينة4)(كوفي

 وعلماً من 10)( إماماً من أئمة المسلمين9)( آية في الحفظ8)( متفقاً عليهحجة، ثبتاً، ثقة،

  .11)(أعالمهم

، وقال ابن معين 12)(كان ثقة مأموناً وعابداً ثبتاً): م844-هـ230ت(قال عنه ابن سعد 

هو : فقال) م915-هـ303ت(، أما النسائي 13)(ال يقدم عليه أحد في زمانه) م847-هـ233ت(

 
  215 نصر، وقعة، ص  )1(

  218ن، ص . م )2(

  288ن، ص . م )3(

  الـذهبي، تـذكرة،    . 151، ص 9البغـدادي، تـاريخ، ج    . 190العجلي، تاريخ، ص  . 92، ص 4 البخاري، التاريخ، ج    )4(

  .99، ص4وتهذيب، ج. 371، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 204، ص 1مج

  .104، ص 3الزركلي، خير الدين، اإلعالم، ج:  أنظر أيضاً-

  .104، ص 3 الزركلي، خير الدين، اإلعالم، ج )5(

  .152، ص9 البغدادي، تاريخ، ج )6(

  .204، ص 1مجالذهبي، تذكرة، )7(

  .104، ص 3الزركلي، خير الدين، اإلعالم، ج:  أنظر أيضاً-

  .169، ص2 الذهبي، ميزان، ج )8(

  .204، ص 1مجالذهبي، تذكرة، . 152، ص9البغدادي، تاريخ، ج. 233، ص4 الرازي، الجرح، ج )9(

  .152، ص9 البغدادي، تاريخ، ج )10(

  .152ن، ص . م )11(

  .101، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 371، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )12(

  .101، ص4 ابن حجر، تهذيب، ج )13(
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أحسن إسناد الكوفة : وقال) م874-هـ261ت(، كما وثقه العجلي 1)(ه ثقةأجل من أن يقال في

   2)(سفيان

، عده ابن سعد 3)(كان يدلس عن الضعفاء): م1347-هـ748ت(في حين قال عنه الذهبي 

) م854-هـ240ت(، بينما اعتبره خليفة بن خياط 4)(في الطبقة السادسة) م844-هـ230ت(

الجامع "و" الجامع الكبير"، صنف 5)(قة السابعةمن الطب) م1448-هـ852ت(وابن حجر 

  .6)("الفرائض"كالهما في الحديث وكتاباً في " الصغير

يالحظ من خالل اآلراء السابقة ثقته وصدقه وقبول روايته، وهو محدث أخذ عنه نصر بن 

، ويبدو أن نصر بن )(مزاحم ثالثة أحاديث نبوية عن عمار بن ياسر ومكانته عند الرسول 

حم اقتبسها لترسيخ مكانته في اإلسالم، وتبيان مدى اإلثم الكبير الذي ارتكبه أهل الشام بقتله، مزا

وقد استخدمها أيضاً إلضفاء الشرعية الدينية على تطورات وقعة صفين، وعلى صدق موقف 

في استئذان عمار بن ياسر الدخول ) (حديث للرسول : علي بن أبي طالب ومن معه وهي

أيضاً عن دعوة عمار بن ياسر الناس إلى الجنة ) (، وحديث للرسول 7)( بهعليه وترحيبه

عن امتالء عمار بن ياسر إيماناً إلى ) (، واألخيرة حديث للرسول 8)(ودعوتهم له إلى النار

  .9)(مشاشه

 
  .101، ص4 ابن حجر، تهذيب، ج )1(

  .190 العجلي، تاريخ، ص )2(

  .169، ص2 الذهبي، ميزان، ج )3(

  .371، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

  .371، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 168 ابن خياط، الطبقات، ص )5(

  ).105-104(، ص 3 الزركلي، خير الدين، اإلعالم، ج )6(

  .323 نصر، وقعة، ص  )7(

  .323ن، ص .م  )8(

  .323ن، ص . م )9(
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  )م783-هـ167ت(قيس بن الربيع األسدي، أبو محمد 

، قال البخاري 3)(جوال لكثرة سماعه وعلمه، لقب بقيس ال2)(، أسلم وله من النساء تسع1)(كوفي

  .5)(هو ساقط) م872-هـ259ت(، وقال الجوزجاني 4)(كان وكيع يضعفه) م869-هـ256ت(

، وذكره البسوي 6)(كان معروفاً بالحديث صادقاً: وقال) م874-هـ261ت(وثقه العجلي 

8  )()م915 -هـ303ت (، كما تركه النسائي 7)(في الضعفاء من أهل الكوفة) م890-هـ277ت(

، أما ابن 9)(ليس بالقوي، يكتب حديثه وال يحتج به: وقال) م938-هـ327ت(صدقه الرازي 

، كما ضعفّه الدارقطني 10)(عامة رواياته مستقيمة، ال بأس به: فقال) م975-هـ365ت(عدي 

أحد أوعية العلم، صدوق، ) م1347 -هـ 748ت (، وصفه الذهبي 11)( )م995 -هـ 385ت(

، عداده 13)(تغير لما كبر: وقال) م1448 -هـ852ت (، وصدقّه ابن حجر 12)(الحفظلكنه سيئ 

   14).(في الطبقة السابعة

لم تتفق اآلراء السابقة على ضعفه أو قوته لكن اإلشارة إلى كثرة تجواله من أجل العلم تجعله 

  .أقرب إلى القبول

 
ابـن عـدي،    . 96، ص 7الرازي، الجـرح، ج   . 469، ص 3العقيلي، الضعفاء، ج  . 156، ص 7 البخاري، التاريخ، ج    )1(

  .350، ص8ابن حجر، تهذيب، ج. 393، ص3الذهبي، ميزان، ج. 2063، ص6الكامل، ج

  .377، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .352ص، 8ابن حجر، تهذيب، ج. ن. م )3(

  .351، ص8ابن حجر، تهذيب، ج. 311، ص15المزي، تهذيب، ج. 156، ص7 البخاري، التاريخ، ج )4(

  .311، ص15المزي، تهذيب، ج. 50 الجوزجاني، أحوال، ص  )5(

  .311، ص15المزي، تهذيب، ج. 393 العجلي، تاريخ، ص )6(

  .36، ص3 البسوي، المعرفة، ج )7(

ابـن حجـر،    . 393، ص 3الذهبي، ميـزان، ج   . 311، ص 15المزي، تهذيب، ج  . 499 النسائي، الضعفاء، ترجمة      )8(

  .352، ص8تهذيب، ج

  .393، ص3الذهبي، ميزان، ج. 311، ص15المزي، تهذيب، ج. 98، ص7 الرازي، الجرح، ج )9(

  .352، ص8ابن حجر، تهذيب، ج. 311، ص15المزي، تهذيب، ج. 207، ص6 ابن عدي، الكامل، ج )10(

  .393، ص3الذهبي، ميزان، ج. 499، الضعفاء، ترجمة  الدارقطني )11(

  .393، ص3 الذهبي، ميزان، ج )12(

  .128، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )13(

  .128، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 168 ابن خياط، الطبقات، ص )14(
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 إحداهما تؤكد على نهاية )(أخذ عنه نصر بن مزاحم ثالث روايات، روايتين لحديث الرسول 

معاوية وعمرو بن العاص السيئة بدليل رؤية علي لهما في المنام معلقين برؤوسهما في النار، 

بعمار بن ياسر حين أراد الدخول عليه، والثالثة تدل على قرب ) (مقابل ترحيب الرسول 

في منامه، وشكواه ) (علي من اهللا، وإيمانه بقرب النصر في المعركة، وهي رؤية علي النبي 

، 1)(له انظر، فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين برؤوسهما) (له عن أمته، وقول الرسول 

وقول علي عن ترحيب  ،2)(أن يعجل النصر) عز وجل(ودعاء علي يوم صفين طالباً من اهللا 

  .3)(بعمار بن ياسر عندما استأذن الدخول عليه) (الرسول 

  

  * القطواني، أبو زكريايحيى بن يعلى األسلمي،

، وقال البخاري 5)(ليس بشيء): م847-هـ233ت(، قال عنه ابن معين 4)(كوفي من شيعتهم

ليس : وقال عنه) م938-هـ327ت( ضعفّه الرازي 6)(مضطرب الحديث): م869-هـ256ت(

، أما ابن 8)(يروي عن الثقات المقلوبات): م965-هـ354ت (ابن حبان  كما قال عنه ،7)(بشيء

  .9)(يغلط في األسانيد: فقال عنه) م1448-هـ852ت(ر حج

يالحظ من اآلراء السابقة ضعفه وعدم ثقته، أخذ عنه نصر بن مزاحم ثالث روايات بينّت أن 

وهي قول عبد اهللا بن عمر أن تابوت . أهل العراق على حق، وأن إسالم أهل الشام مشكوك فيه

 
  .218 نصر، وقعة، ص  )1(

  .231ن، ص . م )2(

  .323ن، ص . م )3(

 .لم أعثر على ترجمة له* 

  .361، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 264، ص20المزي، تهذيب، ج. 2688، ص7ي، الكامل، ج ابن عد )4(

  .366، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 2688، ص7 ابن عدي، الكامل، ج )5(

  .2688، ص7ابن عدي، الكامل، ج. 435، ص4 العقيلي، الضعفاء، ج )6(

  .366، ص11، تهذيب، جابن حجر. 264، ص20المزي، تهذيب، ج. 196، ص7 الرازي، الجرح، ج )7(

  .366، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 121، ص3 ابن حبان، المجروحين، ج )8(

  .366، ص11 ابن حجر، تهذيب، ج )9(
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جل عمار بن ياسر في صفين عن أي القومين ، وسؤال ر1)(معاوية في الدرك األسفل من النار

  .3)(؟ وقول علي أن اهللا فضل الرسل بعضهم على بعض2)(على حق، وصالتهم واحدة

  

  )م819-هـ194ت(ل بن غزوان، أبو عبد الرحمن، الضبي يمحمد بن فض

كان ثقة، صدوقاً، كثير الحديث، متشيعاً، ): "م844-هـ230ت(، قال عنه ابن سعد 4)(كوفي

 كما 6)()م874-هـ261ت(والعجلي ) م847-هـ233ت(، وثقه ابن معين 5)(" يحتج بهبعضهم ال

، وقال الجوزجاني 7)(حسن الحديث، كان يتشيع) م855-هـ241ت(قال عنه ابن حنبل 

كان شيعياً ): م888-هـ275ت( كما قال عنه أبو داود 8)(زائع عن الحق): م872-هـ259ت(

  .9)(محترفاً

في ) م965-هـ354ت (، وذكره ابن حبان 10)(ال بأس به: فقال) م915-هـ303ت(أما النسائي 

هو صدوق، عارف، ): م1448-هـ852ت( وقال ابن حجر 11)(كان يغلو في التشيع: ثقاته وقال

  .12)(رمي بالتشيع، عداده في الطبقة التاسعة

 
  217 نصر، وقعة، ص  )1(

  320ن، ص . م )2(

  322ن، ص . م )3(

  201، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 411 العجلي، تاريخ، ص )4(

  360، ص9 ابن حجر، تهذيب، ج )5(

، 9ابن حجر، تهذيب، ج   . 158، ص 17المزي، تهذيب، ج  . 58، ص 8الرازي، الجرح، ج  . 411لعجلي، تاريخ، ص   ا  )6(

  .360ص

  .359، ص9ابن حجر، تهذيب، ج. 158، ص17المزي، تهذيب، ج. 57، ص8 الرازي، الجرح، ج )7(

  62 الجوزجاني، أحوال، ص )8(

  .360، ص9ابن حجر، تهذيب، ج. 158، ص17 المزي، تهذيب، ج )9(

  .158، ص17 المزي، تهذيب، ج )10(

  .158ن، ص. م )11(

  .201، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )12(
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تناقضت اآلراء حوله لكنه أقرب إلى الصدق رغم احترافه التشيع، أخذ عنه نصر بن مزاحم 

. روايتين جاءتا لتبيان ضعف مكانة معاوية وعمرو بن العاص اإلسالمية، وأن مصيرهما النار

 1)(على معاوية وعمرو بن العاص، وذلك لشربهم الخمر قبل تحريمه) (دعاء الرسول : وهما

 .2)(ووجود تابوت معاوية في النار فوق تابوت فرعون

  *ق، البرجميرعمران األز حفص بن عمر وقيل بن

  .4)(هو مستور، عده في الطبقة التاسعة): م1448-هـ852ت(قال عنه ابن حجر  ، 3)(فيكو

اقتبس عنه نصر بن مزاحم روايتين تبينان مكانة عمار بن ياسر الدينية، وقتاله هو وصحبه مع 

) (علي في إشارة إلى صحة قتالهم، وأن أهل الشام هم الفئة الباغية، وهما حديث للرسول 

سيد (وإصابة أويس بين عامر القرني . 5)(ل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغيةدار حول مقت

  .6)(مع علي بصفين) التابعين

  ** بن خديجفضيل

  .7)(مجهول، والراوي عنه متروك): م938-هـ327ت(قال عنه الرازي 

ب اقتبس عنه نصر بن مزاحم روايتين، تدلالن على قيام علي بن أبي طالب نفسه باإلعداد للحر

وتعيين قادة الجيش، وقرب انتصار أهل العراق بدليل رفع المصاحف من قبل أهل الشام إنهاء 

  .للمعركة وتجنباً للهزيمة

 
  .219 نصر، وقعة، ص )1(

  .219ن، ص . م )2(

 .لم أعثر على تاريخ وفاته* 

  .188، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 58، ص5 المزي، تهذيب، ج )3(

  .188، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )4(

  .324 نصر، وقعة، ص  )5(

  .324ن، ص . م )6(

 .لم أعثر على تاريخ وفاته** 

  .361، ص3الذهبي، ميزان، ج. 72، ص7 الرازي، الجرح، ج )7(
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وحكاية مصعب  ،1)(تعيين علي بن أبي طالب قادة جيشه قبل المسير إلى صفين: والروايتان هما

  .2)(صر على الن بن الزبير عن رفع أهل الشام المصاحف لما أوشك أهل العراق

  *مصعب بن سالم التميمي

  وقال البخاري . 4)(ال بأس به: وقال) م847-هـ233ت(، ضعفه ابن معين 3)(كوفي

  .5)(انقلبت عليه أحاديث كثيرة): م869-هـ256ت(

 في حين قال 7) ()م888-هـ275ت(، بينما ضعفه أبو داود 6) ()م874-هـ261ت(وثقه العجلي 

  .8) (حله الصدقشيخ م): م938-هـ327ت(عنه الرازي 

-هـ365ت(، وقال ابن عدي 9) (كثير الغلط ال يحتج به): م965-هـ354ت (وقال ابن حبان 

  .10) (له أحاديث غرائب ال بأس به) م975

، تناقضت حوله اآلراء، 11) (، وعده في الطبقة الثامنة)م1448-هـ852ت (صدقه ابن حجر 

 أراد من خاللها أن يبين النظرة السيئة أخذ عنه نصر بن مزاحم روايتين عن كربالء وطبيعتها،

قول علي : وعلي عن هذه المدينة ورغبته في اإلسراع أثناء المرور منها، وهما) (للرسول 

 
  .208 نصر، وقعة، ص  )1(

  .490ن، ص . م )2(

 .لم أعثر على تاريخ وفاته* 

  .146، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 307، ص8الرازي، الجرح، ج. 429 العجلي، تاريخ، ص )3(

  .146، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 567، ص2اريخ، ج ابن معين، ت )4(

  .2360، ص6ابن عدي، الكامل، ج. 354، ص7 البخاري، التاريخ، ج )5(

  .429 العجلي، تاريخ، ص )6(

  .146، ص10 ابن حجر، تهذيب، ج )7(

  .308، ص8 الرازي، الجرح، ج )8(

  .146، ص10 ابن حجر، تهذيب، ج )9(

  .2361، ص6 ابن عدي، الكامل، ج )10(

  .251، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )11(
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(أبي اس 

ليس به ): م915-هـ30
)8()9(

): م1347-هـ748ت( وقال عنه الذهبي )10

  .)11(كان حافظاً، حجة، صالحاً، إحتج به الشيخان

                                                

أيضاً عن ) (، وحديث للرسول 1) (أنها ذات كرب وبالء: ابن أبي طالب عن كربالء

  .2)(كربالء

  رجل

ى جماعة من أهل الشام بعد أن مر اقتبس عنه نصر بن مزاحم روايتين، هما دعاء علي عل

  .4)(، ومبارزة هانئ بن نمر ويعمر بن أسيد الحضرمي الشامي3)(عليهم وهم يشتمونه في صفين

السبيعي، أبو يوسف  حاق   ) م776-هـ160تإسرائيل بن يونس بن 

، كما وثقه العجلي 6)(صالح الحديث: وقال عنه) م855-هـ241ت(، وثقه ابن حنبل 5)(كوفي

3ت(وقال عنه النسائي  ،7)(حديثه جائز: وقال) م874-هـ261ت(

  .وقال عنه ثقة، متقن) م938-هـ327ت(، وصدقه الرازي بأس

(في الثقات) م965-هـ354ت (ذكره ابن حبان 

 
  140 نصر، وقعة، ص  )1(

  141ن، ص . م )2(

  391ن، ص. م )3(

  393ن، ص . م )4(

، 2المـزي، تهـذيب، ج    . 79، ص 6ابن حبان، الثقات، ج   . 63العجلي، تاريخ، ص  . 56، ص 2 البخاري، التاريخ، ج    )5(

  .228، ص1هذيب، ج، وت64، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 214، ص1الذهبي، تذكرة، مج. 100ص

الذهبي، ميـزان،   . 103، ص 2المزي، تهذيب، ج  . 331، ص 1الرازي، الجرح، ج  . 49، ص 1 ابن حنبل، العلل، مج     )6(

  .229، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 209، ص1ج

  .230، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 104، ص2المزي، تهذيب، ج. 63 العجلي، تاريخ، ص  )7(

  .231، ص1 حجر، تهذيب، جابن. 105، ص2 المزي، تهذيب، ج )8(

. 209، ص 1، وميزان، ج  67الذهبي، الكاشف، ص  . 104، ص 2المزي، تهذيب، ج  . 331، ص 1 الرازي، الجرح، ج    )9(

  .230، ص1ابن حجر، تهذيب، ج

  .231، ص1ابن حجر، تهذيب، ج. 79، ص6 ابن حبان، الثقات، ج )10(

  .214، ص1 الذهبي، تذكرة، مج )11(
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في كل شيء، وهي عن صالة علي بن أبي طالب بعد خروجه   

بشيء233معين  هو  كان

داود  أبا ت  ي، 

كان يغلو في التشيع، روايته  عنه عدي303

رواية واحدة تؤكد على المكانة السيئة آلل  بن 

  .)9(في ذمهم) (أبي سفيان في اإلسالم وهي حديث للرسول 

                                                

  

  .1)(ثقة، وعده في الطبقة السابعة) م1448 -هـ 852(عتبره ابن حجر كما ا

اتفقت اآلراء على ثقته وصدقه، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تؤكد على شخصية علي 

المتوكلة على اهللا  الدينية المؤمنة

  .)2(من النخيلة متوجهاً إلى صفين

  )م805 -هـ 190ت(تليد بن سليمان، أبو إدريس، المحاربي، األعرج 

ليس : وقال) م847-هـت( كذبه ابن )3(كوفي  وقال 4)( يشتم عثمان، 

أبو  بكر وعمر): م888-هـ275(عنه يشتم   ضعفه النسائي ،)5(رافض

): م975-هـ365ت( وقال ابن ،)6()م915-هـت(

78)(ضعيفة   .)(في الطبقة الثامنة) م1448-هـ852ت( عده ابن حجر ،

مزاحم  اتفقت اآلراء على ضعفه، أخذ عنه نصر 

 
  .64ص، 1 ابن حجر، تقريب، ج )1(

  .133 نصر، وقعه، ص )2(

الـذهبي،  . 516، ص 2ابن عدي، الكامـل، ج    . 171، ص 1العقيلي، الضعفاء، ج  . 158، ص 2 البخاري، التاريخ، ج    )3(

  .358، ص1ميزان، ج

الـرازي،  . 171، ص 12العقيلي، الـضعفاء، ج   . 159، ص 2البخاري، التاريخ، ج  . 66، ص 2 ابن معين، التاريخ، ج     )4(

  .358، ص1الذهبي، ميزان، ج. 516، ص2بن عدي، الكامل، جا. 447، ص2الجرح، ج

  .358، ص1 الذهبي، ميزان، ج )5(

  .358، ص1الذهبي، ميزان، ج. 516، ص2ابن عدي، الكامل، ج. 91 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )6(

  .517، ص2 ابن عدي، الكامل، ج )7(

  .112، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )8(

  .220 نصر، وقعة، ص  )9(
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  )م783-هـ167ت( اهللا جعفر بن زياد األحمر، أبو عبد

صالح ): م855-هـ241ت( وقال عنه ابن حنبل 2)()م847-هـ233ت( وثقه ابن معين ،1)(كوفي

 وقال عنه أبو ،4)(مائل عن الطريق: فقال عنه) م872-هـ259ت( أما الجوزجاني 3)(الحديث

شيعي ): م975-هـ365ت( كما قال ابن عدي ،5)(شيعي صدوق): م888-هـ275ت(داود 

  .7)(كان من رؤساء الشيعة بخراسان ،6)(صالح

 روى له أبو ،8)(صدوق يتشيع، عداده في الطبقة السابعة) م1448-هـ852ت(قال ابن حجر 

 ،9)()م915-هـ303ت(والنسائي ) م892 -هـ279ت(والترمذي ) م888-هـ275ت(داود 

 رغم  اتفقت اآلراء على صدقه وثقته،10)(حمل الحسن بن صالح بن حي على ترك صالة الجمعة

كون ميوله شيعية واضحة، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة، تبين ضعف مكانة معاوية 

عن موت معاوية بن أبي سفيان على ) (حديث للرسول : بن أبي سفيان في اإلسالم، وهي

  .11)(غير ملته

 
  .79، ص2ابن حجر، تهذيب، ج. 406، ص1الذهبي، ميزان، ج. 398، ص3 المزي، تهذيب، ج )1(

البغـدادي،  . 564، ص 2ابن عدي، الكامـل، ج    . 480، ص 2الرازي، الجرح، ج  . 186، ص 1 العقيلي، الضعفاء، ج    )2(

  .406، ص1الذهبي، ميزان، ج. 398، ص 3المزي، تهذيب، ج. 150، ص7تاريخ، ج

الذهبي، ميزان،  . 398، ص   3المزي، تهذيب، ج  . 480، ص 2الرازي، الجرح، ج  . 168، ص 1اء، ج  العقيلي، الضعف   )3(

  . 407، ص1ج

المزي، تهـذيب،   . 150، ص   7البغدادي، تاريخ، ج  . 564، ص 2ابن عدي، الكامل، ج   . 59 الجوزجاني، أحوال، ص    )4(

  .79، ص2ابن حجر، تهذيب، ج. 398، ص 3ج

  .79، ص2ابن حجر، تهذيب، ج. 407، ص1هبي، ميزان، جالذ. 398، ص 3 المزي، تهذيب، ج )5(

  .407، ص1الذهبي، ميزان، ج. 564، ص2 ابن عدي، الكامل، ج )6(

  .407، ص1الذهبي، ميزان، ج. 398، ص 3المزي، تهذيب، ج. 150، ص 7 البغدادي، تاريخ، ج )7(

  .130، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )8(

  .400، ص 3 المزي، تهذيب، ج )9(

  .80، ص 2ابن حجر، تهذيب، ج. 187، ص 1قيلي، الضعفاء، ج الع )10(

  .217 نصر، وقعة، ص  )11(
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  )م784-هـ168ت(الحسن بن صالح بن حي، أبو عبد اهللا الهمداني، الثوري 

  .4)( كان يترك الجمعة3)( رمي بالتشيع2)(ه عابد فقي1)(كوفي

 وقال ابن حنبل ،5)()م915-هـ303ت( والنسائي ،)م847-هـ233ت(وثقه ابن معين 

 هو ثقة، ،)م938-هـ327ت( وقال الرازي ،6)(روايته صحيحة، متفقة): م855-هـ241ت(

  .7)(حافظ، متقن

إمامة ولد "و" التوحيد"فقه  صنف في ال8)(في الطبقة السابعة) م1448-هـ852ت(عده ابن حجر 

  .9)("الجامع"و" علي من فاطمه

يالحظ اتفاق اآلراء حول ثقته، وإن كانت ميوله شيعية زيدية، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية 

) (واحدة جاءت للتأكيد على مكانة عمار بن ياسر اإلسالمية وأهميتها، وهي حديث للرسول 

  .10)(ردار حول اشتياق الجنة إلى عمار بن ياس

 
  .216، ص1الذهبي، تذكرة، مج. 805، ص2البسوي ، المعرفة، ج. 295، ص2 البخاري، التاريخ، ج )1(

  .167، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 496، ص1، وميزان، ج216، ص1 الذهبي، تذكرة، مج )2(

  .193، ص2لي، خير الدين، اإلعالم، جالزرك:  أنظر أيضاً-

  .167، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 216، ص1 الذهبي، تذكرة، مج )3(

  .231، ص3كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج:  أنظر أيضاً-

، 2ابن حجر، تهذيب، ج   . 496، ص 1، وميزان، ج  217، ص 1الذهبي، تذكرة، مج  . 805، ص 2 البسوي ، المعرفة، ج     )4(

  .249ص

  .496، ص1الذهبي، ميزان، ج. 354، ص 4المزي، تهذيب، ج. 18، ص3، الجرح، ج الرازي )5(

  . 216، ص1الذهبي، تذكرة، مج. 354، ص 4المزي، تهذيب، ج. 18، ص3 الرازي، الجرح، ج )6(

  .216، ص1الذهبي، تذكرة، مج. 18، ص3 الرازي، الجرح، ج )7(

  .167، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )8(

  .312رست، ص ابن النديم، الفه )9(

  .231، ص3كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج. 193، ص2الزركلي، خير الدين، اإلعالم، ج:  انظر أيضاً-

  .323 نصر، وقعة، ص  )10(
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  )م796 -هـ 180ت(، وقيل الحكم بن أبي خالد فزاريالحكم بن ظهير ال

   وقال البخاري2)(ليس بثقة، متروك): م847-هـ233ت( قال عنه ابن معين ،1)(كوفي

  .4)(ساقط) م872-هـ259ت( وقال الجوزجاني 3)(منكر الحديث) م869 -هـ 256ت  (

) (قال كان يشتم أصحاب محمد في المجروحين و) م965 -هـ 354ت(عده ابن حبان 

  .6)( إال أنه عاد وذكره في الثقات5)(ويروي عن الثقات األشياء الموضوعات

اختلفت اآلراء حوله، ويمكن القول إنه أقرب إلى الضعف، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية 

عن ضرب عنق معاوية إذا ) (واحدة جاءت مشككة في إسالم معاوية، هي حديث للرسول 

  .7)(لى منبرةخطب ع

  )م793 -هـ 177ت (شريك بن عبد اهللا بن أبي شريك النخعي، أبو عبد اهللا 

) م842-هـ230ت(، وثقه ابن سعد 10)(، كان جده قد شهد القادسية9)(، ولي قضاءها8)(كوفي

  .11)()م874-هـ261ت(والعجلي ) م847 -هـ 233ت(وابن معين 

 
ابن حجر،  . 83، ص 5المزي، تهذيب، ج  . 188، ص 6ابن حبان، الثقات، ج   . 345،  338، ص 2 البخاري، التاريخ، ج    )1(

  .366، ص2تهذيب، ج

  .371، ص1ن، ج الذهبي، ميزا )2(

  .345، ص1 البخاري، التاريخ، ج )3(

  .94، 52 الجوزجاني، أحوال، ص )4(

  .250، ص1 ابن حبان، المجروحين، ج )5(

  .189، ص6 ابن حبان، الثقات، ج )6(

  .216 نصر، وقعة، ص  )7(

، 8ي، تهذيب،ج المز. 217العجلي، تاريخ، ص  . 236، ص 4البخاري، التاريخ، ج  . 378، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )8(

  .293، ص4، وتهذيب، ج251، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 334ص 

ابن حجـر،   . 444، ص 6ابن حبان، الثقات، ج   . 236، ص 4البخاري، التاريخ، ج  . 378، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )9(

  .251، ص1تقريب، ج

  .280، ص9البغدادي، تاريخ، ج. 378، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )10(

  217العجلي، تاريخ، ص. 251، ص2ابن معين، التاريخ، ج. 378، ص6بقات، ج ابن سعد، الط )11(
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، وقال عنه 1)(، مضطرب الحديثسيء الحفظ): م872 -هـ 259ت(وقال عنه الجوزجاني 

في ) م933 -هـ 322ت(، ذكره العقيلي 2)(ليس به بأس): م915 -هـ 303ت(النسائي 

كان : في الثقات، لكنه عاد وقال) م965 -هـ354ت(، بينما ذكره ابن حبان البستي 3)(الضعفاء

  .4)(يخطئ في آخر أمره

، عد في الطبقة 5)( حفظهصدوق يخطئ كثيراً، تغير) م1448 -هـ 852(وقال ابن حجر 

  .6)(الثامنة

هناك تناقض واضح في اآلراء حوله، لكنه أقرب إلى الثقة، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية 

عن ) (حديث للرسول : واحدة جاءت مشككة في إسالم معاوية، وتدني مكانته الدينية وهي

  .7)(موت معاوية على غير سنته

  )م741 -هـ124ت(عبد العزيز بن الخطاب، أبو الحسن 

-هـ303ت(، ووثقه النسائي 10)()م938-هـ327ت(، صدقه الرازي 9)(، سكن البصرة8)(كوفي

  ، عده ابن حجر 12)(ثقة إمام) م1347-هـ748ت(الذهبي :  وقال عنه11)()م915

  

 
  .295، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 339، ص8المزي، تهذيب، ج.  الجوزجاني، أحوال، ترجمة )1(

  .295، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 340، ص 8المزي، تهذيب، ج. 270 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )2(

  .193 ص ،2 العقيلي، الضعفاء، ج )3(

  .259، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 444، ص6 ابن حبان، الثقات، ج )4(

  169ابن خياط، الطبقات، ص .251، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )5(

  169ابن خياط، الطبقات، ص. 251، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )6(

  .219 نصر، وقعة، ص  )7(

الذهبي، سـير،   . 491، ص 11 المزي، تهذيب، ج   .381، ص 5الرازي، الجرح، ج  . 29، ص 6 البخاري، التاريخ، ج    )8(

  .508، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 174، ص2، والكاشف، ج425، ص10ج

ابن حجر، تهذيب،   . 425، ص 10الذهبي، سير، ج  . 381، ص 5الرازي، الجرح، ج  . 29، ص 6 البخاري، التاريخ، ج    )9(

  .299، ص6ج

  .381، ص5 الرازي، الجرح، ج )10(

  .492ص ، 11 المزي، تهذيب، ج )11(

  .174، ص2، والكاشف، ج425، ص10 الذهبي، سير، ج )12(
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  .1)(من كبار الطبقة العاشرة) م1448-هـ852ت(

ة واحدة جاءت لتدل على مكانة أجمعت اآلراء السابقة على ثقته، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواي

عن قتل معاوية بن أبي سفيان إذا خطب ) (معاوية المتدنية في اإلسالم، وهي حديث للرسول 

  .2)(على منبره

  )م776-هـ160ت(عبد الغفار بن القاسم، أبو مريم، األنصاري 

اري ، وقال عنه البخ4)(ليس بشيء وال بثقة): م847-هـ233ت(، قال عنه ابن معين 3)(كوفي

، وتركه النسائي 6)()م890-هـ277ت(، ضعفه البسوي 5)(ليس بالقوي): م869-هـ256ت(

، كما تركه الرازي 8)(في الضعفاء) م933-هـ322ت(، وذكره العقيلي 7)()م915-هـ303ت(

- هـ354ت (، وذكره ابن حبان 9)(كان من رؤساء الشيعة: ، وقال عنه)م938-هـ327ت(

  .10)( يجوز االحتجاج بهال: في المجروحين، وقال) م965

كان له أحاديث صالحة، وكان غالياً في التشيع، يكتب : فقال) م975-هـ365ت(أما ابن عدي 

  .11)(حديثه مع ضعفه

 
  .508، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )1(

  .221 نصر، وقعة، ص  )2(

العقيلـي،  . 388النسائي، الـضعفاء، ترجمـة      . 34، ص 2البسوي ، المعرفة، ج   . 122، ص 6 البخاري، التاريخ، ج    )3(

  .143، ص2ان، المجروحين، جابن حب. 53، ص6الرازي، الجرح، ج. 100، ص3الضعفاء، ج

ابـن عـدي،    . 54، ص 6الرازي، الجرح، ج  . 102، ص 3العقيلي، الضعفاء، ج  . 298، ص 3 ابن معين، التاريخ، ج     )4(

  .42، ص4ابن حجر، لسان، ج. 640، ص2الذهبي، ميزان، ج. 1964، ص5الكامل، ج

  .42، ص4سان، جابن حجر، ل. 640، ص2الذهبي، ميزان، ج. 122، ص6 البخاري، التاريخ، ج )5(

  .34، ص3 البسوي، المعرفة، ج )6(

  .42، ص4ابن حجر، لسان، ج. 640، ص2الذهبي، ميزان، ج. 388 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )7(

  .100، ص3 العقيلي، الضعفاء، ج )8(

  .42، ص4ابن حجر، لسان، ج. 640، ص2الذهبي، ميزان، ج. 54، ص6 الرازي، الجرح، ج )9(

  .143، ص2مجروحين، ج ابن حبان، ال )10(

  .42، ص4ابن حجر، لسان، ج. 1965، ص5 ابن عدي، الكامل، ج )11(
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رافضي ليس ): م1347-هـ748ت(، وقال عنه الذهبي 1)()م995-هـ385ت(ضعفّه الدارقطني 

  .2)(بثقة

 هو أقرب 3)(بثقة، من رؤوس الشيعةكان رافضياً ليس : فقال) م1448 -هـ 852(أما ابن حجر 

إلى الضعف، حيث اتفقت اآلراء السابقة على ذلك، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة جاءت 

وهي حديث للرسول ) (للتأكيد على سوء مكانة معاوية وأبيه اإلسالمية، وبعدهما عن الرسول 

) (عن لعن معاوية بن أبي سفيان وأبيه)(4.  

  )م788- هـ172ت(يل بن أبي المقدام الحداد بن هرمز أبو ثابت  بن ثابت، وقوعمر

، وقال عنه 6)(ليس بثقة وال هو مأمون: وقال) م847-هـ233ت(، ضعفه ابن معين 5)(كوفي

، 8)()م915-هـ303ت(، كما تركه النسائي، 7)(ليس بالقوي): م869-هـ256ت (البخاري 

  .9)(، شديد التشيعرديء الرأي: وقال عنه) م938-هـ327ت(وضعفه الرازي 

، 10)(يروي الموضوعات: في المجروحين، وقال عنه) م965-هـ354ت(ذكره ابن حبان البستي 

  ، كذلك ذكره الدارقطني 11)(الضعف على رواياته بين: فقال) م975-هـ365ت(أما ابن عدي 

  

 
  .42، ص4ابن حجر، لسان، ج. 356 الدارقطني، الضعفاء، ترجمة  )1(

  .640، ص2 الذهبي، ميزان، ج )2(

  .42، ص4 ابن حجر، لسان، ج )3(

  .218 نصر، وقعة، ص  )4(

. 1772، ص 5ابن عـدي، الكامـل، ج     . 261، ص   3العقيلي، الضعفاء، ج  . 336،  285، ص 3التاريخ، ج البخاري،    )5(

  .66، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 249، ص3الذهبي، ميزان، ج. 401الدارقطني، الضعفاء، ترجمة 

. 1772، ص 5ابـن عـدي، الكامـل، ج      . 223، ص 6الرازي، الجرح، ج  . 336،  285، ص 3 ابن معين، التاريخ، ج     )6(

  .249، ص3الذهبي، ميزان، ج

، 3الذهبي، ميزان، ج  . 261، ص 3العقيلي، الضعفاء، ج  . 257، والضعفاء، ترجمة    319، ص 6 البخاري، التاريخ، ج    )7(

  .249ص

  . 249، ص3الذهبي، ميزان، ج. 1772، ص5ابن عدي، الكامل، ج. 450 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )8(

  .223، ص6 الرازي، الجرح، ج )9(

  .249، ص3الذهبي، ميزان، ج. 76، ص2 ابن حبان، المجروحين، ج )10(

  .1773، ص 5 ابن عدي، الكامل، ج )11(
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  .2)(رمي بالرفض) م1448-هـ852ت(، وقال ابن حجر 1)(في ضعفائه) م995-هـ385ت(

آلراء على ضعفه وعدم صحة حديثه، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة جاءت أجمعت ا

على قتله، وهي حديث ) (للتأكيد على ضعف مكانة معاوية في اإلسالم، وحث الرسول 

  .3)(عن قتل معاوية بن أبي سفيان إذا خطب على منبره) (للرسول 

  

  )م737-هـ120ت(عمرو بن خالد، القرشي، الواسطي، أبو خالد 

، وقال عنه 5)()م855-هـ241ت(، وابن حنبل )م847-هـ233ت(، كذبه ابن معين 4)(كوفي

): م872-هـ259ت( كما قال عنه الجوزجاني 6)( .منكر الحديث): م869-هـ256ت(البخاري 

، ذكره ابن حبان 8)(ال يكتب حديثه ليس بثقة): م915-هـ303ت(، وقال عنه النسائي 7)(غير ثقة

كان ممن يروي الموضوعات عن : "في المجروحين، وقال عنه) م965-هـ354ت (البستي 

 10)()م995 -هـ 385ت(، كذبه الدارقطني 9)("االثبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد بها

  .11)(وعده في الطبقة الثامنة) م1448 -هـ 852(وتركه ابن حجر 

 
  .401 الدارقطني، الضعفاء، ترجمة  )1(

  .66، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )2(

  .216 نصر، وقعة، ص  )3(

  .68، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 230، ص3 الرازي، الجرح، ج )4(

المـزي،  . 1774، ص 5ابن عدي، الكامـل، ج . 230، ص3الرازي، الجرح، ج. 269، ص 3 العقيلي، الضعفاء، ج    )5(

  .275، ص3الذهبي، ميزان، ج. 24، ص15تهذيب، ج

  .269، ص3العقيلي، الضعفاء، ج. 259 البخاري، الضعفاء، ترجمة  )6(

  .25، ص15المزي، تهذيب، ج. 69 الجوزجاني، أحوال، ص )7(

  .25، ص15المزي، تهذيب، ج. 449 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )8(

  .76، ص2 ابن حبان، المجروحين، ج )9(

  .257، ص3الذهبي، ميزان، ج. 25، ص15المزي، تهذيب، ج. 402 الدارقطني، الضعفاء، ترجمة  )10(

  .69، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )11(
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 مزاحم رواية واحدة فيها اهتمام اتفقت اآلراء السابقة على ضعفه، وعدم ثقته، أخذ عنه نصر بن

واضح بشخص علي ومتابعته حتى في طريق سيره إلى المعركة، وفي ذلك تحيز واضح، وهي 

  .1)(عن الطريق التي سلكها جيش علي بن أبي طالب إلى صفين

  

  )م770-هـ153ت(فطر بن خليفة القرشي، المخزومي، أبو بكر، الحنّاط 

، كما 4)(من الناس من يستضعفه: وقال) م844-هـ230ت(، وثقه ابن سعد 3)(، شيعي2)(كوفي

ثقة صالح ): م855 -هـ 241ت(، وقال عنه ابن حنبل 5)()م847 -هـ 233ت(وثقه ابن معين 

زائغاً، غير ) م872-هـ259ت(واعتبره الجوزجاني . 6)(الحديث، حديثه حديث رجل كيْس

-هـ303ت( أما النسائي 8)(حسن الحديث: وقال) م874-هـ261ت(ووثقه العجلي . 7)(ثقة

ال بأس ): م975-هـ365ت(، كما قال عنه ابن عدي 9)(ليس به بأس، حافظ كيس: فقال) م915

وصدقه . 11)(في ثقاته) م965-هـ354ت (ذكره ابن حبان البستي . 10)(به وهو ممن يكتب حديثه

  .12)(وعده في الطبقة الخامسة) م1448 -هـ 852(ابن حجر 

 
  .134 نصر، وقعة، ص )1(

ن حجر، تقريب،   اب. 363، ص 3الذهبي، ميزان، ج  . 123، ص 15المزي، تهذيب، ج  . 90، ص 7 الرازي، الجرح، ج    )2(

  .114، ص2ج

  .114، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 385 العجلي، تاريخ، ص )3(

  .364، ص3الذهبي، ميزان، ج. 364، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

الذهبي، ميـزان،   . 124، ص 15المزي، تهذيب، ج  . 90، ص 7الرازي، الجرح، ج  . 466، ص 3 العقيلي، الضعفاء، ج    )5(

  .271، ص8 جابن حجر، تهذيب،. 364، ص3ج

ابن حجر، تهذيب،   . 364، ص 3الذهبي، ميزان، ج  . 90، ص 7الرازي، الجرح، ج  . 466، ص 3 العقيلي، الضعفاء، ج    )6(

  .271، ص8ج

  .364، ص3الذهبي، ميزان، ج. 66 الجوزجاني، أحوال، ص )7(

  .124، ص15المزي، تهذيب، ج. 385 العجلي، تاريخ، ص )8(

  .364، ص3هبي، ميزان، جالذ. 124، ص15 المزي، تهذيب، ج )9(

  .2057، ص6 ابن عدي، الكامل، ج )10(

  .323، ص7 ابن حبان، الثقات، ج )11(

  .114، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )12(
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سابقة قد وثقته، رغم موقفه من أهل الشام، أخذ عنه نصر بن مزاحم يالحظ أن معظم اآلراء ال

رواية واحدة جاءت مشككة في إسالم أهل الشام عامة، وهي عن شك عمار بن ياسر في إسالم 

  .1)(أنصار معاوية

  

 محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل بن يسار بن كوتان المديني

  )م768 -هـ 151ت (

صدوق يدلّس، رمي ): م1448 -هـ 852(، قال عنه ابن حجر 3)(الحديث ثبتٌ في 2)(مدني ثقة

ليس : وقال) م847 -هـ 233ت(، وثقه ابن معين 4)(بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة

، وقال عنه أبو داود 6)(في الصحيح) م869-هـ256ت (، استشهد به البخاري 5)(بحجة

وقال . 7)(ال يحتج به:  قال عنه)م995-هـ385ت (قدري، والدارقطني ): م888-هـ275ت(

: فقال عنه) م1347-هـ748ت(، أما الذهبي 8)(ال بأس به): م975-هـ365ت(عنه ابن عدي 

  .9)("وثقه غير واحد، ووهاه آخرون، وهو صالح الحديث"

الناس يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من ): "م872-هـ259ت(وقال عنه الجوزجاني 

  ، صنف كتاب الخلفاء 11)("ليس بالقوي: "فقال عنه) م915-هـ303ت(أما النسائي  ،10)("البدع

  

 
  .216 نصر، وقعة، ص  )1(

  .400العجلي، تاريخ، ص. 322-321، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج )2(

  .383، 380، ص7 ابن حبان، الثقات، ج )3(

  .153، ص2ب، ج ابن حجر، تقري )4(

  .468، ص3 الذهبي، ميزان، ج )5(

  .83، ص16 المزي، تهذيب، ج )6(

  .469، 468، ص3 الذهبي، ميزان، ج )7(

  .183، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )8(

  .469، 468، ص3 الذهبي، ميزان، ج )9(

  .136 الجوزجاني، أحوال، ص )10(

  .211 النسائي، الضعفاء، ص )11(
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  .1)(وكتاب السيرة والمبتدأ والمغازي

اختلفت اآلراء حوله فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، لكنه أقرب إلى الصدق، أخذ عنه نصر 

ى بن مزاحم رواية واحدة جاءت لتدل على أخالقيات جماعة علي في القتال واالهتمام بجرح

  .المعركة وعدم تركههم

وهي مطالبة عبد الرحمن بن كلدة علي بن أبي طالب بجعل جرحاه في صفين من وراء القتلى 

 .2)(إذ الغلبة لمن فعل ذلك

  

  )م784-هـ168ت( بن كهيل الحضرمي، أبو جعفر ةيحيى بن سلم

): م847 -هـ 233ت( وقال عنه ابن معين 4)()م844 -هـ 230ت(، ضعفه ابن سعد 3)(كوفي

، ضعفه العجلي 6)(في حديثه مناكير): م869-هـ256ت (كما قال عنه البخاري . 5)(ليس بشيء

 - هـ 277ت(البسوي : كما ضعفه كل من. 7)(كان يغلو في التشيع: وقال) م874-هـ261ت(

وقال عنه النسائي . 8)()م995 -هـ 385ت(والدارقطني ) م915-هـ322ت(والعقيلي ) م890

  .9)(بثقةليس ): م915-هـ303ت(

 
  .105 ص ابن النديم، الفهرست، )1(

 .394نصر، وقعة، ص )  2(

ابـن  . 112، ص 3ابن حبان، المجـروحين، ج    . 631النسائي، الضعفاء، ترجمه    . 277، ص 4 البخاري، التاريخ، ج    )3(

، 11، وتهذيب، ج  349، ص 2ابن حجر، تقريب، ج   . 113، ص 20المزي، تهذيب، ج  . 2653، ص 7عدي، الكامل، ج  

  .197ص

  .380، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج )4(

المـزي،  . 2654، ص 7ابن عدي، الكامـل، ج    . 405، ص 4العقيلي، الضعفاء، ج  . 277، ص 3 ابن معين، تاريخ، ج     )5(

  .197، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 113، ص20تهذيب، ج

ابن عـدي، الكامـل،     . 405، ص 4العقيلي، الضعفاء، ج  . 397، والضعفاء، ترجمه    277، ص 4 البخاري، التاريخ، ج    )6(

  .197، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 113، ص20هذيب، جالمزي، ت. 2654، ص7ج

  .197، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 472 العجلي، تاريخ، ص )7(

  .574الدارقطني، الضعفاء، ترجمة . 405، ص4العقيلي، الضعفاء، ج. 36 البسوي، المعرفة، ص )8(

  .113، ص20ب، جالمزي، تهذي. 2654، ص7ابن عدي، الكامل، ج. 631 النسائي، الضعفاء، ترجمة  )9(
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في حين قال ابن عدي . 1)(في ثقاته، ثم عاد وضعفه) م965-هـ354ت (ذكره ابن حبان البستي 

  .2)(يكتب حديثه مع ضعفه): م975-هـ365ت(

 يالحظ من 4)(، وعده في الطبقة التاسعة3)(وقال، كان شيعياً) م1448 -هـ 852(تركه ابن حجر 

  .خالل اآلراء السابقة أنه أقرب إلى الضعف

أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تدل على كفر معاوية وصدق إسالم علي بن أبي طالب، 

عن مبايعة معاوية األمة على كفره عند باب ) (وهي رواية رجل من الشام لحديث الرسول 

  .5)(اللد ولحاقه بعلي

  

  )م769-هـ152ت(يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو إسرائيل 

، وضعفه ابن 7)()م874-هـ261ت(و العجلي ) م844 -هـ 230ت(قه ابن سعد ، وث6)(كوفي

) م915-هـ303ت(، وقال عنه النسائي "8)(حديثه مضطرب: "وقال) م855 -هـ 241ت(حنبل 

  .10)(في الضعفاء) م915-هـ322ت(،  وذكره العقيلي 9)(ليس به بأس

 
ابن حجر، تهذيب،   . 114، ص 20المزي، تهذيب، ج  . 112، ص 3، والمجروحين، ج  595، ص 7 ابن حبان، الثقات، ج     )1(

  .197، ص11ج

  .2655، ص7 ابن عدي، الكامل، ج )2(

  .349، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )3(

  ن. م )4(

   نصر، وقعة، ص  )5(

ابـن عـدي،   . 65، ص7ابن حبان، الثقات، ج. 408، ص 8لتاريخ، ج البخاري، ا . 363، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )6(

، 11، وتهـذيب، ج   384، ص 2ابن حجـر، تقريـب، ج     . 524، ص 20المزي، تهذيب، ج  . 2654، ص 7الكامل، ج 

  . 380ص

ابن حجر، تهـذيب،    . 525، ص 20المزي، تهذيب، ج  . 486العجلي، تاريخ، ص  . 363، ص 6 ابن سعد، الطبقات، ج     )7(

  .382، ص11ج

ابـن عـدي،    . 244، ص 9الرازي، الجـرح، ج   . 458، ص 4العقيلي، الضعفاء، ج  . 42، ص 2بن حنبل، العلل، ج    ا  )8(

  . 382، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 526، ص205المزي، تهذيب، . 2636، ص7الكامل، ج

  .383، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 527، ص20 المزي، تهذيب، ج )9(

  .456، ص4 العقيلي، الضعفاء، ج )10(
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   ذكره ابن حبان  في حين1)(ال يحتج بحديثه: ، وقال)م938-هـ327ت(صدقه الرازي 

. 3)(له أحاديث حسان) م975-هـ365ت(، وقال ابن عدي 2)(في ثقاته) م965-هـ354ت (

في الطبقة ) م844 -هـ 230ت(، وعده ابن سعد 4)()م1448 -هـ 852(صدقه ابن حجر 

 -هـ 852( و ابن حجر 6)(في الطبقة السابعة) م854-هـ240ت(، وابن خياط 5)(السادسة

  .7)(لخامسةفي الطبقة ا) م1448

 تقييمه اآلراء، وهو محدث يمكن قبول بعض حديثه، أخذ عنه نصر بن مزاحم اختلفت حول

رواية واحدة فيها داللة واضحة على أن قتال أهل العراق على حق، وهي عن قول يزيد بن 

  .8)(هاني السبيعي في قتال مواله مهران على الماء مع أهل العراق

  

  *أبيض بن األغر بن الصباح

 وقال الدارقطني 10)(يكتب حديثه) م869-هـ256ت (، قال البخاري 9)(في من بني منقركو

في ) م965-هـ354ت (، بينما ذكره ابن حبان 11)(ليس بالقوي) م995 -هـ 385ت(

  .12)(الثقات

 
  .382، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 526، ص20المزي، تهذيب، ج. 244، ص9رازي، الجرح، ج ال )1(

  .526، ص20المزي، تهذيب، ج. 650، ص7 ابن حبان، الثقات، ج )2(

  .382، ص11ابن حجر، تهذيب، ج. 527، ص20المزي، تهذيب، ج. 2636، ص7 ابن عدي، الكامل، ج )3(

  .384، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )4(

  .525، ص20المزي، تهذيب، ج. 363، ص6ن سعد، الطبقات، ج اب )5(

  .168 ابن خياط، الطبقات، ص )6(

  .384، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )7(

  .184 نصر، وقعة، ص )8(

 .لم أعثر على تاريخ وفاته* 

  .311، ص2 الرازي، الجرح، ج )9(

  .60، ص2 البخاري، التاريخ، ج )10(

  .129، ص1 ابن حجر، لسان، ج )11(

  .129ن، ص. م )12(
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لب عبد اهللا بن بديل الخزاعي على ميمنته، وعبد اهللا بن العباس على ميسرته في 

  .)2(صفين

**

ك 7ن(ي

أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تشير إلى ارتباط علي بن أبي طالب بالقرآن، واستخدامه 

  .)(1كـهـيـعـص وهي عن قراءة علي بن أبي طالب في كل قتال في كل خطة يخطوها،

  

  *اسماعيل بن أبي عميرة

اقتبس عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تدلل على إشراف علي بنفسه على قيادة الجيش، مما 

يؤكد على كونه قائداً ميدانياً في المعركة، إضافة إلى كونه خليفة المسلمين، وهي عن وضع علي 

طابن أبي 

  

  خوط، أبو أمية، الحبطي أيوب بن

()3بصر عنه) م84 -هـ 233ت(، ضعفه اب معين  تب حديثه: وقال ، )4ليس بشيء، ال ي

قطني ، والدار)م915-هـ303ت(، والنسائي )م872-هـ259ت(وتركه الجوزجاني 

                                                 
  .1، آية )مكية(سورة مريم . 231 نصر، وقعة، ص  )1(

الذهبي، . 341، ص 1ابن عدي، الكامل، ج   . 166، ص 1 ج    )3(

ابـن عـدي،   . 246، ص2الرازي، الجرح، ج. 110، ص )4(

 .لم أعثر له على ترجمة* 

  .208 نصر، وقعة، ص )2(

 .لم أعثر له على تاريخ وفاة** 

ابن حبان، المجروحين،. 246، ص 2 الرازي، الجرح، ج   

  .89، ص1ر، تقريب، جابن حج. 286، ص1ميزان، ج

1العقيلي، الضعفاء، ج. 145، ص 4 ابن معين، التاريخ، ج    

  .89، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 341، ص1الكامل، ج
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  .)2(ث

وذلك 

من خالل اآلراء السابقة، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تدين قاتلي عمار بن ياسر 

  .)5(عن مقتل عمار بن ياسر) (سول 

،

ن بن مزاحم رواية واحدة تبين النظرة السيئة لعلي عن كربالء، وحثه 

ها في أثناء المرور فيها متوجهاً إلى صفين، وهي قول علي عنها 
)8(

                                                

: في المجروحين، وقال عنه) م965-هـ354ت (كما ذكره ابن حبان . 1)()م995 -هـ 385ت(

منكر الحدي

كان يقول بالقدر وكان أمياً ال يكتب، كثير الغلط، كثير ): م938-هـ327ت(وقال عنه الرازي 

  .3)(الوهم

عليه واضح ، الضعف )4(، وعده في الطبقة الخامسة)م1448 -هـ 852(تركه ابن حجر 

وتخرجهم من جادة اإليمان، دارت حول حديث للر

  

  *سعيد بن حكيم، أبو زيد، الطحان العبسي

 الترجمة عنه قليلة، وهو أقرب إلى )7(هو شيخ): م938-هـ327ت(، قال عنه الرازي 6)(كوفي

صر الصدق، اقتبس عنه 

على اإلسراع في الخروج من

  .أنها ذات كرب وبالء

  **سليمان بن أبي راشد

 
ي، الـذهب . 108الدارقطني، الـضعفاء، ترجمـه    . 26النسائي، الضعفاء، ترجمة    . 147 الجوزجاني، أحوال، ترجمة      )1(

  .286، ص1ميزان، ج

  .166، ص1 ابن حبان، المجروحين، ج )2(

  .341، ص1ابن عدي، الكامل، ج. 246، ص2 الرازي، الجرح، ج )3(

  .89، ص1 ابن حجر، تقريب، ج )4(

  .326 نصر، وقعة، ص  )5(

 لم أعثر له على تاريخ وفاة* 

  .15، ص4 الرازي، الجرح، ج )6(

  .15ن، ص. م )7(

  .142 نصر، وقعة، ص )8(

 لم أعثر له على ترجمة** 



 78

  .وها عليه

 بن مزاحم رواية واحدة أراد منها تبرئة علي بن أبي طالب من دم عثمان بن أخذ عنه نصر

عفان، حيث قتله الناس ألشياء عاب
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  طالبة بدم عثمان بن عفان، ورفضه ذلك 
)1(

  

  .)7(كان رافضياً غالياً، يقلب األخبار: وقال عنه) م965

، قال عنه ابن حجر )8(عدة أحاديث في فضائل أهل البيت) م97
)9(

وهي ) (القة ووثاقتها بينه وبين الرسول 

 (في منامه)10(.  

وهي عن رسل معاوية إلى علي بن أبي طالب للم

  .لمبايعة الناس له على الخالفة

*بي، أبو داود النحويسليمان بن قرم بن معاذ، التميمي، الض

23)(كوفي

4

56

، بينما وثقه ابن حنبل )(ليس بشيء: وقال عنه) م847 -هـ 233ت(، ضعفه ابن معين 

، وقال عنه النسائي )(ال أرى به بأساً، لكنه كان يفرط في التشيع: وقال) م855 -هـ 241ت(

، )(لمتينليس با) م938-هـ327ت(، كما قال الرازي عنه )(ليس بالقوي): م915-هـ303ت(

-هـ354ت (ضعفه ابن حبان 

5-هـ365ت(روى له ابن عدي 

  .سيء الحفظ، يتشيع، وعده في الطبقة السابعة): م1448 -هـ 852(

وله الشيعية لتأيده علياً، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة اختلفت حوله اآلراء، وتالحظ مي

فيها تأكيد على مكانة علي الدينية وعلى صدق الع

(رؤية علي الرسول 

                                                 
  .200 نصر، وقعة، ص  )1(

 على تاريخ وفاتهلم أعثر * 

  .187، ص4ابن حجر، تهذيب، ج. 94، ص8 المزي، تهذيب، ج )2(

  .1105، ص3ابن عدي، الكامل، ج. 322، ص1 ابن حبان، المجروحين، ج )3(

ابن حجر، تهـذيب،  . 219، ص2ي، ميزان، جالذهب. 94، ص8المزي، تهذيب، ج. 137، ص2، ج  

ابن حجر، تهـذيب،    . 219، ص 2هبي، ميزان، ج  

  .332، ص1ج

  .95، ص8المزي، تهذيب، ج. 1107-1106ص 

  .329، ص

  

 العقيلي، الضعفاء )4(

  .187، ص4ج

الذ. 95، ص 8المزي، تهذيب، ج  . 251 النسائي، الضعفاء، ترجمة      )5(

  .187، ص4ج

  .137، ص2 الرازي، الجرح، ج )6(

 ابن حبان، المجروحين،  )7(

، 3 ابن عدي، الكامل، ج )8(

1 ابن حجر، تقريب، ج )9(

.218 نصر، وقعة، ص  )10(
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حنبل،  ، وقال )2()م1448 -هـ 852(وابن حجر ) م855 -هـ 241ت( ابن

  .)4( عد في الطبقة الخامسة)3(صالح): م938-ـ

د الحضرمي بعد استيالء معسكر علي على الماء، بعدما منعهم إياه أهل الشام 

 **

ير من يفضل الدنيا على اآلخرة إلى 

 

أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تدل على حنكة معاوية في بحثه عن أشخاص لهم السابقة 

ية إلى عبد اهللا الرسول، ليكونوا عوناً له على علي، وهي عن كتب معاو

  *بي، أبو نصرضعبد اهللا بن عبد الرحمن، ال

، وثقه أحمد )1(كوفي

ه327ت(عنه الرازي 

يالحظ أن اآلراء أجمعت على ثقته، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تبين قوة أهل العراق 

ي حول موقف وصدقهم، وذلك الستيالئهم على الماء من أهل الشام بالقوة بعد منعهم إياه، وه

سليمان بن زيا

  . 5)(غداة الوصول إلى صفين

بن كردم بن مرثد   عبد اهللا

أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة أراد منها تبيان مص

هرمز أحد ملوك فارس، وهي عن حديث نرسا ممثالً ألهلزوال، كما كان مع كسرى بن 

  .6)(السواد مع علي بن أبي طالب عن ملوك فارس

  ***عطية بن غنى

في اإلسالم، وصحبة 

                                                 
لم *  له ترجمةأعثر 

  .262، ص5ابن حجر، تهذيب، ج. 96، ص5ج )2(

  429، ص1 ج )4(

  .262، ص5، وتهذيب، ج429، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 96، ص5 الرازي، الجرح، ج )1(

 الرازي، الجرح، 

  . 96، ص5 الرازي، الجرح، ج )3(

 ابن حجر، تقريب،

  .185 نصر، وقعة، ص )5(

 لم أعثر على تاريخ وفاته** 

  .14 نصر، وقعة، ص)6(

 له على ترجمةلم أعثر *** 



 81

اختيار ه

 فيها من جور ونفاق، وهي عن اختيار علي منزله صور لما وقع

  **سماعيل

 

- هـ303ت(كما تركه النسائي . )6(هو غير ثقة: وقال) م890-هـ277ت(وي 
)7()8(

   كما ذكره ابن حبان البستي ،البته

بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة خاصة دون أهل المدينة لعدم مبايعة علي 

  .1)(وجعل األمر شورى

  *الفيض بن محمد

أخذ عن نصر بن مزاحم رواية واحدة جاءت لتؤكد على عدم  علي قصر اإلمارة بل أراد 

منزالً عادياً ابتعاداً عن تلك الق

  .)2(في الكوفة

محمد بن مروان السدي الصغير، وهو محمد بن مروان بن عبد اهللا بن ا

34)(كوفي

5

  وقال عنه البخاري،)(ليس بثقة) م847-هـ233ت( قال عنه ابن معين ،

  .)(ال يكتب حديثه البته، سكتوا عنه) م869-هـ256ت  (

لبسضعفه ا

-هـ327ت( وقال عنه الرازي ،في ضعفائه) م933-هـ322ت(وذكره العقيلي . )م915

)9(ذاهب الحديث، متروك، ال يكتب حديثه ) م938

                                                 
  .71 نصر، وقعة، ص )1(

 له على ترجمةلم أعثر * 

  .5 نصر، وقعة، ص )2(

 على تاريخ وفاتهلم أعثر ** 

 البخار )3(

ص

، 6ابن عدي، الكامـل، ج    . 86، ص 8الرازي، الجرح، ج  . 340، ترجمة   ، والضعفاء 29، ص 1ي، التاريخ، ج   

  .206، ص2ابن حجر، تقريب، ج. 207، ص3المزي، تهذيب، ج. 291، ص3البغدادي، تاريخ، ج. 2266

المزي، تهذيب،  . 292، ص 3البغدادي، تاريخ، ج  . 86، ص 8الرازي، الجرح، ج  . 339، ص 3 ابن معين، التاريخ، ج     )4(

المـزي، تهـذيب،    . 2266، ص 6الكامل، ج   

  .186ص

  .207، ص17المزي، تهذيب، ج. 2267، ص6ابن عدي، الكامل، ج. 538مة 

.  

  207، ص17المزي، تهذيب، ج. 86ص

  .207، ص17ج

ابن عدي، . 340، والضعفاء، ترجمة    232، ص 1 البخاري، التاريخ، ج    )5(

  .207، ص17ج

، 3 البسوي، المعرفة، ج )6(

 النسائي، الضعفاء، ترج )7(

386، ص9 ابن حجر، تهذيب، ج.1696 العقيلي، الضعفاء، ترجمة  )8(

، 8 الرازي، الجرح، ج )9(
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2(نواياته بي(.  

جمعت اآلراء أ ،)3(ه في الطبقة الثامنةبالكذب، وعد) م1448 -هـ 852(اتهمه ابن حجر 

 وهي عن قول اهللا ، وعدم ثقته، أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة،المختلفة على ضعفه

) (فيمن يشري نفسه)4(.  

  * بن وعلهنمير

  .)5(مجهول) م1448 -هـ 852(وابن حجر ) م938-هـ327ت(قال عنه الرازي 

أخذ عنه نصر بن مزاحم رواية واحدة تدل على إشراف علي المباشر على سير أمور المعركة، 

  .)6(هي خطبة علي بن أبي طالب في تحريض أصحابه على قتال راية غسان في صفين

  :تالميذه

 هو الشخصية الوحيدة التي روت ،ر بن مزاحم على لسان تلميذ واحدوردت روايات نص

  .بعد أن أخذها عن أستاذه" وقعة صفين"تفاصيل كتاب 

 ،ولم تذكر كتب التراجم والسير المعلومات الكافية عنه حيث يبدو أنه التقى أستاذه في الكوفة

  . اوأخذ عنه مباشرة تفاصيل الكتاب ثم رواه

- هـ274ت(دي، الخزاز ههشام، بن عزوز بن مهلهل، أبو محمد، النسليمان بن الربيع بن 

  .)م887

                                                

عامة ما يرويه ): م975-هـ365ت(بن عدي  وقال ا،1)(في المجروحين) م965-هـ354ت (

غير محفوظ، والضعف على ر

 
  .386، ص9ابن حجر، تهذيب، ج. 286، ص2 ابن حبان، المجروحين، ج )1(

  .386، ص9ابن حجر، تهذيب، ج. 2267، ص6 ابن عدي، الكامل، ج )2(

  .206، ص2 ابن حجر، تقريب، ج )3(

  .324 نصر، وقعة، ص )4(

  .117، ص6ابن حجر، لسان، ج

 على تاريخ وفاتهلم أعثر * 

. 498، ص4 الرازي، الجرح، ج )5(

  .391 نصر، وقعة، ص )6(
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ر ضعيف غي: وقال) م995 -هـ 385ت( تركه الدارقطني ،)2( وحدث بها، دخل بغداد،)1(كوفي

  . وردت عنده)3(يخأسماء مشا

                                                 
  .91، ص3ابن حجر، لسان، ج. 207، ص2الذهبي، ميزان، ج. 54، ص9 البغدادي، تاريخ، ج )1(

  .54، ص9 البغدادي، تاريخ، ج )2(

  .91، ص3ابن حجر، لسان، ج. 207، ص2زان، جالذهبي، مي. 55-54، ص9 البغدادي، تاريخ، ج )3(



 

  

  

و

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  "قعة صفين" منهجية نصر بن مزاحم في آتابه 
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وهـو  . )1(يجري في مجالس السمر          
)2(

ودعوته معشر باهلـه    . هان وهمذان، مخنف بن سليم بالمال          

وتلك التي شكك فيها عمار بن ياسر في إسـالم أهـل            . )6(إلى الديلم لكرههم القتال معه    الخروج  

ث عن صالة علي بـن أبـي        

                                                

  أسلوبه

بن مزاحم قصص األيام، ويعكس ما كان يشبه أسلوب نصر    

يتخلله الكثير مـن الخطـب      . أسلوب مباشر يفيض بالحيوية، وواقعي يختلط فيه النثر بالشعر        

والمحاورات واآليات واألحاديث والرسائل التي قدمت صورة أخاذه حية للحوادث المختلفة بكـل             

  .3)(تفصيالتها في وقعة صفين

تفاوتت روايات نصر بن مزاحم طوالً وقصراً، فمنها الروايات القصيرة جداً التـي ال تتعـدى                

. 4)(الروايات التي تناولت اختيار علي بن أبي طالـب منزلـه بالكوفـة            : كلماتها عدة أسطر مثل   

)5(وقوله بعد هرب عامله على أصب

78)(الشام

910

 وتاريخ وقوع صفين في صفر      )(عن قتل معاوية بن أبي سفيان     ) (وحديث الرسول   . 

والحدي. )(وإصابة أويس القرني مع علي في صفين      . )( )هـ37(

والرواية التي تناولت الحديث عن تابوت معاوية بـن أبـي           . )11(لنخيلةطالب بعد الخروج من ا    

  . )12(سفيان في النار

 
  .44الدوري، عبد العزيز، بحث، ص . 182، ص1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج  )1(

  .20الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )2(

  ).301-300(، )50-34(، ص 5البالذري، أنساب، ج  )3(

  

  

  .5نصر، وقعة، ص  )4(

  .11ن، ص . م  )5(

.116ن، ص . م  )6(

  .216ص ن، . م  )7(

  .216ن، ص . م  )8(

  .203ن، ص . م  )9(

.324ن، ص . م  )10(

  .133ن، ص . م  )11(

  .219ن، ص . م  )12(
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  :روايات طويلة تجاوزت تفاصيلها عدة صفحات مثل

 

الكتاب الذي بعث به علي بن أبـي  

.  

أبي طالب جماعته باقتالعها، وبعد أخذ حـاجتهم مـن المـاء                  
)6(

في 

  بين الكماة الغالظْ    اليوم يوم الحفاظْ

  )8(*نحِفزها والِمظاظْ

                                                

  .1)( في كل معركةكهيعصوقراءة علي بن أبي طالب 

وهناك 

إلى علي بن أبي طالب بنقل الجرحى وجعلهم وراء القتلى،                وطائفـة   رسالة عبد الرحمن بن كلدة

 وتفاصيل  .)2(من المبارزات بين الجبهتين العراقية والشامية

)5( والخالف حولها)4(ونص وثيقة التحكيم. )3(طالب إلى األشعث بن قيس داعياً إياه إلى البيعة

فق الماء مـن    التي تناولت الحديث عن تد    : وابتعدت روايات نصر عن الخيال إال من القليل مثل        

تحت الصخرة التي أمر علي بن 

  .أعادوها مكانها واختفى ثانية

والرواية التي تناولت دعاء علي بن أبي طالب اهللا عز وجل، وقد أوشكت الشمس على المغيب،                

  .7)(فرجعت كمقدارها من صالة العصر، فصلى وجماعته ثم غابت

الشعر واألمثال والخطـب مثـل               قـول  : لم تخل الروايات التي أوردها من الكلمات الصعبة 

  :األشتر يوم الفرات شعراً

 

.  

  

 .463، ص7ابن منظور، لسان، ج. المنازعه مع طول اللزومقاق وشده 

  

  231نصر، وقعة، ص   )1(

394ن، ص . م  )2(

  .20ن، ص . م  )3(

.504ن، ص . م  )4(

  .512ن، ص . م  )5(

  .144ن، ص . م  )6(

  .136ن، ص . م  )7(

الخصام والش: المظاظ* 

.171نصر، وقعة، ص   )8(
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بن أبي طالب لمعاوية                  علي

  .)2(" ملفَّف لتُلقينا في لهوات اُألسد

: جرح علي بن أبي طالب في وقعة الخميس، حيث علق عليهـا بقولـه                 

أهـل الـشام         

يا علي أنت مني بمنزلة هارون مـن        ) "(ل   

قتل من أصحاب علي    ، وذكر من    )6("وحياتك يا علي بعدي          

  .في صفين

ين غَير الوهى تَرقَعِ  : "وقول علي بن أبي طالب، مكذباً عمرو بين العاص في البحث عنه، المثل            

  .1)("وَأنِت مبِصرة

وقول شرحبيل بن السمط رداً على جرير بن عبد اهللا البجلي رسول  

يا جرير أتيتنا بأمر"طالباً بيعته، 

  :قليل مثلواكتفى نصر بسرد الرواية دون التعليق عليها أو إبداء وجهة نظره فيها إال في ال

الرواية التي تحدثت عن 

  .)3("وقد قيل إن علياً لم يجرح قط"

وفي أغلب األحيان كان يورد الروايات المؤيدة للجبهة العراقية وشخص علي بن أبـي طالـب،                

التي تحدثت عن رفـع الرواية  : مثل. وإن ذكر أحياناً بعض طعون اآلخرين عليه      

وسماح أهل العراق بمـاء الفـرات       . )4(المصاحف لما ظهرت دالئل الفتح والنصر ألهل العراق       

وحديث الرسو. )5(ألهل الشام بعد أن منعوهم إياه     

موسى غير أنه ال نبي بعدي، وموتك 
)7(

 والخالف في نـص  )8(قضية التحكيم واختيار الحكمين: وأورد أكثر من رواية للحادثة نفسها مثل  

  .)9(الوثيقة

                                                 
  .372نصر، وقعة، ص    )1(

  .47ن، ص.م  )2(

  .363ن، ص.م  )3(

)4

)5

  .490ن، ص.م  )

  .162ن، ص .م  )

  .315ن، ص . م  )6(

.  

  .556ن، ص .م  )7(

  .570ن، ص . م  )8(

509، 504ن، ص .م  )9(
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ت عن   
د        )1(

  .الزمني، مثلما فعل في الروايات التي تحدثت عن القتال على ماء الفرات

  : الكريماستشهاده بالقرآن

 نصر بن مزاحم اآليات القرآنية في تسعة وأربعين موضعاً، منها أربع وعـشرون مدنيـة                أورد

الـصبغة            

  .م بلغته

ى لسان كل شخص، آخذاً بعين        

  .االعتبار مواضيعها وتسلسلها الزمني التاريخي

  )م660 -هـ 40ت( علي بن أبي طالب -

ن ، حيث استشهد بإحـدى وثالثـي       لسانها آيات من القرآن الكريم      على أكثر الشخصيات التي جاء   

بكتاب اهللا عز وجل في ك             ، وأن لغتـه    أمور حياته ل  وثي

 ونبل األخالق، وحسن المعاملـة والتمـسك        ، إلى الجهاد في سبيل اهللا     التي تدعو هي لغة القرآن    

هد باآليات التي تتحدث عن قتال أعداء اهللا، والدعوة إلى الوحـدة             

  :ف عن القتال وهي

  :في قوله تعالى) 3(اس

            

التي تحدث: كما أنه أورد رواية وأتى بأخرى أو أكثر ثم عاد ثانية إلى الرواية األولى، مثل              

م رواياته حسب الموضوع مراعيـاً البعـوعرض نصر بن مزاح   . خروج علي من النخيلة   
)2(

  .وإحدى وعشرون مكية

يات إلى إضفاء صفة الشرعية على موقفـه، وصـبغه بسعى كل من استشهد بهذه اآل     

الدينية، لما في ذلك من تأثير كبير في نفوس المشاركين في أحداث صفين من كـال الجـانبين،                  

وبيان مدى العالقة القوية التي تربطهم بالقرآن الكريم من خالل توحد لغته

تي جاءت علسأوردها في هذا البحث مرتبة حسب عدد اآليات ال        

ق  آية، في داللة واضحة على ارتباطه ال

، فاستش)(بكلماته وسنة نبيه  

والثبات والصبر، وعدم التخل

 اهللا للنرفض الظلم ومحاسبة

  
                                     

162 ،164 ،167 ،169 ،171.  

  .131نصر، وقعة، ص   )1(

، 160أنظر الروايات، ص  )2(

  .4نصر، وقعة، ص  )3(
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  ))1ف يف القتل إنه كان منصوراً

  .))4تذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابرينوال تنازعوا فتفشلوا وو 

  .))5ين يقاتلون يف سبيله صفاً كأم بنيان مرصوص

بعض         عدببعدهم من   ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من        ..... ع
  .))7هم من كفر



  .نوره ولو كره الكافرون

                                                

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسر

2)(تحريضه الناس يوم الجمل وصفين والنهروان وحثهم على تقوى اهللا وعدم التنازع والصبر

3

.  

واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون)(.  

إن اهللا حيب الذو 

  .6)(وقوله لمن سأله عن قتال أهل الشام والدعوة واحدة والصالة واحدة والرسول واحد

 لى تلك الرسل فضلنا بعضهم 
ما جاءم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومن

8)(وقوله لسليمان بن صرد بعد إصابته في المعركة في وجهه

9

 :  

فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال)(  

  .10)(اء نور اهللاوشتم أصحاب معاوية، ودعوته إلى قتالهم، ووصفهم بالكفرة والجادْين في إطف

 11(واهللا متم(

 
  .33سورة اإلسراء، مكية، آية   )1(

  .204نصر، وقعة، ص  )2(

  .10سورة الجمعة، مدنية، آية   )3(

  .46آية 

.  

سورة األنفال، مدنية،   )4(

  .4سورة الصف، مدنية، آية   )5(

  .322نصر، وقعة، ص  )6(

  .253رة البقرة، مدنية، آية سو  )7(

  .519نصر، وقعة، ص  )8(

23سورة األحزاب، مدنية، آية   )9(

  .391نصر، وقعة، ص  )10(

  .8سورة الصف، مدنية، آية   )11(
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ا ليتين كنت معهم فأفوز     هللا ليقولن كأن مل تكن بينكم وبينه مودة ي            

بي وقاص والمغيرة بين شعبة لما طلبوا ُأعطياتهم بعد تخلفهم                 

  .)4هللايء إىل أمر ا

  :)5(عه بسبب المرض

وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا                
  .))6 رحيم غفوراُهللاو هللا ورسوله ما على احملسنني من سبيِل

ه إلى عدم أكـل زرع      دعوة جيش : وهناك اآليات التي تحدثت عن أخالقيات الحرب وهما اثنتان        

    

  :1)(وإدانته التخلف عن القتال، وعدم الثبات في الرأي

   َّوإن منكم ملن ليئَطِّبم شـهيداً    علي إذ مل أكن معه      فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا       ن
ولئن أصابكم فضل من ا

  .))2فوزاً عظيماً

وقوله لعبد اهللا بن عمر وسعد بن أ

  .3)(عنه في صفين

            وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على األخرى فقاتلوا اليت
(تبغي حىت تف

وتبريره لمن تخلف عن القتال م

 ليس على الضعفاء وال على املرضى

7) (الناس دون علمهم  

8

  بكم ريب لوال دعاؤكم فقـد كـذبتم فـسوف يكـون             قل ما يعبؤا 
  .)(لزاماً

  

                                             

73.  

55.  

.  

9.  

  .8نصر، وقعة، ص  )1(

، 72سورة النساء، مدنية، آية   )2(

2، 551نصر، وقعة، ص  )3(

9سورة الحجرات، مدنية، آية   )4(

  .528نصر، وقعة، ص  )5(

1سورة التوبة، مدنية، آية   )6(

  .125نصر، وقعة، ص   )7(

  .77سورة الفرقان، مكية، آية   )8(
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الشهر احلرام بالشهر   ) 1(ال على من اعتدى علـيهم            
 واتقوا اهللا   

واعلموا أن اهللا مع املتقني

  :أما التي تحدث بها عن قدرة اهللا وعظمته فهي

  :اهللا بأحد من خلقه

مث حيييكم)4(  

ملوا وجيـزي الـذين أحـسنوا         ) 5(
باحلسىن

  :)7(وعن إعجابه بنخل قُبة قُبين

ِضيدن ا طَلْعلَ باِسقاٍت لَّهخوالن

  :وعندما رأى آثار كسرى المدمرة

كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كرمي، ونعمة كانوا فيها فاكهني، كـذلك              
   .))10نظرينكانوا م

                                                

ودعوة جماعته إلى عدم االعتداء على أحد إ

ماحلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليك           
)2(.  

)3(عدم استئثار 

وكنتم أمواتاً فأحياكم مث مييتكم 

ا مبا عؤليجزي الذين أسا  وحديثه عن دار الدنيا واآلخرة    
)6(  

)8(  

)9(



أورثناها قوماً آخرين فما بكت عليهم السماء واألرض وما و

  
 

39.(  

  .316نصر، وقعة، ص   )1(

  .194سورة البقرة، مدنية، آية   )2(

  .6نصر، وقعة، ص  )3(

  .28سورة البقرة، مدنية، آية   )4(

  .225نصر، وقعة، ص  )5(

  .31مكية، آية سورة النجم،   )6(

  .135نصر، وقعة، ص  )7(

  .10سورة ق، مكية، آية   )8(

  .142نصر، وقعة، ص   )9(

-25(سورة الدخان، مكية، آية   )10(
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  )) 6فاحتني

  )) 8يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعني

بن أبي سفيان، هي   :بمعاوية

تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمونال و) 10(  

  

                                                

  1)(ودعا أصحابه إلى عدم الفرار من الموت

إن فررمت من املوت أو القتل وإذاً ال متتعون إال قليالً الفرارقل لن ينفعكم ) (2.

  :واآليات التي استشهد بها عند الركوب وفي أثناء السير إلى المعركة هي

3) (دعاؤه عند الركوب  

4

         قـرنني وإنـا إىل ربنـا       سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لـه م
  .)(ملنقلبون

  )5(ودعاؤه قبل المسير إلى المعركة

ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري ال

  7)(وفي أثناء المسير إليها

 احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك

 في أمور تتعلق  واآليات التي استشهد بها

  :)9(عدم جواز منازعة معاوية ومن معه من هم أسبق إسالماً منهم

 
  .236نصر، وقعة، ص   )1(

  .16ة 

23.  

363 ،477.  

  

4.(  

سورة األحزاب، مدنية، آي  )2(

1، 230، 132نصر، وقعة، ص   )3(

  .13سورة الزخرف، مكية، آية   )4(

، 231، 230قعة، صنصر، و  )5(

.89سورة األعراف، مكية، آية   )6(

  .230نصر، وقعة، ص  )7(

-1(سورة الفاتحة، مكية، آية   )8(

  .150نصر، وقعة، ص  )9(

  .42سورة البقرة، مدنية، آية   )10(
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  )) 2 باملهتدينلكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلموال دي من أحببت 

ادي العمي عن                ف إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت
  .)) 4مسلمون

  )5(رفضه دعوة الخوارج إلى عدم قبول التحكيم

)6(ميان بعد توكيدها وقـد     أوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األ       و
  ) )7إن  يعلم ما تفعلون

الموافقة على قبول حكم 

     أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إىل أمل تر إىل الذين

                                                

  1)(وبعد رفض معاوية مبايعته وإصراره على القتال

 إنك

   )3(وبعد رفضه االعتراف لرسل معاوية بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً

ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم 

  :حكيم، وهيوكانت اآليات التي استشهد بها في قضية الت

 و   أوفوا بالعقود 
اهللا جعلتم اهللا عليكم كفيالً 

الكتاب والسنة   :)8(وتبريره 

كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق             
  )) 9منهم وهم معرضون

  

 
  .151نصر، وقعة، ص   )1(

.  

.(  

52.  

1.  

-517.(  

23.  

56سورة القصص، مكية، آية   )2(

202-201(نصر، وقعة، ص   )3(

سورة الروم، مكية، آية   )4(

  .517، 514نصر، وقعة، ص  )5(

سورة المائدة، مدنية، آية   )6(

  .91سورة النحل، مكية، آية   )7(

516(نصر، وقعة، ص   )8(

سورة آل عمران، مدنية، آية   )9(
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حييف اهللا عليهم ورسوله بـل أولئـك هـم                  
) 1(  

  . )3(طعمة خالصةن مصر له 

  

  

                                                

أيف قلوم مرض أم ارتابوا أم خيافون أن و  
الظاملون

عنـا وأطعنـا     إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مس          املؤمننيإمنا كان قول    و  
  ))2وأولئك هم املفلحون

  )م664 -هـ 43ت ( عمرو بن العاص القرشي -

أورد على لسانه ثالث آيات فقط أراد من خاللها إظهار قلة استشهاده بالقرآن، وضعف ارتباطه               

  :وهي. به وتوظيفه اآليات لتحقيق أغراض دنيوية خاصة

إشهاده اهللا على إعطاء معاوية بن أبي سفيا

اهللا على ما نقول وكيل) 4(  

واصربوا إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة          ) 5(وتشجيعه أهل الشام على القتال    
  )) 6للمتقني

احلمـار حيمـل     إمنا مثلك مثـل   7)(ورده على أبي موسى بعد شتمه إياه لخديعته في التحكيم         
  )(8أسفاراً

 
  .50سورة النور، مدنية، آية   )1(

  .51سورة النور، مدنية، آية   )2(

.  

  .40ر، وقعة، ص نص  )3(

  .66سورة يوسف، مكية، آية   )4(

  .237نصر، وقعة، ص  )5(

128سورة األعراف، مكية، آية   )6(

  .546نصر، وقعة، ص  )7(

  .5سورة الجمعة، مدنية، آية   )8(
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أنه استخدمهما لتحقيق أهداف شخصية مبيناً حقه في المطالبة بدم عثمان بن عفان مبـرراً                

  . وإنهاء األمر

وجـاءت  . ي طالب الذي أكثر من استخدام القرآن في حياته اليومية           

مظلوماً كونه وليه             ومن قتل  ) 1(المطالبة
وتحريضه علـى   . )) 2مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف يف القتل إنه كان منصوراً           

ولو شاء  ) 3(في ذلك ) الجبر(ن مؤكداً على مشيئة اهللا          
)4(

هما التأكيد أيضاً على شخصية ابـن عبـاس الدينيـة،    

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضـاة اهللا         )5(سبيل اهللا       
  )) 6دواهللا رؤوف بالعبا

      

  )م697 -هـ 60ت(يان  معاوية بن أبي سف-

جاء على لسانه آيتان فقط، أراد من خاللهما التأكيد على ضعف الصلة بينه وبين القرآن الكـريم

سيما 

قتاله أهل العراق لعدم تسليمهم قتلته

لي بن أبوهو يختلف عن ع   

تبيان حقه في  بدم عثمان بن عفان الذي قتل : اآليتان في 

ق قبل الوقعة العظمى بصفيقتال أهل العرا  

  اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد

  )م687 -هـ 68ت( عبد اهللا بن عباس -

من خالل ذكر آيتين وردتا على لسانه أراد

  :وهما.  اآلخرة خير وأبقىوارتباطها باهللا، وأن

قوله فيمن يقدم نفسه رخيصة في 

                                           
8.  

2.  

1، 32نصر، وقعة، ص   )1(

  .33سورة اإلسراء، مكية، آية   )2(

  .295نصر، وقعة، ص   )3(

53دنية، آية سورة البقرة، م  )4(

  .324نصر، وقعة، ص  )5(

  .207سورة البقرة، مدنية، آية   )6(
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والذين )1( بأنهم قالوا بعض ما أراده الكفار              

  :واحدة

  )م657 -هـ 37(

طالب  ) 5(معه لقتلهم الخليفة عثمان وإن أذنـب       بن 

  )م -هـ ت ( سعيد بن قيس -

ال )7( معه، ألن موعدهم عذاب النار خالدين فيها أبدا              

                                                

وقوله في عمار بن ياسر وأصحابه في أثناء تعذيبهم

       يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب لـو كـانوا           هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لَن مهئَنوب
  ) (2يعلمون

من استشهد بالقرآن مرة 

  )ب، ت ( حصين الطائي-

  4) (وأما بنعمة ربك فحدث3)(عن ذكر اإلنسان نعمة اهللا عليه

 الكالع الحميري و ذ-

ومن          أبي   حرض فيها أصحابه على قتال علي 

ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر) 6(   

37657

حرض فيها جماعته على قتال معاوية ومن

) (  8يفَتر عنهم وهم فيه مبلسون

 

.  

  .325نصر، وقعة، ص   )1(

  .41سورة النحل، مكية، آية   )2(

  .99نصر، وقعة، ص   )3(

  .11سورة الضحى، مكية، آية   )4(

  ).239-238(نصر، وقعة، ص   )5(

  .2سورة الفتح، مدنية، آية   )6(

  .237نصر، وقعة، ص   )7(

75سورة الزخرف، مكية، آية   )8(
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  )م657-ـ 

  
  )) 2ؤمنني

  ) م

إن حتمـل عليـه      الكلب      
) 4(  

ر، وقد وردت في ثالث مواقع                

  )6(أنا ربكم األعلى) 5( بن أبي سفيانللتأكيد على مكانة معاوية

) 8(  

                                                

ه37ت (لخزاعي  عبد اهللا بن بديل ا-

أختشوم فاهللا أحـق أن     1)(حرض فيها أصحابه على قتال معاوية وصحبه وعدم الخوف منهم         
ختشوه إن كنتم مؤمنني، قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم علـيهم ويـشف             

 صدور قوم م

664 -هـ 44ت " (أبو موسى  األشعري" عبد اهللا بن قيس -

 إنما مثلك كمثل3)(له لعمر بن العاص بعد خديعته إياه في التحكيم        قو

يلهث أو تتركه يلهث

  ) م692 -هـ 73ت (  عبد اهللا بن عمر بن الخطاب -

دارت حول سبب وجود تابوت معاوية فوق تابوت فرعون في النا

  )ب، ت( عبد اهللا بن وديعة األنصاري -

وال يزالون خمتلفني7)(استشهد بها بعد سؤال علي بن أبي طالب عن قول الناس في أمرهم

  

 

  

218 ،219.  

 24.  

  

  .234نصر، وقعة، ص   )1(

  .13سورة التوبة، مدنية، آية   )2(

  .546نصر، وقعة، ص   )3(

.176سورة األعراف، مكية، آية   )4(

، 217نصر، وقعة، ص   )5(

سورة النازعات، مكية، آية  )6(

  .529نصر، وقعة، ص   )7(

.118كية، آية سورة هود، م  )8(
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الـذين صـدقوا ولـيعلمن                  

 (معونتأال تس) 4(  

الرمحن على العرش استوى، لـه      ) 5(على قتال أهل الشام وهو في قناصرين         

وإن كـثرياً مـن     خطـئهم             
  )) 8هم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هماخللطاء ليبغي بعض

بن مزاحم أربعة وعشرين حديثاً، جاء الكثير منها للتدليل على مكانة معاوية بن أبي                

  ) ب، ت( العكبر بن جدير األسدي -

أن يتركوا أن يقولوا    أحسب الناس   ) 1(دارت حول قوله لعلي بن أبي طالب عن فتنة المسلمين         
آمنا وهم ال يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلـيعلمن اهللا 

)(2الكاذبني

3

  

  ) م657-هـ37ت ) (أبو اليقظان( عمار بن ياسر العنسي -

(عن استخدام عمرو بن العاص مقولة فرعون

  ) م658 - هـ 38ت " (األشتر" مالك بن الحارث -

شجع فيها أصحابه 

  ) (6ما يف السموات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى

   الخوارج-

) 7(لم يحدد قائلها، حثوا فيها على قتال أهل الشام حتى عودتهم عن 

  استشهاده بالحديث

أورد نصر 

سفيان المتدنية في اإلسالم، وعلى ضعف إيمانه، وسـعيه وراء مـصالحه الدنيويـة، ودعـوة                

                                                 
  .450نصر، وقعة، ص   )1(

  ).3-2(سورة العنكبوت، مكية، آية   )2(

  .339نصر، وقعة، ص   )3(

  

  .5ية 

516.  

  .24آية 

.25سورة الشعراء، مكية، آية   )4(

  .238نصر، وقعة، ص   )5(

سورة طه، مكية، آ  )6(

نصر، وقعة، ص   )7(

سورة ص، مكية،   )8(
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  .والمكانة الدينية المشهودة له

رة إلى أن هذه األحاديث موضوعة، فقد بحثت فـي الكتـب                 

 رأيتم معاوية بن أبي     

  "سفيان يخطب على منبري فاضربوا عنقه

 بـين   للتفريق) (ي دعوة الرسول    

إذا رأيتم معاوية وعمرو بن     "معاوية وعمرو بن العاص في المجلس للداللة على سوء اجتماعهما           

بعدم قتالـه   ) (وحديث عن خيانة عمرو بن العاص للوعد الذي قطعه على نفسه أمام الرسول            

ودار الكثير من األحاديث أيضاً حول عمار بن ياسر للتدليل على مكانته الدينيـة الكبيـرة فـي                  

له، وقربه منه، وطبيعة العالقـة الطيبـة        ) (اإلسالم، وعلى عمق إيمانه، ومدى حب الرسول      

  . علي بن أبي طالب بوجود شخص مثل عمار بن ياسر بين صفوفه

قتله إذا خطب على منبره، مؤكدة على إخباره أمته بموته علـى غيـر ملـة                إلى  ) (الرسول

اإلسالم ودين المسلمين، موضحاً ارتكابه إثماً ال يغتفر بقتاله علي بن أبـي طالـب، وجماعتـه                 

صاحب السيف المعروف في اإلسالم 

ان وعمرو بن العاص لوقوفه معهم مقابل       كما يبين بعضها موقف الرسول السلبي من آل أبي سفي         

مصالحه الدنيوية، وال بد من اإلشا

إذا"ثالثة أحاديث عن قتل معاوية وهو على المنبر         : وهي. الستة ولم أجدها  
)1(

يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت وهو          "ته على غير ملة اإلسالم،      وثالثة عن مو  

  .2)("على غير سنتي

من آل أبي سفيان، عندما رأى معاوية مقبالً مع أبيه         ) (وحديث يوضح الموقف السلبي للرسول    

، وآخر ف3)("اللهم إلعن التابع والمتبوع، اللهم عليك باالقيعس      "

  .4)("العاص مجتمعين ففرقوا بينهما، فإنهما لن يجتمعا على خير

يقصد اللواء الذي   " فيها أن ال تقاتل به مسلماً وال تقربه من كافر          "المسلمين، عندما أخرج له شقة    

  .)5(عقده له

 صحة قتالمؤكدة. بينهما
                                                 

  .122، 216نصر، وقعة، ص  )1(

 220.  

  

،217ن، ص . م  )2(

.218ن، ص . م  )3(

  .219ن، ص . م  )4(

  .215ن، ص . م  )5(
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، وبخاصة أنهم أكدوا على المكانة الدينية التي يتمتع بها عمار كما جاء على لسان أحد                 

، وحبه له، ذاكراً اشـتياق الجنـة لـه،          )(من الرسول         

  .)1("بن الطيب

لجنة،      
)4(

5(.  

ياسر 

اللبن

                                                

وكذلك مدى اإلثم الكبير الذي ارتكبه أهل الشام بقتلهم إياه، موضحاً أنهم فئة باغية أبعد ما تكون                 

عن الدين

  .م وهو عمرو بن العاصأقطاب الشا

فقد جاءت عشرة أحاديث مبينة قربه 

  :وشهادة أهل الشام أيضاً له، وهي

إئذنوا له مرحباً بالطيب "عندما استأذن عمار الدخول عليه، 

2)(*"لقد مليء عمار إيماناً إلى مشاشة     "وعن إيمانه   

3

ن الجنة لتشتاق إلى ثالثة؛ علي، وعمـار        إ"و. 

ما لهم ولعمار يدعوهم إلى ا"وعندما رأى المسلمون يحملون حجارة المسجد،       . )("وسليمان

  ."ويدعونه إلى النار، وذاك األشقياء الفجار

يلتقي أهل الشام وأهل العراق وفي ) "(ومدح عمرو بن العاص له من خالل حديث للرسول 

("تيبتين الحق وإمام الهدى ومعه عمار بن ياسرإحدى الك

إن ابن سمية لم : "يقول) (وما قاله حذيفة بن اليمان لرهط من جهينة عن سماعه الرسول 

  .6)(" فالزموا سمتَه-يعني عماراً-يخير بين أمرين قط إال اختار أرشدها 

على يد الفئة مسبقاً عن قتل عما) (وجاءت أربعة أحاديث حول إخبار الرسول  ر بن 

  .الباغية، وأن آخر شربة له قليل من 

  

 

 .347، ص6ابن منظور، لسان، ج. ش وهي رؤس العظام اللينة التي يمكن مضغها

32.  

  .323نصر، وقعة، ص   )1(

واحدة المشا: المشاشة* 

3نصر، وقعة، ص  )2(

  .323ن، ص.م  )3(

  .323ن، ص.م  )4(

  .333ص ن، . م  )5(

  .343ن، ص .م  )6(
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 (تقتلك الفئة الباغية، وآخر شربة تشربها ضياح من : "لعمار بن ياسر
)1(

ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه ) "( وسلبه قال 
)2(

قاتلوا الناس "حاثاً إياه على القتال، ) (بن ياسر بحديث الرسول 

  .)3("وأموالهم

)4(

ال سيف إال ذو الفقار، وال فتى إال ) "(د رفضه صقل سيفه لسماعه قول الرسول 

  .ذو الفقار مع علي) (سول ، وكان سيف الر"علي

  ."ا الخفي التقي

                                                

(وهي قول الرسول 

  ."لبن

وحين احتج رجالن في صفين بقتله

  ."سالبه في النارإلى النار، قاتله و

وقول رجل ذكَّر فيه عمار 

حتى يسلموا، فإذا أسلموا عصموا في دمائهم 

وكان . "ابنوا لي عريشاً كعريش موسى"في أثناء بناء المسجد، ) (وأورد حديثين للرسول 

  .)5("اللهم إنه ال خير إال خير اآلخرة، فاغفر لألنصار والمهاجرين" وهو يقول يتناول اللبن

وعلي بن أبي طالب وسيره على هديه ) (كما أورد حديثاً دل على عمق العالقة بين الرسول 

) (بع
)6(

وأورد حديثاً يالحظ فيه وجهة نظر ترى في قتال أهل الشام وأهل العراق مجرد فتنة أخبر عنها 

مسبقاً، أدت إلى اعتزال مجموعة من الصحابة لها، من بينهم سعد بن أبي وقاص ) (الرسول 

يكون من "، )(الرسول الذي رفض الذهاب إلى دومة الجندل لسماع التحكيم، مستشهداً بحديث 

)7(بعدي فتنة خير الناس فيه

  

 
  .342، 341، 326نصر، وقعة، ص   )1(

2.  

.  

  .342ن، ص . م  )2(

15ن، ص . م  )3(

326ن، ص . م  )4(

  .326ن، ص . م  )5(

  .478ن، ص . م  )6(

  .538ن، ص .م  )7(
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خهـنصر   وقعة

 

عتبار سأوردها في هذا البحث مرتبة حسب عدد الخطب التي قالها كل شخص، آخذاً بعين اال

  )م660 - هـ40ت ( علي بن أبي طالب -

أورد له اثنتين وعشرين خطبة بدأها بعد قدومه إلى الكوفة، وفيها شَحذٌ لهمم الناس وجمعهم 

ال   لقتال

الجهاد في سبيل اهللا وقتال أعداء اإلسالم قبل المعركة وفي أثناء ودعا في العديد من خطبه إلى 

 طالب

ق

ويوم الجمعة في . )1(خطبته في أهل الكوفة عند قدومه إليها

وفي حث الناس على الجهاد . )3(وفي تحريض الناس على المسير إلى صفين. )2(الكوفة والمدينة

  . )4(في أكثر من خطبة

  . )6(وعن تخلف أهل المدينة عنه. )5(النخيلة

                   

  : الخطبهاستخدام

مساً ) 212ت (أورد  بن مزاحم  من الخطب في كتابه صفين، بلغت  الكثير

خطبة في مواضع مختلفة   .وستين

  :التسلسل الزمني التاريخي

صفين بن أبي سفيان، وتحريض على المسير إلى شام، وعلى رأسهم معاوية   . أهل 

  .القتال

أراد نصر من خالل هذه الخطب التي جاءت على لسان علي بن أبي التأكيد على 

اتل أعداء اإلسالم، إلعالء كلمة اهللا من خالل دعوته للجهاد، وقتال أهل  شخصيته الدينية، التي ت

:  وهي.الباطل، معاوية وصحبه

وخطبته عند الرحيل من 

                              
3.  

204 ،225 ،235 ،391 ،403 ،476.  

نصر، وقعة، ص   )1(

  .9ن، ص .م  )2(

  .94ن، ص.م  )3(

، 112ن، ص . م  )4(

  .131ن، ص . م  )5(

  .143ن، ص .م  )6(
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 وعمرو بن 
)3()4(

  .أبي سفيان من مكاتبة معاوية بن 

وفي أصحابه إلزالة راية غسان )6(

  .بالقتال

ي تحذير الخوارج بعد 
)10(

مبايعته على 

خالفة قبل ذلك، وفي أهل الشام لجمعهم، وتوحيدهم على قتال أهل العراق، وقبل القتال 

  :وهذه الخطب هي. لتحفيزهم عليه

  

                                                

، وعند كل لقاء للعدو داعياً أصحابه 1)(هم قتلة عثمان بن عفانوفي رسل معاوية رافضاً تسليم

ورداً على تحريض معاوية بن أبي سفيان،. 2)(إلى بعض أخالقيات الحرب

خطبته في ربيعة مبرئاً خالد . ، وفي ميمنة جيشه بعد أن عادت إلى مصافها األولىالعاص

)5(بن المعمر السدوسي

، وفي صفين مبيناً أن قتالهم معاوية وصحبه على حق
)7(

  .)8(وخطبته بشأن إيقاف الحرب

 وف)9(وفي تبيان دعوة معاوية وأصحابه إلى التحكيم أنها خديعة

  .الصلح

  )م697 -هـ 60ت ( معاوية بن أبي سفيان -

أورد له تسع خطب، جاءت لتؤكد على مطالبته علياً بقتله عثمان بن عفان، رافضاً 

ال

 

  

  .201نصر، وقعة، ص   )1(

  .203ن، ص .م  )2(

  .223ن، ص .م  )3(

  .256ن، ص . م  )4(

.287ن، ص .م  )5(

  .313ن، ص . م  )6(

  .391ن، ص .م  )7(

  .484ن، ص .م  )8(

  .489ن، ص .م  )9(

  .520ن، ص .م  )10(
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عد مقتل عثمان، ومحاولة علي 
)2()3()4(

  ) م658 - هـ 38 

األشتر من المقربين 

  .صلح مع أهل الشام

)7()8(

  .)12(ويوم الهرير داعياً لهزيمة أهل الشام. )11( المعركة لشحذ همة أصحابه

ب، و)1(خطبته في الرد على جرير بن عبد اهللا البجلي رسول علي

  . وقبل الوقعة العظمى بصفين، وفي دعوة أهل الشام قتال أهل العراقعزله

5)(وفي تحريض قريش الشام على قتال جماعة علي

6

، ورداً على معاوية بن خديج لجزعه على 

  .)(قتلى أهل الشام

ت" (األشتر" مالك بن الحارث النخعي -

د له ست خطب، جاءت منسجمة مع شخصيته العسكرية المقاتلة، والداعية لقتال أهل الشام أور

منذ البداية، حيث دعت جميعها إلى القتال والثبات في المعركة، وقد كان 

إلى علي بن أبي طالب، وهو أكثر من عارض ال

  . وفي تحريض أصحابه على القتال يوم الفرات. خطبته قبل المسير إلى صفين: وهي

، وهو )10(وبعد انهزام ميمنة أهل العراق إلرجاعها. )9(خطبته بقناصرين داعياً لقتال أهل الشام

مقنّع في

  

  

                                                 
  .31نصر، وقعة، ص  )1(

  .81ن، ص .م  )2(

  .295، 233، 127ن، ص .م  )3(

  .295ن، ص .م  )4(

 

  .492، 426ن، ص . م  )5(

  .455ن، ص .م  )6(

  

 255.  

.  

  

  .95ن، ص .  م)7(

  .173ن، ص . م )8(

.238ن، ص . م  )9(

،250ن، ص . م)10(

474ن، ص . م )11(

.476ن، ص . م )12(
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فيهما بيعة علي خليفة للمسلمين، وكان من أكثر الناس تأييداً لوقف الحرب،  أيد

األولى في مبايعة علي بن أبي طالب . ي وضع حد لها مؤيداً الصلح
  .)2(ناء العربف القتال خوفاً من ف)1(

طالبة معاوية أيضاً بيعته، حيث كان 

  .)4( والثانية مطالبة معاوية بذلكرسول علي إليه، األولى تأييداً لبيعة علي

  ) م687 - هـ 68ت ( عدي بن حاتم الطائي -

 وحقن دماء المسلمين ، الجادة لمنع الحربمحاولتهتين، أراد من خاللهما إظهار  خطبلهأورد 

عاوية التسليم لعلي منعاً للقتال 

  .)6(صاب أهل الجمل

  ) م664 - هـ 

حرض لقتال 

  .العراقيين وعلى رأسهم علي بن أبي طالب

            

  )م661 -هـ 40ت (بن معد يكرب الكندي  األشعث بن قيس -

أورد له خطبتين،  

وممن لعب دوراً أساسياً ف

 والثانية في أصحابه ليلة الهرير مؤيداً وقعلى الخالفة

  ) ب، ت( جرير بن عبد اهللا البجلي -

أورد له خطبتين أيد فيهما بيعة علي بن أبي طالب، وم
)3(

 عدم اإلسراع في اتخاذ قرار الحرب، ودعوته ماًبدعوته علي

  .أيضاً

بل  قعليمن معاوية التسليم ل، والثانية يطلب فيها 5)( عند علي داعياً إياه التأني في الحرباألولى

 ما أأن يصيبه

43ت ( عمرو بن العاص القرشي -

أورد له خطبتين، أراد من خاللهما تبيان موقف عمرو بن العاص المؤيد والم

                                     
21.  

  

  

نصر، وقعة، ص  )1(

.480ن، ص . م )2(

  .16ن، ص  . م )3(

  .30 ص ن،. م )4(

  .98ن، ص .  م)5(

.197ن، ص . م )6(
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عة العظمى بصفين مؤكداً ، والثانية قبل الوق)1(القتال
)2(

  .)3(يان وجنوده

)4(

  .)5(طلحة والزبير

عامل عثمان بن عفان على أذربيجان، داعياً إياه مبايعة علي بن 

  .أبي طالب

  ) ب، ت ( زيد بن حصين الطائي-

  .)7(أمام علي بن أبي طالب، دعا فيها لقتال معاوية بن أبي سفيان وصحبهله خطبة 

                                                

األولى في أهل الشام محرضاً إياهم على 

  .على قتال العراقيين

  من جاء له خطبة واحدة

  )م670 -هـ 50ت ( الحسن بن علي بن أبي طالب -

طالب فيها جماعته التوحد على قتال معاوية بن أبي سف

  )م680 - هـ 61ت ( الحسين بن علي بن أبي طالب -

  .ل أهل الشامفي أهل الكوفة طالباً إعداد العدة لقتا

  ) ب، ت( زحر بن قيس -

دعا فيها لبيعة علي بن أبي طالب مبرراً قتاله 

  ) ب، ت( زياد بن مرحب -

أمام األشعث بن قيس الكندي 
)6(

 
  .223نصر، وقعة، ص  )1(

  

  .317ن، ص . م )2(

  .113ن، ص . م)3(

.114ن، ص . م )4(

  .17ن، ص . م )5(

  .21ن، ص .  م)6(

  .99ن، ص . م )7(
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  .)()1(سول اهللا 

  

  )م660 - هـ 40ت (

.  

(  

  .)4( أبي طالب حقه في الخالفة

  )م687 - 

  .)6(، وقتال أهل الشام في صفين

                                                

  ) م657 - هـ 37ت ( سعيد بن قيس -

في قناصرين مبيناً حقهم في قتال أهل الشام، سيما أن فيهم ابن عم ر

) ب، ت ( شبث بن ربعي-

  .2)(بن عفانبين فيها استغواء معاوية بن أبي سفيان الناس بمقتل عثمان 

 شرحبيل بن السمط الكندي -

3)(قام فيها باقناعهم أن علي بن أبي طالب قتل عثمان بن عفان

 م657 - هـ 37ت ( عبد اهللا بن بديل الخزاعي -

بين فيها أن معاوية بن أبي سفيان نازع علي بن

ـ ه68ت ( عبد اهللا بن عباس -

  .5)(حرض فيها على قتال أهل الشام قبل الوقعة العظمى بصفين

  ) ب، ت( عتبة بن جويرية -

حث فيها أصحابه تفضيل اآلخرة على الدنيا

  

  

 

  

364.(  

  .236نصر، وقعة، ص  )1(

  .187ن، ص . م )2(

  .50ن، ص . م )3(

  .234ن، ص .  م)4(

.317ن، ص . م )5(

-363(ن، ص . م )6(
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  ) م657 - هـ 

  .)1(ن

أثناء المعركة  )3(.  

 حري

  .)5(أمام علي بن أبي طالب دعاه فيها إلى تسليم قتلة عثمان بن عفان إلنهاء األمر

  ) م657 - هـ 37ت ( هاشم بن عتبة -

  .)6( قتال أهل الشام

                                                

37ت (  عمار بن ياسر العنسي -

حرض فيها على قتال معاوية بن أبي سفيان وصحبه في صفي

  ) ب، ت( كعب بن مرة -

  .)2(أن عثمان بن عفان كان على الهدى) (استشهد فيها بقول الرسول 

  ) ب، ت( قيس بن فهدان -

القتال  حرض فيها أصحابه على الوحدة في

  ) م657- هـ 37ت ( مالك بن  النهشلي -

  .)4(دعا فيها تميماً إلى عدم الفرار من المعركة

  ) ب، ت(مسلم الخوالني  أبو -

طالب فيها اإلسراع في

  

  

 
  .319نصر، وقعة، ص  )1(

  ).82-81(ن، ص . م )2(

  .285ن، ص . م )3(

  

  .265ن، ص . م )4(

  .85ن، ص . م )5(

.112ن، ص . م )6(
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  .)1(قعلى قتال أهل العرا

. العديد من الكتب، حيث بلغت ثالثة وسبعين كتاباً)  هـ212ت (أورد نصر بن مزاحم 

  )م660 -هـ 40ت ( علي بن أبي طالب -

ال وبعده، وفي الصلح، بعث علي سبعة وعشرين كتاباً في أثناء االستعداد للحرب، وفي القت

  تبيان محاولة علي بن أبي طالب إتباع 

على شخصية علي الدينية بموافقته على التحكيم، عندما رفع أهل الشام المصاحف رغم   أكد

  .اقترابهم من الهزيمة

 وبعد رفضه إياها ودعوته للحرب، داعياً إياه إلى )2(يدعوه للبيعةكتابه إليه من الكوفة : وهي

  .)3(الطاعة وعدم االتخاذ من قتل عثمان ذريعة

                      

  ) ب، ت( يزيد بن أسد البجلي -

في أهل الشام بين فيها أنهم أجبروا 

  )الرسائل(استخدامه الكتب 

  .سأوردها في هذا البحث حسب عدد الكتب التي بعثها كل شخص

هدفت إلى فكانت كتبه إلى معاوية بن أبي سفيان عشرة،

كل األساليب التي من شأنها منع الحرب، وحقن الدماء، داعياً إياه بيعته كخليفة للمسلمين، وعدم 

وية، مؤكداً براءته منه، االتخاد من قميص عثمان بن عفان حجة لتحقيق مآربه الشخصية الدني

  .وإال فالحرب حتى تستقيم األمور

  .وقد بين طمع معاوية الدنيوي بطلبه الشام من علي إلنهاء األمر ورفضه ذلك

كما 

  

                           
(نصر، وقعة، ص  )1(  ).241-242

  .29ن، ص . م )2(

  .57ن، ص . م )3(
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  .)2( في أمور ال تحق له

  .)4(م الناس ويتنكر لهم

عد إصراره على القتال، مبيناً 
)6(

كونه رسول 

إليه داعياً إياه إلى البيعة وكان عامل عثمان بن عفان على ثغر همدان، وإجابته إلى 

  .)9(ذلك

  

              

 وآخر مبيناً فيه منازعة 1)(وكتابه إليه قبل المسير إلى صفين معلناً فيه براءته من دم عثمان

معاوية علياً

وبعد نزوله صفين، . 3)(به إلى كتاب اهللا وسنة نبيه، وحقن دماء األمةوكتابه إليه داعياً إياه وصح

مبيناً أنه مقاتل عنيد ينصف من يظل

، وب)5(وكتابه إليه في المعركة داعياً إياه التسليم والكف عما هو فيه

  .أنه رجل صعب تجاوزه

  .7)(وطلب الشام منه لوقف القتال ورفضه ذلكوبعد عودة معاوية 

  .8)(وأخيراً كتابه إليه بعد دعوتهم إلى حكم القرآن موافقاً عليه

وبلغت كتبه إلى جرير بن عبد اهللا البجلي ثالثة، أراد من خاللها تبيان موافقة عمال عثمان، 

ير ومنهم جرير على بيعة علي إلضفاء شيء من الشرعية على خالفته، واشتهر جر

  .علي إلى معاوية ألخذ البيعة منه ورفضه ذلك

كتابه : وهي

                                   
 88.  

  

نصر، وقعة، ص )1(

  108ن، ص . م )2(
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.159ن، ص . م )4(

  .385ن، ص . م )5(

  .386ن، ص .م )6(
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، وطاعة )3(كتابين إلى زياد بن النضر، وشريح بن هانئ موصياً إياهما حسن قيادة الجيشب

  .)7(عبد اهللا بن عباس في اختالف أهل البصرة، وفي تقسيم الغالت بينهم

 اهللا ابن 

  .)9( إلى الطريق الصحيح في حكم أهل البصرة ألنها مهبط الشيطانعامر داعياً إياه

عة عليهم واجبة ولهم حقوقهم، وإلى حسن معاملة من ينزلون 

  .)10(عندهم

 وبعد إبطائه عنده طالباً منه تخييره بين الحرب 1)(وطلبه منه اإلسراع في أخذ بيعة معاوية

  .2)(والسلم

وبعث 

  .)4(مالك األشتر الذي أمره عليهما

  :وبعث علي بن أبي طالب بكتاب واحد إلى أكثر من شخص وهي

 وإلى عامله مخنف بن سليم. )5(كتابه إلى األشعث بن قيس داعياً إياه إلى البيعة وإجابته إلى ذلك

  .)6(داعياه إياه المشاركة في قتال أهل الشام، واستخالف من ينوب عنه على أصبهان

وإلى 

وإلى عامله عبد. )8(وإلى عامله األسود بن قطنة يوصيه خيراً بالمسلمين والجند والولدان

وإلى أمراء الجنود بأن الطا

  

                                                 
  .52نصر، وقعة، ص  )1(

  .55ن، ص . م )2(

  .123ن، ص .  م)3(
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ي القتال، وتعيين قادة 
)3(

طين للوقوف 

الم وإلى حقن دماء 

  .األمة

داعياً إياه القبول بحكم 

  .رآن لما فيه صالح األمة

ورد هذه الكتب أيضاً مرتبة حسب عددها لكل شخص واضعاً إياها في سياقها الزمني 

  :وهي. إلى علي بن أبي طالبالتاريخي، حيث كان أولها 

، داعياً إياه )5(، وطلبه تسليم قتلة عثمان بن عفان)4(مبايعة أهل الشام له

، قوله )7(ومن ثم دعوته إلى الحرب شعراً. )6(إلسالم بسبب سفك الدماء

                      

، وإلى عمرو بن العاص بعدم االنجرار 1)(وإلى أمراء الخراج داعياً إياهم إلى انصاف الرعية

وإلى األشتر النخعي بعدم البدء ف. 2)(فيان في باطلهوراء معاوية بن أبي س

  .الجيش

  ) م697 - هـ 60ت ( معاوية بن أبي سفيان األموي -

وجه معاوية تسعة عشرة كتاباً بدأها بدعوة عمرو بن العاص القدوم إليه من فلس

ومن ثم تهديد علي . م بأن علياً قتل عثمانمعه، والطلب من شرحبيل بن السمط إقناع أهل الشا

بالحرب، بعد مبايعة أهل الشام له إذا لم يقم بتسليمه قتلة عثمان بن عفان كونه وليه، وجعل أمر 

الخالفة شورى بين المسلمين، وهذا يؤدي إلى عدم محق سابقته في اإلس

  . بن أبي طالب يسأله فيه الشام وقد رفض ذلكوأثناء سير المعركة بعث كتاباً آخر لعلي

وكان كتابه األخير إليه بعد رفع أهل الشام المصاحف، إلنهاء الحرب 

الق

سأ

كتابه إليه بالحرب بعد 

عدم محق سابقته في ا

                           
 108.  
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كتابه إليه . )1(على استعداد لوقفها لكنهم 
)2()3(

  :اً واحداً أو اثنين لمجموعة من األشخاص مرتبة زمنياً كما يلي

   وعرضه اإلمارة على عبد اهللا بن،)7(عثمان

 محمد بن
)10(

تابه إلى عبد 

  .)13(شام له ووقف القتال

الشعر في القتال على الماء مؤكداً أنهم رجال حرب

  .وبعد رفضه دعاه إلى حكم القرآن لما فيه صالح األمة. يسأله الشام

وبعث كتاب

يضاً وإلى شرحبيل بن السمط أ. )4(كتابه إلى عمرو بن العاص داعياً إياه القدوم إليه من فلسطين

  .)6(، والمناداة في مدائن الشام بأن علياً قتل عثمان بن عفان)5(طالباً منه القدوم إليه

كتابه إلى أهل المدينة داعياً إياهم تسليمه قتلة 

كتابه ل. )9(وإلى سعد بن أبي وقاص للوقوف معه في المطالبة بدم عثمان. )8(عمر

  .بعدم قتالهم قتله عثمان) (مسلمة مبيناً له مخالفة قومه أمر الرسول 

وكتابه إلى أبي أيوب . 11)(وإلى محمد بن أبي بكر موبخاً إياه بعد مدحه علياً ومهاجمته

وك. 12)(األنصاري وزياد بن سمية مهدداً ومتوعداً إياهما لوقوفهما إلى جانب علي

اعه بملك العراق مقابل ترك الاهللا بن عباس إلقن

  

  

                                                 
  .386، 158نصر، وقعة، ص  )1(

  .470ن، ص . م )2(

  .497، 493ن، ص . م )3(

  .34ن، ص  . م )

  .44ن، ص . م )

  .50ن، ص . م )6(

  .63 ص ن،. م )7(

  

  

  

)4

)5

  .71ن، ص . م )8(

  .74ن، ص . م )9(

  .76ن، ص . م )10(

.119ن، ص . م )11(

.366ن، ص . م )12(

.414ن، ص . م )13(



 113

صف أهل العراق بعرضه اإلمارة على عبد اهللا بن 

ن ك   :وهي. وكا

إل )1(كتاب

جانب معاوية بن أبي سفيان وإلى عبد اهللا بن عباس عارضاً عليه . طلبه ع

  .)4(وإلى معاوية يزف إليه أمر الخالفة بعد التحكيم شعراً. الزعامة ووقف القتال

  ) م687  عبد -

ص  وأصرت الش

  .على اإلخالص لعلي بن أبي طالب وأهل العراق مفضلة اآلخرة على مغريات الدنيا

. بعث كتابين أحدهما إلى عمرو بن العاص رافضاً فيه طلبه وقف القتال مقابل تأميره بدل علي

والثاني

  

                      

  ) م664 -هـ 43ت ( عمرو بن العاص القرشي -

بعث عمرو أربعة كتب بينت موقفه المؤيد لمعاوية بن أبي سفيان، مقابل إعطائه مصر طعمه 

  .خالصة

ل أمر الخالفة بدأ كتبه إلى أهل المدينة طالباً تسليمهم قتله عثمان بن عفان إلنهاء األمر وجع

ومن ثم محاولته شق . شورى بين المسلمين

  .العباس المقرب من علي لوقف الحرب ورفضه ذلك

تابه األخير بعد انتهاء أمر التحكيم وزفه الخالفة لمعاوية بن أبي سفيا ن 

ى أهل المدينة طالباً تسليمهم  وإلى علي بن أبي طالب رافضاً . قتلة عثمان بن عفانه 

)2(دم الوقوف إلى 

)3(

- هـ 68ت (اهللا بن عباس 

ي ة التي تمسكت بمبادئها ورفضت عروض أهل الشام في القيادة والزعامة،خ

)5(

  .6)( سفيان رافضاً عرضه بيعته أيضاً بدل علي إلى معاوية بن أبي

                           
 63.  
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- 

ك

أهل المدينة بدم عثمان، وهما   :موبخاً إ

  كتاب

ه اإلمارة له   .)2(ابن أبي

وبع 

بن قيس إلى قومه بني سعد للقتال مع أهل العراق -   .)3(حنف

فضاً 

شرحبيل بن السمط معاتباً إياه على  

 .)7( رافضاً أن تكون الخالفة شورى بين المسلمين -

 .)8(وكتاب محمد بن مسلمة متهماً معاوية بخذالن عثمان وهو حي 

  
                                                

  ) م692 - هـ73ت (عبد اهللا بن عمر بن الخطاب 

تابين رفض من خاللهما مغريات أهل الشام بعرض اإلمارة عليه مقابل الوقوف معهم،  بعث 

ياهم لمطالبتهم 

وإلى معاوية . 1)(ا بعد مطالبتهما بدم عثمان من أهل المدينةه إلى معاوية وعمرو موبخاً إياهم

 سفيان رافضاً عرض

مجموعة من األشخاص بكتاب واحد، سأقوم بترتيبهم زمنياً حسب الكتب، وهي   :ث

كتاب األ 

البجلي إلى شرحبيل بن السمط شعراً را فيه اتهامه بقتل وكتاب جرير بن عبد اهللا -

 .)4(علي عثمان

وكتاب النجاشي بن الحارث شعراً، إلى صديقه -

 .5)(وقوفه إلى جانب معاوية

 .6)(وكتاب الوليد بن عقبة إلى معاوية شعراً مؤيداً اعتصامه بالشام وقتال علي -

أبي وقاص إلى معاويةكتاب سعد بن 

-
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 شريح بن هانئ إلى علي بن أبي طالب مطالباً إياه عزل زياد بن النضر -

إياه إلى 
)3(

 اهللا بن هاشم إلى معاوية شعراً ذم فيه عمرو بن العاص لمطالبته بقتله وهو 
)4(

)6(

 

                                                

 .1)(وكتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية أيضاً مبيناً فضل علي عليه -

وكتاب 

 .)2(الستكباره

وكتاب عقبة بن مسعود عامل علي على الكوفة إلى سليمان بن صرد داعياً  -

 .الجهاد والصبر

وكتاب عبد -

 .أسير عندهم

طالباً منه جعل قتلى وكتاب هاشم بن عتبة إلى علي بن أبي طالب وهو مصاب بصفين  -

 .)5(المعركة خلف ظهره

 .وكتاب زياد بن سمية إلى معاوية يهدده فيه ويتوعده -

 .7)(وكتاب أبي أيوب األنصاري أيضاً متوعداً معاوية -

وكتاب عبد الرحمن بن كلدة الذي أرسله مع عبد الرحمن بن حاطب إلى علي طالباً منه  -

 .8)(جعل جرحى المعركة خلف القتلى
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.

.  

 -(  

الدعوة سانه 

  .دنيوية

يؤدي الكثير   .)3( ا

من أي

عذَرتُ القردان فما : "لمالقاله  أصبهان وهمدان با

            

ب بسر بن أرطأة إلى أهل الشام محذراً إياهم اللحاق بأهل العراق إذا رفضوا وكتا -

 .1)(الموادعة

  :استخدامه األمثال

  أورد نصر بن مزاحم في كتابه وقعة صفين ثمانية عشر مثالً قيلت في أغراض مختلفة

 سأوردها في هذا البحث حسب عدد األمثال التي قالها كل شخص، واضعاً إياها في سياقها

الزمني التاريخي

 م660  هـ40ت ( علي بن أبي طالب -

أمثال، استخدمها في  إلى الجهاد، وقطع دابر المنافقين، معاوية  جاء على ل ستة

وصحبه، وفي دعوة عمرو بن العاص إلى عدم الجري وراء معاوية ألغراض شخصية 

الذَّود إلى الذود "هللا، وعدم التقاعس عنه أولهما مثالن في الدعوة إلى الجهاد في سبيل ا: وهي

جتماع القليل إلى القليل حتى )2("ِإبٌل  ويضرب في

ومثل . )5(   لم يدافع عن نفسه يظلم ويهضم حقه4)("من ال يذد عن حوضه يتهدم"وثانيهما 

عندما هرب مخنف بن سليم عامله على ثالث 

  .)7("إستنت الفصال حتى القرعي" يضرب للتحقير وهو قريب من قولهم )6("باُل الحلَم؟

  

                                     

  .277، ص 1
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. )1("السعيد من وعظ بغيره"رو بن العاص عدم الوقوف إلى جانب معاوية 
)2(  

غير "معركة لمبارزته مع علمه مكانه 

  .)3(، داللة على عدم جد عمرو بن العاص في البحث عنه خوفاً منه"الوهى ترقعين وأنت مبصرة

وسادس بعد دعوة أهل الشام إلى التحكيم، ورفعهم المصاحف، ومعرفته أنها مجرد خديعة، دعا 

  ) م664 - هـ 43ت ( عمرو بن العاص القرشي -

سانه أربعة أمثال، بين فيها فضل علي بن أبي طالب على معاوية بن أبي سفيان، 

  .وعدم التساوي بينهما، وتثمين وقفته مع معاوية ، وفي التحريض على قتال أهل العراق

فيان الوقوف معه ضد علي بن أبي طالب ما أنت 

  .)6( للتدليل على عدم التساوي بينهما"بعكمي بعير"وعلي 

فإن العصا من "وقوله بعد رؤيته عبد اهللا بن هاشم أسيراً في مجلس معاوية متهكماً عليه 

                                                

ورابع في نصحه عم

.أي ذو الجد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه فيتجنب الوقوع في مثلة

وخامس قوله في مناداة عمرو بن العاص عليه شعراً في ال

  .4)("بلغ الحق مقطعه"إلى قطع دابرهم قائالً 

جاء على ل

دما طلب منه معاوية بن أبي سقوله عن: وهي
)5(

  .)8( للداللة على أن االبن صورة ألبويه)7("العصية

  مبيناً أنه حتى األسد المعروف بقوته " الليث يحمي شبليه"بعد محاولته حماية ابنيه في المعركة و
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  )2("قد بلغ الحق مقطعه"ان 

أنه رجل قوي صلب، ال يهاب أحداً، يأخذ ما يريده عنوة إن 

  .)4(هالدهر، وال يروعه ماال حقيقة ل

 أنه يستطيع أخذ الشيء الذي يريده بالقوة إن لم يأته بالرفق 
)6(

أي أن " تنسى شيباء أبا عذرتها

  .)7(تنسى الرجل الذي فض بكارتها

أورد

  )م661 -هـ 40ت (ن معد يكرب الكندي 

)8(  

                                                

  .1)(يدافع عن أشباله

وقوله لعك الشام بعد أن عبأ لهم أهل العراق همد

  ) م697 - هـ 60ت ( معاوية بن أبي سفيان األموي -

ين فيها جاء على لسانه ثالثة أمثال ب

  .لم يكن باللين، مهدداً ومتوعداً أهل العراق

يقال لمن ال 3) ("ما يقعقع لي بالشِّنان"قوله لعدي بن حاتم رسول علي إليه طالباً منه البيعة : وهي

يأبه لما ينزل به من حوادث 

 أي،)5("حلبتُ بالساعد أألشد"و 

  .واللين

ال "وما قاله ألبي أيوب األنصاري أحد شيعة علي، مهدداً إياه 

المرأة ال 

  :الً واحداًمن  على لسانه مث

 األشعث بن قيس ب-

 في قتاله على ماء الفرات مسترضياً علي بن أبي طالب، ويقال وقت الشدة، "صابت بقُرْ: "قوله

  

 
  .388نصر، وقعة، ص  )

  .433ن، ص .  م)2(

 261.  

197.  

  .192، ص 1

)1

  .197ن، ص . م )3(

، ص2الميداني، مجمع، ج )4(

نصر، وقعة، ص  )5(

الميداني، مجمع، ج )6(

  .366نصر، وقعة، ص  )7(

  .192 ن، ص. م )8(
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  ) م657 - هـ 37ت (الكالع الحميري 

 

  .)2(دليل على أنه أنف ذلك

 هـ

  ) ب، ت( كريب بن الصباح -

ب بعدما طلب منه عدم االنجرار وراء 

  .)5( يضرب في المحاذره من شيء قد ابتلي بمثله مرة)4(معاوية

ل

  أحداث وقعة صفين، في أغراض مختلفة كالمدح، والهجاء والرثاء والدعوة إلى الجهاد في سبيل 

                       

  .)1(أن األمر نزل في قرارة فال يستطاع له تحويل

 ذو -

الشام إزاء ربيعة "  سهم لم تبغي الضرابباستك من: "قوله قاله بعد أن جعلت القرعة حمير

العراق للت

  )م687 -  68ت ( عدي بن حاتم الطائي -

قاله داعياً على ابنه زيد بعد لحاقه بمعاوية بن أبي سفيان ثأراً لمقتل خاله " فإن رميتك ال تنمى"

  .)3(هداللة على أنه أراد موت

قاله لعلي بن أبي طال" من يشتري سيفي وهذا أثره"

   رجل-

يس له بعير"   .6)(قاله مادحاً جرير بن عبد اهللا البجلي شعراً" رب حاٍد حدا بالركب 

  : الشعرهخداماست

أورد نصر بن مزاحم أكثر من ألفين ومائتي بيت من الشعر جاءت على لسان المشاركين في 

  

                          
  .402، ص 1

227.  

  .306، ص 2

19.  

الميداني، مجمع، ج )1(

نصر، وقعة، ص  )2(

  .522ن، ص . م )3(

  .316ن، ص . م )4(

الميداني، مجمع، ج )5(

نصر، وقعة، ص  )6(
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را ح وسأورده 

  )م664-هـ43ت ( 

  .طعمة خالصة

وصوالً إلى التحكيم وزفه أمر 

  :وهذه األشعار هي. الخالفة إلى معاوية بن أبي سفيان

وستة . )1(غالمه وردان عدم الذهاب

وبيتان بعد علمه بمسير علي بن . )2(أبيات بعد موافقة معاوية على إعطائه مصر طعمة خالصة

. )4(وثالثة أبيات رداً على هجاء األشتر بن الحارث له يوم الفرات.  )3(أبي طالب إلى صفين

وستة أبيات . )5(عليه لرغبته السماح بماء الفرات ألهل العراقوسبعة أبيات بعد غضب معاوية 

وستة أبيات . )7( وبيتان مهدداً بهما علياً بالحرب.)6(يشين للحرب

وعشرة أبيات بعد عتاب معاوية . )8(ن لعدم مبارزته علي بن أبي طالب

                   

 اهللا، ومعظم هذا الشعر شعر حماسي قيل في ساحات المعركة لشحذ همم الناس، وشد عزيمة

  .المقاتلين

عياً الترتيب الزمني  سب عدد األبيات التي قالها كل شخص، م مرتباً في هذا البحث 

  :في ذلك

 عمرو بن العاص القرشي-

جاء على لسانه مائة وسبع وثالثون بيتاً من الشعر، بين فيها تردده في الذهاب إلى معاوية، 

وقوف معه ضد علي بن أبي طالب مقابل تحقيقه بعض المصالح وحسمه ذلك فيما بعد لصالح ال

الذاتية الدنيوية بإعطائه مصر 

وقال الشعر أيضاً في القتال خاصة على ماء الفرات، وفي صفين 

 المسير إلى معاوية، وقد نصحه ثمانية أبيات قالها بعد عزمه

بعد تكتيب الكتائب وإعداد الج

بعد اتهام معاوية له بالجب

                              
نصر، وقعة، ص  )1(  36

  39ن، ص . م )2(

  .136ن، ص  . م )3(

  .171ن، ص . م )4(

  .186ن، ص . م )5(

  .228ن، ص . م )6(

  .244ن، ص . م )7(

  .276ن، ص . م )8(
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، وثالثة أبيات بعد )5(يت في محاماته عن ابنيه في المعركة
)6()7(

)

  ) م660

وأربعة أبيات . 1)(عن قتل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغية) (ول له إلفشائه حديث الرس

3)(وعشرة أبيات في وصف قتال صفين. 2)(حين نادى علياً للمبارزة مع علمه بمكانه

4

وتسعة . 

وب. )(أبيات مادحاً فوارسهم في القتال

، وتسعة أبيات بعد اتهام الوليد بن ، وأربعة أبيات متوعداً قبائل العراقهقتال أهل اليمن مع

وأحد عشر بيتاً خاطب فيها عبد اهللا بن عباس . 8)(عقبة له االحتماء بعورته من علي في المعركة

  .)9طالباً منه ايقاف الحرب

. 11)(م المرقال في المعركة وثالثة أبيات قبل لقائه هاش10)(وتسعة أبيات مادحاً عك لقتالها همدان

وأحد عشر بيتاً شامتاً في معاوية ألنه . 12)(وثالثة أبيات وجهها لألشتر وهو يبحث عنه لقتاله

  .13)(رفض إعطاء علي الشام

 - هـ 40ت ( النجاشي بن الحارث بن كعب الحارثي -

القته الوثيقة به على لسانه سبع وتسعون بيتاً من الشعر، جاءت لتؤكد قربه من علي وعأورد 

 .وقناعته بقتال أهل الشام، وأكدت على أنه شاعر أهل العراق

  

                                                 
  ).336-345(نصر، وقعة، ص  )1(

  ).372-371(ن، ص .  م)2(

  

  .384، 374ن، ص . م )3(

  .379ن، ص . م )4(

  .388ن، ص  . م )5(

  .399ن، ص . م )6(

  ).407-406(ن، ص . م )7(

  .418ن، ص . م )8(

  .412-411ن، ص . م )9(

  .435ن، ص . م )10(

.428ن، ص . م )11(

  .440 ص ن،. م )12(

  .473ن، ص . م )13(
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 وسبعة أبيات ،)2( بن قيس وحسان بن مخدوج
)3(  

)4(

، وإثنا عشر بيتاً في مدح علي وهجاء ي

 سفيان ترك ، وثالثة عشر بيتاً في مدح األشعث بن قيس لرفضه طلب عتبة بن أبيمعاوية

 وسبعة أبيات رداً )10(داً على شاعر من أهل الشام في الكتيبة الخضرية

  )م6

ر 

                                                

 وعشرة أبيات ،)1(ثالثة عشر بيتاً قالها رداً على معاوية بعد كتابته ألهل العراق بالحرب: وهي

في الخالف على رياسة كنده وربيعة بين األشعث

.و العكي لمبارزتهبعد دعوة عمر

، وعشرون بيتاً بعد مقتل عمره بن عمرو وثمانية أبيات بعد فرار معاوية من فرسان ربيعة

)6(وخمسة أبيات مادحاً عل. 5)(ابن محصن في صفين

)7(

8)(علي واللحاق بمعاوية

9

، وأربعة أبيات بعد شرك أهل العراق علي الرأي وإطاعة الشام 

 وثمانية أبيات ر)(معاوية

  .11)(على مصقلة بن هبيرة بعدما بعثه معاوية لقتال ربيعة

79 -هـ 60ت (ألموي بن أبي سفيان ا معاوية -

على لسانه ثمان وثمانون بيتاً جاءت لتبين محاولته عرض اإلمارة على عبد اهللا بن عمأورد 

بعد مبايعة الشام له، ومحاولة إقناع سعد بن أبي وقاص نصرة عثمان بن عفان، وجعل الخالفة 

  .شورى بين المسلمين

 طالب، وعتاب عمرو بن العاص بسبب ومنها ما حمل التهديد والوعيد لجماعة علي بن أبي

  .بعض المواقف التي ال تنسجم مع الموقف الشامي العام

 
  ).59-58(نصر، وقعة، ص  )1(

.(  

-181.(  

  

3.(  

373.(  

410.(  

  

138-137(ن، ص . م )2(

180(ن، ص . م )3(

.307ن، ص . م )4(

59-357(ن، ص . م )5(

  .372ن، ص . م )6(

-372(ن، ص . م )7(

-409(ن، ص . م )8(

  .453ن، ص . م )9(

.454ن، ص . م )10(

  .487-486ن، ص . م )11(
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بدم عثمان بن عفان  وثمانية أبيات كتبها في أسفل )1(الشام  ال

و    

أبي بعد

، وتسعة أبيات معاتباً عمرو بن العاص لذكره حديث )7(شجاعة قتال ربيعة مع عليوبيت في 

 وخمسة أبيات بعد ،)9(وتسعة أبيات كتبها في أسفل كتاب ألبي أيوب األنصاري متوعداً إياه

  .)10(إحتماء عمرو بن العاص بعورته من علي بن أبي طالب في المعركة

                                                

ومعاودته عرض اإلمارة على عبد اهللا بن العباس إلنهاء األمر، وخوفه من تأخر عمرو بن 

  .العاص في التحكيم بعد علمه برغبته في الخالفة

  :سأورد األبيات مرتبة زمنياً وهي

طلب سبعة أبيات بعد مب له على ايعة 

  .)2(كتاب عرض فيه اإلمارة على عبد اهللا بن عمر

الخالفة  عفان، وجعل الً فيها إقناع سعد بن أبي وقاص نصرة عثمان بن بيتاً محا وأحد عشر

  .)3(شورى بين المسلمين

، وخمسة أبيات في تحذير علي بن أبي طالب بعد 4)( عفانوأربعة عشر بيتاً في رثاء عثمان بن

  .)5(مناوشته من مجموعة فرسان في بدايات صفين

  .)6(وستة أبيات في عتاب عمرو بن العاص  مقتل مواله حريث على يد علي بن  طالب

  . )8(عن قتل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغية) (لرسول ا

 

  

408.  

  .33 نصر، وقعة، ص )1(

  .72ن، ص . م )2(

  .74ن، ص . م )3(

  .80، 79ن، ص . م )4(

.158ن، ص . م )5(

  .273ن، ص . م )6(

  .306ن، ص . م )7(

  .346ن، ص . م )8(

  .367ن، ص . م )9(
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بي طالب    )م661 -هـ 40ت (بن 

على 

 وعلى حقه في قتال معاوية وأهل الشام لنصرة الدين، 

صر طعمة له  لوقوفه ،اص

 وثالثة أبيات رداً على شعره الذي بين فيه أنه وثالثة 

  

                    

 وثالثة أبيات في تعبئة همدان ،1)(وستة أبيات بعد رفض عبد اهللا بن عباس مبايعته بدل علي

 وثمانية أبيات بعد إبطاء عمرو بن ،3)( وستة أبيات بعد انقطاع القرشيين عنه أياماً،2)(للقتال

  .4)(العاص في التحكيم وخشيته على الخالفة منه

أ-  علي 

كافة مجريات صفين، حيث  جاء معظمها في القتال أورد له إحدى وثمانون بيتاً اشتملت 

مؤكدة على شخصية علي الشجاعة،

  .وتفضيله اآلخرة على الدنيا

وهي أحد عشر بيتاً قالها بعد موافقة معاوية إعطاء عمرو بن الع م

  .6)(له بعد مسيره إلى صفين وخمسة أبيات رداً على تهديد عمرو بن العاص ،5)(معه

،)7(أبيات عندما نزل معاوية صفين

  .)8(وجماعته رجال حرب

9)(وأربعة أبيات عندما طلب منه عمرو بن حصين السكسكي المبارزة

10

 وثمانية أبيات مثنياً فيها ،

  .)(على قتال همدان

                             
416.  

54.  

137.(  

16.(  

27.(  

 نصر، وقعة، ص )1(

  .427ن، ص . م )2(

  .433ن، ص . م )3(

4، 543ن، ص . م )4(

  .43ن، ص . م )5(

-136(ن، ص . م )6(

  .159ن، ص . م )7(

0-159(ن، ص . م )8(
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 وبيتان رداً على مديح أبي زبيد ،)4(ة أبيات بعد مقتل هاشم بن عتبة وجماعته
)5(

وثالثة أبيات بعد أن انتدب إليه ما بين عشرة آالف . )6(أراد القتال
)7(

1(

وأربعة 

لى شخصية األشتر العسكرية أورد له واحداً وسبعين بيتاً جاء معظمها في أمور القتال، مركزة ع

ي أمور الحرب، حيث كان له الدور األبرز في قيادة جيش علي، واعتبر 

                    

1)( وهو يزحف برايته في المعركة، مدح الحضين بن المنذروثالثة عشر بيتاً في

2

3

وبيتان . 

 وبيت بعد سماعه آذان الفجر في ،)(وجههما لعبد العزيز بن الحارث عندما افتدى جماعته بنفسه

وثالث. )(المعركة

  .الطائي له

في التهليل والتكبير كلما وبيت 

  .إلى اثني عشر ألف مقاتل في المعركة

، وثالثة أبيات بعد 8)(وثالثة أبيات بعد حمل أهل العراق على أهل الشام ووصولهم إلى معاوية

  .10)(ي إعجابه بهمدانوبيت ف. 9)(اعتراضه عمرو بن العاص في المعركة

 وخمسة أبيات قبل مالقاته بسر بن 1(وثالثة أبيات بعد أن بدت له عورة عمرو بن العاص

أبيات بعد عودته من صفين12)(أرطأه  )(13.  

  )م658 - هـ 38ت ) (األشتر( مالك بن الحارث النخعي -

المقاتلة، والمتمرسة ف

                             
289-290.(  

532.  

(نصر، وقعة، ص  )1(

  .308ن، ص . م )2(

  .330ن، ص . م )3(

  .356ن، ص . م )4(

  .390ن، ص . م )5(

  .395ن، ص . م )6(

  .403ن، ص . م )7(

  .404 ن، ص .م )8(

  .407ن، ص . م )9(

  .437ن، ص . م )10(

  .442ن، ص . م )11(
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ن بدايتها، ومن المقربين جداً إلى علي بن أبي طالب، 

 4(للمبارزة

 

  

، وخمسة أبيات بعد قتلهم حوشب ذا )10( صالح بن فيروز في المعركة

رده خيل عمرو بن العاص 
)13()14(

من الشخصيات التي كانت وراء الحرب م

 وحوشب ذي ظليم، ثمانية أبيات رداً على جرير البجلي الذي هدده بعمرو بن العاص: وهي

  .1)(وذي الكالع

، وأربعة أبيات بعد قتله مالك بن أدهم 2)(وخمسة أبيات في قتاله عمرو بن العاص يوم الفرات

  .3)(السليماني ورياح بن عتيك

يوم الفرات)وبيتان بعد دعوة إبراهيم بن الوضاح  ، وستة 5)(، وبيتان غناهما في قتاله

األجلح  . 7)(، وأربعة أبيات في قتاله أبا األعور السلمي6)(بن منصور الكنديأبيات في قتاله

أبيات رداً على حوشب ذي ظليم يوم الفرات هاشم بن عتبة )8(وخمسة ، وستة أبيات في قوس

وبيتان قبل قتله. )9(المرقال

، وبيتان بعد )12(ة أبيات في مدحه الجيشوثالث. )11(ظليم وذا الكالع

وثالثة أبيات في مدح همدان . وثالثة أبيات باحثاً عن معاوية في صفين. في المعركة

1516)(ومذحج   .)(وأحد عشر بيتاً حين عزم علي قتال أهل الشام في صفين. 

                                                 
  .61نصر، وقعة، ص  )1(

)2

)3

  .170ن، ص . م )

  .175ن، ص . م )

  .176ن، ص . م )4(

  .171ن، ص . م )5(

  ).178-177(ن، ص . م )6(

194.(  

  

  

  .181ن، ص . م )7(

  ).183-182(ن، ص . م )8(

-193(ن، ص . م )9(

  .174ن، ص . م )10(

.364ن، ص . م )11(

.376ن، ص . م )12(

  .396ن، ص . م )13(

  .399ن، ص . م )14(

  .404ن، ص . م )15(

  .469ن، ص . م )16(
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 العراق وهجا الشاميين وعلى 

رضاً علي بن أبي طالب على 

وإثنا عشر بيتاً . )2(وتسعة أبيات عندما استنجد معاوية بعك واألشعريين. معاوية وهو بالكوفة

وثمانية أبيات   .)6(عندما أراد المسير إلى التحكيم

  

  

                                                

  )ب، ت( األعور الشني، بشر بن منقذ -

ستين بيتاً، حرض فيها على القتال، ومدح أهلأورد له سبعاً و

رأسهم معاوية، وقد أوصى أبا موسى األشعري أن يحذر من أهل الشام قبل التحكيم، وكأنه على 

أحد عشر بيتاً قالها مح: علم بغدر عمرو بن العاص وخيانته وهي
)1(

 واثنا عشر بيتاً هجا فيها عتبة بن أبي سفيان 3)(مدح فيها علياً في الوقعات األولى من صفين

، وسبعة أبيات خاطب فيها شريح بن هانئ بعد أن جهز أبا موسى األشعري 4)(جعده بن هبيرة

 أبيات وجهها ألبي موسى ، وثمانية5)(للتحكيم

.)7(بعد التسليم لمعاوية بالخالفة

  ) م675 -هـ 55ت ( كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي -

أورد له واحداً وأربعين بيتاً، شملت الرثاء والهجاء ووصف استعداد الناس للحرب، وما آلت إليه 

اثنا عشر بيتاً من شعره وضعها معاوية في أسفل كتاب بعث به إلى علي : تحكيم، وهيأمور ال

 9)(، وخمسة أبيات عندما رأى الناس يصلحون أسلحتهم استعداداً للحرب8)(بعدما كتب له بالحرب

، وبيت رد فيه على هجاء عتبة بن أبي سفيان 10)(وأربعة عشر بيتاً في رثاء عبيد اهللا بن عمر

  

 
  

406.(  

.(  

-226.(  

).9-8(نصر، وقعة، ص  )1(

-405(ن، ص . م )2(

  .426ن، ص . م )3(

  ).466-465(ن، ص . م )4(

  .535ن، ص . م )5(

  .537ن، ص . م )6(

547-546(ن، ص . م )7(

  ).57-56(ن، ص . م )8(

225(ن، ص . م )9(

  ).299-298(ن، ص . م )10(
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واحد بن أبي طالب إلعطائه 

  .تال

. )5( على تحدي شرحبيل بن السمط في المعركة
)6(

قادة راقي

، وأحد عشر بيتاً وجهها لألشعث بعد تفكيره اللحاق )7(األشعث بن قيس بمعاوية

ألشتر النخعي بحوشب ذي ظليم وذي 
عبد اهللا بن بديل وهاشم بن عتبة وذي )9(

  .الكالع

                                                

  .)2( وتسعة أبيات في شماتة أهل الشام بالعراقيين بعد التحكيم.)1(له

  )م661 -هـ 40ت ( األشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي -

جاء على لسانه  وأربعون بيتاً من الشعر، قالها في مبايعة علي

الشرعية خليفة للمسلمين، وجاءت البقية في تحريضه على الق

 وأربعة أبيات في تحريض الناس )3( ثالثون بيتاً قالها بعد بيعة علي وهو في أذربيجان:وهي

وبيتان رد فيهما. )4(على القتال يوم الفرات

  .وخمسة أبيات يرد فيها تحدي حوشب ذو ظليم

  )ب، ت( جريش السكوني -

عا فيها لتعزيز جبهة علي في مواجهة الجبهة الشامية، وبينت تفوق أورد له تسعة وثالثين بيتاً، د

عشرة أبيات قالها عندما : الجانب الع من خالل قتله بعض  الشام في المعركة، وهي

خشي لحاق 

د جرير البجلي ا وسبعة أبيات بعد تهدي)8(بمعاوية

وأحد عشر بيتاً بعد مقتل حوشب ذي ظليم و. الكالع
)10(

  

 
  .362 نصر، وقعة، ص )1(

  .549ن، ص . م )2(

  ).24-22(ن، ص . م )3(

2.(  

2.(  

  

  ).167-166(ن، ص . م )4(

  .182ن، ص . م )5(

  .182ن، ص . م )6(

2-21(ن، ص . م )7(

3-22(ن، ص . م )8(

  .62ن، ص . م )9(

).402-401(ن، ص . م )10(



 129

قالها بعد أن اتضح رفض علي سة وعشرون بيتاً 

أهل العراق رغم اعتزاله األمر، وكرهه اختيار  هواه مع أظه

، وتسعة )3(هي، اثنا عشر بيتاً معاتباً فيها معاوية ومذكراً ببالء قومه بني أسد في مرج مرينا

، وثالثة )4(ي بن حاتم لعبد الرحمن بن خالد في المعركة

عد كرهه اختيار ، وسبعة أبيات ب)5(أبيات بعد عرض معاوية عليه فلسطين مقابل الوقوف معه

وثالثة أبيات رداً على قصيدة عامر بن واثلة في . )6(يم

  ) م675 -ـ 

رزين الوقوف خلف معاوية بن أبي صحابة البا

فيان في المطالبة بدم عثمان بن عفان، وكأنه أراد القول أن قتله كان على حق، لكنه في الوقت 

                                                

  ) م680 - هـ 61ت ( الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي -

أورد له خم وثالثين بيتاً من الشعر، وهي ثالثة

  .2)(واثنا عشر بيتاً في طلب معاوية مبارزة علي. 1)(إعطاء الشام لمعاوية

  ) م700 - هـ 80ت ( أيمن بن خريم بن فاتك األسدي -

رت   أورد له أربعة وثالثين بيتاً، 

  .ه وقلة خبرتهأبي موسى للتحكيم لعدم كفاءت

و

أبيات شامتاً بمعاوية بعد هزيمة عد

أهل العراق أبا موسى األشعري للتحك

  .7)(مدح أهل الشام

  :ن بيتاً من الشعري وعشرواحداًمن أورد على لسانه 

 ه55ت ( سعد بن أبي وقاص القرشي -

جاءت هذه األبيات مؤكدة على رفض أحد ال

س

 
  ).54-52( نصر، وقعة، ص )1(

.(  

1.(  

  

418-417(ن، ص . م )2(

4-13(ن، ص . م )3(

  .431ن، ص . م )4(

  .504ن، ص . م )5(

.502ن، ص . م )6(

  ).556-555(ن، ص . م )7(
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 الذهاب لمشاهدة 

طلب معاوية الوقوف معه، ونصرة عثمان بن عفان، وجعل 
)1()2(

  )م

  .)3(ميمي

 ب

 في توبيخ شرحبيل بن السمط بعد اتهامه علي بن أبي طالب بقتل عثمان بن عشرة أبيات

.  

  .)6(قالها في مدح علي بن أبي طالب وذكر بأسه

  

           

نفسه لم يقف مع علي بن أبي طالب، واعتزل الفتنة منذ بدايتها، ورفض

  .التحكيم، مؤكداً على موقفه الثابت من هذه الفتنة

ر بيتاً في رفضه أحد عش: وهي

  . وعشرة أبيات في رفضه مشاهدة التحكيمالخالفة شورى بين المسلمين

665 -هـ 45ت ( نهشل بن حري التميمي -

واحد وعشرون بيتاً قالها في رثاء أخيه مالك بن حري الت

  

   من الشعرن بيتاًي عشرلهمن أورد 

ن عبد اهللا البجلي -   )ب، ت( جرير

)5(وعشرة أبيات بعد مبايعته علي بن أبي طالب بالخالفة. )4(عفان

  )م681 -هـ 62ت ( أبو زبيد الطائي -

  

                                      
75.  

  

4.(  

390.(  

نصر، وقعة، ص  )1(

  .539ن، ص . م )2(

).267-265(ن، ص . م )3(

9-48(ن، ص .  م)4(

  .18ن، ص . م )5(

-389(ن، ص . م )6(
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التي تربط أخاه عبد اهللا بن عباس بعلي بن أبي طالب، ورفضه  وثيقة  في

  :ي

 وأحد عشر .)1( بن العاص مبايعة أخيه عبد اهللا بدل علي
)2(

  ) م680 -  هـ 60ت ( بن سعد األنصاري 

  :شعر، وهي

رداً على النعمان بن بشير بن سعد األنصاري، بعدما طلب منه ، وثالثة أبيات قالها 

  .)5(تقاء هللا في البقية

  )م657 -هـ 37ت 

 ربه من علي وإصراره على قتال أهل الشام،

  :وشجاعته في المعركة، وهي

. )7(، وخمسة أبيات عند مالقاته عمرو بن العاص فيهابيتان دعا فيهما المسير إلى صفين

فيه هاشم بن عتبة 

                                                

  )م683 -هـ63ت ( الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي -

ها مدى العالقة ال  أظهر

مغريات اإلمارة والزعامة، وه

تسعة أبيات رداً على محاولة عمرو

  .بيتاً رداً على دعوة معاوية له لوقف القتال

 قيس-

أورد على لسانه سبعة عشر بيتاً من ال

3)(أربعة أبيات في قتاله بسر بن أرطأه

4

، وعشرة أبيات بعد تحريض معاوية بن أبي سفيان على 

)(األنصار

المساعدة في وقف الحرب وا

) (أبو اليقظان( عمار بن ياسر بن عامر الكناني القحطاني -

أورد على لسانه ستة عشر بيتاً، أظهر فيها مدى ق

)6(

، وبيت دعا )8(وثالثة أبيات حين نظر إلى راية عمرو بن العاص في المعركة

 
  ).414-413(نصر، وقعة، ص  )1(

  

450(  

).417-416(ن، ص . م )2(

  .428ن، ص .  م)3(

  .447ن، ص . م )4(

-449(ن، ص . م )5(

  .101ن، ص . م )6(

  .320ن، ص . م )7(

  .341ن، ص . م )8(
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  )ب، ت

عشر بيتاً في قتله عوف 

مرو بن العاص من معاوية تغيير نص االتفاق بينهما في إعطائه مصر  ع

 

عن اللحاق بمعاوية   .)7(السمط

  :ن الشعر

  )م687 -هـ ت 

  : إخالصه لعلي بن أبي طالب واستعداده الدائم للقتال معه، وهيبين فيها مدى

                    

ل أهل الشام حتى إجبارهم على ، وأربعة أبيات في إصراره على قتا1)(التقدم في الراية إلى األمام

  .3)(وبيت وهو يحتضر. 2)(الفرار

  خمسة عشر بيتاًلهمن أورد 

( العكبر بن جدير األسدي -

المرادي من أهل الشام ، وإثنا )4(وهي ثالثة أبيات عند خروجه لمبارزة 

  .)5(إياه

  )ب، ت( ابن عم عمرو بن العاص -

قالها بعد طلب

  .6)(طعمة

ت( عياض الثمالي -   )ب،

قالها لشرحبيل بن  محاوالً ثنائه 

من أورد على لسانه أربعة عشر بيتاً م

68( عدي بن حاتم بن عبد اهللا الطائي -

                             

342.(  

4.(  

.(  

  .328نصر، وقعة، ص  )1(

  .343ن، ص  . م )2(

-341(ن، ص . م )3(

  .451ن، ص . م )4(

  .452ن، ص .  م)5(

2-41(ن، ص . م )6(

46-45(ن، ص . م )7(
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، وثالثة أبيات في هجومه على همام بن قبيصة في )1( طالب
رحمن بن خالد بن الوليد في )2(

  .)4( اعتذاره من علي لفرار ولده زيد إلى معاويةوستة أبيات في. ساحة القتال

  )ب، ت( علقمة بن عمرو -

  .)6(وعشرة أبيات بعد قتله إياه. أربعة أبيات في قتاله عوف على ماء الفرات

  )ب، ت(اده العليمي ن مسرة بن ج-

ة بين فيها مدى تحكم العصبية القبلية، وتأثيرها على مجريات القتال دفاعاً عن شرف القبيل

ة أبيات في حثهم الدفاع عن 

  .)9(ده

  )ت

ثالثة أبيات في مدح علي بن أبي

وبيتان في هجومه على عبد ال. المعركة، وكان أشتم الناس لعلي
)3(

)5(

  :وحسبها، وهي

، وخمس)7(ثالثة أبيات مدح فيها بني كلب في قتالهم بكر العراق

وستة أبيات رداً على تشجيع معاوية لجن. )8(نسائهم

  : عشر بيتاً من الشعرا اثنأورد لهمن 

ب، ( اإلصبغ بن ضرار األزدي -

  .)10(قالها وهو في األسر عند األشتر النخعي

  
                                                 

  .380 نصر، وقعة، ص )1(

  ).398-397(ن، ص . م )2(

  .430ن، ص . م )3(

  ).524-523(ن، ص . م )4(

  .194ن، ص . م )5(

  .195ن، ص . م )6(

  .307ن، ص . م )7(

  .375ن، ص . م )8(

  .375ن، ص . م )9(

  .467ن، ص .  م)10(
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 .

6

  .)4(وأربعة أبيات قبل مقتله يوم التُّليل المنفرد. )3( أبيات في مبارزته عمرو بن العاصسبعة

  ) م670 -هـ 50ت ( خالد بن المعمر بن سليمان السدوسي -

  :بين فيها مدى التعصب القبلي في المعركة وهي

 معاوية وسبعة أبيات في بعث. )5(أربعة أبيات في نذر معاوية سبي نساء ربيعة وقتل المقاتلة

  .)6(الربعيين

  ) م685 -هـ 6

  .)7(قالها بعد قبوله عرض أهل الشام تحكيم القرآن بينهم

  )ب، ت( عبد الرحمن بن خالد بن الوليد -

                    

  )ب، ت( معاوية بن صعصعة -

  .1)(قالها بعد طلب عمه األحنف بن قيس من بني سعد اللحاق بعلي

  )ب، ت( معاوية بن الضحاك -

وهو معهم   )2(قالها إلزعاج أهل الشام حيث كان هواه مع علي

   عشر بيتاً من الشعرأحد لهمن أورد 

  ) م57 - هـ 37ت ( حمزة بن عتبة بن أبي سفيان -

مصقله بن هبيرة إلى 

6ت ( رفاعة بن شداد البجلي -

                             
26-27.(  

469.(  

(نصر، وقعة، ص  )1(

-468(ن، ص . م )2(

  .377ن، ص . م )3(

  .378ن، ص . م )4(

  .294ن، ص . م )5(

  .487ن، ص . م )6(

  ).489-488( ن، ص . م )7(
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  :ركة، وهي

  .)4( أبيات في تحديه عدي بن حاتم أمام الخيلوأربعة. )3(ة بن قدامه

  ) م657 -هـ 37ت ) (ل

، وثالثة أبيات بعد تقدمه للمعركة حامالً )5(ل الشاميين
)6()7(

  )ب، ت(الحميري 

  .)8(لحربي ومعاوية إلنهاء ا

)9(

جاءت جميعها في االفتخار بنفسه وقتاله في المع

، وثالثة أبيات 2)(وثالثة أبيات وهو على لواء معاوية األعظم، 1)(بيت في مدح نفسه في المعركة

بعد االنتهاء من قتال جاري

المرقا( هاشم بن عتبة بن أبي وقاص -

  :أظهر فيها إصراره على قتال أهل الشام، وهي

ن فيها إصراره على قتاخمسة أبيات أعل

  .وثالثة أبيات في مهاجمته عمرو بن العاص. لواء علي األعظم

  : عشرة أبياتلهمن أورد 

 أبرهة بن الصباح بن أبرهة -

قالها بعد رفض اقتراحه المبارزة بين عل

  )ب، ت( حجل بن عامر -

  .قالها عند لقائه ابنه في المعركة

  

                                                 
  .362نصر، وقعة، ص  )1(

  .395ن، ص . م )2(

.(  

444.(  

  .396ن، ص . م )3(

  .430ن، ص . م )4(

  .327ن، ص . م )5(

  .347، ص ن. م )6(

  .428ن، ص . م )7(

458-457(ن، ص .  م)8(

-443(ن، ص .  م)9(
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  ) م664

، وبيتين في )1( العاص
)2(

  .)4(هل العراق، وكان صديقاً لعمرو بن العاص

   الشعر

  .)6(ر الوقوف إلى جانب علي

  .)7(ها بعد حمله لواء األشتر في المعركة

   

 -هـ 44ت ( عتبة بن أبي سفيان -

قال ثمانية أبيات حث فيها معاوية على إعطاء مصر طعمة لعمرو بن

  .هجاء كعب بن جعيل

  )ب، ت( محمد بن عمرو بن العاص -

  .3)(ل الشام ألهل العراق في صفينقالها واصفاً قتال أه

  )ب، ت( المعري بن األقبل الهمذاني -

قالها بعد منع أهل الشام الماء عن أ

 تسعة أبيات منأورد لهمن 

  )ب، ت( ابن األزور القسري -

  .)5(قالها مادحاً جرير بن عبد اهللا البجلي

  )ب، ت( البجلي  ابن أخت جرير-

قالها محاوالً إقناع خاله جري

  )ب، ت( الحارث بن همام النخعي -

قال

                                              
 )39-40.(  

  

-371.(  

1.(  

 نصر، وقعة، ص)1(

.362ن، ص .  م)2(

370(ن، ص .  م)3(

  .164ن، ص .  م)4(

  ).19-18(ن، ص .  م)5(

7-16(ن، ص .  م)6(

  .173ن، ص .  م)7(
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  .)1(في المعركة

  )م665 -هـ 45ت ) (ة الكاتب

وثالثة أبيات بعد هدم بيته جراء . )2(اه
  .)4( أهل العراق)3(

  )م672

)5(

)6(

  )م685 -هـ 65ت ( هبيرة بن خالد السكوني الكندي 

  .)7(ى علي

  .)8( أهل حروراءالتحكيم وهو من

                                             

  )ب، ت( حجر بن قحطان الوادعي -

قالها لسعيد بن قيس بعد أن هزمت همدان فوارس الشام 

حنظل( صيفي التميمي  حنظلة بن الربيع بن-

قال بيتين بعد خروجه إلى معاوية وعلم علي بمكاتبته إي

وأربعة أبيات محرضاً معاوية على قتال. ذلك من جماعة علي

-هـ52ت ) (أبو أيوب( خالد بن زيد األنصاري -

  .لها رداً على تهديد معاوية لهقا

  )ب، ت( ابن أبي غزية -

  .قالها لمعاوية بعد عرضه اإلمارة على عبد اهللا بن عمر

 مالك بن-

 في تحريض األشعث بن قيس علقالها

  )ب، ت( النابغة الجعدي -

قالها بعد 

  

    
  ).439-438( نصر، وقعة، ص )

  .97ن، ص .  م)2(

  .98ن، ص .  م)3(

)1

  .98ن، ص .  م)4(

  ).369-368(ن، ص .  م)5(

  ).74-73(ن، ص .  م)6(

  .139ن، ص .  م)7(

  .553ن، ص .  م)8(



 138

  على لسانه ثمانية أبيات من الشعر

  )ب، ت) (اسمه عمرو( 

صفين   .)2(في

  )ت

الوقوف مع معاوية   .)3(و

  )ب، ت(الحارث السكوني 

 مح  األلوية، في الوقعات األولى من 

 من 

  .)5(اوية وعمرو

  

                    

  )ب، ت( النضر بن الحارث الضبي -

  .1)(سر بن أرطأه من األشتر في القتالبقالها بعد هرب 

من أورد 

 أبو حبة بن غزية األنصاري-

وهو الذي عقر جمل عائشة، قالها مادحاً جماعته  

ب، ) (البارقي(ل بن السمط  ابن أخت شرحبي-

الً ثناء خاله شرحبيل عن  قالها محا

 عبد اهللا بن -

قيادة تجاً على عدم إنصاف معاوية أهل اليمن في قالها

  .)4(صفين

  )ب، ت( عبد اهللا بن عمر العنسي -

ث عمرو بن العاص عن قتل عمار بن ياسر على يد الفئة الباغية معلناً براءتهقالها بعد حدي

مع

  

                             
462.  

.(  

 نصر، وقعة، ص )1(

380-379(ن، ص .  م)2(

  ).50-49(ن، ص .  م)3(

  .425ن، ص .  م)4(

  .344ن، ص .  م)5(
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  )م657 -ـ 

وأربعة أبيات رداً على حملة عمرو بن العاص . )1(صفين
)2(

)3(

   

  .)5(بايعته علي بن أبي طالب

  .)7(وأربعة أبيات بعد أن فقئت عينه في القتال. )6(ل

                                                

 ه37ت ( عمرو بن الحمق الخزاعي -

قال أربعة أبيات في وصف قتال 

  .عليهم

  )ب، ت( كردوس بن هانئ -

    قرار التحكيم مع بقائه إلى جانب عليقالها رافضاً

األخنس بن شريق- بن   ) ب، ت( ابن المغيرة

  .4)(قالها منادياً الثأر لدم عثمان بن عفان

  )ب، ت( الهندي -

قالها مادحاً زحر بن قيس بعد م

   سبعة أبياتلهمن أورد 

  )ب، ت( بشر بن العشوش الطائي الملقطي -

ال ثالثة أبيات محرضاً طيء على القتاق

  

  

 

5.(  

  .381 نصر، وقعة، ص )1(

  .399ن، ص .  م)2(

  .548ن، ص .  م)3(

5-54(ن، ص .  م)4(

  ).20-19(ن، ص .  م)5(

  ).280-279(ن، ص .  م)6(

  .280ن، ص .  م)7(
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  )ب، ت( 

  

  )م715 -هـ 9

ه إلى الوقوف مع راية جبلة بن 
)4(.  

)5(

)6(

  .)7(ها طالباً من معاوية منع ماء الفرات عن أهل العراق

                                                

 الحارث بن نصر الجشمي-

  .1)(قالها في هجاء عمرو بن العاص

)ب، ت( حبلة بنت منصور الكندي -

  .2)(قالتها في رثاء أخيها األجلح

7ت ( حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي -

وبيتاً دعا في. 3)(قال ستة أبيات مادحاً ربيعة ومبغضاً مضر

في المعركة) أبو عرفاء(عطية الذهلي 

  )ب، ت( رجل من كلب -

  .قالها في هجاء أهل العراق

  )ب، ت( زيد بن عدي بن حاتم -

  . بن سعدقالها بعد قتل رجالً بكرياً ثأراً لمقتل خاله حابس

  )ب، ت( السليل بن عمرو السكوني -

قال

  

 

376.(  

  

  .423 نصر، وقعة، ص )1(

  .178ن، ص .  م)2(

  .309ن، ص .  م)3(

  .305ن، ص .  م)4(

-375(ن، ص .  م)5(

).523-522(ن، ص .  م)6(

  ).163-132(ن، ص .  م)7(
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  )ب، ت

  .)1(نساء ربيعة وقتل المقاتلة منهم

  . )2(مرو بن العاص في التحكيمألشعري من خديعة ع

  .)3( بن داود الدمشقي على يد علي

  .)4(ص على قتله وهو في محبسه

  )م

  .)7(وأربعة أبيات بعد عودة علي من صفين. )6(ي طالب

                                                

( شبث بن ربعي -

قالها رداً على نذر معاوية سبي 

  )ب، ت( شريح بن هاني الحارثي -

قالها محذراً أبا موسى ا

  )ب، ت( عبد اهللا بن عبد الرحمن األنصاري -

قالها شامتاً في مقتل عروة

  )ب، ت( عبد اهللا بن هاشم بن عتبة -

خاطب فيها معاوية بعد حض عمرو بن العا

  )ب، ت( المنذر بن أبي حميصة الوادعي -

  .)5(قالها في هجاء عك واألشعريين

657 - هـ 37بعد ) (أبو محمد( نافع بن األسود التميمي -

قال ثالثة أبيات مدح فيها علي بن أب

  

  

 
  .294 نصر، وقعة، ص )1(

  

53.  

  .534ن، ص .  م)2(

  .459ن، ص .  م)3(

  .349ن، ص .  م)4(

.436ن، ص .  م)5(

3، 492ن، ص .  م)6(

  ).493-492(ن، ص .  م)7(



 142

  .)1(وية

  .)2(لى المعركة أشباه رجال

  .)3(في قتال صفين

  .)4(ى الخالفة

  )م

(.  

  .)6(ال

   

  من قال ستة أبيات

  )ب، ت( أبو جهمة األسدي -

اقالها رداً على تحريض كعب بن جعيل لمع

  )ب، ت( الحضرمي -

قالها بعد غضب معاوية على ابن خديج لوصفه قت

  )ب، ت( رجل عذري -

قالها واصفاً ما جرى للمسلمين 

  )ب، ت( الزبرقان بن عبد اهللا السكوني -

قالها بعد مبايعة مالك بن هبيرة معاوية عل

687 - هـ 68ت (اهللا بن عباس  عبد -

5(قالها بعد أن خدع عمرو بن العاص األشعري في التحكيم

  )ب، ت( العديل بن نائل العجلي -

قالها مبيناً شجاعة قبيلة غسان في القت

  

                                              
361-362.(  

393.(  

( نصر، وقعة، ص )1(

  .456ن، ص .  م)2(

  .357ن، ص .  م)3(

  .81ن، ص .  م)4(

  .550ن، ص .  م)5(

-392(ن، ص .  م)6(
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  معه

  )ت

.

  )م657 -هـ 

ع علي في صفين   .)6(ت

                                                

  )ب، ت( عرفجة بن أربد الخشني -

  .)1(قالها مادحاً قومه في قتال صفين

  )م670 -هـ 50ت ( بن هبيرة ة مصقل-

  .)2(قالها في ربيعة بعد تذمر معاوية منهم في المعركة

  )ب، ت( المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب -

.)3(قالها محرضاً على قتال معاوية ومن 

  )ب، ت( ابن مقبل العامري -

  .4)(قالها رداً على قصيدة النجاشي في فرار معاوية من المعركة

ب، ( النضر بن عجالن األنصاري -

  5)( فيها إلى إتباع علي وترك معاويةدعا

 37بعد ( النعمان بن عجالن األنصاري -

ه م مدح فيها قتال جماع

  )ب، ت( همام بن األغفل الثقفي -

  .7)(افتخر فيها بقتلهم عثمان بن عفان

 
385.(  

527.(  

-384( نصر، وقعة، ص )1(

  .486ن، ص .  م)2(

  .385ن، ص .  م)3(

-526(ن، ص .  م)4(

  .365ن، ص .  م)5(

  ).381-380(ن، ص .  م)6(

  .383ن، ص .  م)7(
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.  

  ) م620 - هـ 

وتمثل معاويـة ببيتـين     . )2(عاوية بعد طلبه وقف الحرب           

  .)3( رداً على علي

مي    )ب، ت(ل

  .)5(ة

  .)7(ضاء علي في قتاله على الماءثل بها األشعث بن قيس إلر

                                             

: خمسة أبيات من الشعرأورد لهمن 

  )ب، ت( إبراهيم بن أوس بن عبيدة السلمي -

)1(توعد فيها بالثأر لدم عثمان من أهل العراق

 ق2( أوس بن حجر بن مالك التميمي -

تمثّل علي بثالثة أبيات منها حين هدد م

منها في استعداده للحرب

  )ب، ت( رفاعة بن ظالم الحميري -

  .4)(لها بعد حمله على حجر الشر إثر إصابته الحكم بن أزهر في القتالقا

حزا-  زامل بن عتيق ا

قالها متحدياً األشتر النخعي في المعرك

  )ب، ت( ضبيعة بنت خزيمة بن ثابت -

  .)6(قالتها في رثاء أبيها

  )م564 - ق هـ60ت ( طرفة بن العبد -

تم

    
  .229 نصر، وقعة، ص )1(

366.(  

  .386ن، ص .  م)2(

  .387ن، ص .  م)3(

  .244ن، ص .  م)4(

  .176ن، ص .  م)5(

-365(ن، ص .  م)6(

  . 192ن، ص .  م)7(
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  )ب، ت(مي 

  .)1(لمظفر عليه في صفين

  )ب، ت(ي 

  

جرش، وقد قالها بعد قول عمروبن العاص حديث الرسول             عن  عمار بن ياسـر      ) (س

(  

  .)5(بأهل العراق في تل الجماجم

  )ب، ت

  .)6(عركة

  

            

 عامر بن األمين السل-

سفّه فيها معاوية وهدده بالنصر ا

 عبد الرحمن بن ذؤيب األسلم-

  .2)(دعا فيها معاوية العودة إلى الصواب

)ب، ت( عبد اهللا بن خليفة الطائي -

  .)3(مدح بها قبيلة طيء

  )ب، ت( بن سويد الحميري الجرشي  عبد اهللا-

يد  كان 

  .)4("تقتلك الفئة الباغية"

ب، ت( عقبة بن سلمة الرقاشي -

افتخر فيها بما فعل أهل الشام 

( عمرو بن األطنابة -

ا معاوية عندما هم بالهروب من المتمثل به

  

                                     

  

  .364ر، وقعة، ص  نص)1(

  .382ن، ص .  م)2(

  .279ن، ص .  م)3(

  .344ن، ص .  م)4(

  .294ن، ص .  م)5(

.402، 395ن، ص .  م)6(
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  .)2(الم الحميري

  )ب، ت(ي 

وبيتاً واحداً يذكر فيـه بحثـه عـن علـي     . )3(عمراً العكي      
)4(

  )م6

  )ت

  .)7(ند معاوية

                                                

  )ب، ت( ابن الكواء -

  .1)(مدح بها علي بن أبي طالب

  ) ب، ت( المزِعف اليحصبي -

قالها بعد غضب القحطانين على معاوية حين قتل الغ

  أربعة أبيات من الشعر أورد لهمن 

 أبو األعور عمرو بن سفيان السلم-

ل ثالثة أبيات بعد أن قتل النجاشي قا

  .لقتاله

57 -هـ 37ت ( األجلح بن منصور الكندي -

  .5)(قالها بعد خروجه لقتال األشتر

  )ب، ت( أمينة األنصارية -

  .6)(قالتها في رثاء مالك

ب، ( الحجاج بن خزيمة بن الصمة -

ى فيها عثمان بن عفان عرث

 

7.(  

  .295 نصر، وقعة، ص )1(

  ).442-441(ن، ص .  م)2(

  .181ن، ص .  م)3(

  .362ن، ص .  م)4(

  .177ن، ص .  م)5(

  .365ن، ص .  م)6(

8-77(ن، ص .  م)7(
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.  

  .)2(ركة

  )م660 

  .)4(أخوتها في الحرب

  ) م718 

.  

(  

                                                

  )ب، ت( ابن حطان -

1)(سخر فيها من همام بن قبيصة بعد أن سلب عدي بن حاتم لواءه

  )م684 -هـ65ت ( سليمان بن صرد الخزاعي -

في المع) حوشب ذي ظليم(قالها وهو يهاجم 

-هـ40ت ( شرحبيل بن السمط بن األسود الكندي -

  .3)(ها بشجاعته في المعركةافتخر في

  )ب، ت( الشيخ بن بشر الجذامي -

أسف فيها على جذام ألنها لم تنصر 

  )ب، ت( طلبة بن قيس بن عاصم المنقري -

  . 5)(قالها في فداء علي بن أبي طالب بنفسه

- هـ 100ت ) (أبو الطفيل( عامر بن واثلة الكناني -

6)()المرقال(بن عتبة رثى فيها هاشم 

ب، ت( عبد اهللا بن خليفة الطائي -

  .7)(افتخر فيها بقومه طيء

 

18.(  

  .398  نصر، وقعة، ص)1(

  ).401-400(ن، ص .  م)2(

2-181(ن، ص .  م)3(

  .376ن، ص .  م)4(

  .554ن، ص .  م)5(

  .359ن، ص .  م)6(

  .279ن، ص .  م)7(
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  ) م63

  .)1(ء المعركة

  

  )م657 -هـ3

.  

  )ت

  .)4(ق لمبارزته

  )م688 -هـ 69ت ( 

  .)5(ل، وكان يومئذ مع علي

  )ب، ت(ي 

  .)6(ن

  .)7(ح بها جماعة علي في صفين

                                                

6 بعد - هـ 15بعد ( عبد اهللا بن غنمة الضبي -

تمثل بها معاوية بعد أن ناوشه فرسان علي قبل بد

)م690 -هـ70ت ( عبد اهللا بن يزيد األنصاري -

  .2)(لوا في صفينرثى فيها أصحابه الذين قت

7ت ) (من أصحاب معاوية( عوف -

)3(تحدى فيها من يبارزه من جماعة علي

ب، ( عوف بن مجزأة المرادي -

نادى فيها أهل العرا

 قبيصة بن جابر األسدي الكوفي-

حث فيها بني أسد على القتا

مد بن أبي سبرة بن أبي زهير القرش مح-

افتخر فيها بقتل عثمان بن عفا

  )ب، ت( معقل بن قيس التميمي -

مد

 
  .158 نصر، وقعة، ص )1(

).365-364(ن، ص .  م)2(  

  .194ن، ص  .  م)3(

  .451ن، ص .  م)4(

  .300ن، ص .  م)5(

  .383ن، ص .  م)6(

  .382ن، ص .  م)7(
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(  

.  

  ) م71

  : أبيات من الشعرةثالث  له

  

(.  

وهو مع علي   .)4(بنفسه

  )ب، ت( بسر بن أرطأة -

  .)5(قالها في قتال قيس بن سعد األنصاري

  )ب، ت( جارية بن قدامة -

  .)6(قالها مستقبالً عبد الرحمن بن خالد وهو على لواء معاوية األعظم

  

                                                

م684 -هـ 65ت ( همام بن قبيصة العامري -

1)(هجا فيها أهل العراق، وكان أشتم الناس لعلي

8 - هـ100( الهيثم بن األسود النخعي -

  .2)(قالها بعد خديعة عمرو بن العاص في التحكيم

أوردمن 

)ب، ت( ابراهيم بن األشتر النخعي -

3(قالها حين تسلم اللواء من أبيه

  )ب، ت( األحمر -

افتخر بها  

 

396.(  

  .397صر، وقعة، ص  ن)1(

  .551ن، ص  .  م)2(

  .441ن، ص .  م)3(

  .376ن، ص .  م)4(

  .429ن، ص .  م)5(

-395(ن، ص .  م)6(
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.  

  ) م578 

شعث الكندي، بعد مقتـل عبـد اهللا بـن          ظفر باألشتر النخعي، واأل        
)2(

  ) ت

)3(

  )م657 -هـ 37

)4(

  )ب، ت( خالد بن خالد -

)5(

  )م657 -هـ 37ت (نصاري، أبو عمارة  األ

)6(

  

            

  )م657 -هـ37ت ( حابس بن سعد الطائي -

1)(قالها بعد وقف قتال أهل الكوفة في المحرم

- ق هـ 46ت ( حاتم الطائي -

تمثل بها معاوية حين طلب ال

  .بديل

ب،( حويرثة بن سمي العبدي -

  .افتخر فيها بقتال العراقيين

ت ( حوشب بن طخْمة ذو ظليم الحميري -

  .مدح بها نفسه

  .مدح بها علي بن أبي طالب

 خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة-

  .دعا فيها إلى عدم عصيان علي

  

                                     
202.  

447( ،271.  

384.(  

 نصر، وقعة، ص )1(

-446(ن، ص .  م)2(

-383(ن، ص .  م)3(

  .182ن، ص .  م)4(

  .398ن، ص .  م)5(

  .398ن، ص .  م)6(
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  ) م670 - هـ 

  .)1(ي المعركة

  )ب، ت(ي 

  )ب، ت( التميمي 

  .)3(اتفر

  )م657 - هـ 37ت (

(.  

  )ت

  

  

                                                

50ت( سعيد بن قيس بن زيد -

قالها بعد إفالت معاوية منه ف

 أبو شريح الخزاع-

  .2)(افتخر فيها قتال علي لهم

 ظبيان بن عمارة-

وصف فيها قتاله يوم ال

 عبد اهللا بن بديل الخزاعي -

4(افتخر بها وهو يضرب أهل الشام بسيفه

ب، ( عبد اهللا بن الطفيل العامري -

  .5)(افتخر بقتاله مع علي في جماعة من هوازن

  )ب، ت( عبد اهللا بن عوف بن األحمر األزدي -

.6)(قالها في قتاله مع علي يوم الفرات

)م657-هـ37ت ( بن قلع األحمسي  عبد اهللا-

  .7)(قالها بعد أن أخذ راية بجيلة في صفين

 
  .427 نصر، وقعة، ص )1(

  .382ن، ص .  م)2(

  .172ن، ص .  م)3(

  .245ن، ص .  م)4(

  .312ن، ص .  م)5(

  .172ن، ص .  م)6(

  .259ن، ص  .  م)7(
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  .)4(ن تميم لقتالهم معه

  )ب، ت(ن خالد 

  .)5(ار

  )م657 -هـ37ت ) (بن هبيرة(ر 

  .)6(عه في القتال

  ) م657 - هـ 37ت ( ذو الكالع الحميري 

  .)7(د فيها تحريض معاوية على أهل العراق قبل الوقعة العظمى بصفين

                                                

  )ب، ت( ابن عدي بن حاتم -

  .1)(مدح فيها قتال أهل الشام

  )ب، ت( عراقي -

  .2)(رد فيها على طلب رجل شامي دم عثمان من أهل العراق

  )ب، ت( العكي -

  .3)(مدح بها قبيلة عك

  )ب، ت( عمير بن عطارد -

ا جماعة ممدح به

 عنتر بن عبيد ب-

طلب فيها من أصحابه معشر قيس الثبات في القتال وعدم الفر

 قيس بن مكشوح بن هالل بن الحارث بن أنما-

قالها وراية بجيلة م

-

أي

 
  .403 نصر، وقعة، ص )1(

  .229ن، ص .  م)2(

  .301ن، ص .  م)3(

  .310ن، ص .  م)4(

  .286ن، ص .  م)5(

  .258ن، ص .  م)6(

  .296ن، ص .  م)7(
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  ) م642 - هـ 20ت 

  .)1(ية

  )م701 - هـ 81ت (ب 

  .)2(بن عمرو بن العاص أهل العراق

  .)3( لوائه في المعركة

  .)5(البيضاء

                                                

( مجزأة بن ثور السدوسي -

قالها وهو يقاتل مع ربيعة باحثاً عن معاو

 محمد بن علي بن أبي طال-

رد فيها على هجاء محمد 

  )ب، ت( معاوية بن الحارث -

مدح بها األشعث بن قيس، وكان على

  )ب، ت( ابن هاشم بن عتبة -

  .)4(رثى فيها أباه

  )ب، ت( همام -

قالها في توعد أبي العمر طه ضرب قبة معاوية 

- ب، ت( أبو واقد الحارث بن عوف الخُشَني(  

  .)6(هجا فيها األزد

  

  

 
  .305 نصر، وقعة، ص )1(

  .371، ص ن.  م)2(

  .180ن، ص .  م)3(

  .348ن، ص .  م)4(

  .269ن، ص  .  م)5(

  .382ن، ص .  م)6(
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  ر

  

  .)3(ي

  ) م686 - هـ 66

  .)5( في جبينه

              

ن من الشعيبيت أورد لهمن 

  )م657 - هـ 37( إبراهيم الوضاح -

  .)1(دعا فيها األشتر للمبارزة

  )ب، ت( امرأة شامية -

.)2(في مقتل عمار بن ياسر، وعبد اهللا بن بديل، وهاشم بن عتبة

  )ب، ت( بشر بن عصمة المزني -

بعد طعنه مالك بن الجالح بن العقدية من جماعة عل

  )، تب( شامي -

  .)4(مدح بها قبيلة عك

ت ( شَِمر بن ذي الجوشن -

توعد فيها أدهم بن محرز من أصحاب معاوية بعد جرحه

  ) م657 - هـ 37ت ( صالح بن فيروز العكي -

  .)6(نادى فيها األشتر للمبارزة

  

                                   
 نصر، وقعة، ص )1(  .176

  .357ن، ص .  م)2(

  .269ن، ص .  م)3(

  .228ن، ص  .  م)4(

  .268ن، ص .  م)5(

  .174ن، ص .  م)6(
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  .)1(شام

  ) م620 - ق هـ 2ت ( 

  .)3(بعد احتدام القتال في صفين

  .عك 

  ) م657 - هـ 37ت ( مالك بن أدهم السلماني -

  )م65

  .رداً على طعنة من بشر بن عصمه المزني

                                                

  )ب، ت( عالقة التيمي -

 في قتاله أهل البعد مقتل أربد الفزاري الذي عارض علياً

  )م657 -هـ 37( عمرو العكي -

  .2)(دعا فيها النجاشي للمبارزة

 قيس بن الخطيم بن عدي األوسي-

تمثل بها أبو األعور السلمي مؤكداً ثباته في المعركة 

  ) م657 -هـ 37ت ( قيس بن فهدان الكناني -

في صفين رجالًقتلبعد  )4( من 

)5(  .دعا فيها األشتر للمبارزة

  )م657 - هـ 37( مالك بن حري النهشلي التميمي -

  .6)(دعا فيها تميماً إلى الثبات في المعركة بعد أن أوشكت على الهزيمة

7 - هـ 37ت ) (بن العقدية( مالك بن الجالح -

)7(

 
  .95 نصر، وقعة، ص )1(

  .180ن، ص .  م)2(

  .329ن، ص .  م)3(

  .277ن، ص  .  م)4(

  .175ن، ص .  م)5(

  .265ن، ص .  م)6(

  .270ن، ص .  م)7(
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  )ب، ت( يزيد بن معاوية البكائي -

  .)2(عاتب فيها ابن عمه عبد اهللا بن الطفيل، وقد حماه في المعركة

  : من الشعراً واحداًبيت أورد لهمن 

  ) م600 - ق هـ22ت (األسود بن يعفر التميمي  -

  .)3(تمثل به حر بن سهم بن طريف الربعي عندما نظر إلى آثار كسرى

  ) م545 - ق هـ 80ت ( امرؤ القيس -

  .)4(تمثل به عتبة بن أبي سفيان حين خاطب مروان بن الحكم في مجلس معاوية

  )ب، ت( صالح بن شقيق -

  .)5(وهو من رؤساء مرادقاله رافضاً قبول علي التحكيم 

  ) م639 - هـ 18ت ( العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي -

  .)6(تمثل به الحسن بن علي في خطبة له محرضاً على قتال معاوية وجنده

  ) م642 - هـ21ت (  عمرو بن معد يكرب -

  .)7(تمثل به األشتر النخعي داعياً أصحابه إلى الصبر يوم الهرير

                                                

  )م657 - هـ 37ت ( محمد بن روضه -

  .)1(مفتخراً بضرب أهل العراق، محمالً إياهم قتل عثمان

 
  .178 نصر، وقعة، ص )1(

  .277ن، ص .  م)2(

  .142ن، ص  .  م)3(

  .417ن، ص .  م)4(

  .513ن، ص .  م)5(

  .114ن، ص .  م)6(

  .480ن، ص .  م)7(
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  ) م697 - هـ 78ت (ة  قطري بن الفجاء-

تمثل به علي بن أبي طالب، عندما قاله ألبي أي األنصاري بعد قطعه رأس رجل من الـشام                  

  .)1(بالسيف

                                                

وب

 
  .271 نصر، وقعة، ص )1(



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  وقعة صفين؛ دراسة مقارنة مع نصر بن مزاحمتناول  المؤرخين في منهج
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 طالب، ومخالفة شرعية، في الوقت الذي حملت فيه وجهة النظـر            

الشامية علي بن أبي طالب المسؤولية عن مقتل عثمان بن عفان وإيواء قتلته، وأشارت إلى الحق                

  .األموي في قيادة األمة

ط وقد عني علماء التاريخ بتسجيل هذه الوقعة، ومن أقدم من ألف فيها، أهل العراق، وذلك الرتبا               

الفرق وبخاصة الـشيعة، ومـن               وحضورها   القبلية، 

  :ن

 ،*)م773-هـ157ت( األزدي 

 وقد حظيـت باهتمـام      أهمية خاصة في التاريخ العربي اإلسالمي     ) م657-هـ37(لوقعة صفين   

العديد من اإلخباريين والمؤرخين، بسبب تداعياتها العسكرية والسياسية الهامـة علـى طرفـي              

النزاع، علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وأفرزت نتائجها نظام حكم جديد ولد عـام                 

السياسية ، وغير قواعد اللعبة     )م749-هـ132(قاد العالم اإلسالمي حتى عام      ) م661 -هـ41(

  .والقبلية والتاريخية والجغرافية

استمرت الوقعة مائة وعشرة أيام، بلغت فيها الوقائع تسعين وقعة، أوشكت أن تفنـي العـرب،                

  . 1) (وتمحو مجدهم وآثارهم

وقد اعتبر المؤيدون لوجهة النظر العلوية العراقية ما فعله معاوية خروجاً على األرث والحـق               

أبيالنبوي وصاحبه علي بن     

أهل  وتاريخهم،  عند هذه المعركة بذاكرتهم

الذين صنفوا كتباً مستقلة عن وقعة صفي

أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم -1

                                                 
  .471، ص3الحموي، معجم البلدان، ج  )1(

ابـن  . 93، ص 6ابن عدي، الكامـل، ج    . 182، ص 7الرازي، الجرح، ج  . 35، ص 6 ج  د، الطبقات،ابن سع : أنظر عنه * 

)220-222 .(

). 493-492(، ص 4ابن حجر، لـسان، ج    ). 226

سزكين، فـؤاد، تـاريخ،     ). 329-327(، ص 1 ج   

ن،   

، ص 6الحمـوي، معجـم األدبـاء، ج      . 155الطوسي، الفهرست، ص  ). 106-105(النديم، الفهرست، ص  

-225(، ص 3الكتبي، فوات، ج  ). 302-301(، ص 7الذهبي، سير، ج  

  .31، ص2ابن تغري بردي، النجوم، ج

المشهداني، محمد، موارد،). 36-35(الدوري، بحث، ص  : أنظر أيضاً 

ملحم، عدنان، المؤرخو). 26-25(العش، يوسف، الدولة، ص   . 6، ص 3بروكلمان، تاريخ، ج  ). 130-127(، ص 1مج

 ).29-27(ص
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في معركة الجمل             اً  وقد استعمله علـي     )8(عل

ـ   ب ى رايـه األزد،    عل
)11(

123)(شيخ إخباري الكوفي ووجههم   

4567

ـ    )( والتـواريخ  )(، صاحب السير   أمر العـراق   ، متخـصص ب

  .)("، من بيت جليل كبير في الكوفة)("اإلخبار عليه أغلب" إال أن )(، نسابة)(وأخبارها وفتوحها

ي  شارك جده مخنف بن سليم وعدد من أفراد أسرته 

عد على أصفهان وهمدان     910)(فيما   فكان )( ثم استدعاه ليقاتل معه في صفين      

  .وبجيلة وخثعتم واألنصار وخزاعة: وقيل

متـروك  " و 12)("لـيس بـشيء، ولـيس بثقـة       "ضعفه المحدثون في مجال الحديث، واعتبـروه        

، وقـد   15)(، وإخبـاري ضـعيف    14)("إنه شيعي متحرق وصاحب أخبارهم    : "، وقالوا 13)("الحديث

الجمل، وصفين  : حه وثوراته مثل  ، واهتم بأحداث العراق وفتو    16)(صنف أبو مخنف خمسين كتاباً    

  .17)(والنهروان، ومقتل علي

                                                 
  .155، ص1القمي، عباس، الكنى، ج. 286، ص1، جبحر العلوم، الفوائد  )1(

  .1467، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج  )2(

  .12، ص1مروج، مجالمسعودي،   )3(

  .225، ص3الكتبي، فوات، ج. 105ابن النديم، الفهرست، ص). 8-7( وقعة، ص

  .1467، 4ابن عبد البر، االستيعاب، ج). 1

  .19، ص4العقيلي، الضعفاء، ج. 36، ص3البسوي، المعرفة، ج. 500، ص2، جمعين، تاريخ

  .225، ص3ي، فوات، ج

  .221، ص6الحموي، معجم األدباء، ج. 159ست، صالطوسي، الفهر). 106-105(رست، ص

35.  

  .221، ص6الحموي، معجم األدباء، ج. 106ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

  .382الطهراني، أغابزرك، مصفى، ص  )5(

  .537ابن قتيبة، المعارف، ص  )6(

  .286، ص1علوم، الفوائد، جبحر ال  )7(

نصر،  )8(

  .339، ص4ابن األثير، أسد، ج. 11نصر، وقعة، ص   )9(

05-104(نصر، وقعة، ص   )10(

  .117نصر، وقعة، ص   )11(

ابن   )12(

  .302، ص7الذهبي، سير، ج. 182، ص7الرازي، الجرح، ج  )13(

  .97، ص6ابن عدي، الكامل، ج  )14(

الكتب. 19، ص4العقيلي، الضعفاء، ج  )15(

ابن النديم، الفه  )16(

الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )17(
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ا

ت والفتوح واخـتالف            

بأمر الحجاز والسيرة وفتـوح     "واعتبر من المتخصصين    . )3(الناس في الحديث والفقه واألحكام    

، تباينت آراء المحدثين    )5(الجغرافية المتصلة بالتاريخ     الشام

                                                

حتوت مؤلفاته على روايات الفتنة، ومن أهمها الشورى، ومقتل عثمـان، وصـفين، والجمـل               

والنهروان، والخريت بن راشد، وبني ناجية ومقتل محمد بن أبي بكر، واألشتر، ومحمد بن أبي               

  .1)(ألخبارحذيفة، والغارات، ومقتل علي، والحكمين، وا

  *)م822-هـ207ت(الواقدي، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد اهللا  -2

 ذاع ذكره في علوم التاريخ والمغازي والسير والطبقا2)(أحد أوعية العلم  

بتحديد األماكن والمواقع ، واعتنى   )4("

وضعفه آخرون، واتهمـوه بالكـذب،       ،6)(في درجة توثيق الواقدي في الحديث، إذ وثقه بعضهم        

10)("يكتـب حديثـه   "، وال   9)("بموضع الرواية "، ليس   8)("متروكاً"واعتبروه   ،7)(وتقليب األحاديث 

11

 ،

، أقام الواقدي عالقات جيدة مع الخلفاء العباسيين، وكان         )(لنديم باإلشارة إلى تشيعه   وانفرد ابن ا  

 
  ).106-105(ابن النديم، الفهرست، ص  )1(

). 21-20(، ص 8الرازي، الجـرح، ج   ). 335-334(، ص 7ج). 433

 

، 4الصفدي، الوافي، ج  ). 471-454(، ص 9الذهبي، سير، ج  ). 72-67(، ص 1

سزكين، فؤاد،  ). 166-163(، ص 1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج   ). 32-30(ث، ص    

 ).34-31(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 19-15(، ص3تاريخ، ج

  .37، ص3الحنبلي، شذرات، ج. 362، ص14الذهبي، تاريخ، ج. 

، 4ي، ج    

4.  

، 14 ج    

  .71، ص1ابن سيد الناس، عيون، ج). 56-55(، ص7األدباء، جالحموي، معجم . 21ص

  .521، ص7ابن حجر، لسان، ج). 366

  

-425(، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج   : أنظر عنه * 

 ، ص 4ابـن خلكـان، وفيـات، ج      . 470، ص 5كامـل، ج  ابـن األثيـر، ال    ). 58-55(، ص 7الحموي، معجم األدباء، ج   

ابن سيد الناس، عيون، ج    ). 348-351(

  ).240-218(ص

الدوري، عبد العزيز، بح: أنظر أيضاً 

بروكلمان، ). 106-100( ص،1تاريخ، مج

55، ص7الحموي، معجم األدباء، ج  )2(

الـصفدي، الـواف). 4-3(، ص 3البغـدادي، تـاريخ، ج    . 335، ص 7، ج 25، ص 5ابن سعد، الطبقات، ج     )3(

  .238ص

58، ص9الذهبي، سير، ج. 5، ص3البغدادي، تاريخ، ج. 111ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

  .6، ص3البغدادي، تاريخ، ج  )5(

الـذهبي، تـاريخ،). 56-55(، ص 7الحموي، معجـم األدبـاء، ج     . 12-11،  9، ص 3البغدادي، تاريخ، ج    )6(

  .367ص

، 8الرازي، الجرح، ج  )7(

-362(، ص14الذهبي، تاريخ، ج. 21، ص8الرازي، الجرح، ج  )8(

.71، ص1ابن سيد الناس، عيون، ج  )9(

  .71ن، ص.م  )10(

  .111ابن النديم، الفهرست، ص  )11(
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 والطبقات، والسنة والجماعة وذم الهـوى وتـرك             
)4( 

 *)م839-هـ225ت(د 

، وعد تاريخه من أحسن التواريخ، وعنه أخذ الناس         )10(تموا بأخبار اإلسالم    
)11(

كما ولي القضاء في الجانب الشرقي من بغداد في ،1)()م808-هـ193ت(دليالً لهارون الرشيد    

، صنف الواقـدي ثالثـة   2)()م333-هـ218ت(عهد الخليفة هارون الرشيد، ثم الخليفة المأمون       

كتاب الجمل، وصفين، ومقتـل     : من أبرزها ما اشتمل على روايات الفتنة، منها       3) (باًوثالثين كتا 

الحسين، والتاريخ الكبير، والدار، والتاريخ،

ودراسة روايات الواقدي عن الفتنة تكشف عن ميوله العلوية، لكنها ميـول            ،الخروج في الفتن  

56)(د عن التحزبتتسم بالبع   .)(، وقد أيد الواقدي علياً في مواجهة معاوية

المدائني، علي بن محم -3

7)(كان عالماً بأيام الناس، وأخبار العرب، وأنسابهم، راوية للشعر، عالماً بالمغـازي والفتـوح             

8

9

 ،

 ومـن   ، واعتبـر أحـد أئمـة زمانـه،        )("أمر خراسان والهند وفارس وفتوح الشام     "وبخاصة  

 الذين اه)(األخباريين

  .تواريخهم

                                                 
  ).426-425(، ص5ابن سعد، الطبقات، ج  )1(

. 351،  348، ص 4 وفيـات، ج      ا

  .369، 363، ص14الذهبي، تاريخ، ج

  .58، ص7الحموي، معجم األدباء، ج. 111ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .111ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

  .31الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )5(

  .34ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )6(

  

، 16الذهبي، تاريخ، ج. 64، ص6ابن األثير، الكامل، ج). 318-309(، ص5

سزكين، فؤاد، ). 196- 163(، ص1المشهداني، محمد، موارد، ج). 39-38(ص

ابن . 290،  289، ص 16الذهبي، تاريخ، ج  . 310، ص 5لحموي، معجم األدباء، ج   ا. 55، ص 12ي، تاريخ، ج  

  .401، ص10الذهبي، سير، ج

ابـن خلكـان،. 111ابن النديم، الفهرست، ص   . 335، ص 7بن سعد، الطبقات، ج     )2(

، ص2البغدادي، تاريخ، ج. 125الطوسي، الفهرست، ص). 117-113(ابن النديم، الفهرست، ص: أنظر عنه* 

الحموي، معجم األدباء، ج). 54-55(

  .111، ص3الحنبلي، شذرات، ج). 254-253(، ص4ابن حجر، لسان، ج). 291-288(ص

الدوري، عبد العزيز، بحث، : أنظر أيضاً

 ).45- 37(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 39-38(، ص3بروكلمان، تاريخ، ج). 142- 139(، ص1تاريخ، مج

البغداد  )7(

  .253، ص4حجر، لسان، ج

. 106ابن النديم، الفهرست، ص  )8(

  .291، ص10ابن كثير، البداية، ج  )9(

  .401، ص10الذهبي، سير، ج. 55، ص12البغدادي، تاريخ، ج  )10(

  .259، ص2نجوم، جابن تغري بردي، ال  )11(
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رواياته، وإتباعه أسلوب المحدثين            

: ـا               

  .)6("عامي المذهب"وصف بأنه 

(* 

ـ 233ت(تباينت آراء المحدثين في درجة توثيقه للحديث، ففي حين وثقه يحيى بن معـين                -هـ

صـاحب   "، ووصفه بأنـه   "بالقوي"ليس  ) م970-هـ360ت( اعتبره عبد اهللا بن عدي       1)()م847

، إال أنه اعتبر حجه في التاريخ، وثق العلماء بأخباره،          2)("األخبار، قل ماله من الروايات المسنده     

  .3)(حتى في الروايات التي لم يذكر إسنادها

واكتسب المدائني تقدير المؤرخين والمحدثين لدقته في اختيار 

بقيه األخباريين في االعتماد على مصادر مدنية، وعراقية لتقـديم          وتوسع أكثر من سا   . في نقدها 

  .4)(أخباره في صورة محايدة

اعتبر المدائني من المؤلفين المكثرين، إذ بلغ عدد مصنفاته مائتين وواحداً وستين كتابـاً منه

 مـن  مقتل عثمان، والجمل، وصفين، والغارات، والخوارج، والنهروان، وتاريخ الخلفاء، وأسماء       

  .)5(قتل من الطالبيين

ـ 218ت(كان المدائني على عالقة مع الخلفاء العباسيين وبخاصة المأمون           إال أنـه   ) م733-هـ

م847-هـ232ت(اسمعيل بن عيسى، أبو اسحاق، العطار  -4

                                                 
  .289، ص16الذهبي، تاريخ، ج. 310، ص5الحموي، معجم األدباء، ج. 55، ص12البغدادي، تاريخ، ج  )1(

  .289، ص16الذهبي، تاريخ، ج. 310

، 16الـذهبي، تـاريخ، ج  ). 31

.(  

البغدادي، . 122 النديم، الفهرست، ص   ابن. 99

  . 426، ص1لسان، ج

 .285، ص2، ج

  .157، ص6ابن حجر، لسان، ج  )2(

، 309، ص5الحموي، معجم األدباء، ج. 55، ص12البغدادي، تاريخ، ج  )3(

  .39بحث، صالدوري، عبد العزيز،   )4(

8-311(، ص5الحموي، معجم األدبـاء، ج ). 117-113(ابن النديم، الفهرست، ص    )5(

  .291ص

142-140(، ص1سزكين، فؤاد، تاريخ، مج: أنظر أيضاً

  .125الطوسي، الفهرست، ص  )6(

، ص 8ابن حبان، الثقات، ج   . 191، ص 2الرازي، الجرح، ج  : أنظر عنه * 

ابن حجر، . 245، ص1الذهبي، ميزان، ج. 262، ص6تاريخ، ج

كحاله، عمر، معجم المؤلفين: أنظر أيضاً
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ر زمزم، وكتـاب الـردة،        

  .)7(ب األلوية، والفتن

صنف الكتب الكبار،    
)13()14(

الـبالذري  : هجـريين وهـم         

ـ 282ت(، والـدينوري    )م892-هـ279ت( ـ 292ت(، واليعقـوبي    )م895-هـ ، )م904-هـ

  ، والمقدســي  )م947-هـــ346ت(، والمــسعودي )م922-هـــ310ت(والطبــري 

                                                

ـ 354ت( ذكره ابن حبان البستي      )3(، مؤرخ )2(، من أصحاب السير   )1(من أهل بغداد   ) م965-هـ

ـ 463ت(، ووثقه الخطيب البغدادي     )4(في ثقاته  ، تـوفي فـي رمـضان سـنة         )5()م1070-هـ

كتاب المبتدأ وحف: ، صنف العديد من الكتب منها     )6()م847-هـ232(

والفتوح، والجمل، وصفين، وكتا

 *)م748-هـ235ت(عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة  -5

، عـده ابـن حجـر       10)(، كان حافظـاً للحـديث     9)()م874-هـ261ت(، وثقه العجلي    8)(يكوف

، 12)(، وهو صاحب تصانيف   11)(في الطبقة العاشرة  ) م1448 -هـ852ت(

  .، وكتاب السنة والتاريخ والفتن والجمل وصفين والفتوحالمسند، والمصنف، والتفسير

وا في القرنين الثالث والرابـع الاختار الباحث ستة مؤرخين عاش    

 
  .245، ص1الذهبي، ميزان، ج. 262، ص6البغدادي، تاريخ، ج. 191، ص2الرازي، الجرح، ج  )1(

  ).25-24(، ص7الحموي، معجم األدباء، ج. 122ت، صابن النديم، الفهرس  )2(

الذهبي، تذكرة،  . 66، ص 10البغدادي، تاريخ، ج  . 285ابن النديم، الفهرست، ص   . 261العجلي، تاريخ، ص  

 .118، ص4اإلعالم، جن، 

  .445، ص1، وتقريب، ج3، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 261العجلي، تاريخ، ص  )8(

  .261العجلي، تاريخ، ص  )9(

  .285، ص2كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج  )3(

  .99، ص8ابن حبان، الثقات، ج  )4(

  .245، ص1الذهبي، ميزان، ج. 262، ص6البغدادي، تاريخ، ج  )5(

  .263، ص6البغدادي، تاريخ، ج  )6(

  .285، ص2كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج: أنظر أيضاً

  .25، ص7الحموي، معجم األدباء، ج. 122ابن النديم، الفهرست، ص  )7(

: أنظر عنه * 

  .445، ص1، وتقريب، ج)5-3(، ص6ابن حجر، تهذيب، ج. 18، ص1مج

الزركلي، خير الدي:  أنظر أيضاً-

  .285ابن النديم، الفهرست، ص. 261ن، ص. م  )10(

  .445، ص1ابن حجر، تقريب، ج  )11(

  .445، ص1ابن حجر، تقريب، ج. 285ابن النديم، الفهرست، ص  )12(

  .285ابن النديم، الفهرست، ص. 261ي، تاريخ، صالعجل  )13(

  .285ابن النديم، الفهرست، ص  )14(
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راز رؤيته الحزبية، ومواقفه التاريخية للحدث نفسه، انطالقاً من اإليمان بأن             

قـب   ل ،)3( وأبا جعفر  ،)2( وأبا الحسن  ،)1(المصادر أبا بكر          

 م-هـت 

  .)7("هو جدهم942

في كتابه وقعة صفين    ) م827-هـ212ت(لمقارنة مواقف نصر بن مزاحم      ) م868-هـ355ت(

فهم بهدف إبمع مواق 

 . المقارنة التاريخية هي الطريق المهم للوصول إلى المواقف الدقيقة

  *)م892-هـ279ت(البالذري 

هو أحمد بن جابر بن داود، كنته بعض 

 حيث كان   ،4)( وذلك لمساعدته على االستيعاب والحفظ     ،البالذري بسبب شربه عصير نبتة البالذر     

  .6)( وقد توفي إثر ذلك،5)( وشد األعصاب،يوصف عصيرها لتقوية الذاكرة

الحموي     فقـال     ) 6261228(علق ياقوت إن مـا ذكـره الجهـشياري       : "علـى ذلـك

لبالذر يدل على أن الذي شرب ا) -هـ331ت(

                                                 
 العديم، بغيـه،    ابن). 132-127(، ص 2الحموي، معجم األدباء، ج   ). 126-125(ابن النديم، الفهرست، ص   : أنظر عنه * 

ابن تغري بردي،   ). 323-322(، ص 1ابن حجر، لسان، ج   ). 157-155(، ص 1الكتبي، فوات، ج  

  .356ت، 

). 147-117(،  )67-41(، ص 1المشهداني، محمد، مـوارد، ج    ). 51-48(ث، ص    

ملحـم، عـدنان، ا لمؤرخـون،       ). 44-43(ص 

. 289، ص 20الـذهبي، تـاريخ، ج    . 103، ص 7ابن خلكـان، وفيـات، ج     . 127

الـذهبي،  . 127، ص 2الحموي، معجم األدباء، ج   . 125ابن النديم، الفهرست، ص   

  .69، ص11ابن كثير، البداية، ج. 239، ص8الوافي، ج

  .69، ص11ابن كثير، البداية، ج. 290، ص20هبي، تاريخ، ج

  .83، ص1األنطاكي، تذكرة، ج. 573، ص5، ج35

  .90، ص5دباء، ج

دي، الـوافي،   الصف). 163-162(، ص 13الذهبي، سير، ج  . 372، ص 6ابن خلكان، وفيات، ج   ). 1222-1219(، ص 3ج

). 241-239(، ص 8ج

السيوطي، طبقا. 83، ص3النجوم، ج

الدوري، عبد العزيز، بح: أنظر أيضاً 

، 3بروكلمان، تـاريخ، ج   ). 154-152(، ص 1، مج سزكين، فؤاد، تاريخ  

 ).21-13(ص

، ص 2الحموي، معجم األدباء، ج     )1(

  .239، ص8الصفدي، الوافي، ج

. 54، ص 2المسعودي، مروج، ج    )2(

الصفدي، . 290، 289، ص20تاريخ، ج

الذ. 125ابن النديم، الفهرست، ص  )3(

  .163، ص13الذهبي، سير، ج. 193، ص1باب، جابن األثير، الل. 350، ص2السمعاني، األنساب، ج  )4(

9، ص3الجاحظ، الحيوان، ج  )5(

  .89، ص5الحموي، معجم األدباء، ج. 125ابن النديم، الفهرست، ص  )6(

الحموي، معجم األ  )7(
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وكـان راويـة لألخبـار      . )7("صاحب التصانيف " و أجياد 

  .)12(" المصنف

                                                

 وتلقى علومه على يـد عـدد مـن          ،1)(طلب البالذري العلم وعمره ما بين سبع وعشر سنوات        

  .2)(الشيوخ البارزين

لم تذكر المصادر المختلفة شيئاً عن تاريخ والدته، واختلفت في تحديد تاريخ وفاته، وإن أشـار                

ـ 748ت(لـذهبي   واكتفـى ا  . 3)()م892-هـ279(معظمها إلى أنه توفي في عام        ) م1341-هـ

  .4)(إن وفاته كانت بعد السبعين ومائتين: بالقول

كـان  : "احتل البالذري مكانة تاريخية وأدبية أشاد بها المؤرخون، الذين وصفوه بأوصاف منهـا            

)6("كتب " له   )5("وكاتباً" "شاعراً وراوية 

10)("وأحد البلغـاء   "9)("وعالماً وفاضالً ونساباً متقناً     "8)(داًواألداب وشاعراً مجي  

11

حـافظ،  " وهـو    

العالمة األديب" و)("إخباري، عالمة

13)()م733-هـ218ت(أقام البالذري صالت وثيقة مع الخلفاء العباسيين، ومدح الخليفة المأمون           

14

 

 وأحد مستشاريه في قـضايا      )(هوجلسائ) م861-هـ247ت(وأصبح من ندماء الخليفة المتوكل      

 
  .47، ص1المشهداني، محمد، موارد، ج  )1(

  .155، ص1الكتبي، فوات، ج. 289، ص2الذهبي، تاريخ، ج. 90، ص5 معجم األدباء، جالحموي،  )2(

الكتبـي،  . 239، ص 8الـصفدي، الـوافي، ج    . 290، ص 2الذهبي، تاريخ، ج  . 90، ص 5الحموي، معجم األدباء، ج     )3(

  .155، ص1فوات، ج

  .163، ص13الذهبي، سير، ج  )4(

  .289، ص2الذهبي، تاريخ، ج. 93 ص

. 163،  162، ص 13الذهبي، سـير، ج   . 1218، ص 3ابن العديم، بغيه، ج   . 131، ص 2معجم األدباء، ج   

، ابن حجـر  . 289، ص 2الذهبي، تاريخ، ج  . 155، ص 1الكتبي، فوات، ج  . 127ص 

  .126ابن النديم، الفهرست، ص  )5(

،5، معجم األدباء، جالحموي  )6(

  .322، ص1ابن حجر، لسان، ج. 289، ص2الذهبي، تاريخ، ج  )7(

  .1222، ص3ابن العديم، بغيه، ج  )8(

  .240، ص8الصفدي، الوافي، ج. 92، 89، ص5الحموي، معجم األدباء، ج  )9(

  .289، ص2الذهبي، تاريخ، ج  )10(

  .892، ص2جالذهبي، تذكرة، م  )11(

  .162، ص13الذهبي، سير، ج  )12(

الحموي،   )13(

  .70، ص11ابن كثير، البداية، ج

، 2الحموي، معجم األدباء، ج     )14(

  .323، ص1لسان، ج
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، كما أقام عالقات قوية مع الخليفـة المـستعين          )2(ت التاريخية     
)3(

ناول األحداث حسب               

  .)9(ردشير

  ).م839-هـ225ت(، والمدائني )م822-هـ207ت(والواقدي 

 وُأخذ عنه بعض الروايا1)(الخراج

  .)م866-هـ252ت(

، وكتاب أنساب األشراف الذي     4)(فتوح البلدان : صنف البالذري ستة كتب وصلنا منها اثنان، هما       

يعتبر هذا الكتاب من كتب التاريخ اإلسالمي العامة، التي         ، و 5)(ورد عند المؤرخين بأسماء مختلفة    

كتبت في إطار األنساب، فهو يختلف في أسلوبه عن الكتب التاريخية التي تت

السنين، وعن كتب الطبقات، وهو صاحب أسلوب خاص يجمع بين االهتمام بالتاريخ والتـراجم              

  .6)(واألنساب واألدب ضمن إطار األنساب

7)(كتاب البلدان الصغير والبلـدان الكبيـر      : وفقدت أربعة من كتبه هي    

8

، وكتـاب الـرد علـى       

 وكتاب عهد أ)(الشعوبية

، 10)(تناول البالذري وقعة صفين في الجزء الثالث من كتابه أنساب األشـراف سـالف الـذكر               

ـ 157ت(واعتمد في تناوله ألحداث الفتنة بشكل رئيس على روايات أبي مخنـف              ، )م733-هـ

                                                 
  ).241-240(، ص8الصفدي، الوافي، ج). 129-128(، ص2اء، جالحموي، معجم األدب  )1(

  .156، ص1الكتبي، فوات، ج. 

ابن العديم،  . 126ت، ص   

  .162، ص13وسير، ج. 8

الكتبي، فوات،  . 289 ص ،2الذهبي، تاريخ، ج  . 92ص 

  .92، ص5الحموي، معجم األدباء، ج. 54

1.  

  .199البالذري، فتوح، ص  )2(

241، ص8الصفدي، الوافي، ج  )3(

  .92، ص5الحموي، معجم األدباء، ج. 126ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

ابن النديم، الفهرس. 83، ص 3ابن تغري بردي، النجوم، ج    .14، ص 1ج، ج المسعودي، مرو   )5(

92، ص2الذهبي، تذكرة، مج. 1219، ص3بغيه، ج

  .20ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )6(

، 5الحموي، معجم األدباء، ج   . 126ابن النديم، الفهرست، ص     )7(

  .157، ص1ج

، ص2المسعودي، مروج، ج  )8(

26ابن النديم، الفهرست، ص  )9(

  ).131-65(، ص3البالذري، أنساب، ج  )10(
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  * )م895-

  .)4()م833-م813(-)

إلى أنه أخذ علومه عن     ) م990-هـ380ت(ر ابن النديم         
)6(

  

  

هـ282ت(الدينوري 

 ولـم يعـرف تـاريخ       ،** ولد بمدينة دينور   2)( أبو حنيفة الدينوري   1)(هو أحمد بن داود بن ونَنْد     

 فـي   ،3)( التاسع الميالدي  -والدته، وإن كان يرجح أنها في العقد األول من القرن الثالث الهجري           

حين يرى أحمد أمين أنها في العشرين األولى بدل العشر األول من القرن الثالث الهجـري فـي    

هـ218-هـ197(خالفة المأمون بن هارون الرشيد 

نشأ أبو حنيفة في دينور في أسرة من أصل فارسي، وقد أمضى شبابه في الرحالت حيـث زار                  

احتـل  . 5)(طين، والخليج العربي، فوسع بذلك دائرة ثقافته وعلمه       العراق، والمدينة المنورة، وفلس   

الدينوري مكانة علمية متميزة، وقد أشا

  .البصريين والكوفيين

78)(وكان الـدينوري عالمـة    

9

البغـدادي بأنـه كـان      ، وصـفه    )( عـرف بالزهـد والـورع      ،

 )("ياً، لغوياً، مهندساً، منحماً، حاسباً، راوية ثقة، فيما يرويه ويحكيه         نحو): "م1067-هـ460ت(

  

                                                 
الحموي. 54، ص 1البغدادي، خزانة، ج  . 116ابن النديم، الفهرست، ص   . الدينوري، األخبار، مقدمة الكتاب   : أنظر عنه * 

ج     . 99، ص 9الذهبي، سير، ج  . 475، ص 7ابن األثير، الكامل، ج   . 26، ص 3معجم األدباء، ج   11ابن كثيـر، البدايـة

 ،

 ، ،

  .52، ص1البغدادي، هدية، ج. 132السيوطي، طبقات، ص. 77ص

ين، الزركلي، خير الـد   . 306، ص 1كحاله، عمر، معجم المؤلفين، ج    . 406، ص 1أمين، أحمد، ضحى، ج   :  أنظر أيضاً  -

 .119، ص1اإلعالم، ج

  .99، ص9الذهبي، سير، ج  )1(

  

ف وعشرون فرسخاً ومنها إلى شهر زور أربعة فراسخ، وهي كثيرة              

  .306 ص

  ).و(، ص)ر

  

  .377، ص6الصفدي، الوافي، ج. 26، ص3الحموي، معجم األدباء، ج. 54، ص1، ج

.52، ص1البغدادي، هديه، ج  )2(

وبينها وبين همذان ني. تقع قرب قرمسين  : الدينور** 

 .616، ص2ان، جالحموي، معجم البلد: أنظر. الثمار والزرع، وأهلها أجود طبعاً من أهل همذان

،1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج  )3(

  .406، ص1أمين، أحمد، ضحى، ج  )4(

األخبا(عامر، عبد المنعم، محقق كتاب الدينوري   )5(

.116ابن النديم، الفهرست، ص  )6(

  .99، ص9الذهبي، سير، ج  )7(

  .132السيوطي، بغيه، ص  )8(

البغدادي، خزانه  )9(
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ريق، وجواهر العلم، ومـا يلحـن فيـه          والتف       

الدينوري الذي عنى فيـه بـذكر                 

 وال يذكر الدينوري التاريخ موقتاً، عاماً بعد عام، كما يفعل           ،)7(ان الكيان العربي  ي قوضت أرك  

مؤرخو العرب، وإنما يحكي الحوادث واألحداث من بدئها إلى ما صارت إليه، ويتبعها بما يلزم               
(.

قبل أن  الطوال

  .1)(معروفاً بالصدق

 والقول في وفاة الدينوري غير موثق       ،2)(كما كان مؤرخاً نباتياً جغرافياً حتى عد من نوابغ الدهر         

 الـصفدي   ، وقال )م894-هـ281( فقد ذهب البعض إلى أن سنة وفاته كانت          ،3)(كما في والدته  

ـ 290(أنها في سنة    ) م1362-هـ764ت(  ويـرجح أن وفاتـه كانـت سـنة          ،4)()م902-هـ

  .5)(إلجماع أكثر اآلراء على ذلك) م895-هـ282(

تفسير القـرآن،   : صنف الدينوري عشرين كتاباً حظيت بعناية رجال التراجم قديماً وحديثاً أهمها          

كتاب الوصايا، كتاب إصالح المنطق، كتاب الجمع

  .6)(العامة، والبلدان، واألخبار الطوال

تناول  وقعة صفين في الجزء الثالث من كتابه األخبار الطوال،

تفاصيل الوقائع، وربط األسباب بمسبباتها، واالبانة عن العوامل الذاتية، واالتجاهات الـشعوبية            

الت

  8(ذكره من مالبساتها، مما جعل كتابه مجموعة أدبية من القصص التاريخي

يثير العاطفةيمتاز أسلوبه في كتاب األ   .)9(خبار  بأسلوب منطقي، يخاطب العقل 

                                                 
  .41، ص1القفطي، إنباه، ج  )1(

  .119، ص1الزركلي، خير الدين، األعالم، ج  )2(

  .52، ص1البغدادي، هديه، ج. 132السيوطي، طبقات، ص. 27، ص3الحموي، معجم األدباء، ج  )3(

الـذهبي،  . 475، ص 7ابن األثير، الكامل، ج   . 26، ص 3الحموي، معجم األدباء، ج   . 5

  ).ق(ص

  .377، ص6الصفدي، الوافي، ج  )4(

4، ص 1البغدادي، خزانه، ج    )5(

  .77، ص11ابن كثير، البداية، ج. 99، ص9سير، ج

 .116ابن النديم، الفهرست، ص )6(

  ).202-155(الدينوري، األخبار، ص  )7(

، )األخبار(عامر، عبد المنعم، محقق كتاب الدينوري   )8(

  ).ث(ن، ص.م  )9(
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 الذي يعتقد أنه أخذه     )5(ب المصري     
)6(

  .)12(ه

 

          

  *)م904-هـ292ت(اليعقوبي 

 واألخبـاري،   2)( لقب بالكاتب  ،1)(هو أحمد بن أبي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح           

3)(بسبب اشتغاله بالكتابة والتدوين، واهتمامه باألخبار     

4

ـ       ، ة  ولقب أيضاً باألصفهاني نسبة إلى مدين

 وأطلق عليه البعض لق،)(أصفهان، التي يعتقد أن أصله منها     

 إال  )م785-هـ169ت(الذي كان والياً على مصر في عهد الخليفة المهدي          ) واضح(عن جده   

 وهو لقب أخذه عن أبيه اسحاق الملقب بأبي يعقـوب           ،7)(أن اللقب الذي غلب عليه هو اليعقوبي      

8)(د أن تحول اسمه بمرور الزمن إلى اليعقوبيبع

9

1011

.  

 وابن اليعقوبي نسبة إلى     ،)(عرف اليعقوبي بأسماء عديدة منها، ابن واضح نسبة إلى جده األعلى          

 وابن يعقوب نسبة إلى أبي،)( وابن أبي يعقوب،)(أبيه اليعقوبي

  وأمضى شبابه  ،14)(نيا وخراسان  إال أنه غادرها إلى أرمي     ،13)(ولد في بغداد، ونشأ وترعرع فيها     

   

                                       
  .10، ص2ابن تغري بردي، النجوم، ج. 156، ص2الحموي، معجم األدباء، ج: أنظر عنه* 

  .156، ص2الحموي، معجم األدباء، ج. 9اليعقوبي، مشاكله، ص  )1(

  .5ملورد، مقدمة كتاب مشاكله الناس لزمانهم، ص  )2(

  .156، ص2الحموي، معجم األدباء، ج  )3(

  .10، ص2ن تغري، بردي، النجوم، ج

  ).37-36(عاصي، حسين، اليعقوبي، ص. 20اليعقوبي، ص

  .161ص

  .5ناس لزمانهم، ص

2.  

القمي، عباس،  ). 336-330(، ص 10األمين، محسن، أعيان، ج   ). 54-51(الدوري، عبد العزيز، بحث، ص    : أنظر أيضاً 

ملحـم، عـدنان،    ). 238-236(، ص 4، ج بروكلمـان، تـاريخ   ). 185-184(روزنتال، علم، ص  . 296، ص 3الكنى، ج 

 ).53-45(المؤرخون، ص

  .330، ص10األمين، محسن، أعيان، ج  )4(

  .16، ص1المسعودي، مروج، ج  )5(

اب. 143، ص8الطبري، تاريخ، ج  )6(

  .15الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )7(

الجعفري، ياسين،   )8(

  .235فازيليف، العرب، ص  )9(

، 1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج  )10(

  .52، ص1 هدية، جالبغدادي،  )11(

  .158، ص1كراتشكوفسكي، تاريخ، ج  )12(

ملورد، مقدمة كتاب مشاكلة ال  )13(

96، ص3القمي، عباس، الكنى، ج  )14(
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 إقليمـي     

  .)4(ي

ة الخليفـة المعتـضد            
)6(

 األشعار نظمها في سقوط الدولة الطولونية الذي كان في عـام                

  . وهذا يؤكد أن وفاته تمت بعد هذا التاريخ)م904-هـ292(

 تناول فيه أحداث وقعة صفين من أهم مصنفاته، فهـو يتـألف مـن                  

وتـاريخ  يبدأ بالخليقة ولم يقصره على تاريخ األنبياء، وتاريخ الفـرس القـديم،             : جزئين، األول 

                                                

  .1)(هناك في خدمة الدولة الطاهرية

والياً علـى) واضح(كان لعائلة اليعقوبي عالقات قوية مع الدولة العباسية، حيث عين           

23)(أرمينيا وأذربيجان في عهد الخليفة المنصور       ويبـدو   ،)( وعلى مصر في عهد الخليفة المهدي      ،

لة العباسية أدت إلى تسميته بالعباسأن صلته القوية بالدو

ـ 284(إلى أن اليعقوبي توفي سـنة       ) م1228-هـ626ت(أشار ياقوت الحموي     ، 5)()م897-هـ

يتضمن حديثاً لليعقـوبي عـن فتـر) مشاكلة الناس لزمانهم  (ولكن كتاب   

 يشير كتاب البلدان إلى     ، إذ ، مما يدلل على خطأ التاريخ الذي ذكره الحموي        )م892-هـ279(

أن اليعقوبي ضمنه مجموعة من
)7(

التاريخ والبلدان، وأسماء   : صنف اليعقوبي سبعة كتب في المجاالت التاريخية والجغرافية، وهي        

8910)(الفة، ومشاكلة الناس لزمانهم   األمم الس 

11

، وكتـاب   )(، وفتـوح المغـرب    )( والمسالك والممالك  

  .)(خاص عن الطاهريين

ويعتبر كتاب التاريخ الذي

 
  .5ملورد، مقدمة كتاب مشاكلة الناس لزمانهم، ص  )1(

  .372، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج  )2(

  .143، ص8الطبري، تاريخ، ج  )3(

  .156، ص2ي، معجم األدباء، جالحمو  )4(

  .157ن، ص . م  )5(

  ).35-34(اليعقوبي، مشاكلة، ص  )6(

42(  

  ).126-125(اليعقوبي، البلدان، ص  )7(

  .157، ص2الحموي، معجم األدباء، ج  )8(

-41(، ص2المنجد، صالح الدين، أعالم، ج  )9(

  .236فازيليف، العرب، ص  )10(

  .236، ص4بروكلمان، تاريخ، ج  )11(
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ضاً تواريخ أمم قديمة أخرى كاآلشوريين، والبابليين، والهنـود،              
)1(

ويقدم ملخصاً متسلسالً له، كمـا يظهـر                 العالمي،

وأورد 

تاريخه  )4(.  

عراقية ومدنية ويبدو من دراسـتها أن       : تنقسم مصادر اليعقوبي في التاريخ اإلسالمي إلى قسمين       

               

 

  .)5()م

العرب قبل اإلسالم، بل تناول أي

  .واليونان، والرومان، والمصريين، والبربر، واألحباش، والزنوج، والترك، والصين

تـاريخ  ومغازيه حتى وفاته، ثم تتبع      ) (والثاني أفرده للتاريخ اإلسالمي، فبدأه بمولد الرسول        

  .2)(الخلفاء الراشدين واألمويين والعباسيين حتى المعتمد

ويعبر اليعقوبي في تاريخه عن فكرة التاريخ  

  .3)(مراحل تطور األمة اإلسالمية في المجاالت السياسية والثقافية المختلفة

حديثه عن خالفة علي بن أبي طالب وأيام معاويـة          اليعقوبي أحداث وقعة صفين في أثناء        

من  في الجزء الثاني

والمحدثين وأصحاب المغازي والشعراء، وقد حمل عدد مـنهم جميع رواتها هم من األخباريين

باسية، كما أن بعضهم وضع كتباً عالجت موضوع الفتنة في بعض أجزائهـا             توجهات علوية وع  

ـ 207ت(مثل الواقدي    ـ 209ت(، والهيـثم بـن عـدي،        )م822-هـ  والمـدائني ) م824-هـ

839-هـ225ت (

                                                 
  .51الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )1(

  .224موافي، عثمان، منهج، ص. 93سالم، السيد عبد العزيز، التاريخ، ص  )2(

،51الدوري، عبد العزيز، بحث، ص   )3(  .54 

  ).190-184(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج  )4(

  .48ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )5(
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   بن 

 ولذلك لقب   ،)7( من أعمال طبرستان   )6( بآمل )5()م839-هـ225( وقيل عام    ،

العلم، والتفرغ مـن          

                                                

  * )م922-هـ310ت(الطبري 

يزيد بن كثير         ولـد عـام     ،)3( كنيتـه أبـو جعفـر      ،)2( خالـد  وقيـل  ،)1(هو محمد بن جرير

)4()م838-هـ224(

89)(باآلملي نسبة إلى مسقط رأسه    

10

 )( أو الطبري نسبة إلى طبرستان، وهي النسبة التي اشتهر بها          ،

  .)(وقيل البغدادي بسبب استقراره في بغداد حتى وفاته

ي أسرة ذات ورع وتقوى، تقدر تربى الطبري تربية دينية علمية ألنه نشأ ف       

 فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وصلى بالناس وهو ابن ثماني سنين، وكتب الحديث               ،11)(أجله

  .12)(وهو في التاسعة

 

ابن خلكـان،   . 423، ص 6باء، ج الحموي، معجم األد  . 182الطوسي، الفهرست، ص  . 291ابن النديم، الفهرست، ص     )2(

  .284، ص2الصفدي، الوافي، ج. 191، ص4وفيات، ج

  .428، 423، ص6حموي، معجم األدباء، ج

  .120، ص3 جالسبكي، طبقات،. 429، 4

  .279، ص23ريخ، ج

  

-162(، ص 2البغدادي، تاريخ، ج  . 182الطوسي، الفهرست، ص  ).  293-291(ابن النديم، الفهرست، ص   : أنظر عنه * 

، 3القفطـي، إنبـاه، ج    ). 10-8(، ص 7ابن األثيـر، الكامـل، ج     ). 462-423(، ص 6الحموي، معجم األدباء، ج   ). 169

، 2الصفدي، الوافي، ج  ). 282-267(، ص 14الذهبي، سير، ج  ). 192-191(، ص 4ابن خلكان، وفيات، ج   ). 90-89(ص

ابن تغري بـردي،    ). 103-100(، ص 5ابن حجر، لسان، ج   ). 128-120(، ص 3السبكي، طبقات، ج  ). 287-284(ص

  .205، ص3النجوم، ج

بروكلمـان،  ). 168-159(، ص   1سزكين، فؤاد، تـاريخ، مـج     ). 56-55(الدوري، عبد العزيز، بحث، ص    : أنظر أيضاً 

 ).29-12(يثولوجيا، صسليم، هبه، م). 81-59(ملحم، عدنان، المؤرخون، ص). 51-45(، ص3تاريخ، ج

القفطـي،  . 423، ص 6الحموي، معجم األدباء، ج   . 162، ص 2البغدادي، تاريخ، ج  . 291ابن النديم، الفهرست، ص     )1(

  .120، ص3السبكي، طبقات، ج. 267، ص14الذهبي، سير، ج. 89، ص2إنباه، ج

  .102، ص5ابن حجر، لسان، ج. 434، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )3(

ال. 291ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

23، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )5(

  .429، ص6الحموي، معجم األدباء، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص  )6(

  .191، ص4ابن خلكان، وفيات، ج. 429، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )7(

  .182الطوسي، الفهرست، ص. 291ابن النديم، الفهرست، ص  )8(

الذهبي، تا. 191، ص4ابن خلكان، وفيات، ج  )9(

  .110، ص2الداوودي، طبقات، ج  )10(

  .120، ص3السبكي، طبقات، ج. 73، ص4الحموي، معجم األدباء، ج  )11(

.73، ص7الحموي، معجم األدباء، ج  )12(
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  .)3(د ثقافته الواسعة، ليصبح واحداً من أبرز أعالم عصره

 كان حافظـاً    )4(في علوم القرآن، والنحو، والفقه، واللغة، والشعر           
)5(

ـ              ل ر كتاب تاريخ الرسل والملوك من أهم مصنفات الطبري، فهـو يمث
)8(

ر محمد بن جريـر الطبـري الزاهـي علـى              

المؤلفات، والزائد على الكتب والمصنفات، فقد جمع أنواع األخبار، وحوى فنون اآلثار، واشتمل             

هو كتاب تكثر فائدته، وتنفع عائدته، وكيف ال يكون كذلك، ومؤلفـه فقيـه              على صنوف العلم، و   

                                                

 ورفض الطبري الوقوف علـى أبـواب الخلفـاء          ،1)(ورحل طلباً للعلم وعمره اثنتا عشرة سنة      

أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقـت         " حيث يقول    واألمراء والوزراء طلباً للمال،   

  .2)("كمي القميص فبعتها

تلقى الطبري علومه على يد أبرز شيوخ العراق والشام ومصر من ذوي التخصصات المختلفة،              

فمنهم المحدثون، والفقهاء، واللغويون، والقراء، والنحويون، حيث يعود لهم الفضل فـي تكـوين     

 ورفشخصيته العلمية،

احتل الطبري مكانة علمية متميزة بشهادة كثير من المؤرخين وأئمة الحديث واألدب، فوصـفوه              

بأنه إمام عصره، وفقيه زمانه 

، صدوقاً، حافظاً، رأساً في التفـسير وأيـام          وأحكامه ومعانيه وسننه   لكتاب اهللا، عارفاً بالقرآن   

6)(الناس والقرآن واللغة

7

.  

صنف الطبري ستة وأربعين كتاباً في شتى أنواع المعرفة، مثل التفسير، والقـرآن، والحـديث،               

 ويعتب،)(والتاريخ، والفقه 

 وقـد وصـفه المـسعودي       قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب في فتـرة التكـوين            

وأما تاريخ أبي جعف: "فقال) م957-هـ346ت(

 
  .107، ص2ابن الجزري، غاية، ج. 430، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )1(

  .125، ص3السبكي، طبقات، ج  )2(

  

  .73، ص17 معجم األدباء، ج

  .107، ص2ابن الجزري، غاية، ج. 7

  .53، ص4حنبلي، شذرات، ج

  .66ؤرخون، ص

  ، 17الحموي، معجم األدباء، ج. 15، ص1طبري، تاريخ، ج

  ).169-162(، ص2ج

.62ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )3(

الحموي،. 291ابن النديم، الفهرست، ص  )4(

3، ص17الحموي، معجم األدباء، ج  )5(

ال). 277-270(، ص14الذهبي، سير، ج  )6(

ملحم، عدنان، الم:  أنظر أيضاً-

ال). 292-291(صابن النديم، الفهرست،   )7(

البغدادي، تاريخ، ). 192-1919(، ص2ابن خلكان، وفيات، ج). 73- 72(ص

  .55الدوري، عبد العزيز، بحث، ص  )8(
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ـ 207ت(، والواقدي   )م773-هـ157(وقد اعتمد الطبري على روايات أبي مخنف         ) م822-هـ

  ).م839-هـ225ت(والمدائني 

 مما أدى إلى    )6(عاش الطبري في فترة اشتهرت بكثرة الخالفات المذهبية واالضطرابات السياسية         

، الذين عدوا آنذاك ألفـاً  )م855-هـ241ت(اتهامه بالتشيع من قبل أنصار اإلمام أحمد بن حنبل     

قضية خلق القرآن في عهد الخليفة المأمون       بسبب إلتفاف الناس حول مذهب إمامهم، لموقفه من         

  .)7()م733-هـ218ت(

وكان من األسباب التي دفعت الحنابلة التهامه بالتشيع إغفاله ذكر اإلمام أحمد بن حنبل في كتابه                
)8(

وهذا الكتـاب مـن   ): "م1228-هـ626ت(وقال عنه ياقوت الحموي     . 1)("عصره، وناسك دهره  

أمـا ابـن خلكـان      . 2)("األفراد في الدنيا فضالً ونباهة، وهو يجمع كثيراً من علوم الدين والدنيا           

  .3)(تاريخ الطبري أصح التواريخ وأثبتهافقد اعتبر ) م1282-هـ681ت(

تحدث الطبري عن وقعة صفين في كتابه تاريخ الرسل والملوك في جزئيه الرابع أثناء تأريخـه                

ــنة   ــوادث س ـــ36(لح ــنة    4)()م656-ه ــوادث س ــه لح ــاء تأريخ ــامس أثن  والخ

  .5)()م657-هـ37(

  .اختالف الفقهاء واعتباره محدثاً وليس فقيهاً

                                                 
  .15، ص1المسعودي، مروج، ج  )1(

4.  

  .286، ص2الصفدي، الوافي، ج. 43

  .9، ص7ابن األثير، الكامل، ج). 436

45، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )2(

  .191، ص4ان، وفيات، جابن خلك  )3(

  ).575-558(، ص4الطبري، تاريخ، ج  )4(

  ).262-5(، ص5ن، ج.م  )5(

  ).48-46(عاصي، حسين، الطبري، ص  )6(

6، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )7(

-427(، ص6الحموي، معجم األدباء، ج  )8(
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تغل أعداؤه ذلك، فقاموا     إلى تعزيز اتهامه بالرفض، واس     * خم     
)1()2(

ــنة 28 أو )5(26 أو )4(23  ــوال س ـــ310( ش ــل)6()م922-ه    وقي
ب اتهامه          )7(

  . وقيل إنه دفن في وضح النهاربالتشيع

أدى تصحيح الطبري لحديث غدير

، وتتلمذ علـى يـد      ، إضافة إلى أنه من أهل بلد عرفوا بتشيعهم        يقذفونه بالتهم ويشهرون به   

  .3)()م844-هـ230ت(شيوخ، اتهموا بالتشيع مثل محمد بن حميد الرازي 

ــي ــري ف ــوفي الطب ت

، ودفن في بغداد ليالً خوفاً من العامة، بسب)م928-هـ316(أو  ) م923-هـ311 (
)8()9(

                                                 
كنا مع رسول اهللا في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا لـصالة             "دير خم منقوالً عن البراء بن عازب قال          ديث غنص ح * 

ألستم تعلمون أني أولى بـالمؤمنين مـن        : د علي فقال       

، 1 سـنن، ج      

  ).499-498(، ص3زان، ج

  .166، ص2البغدادي، تاريخ، ج. 231، ص16م األدباء، ج

  .73ص

  .73، ص14وي، معجم األدباء، ج

تحت شجرتين فصلى الظهر، وأخذ بي) (جامعة وكُِسح لرسول اهللا     

فلقيه عمر، فقال هنيئاً يـا  : ، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، قال  كنت مواله : "فأخذ بيد علي فقال   ! بلى: أنفسهم؟ فقالوا 

ابـن ماجـه،. 248، ص 17مسلم، صحيح، ج  : أنظر. ابن أبي طالب، أصبحت أمين ولي كل مؤمن ومؤمنة        

 .43ص

  .43، ص5ابن حجر، لسان، ج  )1(

الذهبي، مي  )2(

  .40، ص24الطبري، جامع، ج  )3(

  .108، ص2ابن الجزري، غاية، ج  )4(

  .66ملحم، عدنان، المؤرخون، ص:  أنظر أيضا-

الحموي، معج  )5(

  .282، ص14الذهبي، سير، ج. 166، ص2البغدادي، تاريخ، ج  )6(

، 17، جالحموي، معجم األدباء. 217، ص13ابن الجوزي، المنتظم، ج  )7(

  .166، ص2البغدادي، تاريخ، ج  )8(

الحم  )9(
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) ( الجليل عبد اهللا بن مسعود، الذي الزم الرسـول            نسبه إلى الصحابي       

العراق

  .)6(كتباتها األدبية والتاريخية، وقصدها العلماء

  * )م947-هـ346ت(المسعودي 

 ،)2( علي بن الحسين بن علي بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بـن مـسعود                  1)(أبو الحسن 

ويبدو أن لقبه أخذ من

  .3)(في سيرته وغزواته

  .5)( وقيل في بغداد4)(في منطقة بابل في ) م900-هـ287(ولد المسعودي سنة 

نشأ في كنف أسرة اهتمت بتعليم إبنها وتثقيفه، وتلقى المسعودي علومه األولى في بغـداد التـي                 

ره، واشتهرت بمكانت أهم مراكز العلم في عص

، وهو الراجح الجمـاع     )م957-هـ346( وقيل عام    7)()م956-هـ345(توفي المسعودي عام    

  .8)(معظم المصادر على هذه السنة، ودفن بالفسطاط

                                                 
. 569، ص 15الـذهبي، سـير، ج    . 90، ص 13الحموي، معجم األدباء، ج   . 219ابن النديم، الفهرست، ص   : أنظر عنه * 

 ).39-33(ص

الـسبكي،  . 5، ص 21الصفدي، الـوافي، ج   . 569، ص 15الذهبي، سير، ج   

  .346، ص3ابن تغري بردي، النجوم، ج). 225-224( ص

، 3الحمـوي، معجـم األدبـاء، ج      ). 198-

  

  

341.(  

  .315، ص3ابن تغري بردي، النجوم، ج. 340، ص10، ج

الغزاوي، حسين، المـسعودي،    

 ابـن تغـري     ).225-224(، ص 2ابن حجر، لسان، ج   . 307، ص 2السبكي، طبقات، ج  . 5، ص 21الصفدي، الوافي، ج  

  .346، ص3بردي، النجوم، ج

سليم، هبه، مثيولوجيـا،    ). 40-5(الحاج محمد، ماهر، اإلمامة، ص    . 253، ص 4الخربوطلي، علي، تراث، ج   : أنظر أيضاً 

  .197ابن حزم، جمهرة، ص. 219ابن النديم، الفهرست، ص  )1(

.90، ص 13الحموي، معجم األدباء، ج     )2(

،2ابن حجر، لسان، ج. 307، ص2طبقات، ج

  .54زيادة، نقوال، الجغرافية، ص. 253، 4الخربوطلي، علي، تراث، ج:  أنظر أيضاً-

197(ابن حزم، جمهـرة، ص    ). 14-13(، ص 6ابن سعد، الطبقات، ج     )3(

  ).91-90(ص

  .334، ص2المسعودي، مروج، ج  )4(

.5، ص21الصفدي، الوافي، ج. 340، ص10، وتاريخ، ج569، ص15الذهبي، سير، ج  )5(

الــذهبي، تــاريخ، ). 92-91(، ص13الحمــوي، معجــم األدبــاء، ج). 198-197(ابــن حــزم، جمهــرة، ص  )6(

-340(ص

، وتاريخ569، ص15ر، جالذهبي، سي  )7(

  .91، ص13الحموي، معجم األدباء، ج. 219ابن النديم، الفهرست، ص  )8(

. 28الخربوطلي، علي، المسعودي، ص   . 52عاصي، حسين، المسعودي، ص   : أنظر أيضاً 

  .14ص



 178

المسعودي بالتشيع، غير أنه لم ترد أي إشارة في كتابه نستنتج منها تعصبه لهذا المذهب أو                 

. )4( أو مالزمـيهم              

 المستمرين، كان حراً في كتاباته مما مكنه من انتقـاد الخلفـاء                 

  .)5(العباسيين المعاصرين له ووصفهم بالضعف

رحالته ومشاهداته وتجاربه، لكـن معظـم             

مؤلفاته كان مصيرها الضياع، ومن الكتب التي وصلت إلينا وتناولت موضوعات فـي التـاريخ       

  .)9( والتنبيه واإلشراف)8( ومروج الذهب ومعادن الجوهر)7(والكتاب األوسط

، وأوضح أن سبب    )م943-هـ332(أبرز ما صنف المسعودي فقد ألفه سنة        " مروج الذهب "أما  

 وهو دراسة   )10(تأليفه لهذا الكتاب هو الرغبة في السير على شاكلة العلماء والحكماء في التأليف            

وصفوه بأنـه   أشاد المؤرخون والكتاب عرباً وغير عرب بمكانة المسعودي التاريخية واألدبية، ف          

 وصفه المفكرون الغربيون    بينما ،1)(عالمة، صاحب ملح ونوادر، وإمام للمؤرخين يرجعون إليه       

  .2)()هيردوت الشرق(بـ 

اتهم 

لـم يعـرف للمـسعودي أي       . 3)(رواياتهتحيزه له، إال أن الميول الشيعية تظهر بشكل جلي في           

اتصال بعظماء الدولة، أو ذوي المناصب الحكومية، فلم يكن من اتباع الخلفاء

غلب على حياته التنقل والترحال

عودي عشرات الكتب التي حوت أخبار صنف المس 

 )6(أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من األمم الماضية والممالك الدائرة         : والجغرافيا واألخبار هي  

                                                 
  .45، ص2الكتبي، فوات، ج. 154صابن النديم، الفهرست،   )1(

  .345جوستاف، لوبون، حضارة، ص  )2(

22.  

  .360، ص3ابن تغري بردي، النجوم، ج. 214، ص

  .37الخربوطلي، علي، المسعودي، ص. 27حسين، المسعودي، ص

، 5الـذهبي، سـير، ج    . 90، ص 13دبـاء، ج     

  .154، ص1الفهرست، ج

  .54دة، نقوال، الجغرافية، ص

  .31الخربوطلي، علي، المسعودي، ص  )3(

0ابن النديم، الفهرست، ص. 345، والتنبيه، ص328، ص4المسعودي، مروج، ج  )4(

  .596، ص15الذهبي، سير، ج. 93، ص13الحموي، معجم األدباء، ج  )5(

ابن ). 13-12(، ص 3الكتبي، فوات، ج  . 219ابن النديم، الفهرست،    . 7، والتنبيه، ص  7، ص 1المسعودي، مروج، ج    )6(

4حجر، لسان، ج

العزاوي، :  أنظر أيضاً-

، معجـم األالحموي. 7، والتنبيه، ص  8، ص 1المسعودي، مروج، ج    )7(

  .569ص

ابن النديم،   )8(

  .40، ص12الصفدي، الوافي، ج. 141، ص10الذهبي، سير، ج. 154ن، ص.م  )9(

زيا. 153، ص4الخربوطلي، علي، تراث، ج:  أنظر أيضاً-

  .12، ص1المسعودي، مروج، ج  )10(
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أبي             
)4(

بن طاهر     ولم يعرف عن حياته ونـشأته الكثيـر         ،)6( يعود نسبه إلى بيت المقدس     ،)5(المطهر

  كان المقدسي ذا ثقافة واسعة، ومؤلفاً جماعاً للعلم، يستقي معارفه من مصادر متعـددة إسـالمية           

  

                      

 وتحدث فيها عن التاريخ وأخبـار       1)( الزمان والمكان  تاريخية جغرافية ربط فيها المسعودي بين     

اعتبر فرانز روزنتال كتاب مروج الذهب      . 2)(العالم واألنبياء والملوك وسيرهم واألمم ومساكنها     

أحد الكتب الثالثة العظيمة التي ألفت في موضوع التأريخ العلمي، إضافة إلى تـاريخ اليعقـوبي                

  .3)(والطبري

 عن صفين في القسم الثاني، الذي تعرض فيه للخالفة الراشدة منذ وتناول المسعودي الحديث  

  .حتى خالفة علي بن أبي طالب إلى مقتله) م643-هـ13ت(بكر الصديق 

  *)م868-هـ355ت(المقدسي 

هو  

  .)7(***ن أرض سجستات م**سوى أنه ولد في بست

                           
  .154زيادة، نقوال، الجغرافية، ص. 153، ص4ث، ج

  ).15-4(، ص4، وج79، ص3، وج368، ص2، وج27، ص1ج

  .75، ص

  .277، ص1ج

أبـو حمـد،    . 159، ص 8الزركلي، خير الدين، اإلعـالم، ج     . 159، ص 12ين، ج    

  .62، ص4بروكلمان، تاريخ، ج. 

البغدادي، مراصـد،   . وهراة، من البالد الحارة تشتهر بكثرة األنهار والبساتين             

يام أرضها رملية سبخه    بينها وبين هراة مسيرة عشرة أ     ) زرنج(كبيرة في بالد فارس، اسم عاصمتها        

 .694، ص2البغدادي، مراصد، ج: 

  .17، ص2مج

الخربوطلي، علي، ترا  )1(

المسعودي، مروج،   )2(

روزنتال، فرانز، علم  )3(

  ).717-591(، ص1المسعودي، مروج، ج  )4(

دباء، الحموي، معجم األ. 153ابن النديم، الفهرست، ص: أنظر عنه* 

كحالة، عمر، معجم المؤلف: أنظر أيضاً 

سليم، هبـه، مثيولوجيـا،     . 17، ص 2سزكين، فؤاد، تاريخ، مج   . 62، ص 3بروكلمان، تاريخ، ج  . 434عرفان، أعالم، ص  

 ).54-45(ص

  كحاله، عمر، معجم   )5(

434مد، عرفان، أعالم، صأبو ح  )6(

مدينة في بالد فارس بين سجيتان : بست** 

 .196، ص1ج

والية : سجستان*** 

أنظر. ورياضها شديدة

سزكين، فؤاد، تاريخ،   )7(
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 والـساحل   )2(علمية في زمنه، فزار بيـت لحـم             
)3()4()5()6(

     

  .)10(مسةخ

 وفـي الفلـك،     )14(المعدلة، الديانـة واألمانـة        
)15(

 

                                                

 تنقل المقدسي بين أشهر المراكز ال،1)(وفارسية

 كمـا   ، بعد ذلك مكة    ثم زار  ، وأقام في القاهرة لبعض الوقت     ، وصعيد مصر  ،السوري

789)(زار العراق ونزل البصرة     ويالحظ أن رحالت المقدسي خلت،)(** والسيرجان )(* وزار مرو  ،

  .من التواريخ الزمنية، حيث لم ترد إشارات للزمن سوى في رحلته التي زار فيها السيرجان

صنف المقدسي مؤلفات في موضوعات متنوعة، ولكن هذه المؤلفات لم تتجاوز ال

1112)(ففي التاريخ، وضع كتاب البدء والتاريخ 

13

، وفي العلـم،  )(، وفي التفسير، وضع معاني القرآن

، وفي الفرق، كتاب )(صنف كتاب العلم والتعليم   

  .النجوم

 وسـوعية شـاملة، وأن    يالحظ من خالل القراءة المتأنية في مؤلفات المقدسي أنه يتمتع بثقافة م           

   

 

  .105ص

  .156ن، ص.م  )4(

  .199، ص5ن، ج.م  )5(

  .65، ص4ن، ج.م  )6(

  .77، ص1 جن،.م  )7(

إليها مروزي، ومعناها بالعربية الحجارة     خاً النسبه   أشهر مدن خراسان وقصبتها، بينها وبين نيسابور سبعون فرس        : مرو* 

 .132، ص5الحموي، معجم البلدان، ج: أنظر. البيض التي يقتدح بها

  .147، ص4المقدسي، البدء، ج  )8(

كرمان، ومن أشهر مدنها مدينة سعيد أباد، تـشتهر بكثـرة علمائهـا             ناحية تشكل القسم الغربي من والية       : السيرجان** 

 .338لستربخ، بلدان، ص. 336، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: ومياهها وبساتينها، أنظر عنها

  .181، ص2المقدسي، البدء، ج  )9(

  .9حموده، رياض، دراسة، ص  )10(

  ).93-23(، ص2المقدسي، البدء، ج  )11(

  .19، ص1ن، ج.م  )12(

  .91ن، ص.م  )13(

  .70ن، ص.م  )14(

  .14، ص2ن، ج.م  )15(

  .407، ص1مصطفى، شاكر، التاريخ، ج  )1(

  .121، ص3المقدسي، البدء، ج  )2(

، 2ن، ج.م  )3(
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 أحمد بن زيد بـن   

)5(

ة       

 )9( والـصفات  ،

 وتعرض المقدسي بعد ذلك إلى القسم التاريخي        ،)11( ثم تحدث عن ابتداء الخلق     ،)10(وتثبيت النبوة 

 ثم تناول دراسة تاريخ الملوك لـدى األمـم األخـرى            )12(من خالل استعراضه قصص األنبياء    

  .)13(تاريخ ملوك الفرس والعرب قبل اإلسالموبخاصة 

ويقدم المقدسي في فصل آخر مستقل تاريخ أديـان أهـل األرض، سـواء كانـت سـماوية أو                   

  .)14(وضعية

                                                

  .1)(مؤلفاته غلب عليها الطابع الكالمي الفلسفي

نسب إلى أبي زيد البلخي       وهو،)2(وتجدر اإلشارة إلى أن كتاب البدء والتاريخ

-هـ355( وقد أرخ هذا الكتاب لحوادث امتدت حتى سنة          ،3)()م933-هـ322ت(سهل البلخي   

 كما أن ابن النـديم عنـدما        4)(وات، مما يؤكد نسبته إلى المقدسي     أي بعد وفاة البلخي بسن    ) م868

  .ترجم للبلخي وذكر قائمة مصنفاته لم يورد كتاب البدء والتاريخ ضمن القائمة

 وهـو بـصورته الحاليـ6)(ويتكون كتاب البدء والتاريخ حسب خطة المقدسي من ثالثة أجزاء         

  .يتكون من ستة أجزاء في اثنين وعشرين فصالً

8)( والتوحيد ،7)(شملت الفصول األربعة األولى الحيدث عن القلم، وطرق الحجاج        

 
  .49سليم، هبه، مثولوجيا، ص  )1(

  .153ابن النديم،  الفهرست، ص  )2(

  .277، ص1الحموي، معجم األدباء، ج  )3(

  .6، ص1المقدسي، البدء، ج  )4(

  .153ابن النديم، الفهرست، ص  )5(

  .242، ص4المقدسي، البدء، ج  )6(

  ).55-18(ص، 1ن، ج.م  )7(

  ).94-56(، ص1ن، ج.م  )8(

  ).108-95(، ص1ن، ج.م  )9(

  ).114-109(، ص 1ن، ج.م  )10(

  ).132-1(، ص2، ج)160-115(، ص 1ن، ج.م  )11(

  ).137-1(، ص3ن، ص، ج. م  )12(

  ).211-138(ن، ص.م  )13(

  ).48-1(، ص4ن، ج.م  )14(
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المقدسـي    
)2(

  .)4( وأتبعه بفصل آخر تحدث فيه عن الهجرة والمرحلة المدنية،)3(ثه ودعوته في مكة

دسـي فـصالً    ص المق  
)6(

ألقى الضوء في فصول كتابه األخيـرة علـى تـاريخ                 
)8()9(

                                                

 وتناول ،)1(على مادة جغرافية عرضت في فصل واحد      " البدء والتاريخ "واشتمل كتاب   

  .عن أنساب العرببعد ذلك التاريخ العربي مخصصاً لذلك فصالً تحدث فيه 

افتتح المقدسي التاريخ اإلسالمي بدراسة السيرة النبوية، فعرض في فصل مستقل حياة الرسـول              

ونشأته وبع

 وخص،5)(وألحق هذين الفصلين بفصل ثالث تحدث فيه عن أدب الشمائل         

  .7)( كما قدم فصالً عن الفرق اإلسالميةلتراجم الصحابة، الذين لعبوا دوراً في صدر اإلسالم

وتحدث المقدسي عن وقعة صفين عندما 

  . ثم األمويةالخالفة اإلسالمية حسب تسلسل الخلفاء مبتدئاً بالخالفة الراشدة

 
  ).48-1(، ص4المقدسي، البدء، ج  )1(

  ).104-49(ن، ص.م  )2(

  ).176-131(ن، ص .م  )3(

  )142-177(ن، ص .م  )4(

  ).69-1(، ص5ن، ج.م  )5(

  .120ن، ص .م  )6(

  ).148-124(ن، ص .م  )7(

  ).153-151(ن، ص .م  )8(

  ).54-1(، ص 6ن، ج.م  )9(
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  نهج المؤرخين في تناول وقعة صفين؛ دراسة مقارنة مع نصر بن مزاحم

بن أ     ومن ثم عودته من البصرة     ) م656-هـ36( طالب في معركة الجمل      انتصار 

 

رافقت مطالبة معاوية بدم عثمان مع اتهامه علياً بأنه المسؤول المباشر عن قتله، ولذلك طالبه               وت

لروايات العلوية أظهرت بشكل جلي أن مطالبة معاوية بدم عثمان هـي                

مجرد خدعة مكشوفة حيكت بالتعاون مع عمرو بن العاص، وهدفت إلى إثارة الناس ضد علي،               

                                                

م

 عن مبايعة علي وأخذ يراقب ردود فعـل األمـصار           -بعد مقتل عثمان بن عفان    -امتنع معاوية   

األخرى تجاه مبايعته وخاصة البصرة والكوفة ومصر، ويرصد مدى تأييد أهل المدينة للخليفـة              

  .1)(الجديد

علي  بيوبعد 

  .2)(إلى الكوفة، بدأ اتصاالته مع معاوية لمطالبته بالبيعة والطاعة والجماعة

وأخذ يطالبه بقتلة الخليفة عثمان استناداً لكونه ولياً لـه                 ومـن قتـل   رفض معاوية بيعة علي

  .*)(3مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً

4)(بالقود

56

(.  

ويمكن اإلشارة إلى أن ا

 واتهمه بالتواطؤ مع قتلة عثمان، وضمهم إلى معسكره، ودعـاه إلـى تـسليمهم لـه                 ،

 ، واتهم معاوية بأنه من المجلبين علـى سـلفه         ،)( فأعلن علي براءته من دم عثمان      ،)(لمعاقبتهم

7(ومن الذين خذلوه بسبب حرصهم على السلطة والحكم

باإلضافة إلى أنها وسيلة للحصول على أمر       وايجاد مبرر يحول دون دخول معاوية في الجماعة،         

  . وترك أمر الدين الذي يمثله علي،الدنيا

 
  .245ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )1(

  .561، ص4الطبري، تاريخ، ج). 28-27(نصر، وقعة، ص   )2(

  .309، إحسان، تاريخ، صعباس: أنظر أيضاً

 .33سورة اإلسراء، آية رقم * 

  .127، 32نصر، وقعة، ص   )3(

  ).63-56(، ص4ابن أبي الحديد، شرح، ج. 83، 82، 63، 51، 50، 49، 47، 45، 44، 34، 32ن، ص.م  )4(

  .386، 240، 198، 189، 187، 87، 86، 85، 56نصر، وقعة، ص   )5(

  .89، 85ن، ص .م  )6(

  .189، 79 ص ن،. م  )7(
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 عن تاريخ عودة علي بن أبي طالـب إلـى                  

 بن أبي سـفيان وعمـرو بـن               
)1(

 المختلفة، انـسجاماً مـع سياسـته                 
)2(

كندي       

  . عن أذربيجان) م661-هـ40ت(

إثر عزله عن أذربيجان لوال معارضـة                

اجع عـن موقفـه،     فتر! ؟"أتدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنباً ألهل الشام       : "قومه له بقولهم  

                                                

  

اتفقت معظم المصادر مع نصر بن مزاحم بالحديث

. الكوفة بعد ظهوره على أهل الجمل، وقد أشار إلى عودته في مستهل رجب سنة ست وثالثـين                

شهراً يجري الكتب فيما بينه وبين معاويةوأقام فيها سبعة عشر     

  .)م664-هـ43ت(العاص 

وقد انفرد نصر بالتنويه ببدء علي تولية الوالة على األمصار

 كما أبرز نصر وكذلك مصادر الدراسة األخرى عزل علي عـاملي            ،باعتباره خليفة للمسلمين  

عن ثغر همدان، واألشعث بن قيس ال) ب، ت (ن بن عفان، جرير بن عبد اهللا البجلي         عثما
)3(

وأبرز نصر رغبة األشعث بن قيس في اللحاق بمعاوية 

وسار حتى قدم على علي، ويبدو أن نصراً أراد بذلك التشكيك في والء األشعث بن قيس لعلـي،      

كما سيظهر الحقاً بعد تأييده وقف قتال صفين، وصوالً إلى التحكيم، مبرزاً دور العصبية القبلية               

  . 4)(في ثنيه عن موقفه

 معاوية بالبيعة والطاعة والجماعـة مـع        أشار نصر ومصادر الدراسة المختلفة إلى مطالبة علي       

 وقد ذكر نصر واليعقوبي والطبري أن جريراً هـو الـذي طلـب              ،5)(جرير بن عبد اهللا البجلي    

 
، 1المسعودي، مروج، مـج   . 561، ص 4الطبري، تاريخ، ج  . 184، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 3نصر، وقعة، ص      )1(

  .660ص

  .248ملحم، عدنان، المؤرخون، ص. 309عباس، إحسان، تاريخ، ص:  أنظر أيضاً-

  .21، 16، 12، 11نصر، وقعة، ص   )2(

. 184، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 156الدينوري، األخبار، ص  . 65ص،  3البالذري، أنساب، ج  . 20،  15ن، ص . م  )3(

  .660، ص1المسعودي، مروج، مج. 561، ص4الطبري، تاريخ، ج

  .21نصر، وقعة، ص   )4(

. 184، ص2اليعقـوبي، تـاريخ، ج  . 156الدينوري، األخبـار، ص   . 65، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 27ن، ص   .م  )5(

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج. 660، ص1دي، مروج، مجالمسعو. 561، ص4الطبري، تاريخ، ج
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  .)1("تيه فأدعوه على أن يسلم لك هذا األمر

  .ك غاية في نفس جرير من الجهة األخرى

ه أني  إيت معاوية بكتابي، فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإال فانبذ إليه، وأعلم            : "علي  

  .)3("ال أرضى به أميراً، وأن العامة ال ترضى به خليفة

يا جرير، إنها ليست بخلسة، وأنه أمر له ما بعده،          : "رد معاوية     

  .)4("فابلعني ريقي حتى أنظر

اجتمعن على هذا األمر بعمرو بـن       "وكان قد اعتزل أمر عثمان في حياته، قائالً له            

                                                

إبعثني إلى معاوية فإنه لم يزل لي مستنـصحاً         : "قائالً لعلي . توجيهه إلى معاوية لعالقة ود بينهما     

ووداً، فآ

في رغبة منهم إلى عدم إظهار علي موقف الضعيف الطالب لرضى معاوية من جهة، وكـأنهم                

أرادوا القول أن هنا

فـي  . 2)(في حين أظهر البالذري والدينوري والمقدسي علياً وقد وجه بنفسه جريراً إلى معاويـة             

  .ر والكلمة الفصلإشارة منهم إلى أن علياً هو صاحب القرا

إرسـال  ) م658-هـ38ت(كما أبرز نصر ومصادر الدراسة األخرى معارضة األشتر النخعي          

  ".إنك من خير ذي يمن"فيه ) (جرير إلى معاوية، وعدم التفات علي إليه لقول الرسول 

وقال له 

وأشار نصر إلى الحاح جرير بعد وصوله إلى معاوية في طلب البيعة منه، وهو ما أشار إليـه                  

البالذري واليعقوبي أيضاً، فكان 

وقد ذكر نصر والدينوري أن عتبة بن أبي سفيان أشار على معاوية طلب المساعدة من عمـرو                 

ابن العاص، 

 
  .561، ص4الطبري، تاريخ، ج. 184، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 27نصر، وقعة، ص   )1(

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج. 156الدينوري، األخبار، ص. 65، ص3البالذري، أنساب، ج  )2(

  .39عباس، إحسان، تاريخ، ص:  أنظر أيضاً-

، 4الطبـري، تـاريخ، ج    . 184، ص 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 156الدينوري، األخبار، ص  . 28عة، ص   نصر، وق   )3(

  .660، ص1المسعودي، مروج، مج. 561ص
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كـز  ـال والمر                
)3(

ـ 40ت( ) م661-هـ
)4(

جباية، وإذا حضرته الوفاة لم يجعل ألحد بعده بيعة فـي عنقـي، واكتـب إليـه                   
)5(

                                                

في إشارة إلى ضعف إسالم عمرو بن العاص واستعداده بيـع دينـه             . )1("العاص وأثمن له بدينه   

  .بدنياه

فيما أشار المسعودي إلى أن عمرو بن العاص هو الذي اتصل بمعاوية يحثه على المطالبة بـدم                 

  .2)(عثمان بن عفان

وبين نصر موافقة عمرو بن العاص على الوقوف إلى جانب معاوية، مقابل إعطائه مصر طعمة               

ـ              سلبي الـذي   خالصة، كما بينت مصادر الدراسة المختلفة، وقد أكدت هذه الموافقة على الدور ال

لعبه عمرو بن العاص في الصراع بين علي ومعاوية، ودعمه المتواصل لألخير، فهـو رجـل                

عديم المبادئ واألخالق، ال تهمه سوى المادة والسلطة، ولديه االستعداد لعمل كل شيء للحصول              

عليهما، حتى لو باع دينه وهو قد باعه فعالً لمعاوية مقابل وعد منه بإعطائه الم

  .معاً

وأظهر نصر ومصادر الدراسة المختلفة إشارة عمرو بن العاص على معاوية بعد وصوله إليـه               

أن يرسل إلى وجوه أهل الشام، وعلى رأسهم شرحبيل بن السمط الكنـدي              

  .إلقناعهم بأن علياً قتل عثمان

اكتب إلى صاحبك يجعل إلي     : " له كما انفرد نصر بذكر ذهاب معاوية سراً إلى منزل جرير قائالً          

الشام ومصر 

  ."بالخالفة

 
  .157الدينوري، األخبار، ص. 33نصر، وقعة، ص   )1(

  .643، ص1 مجالمسعودي، مروج،  )2(

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 159الـدينوري، األخبـار، ص    . 74، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 40نصر، وقعة، ص      )3(

  ).164-159(، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج. 661، ص1المسعودي، مروج، مج. 186ص

ابـن  . 560 ص ،4الطبري، تاريخ، ج  ). 160-159(الدينوري، األخبار، ص  . 52،  50،  47،  44نصر، وقعة، ص      )4(

  ).164-157(، ص1أعثم، الفتوح، ج
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 بيعة علي، بعـد     طلب جرير         

من قتل مظلوماً فقد جلعنا لوليه سلطاناً فال يسرف يف القتـل            
 *3(وكتب إليه بالحرب" يا جرير إلحق بصاحبك: " وقال له(.  

ختلفة، حيث باتت الفرصة سانحة أمام األشتر النخعي بعد عودة              
)4(

 هرب جرير بن عبد اهللا البجلي إثر اتهامه بالخيانـة مـن               

                                                

أراد نصر تبيان حرص معاوية الشديد على السلطة والجاه، وأن مطالبته بدم عثمان مجرد خديعة               

  .أراد من خاللها تحقيق مصالح شخصية

بد اهللا البجلي عند معاوية كما أورد نصر وهو ما أشار إليه الـبالذري أيـضاً،                أبطأ جرير بن ع   

  .1)(حتى اتهمه الناس بالخيانة والتآمر

وقد انفرد نصر بذكر طلب علي من جرير سرعة العودة ومطالبته بتخيير معاوية بين الحـرب                

فيما أشار نصر والدينوري والمقدسي إلى رفض معاوية . )2(والسلم

بيعة أهل الشام له على الطلب بدم عثمان أميراً ال يطمع في الخالفة كونه ولي الخليفة المقتـول                  

ووقريبه عمالً باآلية الكريمة     
إنه كان منصورا

عاد جرير وهو يحمل رفض معاوية بيعة علي، وقد رفع شعار المطالبة بدم الخليفة المقتول كما                

أورد نصر ومصادر الدراسة الم

  .جرير التهامه بالخيانة سيما أنه كان قد عارض بشدة إرساله منذ البداية

لبالذري والدينوري إلىأشار نصر وا  

الكوفة، واعتزل القتال في قرقيسيا حيث لحق به أناس من قومه، ولم يشهد منهم صـفين سـوى       

  .5)(تسعة عشر

 فهل كان األشتر النخعي على حق في اتهامه بالخيانة؟ أعتقد أن الجواب ال ألن جريراً اعتـزل                

  .الحرب ولم يقف إلى جانب معاوية

 
  .65، ص3البالذري، أنساب، ج. 55نصر، وقعة، ص   )1(

  .56، 55نصر، وقعة، ص   )2(

 .33سورة اإلسراء، آية رقم * 

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج. 160الدينوري، األخبار، ص. 127، 82، 56، 55، 32نصر، وقعة، ص   )3(

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 161الـدينوري، األخبـار، ص    . 65، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 60نصر، وقعة، ص      )4(
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 والـبالذري      

علـي               

عدد أنصار علي    مع معاوية، وأنهم على قلب رجل واحد، ويشار إلى أن نصراً لم يحدد               

      

وبين رد معاوية عدم صدقه في المطالبة بدم عثمـان إنمـا أراد             . )6("وأقرني على عملي بايعته   

  .توظيفه لتحقيق مصالح ذاتية دنيويه

                                                

أبرز نصر غضب علي الشديد من هروب جرير، وهو ما أبرزه البالذري أيضاً، سيما أنه أواله                

  .1)(ثقته مما دفعه إلى إحراق وهدم دار ثوير بن عامر وهدمها ألنه لحق به أيضاً

 الخوالني إلى علي    وبين نصر والبالذري والدينوري من خالل رسالة بعثها معاوية مع أبي مسلم           

وأشـار نـصر. )2(مطالبته تسليمه قتلة عثمان بن عفان كشرط إلعطائـه البيعـة          

فلبـست  : "والدينوري إلى أن علي بن أبي طالب طلب منه العودة في اليوم التالي ألخذ الجواب               

  .3)("الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملؤا المسجد وأخذوا ينادون كلنا قتل ابن عفان

 نوه نصر والبالذري بإدراك أبي مسلم الخوالني بوضوح معنى الرسالة التي أرسلها وقد

  .4)(إلى معاوية مهدداً بالحرب

ويبدو أن اإلجابة الجماعية ألنصار علي، هي دليل على التفاهم حـول قائـدهم وقـدوتهم فـي                  

صراعه

  .ليدلل على كثرتهم على ما يبدو

في حين ذكر الدينوري أنهم زهاء عشرة آالف رجل، أمـا اليعقـوبي والطبـري والمـسعودي                 

  .)5(والمقدسي فقد أغفلوا هذه المسألة

وقد انفرد البالذري بالقول أن علياً كتب مرة أخرى إلى معاوية يدعوه إلى البيعة، وحقن دمـاء                 

إن دفع إلي قتلة ابن عمي: "ضمره بن يزيد وعمرو بن زراره اللخمي فرد عليهما        المسلمين، مع   

 
  .66، ص3البالذري، أنساب، ج. 61نصر، وقعة، ص   )1(
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 والدينوري إلى معارضة رجل من فزارة اسمه أربد، فحرض جماعة علي              

              

هروب 

  .)7(اعتزلوا القتال

                                                

: ى صفين قائالً لهم   ركز نصر واليعقوبي على استشارة علي المهاجرين واألنصار قبل المسير إل          

1)(إلى الحرب : فأجابوه" قد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم فأشيروا علي برأيكم        "

2

 فعقـد علـي     ،

سيروا إلى أعداء اهللا، سـيروا      : "العزم، كما أشار نصر والدينوري على السير ألهل الشام قائالً         

  .)("ن واألنصارإلى أعداء السنن والقرآن، سيروا إلى بقية األحزاب، قتلة المهاجري

أشار نصر والبالذري

عليه ومن بينهم األشتر النخعي، فهرب الفزاري لكنهم لحقوا به فوطئوه بأرجلهم، ونعال سيوفهم

  .3)(لمسلمينحتى قتل، وقد اعتبره علي قتيل عميه، ال يدري من قتله، ودفع ديته من بيت مال ا

سبعمائة رجل من الكوفة إلى الرقة بقيادة سماك األسـدي                ،4)(كما أبرز نصر والدينوري 

واعتزال جماعة من أصحاب عبد اهللا بن مسعود من قراء الكوفة القتال، وهم يومئـذ أربعمائـة                 

  .)5(رجل

ى هروب عبد اهللا بن      وأشار إل  ،6)(وذكر نصر أن علياً أخرج باهلة إلى الديلم لكرههم القتال معه          

بثالثة وعشرين  ) الكاتب(المعتم العبسي في أحد عشر رجالً من قومه، وحنظلة بن ربيع التميمي             

 ولحقوا بمعاوية لكنهم ،رجالً من قومه

ويبدو أن إشارات نصر، توضح أن المعارضين لعلي هم إما كارهون للقتال، أو معتزلـون لـه                 

  .و خونة هربوا من العراق إلى معاوية على الرغم من تأكيده على قلة عددهم أ،ألسباب وحدوية

 
  .186، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 92وقعة، ص نصر،   )1(

  .164الدينوري، األخبار، ص. 94نصر، وقعة، ص   )2(

  .164الدينوري، األخبار، ص. 77، ص3البالذري، أنساب، ج). 95-94(نصر، وقعة، ص   )3(

  .164الدينوري، األخبار، ص . 147، 46، 13، 12نصر، وقعة، ص   )4(

  .165، األخبار، صالدينوري. 115نصر، وقعة، ص   )5(

  .116نصر، وقعة، ص   )6(

  .97، 96، 95ن، ص.م  )7(
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-فأعنـا "نصر جهود معاوية في حشد المؤيدين لفكرته، من ذلك كتابه لعبد اهللا بن عمـر          

فإنا نردها شورى   ...  عثمان أهل الشورى من قريش          
)3(

، وقد أغفل نـصر مـا       )4(رس األنصار محمد بن مسلمة محاوالً استمالته أو تحييده          

                                                

وأظهر نصر والدينوري التفاف أهل الشام وتوحدهم حول معاوية، في إشارة إلى تجانس جبهـة               

أهل الشام، في مقابل عدم تجانس جبهة أهل العراق، ويظهر ذلك من خالل قول الحجـاج بـن                  

ى علي بدون ما يقوى به عليك، ألن معك قوماً ال يقولون إذا قلت،              إنك تقوى عل  "الصمه لمعاوية   

وال يسألون إذا أمرت، وإن مع علي قوماً يقولون إذا قال ويسألون إذا أمر، فقليل مما معك خير                  

  .1)("من كثير ممن معه

وأبرز 

 على حق هذا الخليفة المظلوم، فإني لست أريد اإلمارة عليك، ولكن أريدها لك، فإن               -ك اهللا رحم

كما كتب لسعد بن أبي وقاص، ودعاه إلـى نـصرته فـي             ،  2)("أبيت كانت شورى بين المسلمين    

فإن أحق الناس بنصر"معاقبة قتلة عثمان    

  ."نبين المسلمي

وكتب إلى فا

أورده اليعقوبي عن محاولة إحتيال معاوية على قيس بن سعد بن عبادة عامل علي على مـصر                 

  .)5(فجعل يكاتبه رجاء إستمالته لكنه فشل في ذلك

 إلى صفين، وبعد معرفة معاوية بذلك واستقرار        ذكر نصر والدينوري والطبري بدء علي المسير      

علي بالنخيلة، ألبس معاوية منبر دمشق قميص عثمان المخضب بالدماء، وحوله سـبعون ألـف               

شيخ يبكون، ال تجف دموعهم وحرض أهل الشام على المسير إلى صـفين، فـأعطوه الطاعـة                 

  .6)(وانقادوا له

 
  .155الدينوري، األخبار، ص. 78نصر، وقعة، ص   )1(

  .72نصر، وقعة، ص   )2(

  .74ن، ص.م  )3(

  ).77-76(ن، .م  )4(

  ).187-186(، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج  )5(

ابن عبد  . 155،  88،  77الدينوري، األخبار، ص    . 562، ص 4الطبري، تاريخ، ج  ). 128-127(نصر، وقعة، ص      )6(

  ).301-300(، ص4ربه، العقد، ج
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وأظهـر         

رات أبـرز فيهـا نـصر تـأثير         وهي مالحظات وحوا  . " بالدكم   

العصبية القبلية في الصراع بين الطرفين، وربما هي إشارة واضحة للمنطلقات المختلفة لوقعـة              

ـ             ل، ومـن سـائر     شجرة سـبعمائة رج

  ."المهاجرين واألنصار أربعمائة رجل

شاركة األنصار مـع معاويـة باسـتثناء                 

، كما أظهر نصر عدم تجانس الجبهة العراقية ألنها ضمت          )5(النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد     

الوالءات أدت إلى عدم تجانس اآلراء في       بين صفوفها عناصر متباينة في االتجاهات والمواقف و       

  .)6(معسكر علي وعدم انضباط القبائل

                                                

 علي ومعاوية قواتهمـا للمواجهـة، وأشار نصر ومصادر الدراسة المختلفة إلى تعبئة      

إنكم قد سرتم لتمنعوا الـشام      : "الصراع بينهما حرص كل مصر على مصره، فقال معاوية لجنده         

جاؤوكم وهم ال يـرون إال أنهـم        "وقال أيضاً محذراً جنده من أهل العراق        . 1)("وتأخذوا العراق 

)2(سيقيضون بيضتكم ويخربون

  .صفين

أبرز نصر واليعقوبي مشاركة أعداد كبيرة من المهاجرين واألنصار في قوات علي بـن أبـي                

من أهل بدر سبعون رجالً، وممن بايع تحت ال"طالب،  
)3(

وركز نصر على مشاركة عدد من قراء الكوفة والبصرة معه، منهم عمار بن ياسر، وعبـد اهللا                 

  .4)(بن بديل

وهدف من ذلك دعم علي بن أبي طالب وتقديم غطاء شرعي لمواقفه وصراعه، نظراً لما يتمتع                

  ).(سبقيتهم في اإلسالم، وصحبتهم رسول اهللابه هؤالء من مكانة دينية متميزة أل

في المقابل عمد نصر واليعقوبي إلى التقليل من حجم م

 
الطبـري، تـاريخ،    . 171الدينوري، األخبار، ص  . 193خليفة، تاريخ، ص  . 168،  79،  78،  56نصر، وقعة، ص      )1(

  .10، ص5ج

  .98، ص5الطبري، تاريخ، ج. 296نصر، وقعة، ص   )2(

  .188، ص2بي، تاريخ، جاليعقو). 94-92(نصر، وقعة، ص   )3(

  .116نصر، وقعة، ص   )4(

  .188، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 445ن، ص.م  )5(

  .191، 78نصر، وقعة، ص   )6(

  .109، 108زكار، سهيل، تاريخ، ص. 57فلهاوزن، تاريخ، . 81، ص2حسين، طه، الفتنة، ج: أنظر أيضاً
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  أشار 

النضر، وشريح بن هانئ، ومعقل بن قيس،        

الميمنة يزيد العبسي، وعلى الميسرة عبد اهللا بن عمرو بن          وعلى        

 

ـ  ،)8( وعند الدينوري ثمانين ألف رجل أو يزيـدون        )7(مقاتل     ي حـين أن     ف

 ويبدو واضحاً حرص كل من نصر       ،)11(المقدسي فأشار إلى أن عددهم بلغ تسعين ألف مقاتل         

                                                

  .1)(في المقابل أظهر نصر انسجام المعسكر الشامي وتجانسه وانضباطه وسهولة قيادته

نصر والطبري إلى أن علي بن أبي طالب وصل صـفين فـي شـهر ذي الحجـة سـنة                    

بن ، وكان على مقدمة جيشه زياد       )م656-هـ36 (

  .)2(وسعد بن مسعود الثقفي

اتفق نصر والدينوري والطبري على أن معاوية سبق علي بن أبي طالب فـي الوصـول إلـى                  

صفين واستقر فيها، وكان على مقدمة قواته أبو األعور السلمي، وعلى ساقته بسر بن أرطـأة،                

وعلى الخيل عبيد اهللا بن عمر، 

  .3)(العاص، ولواؤه مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

علي عند نصر أكثر من مائة ألف           أو  )5( وعند خليفـة والـبالذري خمـسين       )4(وبلغ عدد قوات

 أو مئة ألف )6(تسعين

910)(إنهم خلق عظيم: اليعقوبي قال   .)( بينما حدد الطبري أعدادهم بسبعين ألف مقاتل،

أما 

والبالذري على تضخيم أعداد جيش علي، إبرازاً لدعم المسلمين له، أما الطبري فـذكر رقمـاً                

  . تناسب مع عدد القوات التي انضمت إلى عليوسطاً

 
  ).79-78(نصر، وقعة، ص   )1(

 .565، ص4الطبري، تاريخ، ج. 154، 132، 131، 123، 122نصر، وقعة، ص   )2(

  .563، ص4الطبري، تاريخ، ج. 187، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 157، 153، 143نصر، وقعة، ص   )3(

  .157نصر، وقعة، ص   )4(

  .97، ص3البالذري، أنساب، ج. 193خليفة، تاريخ، ص  )5(

  .76، ص3البالذري، أنساب، ج. 193خليفة، تاريخ، ص  )6(

  .97، ص3البالذري، أنساب، ج. 193خليفة، تاريخ، ص  )7(

  .166الدينوري، األخبار، ص  )8(

  .187، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج  )9(

  .563، ص4الطبري، تاريخ، ج  )10(

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج  )11(
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  كثرية الضالة؟ المؤمنة اقتربت من االنتصار على األ

امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان،      : " الوليد بن عقبة على معاوية       

وبينله    

المختلفة بشكل جلي على سماح علي بن أبي طالب ألهل الشام                

خذوا من الماء حاجتكم، وارجعوا     : "بالوصول إلى الماء بعد سيطرة جيش العراق عليه قائالً لهم         

                                                

 وحددها البالذري بين السبعين ومائـة       )1(أما قوات معاوية فذكر نصر أنها في ثالثين ومائة ألف         

وما يثير االهتمام هنا مبالغة نصر في عدد قوات معاوية، فهـل أراد إظهـار أن الفئـة            . )2(ألف

القليلة

أما اليعقوبي والطبري فلم يذكرا عددها، فهل أرادا عدم إبراز الدعم الذي القاه معاويـة؟ أم لـم                  

يجدا روايات يمكن الركون إليها في تحديد عدد قوات معسكر أهل الشام؟ ويشار هنـا إلـى أن                  

لشعر ارتجلهما  الطبري لم يحدد أعداد قوات علي في رواية مباشرة، وإنما من خالل بيتين من ا              

  .علي في أثناء مسيره إلى صفين

أبرز نصر ومصادر الدراسة المختلفة وبشكل واضح سيطرة جيش الشام على ماء الفرات ومنعه              

، حيث أشار)3(عن أهل العراق  

  ". اقتلهم عطشاً قتلهم اهللا

خلِّ بين القوم  الماء فإنهم لن يعطشوا وأنـت          : "ن العاص الرأي وقال فيما خالفه عمرو ب   

  .4)("ريان

كما ركز نصر ومصادر الدراسة 

  .5)("ركم، وخلوا بينهم وبين الماءإلى عسك

 
  .157نصر، وقعة، ص   )1(

  .97، ص3البالذري، أنساب، ج  )2(

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 168الدينوري، األخبـار، ص   . 81، ص 3، أنساب، ج  البالذري. 160نصر، وقعة، ص      )3(

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج. 661، ص1المسعودي، مروج، مج. 568، ص4الطبري، تاريخ، ج. 187ص

  .168الدينوري، األخبار، ص). 170-161(نصر، وقعة، ص   )4(

. 188، ص 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 92، ص 3، ج البالذري، أنـساب  . 169،  167،  166،  162نصر، وقعة، ص      )5(

  .217، ص2المقدسي، البدء، مج
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وهم                 

ة التي لم يكن منها بالشام                 
)2(

                                                

وهي محاولة منه إلظهار االختالف الواضح في المعاملة بين الطرفين في ِإشارة إلى نبل أخالق               

علي وصحبه مقارنة مع معاوية وجيش الشام، حيث سمحوا لهم بالماء بعد أن كانوا قد منعـ

  .إياه

 وقـد   1)(م656/هـ36لحجة من سنة    التقى الطرفان في سهل صفين قرب الرقة، في شهر ذي ا          

أشار نصر إلى حرص طرفي القتال على أن تجابه كل قبيلة من قبائل الشام أختهـا مـن أهـل                    

العراق وهو أمر يماثل ما أورده البالذري والطبري حول ترتيب علي قبائل أهل العـراق فـي                 

يس منها بالشام أحـد     هـ لتواجه كل منها أختها من أهل الشام، إال أن تكون قبيلة ل            37صفر عام   

فصرفها إلى قبيلة أخرى تكون بالشام ليس منها أحد بالعراق، مثل بجيل

  .إال عدد قليل، فصرفهم إلى لخم

وأشار البالذري والطبري إلى أن حماسة قيادات الطرفين للقتال، قابلها حرص من سواد رجالهم              

3)(حدودة خوفاً من هالك المسلمين    على أن تكون المجابهة بينهما م     

4

 وأشار نصر إلـى أن القتـال   

اقتصر طوال ثالثة أشهر على المناوشات والمبارزات، وكان الدور الـرئيس فيـه ألصـحاب               

الرايات وهم األشراف الذين كانوا يتقدمون على رأس مجموعات صغيرة للهجوم، وهو ما أشار              

  .)(إليه البالذري والطبري أيضاً

أن طرفي القتال قد فزعوا في ثالثة أشهر خمساً وثمانين فزعة، يزحف بعضهم إلى              وذكر نصر   

بعض دون قتال حيث يحجز القراء فيما بينهم، واستمر القتال على هذا النحو شهري ذي الحجة                

  .5)(وصفر

 
الطبـري،  . 188، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  ). 168-167(الدينوري، األخبار، ص  . 94، ص 3البالذري، أنساب، ج    )1(

  .573، ص4تاريخ، ج

ـ  . 14، ص5الطبري، تـاريخ، ج . 246، 245، 243، )229-227(نصر، وقعة، ص    )2( ، 3ر، الكامـل، ج ابـن األثي

  .297ص

  .574، ص4الطبري، تاريخ، ج. 92، ص3البالذري، أنساب، ج  )3(

  .574، ص2الطبري، تاريخ، ج). 100-92(، ص3البالذري، ج. 196، 195، 190نصر، وقعة، ص   )4(

  .190نصر، وقعة، ص   )5(
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  . )1(ي إتمامه ضغط القاعدة،  التي كانت ترغب في السالم

 الرسل بينهما في إرسـاء قواعـد            

إذ يظهـر الرغبـة                 

عدم القتال، ووصفا االهتمام بعدم القتـال              

  .)4(في معسكر معاوية بأنه فردي ومحدود ولم يجد آذاناً صاغية لدى معاوية وعمرو بن العاص

صـبح                 

القتال شامالً، ووصف بأنه اليوم األطول، وأطلق على ليلته اسم الهرير، وفيـه تمكنـت قـوات                 

معاوية من هزيمة ميمنة علي فتخلت عن مواقعها، وطالت الهزيمة القلب، مما ألجأ عليـاً إلـى                 

                                                

وقف القتال كهدنة مؤقتة على أمل الوصـول إلـى          ) م657/هـ37(وأعلن في المحرم من عام      

فين، ربما ساعد فاتفاق بين الطر

أسهب نصر في تصوير أجواء الهدوء واأللفة والحوار بين المعـسكرين، كمـا أوضـح عـدم                 

مقدرتهما حسم مواقفهما تجاه الصلح، فتجـددت المعركـة فـي مطلـع شـهر صـفر سـنة                   

ت والمبارزات وما بين ثمانية وعشرة أيـام        واتخذت شكلها السابق من المناوشا    ) م657/هـ37(

، وبعد أن فشلت مهمة2)(أصدر علي أوامره باالستعداد للقتال    

أرسل إلى معاوية عدي بن حاتم، وشبث بن ربعي، ويزيد بن قيس، وزياد بن خـصفة،                . الصلح

  .3)(تلة عثمانطالباً منه الطاعة والجماعة فكان رده المطالبة بتسليمه ق

إن تأكيد نصر والبالذري والطبري على حرص طرفي الصراع االحتفاظ بقدر معين من التفاهم              

قبل المواجهة المسلحة بينهما، يكتسب أهمية كبرى في التطورات الالحقـة، 

 الكامنة لدى أهل الشام والعراق في المصالحة، وخاصة أن كل طرف كان يتخالط مع الطـرف               

اآلخر ويدخل معسكره وكان الجيشان يتعامالن بالخير ويأمالن في أن يحل السالم، وأبرز نصر              

والبالذري والطبري بشكل ملفت اهتمام معسكر علي ب

د أشار نصر ومصادر الدراسة المختلفة أنه في يوم الخميس الثاني عشر من صـفر أوق

 
المسعودي، مروج،  . 575ص،  4الطبري، تاريخ، ج  . 95، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 214،  202نصر، وقعة، ص      )1(

  .387، ص2مج
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 المتواصل للقوات العراقية، لم يبق ألهل الشام صف إال انـتفض                

فـي إشـارة    . )4(ب معاوية الذي حاول الفرار من ساحة المعركـة        حتى أفضى األمر إلى مضر    

كنده م من أصحابه

                                                

وار ربيعة، إال أن األشتر أعاد تجميع الفارين من همدان ومذحج، وعـاود رص              الميسرة إلى ج  

  .1)(ميمنته، وشن هجوماً معاكساً

وفي أثناء ذلك قام ذو الكالع الحميري وقواته بمساندة أربعة آالف من قراء الشام بقيادة عبيد اهللا                 

نهـا صـمدت    ابن عمر بشن هجوم قوي على ميسرة علي، جعل ربيعة في وضع صعب، إال أ              

2)(بقوة، وردت الهجوم، وقتل ذو الكالع وعبيد اهللا بن عمر         

3

 وتواصل القتال في القلب، وفيه قتل       ،

  .)(عمار بن ياسر، وهاشم بن عتبة المرقال حامل لواء علي

وذكر نصر أنه نتيجة للضغط

واضحة من نصر إلى إظهار شخص معاوية الجبان الذي ال يصلح لقيادة المعركة، ومع اشـتداد                

  .)5(المواجهة، وكثرة القتلى بين القبائل، خشيت العرب على نفسها من الفناء

فنـاء العـرب إذا        وأورد نصر خطبة األشعث بن قيس الكندي في  من            حذراً

يا أهل العـراق  : " استمر القتال، وقد تلقف معاوية هذه الخطبة وصاح بأهل الشام في سواد الليل        

  .6)("من لذرارينا إن قتلتمونا ومن لذراريكم إن قتلناكم؟

ويبدو أن نصراً أراد التركيز على الدور الذي لعبه األشعث بن قيس في وقف القتال من جهـة،                  

  .وفي رغبة أهل الشام الملحة وعلى رأسهم معاوية في إنهاء المعركة من الجهة األخرى

 
الـدينوري،  . 98، ص 3البالذري، أنـساب، ج   ). 481-475(،  288،  )256-250(،  249،  248نصر، وقعة، ص      )1(

  .668، ص1المسعودي، مروج، مج. 47، )20-19(، ص5الطبري، تاريخ، ج. 182األخبار، ص

  .101، ص3البالذري، أنساب، ج. 303، 298، )293-290(نصر، وقعة، ص   )2(

ــة، ص    )3( ــصر، وقع ــساب، ج . 359، 356، )342-341(ن ــبالذري، أن ــار،  ا. 92، ص3ال ــدينوري، األخب   ل

  ).184-183(ص 

  .404نصر، وقعة، ص   )4(
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 في حين أبرز الطبري نداءات االستغاثة من كال الجانبين على حد سـواء                

ديني في             

  .لعب الدور الرئيسي فيها

  . أكد عليه اليعقوبي أيضاً

ت الشام بالوصول إلى ماء الفرات، بينما أصر معاوية على منع أهل العـراق مـن                إذ سمح لقوا  

 وحرص علي أيضاً على أن ال يكون البادئ بالقتال، ولم يؤذ النساء ولم يأخـذ                ،)7(الوصول إليه 

                                                

يا حسن وددت أني مت قبل      : "كما أورد البالذري قول الحسن بن علي عن أبيه حين اشتد القتال           

، أورد نصر   1)(وأرسل إلى معاوية يسأله أال يغرق وأال يسفك دماء المسلمين         ". هذا بعشرين سنة  

ومن المالحظ أن   ". ما أبقت هذه الحرب لنا ولكم حياة      : " بن العاص لعبد اهللا بن عباس      قول عمرو 

نصراً والبالذري واليعقوبي أشاروا إلى أن هذه النداءات تواصلت من المعسكر الـشامي الـذي               

شارف على الهزيمة،

ا تبقى من كيان العرب ومجدهم ورسالتهم، ودراسة فحوى هذه النـداءات توضـح   حفاظاً على م 

اختالطها بقيم الدين والشرف والعرض والتعصب لألمصار، مع مالحظة تراجع األثر ال
)2(

ها وفي هذه األجواء أشار نصر إلى رفع المعسكر الشامي المصاحف على رؤوس الرماح وتقليد             

)3(أعنة الخيل بأمر من معاوية الذي شارف جيشه على الهزيمة وهو ما

ـ  37(توقف القتال يوم السبت الثالث عشر من صفر سنة           ، مخلفـاً وراءه خمـسة      )م657/ هـ

وعشرين ألف قتيل من أهل العراق، وخمسة وأربعين ألف قتيل من أهل الشام وهو مـا ذكرتـه        

، وقد أظهر نصر علي بن أبي طالب قائداً ناجحاً قاد قواته باقتـدار،              4)(راسة المختلفة مصادر الد 

 وحرص أثناء المعركة علـى الحفـاظ        ،5)(وقاتل في كل مواقع المعركة بمهارة وشجاعة وصبر       

 وقابل اإلساءة باإلحـسان،     6)(على دماء المسلمين، وحاول إقناع معاوية بوقف القتال دون جدوى         
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ادرها لعلي، فهو المحارب           

ي يمتلـك اللغـة الرصـينة            

  .واألسلوب الرائع

هما             

  .هو بطل العقيدة والعدل والحرب، وهو صاحب الحق والتقوى والعلم والصدق دائماً

 كأحد الصحابة األوائل، الذين وقع علـى كـاهلهم انتـشار اإلسـالم               

  .)5(بمكانة مميزة إلى جانبه) (وانتصاره وممن احتفظ له الرسول

 وهو رجل ال يمتلك من      تل والتنكيل  على الق    

 ، وال يشارك جيشه القتال    ،)8(المزايا الحربية ما يؤهله ليكون قائداً، فهو يخاف مبارزة علي وقتاله          

على قيادات علي     

                                                

 ويالحظ التـأثير    ،2)( ويحث جنده على قراءة القرآن والصالة      ،1)(أموال أهل الشام بغير وجه حق     

في الصورة التي تقدمها الروايات على اختالف مصالشيعي بوضوح   

 ، ورجل المآثر والمواقف الصعبة    ،المقدام والبطل الذي ال ينازع، وهو ذو القوة الجسدية الخارقة         

 وهو األديب والشاعر الـذ،وهو الصحابي الزاهد والرحيم والعالم    
)3(

وقدم نصر والبالذري واليعقوبي تفاصيل دقيقة لهذه الصورة بشكل مباشر وواضح، فعلي لدي
)4(

أما الطبري المؤرخ والفقيه فصور علياً أقرب إلى التواضع في صفاته وبطوالتـه وقدرتـه، إذ                

عامل معهحرص على الت  

في المقابل أظهر نصر معاوية شخصية ال تحافظ على دماء المسلمين، وترفض دعـوات علـي                

)7( وتحث قواتها6)(المتكررة للمصالحة ووقف القتال   

 وهو إنـسان مخـادع،      ،9)(يجلس وعلى رأسه رجل قائم معه ترس ذهب يستره من الشمس          "بل  

الرشوة باستمرار عديم الرحمة، يمنع الماء عن جند العراق العطاش، ويعرض          
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)4(.  

الذي 

ش الشامي بشكل سلبي ومتناقض، فهـو متخـاذل،           

متردد، وضعيف اإليمان بما يحارب من أجله، في الوقت الذي تؤكد فيه وحـدة هـذا الجـيش                  

  .)7(تأييداً وتشجيعاً من معاوية وقيادات أهل الشام

وتظهر مصادر الدراسة المختلفة البعد التآمري لهذه الفكرة تأكيداً على أن موازين القـوى فـي                

  .)8(هزيمةساحة المعركة كانت لصالح علي في حين شارف معسكر معاوية على ال

                                                

2)(كما أنه يرفض دفن جثث القتلـى العـراقيين        . 1)(وجنده بهدف إغوائهم لالنضمام إليه    

3

 وتتـسم   

  .)(قيادات معسكره بالجبن والخداع، وفي مقدمتهم عمرو بن العاص

وإن حققـت   أما قبائل الشام فهي مترددة في قتالها ألنها ال تقاتل عن إيمان أو هدف، ولذلك فإنها                 

مكاسب قتالية فذلك ناجم عن أخطاء طارئة من الجانب العراقي

أظهر نصر والبالذري واليعقوبي مواقف عدائية تجاه معاوية، وانتقدوا شخصيته بشكل واضـح             

كان فيه الطبري أقل حدة أثناء تعرضه لدور معاوية في صفين   .5)(وصريح، في الوقت 

فة صورة الجيوتبرز مصادر الدراسة المختل   

  .6)(وتماسكه وانضباطه

كما أشار نصر إلى أن الضغط العسكري العراقي على الجبهة الشامية دفع عمرو بن العاص إلى                

ف بهدف إيقاف القتال والرجوع إلى حكم اهللا، حيث القت هذه الفكـرة             اقتراح فكرة رفع المصاح   
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هذا كتاب اهللا عز    "ل العراق           

مير بن عطارد، وحريث بن جابر البكري، وعبد الرحمن بن           وع )4( مثل األشتر  ،رب 
)5(

أشار نصر إلى أن معاوية أمر عدداً من أفراد معسكره برفع المصاحف على الرماح وتقليـدها                

 وأورد نصر والبالذري والطبري نداء أهل الشام أله،1)(أعنة الخيل 

 أهـل   ومن لثغور أهـل العـراق بعـد       ! وجل بيننا وبينكم، من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام         

2)("نجيب إلى كتاب اهللا عز وجل وننيب إليه"تعالوا !" العراق

3

.  

وأبرز نصر دعوة علي قواته إلى تجاهل النداء، واالستمرار في القتال، معتبـراً فكـرة رفـع                 

 ودعتـه إلـى     ، وأيدته في رأيه قلة من رؤساء القبائـل وأشـرافها          ،)(المصاحف خدعة ومكيدة  

مواصلة الح

  .الحارث، وعدي بن حاتم، وقيس بن سعد

وأشار نصر إلى تهديد عصابة من قراء المعسكر العراقي علياً بالقتل، إذا ما أصر علـى عـدم                  

د  وزي ،مسعر بن فدكي التميمي   : الموافقة على دعوة أهل الشام بوقف القتال، ومن أبرزهم آنذاك         

7)( كما أيد وقف القتال عدد كبير من زعماء القبائل العراقية          ،6)(ابن حصين 

8

 وقـد وافـق علـي       ،

وإبراز فكرة أن علياً أوقف     . )(مرغماً على وقف القتال خوفاً على معسكره من التفرق واالقتتال         

                                                 
  .188الدينوري، األخبار، ص. 48، ص5الطبري، تاريخ، ج. 481، 478نصر، وقعة، ص   )1(
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عنـه

لها
2(

علي 

  .)6("وقعة صفين"في نهاية كتابه 

                                                

مهمة القتال مكرهاً، أمر ال يمكن القبول به خاصة أن مصادر الدراسة المختلفة قدمت معلومات               

  .1)(عن األوضاع الصعبة التي عاناها طرفا القتال في أثناء المعركة

عام بين عناصره في البدايات األولـى              إن حرص المعسكر العراقي على وقف القتال مطلب شبه

لمعركة صفين، ولذلك فإن الحديث عن ضغوط شديدة مورست على علي إلجباره علـى وقـف                

روايات عراقية متأخرة إلبعاد المسؤولية المباشرة  بعـد          القتال، هو أمر مبالغ فيه، أسقطته       

فشل المصالحة مع معاوية، وذلك إلبرازه شخصية ذكية  القدرة على استقراء األحداث قبـل               

  .(وقوعها

بينما أبرز نصر والبالذري واليعقوبي دور األشعث بن قيس في الضغط على علي لوقف القتال               

في حين أوضح نصر والبالذري والطبري      . 3)(مع معاوية من أجل ذلك    واتهموه بالتنسيق والتآمر    

على قيام األشعث بن قيس بمهمة التفاوض مع معاوية لتحديد األهـداف والخطـوط                 موافقة 

لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر اهللا عز وجـل فـي            : "الواجب القيام بها عقب ذلك، فقال له معاوية       

 به، ونبعث منا رجالً ثم نأخذ عليهما أن يعمال بما في كتـاب              كتابه، تبعثون فيكم رجالً ترضون    

وقد ظل المعسكر الشامي موحداً خلف معاوية في وقف         . 4)("اهللا ال يعدوانه، ثم نتبع ما اتفقا عليه       

  .)5(القتال واللجوء إلى التحكيم حسبما أشار نصر

ربعين ألفاً من أهـل     وأشار نصر إلى أن وقعة صفين خلفت وراءها سبعين ألف قتيل، خمسة وأ            

واكتفى نصر بذكر أسماء من قتل من أصحاب علي         . الشام وخمسة وعشرين ألفاً من أهل العراق      
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 في حين أشار الطبري إلى أن أهل        ،)2(اختاره بنفسه        

بالمحنـك        

  .والداهية

 العراق لم تكن سهلة في اختيار ممثلهم لمؤتمر التحكـيم، ففـي                  

   طالب عـن رغبتـه فـي اختيـار عبـد اهللا بـن عبـاس        الوقت الذي أعرب فيه علي بن أبي     

فيها مضريان حتى       

قريب القرابة  "ابن هانئ، وعدي بن حاتم، واألشعث بن قيس، وأبو موسى األشعري، وذلك ألنه              

                                                

أبرز نصر ومصادر الدراسة المختلفة موافقة طرفي الصراع على اللجوء للتحكيم، حيث أشـار              

 فيما أكـد    1)(اص ممثالً عنهم في مؤتمر التحكيم     إلى اجتماع أهل الشام على اختيار عمرو بن الع        

البالذري واليعقوبي على أن معاوية هو من 

الشام اختاروا في البداية رجلين من األنصار هما عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس بن ثابـت،          

3)(، فاختار بعدهما عمرو بن العاص     "مان عليك أجعلت أنصاريين، واهللا ليحك   : "فقيل لمعاوية 

4

 الذي  

 بينما وصفه أهل الـشام )(وصفه أهل العراق بالقوي والفاجر والخائن وداهية العرب       
)5(

وأشار نصر إلى أن مهمة أهل

حيث أبرزت مصادر الدراسة    " إنه ال يصلح للقرشي إال مثله     : "لهذه المهمة قائالً  ) م687-هـ68(

 وقد أشار نصر مرة أخرى إلى الدور التآمري الكبير الذي لعبه األشـعث              6)(المختلفة هذه الرغبة  

يار أبي موسى األشعري ممثالً عن أهل العراق        ابن قيس في الضغط على علي إلجباره على اخت        

ال واهللا ال يحكم : "مخالفاً بذلك رغبة علي في اختيار عبد اهللا بن عباس، قائالً          

  .7)("تقوم الساعة، ولكن اجعله رجالً من أهل اليمن إذا جعلوا رجالً من مضر

شريح : بة علي تلك، ومن أبرزهم    وقد أشار نصر إلى معارضة مختلف الشخصيات العراقية لرغ        

 
  .51، ص5الطبري، تاريخ، ج. 97، ص3ري، أنساب، جالبالذ. 499نصر، وقعة، ص   )1(

  ).242-241(، ص2ابن أبي الحديد، شرح، ج. 189، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 98، ص3البالذري، أنساب، ج  )2(

  .51، ص5الطبري، تاريخ، ج  )3(

  .52ن، ص . م  )4(

  ).7-6(ن، ص . م  )5(
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 هو منك ومن معاوية سواء      ال نريد إال رجالً   "قد عارضوه أيضاً         
)2(

وهل سعر األرض علينـا غيـر       
)3(

  .)7()م656-ـ

                                                

 فيما قال زيد بـن      1)("منك، ضنين في أمرك، وأيم اهللا لو لقيت به عمراً ألخذ بصره وغم صدره             

حصين ومسعر بن فدكي لعلي و

  ."وليس إلى واحد منكما بأدنى من اآلخر

أوضح نصر أن علياً أجبر على عدم اختيار عبد اهللا بن عباس، فعرض األشتر كبديل عنه، لكن                 

: "األشعث بن قيس تصدى بقوة لهذا االقتراح مرة أخرى قائالً         

  .وهو ما أشار إليه البالذري والطبري أيضاً" شتراألشتر، وهل نحن إال في حكم األ

حمل نصر والبالذري واليعقوبي األشعث بن قيس المسؤولية المباشرة عن اختيار أبـي موسـى               

45)(األشعري   .)( والقراء أيضاً

أما الطبري فأكد مسؤولية األشعث بن قيس، وعدد من الشخصيات التي صارت خوارج فيما بعد               

وأشـار  . 6)( الطائي، ومسعر بن فدكي، عن اختيار أبي موسى األشـعري          زيد بن حصين  : مثل

نصر ومصادر الدراسة المختلفة أن سبب معارضة علي بن أبي طالب اختيـار أبـي موسـى                 

ه36(األشعري حكماً هو تثبيطه الناس عنه في معركة الجمل 

 معارضته اختيار أبـي     مع علي، في  ) م691-هـ72ت(كما أبرز نصر اتفاق األحنف بن قيس        

يا أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجـر األرض، ومـن حـارب اهللا              : "موسى األشعري قائالً له   

 
  .139، 137، )128-127(ابن األثير، الكامل، ص . 678، ص1المسعودي، مروج، مج. 499نصر، وقعة، ص   )1(

  .51، ص5الطبري، تاريخ، ج. 499نصر، وقعة، ص   )2(
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  .51، ص5الطبري، تاريخ، ج  )6(
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  .)3(، وعمير بن عباد الكناني

وحلبت أشطره، فوجدتـه كليـل     ) أبو موسى (ورسوله أنف اإلسالم، وإني قد عجمت هذا الرجل         

  .1)( ....."الشفرة، قريب القعر 

موسى األشعري، وكتب الطرفان بينهمـا      رضي أهل الشام بعمرو بن العاص وأهل العراق بأبي          

 وكتبـه   2)(كتاب التحكيم يوم األربعاء لثالث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثالثين للهجرة             

عبد اهللا بن أبي رافع، كاتب علي

ين، وأشار نصر والبالذري والطبري إلى معارضة معاوية وعمرو بن العاص كتابة أمير المؤمن            

بئس الرجـل أنـا إن   : "بجانب اسم علي في وثيقة التحكيم لعدم اعترافهم بذلك، حيث قال معاوية      

  .4)("إنما هو أميركم، وأما أميرنا فال: "وقال عمرو" أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته

كما أبرز نصر والدينوري واليعقوبي والطبري دور األشعث بن قيس في دفع علي إلى محو لقبه                

، وبرر علي موافقته على محو لقبه       5)(األمر الذي أثار األشتر واألحنف بن قيس      " أمير المؤمنين "

) رسـول اهللا  (يوم الحديبية حينما اعترض الكفار على تـسميته         ) (مستشهداً بما فعل الرسول     

6)(وأصروا على كتابة اسمه واسم أبيه، وقد وافقهم على ذلك

7

.  

ال تمح اسم إمرة المـؤمنين عنـك،        : " قيس ذلك قائالً لعلي    أشار نصر إلى معارضة األحنف بن     

أشـار  . )("فإني أتخوف إن محوتها أال ترجع إليك أبداً، ال تمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاً              

                                                 
، 2المقدسـي، البـدء، مـج     . 52، ص 5الطبري، تـاريخ، ج   . 193الدينوري، األخبار، ص  . 501نصر، وقعة، ص      )1(

  .220ص
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(.  

لى تطوير محاور صراعه مع علي، وأعطاه غطاء شرعياً للخروج علـى               
)2(

م ومن كان معهم من المـؤمنين        وقاضى معاوية على أهل الشا        
)4(

عبد اهللا بـن قـيس                 

 والميثاق والثقة من النـاس      وعمرو بن العاص، وأخذ الحكمان من علي ومعاوية والجندين العهد         

تـوفي واحـد مـن                  

ه مكان عدل بين أهل     الحكمين فإن أمير شيعته يختار مكانه، وإن ميعاد قضائهما الذي يقضيان في           

  .)5("الشام وأهل الكوفة، ال يحضرهما فيه إال من أرادا، واتعد الحكمان أذرح

وفي الوقت الذي ذكر فيه نصر عدداً كبيراً من شهود المعسكرين العراقـي والـشامي، اكتفـت                 

  .)6(المصادر األخرى كالبالذري والطبري بذكر عشرة شهود من كل جانب

                                                

نصر إلى أن علياً بحث عن مبرر لمحو لقبه خاصة أن هذه الموافقة هوجمت مـن الخـوارج،                  

1(التي بايعه عامة المسلمين عليهاالذين اعتبروها تنازالً منه عن الخالفة 

أتاح لمعاوية طـرح مـصطلح الـشورى        " أمير المؤمنين "إن عدم إصرار علي على تثبيت لقبه        

وعزز من إصراره ع

  .خالفته، وعدم االعتراف بها

وص كتاب التحكيم الذي تضمن تعهد علي ومـن         استعرض نصر ومصادر الدراسة المختلفة نص     

هذا ما تقاضى عليه،    : " وفيه 3)(معه من شيعته من أهل العراق، ومعاوية ومن معه من أهل الشام           

علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، قاضى علي على أهل الكوفة، ومـن معهـم مـن                   

شيعتهم من المؤمنين والمسلمين،

 على أن يحكما بما في كتاب اهللا، فما لم يجداه فبالـسنة الجامعـة العادلـة غيـر                   "والمسلمين

المفرقة، وأن يصلحا بين األمة، وال يرداها إلى الحرب والفرقة، والحكمان 

أنهما آمنان على أموالهما وأهليهما ووجبت القضية بين المؤمنين باألمن واالسـتقامة، ووضـع              

السالح، وأجلت القضية إلى شهر رمضان، فإن حبْا أن يعجال عجال، وإن 
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شكك  صحة الكتاب، نظراً لضعف نصه       ) م868هـ

الرغم

 بينما كان األشتر النخعي أبرز المعارضين له، ودعا إلـى           ،

ن كتاب التحكيم للعودة إلى الكوفة بعـد أن أمـر           كما أبرز نصر دعوة علي قواته بعد االنتهاء م        

  .)7(بدفن القتلى وإطالق سراح األسرى، في شهر ربيع األول سنة سبع وثالثين

                                                

لفة أي أسباب لتجاهلها صالحية الحكمين في معالجة القـضية األساسـية            لم تقدم المصادر المخت   

  .1)(التي ارتكز عليها صراع معاوية مع علي، وهي معاقبة قتلة عثمان

في-255ت(وتجدر اإلشارة إلى أن الجاحظ      

  .2)(وأسانيده وشهوده

اب التحكيم حسبما ذكر نصر، على  من عدم رضـاه           احترم علي ما تم االتفاق عليه في كت       

)3(عن مجمل التطورات التي سبقته    

ال صحبتني يميني وال نفعتني بعدها الشمال إن كتب         : "مواصلة القتال، وقال كما ورد عند نصر      

 واعتبـر  ، كما رفضه سـهل بـن حنيـف   ،4)("هلي في هذه الصحيفة اسم على صلح وال موادع       

  .5)(الموافقة عليه مجازفة كبيرة

وأشار نصر ومصادر الدراسة المختلفة إلى دور األشعث بن قيس فـي تأييـد كتـاب التحكـيم                  

  .)6(واإلشادة به، إذ أخذه وبدأ بقراءته على صفوف أهل الشام وأهل العراق
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 تلك المصادر عدم ثقة قيادات المعسكر العراقي، وخاصة عبد اهللا             

يم ابن عباس، وشريح بن هانئ، واألحنف بن قيس بمقدرة أبي موسى األشعري على إدارة التحك              

3)()م657-هـ37( في شهر رمضان سنة      2)( وقيل في أذرح   1)(واجتمع الحكمان في دومة الجندل    

4

5

6

7

 

را إلـى أن موعـد      وقد اختلف اليعقوبي والمسعودي مع مصادر الدراسة األخرى حيـث أشـا           

  .)( )م658-هـ38(االجتماع كان في شهر ربيع األول سنة 

أشار نصر إلى أن علياً بعث أربعمائة رجل إلى مؤتمر التحكيم، عليهم شريح بن هانئ الحارثي،                

كما ضـم الوفـد     ) (وعبد اهللا بن عباس، يصلي بهم ويلي أمورهم، وأبو موسى األشعري حكماً           

  .)(ابةالعراقي مجموعة من الصح

كما ذكر نصر أن معاوية بعث عمرو بن العاص في أربعمائة رجل وهو ما أشارت إليه مصادر                 

 كما أبرزت)(الدراسة المختلفة 

ومواجهة دهاء عمرو بن العاص، وأطنبت في ذكر خشية أهل العراق من النتائج المترتبة علـى                

  .8)(لقاء الحكمين،  األمر الذي دفعهم إلى تحذير أبي موسى األشعري من الخديعة والغفلة
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أبرز تحذير األحنف بن قيس له قبـل المـسير إلـى              

ك فإنها أمانة، وإياك أن يقعدك على صدر الفراش فإنها خدعـة، وال تلقـه                  

، وفي هذا إشـارة مـن       )2("وحده، واحذر أن يكلمك في بيت فيه مخبأ تخبأ فيه الرجال والشهود           

أشار نصر ومصادر الدراسة المختلفة إلى أن عمرو بن العاص اقترح على أبي موسى األشعري               

  .)5(لكن عمرو بن العاص قابل هذه الرغبة بالرفض" لخطاب

إلى أن عمرو بن العاص كان قد عود موسى على تقديمه في كل شيء حيث جعله يبدأ اإلعالن                  

                                                

إنه ال بقاء ألهل العراق إن ملكها معاويـة وال          : "وقد أبرز نصر تحذير شريح بن هاني له قائالً        

 كما 1)("بأس على أهل الشام إن ملكها علي      

يا أبا موسى إعرف خطب هذا األمر، واعلم أن له ما بعده، وإنك إن أضـعت                : "التحكيم قائالً له  

مـن  العراق فال عراق، وإذا لقيت عمراً غداً فال تبدأه بالسالم، فإنها وإن كانت سنة إال أنه ليس                  

أهلها، وال تعطيه يد

نصر إلى معرفة أهل العراق بإمكانية خداع أبي موسى من عمرو بن العاص في محاولة لتبرأة                

في الوقت الذي عبر فيه أهل الشام عن ثقتهم بعمرو بن العـاص علـى               .  من نتائج التحكيم   علي

  .3)(النجاح في مؤتمر التحكيم

 رغبة أبي موسى     حيث أبرز نصر بشكل واضح     4)(مبايعة معاوية بالخالفة إال أنه رفض اقتراحه      

واهللا أن لـو    : "األشعري في إحياء سنة الخليفة عمر بن الخطاب بعرضه تولية ابنه عبد اهللا قائالً             

استطعت ألحيين اسم عمر بن ا

رأيـي   "أبرز نصر تصنع عمرو بن العاص الموافقة على اقتراح أبي موسى بخلع علي ومعاوية             

وأشار نـصر  . )6("أن أخلع هذين الرجلين علياً ومعاوية ثم نجعل هذا األمر شورى بين المسلمين            

 
  .534نصر، وقعة، ص   )1(

  .536ن، ص . م  )2(

  .684، ص1المسعودي، مروج، مج  )3(

المـسعودي، مـروج،    . 190، ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج  . 124، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 541نصر، وقعة، ص      )4(

  .684، ص1مج

الطبـري،  . 190، ص 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 124، ص 3البالذري، أنساب، ج  ). 542-541(نصر، وقعة، ص      )5(

  .684، ص1المسعودي، مروج، مج. 68 ص،5تاريخ، ج

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 199الدينوري، األخبار، ص  . 124، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 544نصر، وقعة، ص      )6(

  . 227، ص2المقدسي، البدء، مج. 684، ص1المسعودي، مروج، مج. 190ص
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شيئاً أصلح ألمرها وألم لـشعثها                   

 

  إن تحمل عليـه يلهـث أو تتركـه         " غدرت وفجرت وإنما مثلك مثل الكلب            

  

                                                

إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق على أمـٍر         "على المالء اتفاقه مع عمرو بن العاص بحل القضية          

  .1)("نرجوا أن يصلح اهللا به أمر هذه األمة

وقد ذكر نصر واليعقوبي تحذير عبد اهللا بن عباس ألبي موسى من البدء في الكالم ألنه شك في                  

خديعة عمرو بن العاص الذي صورته الروايات بالداهية والمخادع مقارنة مع أبي موسى الـذي               

  .2)(وصف بالمغفل

موسى األش       عري قرار الخلع دون أن يلتفت إلى عبد اهللا بن عبـاس،            أشار نصر إلى إعالن أبي

يا أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه األمة، فلم نر  هو: "قائالً

من أن ال تتباين أمورها، وقد أجمع رأيي ورأي صاحبي عمرو على خلع علي ومعاويـة، وأن                 

3)("لمسلمين، فيولون أمورهم من أحبوانستقبل هذا األمر فيكون شورى بين ا

4

.  

إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه،        : " وأقبل عمرو بن العاص فثبت معاوية وخلع علياً قائالً        

عثمـان، والطالـب                 وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية في الخالفة، فإنه ولي

  .)("بدمه، وأحق الناس بمقامه

: عمرو بن العاص صدم أبا موسى، حيث اتهمه بالخيانة والغدر قـائالً أشار نصر إلى أن موقف     

مالك ال وفقك اهللا قد

 
  ).684-682(، ص1مجالمسعودي، مروج، . 124، ص3البالذري، أنساب، ج. 545نصر، وقعة، ص   )1(

  .190، ص2اليعقوبي، تاريخ، ج. 545نصر، وقعة، ص   )2(

اليعقوبي، تـاريخ،   . 201الدينوري، األخبار، ص  . 124، ص 3البالذري، أنساب، ج  ). 546-545(نصر، وقعة، ص      )3(

  .228، ص2المقدسي، البدء، مج. 684، ص1المسعودي، مروج، مج. 190، ص2ج

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 201الدينوري، األخبار، ص  . 125، ص 3ذري، أنساب، ج  البال. 546نصر، وقعة، ص      )4(

  .228، ص2المقدسي، البدء، مج. 684، ص1المسعودي، مروج، مج. 190ص
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  .)3(رو بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخالفة وانصرف عم

ة على مالمح شخـصية أبـي موسـى         الدراسة المختلف        

ذه المصادر مصداقية لمواقف علي الرافـضة              

سلبي فـي   الختيار معسكره ألبي موسى األشعري ممثالً عنهم في مؤتمر التحكيم، نظراً لدوره ال            

   )6(معركة الجمل؟

وجددت مصادر الدراسة التأكيد أيضاً على صورة عمرو بن العاص الماكرة والمخادعة، فهو ال              

يتورع عن اللجوء ألي شيء لتحقيق أهدافه وغاياته مستخدماً قدرته وذكاءه وسيلة لـذلك، كمـا                

                                                

12)("يلهث  وركب أبو موسى إثـر ذلـك        ،)("الحمار يحمل أسفارا  "إنما مثلك مثل    :  فقال له عمرو   

ناقته ولحق بمكة،

إن استعراض المصادر أحداث مؤتمر التحكيم، يفرغه من محتواه، ويصوره حيلة محبوكة حول             

حيث تناقش الحكمـان حـول   . الشخصية المالئمة لتولي منصب الخالفة دون التطرق السم علي  

4)(اوله وثيقة التحكيم  اسم الخليفة فقط مع أن هذا األمر لم تتن        

5

 كما يعتقد أن الحكمين تناوال جوانب       

الخالف بين علي ومعاوية تمشياً مع ما أوردته وثيقة التحكيم األمر الذي يؤكد بتر المـصادر أو                 

  .)(رواتها ألجزاء من الروايات التي سجلت أحداث مؤتمر التحكيم

ويمكن القول أن هناك تأكيداً من مصادر 

األشعري، فهو ساذج ومسالم وضعيف ومنقاد لتوجهات ومطالب عمرو بن العاص بشكل ملفـت          

للنظر، وتتهمه هذه المصادر بالخيانة لعدم تأكيده على شرعية خالفة علي وعدم أحقية معاويـة               

ذاً تفسير طرح أبـي     فكيف يمكن إ  . في التشكيك بها، ولعدم إشارته إلى براءة علي من دم عثمان          

موسى األشعري السم عبد اهللا بن عمر لمنصب الخالفة بشكل مستمر، بينما تجاهل اسـم علـي              

وهو الخليفة الذي بايعه المسلمين؟ كيف أعطت ه

 
، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 201الدينوري، األخبار، ص  . 125، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 546نصر، وقعة، ص      )1(

  .228، ص2المقدسي، البدء، مج. 685، ص1المسعودي، مروج، مج. 190ص

، 2اليعقـوبي، تـاريخ، ج    . 201الدينوري، األخبار، ص  . 125، ص 3البالذري، أنساب، ج  . 546نصر، وقعة، ص      )2(

  .282، ص2المقدسي، البدء، مج. 685، ص1المسعودي، مروج، مج. 190ص

  .229، ص2المقدسي، البدء، مج. 201الدينوري، األخبار، ص. 546نصر، وقعة، ص   )3(

  .286ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )4(

  .221جعيط، هشام، الفتنة، ص. 86فلهاوزن، تاريخ، ص  )5(

  .287ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )6(
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عبد اهللا كمرشح              للخالفة متجـاوزاً    أشارت إلى عدم مصداقيته، خاصة 

واية الطبري والمسعودي إلى أنه لم يكن بين الحكمين غير ما كتباه في الصحيفة                

وإقرار أبي موسى األشعري بأن عثمان قتل مظلوماً، ودعوة عمرو بن العاص له لكتابة إقراره،               

تلي ا

سابا واختلفا    وهو تجاهل ربما أراد نصر منه التأكيد على فكرة التآمر التـي            . )2(مجلس

نظمها

ة بنتيجة االجتماع وانصراف عمرو بن العاص وأهـل الـشام إليـه             وذكر ن

الغداة والمغرب وفرغ مـن             وتسلي

اللهم إلعن معاوية، وعمراً، وأبا موسى، وحبيب بن مسلمة، والضحاك بن قـيس،             : "الصالة يقول 

وابن 

         

على أثر طرح اسم ولده 

  .)1(بذلك معاوية

وتجاهل نصر ر

موسى األشعري أن يسمي له شخصية      وأنهما لم يخطبا أبداً، فقد طلب عمرو بن العاص من أبي            

ألمور فاقترح عليه عبد اهللا بن عمر، واقترح عمرو بن العـاص معاويـة، ولـم يبرحـا                   

هما حتى ت

  . أهل الشام، من خالل الكذب والخديعة

يصر ترحيب معاو   

وأشار نصر إلى أن علياً كان إذا صلى . )3(مهم عليه بالخالفة  

 فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعـن عليـاً   )4("ن خالد بن الوليد والوليد بن عقبة، وعبد الرحمن ب     

  .)5(عباس وقيس بن سعد والحسن والحسين

                                        
  .287ملحم، عدنان، المؤرخون، ص  )1(

).-546ص   )3(

  .71، ص5الطبري، تاريخ، ج. 128، ص3ب، جم  )4(

  .552نصر، وقعة، ص   )5(

  . 685، ص1المسعودي، مروج، مج. 58، ص5الطبري، تاريخ، ج  )2(

  547(نصر، وقعة، 

البالذري، أنسا. 552 ن، ص. 
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 - ب

ابن األثير، أبو الحسن، عز الدين علي بن أبي الكـرم محمـد بـن عبـد الكـريم الـشيباني                     

 دار صـادر، بيـروت، لبنـان،         1

 مج، تح، محمد إبراهيم البنا وآخـرين، دار الـشعب           7،  أسد  في معرفة الصحابة    

الحميد، مكتبة النهضة المـصرية،            

األص

  .م1965، 2الحيدرية،

األلباب  تذكرة 

  المصادر والمراجع

 :المصادر 

  .القرآن الكريم

 جزءاً،3،  الكامل في التاريخ  ):  م1232/هـ630ت(

  .م1965

الغابة

 .م1970، )م.د(

  ).ت.د) (ط.د( أجزاء، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، اللباب

سالميين مقاالت اإل ): م941/هـ330ت(األشعري، أبو الحسن، علي بن اسماعيل بن اسماعيل،         

، جزءان، تح محمد محي الدين عبد واختالف المصلين 

 .م1969، 2القاهرة، ط

، النجف، المكتبة   مقاتل الطالبيين ): م966/هـ356ت(فهاني، أبو الفرج، علي بن الحسين،       

 ط

باوي، مؤسسة جمال، بيـروت، لبنـان،        جزءاً، تح عبد الكريم إبراهيم العز      24 األغاني،  

1970.  

 أجـزاء، دار    8،  الفتـوح ): م926/هـ314ت( أبو محمد، أحمد بن محمد بن علي،         ابن أعثم، 

  .م1986، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

والجامع للعجب العجـاب ): م1599/هـ1008ت(داود بن عمر   األنطاكي،   ، أولي 

  .م1952، 1القاهرة، ط



 213

  .1987، 1ت، لبنان، ط

 ):م890/هـ277ت (يوسف، يعقوب بن سفيان 

 هدية العـارفين فـي أسـماء      ،  )م1920

  .م1982يروت، لبنان، 

  البغدا

 .م1931، 1طبعة المكتبة السلفية ، القاهرة، ط4

البغدا

ة والبقاع   ، بيروت،   أجزاء، تح وتعليق علي محمد البجاوي، دار المعرفة        3،  أ

  ، خزانـة األدب ولبـاب لـسان العـرب        : البغداد

البغدا

 ).ن. د(، )ط.د( عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، 

 

  .م1996، 

التـاريخ   ):م1063/هـ256ت ( أبو عبد اهللا، محمد بن اسماعيل بني المغيرة الجعفي البخاري،

 مج، دار الفكر، بيرو9، الكبير

، 1، الصغير، تح عبد العزيز عز الدين السيروان، دار القلم، بيروت، لبنـان، ط             الضعفاء  

 .م1985

البسوي، أبو 

، 2 مج، تح، أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط          3،  المعرفة والتاريخ 

 .م1981

/هـ1339ت(البغدادي، اسماعيل باشا محمد الباباني      

، جزئين، دار الفكر، بالمؤلفين وآثار المصنفين

ـ 463ت(ن علي الخطيب البغـدادي      أبو بكر، أحمد ب   : دي  ،تـاريخ بغـداد    ،)م1070/هـ

 جزءاً، م1

ـ 739ت  (دي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق          مراصد االطالع على   ): م1838/ ه

سماء األمكن

 .1954، 1لبنان، ط

)م1682/هـ1093ت(ي، عبد القادر بن عمر      

  .م1979، 2 أجزاء، تح عبد السالم محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط9

مد ، تح مح  الفرق بين الفرق  ): م1037/هـ429ت(دي، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر        

محي الدين

ـ 279ت  (البالذري، أبو الحسن، أحمد بن يحيى بن جـابر            ،أنـساب األشـراف   ): م892/هـ

1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط.  جزءاً،  تح، سهيل زكار13 
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، دار النـشر    

بو الحسن، جمال الدين،          النجوم الزاهرة في ملـوك    ،  )م1469/هـ874ت  (ابن تغر

محمد 

لب

 تح عبد الزهـراء     الغارات،): م/هـ

  .م1987، 1الحسيني، الخطيب، دار األضواء، بيروت، لبنان، ط

 ):م965/هـ355ت (الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر 

  .م193، )ط(صادر، 

 

ط    ، 2 بيـروت، 

  .م1969

الرسائل السياسية، قدم لها وشرحها وبوبها علي أبـو ملحـم، بيـروت،              

  .م1987، 1منشورات دار مكتبة الهالل، ط

أبو الخير، شمس الدين محمد بن الجزري           غاية النهاية في   ): م1429/هـ833ت(ابن 

، 2برحستراس، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط         . جزء، تح ج   1،  طبقات القراء 

حي     الجو

وت تح عبد اهللا أنيس الطباع وعمـر أنـيس الطبـاع، بيـر             فتوح البلدان،   

  .م1957، )ط. د(للجامعيين، 

ي بردى، أ

حسن شمس الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،             12،  مصر والقاهرة   جزءاً، تح، 

 .م1992، 1نان، ط

282895ت(الثقفي، أبو اسحق، إبراهيم بن محمد بن هالل         

. دبيروت، دار البخالء، 

السالم هارون، مكتبة الخانجي، بغداد، العراق، ط          4 ،البيان والتبيين  ، 2 أجزاء، تح، عبد

  . م1960

لبنـان، 7،  الحيـوان   أجزاء، تح، عبد السالم هارون، دار إحياء التراث،

، رسائل الجاحظ 

الجزري، 

  .م1980

 تـح صـبأحوال الرجال، ): م872/هـ259ت(زجاني، أبو إسحاق، إبراهيم بن يعقوب       

  .م1985، 1البدري السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ابن ال

، 2ت، لبنـان، ط             

جزءاً، تح، محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب   

حاتم   ): م868/هـ354ت(، محمد بن أحمد التميمي البستي ابن ح

ايد، دار       

 رواية أبي سعيد الحسن بن      لمحبر،ا): م956/هـ345ت( محمد بن حبيب       ابن ح

  ).ت.د(، )ط. د(، 

ابن ح

 أجزاء، تح، علي حمدان محمـد اليمـاوي، دار الجيـل،            8،  ي تمييز الصحابة   

  2

 ،.  

جد، عز ال   ):م1257/هـ656ت(دين عبد الحميد بن هبة اهللا ابن أب

 ):م1200/هـ597ت (رج، عبد الرحمن بن علي البغدادي، جوزي، أبو الف

 أجزاء، تح، محمود فـاخوري، دار المعرفـة، بيـرو4،  صفة الصفوة 

  . م1979

 18،  واألمـم  المنتظم في تاريخ الملوك   

  .م1992، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

بان، أبو 

  .م1973، 1 الفكر، بيروت، لبنان، ط، دار أجزاء9 الثقات،

 أجزاء، تح محمود إبراهيم ز3،  المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروكين    

  .م1992المعرفة، بيروت، لبنان، 

، أبو جعفر،بيب 

الحسين السكري، المكتب التجاري، بيروت، لبنان

  ):م1448/هـ852ت(جر، أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بنعلي بن حجر العسقالني 

اإلصابة ف  

  .م1992، 1بيروت، لبنان، ط

، ، جزآن، تح، خليل مأمون شيخاً، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان، ط             تقريب التهذيب 

  .م1997

م11984 جزءاً، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط14، تهذيب التهذيب

  .1971، 2 أجزاء، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط7، لسان الميزان

ي الحديد، أبو ما
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  .1963اة، بيروت، لبنان، 

  ):م10ابن ح

ار ون، د          

، 5، تحقيق وتعليق عبد السالم هارون، دار المعارف، القـاهرة، ط          ساب العرب  

  ):م122الحمو

 أجزاء، تح، فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،            5،  ان 

، 2، تح إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، لبنـان، ط         معطار في خبر األقطار    

ابن ح

، 1، جزءان، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنـان، ط         الرجال    

الحنبل

 منشورات دار اآلفـاق، بيـروت، لبنـان،         أجزاء، 8،  ذهب     

 ).ت.د(، )ط.د(

 مجلدات، تح، حسن تميم، دار مكتبة الحي5، شرح نهج البالغة

63/هـ456ت(زم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد األندلسي 

 أجزاء، تح محمد إبـراهيم نـصر وآخـر5،  الفصل في الملل واألهواء والنحل    

  .م1977الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

جمهرة أن

  ).ت.د(

8/هـ626ت(ي، أبو عبد اهللا، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي 

  ).ت.د(بعة األخيرة،  جزءاً، بيروت، مطبعة دار المأمون، الط13،  األدباءمعجم

معجم البلد

  .م1990، 1ط

  ):م1494/هـ900ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم 

الروض ال

  .م1984

  ):م855/هـ241ت(ام، أبو عبد اهللا، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نبل، اإلم

 في العلل ومعرفةالجامع

  .م1990

  ):م1678/هـ1089ت(ي، ابن العماد، عبد الحي أحمد بن محمد بن العسكري 

 شذرات الذهب في أخبار من 
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  ):م1282/هـ681ت(ابن  العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 

عمرو،    ):/هـابن 

  .م1993

  .م

، 1تح عبد العزيز عز الدين السروان، دار القلـم، بيـروت، لبنـان، ط             الضعفاء والمتروكون،   

1538

  ):م942/هـت( 

  .م1979، 2

  .م1960، 1، تح عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربي، القاهرة، طاألخبار الطوال

  ):م1405/هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي 

  .م1984، 5، بيروت، دار الكتاب العربي، طمقدمة ابن خلدون

خلكان، أبو

ـ      أجزاء، تح، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 8، انوفيات األعيان وأنباء الزم

  .م1968

خليفة بن خياط الشيباني العصفري  م240854ت(خياط، أبو 

، )ط.د(تح، سهيل زكار، بيروت، دار الفكر،  خليفة بن خياط، تاريخ

، 1 الـسعودية، ط   ، تح أكرم ضياء العمري، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،         الطبقات

1967

  ):م995/هـ385ت(الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن المهدي 

  .م1985

  ):م/هـ945ت(الداوودي، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 

نة من العلماء بإشراف الناشـر، بيـروت، دار الكتـب     جزءان، تح لج  طبقات المفسرين، 

  ).ت.د(، )ط.د(العلمية، 

331ابن دريد، أبو بكر، محمد بن الحسن بن دريد األزدي

، تح عبد السالم محمد هارون، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، طاالشتقاق

  ):م895/هـ282ت(الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود 
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الذهب

عباس األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيـروت،          

ح عمر عبد السالم التدمري، دار        

  

لب

، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمـد بـن ادريـس بـن المنـذر التميمـي،                    

  .م1953، 1ء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

السبك

ـد الفتـاح محمـد الحلـو،              

سعيد، عبد الكريم محمد بن منصور التميمي   ):م1166/هـ562ت(السمع

  ):م1347/هـ748ت(ي، أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي 

 جزءاً، تح 25،  سير أعالم النبالء  

  .م1982، 2لبنان، ط

 جزء، ت37،  ريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واإلعالم    تا

  .1990الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

  .م1954 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4تذكرة الحفاظ، 

.م1983، 1 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط4الكاشف، 

 أجزاء، تح محمد اليمـاوي، دار المعرفـة، بيـروت،           4،  د الرجال ميزان االعتدال في نق   

  .م1963نان، 

الرازي، أبو محمد

  ):م938/هـ327ت(

 أجزا9، الجرح والتعديل

  ):م1369/هـ771ت(لدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ي، أبو نصر، تاج ا

 أجزاء، تح محمود محمد الطناجي وعب10،  طبقات الشافعية 

  .م1965، 1القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط

 ):م844/هـ230ت (ابن سعد، أبو عبد اهللا، محمد بن منيع البصري، 

  ).ت.د(، )ط.د(دار صادر، بيروت، لبنان،  أجزاء، 8، الطبقات الكبرى

اني، أبو 
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ابن س

  .م1989، 1دار الفكر، طال

:  

محمد بن يحيى البصري   ):م1334/هـ734ت(ابن 

مد العيـد الخطـراوي،   والسير     

 دار ابـن كثيـر، بيـروت، لبنـان،                

  السيو

  . م1975، )ط.

  .م1994، 2مد عمر، القاهرة، مكتبة وهبه، طط

الصف

 أجزاء، تح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، محمد أمـين للطباعـة10،  األنساب

 .م1980والنشر، بيروت، لبنان، 

  ):م838/هـ224ت(الم، أبو عبيد، القاسم بن سالم 

 تح مريم محمد خير، نسب،

)م1830/هـ1246ت(، أبو الفوز، محمد أمين البغدادي السويدي

  ).ت.د(، )ط.د(، المكتبة العلمية، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب

سيد الناس، أبو الفتح، فتح الدين، محمد بن 

، جزءان، تح محيون األثر في فنون المغازي والشمائل ع

ومحي الدين حنو، مكتبة التراث، دمشق، سورية،

 .م1992

طي، أبو الفضل، جالل الدين بن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر محمـد الخـضيري                    

 ):م1505/هـ911ت (

د( محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة، القاهرة، ، تحتاريخ الخلفاء

  ).د،ن) (د،ط(، مكتبة المثنى، لب األلباب في تحرير األنساب

، تح علي محبقات الحفاظ

  ):م1153/هـ548ت(الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أحمد 

، )ط.د( جزءان، تح محمد سيد كيالني، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،              حل، والن الملل

  ).ت.د(

  ):م1362/هـ764ت(دي، أبو الصفا، خليل بن أيبك بن عبد اهللا األديب صالح الدين 
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  .م1991، 2بيروت، ط

الطبر

، تح، محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف،          4 جزء، ط  11،  سل والملوك  

ابن ال

كتبـي،         

حسن بن علي   ): م1067/هـ460ت (الطوس

العا

في أنباء األوائل والتوالي       ادل أحمد عبد الموجـود      أجزاء، تح ع   4،  النجوم 

  .م

 ): م1070/هـابن ع

  ):م959/

  .م1953، 

  .م1984، 1، تح عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الثقاتتاريخ

 جزء، اعتناء محمد الحجيري، دار صادر، 22،  بالوفياتالوافي

 ): م921/هـ310ت(ي، أبو جعفر، محمد بن جرير، 

تاريخ الر

 . م1979القاهرة، مصر، 

  ):م1309/هـ709ت(طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا 

، عني بنشرة محمـود توفيـق الالفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية     

  ).ت.د(، )ط.د( مصر، المطبعة الرحمانية،

ي، أبو جعفر، محمد بن ال

 .م1983، 3، مؤسسة الوفاء، بيروت، طالفهرست

  ):م1699/هـ1111ت(صمي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي 

العوالي سمط  

1998، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

463ت(بد البر، أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن محمد 

 مجلدات، تح علي محمد البحاوي، مكتبة نهضة مصر،         4،  االستيعاب في معرفة األصحاب   

  ).د، ت(القاهرة، مصر 

هـ348ت(بو عمر، أحمد بن محمد عبد ربه األندلسي ابن عبد ربه، أ

2 أجزاء، تح محمد سعيد العريان، مطبعة االستقامة، القاهرة، ط4، العقد الفريد

  ):م874/هـ261ت(العجلي، أبو الحسن، أحمد بن عبد اهللا 
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ابن ع

، 1 من المختصين، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، ط            الرجال

ابن ال

  .م1988، 1سهيل زكار، دمشق، ط جزء، تح 11، بغية الطلب في تاريخ حلب

ابن 

 جزءاً، تح روحية النحاس وآخـرين، دار الفكـر، دمـشق،            29،  مختصر تاريخ دمشق  

  ):م933/هـ322(المكي 

889 

 الـدول وآثـار األول فـي        خبارأ): م1610/هـ1019ت  ( بن يوسف الدمشقي     أحمد،  القرماني

  ).م2000، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أسماء القبائل وأنسابها

  ):م1093/هـ486ت (، جمال الدين بن علي بن يوسف القفطي، أبو الحسن

  ):م975/هـ365ت(دي، ابو أحمد، عبد اهللا بن عدي الجرحاني 

، تح لجنةالكامل في ضعفاء    

  .م1984

  ):م1261/هـ660ت(عديم، الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جراده 

 ): م1175/هـ571ت(عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا 

  .م1984، 1سوريا، ط

تالعقيلي، أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى  

 أجزاء، تح عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،             4،  ضعفاء الكبير ال

  .م1998، 2لبنان، ط

): م/هـ276ت (ابن قتيبة، أبو محمد، عبد اهللا بن محمد الدينوري، 

  . م1981، 4ط ، دار المعرفة، القاهرة، مصر،المعارف

  .م1992 أجزاء، بيروت، عالم الكتب، 3، التاريخ

  ):م1882/هـ1300ت( الدين محمد المهدي الحسيني القزويني، معز
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فـضل إبـراهيم، دار الكتـب             

  ):م1418/هـ821ت(القلقش علي 

، )ط.د(هرة،          

 تح إبراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت،        رفة أنساب العرب،  ن

القاهرة،    .م1982الكتاب

الكتب

أحم   ،   د أبو ملحم وعلي عطوي وآخـرين، دار        جزءاً،

  ).ب،ت(، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ء، عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقي   ): م1372/هـ774ت (ابن 

الكتب العلميـة، بيـروت،              ملحم وآخرون، 

  .م1992لبنان، 

  ):م819/هـ204ت(ذر، هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكلبي، أبو المن

، 1، تح ناجي حسن، مكتبة النهضة العربية، بيـروت، لبنـان، ط           نسب معد واليمن الكبير   

  ):م888/هـ275ت(ابن ماجة، أبو عبد اهللا، محمد بن يزيد القزويني 

  .م1986، جزءان، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سنن ابن ماجه

 أجزاء، تح محمد أبـو ال4،  إنباه الرواة على إنباه النحاة    

  .م1950، 1المصرية، القاهرة، ط

ندي، أبو العباس، أحم بن

 جـزءاً، المطبعـة األميريـة، القـا14،  صبح األعشى في صناعة اإلنشاء    

  .م1993

معهاية األرب في    

  .م1980، 2لبنان، ط

، دار  المصري، قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان

 ): م1362/هـ764ت(ي، صالح الدين محمد بن شاكر 

  تح 14فوات الوفيات والذيل عليها   

كثير، أبو الفدا

دار 14،  البداية والنهاية   جزءاً، تح أحمد أبو 

  .م1988



 223

 .م1983، بي

 ) م957

ابن م

  .م197

المقد

، 1وار، مكتبـة المثنـى، بغـداد، العـراق، ط    

المقري

  

  ):م1311/هـ711ألنصاري علي ا

ق التراث، بيروت،           

المنقر

  .م1990، 3الجيل، بيروت، ط

  ):م1341/هـ742ت(زي، أبو الحجاج، جمال الدين يوسف الم

 جزء، تح بـشار معـروف ، مؤسـسة الرسـالة،            24،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال    

2ط روت،

/هـ346ت(المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي المسعودي 

بعة الكاثوليكية، بيروت،  أجزاء، نقحها شادل بال، المط5، مروج الذهب ومعادن الجـوهر    

  . م1964لبنان، 

  .م1968، دار التراث، بيروت، لبنان، التنبيه واإلشراف

  ):م847/هـ233ت(عين، أبو زكريا، يحيى بن معين بن عون البغدادي 

9، 1 أجزاء، ط4، تح أحمد محمد نور سيف، جامعة الملك عبد العزيز، التاريخ

 ): م965/هـ355 ت(سي، المطهر بن طاهر 

 أجزاء، تح بروكلمان ه6، البدء والتاريخ 

  .م1965

  ):م1441/هـ845ت(زي، أبو العباس، تقي الدين أحمد بن علي 

).ت.د(، )ط.د(، جزءان، مكتبة الحلبي، القاهرة، مصر، الخطط المقريزية

ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن 

 جزءاً، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه مكتبة تحقي18،  لسان العرب 

  .م1993، 3لبنان، ط

  ):م827/هـ212ت(ي، نصر بن مزاحم 

، تح عبد السالم محمد هارون، دار وقعة صفين
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، 3ان، ط               ا

لي بن شعيب    ):م915/هـ303ت(النسائي

، تح بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت، دار الفكـر، بيـروت،            الضعفاء والمتركون 

  . جزءاً، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاهرة، مصر27، فنون األدب

يم بن علي بن محمد آل كليب،        جزءان، تح إبراه   إلى معرفة الصحيح من السقيم،     

  ):م1567/هـ975الهندي 

  .م1989 ،1مصطفى السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  ).ت.د(، )ط.د( أجزاء، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 3أخبار القضاة، 

  ):م1366/هـ768ت(اليافعي، أبو محمد، عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان 

  أجزاء، مؤسـسة   4،  معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان          

  .م1970، 2األعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

): م990/هـ380ت(ق، ابن النديم، أبو الفرج، محمد بن اسحا

، تح، رضا بن علي بن زين العابدين، دار المـسيرة، بيـروت، لبنـلفهرست

  .م1988

، أبو عبد الرحمن، أحمد بن ع

 .م1985، 2لبنان، ط

  ):م1332/هـ733ت( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،

نهاية األرب في 

  ):م1014/هـ405ت(النيسابوري، أبو عبد اهللا، محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري 

المدخل 

  .م2002، 1مكتبة العبيكان، الرياض، ط

ت(الهندي، عالء الدين علي الملتقى بن حسان الدين 

 أجزاء، تم ضبطه وفسر غريبه بكـري خبـاني          6  العمال في سنن األقوال واألفعال،     كنز

وصححه 

  ):م918/هـ306ت(وكيع، محمد بن خلف بن حيان 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
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  .م1960جزءان، دار صار للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، اليعقوبي، 

ـروت، دار       

  

للمطبوعات، بيروت،    

رحمانية، القاهرة،     

د محمد المهدي الطباطبا      ، تح محمد صادق بحـر العلـوم        الفوائد الرجالية ئي،  بحر ا

المعـارف، مـصر،           

  .م1959
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مؤيدة لعلي في صفين    وأبرز قاداتهاسماء القبا

 قبائل الكوفة 

المشا

ئل العراقية ال جدول بأ

  ركة مع علي
أب  رز قاداتها

قبائل الكوفة 

لي   المشاركة مع
  أبرز قاداتها

 ع

  األزد

أ  سد

األشع

بج

ب

ت

ح

حض

خ

حن

خز

ذ

  سعد

سعد بن

معقل بن 

حج

سع

عدي 

عمرو

ن

رفا

يزيد

  عمير بن عطارد

  طيء

  ضبه

عبد القي

غطفان

عمرو

قريش

قضاعة

  قيس

  كنانة

  كندة

لهازم

جمذح

  مهرة

بعي   شبث بن

  مالك بن الحارث األشتر

صوحان  صعصعة 

  العب

  القاسم بن  الجهيني

س الكندي   األشعث بن ق

هانئ   شريح 

س   يزيد 

شوح   قيس بن 

شريك   عباس 

هيثم بن  مسروق بن

  سلمة

  الطفيل أبا صريمه

عبد اهللا بن الطفيل البكائي 

  ريون

  يله

  كر

  بنو نهد

  ميم

  مير

  رموت

  ثعم

  ظلة

  اعة

  هل

  الرباب

  ربيعة

  عبد اهللا بن عباس  همدان  جندب بن زهير

   مسعود الثقفي

  قيس اليربوعي

  مخنف بن سليم

  ي الكندير بن عد

  زياد بن النضر

  يد بن قيس الهمداني

  بن حاتم الطائي

   بن الحمق الخزاعي

  عيم بن هبيرة

  عة بن شداد البجلي

   بن رويم الشيباني

  عبد اهللا بن حجل العجلي

  س

  

  

  

  

  

  

 ر

بن 

دي

حنظلة

ي

بن 

بن قي

مك

بن 

 ال
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قب

  مع علي

ل البصرة المشاركة ائ
  أبرز قاداتها

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  بكر بن وائل

  عبد القيس

  تميم

  سعد

  ضبه

  الرباب

  أهل العالية

  عمرو

  

  منذر

  عمرو بن حنظلة

  دي

  شمي

  العبدي

  رثي

  سي

  في

  دي

  قبيصة بن شداد الهاللي

  األزدي

    

  حنظلة

  ذهل

  لهازم

قريش

  قيس

  األزد

ين بن الحض

  األحنف بن قيس

ة بن قدامه السعيجار

الحارث بن نوفل الها

عمرو بن مرحوم 

لحاشريك بن األعور ا

  أيمن بن ضبيعة

خالد بن المعمر السدو

حريث بن جابر الحن

صبرة بن شيمان األز

عب الرحمن بن عبيد 

ــة، ص) 1( الــدينوري، . 329، 290، 288، 279، 207، 206، 138 6(نــ

  ).272-271ابن أعث). 172-األخبا

  

،137، )127-124(، )118-11صر، وقع

(، ص2م، الفتوح، ج171(ر، ص
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في صفين وأبرز قاداتها   جدول بأسماء القبائل الشامية الم لمعاوية بن أبي 

مشاركة  قبائل 

  مع معاوية
  أبرز قاداتها

لمشاركة  قبائل 

  مع معاوية

سفيان  ؤيد

الشام االشام ال
  أبرز قاداتها

  األزد

  إي

  بجيلة

  جذام

  حمير

  خثعم

  خوالن

  سليم

  طيئ

  عك

  غسان

  غطفان

  قريش

  قضاعه

مط الكندي   شرحبيل بن 

  بسر بن أرطأة القرشي

  الضحاك بن قيس الفهري

  الحميري

  يزيد بن هبيرة السكوني

  حوشب ذي ظليم اإللهاني

  الحارث بن عبد اهللا األزدي

  د بن كرز القسريأس

  ناتل بن قيس الجذامي

  زيد بن الحارث الغساني

  يزيد بن الحارث الغساني

  أبو األعور السلمي

  يزيد بن عبد الخوالني

  معاوية بن الضحاك بن سفيان

  شريك الكناني

  قي

  

  كنده

  لخم

  مذحج

  همدان

  هوازن

اد

  تنوخ
  القعقاع بن أبرهة الكالعي

ذو الكالع 

سالس

كنانة

  زامل بن عتيك الجذامي

  مسلم بن مخلد

  حبش بن دلجة القيني

  الحارث الزبيديمخارق ب 

  حمزة بن مالك الهمداني

  عبد الرحمن بن قيس القيني

  حسان بن مالك الكلبي

  همام بن قبيصة

  عبد اهللا بن حوى السكسكي

  طريف بن حابس األلهاني

  بالل بن هبيرة األزدي

  حاتم بن المعتمر الباهلي

  عباد بن يزيد الكلبي
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األجلح بن منصور الكندي

حمل بن عبد اهللا الخثعمي

  زفر بن الحارث الكالبي

  عباد بن يزيد العجلي

  عمان بن فيروز العكين

  

  

ــة، ص ) 1( ــصر، وقع . 535، 446، 445، 433، 258، 255، 234، 233، 227، 226، 205، )196-195(، 49ن

  ).173-172(الدينوري، األخبار، ص. 222خليفة، تاريخ، ص
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Methodology of Nasser Ben Muzahim (212H-827AD) 

Advisor 
Dr. Adnan Milhem 

Abstract 

Abu el-Fadl Nasser Ben Muzahim Ben Sayyar el-Munqari’s ancestry 

goes to Bani Munqir Ben Ubaid Ben al-Harith Ben Amre Ben Ka’ab Ben 

Zaid Munat Ben Tamim. He was born in Kufa but lived in Baghdad. 

20H-737AD). 

Tamimi al-Basti (354H-868AD) cited him as one of his trustworthy 

historians. Ibn Abie al-Hadid Abu Majid Izdeen Abdel-Hamid Ben Hibat 

Allah a-Shii’i (656H-125AD) said, “He is trustworthy, has authenticity in 

transfer, not imputed to sectarians and is one of prophetic teachings 

narrat

in His Book Waq’at Sifeen 
By 

Mahmoud O. Sawalha 

However, historical sources failed to give the date of his birth, Ibn a-

Nadeem (380H-990AD) classified him as belonging to Abie Makhnaf Loot 

Ben Yehya (170H-786AD). This led Abd e-Salam Haroun, editor of 

Waq’at Sifeen, to say that Nasser’s birth was close to (1

Nasser’s effort was completely devoted to writing on Shiites. 

According to many historians, he exceeded, as a historians, the proper 

bounds in his beliefs. He had fifty books to his credit but unfortunately, the 

only book that has survived is Waq’at Sifeen, the oldest narrative available 

on this battle. 

Historians, like all Shiite narrators, differed on the reliability of 

Nasser Ben Muzahim. Ibn Haban Abu Hatim Mohammed Ben Ahmed 

ors.” Al-Uqaileh Abu Ja’afer Mohammed Ben Amre Ben Mussa al-

Makki (322H-933AD) said of him “A Shiite who has confusion in his 



 c

It’s worth noting that the battle of sifeen had drawn the interest of 

many 

d in Kufa. The most outstanding 

were A

perfumes and that had an impact on his writing of good/fine taste. This also 

made him acquire creativity in writing for he introduces the signs of Sifeen 

battle 

Nasser’s method is similar to Ibn Muzahim’s Al Ayyam

narration of hadith” Al Razi Abu Mohammed Abdel-Rahman Ben Abie 

Hatim Tamimi (327H-938AD) said of him “divergent in his hadith, and 

left”. 

history scholars given the significance of that battle in Islamic 

history. The battle had lasted for 110 days; there were ninety confrontations 

leaving 70,000 dead from both camps. Abu Makhanof Loot Ben Yehyah 

Ben Sa’id Ben Makhnaf Ben Saleem Al-Azdi (170H-786AD) was the first 

to write about the battle. Nasser, the subject of this study, was 

contemporary of another historian who had written on it. His name was 

Abdallah Ben Mohammed al-Wakidi (207H-822AD). 

In his historical narratives, Nasser quoted from fourty one sheikhs 

most of whom were Shiites who had live

mre Ben Shamer al-Ja’fr (157H-773AD), Omar Ben Sa’d Ben Abie 

a-Sayd al-Assadi (180H-796AD). Reportedly, Nasser had taken, from the 

latter, half of the material in his book Waq’at Sifeen. Also Suleiman Ben al-

Rabi’s an-Nahdi al-Kharraz (274H-887AD) also took Nasser’s versions in 

his book Waq’at Sifeen. Biographers also say that Nasser was a seller of 

with skill. He also depicted the war with full understanding and 

accurate description. 
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full of vitality but at the same time realistic mixing between prose and 

verse. It was also sprinkled with a lot of oration-style, dialogues, verses, 

hadiths and battles. He introduced an eye catching picture of the different 

events in all their details. 

This study dwelt on Nasser Ben Muzahim’s point of view and 

compared it with points of view of six historians who lived in the 3 P

rd
P and 4 P

th
P 

centuries (Hijra). The purpose of this comparison was to highlight his party 

opinion and historical attitudes and his view on the battle of Sifeen itself. 

The researcher believes that holding a historical comparison is the most 

important way to arrive at accurate findings. The six historians are the 

following: Al-Balatnari (279H-892AD), Adeenoori (282H-895AD), Al-

Ya’coubi (292H-904AD), At-Tabari (310H-922AD), Al-Massoudi (346H-

974AD) and Al-Maqdisi (355H-965AD). 

Nasser’s point of view was in full harmony with the supporters of the 

Iraqi Alawite’s point of view given the fact that this battle of Sifeen was a 

departure from the line of the Caliph, the inheritor of the prophet, Ali Ben 

Abie Taleb; it was considered an unlawful behavior, and a plot weaved by 

Mu’awiyah Ben Abie Sufian (60H-697AD) and Amre Ben Al-Ass (43H-

664AD). 

Regardless of its consequences and the emergence of a new regime 

(41H-661AD) which led the Muslim World until 132H-794AD, the battle 

of Sifeen changed the rules of the political, historical and geographical 

games. 


