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  الملخص 

في ) اليهود(يهدف هذا البحث الى دراسة اثر مسلمي اهل الكتاب 

مراكز القرار في الدولة االسالمية، ممثلة بشخص هرم السلطة ، الخليفة، 

الشخصيات ي والثالث ضحية هذه التأثيرات، ووكيف وقع الخليفتان الثان

ادعت اسالمها، وهي كعب االحبار وعبد اهللا بن سالم وحمران التالية التي 

اما في جانب . بن ابان وزيد بن ثابت ومحمد مسلمة وصفية بنت حيي

المعارضة فقد كانت شخصية عبد اهللا بن سبأ التي حاولت قلب مفاهيم العقيدة 

أ االسالمية لكن بوجود الخليفة علي بن ابي طالب تم ايقاف مد عبد اهللا بن سب

  .وافكاره، كما هو مبين في صلب الدراسة
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Abstract 

This research aims to study the impact of the Muslim 
people of the Book (the Jews) in the decision-making 
centers in the Islamic state, represented by the head of 
power, the caliph, and how the second and the third caliphs 
are affected by those people, this paper focuses on the 
following persons who claimed their conversion to Islam 
(Ka'ab Al-Ahbar, Abdullah Ben Salam, Hamran Ben Aban, 
Zaid Ben Thabit, Mohammed Ben Maslama and Safiya 
Bent Huyay. In addition to, Abdullah Ben Saba ', who tried 
to overthrow the concepts of the Islamic faith, but the 
Caliph Ali Ben AbiTalib has stopped Ben Saba' and the 
effect of his ideas, as it shown in this study.  
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  المقدمة
وسيد  ،والصالة والسالم على خير الخلق ،الشاكرين الحمد هللا حمَد

  .كرمينوصحبه الم ،ل محمد الطاهرينآمحمد و ،المرسلين

 أما بعد  

دظهور االسالم في شبة الجزيرة العربية خاتمة الديانات السماوية،  فقد ع

عايشة فيها قبل وبظهوره واجه معارضة كبيرة من جميع الديانات التي كانت مت

مجيئه سواء أكانت سماوية أم وثنية، وتحالفت فيما بينها في حربها ضده بدءاً من 

البعثة النبوية مرورا بالهجرة الى المدينة والحروب التي رافقتها وانتهاء بفتح مكة 

وكان التباع الديانات السماوية االخرى أثراً كبيرا  وتأسيس نوات الدولة االسالمية،

  .الحربفي تلك 

واستمر أثرهم حتى بعد انضواء بعضهم تحت لواء االسالم أن كان مسلم   

أثر أصحاب الديانات السماوية وسيما  البحث بإظهار او متظاهرا به، فقد عني هذا

اليهود منهم  في الدولة االسالمية في العهد الراشدي وهنا ويكمن سبب اختيار 

دية التي دخلت االسالم أو تظاهرت البحث للكشف عن أبرز تلك الشخصيات اليهو

أم بعده،وتسللت بما حملته معها من ) (بدخولها فيه سواء بعهد الرسول االكرم

أفكار من عقيدتها السابقة إليه وحاولت بثها وفرضها في االسالم ،من خالل أقناع 

السلطة الحاكمة بها ممثلة بشخص الخليفة الحاكم، وبالتالي نتج عنه خلق فجوة في 

ساهمت في بعض عوامل تأجيج الصراع بين السلطة  ض المفاهيم االسالميةبع

 الحاكمة ممثلة في شخص الخليفة والمعارضة ممثلة في كبار شخصيات الصحابة

ومن تبعهم من الرعية، وارتبط سبب اختيار البحث في اهمية لكونها تتأتى للكشف 

سالم وتسللت إلية عن أثر أبرز تلك الشخصيات اليهودية التي دخلت الى اال

  .وحاولت نشر افكار اليهودية فيه مؤثرة سلبا في السلطة والمعارضة

مطالب وخاتمة، أما المقدمة، فبينا فيها  مقدمة على:البحثُ َمسوعلى هذا قُ 

مصطلح (سبب اختيار البحث، وعالقتها بأهميته، أما العناوين فقد ابتدأت بتعريف 

أطلقه القرآن الكريم على اتباع الديانات ، وهو المصطلح الذي )أهل الكتاب
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السماوية االخرى، وفصل فيه،ومن هم الذين ُأطلق عليهم هذا المصطلح، أما بقية 

العناوين التي أشتملت عليها مطالب البحث، فقد كُرست لعرض أثر تلك الشخصيات 

بن  كعب األحبار، وعبد اهللا بن سالم، وحمران(وهم اليهودية في السلطة الحاكمة،

،كل ))(أبان،وزيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة، وصفية بنت حييزوجة رسول اهللا

وأثره في السلطة وفق التسلسل الزمني لألحداث التاريخية، أما أثرهم في 

فقد عرض أثره فيها وكيف تم ) عبد اهللا بن سبأ(المعارضة فكان ممثل بشخص 

 ، والتصدي ألفكاره،)جهكرم اهللا و(التعامل معه في خالفة على بن أبي طالب

  .وتضمن البحث خاتمة عرض فيها أهم ما تم التوصل إلية من نتائج البحث

أما المنهج المتبع في كتابة هذا البحث، فهو المنهج االستقرائي والتحليل 

التاريخي في عرض المرويات التاريخية االسالمية واعادة قراءتها تبعا لما ترويه 

والتحليل التاريخي واالنتقال من الكليات الى  قراءستوتفسيرها تبعا لال ألثرهم،

 ،الجزئيات وبالعكس، للوصول إلى مقاربة لمجريات االحداث لعلها تجانب الصواب

  .      وفي الختام اهللا من وراء القصد

  :أهل الكتاب لغةً
وتعني في  :مصطلح أهل الكتاب، مصطلح مركب من كلمتين، األولى أهل

: واخص الناس به، وأهل البيت سكانه،وأهل اإلسالم زوجته،: اللغة، أهل الرجل

، وبقول ابن منظور المقصود من األهل أهل دينك،وأهل جماعتك )١(من يدين به

َ        َ   َّ  ِ   ُ    ق ال  ي ا ن وح  إ ن ه  ل ي س  م ن  ):((مستدالً لشرح قوله تعالى لنبيه الكريم نوح  َ 

ويأتي المقصود بكلمة أهل  ،)٣(وأهل كل نبي أمته. أي ليس من أهل دينك )٢()َ    أ ه ل ك 

  .متطابق مع الداللة البحثية تعني جماعة دينية أو امة، وتأتي بمعنى أصحاب

أما الجزء الثاني من المصطلح فهي لفظة الكتاب، وفي هذا يقول أبو هالل 

ويضيف  ،...)٤()،أن الكتاب يكون ورقة واحدة ويكون جملة أوراق:(...العسكري

ها متضمنة معنى السفْر، ويدخل في التفريق بين السفر في شرح لفظة الكتاب ويجعل

والكتاب لتصبح للفظة كتاب معنى متطابق للقرآن الكريم في أطالق تسمية أهل 

السفر الكتاب يتضمن علوم الديانات (:الكتاب على اليهود والنصارى وغيرهم بقوله
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بإطالقهم ) ى اليهود والنصار( ، وهذا ما نجده عند أهل الكتاب من) ٥(...)خاصة،

  .)٦(لفظة أسفار على كتابهم المقدس

  :أهل الكتاب اصطالحاً
أوضح القرآن الكريم في كثير من اآليات الكريمة أن لفظة أهل الكتاب  

َ   َ َ َّ     َ     َ  و ل ق د  آت ي ن ا م وس ى ال ك ت اب  و ق ف ي ن ا م ن  ب ع د ه  :(عني بها اليهود والنصارى بقوله تعالى  َ  ْ     َ     َ  َ    َ َ َ 

ِ   َ  َ    َ ب الر س ل  و آت ي ن ا ع      ِ  يس ى اب ن  م ر ي م  ال ب ي ن ات  و أ ي د ن اه  ب ر وح  ال ق د س  أ ف ك ل م ا ج اء ك م  ر س ول  ب م ا  َ ِ   ٌ    َ   ُ  َ  َ   َ َّ ُ َ َ  ِ  ُ ْ   ِ   ِ    َ   َ َ    َ  َ ْ    َ َ  َ  َ      َ  

َ    َ  ُ  ُ  َّ َ   ً  ِ َ َ   ُ   َْ َ     ُ   َ َ ِ  ً  ال  ت ه و ى أ نف س ك م  اس ت ك ب ر ت م  ف ف ر يق ا ك ذ ب ت م  و ف ر يق ا   َ  َ  ت ق ت ل ون َ  ُ ُ ْ َ ()٧(.  

لمتين ومن خالل المتقدم يتضح أن مصطلح أهل الكتاب مصطلح مركب من ك   

وهاتين الكلمتين واقعتين في المعنى االتي أهل الكتاب أي بمعنى األمة التي نزل 

في الفهم تاب لكونهم منقسمين إلى جماعتين بها الكتاب، أو جماعتي أهل الك

والمعنى جماعة أو أصحاب التوراة وجماعة وأصحاب اإلنجيل، والبد من اإلشارة 

م العذراء من أصول يهودية وهذا ما أشار إلى أن السيد المسيح وأمه السيدة مري

  .)٨(القرآن الكريمإليه 

مسألة مهمة جداً أن القرآن الكريم أستخدم معنى أهل  والبد من اإلشارة إلى 

الكتاب، ولم يستخدم وال حتى مرة واحدة مصطلح أهل الذمة الوارد في السنة 

المسلمون يد على من ..:(.بقوله) (النبوية الطاهرة والذي أستخدمه الرسول الكريم

الذمة العهد، وأهل :، في هذا يقول ابن زكريا  )٩(..)سواهم يسعى بذمتهم أدناهم

يسعى بذمتهم أدناهم ) (، وفسر ابن منظور قول رسول اهللا)١٠(الذمة أهل العهد 

  . )١١(ألنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم وأموالهم

تندين في ذلك على قوله تعالى وأدخل مع مصطلح أهل الكتاب الصابئة، مس

ِإنَّ الَّذيَن َآَمنُوا َوالَّذيَن َهادوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمن َآَمَن بِاللَّه : (في سورة البقرة

 مَولَا ه هِمفٌ َعلَيَولَا خَو نَْد َربِّهِمع مهرَأج ما فَلَهَل َصاِلحرِ َوَعممِ الَْآخَوالَْيو

وكذلك ادخل المجوس وطبق عليهم حكم أهل الكتاب مستندين في ، )١٢()حَزنُوَنَي

ِإنَّ الَّذيَن َآَمنُوا َوالَّذيَن َهادوا َوالصَّابِِئيَن َوالنََّصاَرى َوالَْمجوَس :(ذلك على قوله تعالى

 َياَمةَم الْقَيو منَهُل َبييَن َأشَْركُوا ِإنَّ اللََّه َيفْصَوالَّذشَهِيد ء١٣()ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ شَي(، 
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ويستند ابو يوسف االنصاري في ادخال المجوس في أهل الكتاب على سنة رسول 

في أنه اخذ الجزية من أهل مدينة هجر في البحرين، وعلى قول علي بن ) (اهللا

ي ،أما ادخال الفقهاء المسلمين الصائبة ف )١٤(أبي طالب بأن المجوس أهل كتاب

  .)١٥(اجتهاد منهمجملة اهل الكتاب ومعاملتهم معاملة أهل الكتاب فكان على 

ويتضح من النصوص التي استعرضت أن مصطلح أهل الكتاب في الفقه 

االسالمي تضمن اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، ولكن الذي يعنينا من 

م السياسي فيه سيما الدراسة أثر أهل الكتاب من اليهود الذين ادعوا االسالم وأثره

العهد الراشدي تلك الفترة الحرجة من االسالم التي خطت الصراعات فيها اثرها 

  . السياسي في االمة

وهو كعب بن مانع بن هنبوع، من ولد أيمن الهميسع بن : كعب األحبار -١  

حمير، يكنى أبا إسحاق، مات سنة اثنتين وثالثين، وعد في الطبقة األولى من 

، وسكن حمص في خالفة عثمان بن عفان، وذكر أنه كان على دين )١٦(التابعين

، وروى ابن سعد قصة )١٧(اليهودية، أسلم زمن عمر بن الخطاب واتى المدينة

ما منعك أن تسلم على عهد : إسالم كعب األحبار، وذكر أن العباس قال لكعب

إن أبي  :وأبي بكر حتى أسلمت اآلن على عهد عمر؟ فقال كعب ،) (رسول اهللا

اعمل بهذا، وختم على سائر كتبه وأخذ : كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إلي وقال

علي بحق الوالد على ولده أن ال أفض الخاتم، فلما كان اآلن ورأيت اإلسالم يظهر 

لعل أباك غيب عنك علماً كتمك فلو قرأته، ففضت : ولم أر بأساً وقالت لي نفسي

يتبادر  والسؤال الذي. )١٨(اآلن مسلماًد وأمته فجئت الخاتم فوجدت فيه صفة محم

ليسأل كعباً عن ) (إلى المتلقي لقصة كعب ما الذي دفع العباس عم الرسول

إسالمه؟ هل ألنه شك في سلوك كعب من خالل الكالم الذي كان يتكلم به لعمر 

ملته والجانب الثاني الذي ح. ولعامة المسلمين وما يخبرهم به؟ ربما على األرجح

والدليل األكبر على ) (الرواية إن اإلسالم ظهر ظهوراً مبيناً في زمن الرسول

 ، وهذا أكذب لحديث)١٩(العربية وقبائلهاذلك عام الوفود وإسالم معظم الجزيرة 

كعب، أما عن إخفاء والده عليه علماً فهو من الجائز لعلمه بولده، أما عن وصف 
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العرب لديهم علم بذلك منذ أيام  السيد  والنصارى ، فاليهود وأمته) (محمد

 .يخفى على كعب وهو األرجح  ، وال)٢٠()(المسيح

التي ( أدى كعب األحبار دوراً خطيراً في اإلسالم وإشاعته الروايات اليهودية

في اإلسالم وكان يصرح بها علناً، ويمكن عده من أوائل ) عرفت باإلسرائيليات

ة بما أشاعه بشأنها وشاركه عبد اهللا بن سالم بهذا المنظرين لنظرية عدالة الصحاب

الترجيح في التوجه، ولكونهما أحاطا الخليفتين بقداسة لم يسبق لها مثيل، ويمكن 

، هذا أوالً، ومن الممكن إثباتها لذكر مصادر التاريخ هذا من خالل الروايات

الم والسيما كعب والشيء الثاني إدخالهما المرويات اليهودية في اإلس. اإلسالمي لها

الذي أدخل المرويات اليهودية في اإلسالم منذ أيام عمر بن الخطاب، وأشار ابن 

تبرم عمر بالخالفة : قال:( أبي الحديد المعتزلي بسند عبد اهللا بن عباس بما نصه

في آخر أيامه، وخاف العجز وضجر من سياسة الرعية، فكان ال يزال يدعو اهللا 

إني قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم : األحبار يوماً وأنا عندهفقال لكعب . بأن يتوفاه

بهذا األمر، وأظن وفاتي قد دنت، فما تقول في علي ؟ أشر علي في رأيك وأذكر 

أما من . لي ما تجدونه عندكم، فأنكم تزعمون أن أمرنا هذا مسطور في كتبكم

عورة، وال يحلم طريق الرأي فأنه ال يصلح، أنه رجل متين الدين، ال يغطي على 

عن زلة، وال يعمل باجتهاد رأيه، وليس هذا من سياسة الرعية في شيء، أما ما 

نجده في كتبنا  فنجده ال يلي األمر وال ولده، وإن وليه كان هرج شديد، قال كيف 

إن داود لما أراد أن يبني حيطان . ألنه أراق الدماء، فحرمه اهللا الملك: ذلك؟ قال

إنك ال تبنيه، ألنك أرقت الدماء، وإنما يبنيه سليمان، :  إليهبيت المقدس أوحى اهللا

: قال. وداود بحق أراقها يا أمير المؤمنين: أليس بحق أراقها؟ قال كعب: فقال عمر

فإلى من يفضي األمر تجدونه عندكم؟ قال نجده ينتقل بعد صاحب الشريعة واالثنين 

فاسترجع . حاربهم على الدينمن أصحابه، إلى أعدائه الذين حاربهم وحاربوه، و

أما واهللا لقد سمعت من رسول اهللا ما يشابه ! عمر مراراً وقال أتسمع يا ابن عباس

ليصعدن بنو أمية على منبري، ولقد رأيتهم في منامي ينزون :( هذا، سمعته يقول

َ  ِ  َّو م ا ج ع ل ن ا الر ؤ ي ا ال ت ي أ ر ي ن اك  إ ال ( :عليه نزو القردة، وفيهم أنزل  َ  َ  َ   َّ    َ ْ      َ ْ َ  َ   ْ َ ً  ِ  َّ  ِ ف ت ن ة  ل لن اس   َ  َ  
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َ  َ   ْ َ ْ   َ َ    و الش ج ر ة  ال م ل ع ون ة  ف ي   َ ، وهذه الرواية المنقولة عن ابن أبي الحديد  )٢٢())٢١()  ْ ُ   ِال ق ر آن  َ   َّ

 َ                لم  استشار عمر بن : بسند عبد اهللا بن عباس في طياتها الكثير من الدالئل، أولها

شهدوا الخطاب كعب األحبار؟ وهل كعب األحبار أفضل من خيار الصحابة الذين 

وكعب أشار بعدم  !؟ هذا األمر متروك تقديره لعمر بن الخطاب)(رسول اهللا

أنه ال يلي األمر، ولم يذكر اهللا ) التوراة(                                     ترشيح علي للخالفة لكونه و جد في كتابهم 

  .في ذلك بشيء، وكأن كتابه الفصل) (تعالى وال رسوله الكريم

 ، فلماذا)٢٤(ذلك وبتفاصيلهأشار إلى  )(أن رسول اهللا )٢٣(ويذكر المروزي 

في كتبنا فنجده ال يلي األمر وال ولده، وعمر بن : يذهب عمر وكعب للتوراة بقوله

؟ وما الحاجة لكعب إذن، العلم عند اهللا سبحانه )(الخطاب أكد ذلك بقول الرسول

كان عمر يكتفي باستشارة الصحابة وكفى لكونهم شركاء في إدارة الدولة، . وعمر

ر كعب جلياً، ويذكر ابن أبي الحديد أن كعباً كان من المنحرفين عن ويتبين خط

علي بن أبي طالب وقد قدم الدليل في روايته، فكان علي يعلم أين يكون كذب كعب 

وأين يكون التوراة في كالمه، فلم تشر المصادر المطلع عليها، أن كعباً حدث 

، وكان هذا أول )٢٥(ذابإنه لك: بوجود علي أي رواية، وكان علي يقول في كعب

دور سياسي لكعب األحبار بأن ساهم ربما في التأثير على عمر بن الخطاب وثناه 

  .  عن ترشيح علي بن أبي طالب للخالفة وبين له هول األمر من مرج وهرج 

ويبدو أن هذه االستشارة من قبل عمر لكعب كانت قبل مقتله بأيام، وذكر 

يا أمير المؤمنين : خر حجة حجها أتاه كعب فقالابن شبة أنه لما قدم عمر من آ

: قال. وما يدريك؟ قال وجدته في كتاب اهللا: اعهد فإنك ميت في عامك قال عمر

اللهم ال، : أنشدك اهللا يا كعب هل وجدتني باسمي ونسبي، عمر بن الخطاب؟ قال

ولكني وجدت صفتك وسيرتك وعملك وزمانك، فلما أصبح الغد غدا عليه كعب 

بقيت ليلتان، فلما طعن عمر بن الخطاب دخل : فقال كعب. يا كعب: عمرفقال 

 ، وتنبأ)٢٦(مقدراًبلى، ولكن كان أمر اهللا وقدراً : ألم أنهك؟ قال: عليه كعب فقال

استشهاد عمر بأيام، وهذا يلقي بظالله على حادثة االغتيال، ربما يكون قبل كعب 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٠٥ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

م يبلغوا عنها والسيما كعب، هذا جانب، لليهود بها يد أو ربما يكون لهم بها علم ول

: ، والتساؤل أما الجانب الثاني في الرواية فحديث كعب عن ذكر عمر في التوراة

وكعب يتكلم أن ) (كيف يذكر عمر في التوراة ويعلم ذكره، وال يذكر رسول اهللا

لم ؟ كيف ال يعلمها كعب وقد ع)٢٧()(أباه كتمه شيئاً من العلم في نبوة رسول اهللا

صفة عمر؟ هذا يفسر كتم اليهود الحق، ثم كيف علم كعب بمقتل عمر هكذا فجأة 

وبدون أية مقدمات؟ هل أوحي إليه من السماء؟ ال ولكنها مؤامرة أما اشترك بها 

  . اليهود أو كان لهم بها علم وصمتوا ولم يخبروا عنها وهذا هو  األرجح 

التوراة أم القرآن الكريم؟ والمالحظ من النص ما يعني كعب بكتاب اهللا؟ 

أيهما لدى كعب كتاب اهللا؟، وذكر كعب وجدته في كتاب اهللا، وعندما ألح عمر 

بالسؤال تراجع كعب وذكر أنه وجده في صفته وهذا يعني كذب كعب بشأن ما 

وجد، ولَم لم يطلع عمر على النصوص التي وجدها في كتاب اهللا، وكعب ادخل في 

فيه ذكر كل شيء، إذا كان التوراة كذلك فما قيمة  عقل عمر فكرة أن التوراة

  والقرآن الكريم كتاب اهللا جل وعال؟  ) (محمد

أما في خالفة عثمان بن عفان فقد كان كعب من المقربين للخليفة ويعاضده 

ويزين له رأيه في التصرف في أموال المسلمين، فقد حمل الخليفة في النظر 

في الجنة، مما حمل أبي ذر على عدم الصبر الجميل من كنز المال وادعى أنه 

وكان أبو ذر يقرأ بحضور . عليه ونعته بابن اليهودية كاشفا حقيقته للخليفة والناس

َ   َ  ِ ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن  ك ث ير ا م ن  األ ح ب ار   (الخليفة وحضور كعب قوله تعالى          َ    ِ   ُ َ    َ   َّ    َ  َ   َ 

َ     َّ  ِو الر ه ب ان  ل ي أ ك ل ون  أ م و ال  الن اس   َ   َ  َ  ُ ُ  َْ َ  ِ  َ     َ    ب ال ب اط ل  و ي ص د ون  ع ن  س ب يل  الل ه  و ال ذ ين  ي ك ن ز ون  َ    ْ  َ  َ   َّ  َ   َّ     ِ  ِ َ    َ   َ     ََ   ِ   َ ْ  ِ 

َ  َ  ٍ الذ ه ب  و ال ف ض ة  و ال  ي نف ق ون ه ا ف ي س ب يل  الل ه  ف ب ش ر ه م  ب ع ذ اب   ِ     ِّ  ََ   َّ     ِ  ِ َ      َ َ  ُ     َ  َ  َ   ْ  َ   َ  َ يفسر  ، وربما)٢٨()ٍ َ ِ  أ ل يم   َّ

                                                                 ً    قراءة أبي ذر هذه اآلية من سورة التوبة على نحو ما تقول فيه إن كثيرا  من 

ألحبار والرهبان وهم علماء اليهود والنصارى يكنزون األموال، وفيها تحذير ا

للخليفة ومحاولة من أبي ذر لمنع  كعب من تضليل الخليفة، ولكن كالم أبي ذر 

َ                          ذهب أدراج الرياح، وبقي اليهودي الذي لم ير  رسول اهللا، ونفي صاحب رسول                                          



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 عليعبدالمنعم عبدالجبار.د.م

٣٠٦ 

للخليفة يؤذي الخليفة نفسه  وأصبح أبو ذر باعتراضه على فتوى اليهودي) (اهللا

  .)٢٩(باصحابة

وقدم أبو : أما المفيد فيذكر ردة فعل كعب بشكل مختلف عن المتقدم ويورد

واهللا ما : ال قرب اهللا بعمرو عيناً، فقال أبو ذر: ذر على الخليفة فدخل عليه فقال له

ام سماني أبواي َعمرا ولكن ال قرب اهللا من عصاه وخالف أمره وأرتكب هواه فق

أال تتقي اهللا يا شيخ تجيب أمير المؤمنين بهذا الكالم فرفع أبو : إليه كعب فقال له

يا ابن اليهوديين ما : ذر عصاً كانت في يده فضرب بها رأس كعب ثم قال له

كالمك مع المسلمين فو اهللا ما خرجت اليهودية من قلبك بعد، فقال عثمان واهللا ال 

  .     )٣٠(قلك، فأخرجه إلى الربذةجمعني وإياك دار قد خرفت وذهب ع

وربما كان كعب قاصدا الكالم بهذا األسلوب بحضور أبي ذر ليتسبب بينهم 

ويتبين من النص الذي أورده . بخالف لعلمه بأبي ذر وصفاته من سكنه للمدينة

المفيد أنه اختلف عن المذكور أنفاً في أنه أعترض على تزيين كعب للخليفة تصرفه 

بل أضاف نص المفيد داللة غاية باألهمية بأن كعباً وأبا ذر حدث في األموال، 

بينهما جدال قبل أن يضربه أبو ذر بعصاه، وهي أن طلب كعب من أبي ذر أن 

يتقي الخليفة وليس اهللا وألبسها في اهللا، أما أبو ذر فقد كشف حقيقة كعب بأنه رجل 

حث الخليفة عثمان على مازالت اليهودية متلبسة بقلبه، ولو كان غير ذلك لكان 

، ولكن كعباً غش الخليفة )٣١(االقتداء بسيرة عمر بن الخطاب لكونه من المقربين له

 في )٣٢(المؤرخونوزين له أعماله، وهذه المحاورة بين كعب وأبي ذر لم يشر إليها 

تفاصيل النفي الذي حدث ألبي ذر، وهذا يوضح أثر كعب األحبار اليهودي في 

  .         ن الخليفة ورعيتهتصعيد الخالف بي

ويذكر الطبري تصريحا لكعب خطيراً جداً في أوج األزمة التي أحاطت 

بالخليفة عثمان وبعد عقده مؤتمره مع والته وبعد أن اختلى بنفسه، وكان كعب 

أن كعب عمل  ، ويبدو)٣٣(معاويةاألمير صاحب البغلة وأشار إلى : يسير خلفه قال

طلب بالخالفة بعد مقتل عثمان بن عفان، وكان كعب يثني على اإليحاء لمعاوية بال



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٠٧ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

على رؤوس العثمانية الذين يوالون معاوية بن أبي سفيان في الشام فكان يثني على 

الذي كان أول من أطلق على معاوية ) عبد اهللا بن ثوب(أبي مسلم الخوالني وأسمه 

  .)٣٤(الشاملقب أمير المؤمنين في 

حث معاوية حثاً  ، وإنمارؤوس العثمانية فقط ولم يكتف كعب بالثناء على

صادقاً على مخالفة الخليفة الجديد، وعمل تهيئته للمطالبة بالخالفة والخروج ضده، 

 :قال )٣٥(ويشير ابن عساكر إلى هذه الرواية رافعاً سندها إلى روح بن زنباع

، يا معاوية، شهدت كعباً جاء إلى معاوية فقام على باب الفسطاط، فناداه، يا معاوية(

يا معاوية، فخرج إليه، فأخذ بيده فانطلقا جميعاً، فقلت ألمر ما جاء كعب يدعو 

معاوية، فاتبعت آثارهما فلما كنت قريباً منهما حيث أسمع كالً منهما وال أحب أن 

: يا معاوية والذي نفسي بيده إن في كتاب اهللا المنزل: يرياني سمعت كعباً يقول

كر الصديق رحمه اهللا، عمر الفاروق، عثمان األمين، فاهللا ، أبو ب)(محمد أحمد

إن في كتاب اهللا المنزل ثم أعاد : اهللا يا معاوية في أمر هذه األمة، ثم ناداه الثانية

من الرواية أن كعباً قام بتهيئة معاوية فكرياً ليطالب ويثب على  ، يتبين )٣٦()الثالثة

أيهما يقصد " وجدت في كتاب اهللا"رة الخالفة، وليس هذا حسب إنما كرر كعب عبا

.                                                                          القرآن المجيد أم التوراة؟

فو اهللا ما خرجت اليهودية من :( وهذا يؤكد عبارة أبي ذر التي قالها لكعب

، وما هذا الذي يجده كعب بكتاب وال يجده كبار الصحابة، ولكنها أفعال  )٣٧()قلبك

كعب التي تحاول إسباغ هالة الظفر والقداسة على معاوية، ومن خالل داللة النص 

المروي تجده يقف بباب معاوية وينادي عليه فجأة ويذهبان لمكان ال يسمعهما به 

تطيع مكالمة معاوية داخل الفسطاط وينتهي لَم هذا كله؟ ، ألم يكن كعب يس. احد

األمر وكان معاوية قادراً على منع أي شخص من الدخول عليهم وينتهي األمر عند 

هذا الحد؟ ثم ما قيمة النص المنقول عن روح بن زنباع هذا بإزاء ما تكلم به ابن 

حسب  ، وليس هذا)٣٨(معاوية بخالفته) (كثير بأحاديث كثيرة يخبر بها رسول اهللا

إذن إن لم نقل إنها نصوص موضوعة فاألجدر بمعاوية (!) بل يوصيه بأمته خيراً



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

 عليعبدالمنعم عبدالجبار.د.م

٣٠٨ 

، ال تصديق كعب األحبار، ثم إن النص منتقل من )(تصديق محمد رسول اهللا

روح (الجمع إلى المثنى برواية روح بن زنباع وهذه دليل على ركته، وكذلك أنه 

رحلة السفيانية إلى المروانية وكان له شهد تطور وانتقال العثمانية من م) بن زنباع

ما يرجح القول بما  ، وهذا)٣٩(عنهاختصاص بعبد الملك بن مروان ال يكاد يغيب 

  . شهده روح بن زنباع من أنه شهد انتقال العثمانية من السفيانية إلى المروانية

وذكر البخاري دفاع معاوية عن كعب وتصديقه له وأضاف إليها نهي  

حدث معاوية رهطاً من قريش : تصديق أهل الكتاب بما مفاده عن) (الرسول

كان من أصدق هؤالء الذين يتحدثون عن أهل : بالمدينة وذكر كعب األحبار فقال

ال تصدقوهم :(يقول) (الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب، وكان رسول اهللا

ما الذي يدفع  ، )٤٠()ليكمانزل إوال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما 

معاوية للدفاع بهذا الشكل عن كعب ويصفه بالصدق وأنهم ـ ربما قريش 

واضح جداً وفيه أمرنا نحن ) (والمسلمين ـ يبلوا عليهم الكذب وحديث الرسول

كعب األحبار أدى : المسلمين بعدم تصديقهم أو تكذيبهم، المسألة في غاية الوضوح 

داسة على والية معاوية في الشام ثم خالفته، فلَم ال يدافع دوراً مهماً بإضفاء الق

  عنه؟

وهو عبد اهللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي، ثم :عبد اهللا بن سالم -٢

األنصاري، يكنى أبا يوسف، وكان حليفاً لألنصار من القواقلة من بني عوف بن 

، )٤١(الث وأربعينالخزرج، توفي في المدينة في خالفة معاوية بن أبي سفيان سنة ث

أسلم :( قال )٤٢(عامر الشعبيعن إسالمه بسند  وذكر ابن عساكر في بعض رواياته

، ومن الممكن ترجيح هذه الرواية التي  )٤٣()عبد اهللا بن سالم قبل وفاة النبي بعامين

قرن بين إسالم الثالثة يقدمها ابن عساكر بسند عامر الشعبي لكونها تأتي لتمكننا لن

وتوضح أن إسالم هؤالء ) هللا بن سبأ، كعب األحبار، عبد اهللا بن سالمعبد ا(وهم

تأتى ضمن مدد زمنية متأخرة، وقد يكونون هم من اختارها بدقة ليسهل عليهم 

القيام بأدوارهم بتناسق كبير ربما، فعبد اهللا بن سالم أكمل مساندته لكعب األحبار 
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ب أيام الخليفة عمر بن بترسيخ جذور نظرية عدالة الصحابة التي طرحها كع

، أما عبد اهللا بن سالم فقد واصل ما قام به )٤٤(بالتوراةالخطاب لكون عمر مذكور 

على الخليفة عثمان، وبدفاعه عنه أظهره  كعب من خالل إضفائه هالة من القداسة

فقد ذكر القرآن الكريم مساندة اهللا لرسوله يوم ) (بطريقة شبهه بها برسول اهللا 

َ  ُ  ُ َّ َ َ   ََّ      ُ َّ  َ  ٌ َّ   َ  ُ ْ َ َ  ٍ   َِ   َّ     و ل ق د  ن ص ر ك م  الل ه  ب ب د ر  و أ ن ت م  أ ذ ل ة  ف ات ق وا الل ه  ل ع ل ك م   ( بالمالئكة بقوله تعالىبدر وأيده   َ َ   َ َ َ 

َ  َِ  َ ت ش ك ر ون  إ ذ  ت ق ول  ل ل م ؤ م ن ين  أ ل ن  ي ك ف ي ك م  أ ن  ي م د ك م  ر ب ك م  ب ث ال ث ة  آال ف  م ن  ال م ال ئ ك ة  ْ       َ    َ َ َ ِ   ُ  َ   ُ       َ  ُ  َ ْ  َ  َ َ   َ     ْ  ْ ِ   ُ  ُ َ  ْ  ِ  َ   ُ ْ َ  

َ م ن ز ل ين   ِ َ ْ  ()وليس هذا حسب بل جعل المالئكة أثني عشر ألف، واهللا لم يتحدث  )٤٥ ،

ن هكذا مدد من المالئكة لرسوله الكريم، ثم أعاد منطق كعب في كل آياته ع

                                                                     ً     األحبار في انه يجد في كتاب اهللا التوراة الخليفة المظلوم، مع فارق أن كعبا  كان 

ر فقط، أما عبد اهللا بن سالم يصرح لعمر بن الخطاب بهذا وأمام النخبة المقربة لعم

                                          ً                                 فقد امتلك الجرأة ليصرح أمام المسلمين جميعا  بكون التوراة هو كتاب اهللا ولم يشر 

إلى القرآن الكريم بشيء والمفترض أن عبد اهللا بن سالم مسلم وفي مجتمع 

                        ً                                               إسالمي، وبهذا الموقف حصرا  البد من العودة إلى ما كان يقرأه أبو ذر من اآلية 

َ  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين   (بحضرة عثمان الخليفة وبوجود كعب األحبار من قوله تعالى القرآنية   َّ    َ  َ   َ 

َ   آم ن وا إ ن  ك ث ير ا م ن  األ ح ب ار  و الر ه ب ان  ل ي أ ك ل ون  أ م و ال  الن اس  ب ال ب اط ل  و ي ص د ون  ع ن     َ     ََ   ِ   َ ْ  ِ  ِ  َّ     َ  َ   َ  َ  ُ ُ  َْ َ  ِ  َ     َ  ِ  َ   َ          َ    ِ   ُ َ  

َ   َ  ْ  س ب يل  الل ه  و ال ذ ين  ي ك ن ز ون  الذ ه ب  و ال ف ض   َ َّ     َ    ْ  َ  َ   َّ  َ   َّ     ِ َ  َ  ٍ ة  و ال  ي نف ق ون ه ا ف ي س ب يل  الل ه  ف ب ش ر ه م  ب ع ذ اب   َ ِ  ِ     ِّ  ََ   َّ     ِ  ِ َ      َ َ  ُ     َ  َ  َ 

، فعمل عبد اهللا بن سالم عن صد الخليفة عن رؤية الحق وهو من أحبار  )٤٦() َ ِ  ٍأ ل يم 

عثمان وبخالفته تحيط المالئكة بالمدينة وذلك من خالل  وان بوجود الخليفة اليهود،

إلى دفاع عبد اهللا بن سالم عن الخليفة وأشار البعض من المصادر . دفاعه عنه

، ثم أشرف عليهم عبد اهللا بن سالم، وكان من أهل :( ...وذكر موقفه بقوله للثائرين

يا معشر من حاصر دار عثمان من المهاجرين واألنصار، ممن أنعم : الدار، فقال

لد على اهللا عليكم باإلسالم، ال تقتلوا عثمان فواهللا إن حقه على كل مؤمن لحق الوا

، ولده، واهللا إن على حوائط المدينة اثني عشر ألف ملك منذ أن أمد اهللا بهم نبيكم

واهللا لئن قتلتموه ليسخطن عليكم ربكم، ولتتفرقن مالئكته عنكم وليقتلن بقتله أقواماً 

هم من في األصالب وما خلقوا في اإلرحام وإني ألجده في التوراة التي أنزل اهللا 
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٣١٠ 

لسالم، وكتب بيده عز وجل إليكم بالعبراني وبالعربي خليفتكم على موسى عليه ا

المظلوم الشهيد، والذي نفسي بيده لئن قتلتموه ال تؤدى بعده طاعة إال عن مخافة، 

أيا : فقالوا. وال توصل رحم إال عن مكافأة وليقتلن به الرجال ومن في األصالب 

اتان، وال يتنافر فيه ديكان، يهودي، أشبع بطنك، وكسا ظهرك واهللا ال ينتطح فيه ش

أما الشاتان والديكان فصدقتم، ولكن التيسان األكبران يتناطحان فيه فحصبوه : فقال

زعموا أنك أشبعت بطني وكسوت : فالتفت إلى عثمان، فقال له. ورموه حتى شجوه

ظهري، فاصبر يا أمير المؤمنين، فو الذي نفسي بيده إني أجدك في كتاب اهللا 

، والنص الذي يقدمه ابن قتيبة يقدم )٤٧(...)الشهيد،الخليفة المظلوم : زلتعالى المن

الدار في حصاره الذي تبعه  دليالً بوجود عبد اهللا بن سالم مع الخليفة عثمان يوم

. قتله، وان الثائرين وجهوا إليه تهمة محاباة الخليفة ألسباب اقتصادية على حسابهم

تباطهم بالخليفة لكونه انتمى للنخبة التي ويتضح من النص أنه من الذين كان ار

أن بقايا  اغتنت في زمنه وعد في نظرهم من العثمانية، وقد وسموه باليهودية، يبدو

. اليهودية بقيت متعلقة بذات الرجل لكونه وصف التوراة كتاب اهللا وحدثهم بحديثه

أورده ابن  أما موقف عبد اهللا بن سالم من البيعة لعلي بن أبي طالب بالخالفة فقد

، ولم يورد أسباب تخلفه عن )٤٨(علي بالخالفةالجوزي ضمن المتخلفين عن بيعة 

وكان ربما من الذين  البيعة ولكن ليس هنالك اال سبب واحد مباشر، الرجل يهودي

يبغضون عليا بن أبي طالب، وعثمانيته الشديدة تضيف إليه دوره في ترسيخ نظرية 

التساؤل الذي يطرح في نهاية الحديث عن عبد اهللا عدالة الصحابة وهذا المرجح، و

بن سالم، انه وجد عثمان وخالفته وقتله مظلوماً في التوراة والقرآن الكريم ودافع 

عنه، وهذا ال غبار عليه افتراضاً، ولكن لماذا لم يجد عليا وخالفته وأحداثها في 

  التوراة والقرآن ليكون معه؟

هو حمران : اً على ابن قتيبة الذي أورد ما مفادهواعتماد :حمران بن أبان - ٣     

بن أبان بن عمرو، يكنى أبا زيد وكان من سبي العراق في خالفة أبي بكر وأمير 

فأشتري لعثمان، ثم اعتقه ) طويدا( الجيش خالد بن الوليد، وكان يهودياً، اسمه

وكتب  وصار يكتب بين يديه، ثم غضب عليه فأخرجه إلى البصرة فكان عامله بها،
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إليه في عامر بن عبد القيس وسير من البصرة، ولما قتل مصعب بن الزبير وثب 

   .)٤٩(فأخذ البصرةحمران 

ويتضح من الذي أورده ابن قتيبة انه يختلف عن الذي ذكره ابن الكلبي وابن 

سعد وابن عساكر والمزي ، وفي محاولة لتفكيك الذي ذكروه نجد االختالف في 

ي توالها والدور الذي أداه وقام به، فقد ارجع ابن الكلبي نسب نسبه والمناصب الت

، وأما ابن سعد فقال مضيفا )٥٠(حمران إلى زيد مناة وهو من أبناء النمر بن قاسط

ولعله يعني انه لم ينتم إليهم إنما  ، )٥١()بن قاسطوكان انتمى ولده إلى النمر :(عبارة

والنسب . نسب لهم بدال عن اليهوديةولده هم من انتمى في محاولة منهم إليجاد 

المجهول التي أشار إليها ابن قتيبة، وقال عنه إن اسمه طويدا وكان يهودياً، وذكر 

اسمه وكنيته ولكنه لم يعقب في نسبه، ومن الممكن أن يكون من اليهود العرب أو 

يكون اسمه طويدا بن حمران بن أبان وألغى اسم طويدا وثبت له اسم حمران 

به، والتناقض بين ابن سعد وابن عساكر واضح فقد عده األول من الطبقة  واشتهر

، والثاني قال فيه من تابعي أهل المدينة )٥٢(أهل البصرةالثانية من المحدثين من 

هذا الجهد المبذول في  ، ولم يحدد ابن قتيبة من أي طبقة هو، ولماذا)٥٣(ومحدثيهم

اذا كان يحدث؟ ولماذا ال نجد اهتماماً تحديد في أي طبقة من المحدثين حمران وبم

مثل هذا لموالي أبي بكر وعمر وعلي وأي مولى من الموجودين في ذلك الزمان 

مثل الذي لقيه حمران؟ من الممكن التشديد على قضية التوظيف الديني الذي قام به 

حمران واتفق مع ميول المؤرخين والمحدثين في قضية مقتل الخليفة وما تالها من 

ايا ارتبطت بها، وتثار قضية إخراج حمران من المدينة إلى البصرة في قض

الروايات بأسلوب متضارب وفيه قفز على الحقائق، فذكر سيف بن عمر إخراجه 

لكون حمران تزوج امرأة في عدتها فنكل به الخليفة وأخرجه إلى البصرة ولزم ابن 

، وهي متنافية مع )٥٤(فعامر وأوقع  بعامر بن عبد القيس فيها، بحسب رواية سي

رواية ابن قتيبة التي جعلت من حمران عامل عثمان على البصرة، هذا من جهة 

أولى، والعديد من المصادر تؤكد والية ابن عامر على البصرة وتنفي والية حمران 

ن من المحدثين في ، ومن الجهة الثانية واالهم من ذلك، إذا كان حمرا)٥٥(عليها
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يعني انه على درجة من الفقه  وهذا) (بحديث رسول اهللالبصرة أو المدينة 

والفهم، فكيف يقدم على هكذا مخالفة للشريعة اإلسالمية ويتزوج امرأة في عدتها 

ويأتي الخليفة ليصلح خطأ حمران؟ هذه الرواية لسيف ال تفلح في الدفاع عن 

يمها وهذا الخليفة من كل النواحي، لكون مولى الخليفة اخطأ في الشريعة وتعال

يحسب على الخليفة في اختيار مواليه وتعليمهم في دولة لها صبغة إسالمية 

متشددة، وليس هذا حسب بل ربما يشكك في إسالم حمران بن أبان، وانقضت 

رواية سيف وما أعطي حمران من هالة من كونه محدثا التي تحدث بها ابن سعد 

ما حمران كان يحدث بسند وابن عساكر، وكل من نقل عن حمران حديثاً والسي

  .)٥٦(هذا الجانبعثمان ونقل الكثير من الروايات وأدى دوراً فكرياً خطيراً في 

ومن تتبع الدور الذي قام به حمران يتضح أنه قام بدور سياسي خطير جداً، 

وينحصر دوره في أنه أسهم في حلحلة العالقة بين الخليفة عثمان وعبد الرحمن بن 

: دور سياسي لعبه، وأشار إليه اليعقوبي بروايته التي مفادها عوف، وكان هذا أول

اعتل الخليفة علة اشتدت به، فدعا حمران بن أبان، وكتب عهداً لمن بعده، وترك 

عبد الرحمن بن عوف، وربطه وبعث به إلى أم حبيبة : موضع االسم، ثم كتب بيده

أخبره، فقال عبد بنت أبي سفيان، فقرأه حمران في الطريق فأتى عبد الرحمن ف

الرحمن وغضب غضباً شديداً، أستعمله عالنية، ويستعملني سراً، وانتشر الخبر في 

المدينة وغضب بنو أمية، فدعا عثمان بحمران مواله، فضربه مائة سوط، وسيره 

 ، والنص)٥٧(عثمانللبصرة، فكان سبب العداوة بين عبد الرحمن بن عوف والخليفة 

 :ر إلى دالئل عدة الذي أورده اليعقوبي يشي

إن الرواية المتقدمة ناقضت رواية سيف التي جعلت من سبب إخراج حمران  /أوال

لزواجه امرأة في عدتها، وربما ترجح رواية اليعقوبي على رواية سيف في 

هكذا مسألة وفيها حكم فقهي  إخراجه من المدينة، وال يمكن أن يخرج حمرانل

حمران، وتؤكد رواية سيف يهودية حمران لكون بائن، علما إن الخليفة أصلح خطأ 

وتؤكد هذه الحادثة  )٥٨(أحكامهموعدة األرملة في  اليهود ليس لديهم عدة الطالقأ

  .عمل حمران على وفق دينه اليهودي رغم إسالمه 
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منح حمران مكانة كبيرة بأن كتب عهد الخليفة وجعل منه موضع سره في  /ثانياً

المكانة نفسها التي منحها أبو بكر لعثمان لكتابته  قضية تقرر مصير األمة، وهي

عهده لعمر بن الخطاب بعده، مع فارق إن الذي كتب اسم عمر خليفةً بعد أبي بكر 

، أما عثمان فقد كتب اسم من يخلفه بيده ومنح )٥٩(عثمان ووافقه عليه أبو بكر

عبد الرحمن  حمران مكانة بأن يكون مؤتمناً عليه، لكن حمران خان األمانة واخبر

وأوقع بين عبد الرحمن بن عوف والخليفة، وبعمله هذا نجح في حلحلة العالقة بين 

  .  الخليفة ومن رشحه ليخلفه 

ال يمكن تسويغ غضب بني أمية من عهده لعبد الرحمن بن عوف، ولكنهم  /ثالثا

خشوا أن يهمشوا بعد عثمان على الرغم من المصاهرة التي تربطهم بعبد 

عبد الرحمن ربما يخضع لضغط الصحابة وتعود الدولة إلى  ، لكون)٦٠(الرحمن

  .  سابق عهدها أيام عمر بن الخطاب أو يحل بني زهرة محل بني أمية 

وبتتبع دور حمران السياسي يتضح  أنه خان الخليفة مرة ثانية وغشه 

ذري ويمكن االعتماد على البال. لصالح بني أمية، والسيما في خبر الوليد بن عقبة

وابن عساكر في البرهان على دور حمران السياسي الخطير الذي قام به وإسهامه 

، وكان عثمان :(...في تأجيج األوضاع ضد الخليفة، فقد ذكر البالذري ما نصه

وجه حمران إلى الكوفة حين شكا الناس الوليد بن عقبة ليأتيه بحقيقة خبره فرشاه 

لوليد وقرظه، ثم إنه لقي مروان فسأله عن الوليد، فلما قدم على عثمان كذب عن ا

األمر جليل، فأخبر مروان عثمان بذلك، فغضب على حمران وغربه :الوليد فقال له

، أما رواية ابن عساكر فقد ذكرت )٦١(...)داراً،إلى البصرة لكذبه إياه وأقطعه 

ره وكان عثمان بعثه إلى الكوفة ليسأل عن عامله فكذبه، فأخرجه من جوا:( بالنص

، يتضح من النص الفرق بين ما ذكره البالذري وابن عساكر،  )٦٢()فنزل البصرة

الخليفة، وكيف تعامل مع خبر الوليد  ذكر األول تفاصيل فعل حمران وكيف غش

وانه تعامل بالرشوة واالثنان األول مولى الخليفة والمؤتمن عنده والوليد بن عقبة 

  .أخ الخليفة وعامله على الكوفة 
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ملفت للنظر أن االثنين يهوديان، حمران وذكره ابن قتيبة بأنه يهودي وفعله وال  

بزواجه من امرأة في عدتها على ما نصت عليه الشريعة اليهودية، وتأكيد يهودية 

، عندما أمر )٦٣(معركة بدرفي ) (الوليد بن عقبة جاءت على لسان رسول اهللا

محمد ألم تقل ال تصبر قريش أي  يا(:)( بعقبة أن يقتل بعد أن قال له) (رسول

، وهذا ربما يفسر  )٦٥())٦٤(ال يقتلون صبراً؟ إنما أنت يهودي من أهل صفورية

يكون الدافع  التقاء الرجلين في الدين، فكالهما يهوديان وتجمعهما المصلحة، وبذلك

لدى حمران بالكذب وغش الخليفة اكبر وليس الرشوة وحدها، أما رواية ابن 

سطحت الموضوع تماماً وجعلت غش حمران للخليفة للمرة الثانية عساكر فقد 

حادثة عابرة على أثرها نفي للبصرة، وعملية ترحيله إلى البصرة تبدو عملية 

ترحيل ثانية، وفيها برواية البالذري أن الخليفة اقطع فيها حمران  داراً  لعلها 

د تكون هذه الحادثة األولى مكافأة له على حمايته للوليد بن عقبة أخيه من أمه، أو ق

التي سبقت حادثة إفشاء السر واإليقاع بين الخليفة عثمان وعبد الرحمن بن عوف، 

وعلى اثر الحادثتين رحل حمران للبصرة واقطع بها داراً، أما عن إخبار مروان 

باألمر وعدم إخبار الخليفة رغم جسامته، فربما يكون بطلب من الوليد ليتصرف 

لك أو لعله تصرفا من حمران ليتمكن مروان من تالفي األمر، ولكن مروان في ذ

خطورة الموضوع دفعت مروان ألن يخبر الخليفة ليتصرف هو، ويكون بمرمى 

  .  االنتقادات 

أما الدور األخطر لحمران بن أبان الذي شاركه فيهه مروان بن الحكم، 

بمقتل الخليفة، وكان وانفرد بذكره البلخي من بين المتوفر من المصادر وتسبب 

ولما : ،قالوا:(...حمران كاتب الخليفة وخاتم الخليفة بيد ومروان، وذكر ما نصه

أعطى عثمان القوم ما أرادوا،قال مروان بن الحكم لحمران بن أبان كاتب عثمان، 

إن هذا الشيخ قد وهن وخرف، قم فاكتب :فكان خاتم عثمان مع مروان بن الحكم 

ومن  ،)٦٦(...)يضرب أعناق من ألب على عثمان ففعال،إلى ابن أبي سرح أن 

 .     ثة التي يخون فيها الخليفة عثمانخالل الروايات المتقدمة يتضح إنها المرة الثال
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، قدم شيخ أعرابي :(...ويشير المزي إلى نص غاية في األهمية فيذكر 

ل رداؤه عن لقد رأيت هذا، وما: فقال. حمران: من هذا؟ فقالوا: فرأى حمران فقال

من  ، يتضح )٦٧()يسويهعاتقه فأبتدره مروان بن الحكم، وسعيد بن العاص أيهما 

رواية المزي مدى المكانة التي يتمتع بها حمران لدى بني أمية بأن يتسابق مروان 

بن الحكم وسعيد بن العاص السترضاء حمران بكل شيء والتسابق لخدمته بهذا 

اب األعرابي، ومن البديهي أن دولة بني أمية الشكل المهين لدرجة إثارة استغر

قامت على استصغار شأن الموالي، ولكن حمران هذا كان ضمن المشروع األموي 

في نشأة وتقوية االتجاهات العثمانية في الشام وغيرها من األمصار لكونه مولى 

بتقوية بالقول إنه كان له تأثير  ، ويمكن الميل)٦٨(والمحدثينالخليفة وأحد التابعين 

، وأبناء عم الخليفة )(نظرة أهل الشام لبني أمية من أنهم أبناء عم الرسول

المقتول ظلماً، وربما ساهم في إضفاء هالة من القدسية على حكم بني أمية، وعلى 

ما يبدو أنه قدم دعمه للمشروع األموي وأسبغ المشروعية على حكم بني أمية في 

ونقلها بعض ) (ان عن الرسولالشام وأسهم ووضع األحاديث عن عثم

ويضيف المزي بشأن عمق العالقة التي تجمع آل مروان بن الحكم . )٦٩(المحدثين

وكان الحجاج أغرم حمران بن أبان مئة ألف، فبلغ ذلك  :(مع حمران بن أبان فيذكر

إن حمران أخو من مضى، وعم من بقي، فأردد : عبد الملك بن مروان، فكتب إليه

تتضح عمق الرابطة بين مروان بن الحكم و حمران ، و)٧٠(...)،نهعليه ما أخذت م

  .بن أبان إذ عده عبد الملك الخليفة أخاً ألبيه مروان وعماً له 

بان أخذ حمران البيعة  واتفق ابن قتيبة والمزي في اثر حمران في البصرة ،

تساؤل ، وكان هذا أخر ادوار حمران السياسية، وال)٧١(لعبد الملك من أهل البصرة

الذي يفرض نفسه بقوة ما هي المكانة التي يتمتع بها حمران ليساهم بتقرير مصير 

الخالفة ويأخذ البيعة للخليفة، ربما تمكن الرجل بتأثيره منذ أيام الخليفة عثمان 

  .     ومكانته ليديه ولدى بني أمية من الخلفاء أن يحقق مكانه اجتماعية كبيرة له

د بن ثابت بن الضحاك، من األنصار، أحد بني غانم بن وهو زي: زيد بن ثابت -٤

 اختلف.)٧٢(مالك من بن النجار، وتوفي سنة خمس وأربعين وصلى عليه مروان
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، في نسبه بزيادة ، بعض الشيء)٧٥(والسير )٧٤(والطبقات )٧٣(أصحاب النسب

ونقصان، وبدأ ظهوره أيام الخلفاء وكان أول ظهور له في  خالفة أبي بكر بأن 

صلى  –وكان آخر عرض رسول اهللا :(ره بجمع القرآن ويضيف ابن قتيبة بقولهأم

، )٧٦()القرآن على مصحفة، وهو اقرب المصاحف من مصحفنا -اهللا عليه وسلم 

، وفي خالفة عثمان بن عفان كان من اشد مناصريه، )٧٧(وعمل لعمر بن الخطاب

  .وأوكل إليه أن يكون في لجنة كتابة المصحف 

حصر دور زيد بن ثابت في ثالث مسائل رئيسية األولى دورة  ومن الممكن

في كتابة القرآن، وهو من اشد األدوار خطورة، والثانية عثمانيته ودفاعه المستميت 

   -:عن الخليفة، والثالثة عدم بيعته اإلمام علي للخالفة، ويأتي بيانهن تباعاً

طرها لكونها تمس صلب أثر زيد في كتابة القرآن، وهي أول المسائل وأخ /أوالً

عقيدة المسلمين وكتاب اهللا عز وجل الذي حفظة من كل تحريف بقوله عز وجل 

َ إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون :(بكتابه الجليل  ُ   َ َ   َ   َّ ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ  َ    َ   َّ ِ ()كبير بين  ، وفيها تناقض )٧٨

رض رسول وكان آخر ع :(السجستاني، فقد ذكر أبن قتيبةالذي أوردة ابن قتيبة و

القرآن على مصحفة، وهو اقرب المصاحف من  -صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 

ألف الخليفة عثمان لجنة لكتابة : ، وذكره ابن األشعث ما مفاده)٧٩()مصحفنا

المصحف الشريف معتمدين على النسخة المحفوظة عند حفصة أم المؤمنين ننسخها 

يد بن العاص، وعبد الرحمن بن ونردها إليك، وأرسل عثمان لزيد بن ثابت، وسع

الحارث بن هشام وعبد اهللا بن الزبير، إن انسخوا الصحف في المصاحف وقال 

للرهط القرشيين الثالثة ما اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فيه فاكتبوه بلسان قريش فإنما 

: نزل المصحف بلسانهم، ويذكر ابن األشعث رواية الزهري معتمداً عليها بقوله

ا يومئذ في التابوت والتابوه  فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد التابوه واختلفو(

، وتثار في  )٨٠()فرفع اختالفهم إلى عثمان فقال أكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش

ابن قتيبة بكون أخر  هذه الرواية عن ابن األشعث عدة تساؤالت، أولها نقض رواية

اقرب لمصحفنا اليوم، وان كان كذلك مصحف زيد وهو ) (مصحف رفع للرسول

أن الكلمة ليس عربية وقد وردت عند اليهود في  علماً) تابوت(لما االختالف، بكلمة 
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وهذا من جهة، ومن جهة أخرى وعند ابن األشعث مكتوبة تابوه ليس  )٨١(التوراة

تابة بالتاء المدورة أنما بالهاء لو كتبت بالتاء المدورة ألشار إليها، والفت لجنة ك

المصحف، من أشخاص عرفوا بعثمانيتهم ومنتمين للطبقة الحاكمة، وأثارت هذه 

اللجنة عبد اهللا بن مسعود ودفعه هذا التخاذ موقف متشدد من لجنة جمع القرآن، 

مالي : قيل لعبد اهللا أال تقرأ على قراءة زيد؟ قال ،(...وأشار ابن شبه لموقفه بقوله؛

سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت  ن رسول اهللا ولزيد ولقراءة زيد لقد أخذت م

بن شبة ا، وهذه الرواية التي يوردها  )٨٢()الصبيانليهودي له ذوأبتان يلعب مع 

تؤكد يهودية زيد بن ثابت وأن سبقتها قرينة اختالفه بكتابة كلمة تابوت، وأورد كال 

في تعلم زيد اللغة  من الحاكم النيسابوري وابن األثير اختالفاً يلقي بظالله اختالفاً

عن خارجة بن زيد بن ثابت قال زيد :(اليهودية والسريانية، فذكر الحاكم ما نصه

بن ثابت أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآله فتعلمت له كتاب اليهودية 

وقال أني واهللا ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي نصف شهر حتى 

، وكانت ترد على رسول اهللا :(...ة ابن األثير ونصها، أما رواي)٨٣(...)حذقته،

، ويتبين من النصين أن )٨٤(...)صلى اهللا وسلم كتب بالسريانية فأمر زيداً فتعلمها،

زيد تعلم اليهودية والسريانية، وترجح رواية ابن األثير على رواية الحاكم في تعلم 

يهودياً ومن األنصار فأنه زيد اليهودية، واعتماداً على مقولة ابن مسعود أن زيد 

نشأ في المدينة ولعله تعلم بحكم النشأة والديانة في مدارس اليهود وهو يهودي 

أصالً فأنه يعرف اللغة اليهودية وهذا من جانب، ومن جانب أخر لماذا ال يأمن 

على كتابه من اليهود وقد ذكر اهللا لرسوله الكريم في القرآن قوله ) (الرسول

َ ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ِ َّ  إ ن ا :(تعالى  ُ   َ َ   َ   َّ ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ  َ    َ ()الرواية التي أوردها  ، وهذه )٨٥

الحاكم متناقضة مع تعهد اهللا في حفظ القران الكريم، ثم كيف تعلم زيد بن ثابت لغة 

اليهود بأقل من نصف شهر كما تشير الرواية عند الحاكم وحددت المدة وهذه ربما 

ثابت، لكون تعلم اللغة بهذا الوقت القياسي بالظروف االعتيادية  تأكد يهودية زيد بن

يحتاج لوقت طويل أو معجزة كما تكلم زيد بن ثابت بنصف شهر حذق في اللغة، 

ليأمره الرسول ) العبرية(والتساؤل إال يوجد من الصحابة من هو يجيد اللغة اليهودية
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) (ل وأسرع، وابن عبد البر ويكون أسه بمكاتبة اليهود بدل من تعلم زيد لها

تحدث عن إسالم مجموعة من اليهود وحسن إسالمهم وعدهم من الفضالء بين 

 ، وهذا يوفر الوقت بالنسبة)٨٦(المسلمين ومنهم عبد اهللا بن عبد اهللا بن أبي بن سلول

، ولعل هكذا تبرير يضيف قرينة أخرى على والجهد على زيد بن ثابت) (للرسول

، على العكس من رواية ابن األثير التي تحدثت عن تعلم زيد يهودية زيد بن ثابت

في المدينة يحتاج لمن يتعلم ) (بن ثابت السريانية لو صحت لكون رسول اهللا

السريانية لمخاطبة من يكاتبه بلغته هذا جانب، أما الجانب الثاني لم تحدد رواية ابن 

اللغة السريانية، السيما أن  األثير المدة الزمنية التي قضاها زيد بن ثابت في تعلم

بعض اليهود اسلموا فال حاجة لتعلم اللغة اليهودية، إذا كان زيد تعلم اليهودية 

وحذق بها بنصف شهر، ما المانع من تعلم السريانية بنفس المدة، ويبدو أن هكذا 

  .       روايات وضعت للتغطية على يهودية الرجل وأثره والسياسي

ثابت إن يخلف زيداً بن أرقم على بيت المال بعد خروج من قبل زيد بن  /ثانياً 

ر الخليفة وآمإدارته، بعد رفضه صرف أموال المسلمين بالطريقة التي تتماشى مع أ

، بماذا يعلل زيد بن ثابت قبول مفاتيح بيت المال؟ ،هذا أول تشكيك )٨٧(عثمان

تأسيها أيام الخليفة بميول زيد بن ثابت السياسية، وانتمائه للعثمانية في بدايات 

عثمان بن عفان التي يمكن إن نطلق عليها العثمانية في مراحلها األولى، أو بدايات 

تشكيلها السياسي، وأكدت مجريات اإلحداث انتمائه للنخبة الحاكمة التي كانت تدافع 

عن الخليفة عثمان عندما وجه للثائرين لمخاطبتهم، هذه التهمة أثبتوها عليه 

والعضيدة نخلة قصيرة ينال  -زيد أشبعك عثمان من عضدان المدينةيا :(بقولهم

، وفي )٨٨(...)ال تقلوا الشيخ وعدوه حتى يموت فما أقرب أجله،: فقال زيد -حملها

هؤالء األنصار بالباب :(حصار الخليفة جاء زيد بمن معه من األنصار وقال للخليفة

 ، وفي )٨٩()في ذلك كفواً ال حاجة لي: إن شئت كنا أنصار مرتين فقال: يقولون

هذين الموقفين اتضحت عثمانية زيد بن ثابت ومدى ارتباطه بالسلطة الحاكمة 

  . ومدى عثمانيته المستميتة 
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لم تفصل المصادر في موقف زيد بن ثابت ،وما هي دوافعه في عدم البيعة  /ثالثاً

ثمان الذي ، وال يمكن تجاهل موقفه من الخليفة ع)٩٠(طالبللخليفة علي بن أبي 

أبدى فيه دفاعاً مستميتاً اإل عثمانيته الشديدة، بعكس محمد بن مسلمة التي فصلت 

  . المصادر بموقفه من بيعة الخليفة علي بن أبي طالب 

وهو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن حارثة :محمد بن مسلمة. ٥

شهل من ، وهو من حلفاء عبد اال)٩١(بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

، وربما يكون من اليهود المحالفين للخزرج من األنصار، وكان من )٩٢(الخزرج

اشد العثمانية المناصرين للخليفة عثمان بن عفان في خالفته وبدايات تشكيل 

العثمانية، ففي حصار الخليفة كان من الذين شهدوا للخليفة وناصره في حديثه الذي 

نهم ملعونون على لسان رسول اهللا تحدث فيه لمن أحاط به من أهل مصر أ

)()وكانت )٩٤(، وبرواية الطبري أنه أحد الذين ضمنوا الخليفة لدى أهل مصر)٩٣ ،

   .هذه مواقف محمد بن مسلمة وعثمانيته تجاه الخليفة ومواقفه المتشددة فيها 

أما موقفه من البيعة لعلي بن أبي طالب فكانت قمة في التشدد برفضه البيعة 

، فقد قال الخليفة علي بن أبي طالب لعمار بن )(بحديث حدثه به الرسولمتذرعاً 

ياسر لو أتيت محمد األنصاري، فأتاه عمار، فقال له محمد مرحباً بك يا أبا اليقظان 

لبايعت علياً، لو ) (على فرق ما بيني وبينك، واهللا لوال ما في يدي من رسول اهللا 

أمر ذهب فيه ) (يا عمار كان من النبي أن الناس كلهم عليه لكنت معه، ولكنه

إذا رأيت المسلمين يقتتلون أو إذا ):((الرأي، فقال عمار كيف؟ قال رسول اهللا 

إذا رأيت المسلمين فواهللا ال ترى :(فإن  كان قال لك:، فقال عمار)رأيت أهل الصالة

ذا معك، ، وإن كان قال لك أهل الصالة، فمن سمع ه)مسلمين يقتتالن بسيفيهما أبداً

 :قوالً بعد قوله يوم حجة الوداع )(أنما أنت أحد الشاهدين، فتريد من رسول اهللا 

  ) . دماؤكم وأموالكم عليكم حرام اإل بحدث(

حسبك يا أبا اليقظان، فابلغ عمار : قال محمد. يا محمد ال تقاتل المحدثين: فتقول 

، وذنبي :(...يفة لعمارجواب محمد بن مسلمة للخليفة علي بن أبي طالب، فقال الخل

  .)٩٧())٩٦(مرحب اليهودي )٩٥(إلى محمد بن مسلمة أني قتلت أخاه يوم خيبر
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ويتبين من المتقدم إن محمد بن مسلمة عندما رحب بعمار بن ياسر بدايةً 

مرحباً على فرق ما بيني وبينك، تكلم بكبد الحقيقة فأن عمار من أنصار : قائالً له

ومحمد بن مسلمة من أنصار الخليفة عثمان وانه رفض  الخليفة علي بن أبي طالب

الذي لم يكمله في ) (البيعة لعلي بن أبي طالب متذرعا بحديث رسول اهللا 

محاورته مع عمار بن ياسر ولكن أكملته مصادر الحديث النبوي الشريف، فذكر 

قدم  ، أنه اهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سيفان من نجران فلما:(...الحاكم

عليه أعطاه محمد بن مسلمة وقال جاهد بهذا في سبيل اهللا فإذا اختلفت أعناق الناس 

فاضرب به الحجر ثم ادخل بيتك وكن حلساً ملقى حتى تقتلك يد خاطئة أو تأتيك 

فبهذه األسباب وما جانسها كان اعتزال :(، ويكمل الحاكم النيسابوري قوله)قاضية

في هذا الحديث . )٩٨()من قاتلهاهللا عنه وقتال  من اعتزل عن القتال مع علي رضي

  :الذي تذرع به محمد بن مسلمة نقطتان مهمتان

محمد بن مسلمة عن بيعة علي بن ) (لم ينه رسول اهللا ): (الرسول /أولهما 

أبي طالب للخالفة بل عن قتال المسلمين لو اقتتلوا، وما الذي يعلم محمد بن مسلمة 

د بيعة علي للخالفة؟، ألم يذب محمد بن مسلمة عن الخليفة أن المسلمين يقتتلون بع

 ؟ ألم يخالف)٩٩(وضمن الخليفة برواية الطبري والمسلمين محاصري الخليفة عثمان

في ذبه عن عثمان، ويلتزم بها ببيعة علي للخالفة؟ هذا الحديث ) (وصية الرسول

ي بن أبي طالب نفسه تذرع به الحاكم وجعله مسوغاً لكل من امتنع عن بيعة عل

  . للخالفة

وفي هذه النقطة مسألتان مهمتان، األولى أن عمار بن ياسر لدى محاورته  /ثانياً

محمد بن مسلمة نقض حجته عندما طالبه بشاهد آخر للحديث غيره، والمسألة 

وبتبليغ عمار بن ياسر . األخرى على درجة عالية من األهمية، وهي يهودية الرجل

وذنبي إلى محمد بن مسلمة أني قتلت : قال الخليفة علي موقف محمد بن مسلمة

  .)١٠٠(مرحب اليهوديأخاه يوم خيبر 

وأشار البخاري إلى يهودية محمد بن مسلمة عند حديثه عن مقتل كعب بن     

أسمع : ، عندما حذرته زوجته من أن يخرج الساعة، وقالت)١٠١(االشرف اليهودي
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، ولعله )١٠٢(إنما هو أخي محمد بن مسلمة: لصوتاً يقطر، كأنه يقطر منه الدم، قا

بهذين الدليلين، مقولة الخليفة علي بن أبي طالب ورواية البخاري، من الممكن 

أمه أو من  تثبيت صلته باليهودية، وإخوته لمرحب فقد يكون أخوه من جهة

الرضاعة، أو أخوته بالدين، وكذلك الحال بالنسبة لكعب بن االشرف، أما عن وفاة 

  .د بن مسلمة فتقف المصادر صامته حيالها؟ محم

وهي صفية بنت حيي بن أخطب بن سيعة بن عامر بن عبيد : صفية بنت حيي -٦

بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن يحوم من بني إسرائيل من سبط 

بعد غزوه لخيبر واصطفاها من ) (، تزوجها رسول اهللا )١٠٣(عمرانهارون بن 

أن يعتقها إن اختارت اهللا ورسوله، فقالت ) (ض عليها الرسولالغنيمة، وعر

، وربما يعلل زواج )١٠٤(اختار اهللا ورسوله، فاعتقها وتزوجها، وجعل عتقها مهرها

هارون بن  من صفية لكونها من نسل أنبياء اليهود وهي من نسل) (رسول اهللا 

سبي كرامة ألنبياء وال يجوز أن تكون ضمن ال) عليهما السالم(عمران اخي موسى 

يا رسول ) :((اهللا تعالى، وأشارت بعض المصادر إن صفية قالت لرسول اهللا 

: اهللا، ليس من نسائك أحد اال ولها عشيرة؛ فإن حدث بك حدث، فإلى من ألجأ؟ قال

  . )١٠٥()إلى علي رضي اهللا عنه

على ما ذكر ) (وفي خالفة عمر شرع العطاء فكان عطاء زوجات النبي 

ألمهات المؤمنين ستة آالف ستة آالف، ولعائشة وأم حبيبة وحفصة في :(قوبياليع

، وربما يعلل العطاء )في خمسة آالف )١٠٦(وجويريةاثني عشر ألفاً، ولصفية 

  . األعلى للنساء المذكورات ألسباب سياسية 

أما صفية  بنت حيي فربما يمكن تعليل ذلك بما وقع بين صفية وعمر بن  

أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت إن صفية تحب السبت، : الخطاب ومفاده

أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني : وتصل اليهود، فبعث إليها عمر فسألها، فقالت

: اهللا به يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحماً، وأنا أصلهم، ثم قالت للجارية

 ، ولعله)١٠٧(اذهبي فأنت حرة: الشيطان، قالت: ما حملك على ما صنعت ؟ قالت
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يعلل إخبار الجارية لعمر بن الخطاب بفعل صفية، إنها أرادت أن تلمح لشيء أو 

  .تخبره بشيء، ويبدو أن عمر لم يستقبل رسالة الجارية بصورة صحيحة 

واألكثر أهمية، أن صفية أوصت البن أختها أن يرثها وقد ورثها مائة ألف 

ا ثالثة وثالثون ألف درهم ونيف، فأَبوا أن يعطوه درهم، وهو يهودي واخذ ثلثه

اتقوا اهللا وأعطوه : وتدخلت وقالت )( حتى تكلمت عائشة زوج النبي

، وهذا الميراث مخالف ألحكام )١٠٩(، أما في رواية الذهبي فهو أخ لها)١٠٨(وصيته

فهذا مخالف ) ال يتوارث أهل ملتين( ):(الشريعة اإلسالمية لكونه بحديث رسول

من يتدخل اال  ، وليتدخل)١١٠(مخالفة صريحةللفقه اإلسالمي والشريعة اإلسالمية 

لكونه نبي األمة، والنبي المنزلة عليه الشريعة من اهللا سبحانه وال ) (رسول اهللا 

، وهذا التدخل جاء مقبوال في الزمان والمكان والشخوص، وربما  يغيرها اال بأذنه

السيدة عائشة والمتدخل ألجله وهي السيدة صفية  يمكننا القول أن المتدخل وهي

والحاكم الذي كان ينفذ الشريعة اإلسالمية والذي خالفها هو معاوية بن أبي سفيان، 

تجمع هؤالء الثالثة صفة الزمان والمكان والموقف، ويمكن تبيين ذلك على النحو 

  -:اآلتي

ية توفيت في خالفة وبرواية ابن سعد واتفق معه ابن حجر، أن السيدة صف /أوال

معاوية بن أبي سفيان ولكن اختلفوا في تحديد سنة الوفاة، فذكر األول سنة الوفاة 

  .  سنة اثنتين وخمسين، وذكر الثاني سنة خمسين هجرية 

واالهم الذي يجمع السيدة صفية والسيدة عائشة ومعاوية بن أبي سفيان،  /ثانياً

سيدة عائشة قادتها من المدينة ومكة وصوالً فمعاوية قادها في الشام، وال. العثمانية

إلى حرب الجمل الذي من الممكن أن نطلق عليه يوم الدابة الثاني، أما السيدة صفية 

: ومفاده )١١١(فهي التي قادت يوم الدابة األول، وقد ذكره ابن سعد بإسناد عن كنانة

تى مالت كنت أقود بصفية لترد عن عثمان فلقيها األشتر فضرب وجه بغلتها ح

فقالت ردوني ال يفضحني هذا، ثم وضعت خشباً من منزلها ومنزل عثمان تنقل 

، وهذا يعلل مخالفة الشريعة في هذه الحادثة على الرغم من )١١٢(والطعامعليه الماء 

ب وحرام محمد حرام، هذا جانب، أما من جان أن حالل محمد حالل إلى يوم القيامة
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ما الذي يدفع السيدة صفية للرد عن عثمان ولم يحدث : آخر فيثار أكثر من سؤال

لها خطب أو حدث ؟ وما دخلها في الذي يحصل؟ ولماذا ترد عن عثمان؟ لعل ذلك 

حصل منها لكون اليهود الذين أسلموا كانوا من جانب الخليفة وتأثرت بهم، وهو 

  .المرجح 

ها مالك األشتر، وأرجعها خشية ومن سياق الرواية أن الذي تصدى ل

الفضيحة كما تقول، ولماذا الفضيحة إذا كانت تقوم بعمل مشروع؟، ثم أنها لم تكتف 

بذلك بعد فشل عملها الذي قامت به بل وضعت خشباً من منزلها لمنزل الخليفة 

لتنقل له الماء والطعام، وهذا عمل تحمد عليه لو أكتفت به فقط ألن فيه جانباً 

كبيراً لمساعدة الخليفة ومن في داره من النساء واألطفال، وهذا بدوره يثير  أنسانياً

هل كان يوم الدابة األول وتجربته الفاشلة في رد القوم عن الخليفة : السؤال التالي

بصورة موسعة ) يوم الجمل(المحاصر، قد أعيد استنساخه في يوم الدابة الثاني

علي تحديداً، وأن صفية تضمر الحقد لعلي  وبجهود أكبر ووجه ضد خالفة اإلمام

، على الرغم من قولها )١١٣(خيبربن أبي طالب لكونه الرجل الذي فتح اهللا على يده 

يا رسول اهللا، ليس من نسائك أحد اال ولها عشيرة؛ فإن حدث بك :()(لرسول 

؟ لعل التقاء مصالح  )١١٤()إلى علي رضي اهللا عنه: حدث، فإلى من ألجأ؟ قال

 ثالثة دفعهم لمخالفة الشريعة اإلسالمية والخروج ضد الخليفة الشرعي منتمينال

  . لنفس التوجه

أما إذا اتجهنا إلى رواية موسى بن عقبة، وهي على قدر كبير من الخطورة، 

فأنها ترجح اتفاق المسلمين من اليهود الذين تظاهروا باإلسالم في مواقفهم ودعم 

هم عن مصالحهم وتدمير اإلسالم من الداخل المنحرفين عن اإلسالم في دفاع

وإغراقه بالصراعات، فيمكن الميل بالقول إن صفية اشتركت في محاولة اغتيال 

وهو االحتمال الذي من الممكن أن يظل قائماً على األرجح وفق ) (رسول اهللا 

 :الدالئل التي تقدمها الروايات التاريخية، ومن بينها رواية موسى بن عقبة ونصها

خيبر، وقتل من قتل منهم، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية  لما فتح الرسول (

وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاةً مصلية وسمتها وأكثرت في الكتف والذراع ألنه 
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على صفية  ، فدخل رسول اهللا  بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول اهللا 

فقدمت إليهم الشاة المصلية فتناول ومعه بشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة 

) (ما يبدو أن موقف الرسول ، وعلى)١١٥(..).الكتف وانتهش منها، رسول اهللا 

من صفية  ومحاولته التجاوز عن أثر أصولها وزواجه منها لم يجد صدى في 

صرح ) (، ولكن الرسول)(نفسها، وربما ظلت تبيت في نفسها أمراً للرسول 

سمومة وكتم عن صفية ودورها في ذلك وهو المرجح ، لعل اهللا بالقول أن الشاة م

ولو أتبعنا هذه . تعالى يهديها بصدقها في اإلسالم، وكان النبي متسامحاً معها

من خيبر وأراد إن ) (فلما خرج رسول اهللا : الرواية برواية ابن سعد ومفادها

عرس بها رسول اهللا يعرس بها امتنعت، وفي المرة الثانية وبعد مسافة من الطريق 

)( وسألها ،) (وقال): ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن انزل المنزل

لماذا لم تخشَ قرب اليهود ! )١١٦()األول فأدخل بك؟ فقالت خشيت عليك قرب اليهود

كانوا  واليهود) (حين أخذت الشاة من زينب بنت الحارث وقدمتها لرسول اهللا 

لم يجد ) (عل هذا مما يدّل على أن تسامح الرسولأقرب من خروجه من خيبر؟ ل

صدى في نفسها، عالوة على ذلك إنها خالفت مقولته في اللجوء إلى علي بن أبي 

طالب وانتمت لالتجاه العثماني ، ولعل موقفها هذا كان بتأثير اليهود الذين تظاهروا 

شكوك قد  باإلسالم، في حال تجاهلنا رواية موسى بن عقبة لتجنب الدخول في

  .  تؤدي للخوض فيما ال يقال

وبتقييم موجز لهذه الشخصيات التي ربما كانت في األصل يهودية أو على 

صلة باليهود، وتأثيرها في اإلسالم خالل مرحلة مليئة باألحداث السياسية الساخنة، 

البد من إلقاء الضوء على الكيفية التي تثير الشكوك في مصارع ثالثة منهم وهم 

هللا بن سالم وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة، إذ معتمدين على رواية ابن عبد ا

، أما )١١٧(عساكر الذي ذكر سنة وفاة عبد اهللا سالم في سنة ثالث وأربعين للهجرة

لكن المصادر لم  ،)١١٨(ابن قتيبةزيد بن ثابت فتوفي سنة خمس وأربعين برواية 

د بن مسلمة في السنة نفسها التي تشر إلى الكيفية التي ماتا بها، ولكن موت محم

مات فيها عبد اهللا بن سالم تستوقف الباحث عند حادثة وفاة هؤالء الثالثة، إذ يشير 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٢٥ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

، دخل عليه رجل من أهل :(...ابن حجر إلى مصرع محمد بن مسلمة بنص قوله

  . )١١٩()الشام من أهل األردن وهو في داره فقتله

دثت وربما تكون على مساس مباشر وفي محاولة للربط بين الوقائع التي ح

) وفاة عبد اهللا بن سالم واغتيال محمد بن مسلمة(باألحداث، فأن مصرع أثنين منهم

جاءت متزامنة مع زيارة معاوية بن أبي سفيان للمدينة المنورة، أما وفاة زيد بن 

ثابت فحصلت بعدهما بسنتين، ربما إلبعاد الشكوك في تدبير اغتيالهم من قبل 

، وربما يكون هؤالء الثالثة تكلموا بكالم ال يرتضيه معاوية أو ربما كانوا معاوية

عابوا عليه تصرفاته وذكروا فرق ما بينه وبين الخلفاء الذين سبقوه، وهذا محتمل 

الحدوث، أو إنهم وبعد االنتهاء من دورهم بدأوا يشكلون خطرا خشية أن يتكلموا 

ه وبينهم استشعر معه معاوية بخطرهم، بشيء يخشاه معاوية، وربما دار حديث بين

فقرر اغتيالهم وربما كان اغتيال زيد بن ثابت وعبد اهللا بن سالم  بالسم، وأرسل 

وال تشير المصادر إلى حادث وقع بين معاوية . لمحمد بن مسلمة من قتله في داره

 ثة، وهؤالء الثال)١٢٠(المغيرة لهموبينهم أو مع أهل الشام وهم شيعة عثمان بوصف 

هم من العثمانية في المدينة والمدافعون عن الخليفة، ولم تتحدث المصادر كذلك عن 

أية حادثة بين أهل الشام وأي واحد منهم، فما الذي يدفع الشامي لقتل محمد بن 

مسلمة وال سيما أن الشام حصن معاوية، وهو محكم قبضته عليها وال يتحرك فيها 

منه؟ لكنه أسلوب معاوية المعهود للتخلص شخص وال يحدث حدث فيها اال بأمر 

  .    من خصومة على األرجح، واالحتماالت مفتوحة على كل الصعد

  :عبداهللا بن سبأ وعالقته بالمعارضة  -٧

فهي قضية عبد اهللا بن سبأ، التي تعد من القضايا  أما القضية األكثر تعقيداً 

التاريخ، ليس هذا حسب بل  الشائكة التي عكست فهم المؤرخين المسلمين لكتابة

فت بها أهواء وميول واتجاهات، فكان أول ظهور لعبد اهللا بن سبأ عند سيف بن ظو

، وفيه إجماع من المصادر )١٢١(سنة مئة وثمانين هجرية ىعمر الضبي المتوف

  .)١٢٢(ليس شيء:المتوفرة أنه ضعيف، وقال فيه السجستاني
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في متهم في دينه ومرمي سيف بن عمر الكو:(وذكره النسائي بما نصه

، واتفق أبو نعيم األصفهاني مع النسائي بشأن  )١٢٣()بالزندقة ساقط الحديث

سيف بن عمر التميمي :(، أما ابن حجر فقد حاول تجميل صورته بقوله)١٢٤(سيف

صاحب كتاب الردة، ويقال الضبي، ويقال غير ذلك الكوفي ضعيف في الحديث 

القول فيه من الثامنة مات في زمن  عمدة في التاريخ أفحش ابن حبان

، ويتضح موقف المحدثين من سيف، ولكن ابن حجر زاد  )١٢٦())١٢٥(الرشيد

في الحديث، وجعله عمدة في التاريخ، والحديث  اًاضعف سيف الصورة تعقيداً عندما

النبوي في معظم تفاصيله إذا لم نقل جميعها تاريخ، فكيف يكون هذا بنظر ابن 

  جمع صفتان متناقضتان لشخص بموضوع واحد؟ حجر، أي أن تُ

وقد أحدث سيف هذا تناقضاً عنيفاً في قضية ظهور عبد اهللا بن سبأ وما 

كان عبد اهللا بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء، فأسلم زمان :(رافقها من أحداث، وذكر

، ثم )١٢٧(عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين، يحاول ضاللتهم، فبدأ بالحجاز

ة، ثم الكوفة، ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد على أحد من أهل الشام، البصر

لهم لعجبت ممن يزعم أن عيسى : فأخرجوه حتى أتى مصر، فاعتمر فيهم، فقال

ِإن الَّذي فََرَض َعلَيَك :(يرجع، ويكذب بأن محمداً ال يرجع، وقال اهللا عز وجل

َك ِإلَى َمَعادآَن لََرادمد أحق بالرجوع من عيسى، فقبل منه ذلك، ، فمح )١٢٨()الْقُر

خاتم األنبياء، وعلي خاتم األوصياء، ثم ) (محمد: ووضع لهم الرجعة، ثم قال لهم

، )(تناول أمر عثمان، وأن عثمان أخذها بغير حق، وهذا حق وصي رسول اهللا

 فانهضوا في هذا األمر فحركوه، وابدؤوا بالطعن على أمرائكم، واظهروا األمر

، )١٢٩(هذا األمربالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس، وادعوهم إلى 

 وأظهر سيف بن عمر القوم والسيما كبار الصحابة أطوع له من بنانه وكأن كل ما

والذين ) (قال ابن سبأ شيء وافقه عليه كبار الصحابة الذين هم تالميذ النبي

والمعجزات التي تحدث أمامهم، كيف شاهدوه بأم أعينهم، وكيف كان الوحي يأتيه 

يخدع عبد اهللا بن سبأ هؤالء هم كبارهم الصحابة أمثال عمار وأبي ذر، أما خداع 

العامة فهو من الممكنات إذ ليس كل المسلمين مثل الصحابة وكذلك كان بعضهم 
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حديث عهد باإلسالم فتنطلي عليه أقوال ابن سبأ، ثم أن األهواء والمصالح لها مالها 

  . هذا الجانب  في

  ،ومن المصادر التاريخية المتوفرة يتضح بأن هذه الرواية لها انعكاسات عدة

أولها أن المتقدم على سيف، أبو مخنف المتوفى سنة مئة وسبع وخمسين هجرية لم 

يشر إلى عبد اهللا بن سبأ بشيء، وحتى الواقدي الذي أتى بعده والمتوفى سنة أربع 

تبقى إشكالية تثار على االثنين معاً، أبي مخنف والواقدي، ، ولكن )١٣٠(بعد المئتين

أما أبو مخنف فقد جمعت كتاباته . )١٣١(عنوان الجملأن لكل منهما مؤلفاً يحمل 

حول الجمل وصفين والنهروان في كتابين، األول لكامل سلمان الجبوري تحت 

توفرة ، وال يعني جمع النصوص الم )١٣٢()نصوص من تاريخ أبي مخنف( عنوان

أنه جمع كل ما قاله أبو مخنف، وإنما جمع ما نقله المؤرخون عن أبي مخنف من 

نصوص في كتاباتهم، أما الكتاب الثاني ألبي مخنف فهو كتاب الجمل وصفين 

والنهروان، عني بجمع الروايات الخاصة ألبي مخنف في هذا الباب فقط وقام 

الجمل وصفين (نيد بعنوانبجمعه من بطون المصادر اإلسالمية حسن حميد الس

ينطبق على جمع حسن  على كامل سلمان الجبوري، صح، وما  )١٣٣()والنهروان

أما الواقدي فله مؤلف في الجمل لم يعثر له على أي شيء يدل عليه . حميد السنيد

في المتوفر من المصادر، وكذلك ابن سعد المتوفى سنة مائتين وثالثين هجرية، 

، لم يذكرا عبد اهللا بن )١٣٤(ى سنة مائتين وأربعين هجريةوخليفة بن خياط المتوف

سبأ، ومجموع المؤرخين األربعة، اثنان سبقا سيف واثنان بعده، لم يذكروه بشيء 

من خالل المتوفر من المصادر، وهذا ال يعني أن عدم ذكره لديهم عدم وجوده إذ 

فى سنة مائتين وست أما المفارقة فيحدثها ابن قتيبة المتو. هنالك مصادر مفقودة

إلى تفاصيل عن عبد اهللا بن سبأ ) المعارف(وسبعين هجرية، فقد أشار في كتابه 

وكان أول كفر من . عبد اهللا بن سبأ: ينسبون إلى. السبئية من الرافضة:(بنص قوله

، وأعاد  )١٣٥()وأصحابه بالنار) علي(فأحرقه. علي رب العالمين: وقال) الرافضة(

وأسندها إلى أبي ) مختلف تأويل الحديث(بن سبأ في كتابه إشارته لعبد اهللا 

وال نعلم في أهل البدع واألهواء أحداً أدعى الربوبية لبشر :(وقال) ١٣٦(محمد
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غيرهم؛ فإن عبد اهللا بن سبأ ادعى الربوبية لعلي؛ فأحرق علي أصحابه بالنار وقال 

  : في ذلك 

  )١٣٨())١٣٧(أججت ناري ودعوت قنبراً لما رأيت األمر أمراً منكراً                  

ويمكن القول أن الذي ذكر في كتاب المعارف تعريف السبئية، والذكر الثاني 

اإلمامة (لهم في مختلف تعريف الحديث تفصيل عنهم، ولكنه محدود، وفي كتابه 

لم يورد ابن قتيبة أي شيء عن قضية عبد اهللا بن سبأ، ولكنه قال فيها ) والسياسة

مقتضبة في كتاب المعارف ومختلف تأويل الحديث، بل في كتاب اإلمامة  بتفاصيل

والسياسة ويبدو انه كتابه وليس منسوبا إليه، واالحتجاج في ذلك أن كتاب اإلمامة 

والسياسة كتاب مختصر تناول أساسيات األحداث، وكتاب المعارف عبارة عن 

يتوفر كتاب اإلمامة كتاب تراجم للشخصيات، وعند الربط بين هذه الشخصيات س

والسياسة على تفاصيل أوسع وأكثر دقة ربما، وإذا كان هنالك في بعض الروايات 

وتفاصيل نقلها اغفال لبعض الحقائق فأنه ربما يعود للناسخين، فضال عن إن 

المحققين لم يطلعوا ربما على كل النسخ المخطوطة المتوافرة من كتاب اإلمامة 

سقط من المتون في تحقيقاتهم وهذا يعني نقص التحقيق،  والسياسة، ولم يشيروا لما

دخل مجموعة من : وهذا ربما يرجح المتقدم من رأي، ثم أن الثقفي أورد ما مفاده

بين : أصحاب علي بن أبي طالب وكان بينهم ابن سبأ، يسألون اإلمام علي، فقالوا

مائتين وثالث الثقفي سنة  ، وكانت وفاة)١٣٩(؟لنا ما قولك في أبي بكر وعمر

ربما يكون ) االستنفار والغارات( وثمانين هجرية، والمالحظة األهم بشأن كتاب

وفقدت بعض أجزاءه، أو ربما يكون الكتاب ) جامع لحربي الجمل وصفين(كتاب 

، وفيه ذكر البن سبأ في الرواية )١٤٠(عينه الذي أشار إليه الغالبي في مقدمة كتابه

  .يل لتأكيد وجود هذه الشخصيةالمتقدمة، وهذا يدفعنا للم

أما الطبري فقد أعاد ما ذكره سيف ولكنه أثار إشكالية في سند سيف، إذ لو 

حدثنا سيف، لكان خيراً له ولسيف، ولكنه ارجع سند الرواية إلى أحد رواة : قال

سيف وهو يزيد بن الفقعسي المجهول الذي لم يعثر له على ترجمة، وهذا خلل 

                                                            .)١٤١(تمدها الطبريبرواية سيف التي اع
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عن اإلمام  )١٤٢(أما الشيخ المفيد فقد ذكر بقايا السبئية وارجع سندها لزرارة    

إن رجالً من : -عليه السالم-زرارة أنه قال، قلت للصادق عن:(قال )١٤٣(الصادق

: وما التفويض؟ قلت يقول: -عليه السالم-قال. ولد عبد اهللا بن سبأ يقول بالتفويض

ثم  - عليه السالم-وعلياً -صلى اهللا عليه وآله سلم -إن اهللا عز وجل خلق محمداً

، إذا رجعت  ذب عدو اهللاك: فوض األمر إليهما فخلقا، ورزقا، وأحييا، وأماتا، فقال

َأم َجَعلُوا ِللَّه شَُركَاَء خَلَقُوا كَخَلْقه فَتَشَاَبَه (إليه فاقرأ عليه اآلية التي في سورة الرعد

ارالْقَه دَو الَْواحَوه ءخَاِلقُ كُلِّ شَي قُْل اللَّه هِمفانصرفت إلى  )١٤٤()الْخَلْقُ َعلَي ،

 ، ويتضح )١٤٥()حجراًفكأنما ألقمته  -عليه السالم-لصادقالرجل فأخبرته بما قال ا

من النص الذي أورد رد اإلمام الصادق بشأن قضية عبد اهللا بن سبأ وبقاياه من 

ولده، أنه حاربهم فكرياً وكذّبهم وكشف زيفهم بأن عدهم أعداء اهللا، ودحض لما قال 

ين يعدان من كبار ، فكيف بعمار و أبي ذر اللذ)(به سيف وأنه لم يَر الرسول

  بالجنة؟) (الصحابة وشهد لهما على لسان الرسول

يتبين من الروايات الواردة في السبئية أنها كانت معروفة لدى المؤرخين، 

ولكن الفرق بين سيف بن عمر وبقية الروايات أن سيف بن عمر جعل الغلو مرافقا 

نحى سياسياً عندما تكلم وجعل منها ظاهرة دينية تأخذ م) وهي التشيع(لحالة عقائدية

عن عمار الذي استمالته جماعة من السبئية في مصر، وذكر منهم عبد اهللا بن سبأ، 

ويتضح من الذي أورده سيف أن عماراً التقى بعبد اهللا بن سبأ، ولكن سيفاً لم يخبر 

، وفي تفاصيل استمالة أبي ذر من قبل )١٤٦(سبأبالذي وقع بين عمار وعبد اهللا بن 

يا أبا : ولما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال:(   بن سبأ ذكر ما نصهعبد اهللا

أال أن كل شيء هللا عز ! المال مال اهللا عز وجل: يقول! ذر أال تعجب إلى معاوية

: وجل، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين، فأتاه أبو ذر فقال

يرحمك اهللا يا أبا ذر ألسنا : لمين مال اهللا؟ فقالما يدعوك إلى إن تسمي مال المس

فإني ال أقول : قال! فال تقله: عباد اهللا والمال ماله والخلق خلقه واألمر أمره؟ قال 

فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به . إنه ليس هللا ولكن سأقول مال المسلمين وأنوي

   .)١٤٧()...هذا واهللا الذي بعث عليك أباذر،: فأتى به معاوية وقال
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وهذه الرواية في سندها نسبت ليزيد بن الفقعسي أحد رواة سيف المجهولين، 

وظهر جلياً مسخ متقن لشخصية عمار وأبي ذر، وجعل سيف من ابن سبأ الرائد 

الفكري لمشروع العدالة االجتماعية في اإلسالم، وله تأثير كبير على الرجلين، 

حركة إصالحية قائمة على أساس ويرى الدكتور أياد كاظم أن أباذر مؤسس ل

أطروحته التي يدعو إليها في الجانب االجتماعي والتي تقوم على أسس العدالة 

االجتماعية في اإلسالم في جانبها األول، أما الجانب الثاني السياسي فإنه قائم على 

 إذا كان كذلك فما الذي. )١٤٨(في سلوكهممعارضة السلطان للخليفة عثمان ووالته 

طوال مدة البعثة النبوية الشريفة، ليأتي ابن سبأ اليهودي، أو ) (رسول اهللا فعله

أبو ذر ليخبرا الناس بذلك؟ وأين بقية الصحابة واعتراضاتهم بمسيرة األحداث 

لينسب كل العمل لشخص واحد؟ اعتماداً على ابن أعثم فأن أول من عارض في 

ذلك هو عمار بن ياسر،  الجانب االجتماعي والسياسي ولقي ما لقي في سبيل

واألجدر أن تكون األطروحة أطروحته وأبو ذر عمل بها، فأن أبا ذر بدأ 

، )١٤٩(بالمعارضة بعد أن بلغه ما جرى لعمار، وال تنسب لغير عمار وعمل بها

واألهم من ذلك أن هنالك أحاديث وردت في السنة النبوية تحث على العدالة 

، )١٥٠(أراضي للصدقة مثل خيبر وفدك) (االجتماعية كثيرة وقد ترك الرسول

ليلزم من يأتي بعده بأن يكون عادالً بين فقراء المسلمين وينفق عليهم منها، أما في 

أفضل الجهاد كلمة :(بقوله) (مجاهدة الحاكم الظالم أو الجائر فأشار رسول اهللا

وية ، وفي حال عدم التغاضي عن األطروحة فهي نب )١٥١()عدل أمام سلطان جائر

سماوية من اهللا، والصحابة مكلفون تكليفاً شرعياً بالعمل بها، وفيما لو نسبت 

ألحدهم، فاألجدر أن تنسب لمن عمل بها أوال وواصل العمل بها، وهو عمار ال أبو 

   .)١٥٢(أجلهاذر، لكون عمار استشهد وهو يقاتل من 

ين كانت والسؤال المتبادر في حال المعارضة بين الشرعية والمشروعية، أ

المعارضة يوم اجتهد عمر وألغى سهم المؤلفة قلوبهم ونص اهللا عليه بقوله 

ِإنََّما الصَدقَاتُ ِللْفُقََراء َوالَْمَساكينِ َوالَْعامليَن َعلَيَها َوالْمَؤلَّفَة قُلُوبهم َوفي (تعالى

تشريع إلهي وبنص قرآني وعمل به  ، وهو )١٥٣()اللَّهالرقَابِ َوالْغَارِميَن َوفي َسبِيِل 
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) (، واحل محله نظام العطاء الذي ألغى عمل الرسول)١٥٤(يوم الفتح) (الرسول

ثم أين كانت المعارضة يوم . تجاههم، وأخرجت قريش بفعل عمر بدون أي ضرر

) (اجتهد عمر في فصل الحج عن العمرة، ومنع متعة النساء وهي سنة رسول اهللا

؟ لم يعارض المعارضون وكان التجاوز على الشريعة في )١٥٥(ىوهي من اهللا تعال

والعقيدة  زمن عمر بن الخطاب أكبر من أيام عثمان، لكونه مس صلب العقيدة ،

؟ )(لوعانت من سنن مخطوءة على من يقع وزر السنن وهي من اهللا ورسوله

ل وليس تولية أشخاص يمكن عزلهم أو عطايا مالية من الممكن أن ترد كما فع

اكتبوا بها علي للمسلمين صكاً ألعجل منه ما قدرت على تعجيله :(عثمان بقوله

: ولكن بوصول عثمان للخالفة تمثلت الحالة بكل تجلياتها .)١٥٦()وأسعى في باقيه

عثمان ويقف خلفه بنو العاص وبنو أمية ومن ساندهم من العثمانية نتيجة الرتباط 

وهم الحزب الحاكم، وحزب المعارضة  المصالح وتغير مراكز القوة في الدولة

الذي أخذ يكبر شيئاً فشيئاً والتف حول الهاشميين بقيادة علي بين أبي طالب 

وحاولوا إقصاء عثمان عن الخالفة إلى إن فلتت األمور من تحت السيطرة 

وتصرف الغوغاء فقتلوا الخليفة بعد أن تمسك بالخالفة بقوة بدفع من العثمانية وكان 

  .)١٥٧(في اإلسالملم بالتفويض اإللهي أول من تك

ويتضح من المتقدم بشأن تعاطي السبئية مع فكرة المعارضة أنها أدخلتهم  

بإشكالية ربوبية علي بن أبي طالب وكيف ردت هذه المسألة من علي بن أبي 

طالب ذاته، وذكرها ابن قتيبة على أنها فرقة دينية تعاطت مع األمر بشكل عقائدي، 

بينه وبين سيف الذي جعل منها فرقة صاحبها منذ نشوئها الغلو الديني وهذا خالف 

والسياسي، وأن ادعاء الربوبية لعلي بن أبي طالب يعني تجميد اإلمام وال يكون 

اتصال به اإل عن طريق ابن سبأ أو الداعية إليه الذي سيحل محل اإلمام بكل 

بئية بناء على رواية ابن شيء، فما كان من الخليفة علي اال أن أوقف تنامي الس

قتيبة، وبذلك فشل المخطط اليهودي في التسلل إلى اإلسالم وعقائده في عهد الخليفة 

  . علي بن أبي طالب، وبفضل جهده الفكري الكبير 
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السبئية من وونجح الخليفة علي بن أبي طالب للتصدي وإيقاف عبد اهللا بن سبأ    

لفكر الديني والسياسي اإلسالمي، وكان هذا ا إلىالتسلل في عهده فكرياً وسياسياً

واستخدمه المؤرخون بإلقاء تهمة  التسلل مصحوباً بالغلو الذي رافقه منذ البداية ،

، وأصبحت )١٥٨(السبئية على من شاءوا من المعارضين من الصحابة والتابعين

  .)١٥٩(مالزمة للمعارضةالسبئية صفة 

في خداع الخليفتين الذين سبقا علي بن أبي ولكن من سبق عبد اهللا ابن سبأ نجح     

طالب في الخالفة، ويمكن التماس أصابعهم وبصماتها الواضحة في عهد الخليفتين 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ومن خالل المصادر التاريخية اإلسالمية 

  .المتوافرة، تم كشف النقاب عن دور هذه المجموعة من اليهود
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٣٣٣ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

  :مة الخات
في السلطة ) اليهود(أثر مسلمي أهل الكتاب(من خالل المتقدم من البحث 

  :تيل أهم النتائج على النحو اآلايمكن أجم) والمعارضة

وتعني أهل دين ،  -أهل(ن مصطلح أهل الكتاب مصطلح مركب من كلمتينـ ا١

ة فهي أما الكلمة الثاني) أو جماعتك في الدين ،وكذلك أمة، وأهل دين كل نبي امته

واعتمادا على ابو هالل العسكري في كتابه الفروق اللغوية فأن السفر هو  -كتاب(

الكتاب الذي يتضمن علوم الدين، لذا نجد التوراة يستخدم كلمة سفر للداللة بأنه 

كتاب يحوي علوم الديانة اليهودية وكذلك استخدم الكلمة لدى الديانة النصرانية 

، أي هنالك كتاب يحوي تعاليم والديانة )ز بين الكتابينللداللة اسفار االنجيل للتمي

اليهودية ،واخر تعاليم الديانة النصرانية، للتميز والتفريق بينهما، واستعيض فيما 

بعد بكلمة اناجيل بدل اسفار لداللة اكبر عن التفريق، أما القرآن الكريم فقد استخدم 

نية، والحق معهم فيما بعد الصائبة كلمة كتاب للداللة على الديانة اليهودية والنصرا

والمجوس، وتم اطالق مصطلح اهل الكتاب على جميع هؤالء، واصبح لفظ أهل 

الكتاب مصطلح انفرد به القرآن الكريم لكون القرآن الكريم كتاب شامل في تعامله 

 .مع كل اتباع الديانات السماوية وال يختص بديانة واحدة 

تم تناولها في هذا البحث ومدى تأثيره على  ان كعب االحبار أول شخصيةكـ ٢

السلطة الحاكمة ممثلة بشخص الخليفة عمر بن الخطاب فقد أنحصر تأثيره في 

اقناعه في قصة اسالمه التي تظاهر بها مما ساعده / ثالث أحداث جوهرية اولها 

للتقرب الى الخليفة عمر بن الخطاب وأثر به واصبح من المقربين إليه وأحد 

يه فكان فقد أثر عليه في نقطة جوهرية ولها مساس في الدين االسالمي، مستشار

وهي أن كل االحداث التي حدثت وستحدث مذكورة في التوراة وان عمر بن 

الخطاب مذكور في وصفته في التوراة وهذا يعني اضفاء هاالت القداسة المبالغ 

اقنع كعب /ثانيهاو فيها على عمر بن الخطاب وحتى مقتل عمر مذكور في التوراة،

عمر بن الخطاب االحبار ومنعه من تولية علي بن أبي بالخالفة بدعوى التي ستقع 

في خالفة علي بن أبي طالب هي هرج ومرج وان احوال االمة تضطرب في 
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٣٣٤ 

وهي الجوهرية عمد كعب االحبار الى التقرب من / خالفته، أما النقطة الثالثة

يع هوة الخالفة بينه وبين الصحابة وسيما الخليفة عثمان بن عفان وعند الى توس

ابي ذر الغفاري الذي نعته بأبن اليهودية واضح للخليفة عثمان بأن كعب يهودي 

ولم يدخل االسالم الى قلبه ولكن جهود أبي ذر واخرين من الصحابة لم تفلح في 

 ايقاف تأثيرات كعب االحبار على الخليفة عثمان بتزين قرارات الخليفة له بأنها

صائبة، وليس هذا فحسب بل أن كعب أخذ يعد معاوية في خالفة عثمان للمطالبة 

 . بالخالفة ويخبره بأن خالفته مذكورة بالتوراة كتاب اهللا الذي يعنيه كعب

ما عبد اهللا بن سالم فقد واصل االثر الذي بدئه كعب االحبار بترسيخ بدايات ـ ا٣

ليفة للمسلمين كوجود رسول نظرية عدالة الصحابة وجعل من وجود عثمان خ

بينهم بأن جعل المالئكة تحف بالمدينة وتحيط بها، كما كانت بوجود النبي ) (اهللا

الذي يوحى له من اهللا جل وعال، وكان من اشد انصاره المدافعين عنه ) (محمد

 .يوم الدار

كان حمران بن ابان خادم الخليفة وهو يهودي من سبي عين التمر منذ خالفة ـ و٤

بي بكر واشتراه عثمان بن عفان آنذاك من وتظاهر بدخوله االسالم ربما، وكان ا

دوره ال يختلف عن دور كعب االحبار بأن جعل الهوة كبيرة بين الخليفة والصحابة 

بأن افتعل نزاع بين عبد الرحمن بن عوف والخليفة عثمان ليكون الخليفة بعيد عن 

في قضية الوليد ان عقبة وتعاون مع تأثرات كل الصحابة، وكذلك خدع الخليفة 

مروان بن الحكم ضد الرعية وخان ثقة الخليفة وتبنى االتجاه االموي فيما بعد، 

واهم ما يثبت يهوديته حمران مخالفته االسالم بزواجه امرأة في عدتها راجعا بذلك 

 . لمرجعيته الدينية اليهودية 

افعين عن الخليفة عثمان، وفقد ما زيد بن ثابت فقد كان من اشد من اشد المدـ ا٥

،لقد أخذت من :( ...اثبتت يهوديته باالعتماد على قول عبد اهللا بن مسعود

، )يلعب مع الصبيان ذؤابتانسبعين سورة ، وزيد بن ثابت ليهودي له ) (رسول

وقد حاول التجاوز على قداسة النص القرآني لكنه لم يفلح في ذلك متناسيا قول اهللا 

 ).ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكَْر َوِإنَّا لَه لََحافظُوَن:(فظ كتابهتعالى الذي ح
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٣٣٥ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

من الشخصيات اليهودية التي أثرت في مجريات االحداث محمد بن مسلمة ـ و٦

، وذنبي :(...الذي كشف علي بن أبي طالب يهوديته عندما أمتنع عن بيعته بقوله

وكان من اشد ) حب اليهوديإلى محمد بن مسلمة أني قتلت أخاه يوم خيبر مر

 . المدافعين عن الخليفة عثمان بن عفان 

فهي ربما متهمة في االشتراك في ) (ما صفية بن حيي زوجة الرسولـ أ٧

عندما اوصاها ) (محاولة اغتيال الرسول في السم، وقد خالفت رسول اهللا 

لخليفة عثمان بعد وفاته، وتبنت جانب ا) كرم اهللا وجه(باللجوء لعلي بن أبي طالب 

والذي استنسخ منه ما حدث مع ) بيوم الدابة االول(ودافعت عنه فيما اسماه الباحث 

عائشة زوجة النبي وربما كان لصفية تأثر على عائشة ، وخالفت اهللا ورسوله في 

قضية توريث أبن اختها أو اخيها وبتدخل عائشة وتأثيرها على معاوية الذي كان 

الذي هو من اقرباء صفية زوجة النبي على ارثه من  خليفة آنذاك حصل اليهودي

 :صفية، وهذا يعد مخالفة صريحة لإلسالم  بوجود نص صريح وقول لرسول اهللا

 ).  ال يتوارث أهل ملتين(

ويتبين من اغتيال حادثة مقتل محمد بن مسلمة في خالفة معاوية ،أن معظم ـ ٨  

سفيان وربما يكون معاوية قد  هؤالء اليهود قد توفوا في خالفة معاوية بن أبي

اغتالهم بعد ان استفذت المصلحة منهم، وكان لهؤالء االثر الكبير في السلطة 

 . الحاكمة ومساندتها

من اخطر هؤالء الشخصيات فكريا وسياسيا هو عبد اهللا بن سبأ الذي حاول ـ و٩

البسطاء  حرف االسالم والعقيدة االسالمية، وأثر في المعارضة تأثيرا كبيرا وتبعه

من العامة، والذي تسببت افكاره بنعت الكثير من المعارضين للسلطة الحاكمة من 

الصحابة بالسبئية امثال عمار بن ياسر وابي ذر الغفاري، وليس هذا فحسب بل 

بأن ادعا له مقام ) كرم اهللا وجه(حاول االساءة لشخص الخليفة على بن أبي طالب

ولم تنطلي عليه افكاره ومعتقداته ) اهللا وجهكرم (الربوبية، لكن الخليفة علي 

  .   اليهودية، كما انطلت على من سبقه من الخلفاء
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٣٣٦ 

  الهوامش

 .٤/٨٩الفراهيدي، الكتاب العين، )١(

  .١١/هود) ٢(

 .١١/٢٨لسان العرب،) ٣(

 .٢٨٧لفروق في اللغة،ص) ٤(

 ٢٨٧الفروق في اللغة،ص) ٥(

لفهرس العام وإطالق كلمة أسفار على الكتاب المقدس، العهد الجديد، ينظر ا) ٦(

 .١٢التوراة،ص

 .٨٧/البقرة) ٧(

 .٤٨-٣٩/ينظر القرآن الكريم سورة آل عمران) ٨(

 .٢/٢١١ابن حنبل، مسند أحمد،) ٩(

 .١/٣٥٤معجم مقاييس اللغة،) ١٠(

  .١٢/٢٢١لسان العرب،) ١١(

  .٦٢/البقرة) ١٢(

 .١٧/الحج) ١٣(

 .١٤٠الخراج،ص) ١٤(

تفاصيل في أدخال الصابئة من جملة أهل الكتاب واستعراضه أراء للمزيد من ال) ١٥(

  . ٦٥١-٦٥٠الفقهاء في ذلك ينظر، أبو عبيدة ، كتاب االموال،ص

  .٣٠٨خليفة بن خياط، الطبقات،ص) ١٦(

  .٤٣٠ابن قتيبة ،المعارف،ص) ١٧(

  .٧/٢١٠الطبقات الكبرى،) ١٨(

م معظم قبائل العرب، ينظر وإسال) (لالستزادة في وفود العرب إلى رسول اهللا) ١٩(

  .١٧٣- ١٤١/ ١ابن سعد، الطبقات،

وصفته وصفة أمته،  )(لالستزادة في تفاصيل علم اليهود والنصارى بنبوة محمد) ٢٠(

 .١٠١ينظر، إنجيل برنابة، ص

 . ٦٠/اإلسراء) ٢١(
 .١٢/٦٥شرح نهج البالغة،) ٢٢(
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٣٣٧ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

هجرية مؤلف كتاب ٢٢٩ة أبي عبد اهللا بن حماد المروزي المتوفى سن: المروزي) ٢٣(

 .٧-٦الفتن، لالستزادة ينظر كتاب الفتن،ص
قال لي :(ِ                                                              أ شار نعيم بن حماد للحديث بسند الصحابي عوف بن مالك األشجعي بقوله) ٢٤(

        ً                                         أمسك ستا  قبل الساعة أولها وفاة نبيكم رسول اهللا صلى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تح بيت المقدس والثالثة فتنة تدخل كل بيت شعر ومدر اهللا عليه وسلم قال فبكيت والثانية ف

والرابعة موتان في الناس كقعاص الغنم والخامسة أن يفيض فيكم المال حتى يعطى الرجل 

المائة دينار فيتسخطها والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني األصفر فيسيرون إليكم في 

 . ٣١ص الفتن، ،)عشر ألف اثناثمانين راية تحت كل راية 

 .٤/٥٩شرح نهج البالغة،) ٢٥(
؛ ولالستزادة ينظر ابن األثير، الكامل في ٢/٦٣تاريخ المدينة المنورة، )٢٦(

 .٤٢٨-٢/٤٢٧التاريخ،
 .٧/٢١٠ابن سعد، الطبقات الكبرى،) ٢٧(
 . ٣٤/التوبة)٢٨(
لالستزادة في تفاصيل الصراع بين أبي ذر والخليفة واثر كعب فيه ينظر،ابن شبة، ) ٢٩(

 . ٢/٤٩٠؛ المسعودي،مروج الذهب،١٤٣-٢/١٤٢خ المدينة،تاري
 . ٨٤األمالي،ص) ٣٠(
 .٥/١٨٩؛ البيهقي، السنن الكبرى،٢/٩٧الطبراني، مسند الشاميين،) ٣١(
ذر وكعب  يينظر لروايات المؤرخين لم يذكروا الذي أشار إليه المفيد بين أب) ٣٢(

 ٤/٢٨٤، تاريخ الطبري،؛ الطبري١٤٣-٢/١٤٢األحبار، ابن شبة، تاريخ المدينة،

 . ٢/٤٩٠المسعودي،مروج الذهب،
 .٤/٣٤٣الطبري،تاريخ الطبري،) ٣٣(
 .٤٣٩ابن قتيبة، المعارف،ص )٣٤(
وهو روح بن زنباع بن سالمة بن حداد، ينتهي نسبه لزيد بن  :روح بن زنباع) ٣٥(

ريخ  ،لالستزادة ينظر ابن عساكر، تا)(كهالن بن سبأ، وكانت ألبيه صحبة مع النبي 

 . ١٩٠-٢٠/١٨٤دمشق،
 .٥٣/١٣١تاريخ دمشق،) ٣٦(

 .٨٤المفيد،األمالي،ص) ٣٧(
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٣٣٨ 

 .٢٠٦٤-٨/٢٠٦٣البداية والنهاية،)٣٨(
 ٢٠/١٨٣ابن عساكر، تاريخ دمشق،)٣٩(
 . ٨/١٦٠صحيح البخاري،) ٤٠(
 .١/٥٥١ابن عبد البر، اإلستيعاب،) ٤١(
حمير، واختلف في عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي، وهو من : عامر الشعبي) ٤٢(

مل ابن الزبير على امولده أكان في خالفة عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، وكان ع

- ٤٤٩الكوفة، توفي سنة خمس ومائة، للمزيد من التفاصيل ينظر،ابن قتيبة ،المعارف،ص

٤٥١    . 
 .٣١/٦٨تاريخ دمشق،) ٤٣(
 .٢/٦٢ابن شبة،تاريخ المدينة المنورة، )٤٤(
 .١٢٤-١٢٣/لعمرانآ) ٤٥(
 .٣٤/التوبة) ٤٦(
؛ وذكرت بعض المصادر كالم عبد اهللا بن سالم ١/٤٠ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة،) ٤٧(

؛ ٢٢٥-٢/٢٤،وفيه اختالفات ولكنه حمل نفس المعنى، ابن شبة تاريخ المدينة

  .  ٦٢-١/٦١؛ابن أعثم،الفتوح،٦/١٩٢البالذري،انساب األشراف،

 .٥/٦٤المنتظم في التاريخ،) ٤٨(
 . ٤٣٦-٤٣٥المعارف،ص) ٤٩(
 .٣/٥٧٨ابن الكلبي،جمهرة النسب،) ٥٠(
 .٧/٧٦ابن سعد، الطبقات الكبرى،) ٥١(
 .٧/٧٦الطبقات الكبرى،) ٥٢(
 .١٧/١٢٣تاريخ دمشق،) ٥٣(
 . ٤٣-٤٢الفتنة ووقعة الجمل،ص)٥٤(
 ؛٣/٢٦٥تاريخ الطبري، الطبري، ؛١٠٦خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط،ص)٥٥(

 .١/٤٧٧الكامل في التاريخ، ثير ،ابن األ
اثر حمران مولى الخليفة عثمان في نقل الحديث النبوي الشريف وهو دور فكري  )٥٦(

والتاريخ ١/١٤٦؛ البخاري، صحيح البخاري،١/٦٣خطير ينظر، ا بن حنبل، مسند احمد،

 .٣/٢٦٥؛الرازي، الجرح والتعديل،٣/٨٠الكبير،
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٣٣٩ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

 .١١٨-٢/١١٧تاريخ اليعقوبي،) ٥٧(
اليهود في تعاليمهم مع المرأة  المطلقة واألرملة، ينظر،ابن عبد ربه العقد  أحكام) ٥٨(

 .٢/١٠٤الفريد،
 .١/٣٥٣ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، )٥٩(
ولالستزادة في مصاهرة عبد الرحمن بن عوف للخليفة عثمان ينظر الزبيري، نسب ) ٦٠(

 .٨/٢٦٦قريش،
 ٦/١٧٢،اإلشرافانساب ) ٦١(
 .١٧/١٢١اريخ دمشق،ت) ٦٢(
ماء مشهور  بين مكة والمدينة، وينسب لبدر بن قريش، وفيه حدثت معركة : بدر) ٦٣(

وانتصر بها على المشركين،لالستزادة ينظر،ياقوت ) (رسولالبدر الشهيرة بقيادة 

 .  ١/٤٢٥الحموي،معجم البلدان،
برية، ياقوت بلدة من نواحي األردن في الشام بالقرب من بحيرة ط: صفورية) ٦٤(

 .٣/٤٧٠الحموي، معجم البلدان،
لقمي، تفسير ا،؛٢/١١٩، شرح األخبار،المغربي؛ ٢١٩المعارف،صابن قتيبة،) ٦٥(

  ٥/٣٩٨؛ ابن حجر،اإلصابة،١/٢٦٩لقمي،ا
 .٢/٢١٨البدء والتاريخ،) ٦٦(
 .٧/٣٠٥تهذيب الكمال،) ٦٧(
  . ٤/٣الترمذي، سنن الترمذي،)٦٨(

النسائي، سنن ؛١/١٤٦؛ البخاري، صحيح البخاري،١/٦٤ابن حنبل ،مسند احمد،) ٦٩(

  . ١/٦٤النسائي،

  .٧/٣٠٥المزي، تهذيب الكمال،) ٧٠(

  .٧/٣٠٥؛ تهذيب الكمال،٢١٩المعارف،ص) ٧١(

 .٢٦٠ابن قتيبة، المعارف،ص) ٧٢(
 . ٣٩٤-١/٣٩٣ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبير،) ٧٣(
 . ٨٩خليفة بن خياط، الطبقات،ص) ٧٤(
 .١/٣٢١بد البر، االستيعاب،ابن ع) ٧٥(
 . ٢٦٠المعارف،ص)٧٦(
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،التنبيه  المسعودي ؛٨٨ص خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، )٧٧(

 .٢٦٦واألشراف،ص
 .٩/الحجر) ٧٨(

 . ٢٦٠المعارف،ص) ٧٩(
 .١٨كتاب المصاحف،ص )٨٠(
 ينظر التوراة سفر الخروج كتبت التابوت مثل الذي كتب به القرآن في الكتابة) ٨١(

لو وجد القائمين كلمة من المكتوب تختلف عن العربية التي تكتب بها أي كلمة ) التابوت(

 .١٣٨ألشاروا إليها ،ص
 .٢/١٢٦تاريخ المدينة،) ٨٢(
 .١/٧٥،المستدرك) ٨٣(
 .٢/٢٢٢الغابة، أسد) ٨٤(
 .٩/الحجرات) ٨٥(
 .٩٤الدرر في اختصار المغازي والسير، صينظر ) ٨٦(
 . ٦/١٧٣،األشراف؛ انساب ١/٨٢ي مخنف،نصوص من تاريخ أب )٨٧(
البالذري، انساب  ؛١/٨٧ أبو مخنف،نصوص من تاريخ أبي مخنف،) ٨٨(

 .  ٦/١٩٧،األشراف
 .١٠٢خليفة بن خياط،تاريخ خليفة بن خياط،ص )٨٩(
 . ٥/٦٤،ابن الجوزي،المنتظم في التاريخ،٤/٤٣٠الطبري، تاريخ الطبري،)٩٠(
ختلف بعض الشيء في ا؛ ينظر خليفة بن خياط ٣/٢٣٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، )٩١(

 .  ٨٠الطبقات،ص نسبه،
، وهذا الكتاب عبارة عن روايات موسى بن عقبة المنقولة موسى بن عقبة، المغازي) ٩٢(

؛ ٢٦٩ابن قتيبة المعارف،ص ؛١٥٥ص ،في المصادر اإلسالمية قام بجمعها محمد باقشيش

 . ٢/٢١٦االستيعاب، ،ابن عبد البر
؛ ابن أبي الحديد ٥/٥٢المنتظم، ؛ابن الجوزي،٦٣ضبي، الفتنة ووقعة الجمل،صال) ٩٣(

 .٢/١٤٢لمعتزلي، شرح نهج البالغة،ا
  . ٤/٣٧٤تاريخ الطبري،) ٩٤(

  
 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٤١ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

وخيبر ناحية على بعد ثمان برد من المدينة لمن يريد الشام، أما يوم : يوم خيبر) ٩٥(

  اليهود) (واليوم الذي غزا فيه رسول اهللاه: خيبر

وفي مغازي مسلم بن عقبة  هـ ،٥من بني النضير وفي سيرة ابن إسحاق انه عام 

أعطاء الراية ) :((هـ ،بعد الحديبية، وفيه تكلم عن حديث إعطاء الراية لرسول اهللا ٦انه

 ن، ثم يكمل حديث فتح خيبر بأن جعل قاتل مرحب اليهودي محمد ب)رجال يفتح على يديه

عبد البر بأن الذي قتل مرحب اليهودي علي بن أبي طالب، مسلمة، وعلى خالفة أكد ابن 

بت عند البخاري، لمزيد من التفاصيل واالستزادة ينظر، موسى بن عقبة، اوهو الث

؛ ١٩٩ص ؛ ابن عبد البر، الدرر،٢/٤٢٤؛ ابن إسحاق ،السيرة النبوية، ٢٤٨المغازي،ص

 . ٥٩٥عمرو بن أبي عاصم، كتاب السنة،ص

هو مرحب بن الحارث اليهودي، الذي قتله علي بن أبي طالب و :مرحب اليهودي) ٩٦(

لبني النضير، واخته زينب بنت الحارث التي قدمت  )(يوم خيبر في غزوة رسول اهللا 

وبصقها رسول اهللا وقال حدثتني الشاة إنها مسمومة، تاريخ  )(الشاة المسمومة للرسول

 . ٥/١١٠؛ النسائي، السنن الكبرى،٢/٣٧اليعقوبي،

 .  ١/٤٩ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة،) ٩٧(

 .٣/١١٧المستدرك، ) ٩٨(

 .٤/٣٧٤تاريخ الطبري،) ٩٩(

 . ١/٤٩ابن قتيبة،اإلمامة والسياسة،) ١٠٠(

هان بن عمرو الغوث بن بوهو كعب بن االشرف من بني ن: كعب بن االشرف) ١٠١(

في حصنه  فقتله) (طيء، وأمه من يهود بني النضير، وكان يحرض على رسول اهللا

 .٢٢٦-٢٢٥هـ ،المسعودي، التنبيه واألشراف،ص٣محمد بن مسلمة ومن معه، سنة

 . ٥/٢٦صحيح البخاري،) ١٠٢(

؛ وينظر ابن عبد البر الذي زاد في نسبها بعد ٨/٣٠٥ابن سعد، الطبقات الكبرى،) ١٠٣(

أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضر بن 

 .٢/٥٣٩ام بن تخوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، االستيعاب،النح

 .٨/٣٠٦ابن سعد، الطبقات الكبرى،) ١٠٤(

 . ٢/٢٣٤؛ الذهبي،سير ،أعالم النبالء،١/١٢١المغربي، شرح األخبار،) ١٠٥(
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٣٤٢ 

وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن : جويرية بنت الحارث) ١٠٦(

ن المصطلق من خزاعة، فكانت من النساء اللواتي أصابهن المسلمون في عائذ بن جذيمة ب

غزوة بني المصطلق  وكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس األنصاري، وكاتبها 

سيد قومها، وأعانها  ابنة، وكانت جميلةعلى نفسها على تسع أوراق، وكانت امرأة 

 .   ٨/٣٠٣الرسول في سداد عتقها وتزوجها، ابن سعد الطبقات،

  .٢٣٣-٢/٢٣٢؛ الذهبي،سير أعالم النبالء،٢/٥٣٩ابن عبد البر، االستيعاب، )١٠٧(

 .٨/٣١٠ابن سعد، الطبقات الكبرى، )١٠٨(

 .٢٣٧/ ٢سير أعالم النبالء، ،الذهبي )١٠٩(

؛ ٢/٥٥٥القرآن، أحكام لالستزادة في هذا الموضوع وتفاصيله ينظر، الجصاص،) ١١٠(

لحكم عمر بن الخطاب بعدم توريث األشعث بن قيس من  وأشار كذلك الشريف المرتضى

 .٥٨٩عمته اليهودية، الشريف المرتضى،األنتصار،ص

 .١٩/٤٥٦تهذيب الكمال،  مولى صفية بنت حيي،المزي،: كنانة) ١١١(

 .٢/٢٣٧؛الذهبي،سير أعالم النبالء،٣١٠-٨/٣٠٩ابن سعد، الطبقات الكبرى،) ١١٢(

 .١٩٨ابن عبد البر، الدرر،ص) ١١٣(

 .٢/٢٣٤؛ الذهبي،سير ،أعالم النبالء،١/١٢١المغربي، شرح األخبار،) ١١٤(

 .٢٥٤المغازي،ص )١١٥(

 .٨/٣٠٦ابن سعد،الطبقات الكبرى، )١١٦(

  .٣١/٩٢تاريخ دمشق،) ١١٧(

 .٢٦٠المعارف،ص) ١١٨(

 . ٦/٢٨اإلصابة،ج )١١٩(

 .١/٣٨ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة،) ١٢٠(

وضعها جامع الكتاب احمد راتب، كتاب الفتنة ووقعة ينظر ترجمة سيف التي ) ١٢١(

  .٢٧الجمل،ص

  .١/٢١٤اآلجري ألبي داود، سؤاالت) ١٢٢(

  .٩١الضعفاء والمتروكين،ص) ١٢٣(

 .٩١الضعفاء،ص) ١٢٤(
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وهو هارون بن المهدي بن عبد اهللا بن محمد بن علي، تولي : هارون الرشيد) ١٢٥(

-٣٧٧زادة  ينظر ابن قتيبة، المعارف،صالخالفة بعد موت أخيه موسى الهادي، لالست

٣٨١ .  

  .٤٠٨/تقريب التهذيب، ) ١٢٦(

والحجاز جبل ممتد حال بين الغور وتهامة ونجد، فكأنه منع كل : الحجاز) ١٢٧(

 .٢/٢٥٢واحدمنهما أن يختلط باآلخر فهو حاجز بينهما، ياقوت الحموي ، معجم البلدان،

 . ٨٥/القصص) ١٢٨(

 .٤٩-٤٨عة الجمل،صالضبي، الفتنة ووق)١٢٩(

 إلى السبئيةإليها بمقتل عثمان ولم يشر  وأشارالصراع  وأحداثمخنف  وأب :ينظر) ١٣٠(

لم يشر بشيء لعبد اهللا بن ف؛أما الواقدي ٩٦- ١/٧٠، نصوص من تاريخ أبي مخنف،ءبشي

سبأ وال حتى في الروايات المأخوذة عنه  في المصادر التاريخية المتاحة ولم يتوفر له 

  .ن لدى الباحث وهما  المغازي وفتوح الشام وليس فيهما لبعد اهللا بن سبأ شيءيتابسوى ك

  .١٠-٩ص ، وقعة الجمل،ألغالبي) ١٣١(

كتاب نصوص من تاريخ أبي مخنف في جزئين الذي جمعه من  :لالستزادة ينظر) ١٣٢(

د يأبناء الشهمن السقيفة وينتهي بمقتل  األوليبدأبطون المصادر التاريخية اإلسالمية، الجزء 

  .العباس السفاح يمسلم بن عقيل، والجزء الثاني ينتهي بزمن أب

لالستزادة ينظر كتاب الجمل وصفين والنهروان الذي جمعه حسن حميد السنيد ) ١٣٣(

 .الثالثة يلروايات أبي مخنف في حروب اإلمام عل

ء من قريب أو ابن سعد لم يشر لقضية عبد اهللا بن سبأ بسيرة الخليفة عثمان بشي) ١٣٤(

خليفة بن ينظر ؛وكذلك  ٤٨-٣١ص/٣بعيد، ينظر الطبقات الكبرى سيرة عثمان بن عفان،

 .١٠٨-٨٩خياط ، تاريخ خليفة بن خياط،ص

  .٦٢٢ص) ١٣٥(

، ألقسريوهو بيان بن سمعان التميمي، وكان قد صلبه خالد بن عبداهللا : محمد أبو) ١٣٦(

 . ٣/١٠٣،والملل والنحل األهواءفصل في مابن حزم، ال
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وهو مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولم يعثر له على رواية، : قنبر) ١٣٧(

  . ٧٩الطوسي، رجال الطوسي،ص

  .١٥٨ص) ١٣٨(

  .٢٠٠-١/١٩٩الغارات،) ١٣٩(

  .١١صالجمل،) ١٤٠(

  . ٤/٣٤٠تاريخ الطبري،) ١٤١(

أعين بن  نوكاواسم زرارة عبد ربه، ويكنى أبا الحسن، وزرارة لقب له، : زرارة) ١٤٢(

         ً      ً                                                            سنسن عبدا  روميا  لرجل من بني شيبان تعلم القرآن و أعتقه، فعرض عليه الدخول في 

- ١٣٣                          ً      ً                                نسبه، فرفض وكان سنسن راهبا  روميا  في بلد الروم، الطوسي، الفهرست،ص

١٣٤. 

وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو : الصادق) ١٤٣(

  .٢/٦٢،، نسب قريشستزادة في نسبه الشريف، ينظر، الزبيري، لالىسادس ائمة الهد

  . ١٦/الرعد) ١٤٤(

  .١٠٠المفيد،االعتقاد،ص) ١٤٥(

 .٥٠الفتنة ووقعة الجمل،ص) ١٤٦(

لكتاب ادو أنه بكتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسيرة عائشة وعلي، وي) ١٤٧(

قاسم  يق، تحأخرالمعروف الفتنة ووقعة الجمل ولكن بطبعة ثانية وتحقيق 

 .   ١٠٥السامرائي،ص

في مؤلفات مؤرخي ) (أياد كاظم راجح، اإلمام علي ،لمزيد من التفاصيل ينظر) ١٤٨(

 .  ١٥٠-١٤٠القرن الثالث الهجري،ص

ينظر تفاصيل ما جرى بين عمار بن ياسر والخليفة عثمان بن عفان وتأثيره على ) ١٤٩(

  .  ٩-١/٨ذر، الفتوح،ي أب

 )(لتفاصيل في كيف تصرف أبو بكر وعمر بصدقات رسول اهللالمزيد من ا) ١٥٠(

  .٤/٤٢؛ البخاري، صحيح البخاري،١/٦ينظر، أحمد بن حنبل، مسند أحمد،
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، أبي داود، )أعظم محل أفضل(ينظر االختالف بين أبي داود والترمذي الذي ذكر ) ١٥١(

  .٣/٣١٨؛ الترمذي، سنن الترمذي،٢/٣٢٥سنن أبي داود، 

 . ١/١٤١،األولياء، حلية نياألصفها) ١٥٢(

  .٦٠/التوبة) ١٥٣(

 .٢/٥٨٤بن إسحاق، السيرة النبوية،ا) ١٥٤(

؛ لالستزادة في ذلك ينظر، الذهبي، ميزان ٤/٢٢٥لطبري، تاريخ الطبري،ا) ١٥٥(

 .٣/٥٥٢االعتدال،

  . ١/٨٣أبو مخنف، نصوص من تاريخ أبي مخنف،) ١٥٦(

 . ٤/٣٧٦الطبري، تاريخ الطبري،) ١٥٧(

  . ١٤٠الضبي، الفتنة ووقعة الجمل،ص) ١٥٨(

  .٥/٥١ابن الجوزي، المنتظم في التاريخ،) ١٥٩(
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٣٤٦ 

 :قائمة المصادر
  :الكتب السماوية/   ًاوال 

 . التوراة
  ). الكتاب المقدس(اإلنجيل      

  .انجيل برنابة      

  القرآن الكريم      

  

  :األوليةالمصادر /      ً ثانيا  

  )  .هـ٦٣٠ت(د بن عبد الواحد الشيباني ابن األثير، علي بن محم

بيروت، ( الكامل في التاريخ ، تحقيق عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، ـ ١

  ).م٢٠١٠

 .)ت.طهران، د( أسد الغابة في معرفة الصحابة ، انتشارات إسماعيليان ،  ـ ٢

 ) . هـ ١٥١ت( محمد المطلبي المدني ،ابن إسحاق 

  ) . م٢٠٠٩بيروت، ( ، دار الكتب العلمية ،٢ريد المزيدي ، طف،السيرة النبوية ـ ٣

  ).هـ٤٣٥(األصبهاني، ابو نعيم،احمد بن عبد اهللا  

  ).بيروت، بال(حلية األولياء، دار الكتب العلمية ، ـ ٤

  ).الدار البيضاء، المغرب، بال(كتاب الضعفاء، دار الثقافة،  ـ ٥

  ) .هـ٣١٤ت(ابن أعثم، احمد الكوفي 

  ). م١٩٩٢بيروت ،( فتوح ، تحقيق سهيل زكار ،دار الفكر،ال  ـ ٦

  .) هـ ٢٥٦ت(، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري

  ) . ت .ديار بكر، د(التاريخ الكبير، المكتبة اإلسالمية ،  ـ ٧

  ).م١٩٨٧بيروت ( ، دار ابن كثير، ٢تحقيق مصطفى ديب ، طصحيح البخاري،  ـ ٨

  ).هـ٢٧٩ت(ذري، احمد بن يحيى بن جابرالبال 

  ،دار ١كتاب جمل من أنساب األشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي،ط ـ ٩

  ).ت.د.بيروت (الفكر، 

  ).هـ٣٢٢ت(البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٤٧ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

( كتاب البدء والتاريخ، وضع حواشيه خليل عمران منصور، دار الكتب العلمية، ـ ١٠

  ).   م١٩٩٧بيروت، 

  ).هـ٤٥٨ت(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  بيهقي ،ال

 ).بال.بيروت ( السنن الكبرى،دار الفكر ـ ١١
  ) . هـ٢٩٠ت(الترمذي، محمد بن عيسى 

،دار  ٢الجامع الصحيح، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، ط: سنن الترمذيـ ١٢

  . )م١٩٨٣بيروت ، ( الفكر،

 ) . هـ٢٨٣ت(يد بن هالل الثقفي، أبي اسحق إبراهيم بن محمد بن سع
الغارات أو االستنفار والغارات، تحقيق عبد الزهراء الحسيني الخطيب، دار ـ ١٣

  ) .م ١٩٨٧بيروت، ( األضواء، 

  ).هـ٣٧٠ت(الجصاص، أحمد بن علي 

، دار الكتب ١أحكام القرآن، ضبط نصه وخرج آياته عبد السالم محمد، ط ـ ١٤

  ).م١٩٩٤بيروت،(العلمية،

  ). هـ٥٧٩ت(ي، عبد الرحمن بن علي بن محمدابن الجوز 

المنتظم في التاريخ، تحقيق محمد عبد القادرعطا ومصطفى عبد القادر عطا،دار ـ ١٥

  ).م١٩٩٢بيروت،(الكتب العلمية،

  ) .هـ٤٠٥ت(الحاكم ، أبو عبد اهللا محمد بن محمد 

، بيروت( المستدرك على الصحيحين، تحقيق يوسف المرعشلي، دار المعرفة ،ـ١٦

  ). هـ ١٤٠٦

  ) . هـ٣٥٤ت(التميمي  محمدابن حبان ،  

  ).م١٩٩٣، دار الرسالة ، بيروت،٢صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب االنؤوط،طـ ١٧

  ) .هـ٨٥٢ت(بن حجر،شهاب الدين احمد بن علي العسقالني ا 

بيروت، (تقريب التهذيب ، تحيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  ـ ١٨

  ) .م١٩٩٥

( ، دار الكتب العلمية،٢اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل عبد الموجود، ط ـ١٩

  ).هـ١٤١٥بيروت، 

  ) .هـ٦٥٦او ٦٥٥ت(ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا المدائني 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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٣٤٨ 

، دار الكتاب العربي، ٢شرح نهج البالغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ـ ٢٠

  ) . م٢٠٠٥بغداد،(

  ) . هـ٤٥٦ت(ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري  

الفصل في الملل بين األهواء والنحل، تحقيق يوسف البقاعي، دار أحياء التراث  ـ٢١

  ).م٢٠٠٢بيروت،(العربي،

  ).هـ٢٤١ت(ابن حنبل، احمد بن محمد الشيباني  

  ) . ت.بيروت د( مسند اإلمام أحمد بن حنبل،دار صادر،  ـ٢٢

  ) . هـ٢٤٠ت(أبو عمرو خليفة  بن خياط

دار الكتب ,تاريخ خليفة بن خياط ،تحقيق مصطفى نجيب فواز وحكمت كشلي فواز  ـ٢٣

  ). م١٩٩٥بيروت ( ،العلمية 

 ).م١٩٦٦بغداد،(كتاب الطبقات، تحقيق أكرم ضياء،ساعدة جامعة بغداد على نشرة،  ـ٢٤

  ).هـ٣٦١ت(د  سليمان بن االشعث السجستاني  أبي بكر عبد اهللا بن أبي داو

  ).م٢٠٠٤دمشق،(كتاب المصاحف، تحقيق آثر جعفري، دار التكوين، ـ٢٥

  ) . هـ٢٧٥ت(السجستاني، سليمان بن األشعث 

مكة (،دار االستقامة،١اآلجري ألبي داود،تحقيق عبد العليم عبد العظيم،ط سؤاالتـ ٢٦

  ).م١٩٩٧المكرمة،

  ). م١٩٩٠بيروت،(مد اللحام ، دار الفكر، تحقيق سعيد مح سنن أبي داود،ـ ٢٧

  ) . هـ٧٤٨ت(محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز ، لذهبي ا

بيروت ، ( ، مؤسسة الرسالة ، ٩تحقيق شعيب االرنؤوط ،طسير أعالم النبالء ، ـ٢٨

  . ) هـ ١٤١٣

 بيروت ،(ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة،ـ ٢٩

  ) ت.د

  ).هـ٣٢٧ت(الرازي ،عبد الرحمن بن أبي حاتم 

بيروت، (الجرح والتعديل،تحيق عبد الرحمن بن يحيى، دار إحياء التراث العربي ، ـ ٣٠

 .  )م ١٩٥٢

  ) . هـ٢٣٦ت(الزبيري، المصعب بن عبد اهللا بن المصعب 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٤٩ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

  ) هـ١٤٢٧طهران ،(سال، انتشارات المكتبة الحيدرية،تحيق ليفي بروفننسب قريش، ـ٣١

  ).هـ٣٥٠ت ابن زكريا، احمد بن فارس، 

 ،دار الجيل،١ط تحقيق محمد عبد السالم هارون، معجم مقاييس اللغة،ـ ٣٢

  ). هـ١٤٢٠بيروت،(

  ) .هـ٢٣٠ت(ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع الزهري 

بيروت ، (الطبقات الكبرى، ،تحقيق رياض عبد اهللا،دار أحياء التراث العربي ،  ـ ٣٣

  ) .م ١٩٩٥

  ).هـ٢٦٢(ابن شبة، أبي زيد عمر

 تاريخ المدينة المنورة، علق عليه وخرج أحاديثه على محمد وياسين سعد الدين، ـ٣٤

  ).م١٩٩٦بيروت،(دار الكتب   العلمية، ،١ط

  ).هـ٢٠٠ت(الضبي، سيف بن عمر

،دار ٣الفتنة ووقعة الجمل، الكتاب قام بجمعة وتحقيقه أحمد راتب، طـ ٣٥

  ). م١٩٨٠،بيروت(النفائس،

، دار أمية ٢الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق قاسم السامرائي،طـ ٣٦

  ).  م١٩٩٧الرياض،(للنشر،

  ) . هـ٣٦٠ت(الطبراني، سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي  

،مؤسسة ١ط تحقيق احمد راتب، مسند الشاميين، الشاميين ،ـ ٣٧

  ).م١٩٦٦بيروت،(الرسالة،

  ) . هـ ٣١٠ت( الطبري ، أبو جعفر محمد بن  جرير 

،دار ٥تاريخ الطبري،تاريخ األمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،ط ـ٣٨

  ) م١٩٩٢القاهرة، ،(المعارف 

  ) . هـ٤٦٠ت( الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن  

  .)هـ١٤١٥قم، ( د القيومي، مؤسسة النشر االسالمي، ،تحيق جوا رجال الطوسي ـ٣٩

ابن أبي ).  هـ١٤١٧قم ،( د القيومي ، مؤسسة نشر الفقاهة،الفهرست ، تحيق جواـ ٤٠

  ) . هـ٢٨٧ت(عاصم ، أحمد بن عمرو الشيباني 



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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٣٥٠ 

  ) .م١٩٩١بيروت (السنة، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، دار الجيل، ـ ٤١

  ). هـ٤٦٣ت( ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا  
بيروت، (علي محمد البجاوي، دار الجيل ،في معرفة األصحاب، تحقيق االستيعاب ـ٤٢

 ).هـ١٤١٢
 ،دار المعارف،٣ط شوقي ضيف، تحقيق والسير، ختصار المغازياالدرر في ـ ٤٣

  ).   م١٩٩١القاهرة،(

  ).  هـ٣٢٧ت(ابن عبد ربة ، احمد بن محمد 

العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم األبياري ،مطبعة لجنة ـ ٤٤

  ) .م١٩٥٢القاهرة ،(،التأليف

  ).هـ٢٢٤ت(أبو عبيد، القاسم بن سالم

  ).م١٩٨٩بيروت،( كتاب االموال،تحقيق محمد عماره، دار الشروق، ـ٤٥

  ) . هـ٥٧١ت(ابن عساكر،أبو القاسم علي بن الحسن بن 

تحقيق عبد اهللا علي ،دار أحياء التراث العربي، ،  تاريخ مدينة دمشق ـ٤٦

  ).م ٢٠٠١بيروت،(

  )توفي بعد االربعمائة هجرية(ل العسكري،الحسن بن عبد اهللا ابو هال 

  ).م١٩٧٩بيروت، (الفروق في اللغة ، دار االفاق الجديدة، ـ٤٦

  ) . هـ٢٩٨ت(الغالبي ، محمد بن زكريا 

  )م١٩٧٠بغداد ، ( وقعة الجمل ،مطبعة المعارف ،  ـ٤٧

  ) . هـ١٧٥ت(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 

، مؤسسة دار ٢العين ،تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، طكتاب  ـ٤٨

  ).هـ١٤٠٩قم، (الهجرة ،

  ) . هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة ،عبد اهللا بن مسلم  

  ) .هـ ١٤١٥قم ،( المعارف، تحيق ثروة عكاشة، مطبعة أمير،  ـ٤٩

، عمان (تأويل مختلف الحديث،تحقيق سليم بن عبيد، دار الكتب العلمية ، ـ٥٠

  ).هـ١٤١٨
  ) .م٢٠٠١بيروت،(اإلمامة والسياسة،تحقيق خليل المنصور،دار ابن القيم، ـ٥١

  ) .هـ٣٢٩ت(القمي ،ابو الحسن علي بن إبراهيم 



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٣٥١ 

 في السلطة والمعارضة) اليهود(اثر مسلمي أهل الكتاب 

قم (،مؤسسة دار الكتاب،٣تفسير القمي ، تحقيق طيب الموسوي الجزائري ، ط ـ٥٢

  ) . هـ ١٤٠٤

  ) .هـ٧٧٤ت(بن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي ا 

  ) .م٢٠٠٩بيروت ( ،دار صادر ،٢البداية والنهاية، تحقيق سهيل زكار،ط ـ٥٣

  ).هـ٢٠٧ت(ابن الكلبي، محمد بن هشام 

  ).م٢٠٠٤بيروت،(،دار الكتب العلمية،٢جمهرة النسب،تحقيق، ناجي حسن، ط ـ٥٤

  )م٢٠٠٤بيروت،(،عالم الكتاب،١نسب معد واليمن الكبير، ناجي حسن، ط ـ٥٥

  . ) هـ١٥٧ت(أبو مخنف لوط بن يحيى  

تاريخ أبي مخنف، جمع وتحقيق كامل سلمان الجبوري، دار المحجة نصوص من  ـ٥٦

  ).  م ١٩٩٩بيروت،( البيضاء،

الجمل وصفين والنهروان، جمع وتحقيق حسن حميد السنيد، دار االسالم،  ـ٥٧

  ). م٢٠٠٢لندن،(

  )هـ٤٣٦ت(الشريف المرتضى، علي بن الحسن

نشر اإلسالمي،الناشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة االنتصار،تحقيق مؤسسة ال ـ٥٨

  ).هـ١٤١٥ـ قم (لجماعة المدرسين،

  ).هـ٢٢٩ت(المرورزي، نعيم بن حماد

  ) .هـ١٤١٤بيروت، (تحقيق سهيل زكار،دار الفكر كتاب الفتن، ـ٥٩

  ).هـ٧٤٢ت(المزي، أبي الحجاج يوسف 

وف،مؤسسة تهذيب الكمال في أسماء الرجال،تحقيق بشار عواد معر ـ٦٠

  ).م١٩٩٢بيروت،(الرسالة،

  ) .هـ٣٤٦ت(المسعودي،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 

  ) .ت.بيروت، د(التنبيه واإلشراف، دار صعب، ـ٦١

مروج الذهب ومعادن الجوهر،صححه ونقحه يوسف البقاعي ،دار أحياء التراث  ـ٦٢

  .)م٢٠٠٢بيروت، ( العربي

  ).هـ٣٣٦(المغربي ،النعمان بن محمد التميمي



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  
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٣٥٢ 

شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار،تحيق محمد حسن،مؤسسة النشر  ـ٦٣
  ) .ت .قم ، د( اإلسالمي،

  ) .هـ٤١٣ت(المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي  
  ). هـ١٤١٤بيروت،(،٣االعتقاد ،تحقيق عدة دار المفيد،ط ـ٦٤
  ).هـ١٤٠٣قم،(الحوزة العلمية ،االمالي، تحقيق علي أكبر غفاري،منشورات  ـ٦٥

  ).هـ١٤١ت(موسى بن عقبة
المغازي، جمع ودراسة وتخريج محمد باقشيش،نشر جامعة ابن زهر،المملكة  ـ٦٦

  ).م١٩٩٤اكادير،(المغربية
  ) . هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 

  ) . هـ ١٤٠٥قم، ( لسان العرب ، نشر أدب الحوزة ،  ـ٦٧
  ) . هـ٣٠٣ت(نسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشافعي ال 
  ) .ت .بيروت ،د( سنن النسائي ، دار إحياء التراث العربي ،  ـ٦٨
  ).م١٩٨٦بيروت،(الضعفاء والمتروكين، دار المعرفة للطباعة والنشر،لبنان ـ٦٩

  ) . هـ ٢٠٧ت(الواقدي  أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد  
  )م٢٠٠٤بيروت،(،دار الكتب العلمية ، ١ام، تحقيق عبد القادر عطا،طفتوح الش ـ٧٠
  ) م٢٠٠٤بيروت ( المغازي، تحقيق،محمد عبد القادر، ط، دار الكتب العلمية، ـ٧١

  ).هـ٦٣٠(ياقوت الحموي 
  ).م١٩٩٠بيروت،(معجم البلدان،تحقيق فريد عبد العزيز،دار الكتب العلمية، ـ٧٢

  ).هـ٢٩٢(عفر بن وهب البغدادي اليعقوبي، احمد بن اسحق بن ج
دار الكتب العلمية،  ،٢ط تاريخ اليعقوبي،علق عليه ووضع حواشيه خليل المنصور، ـ٧٣

  )م ٢٠٠٢بيروت، (
  )هـ١٨٢ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم 

  ) . ت.د.بيروت ( الخراج ، دار المعرفة ، ـ٧٤
  
  :الرسائل الجامعية/      ًثالثا 
في مؤلفات مؤرخي القرن الثالث ) (لي بن أبي طالب اإلمام ع، أياد كاظم راجح ـ٧٥

مقدمة إلى الهجري دراسة في دوره السياسي والفكري،أطروحة دكتوراه غير منشورة، 
  .م٢٠١٠كلية التربية ،جامعة القادسية،

 


