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 الممخص 

دور ينسجم مع أراء ومناقب عمي بن أبي طالب عميو   كان لمشيعة االوائل
في جميع نواحي الحياة وخاصةً فمسفتو في الحياة الدينية والسموكية   السالم

إن تالمذة واالجتماعية والسياسية والفكرية في اإلسالم لذلك يكاد يجمع الباحثين 
النواة التي أثمرت التشيع كونيم تجمعيم صفة واحدة   االمام عمي واصحابو كانوا

ىـي الـزىد واإليمان الصحيح فمم يشاركوا فيما شارك فـيو البعض من الصحابة في 
يتمتع بوالء روحي   الميل إلى الدنيا وشيواتيا ، فقد كان اإلمام عمي عميو السالم

أنعكس   صحابة رسول اهلل صمى اهلل عميو والو وسمموفكري من عدد من كبار 
إيجابا بأن أبدعوا في مجاالت فكرية شتى ، وىذا ال يعني إن التشيع الروحي 
منفصاًل عن الجانب السياسي بل انو تعبير عن إيمان أولئك الصحابة بقيادة اإلمام 

فكريا وسياسيا   عمي عميو السالم لمدعوة بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو والو وسمم
وقد انعكس إيمانيم بالجانب الفكري من ىذه القيادة بالوالء الروحي وانعكس 

  .إيمانيم بالجانب السياسي منيا بمعارضتيم لخالفـة غيره
  إضافة إلى مؤازرتيم لالمام وآلل بيتو عمييم السالم  برز رجال الشيعة االوائل إذ

ن ليا األثر العظيم في تاريخ اإلسالم ، وشجاعتيم الفذة وأدوارىم السياسية التي كا
بان كان ليم باعًا طوياًل في النواحي الفكرية بمختمف ميادينيا فقد برز منيم 
المفسرون والمحدثون والمصنفون واألدباء والشعراء الذين تركوا بصماتيم واضحًة 

ر فييم في ىذه الميادين التي وضّحوا فييا أن التشيع لالمام عمي عميو السالم قد أث
المدرسة التي خرجتيم   عمى مختمف األصعدة ، فقد كان االمام عمي عميو السالم

والمّصب الذي نيموا منو فورثوا اإلبداع ووّرثوه قي مختمف المجاالت الفكرية ، كما 
 سنوضح

اجلهود الفكرية ألوائل رجال 

   الشيعة

 

   مهند عبد الرضا محدان الكنزاويد. م. أ.    

 ذي قار جامعةكلية  اآلداب/    



                                                                     

 (1028 حزيران ) العشرونو  الرابعالعدد  

 حمدان الكنزاوي ميند عبدالرضاد. م.أ.

338 

  

 

 

 

 

 

 

       

Abstract 

Those companions ad been gathered with common characters 
like firmness and none deviated from right and early companionship 
and braveness, science, patience and believing in the case of Imam 
ALI BIN ABI TALIB ( G.B) and his sacrificing them and their 
devoting for his sake as a desire for staying close to the right and 
coming close to god with that. 

Also they had participated in spreading his case and informing 
people that he had been injustice by others plus his family and his 
companions has got form that what they had got till they had been 
expelled and been evacuated from their homes and been killed on their 
enemies hands and those who are contrary with them in opinions but 
they did not cared and they did not said that this is to much because 
they are believing in their case and their prior knowing about 
ruggedness of the road of right and rarely passable. 
Also it is non forgettable their superiority on the others on some fields 
and their creation others and so they were imams in some sciences and 
they were placers till their names were stick with that as explanation, 
and IBN ABAAS and conversations with JABIR AL ANSAARY , 
and Grammar with ABO AL ASWAD AL DOOLY , History with 
SALEEM BIN QAIS , credibility , asceticism and preaching and 
revolution against injustice with ABY THAR , braveness with 
MALIK AL ASHTAR , AMAAR BIN YASER , AL MEQDAAD 
BIN AL ASWAAD , HOTHAIFAH BIN AL YAMAAN , generosity 
with QAIS BIN SAAD and ODAY BIN HATEM..etc… 

The thought role of early 

sheeaa 
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 :  المقدمة
والميؿ لػو منػذ عيػد  برزت ظاىرة مصاحبة اإلماـ عمي بف أبي طالب 

الرسوؿ محمػد    وكاف ىناؾ مجموعة مف الصحابة الكراـ يحيطوف بو أطمؽ
عمييـ لفظة ) الشيعة ( ، ويػرى بعض المؤرخيف إف ىػذه المفظة ُحصرت بػمجموعة مف 

، والمقداد بف األسود  (ٖ)، وسمماف الفارسي(ٕ):  أبو ذر الغفاري  (ٔ)الصحابة أبرزىـ
  ،(ٚ)، وحذيفة بف اليماف (ٙ)، وجابر بف عبد اهلل األنصاري(٘)، وعمار بف ياسػر(ٗ)الكندي

 . (8)وىوالء وصفوا بػ ) األصفياء (

قد برزت كما يرى  ومف غير الصحيح أف تكوف حركة التشيع لعمي  
ف لمشيعة وجود قبميا فمف الذي كاف يقاتؿ معو ، البعض بعد معركة صفيف ، فإذا لـ يك

مع انو كاف برفقتو عدد كبير مف الصحابة الذي تكاد تجمع المصادر التي يترجـ 
 منذ ما قبؿ ذلؾ .  أصحابيا ليـ عمى مصاحبتيـ لإلماـ عمي 

) الشيعة األوائؿ ليسوا فرقة استحدثت بعد  إذًا فأصحاب اإلماـ عمي 
رحيؿ النبي   نما ترجع جذورىا إلى رواد اإلسالـ األوائؿ مف المياجريف وا 

واألنصار الذيف بقوا عمى ما كانوا عميو في عصر الرسالة وبقوا عمى تمؾ العقيدة بعد 
   وفاة النبي   فكانوا نواة التشيع وبذرتو األولى(ٜ) 

وقد عرؼ بيذه الصفة عدد مف خيار صحابة الرسوؿ   الذيف اعتقدوا
وكاف الرسوؿ الكريـ  (ٓٔ) عمي بف أبي طالب بإمامة   أوؿ مف غرس

ىذه البذرة ونماىا ورعاىا في جميع مراحؿ حياتو ويدؿ عمى ذلؾ ما اثر عف الرسوؿ 
  مف األحاديث التي أضفت سمة التشيع عمى أتباع اإلماـ عمي 

، قوؿ الرسوؿ : وأشادت بيـ وبشرتيـ بأسمى المنازؿ في الجنة ، ومف تمؾ األحاديث 
، )) يا عمي أنت وشيعتؾ ستقدموف (ٔٔ))) يا عمي أنت وشيعتؾ تردوف عمي الحوض ((

فأصحاب اإلماـ ،  (ٖٔ)، )) شيعة عمي ىـ الفائزوف (((ٕٔ)عمى اهلل راضوف مرضيوف ((
عمى الخصوص وقالوا  ىـ رجاؿ الشيعة األوائؿ الذيف شايعوا عميًا  عمي 
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ما خفيًا واعتقدوا إف اإلمامة ال تخرج مف أوالده بإمامتو وخالفتو نص ًا ووصية إما جميًا وا 
واف خرجت فبظمـ مف غيرىـ أو بتقية منيـ ، وبذلؾ فاف الشيعة قد اطمئنوا باف 

أفضؿ الخمؽ بعد الرسوؿ  عمياً    وأحقيـ باإلمامة ومف خالفيـ في ذلؾ
 .  (ٗٔ)كاف غير ذلؾ 

 الدور الفكري ألوائل الشيعة

ومف المالحظ أنو كاف ليؤالء الصحابة  دور ينسجـ مع أراء ومناقب عمي بف 
في أصوؿ القيادة و اليداية وفمسفتو في الحياة الدينية والسموكية  أبي طالب 

واالجتماعية والسياسية في اإلسالـ لذلؾ يكاد يجمع الباحثيف إف ىؤالء كانوا النواة التي 
واحدة ىػي الػزىد واإليماف الصحيح فمـ يشاركوا فيما  أثمرت التشيع كونيـ تجمعيـ صفة

شارؾ فػيو البعض مف الصحابة في الميؿ إلى الدنيا وشيواتيا ، فقد كاف اإلماـ عمي 
  يتمتع بوالء روحي وفكري مف عدد مف كبار صحابة رسوؿ اهلل   

وحي منفصاًل أنعس إيجابا بأف أبدعوا في مجاالت شتى ، وىذا ال يعني إف التشيع الر 
 عف الجانب السياسي بؿ انو تعبير عف إيماف أولئؾ الصحابة بقيادة اإلماـ عمي

 لمدعوة بعد وفاة النبي   فكريا وسياسيا وقد انعكس إيمانيـ بالجانب
الفكري مف ىذه القيادة بالوالء الروحي وانعكس إيمانيـ بالجانب السياسي منيا 

  .اه الذي أدى إلى صرؼ السمطة عػػف اإلمػاـ إلػى غػيرهبمعارضتيـ لخالفػة غيره وباالتج

إضافة إلى  مف األمور التي برز فييا صحابة أمير المؤمنيف عمي 
وشجاعتيـ الفذة وأدوارىـ السياسية التي كاف ليا األثر  مؤازرتيـ لو وآلؿ بيتو 

ة بمختمؼ ، حيث كاف ليـ باع طويؿ في النواحي الفكرياريخ اإلسالـالعظيـ في ت
ميادينيا فقد برز منيـ المفسروف والمحدثوف والمصنفوف واألدباء والشعراء الذيف تركوا 

 بصماتيـ واضحًة في ىذه المياديف التي وضّحوا فييا أف صحبتيـ لإلماـ عمي 
المدرسة التي خرجتيـ والمّصب  أثرت فييـ عمى مختمؼ األصعدة ، فقد كاف 

إلبداع ووّرثوه ، ولعؿ أىـ المجاالت التي جسّدت أدوارىـ الفكرية الذي نيموا منو فورثوا ا
 ىي :
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  القرآن الكريم وتفسيره :

القرآف الكريـ ىو كالـ اهلل المنّزؿ عمى نبّيو محمد    وىو المصدر
األساسي لمتشريع اإلسالمي ، وتفسيره احد العمـو الشرعية المتعمقة بو ، إذ ييدؼ إلى 

رعية منو بشكؿ صحيح ، وليس مف المبالغة القوؿ باف أصحاب استنباط األحكاـ الش
كانوا الرواد الذيف لعبوا الدور األكبر واألساسي في المحافظة  اإلماـ عمي 

يصالو إلينا بيذه الصورة ، فقد شيد ليـ عمـو  المسمميف بالتفوؽ عمى كتاب اهلل ، وا 
حدة مف العمـ والفقو وال ، إذ لـ يكف جميع الصحابة عمى درجة وافي ىذا المضمار

)ولـ يكف الصحابة جميعا : دراؾ حتى إف بف خمدوف قاؿ في ذلؾمستوى واحد مف اإل
نما كاف ذلؾ مختصًا بالحامميف لمقراف أىؿ فتيا ، وال كاف الديف يؤخذ عنيـ جميعًا ، وا 

ف ، فيذكر إ(٘ٔ)و ومتشابيو ومحكمو وسائر داللتو ( الكريـ العارفيف بناسػػخو و منسوخ
رجاًل جاء إلى عمر بف الخطاب وىو بعرفات ، فقاؿ : جئتؾ مف الكوفة ، وتركت بيا 
رجاًل يحكي المصحؼ عف ظير قمبو ، فغضب عمر غضبًا شديدًا ! ) خوفًا مف أف 

: ، فقاؿ: ويحؾ مف ىو ؟! فقاؿ لو (سب إلى القراف الكريـ ما ليس منويكوف أحدًا ين
طاب وسكف وعاد إلى حالو ! غضب عمر بف الخ، فذىب (ٙٔ)ىو عبد اهلل بف مسعود 

: واهلل ما اعمـ مف الناس بالكوفة رجاًل أحؽ بذلؾ منو ) وقد كاف عمر بعث ثـ قاؿ
إلى الكوفة عمار بف ياسر وعبد اهلل بف مسعود ، وكتب إلى أىميا : إني بعثت لكـ 

ما واسمعوا قوليما عمار بف ياسر أميرًا ، وعبد اهلل بف مسعود معممًا ووزيرًا فاقتدوا بي
، مما يػدؿ عمى مكانتو الفقيية (ٚٔ)وقد آثرتكـ بعبد اهلل بف مسعود عمى نفسي

  .المرموقػة

ولـ يكف ذلؾ غريبًا مف عبد اهلل بف مسعود فقد كاف أوؿ مف جير بالقراف  
الكريـ عمى المأل في مكة في وقٍت كاف ذلؾ ُيعد فيو ىدمًا وثممًا كبيرًا لكؿ ما كاف 

  (ٛٔ)بو المجتمع غيػر المسمـ فػي مكػة يعتقد 
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وُيعد حذيفة بف اليماف أوؿ مف بادر مف الصحابة لجمع القرآف الكريـ حيث 
تنّبو الختالؼ القراءات في القرآف ، فنصح الخميفة عثماف بضرورة توحيد المصاحؼ 

لقراف إذ ُيذكر انو اجتمع لغزو أذربيجاف وأرمينيا أىؿ الشاـ وأىؿ العراؽ فتذاكروا ا
فاختمفوا فيو ، حتى كاد ينشب بينيـ قتاؿ ، فمما رأى حذيفة ذلؾ االختالؼ ،ركب إلى 
عثماف بف عفاف فأخبره بذلؾ ، وأشار عميو بتوحيد القراف الكريـ ، قائاًل : إف الناس 
اختمفوا في القراف ، ؛حتى إني واهلل ألخشى أف يصيبيـ ما أصاب الييود والنصػارى 

فاستخرج  زع عثماف لذالؾ فزعًا شديدًا وأرسؿ إلى حفصة مف االختالؼ ، فف
إذ   (ٜٔ)الصحؼ التي كانت لدييا فنسخ منيا المصاحؼ وبعث بيا إلى اآلفاؽ . 

نسخوا الصحؼ في المصاحؼ ورد عثماف الصحؼ إلى حفصة ،وأمر بكؿ ما خالفيا 
لؾ ، وىذا يوحي بعظمة دور حذيفة في ذ( ٕٓ)مف صحيفة أو مصحؼ أف يحرؽ 

وحرصو عمى عدـ تحريؼ القراف الكريـ أو أدّعاء ما ليس منو بأنو مف كالـ اهلل 
 تعالى . 

وقد أثرت في حذيفة مصاحبتو لمرسوؿ الكريـ    ولألماـ عمي 
، عارفًا باآليات الكريمة وتفسيرىا ف خيرة تالمذة مدرستيما القرآنيةمف بعده ، فكاف م

مناس بيا ، فقد سألو سعيد بف العاص في فتح وأسباب نزوليا وأحكاميا مفتيا ل
طبرستاف عف صالة الخوؼ كيؼ صاّلىا النبي   فعممو بيا فصاّلىا،

، كما كانت لحذيفة بف اليماف حمقة دراسية لتعمػيـ القراف الكريـ  (ٕٔ)بالمسمميف 
، وقد ذكر ابف كثير إف رجاًل جاء إلى ابف عباس وكاف عنده حذيفة ،  (ٕٕ)وتفسيره

اؿ الرجؿ البف عباس : اخبرني عف قوؿ اهلل تعالى ) حـ ( و) عسؽ ( ، فقاؿ لو فق
 ( ٖٕ)حذيفة أنا أنبئؾ بيا 

، ريـ بػ ) حبر األمة ( لكثرة عمموالذي لقبو الرسوؿ الك (ٕٗ)إما ابف عباس 
سر القراف الكريـ فيعتبر مف مؤسسي عمـ التفسير حيث كاف يجمس في المسجد يف

بعد  ، وحتى في أباف واليتو عمى البصرة لألماـ عمي (ٕ٘). لعمـو المسمميف
حرب الجمؿ لـ يأخذه عممو اإلداري كواٍؿ عمييا مف االنصياع لمخوض بالدراسات 



                                                                      

 (1028 حزيران العشرون )و  الرابعالعدد  

343 

  رجال الشيعة ألوائلالجيود الفكرية   

القرآنية والتفسير وغيرىا مف العمـو اإلسالمية التي عرؼ بيا حيث كاف يغشى الناس 
قييـ ، حتى صار بالمسجد في شير رمضاف وىو أمير فما ينقضي الشير حتى يف

 ( ٕٙ)زعيمًا لمدرسة البصرة القرآنية 

كما قاـ ابف عباس بتقسيـ وجوه تفسير القرآف الكريـ إلى أربعة أقسػػاـ : تفسيٌر 
اليعذر احد بجيالتو ، وتفسيٌر تعرفو العرب بكالميا ، وتفسيٌر يعممو العمماء ، وتفسير 

د بجيالتو فيو ما يمـز الكافة مف ال يعممو إال اهلل عز وجؿ ، فأما الذي ال يعذر اح
ما الذي تعرفو العرب بكالميا فيو حقائؽ المغة  الشرائع التي في القراف الكريـ ، وا 
ما  ما الذي يعممو العمماء فيو تأويؿ المتشابية وفروع األحكػاـ ، وا  ومصوغ الكالـ، وا 

 ( ٕٚ)الذي ال يعممو إال اهلل فيػو مجرى الغيوب وقيػاـ الساعػة . 

ض افة إلى تقسيمو وجوه التفسير وفؽ ما ذكرنا فقد كاف لو منيجا خاصا بو وا 
القراف الكريـ في التفسير إذ كاف كثيرًا ما يستعيف بالمغة وشواىد الشعر عمى فيـ 

فانظروا في الشعر فأف الشعر : ) إذا تعاجـ عميكـ شيئًا مػف القراف وروي عنػو انو قاؿ
، وكانت حمقتو  (ٕٛ)لمغة والشعر في التفسير ، وبذلؾ كاف أوؿ مف اعتمد ا (عربي

القرآنية في مسجد جامع البصرة مف اكبر الحمقات العممية في العصر األموي، قيؿ 
، لذا فدورا بف  (ٜٕ)انو فسّر فييا في إحدى ليالي رمضاف سورة البقرة واؿ عمراف آية
نما أشير إليو بالبن اف عمى مّر التاريخ ، عباس في مجاؿ عمـو القراف الكريـ ال ينكر وا 

  (ٖٔ)كاف واهلل مثجًا يسيؿ ُغربًا (:) (ٖٓحتى إف الحسف البصري وصفو بقولو 

، ولـ يقتصر  (ٕٖ)وكاف البف عباس تالمذة أخذوا عنو القراف الكريـ وعمومو  
نما لـز حضور حمقتو الكثير مف العمماء كأبي  تالمذتو عمى عامة الناس فحسب وا 

ؿ : )الزمت ابف عباس اثنتي عشر سنة ، ما في كتاب اهلل آية الذي يقو ( ٖٖ)الجوزاء
 .  (ٖٗ)إال وسألتو عنيا ( 
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أبو األسود  كما كاف زميمو في مدرسة اإلماـ عمي بف أبي طالب 
كاف لو األثر الخالد في مجاؿ القرآف الكريـ الذي ال ينسػى وال يمحى ذكػره  (ٖ٘)الدؤلي

حيث إف ليذا العمؿ الجميؿ أىمية كبرى  (ٖٙ)الشريػؼ أال وىػو قيامػو بتنقيط المصحؼ 
تيسر عمى الدارسيف عممية قراءة آيات القراف الكريـ أو كتابتيا مف غير إرباؾ أو 

 (ٖٚ)عسر إذ تـ التميز بواسطة نقاط أبي األسود مابيف حرؼ أو أخر 

ء وقد تتممذ عمى يد أبي األسود في مجاؿ القراف الكريـ ، الكثير مف العمما 
و يقاؿ باف أبا األسود قاـ   (ٖٛ)والمسمميف الذيف دأبوا عمى الجموس إلى حمقتو العممية 

وبذلؾ يكوف أوؿ ممف قاـ بيذا العمؿ  (ٜٖ)بإعراب القراف الكريـ أباف خالفة معاوية 
 الجميؿ مف عمماء األمة اإلسالمية .

ف أتى فعندما جمعت المصاحؼ وتـ توحيد القرآ (ٓٗ)أما خزيمة بف ثابت  
بآخر آيات سورة التوبة ، ولـ تكف عند غيره مف المسمميف ، وكانت كتابتيا في 

المصحؼ تتطمب االتفاؽ مف اثنيف مف الثقات عمى سماعيا مف الرسوؿ   ،
ولـ تكف إال عند خزيمة فقاؿ زيد بف ثابت:اكتبوىا فاف الرسوؿ    جعؿ شيادة

 ( ٔٗ)خزيمة بشيادة رجميف ، فكػتبت . 

ًا اعتػبر جابػر بػف عبد اهلل األنصاري مف الطبقة األولػى مػف مفسري وأيض
وكذلؾ ابف سعيد الخدري الذي كاف لو دور ىاـ في تعميـ الناس  ( ٕٗ)القػرآف الكريػـ 

القراف الكريـ اذ كاف يجمػس في المسجد ليقػرى المسمميف خمػس آيات مف القراف الكربـ 
 (ٖٗ)ىا ال ينتقؿ إلى سػواىا حتى يتقنػػو 

احد األنصار الذيف أرسميـ عمر بف الخطاب  (ٗٗ) وقد كاف قرضة بف كعب
إلى الكوفة، وكاف ليـ دور كبير في تعميـ أىميا القراف الكريـ وترغيبيـ فيو وحثيـ 

 (٘ٗ)عميو لالىتماـ بو وعدـ االنصراؼ إلى غيػره 
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سمميف وتبييف معانييا يقـو بشرح اآليات الكريمة لمم (ٙٗ)وكاف عمقمة بف قيس         
كما إف بعض المسمميف كاف يستفتيو فيجيبيـ ويسألونو عف معاني اآليات فيعرفيـ 

ماميا  (ٚٗ)إياىا   (ٛٗ)حتى انو وصؼ بفقيو أىؿ الكوفة وعالميا ومقرئيا وا 

كػاف ممف يقػرئ الناس القراف الكريػـ ويحفظيـ  (ٜٗ)وكػذلػؾ كػاف عبيدة السمماني
 (ٓ٘)و إيػاه ويفتييـ فيػ

كاف مف أوائؿ مفسري القرآف الكريـ حتى انو قاؿ البف عباس  (ٔ٘)وقيؿ إف ميثـ     
يومًا : سمني عما شئت مف تفسير القراف الكريـ ، فاني قرأت تنزيمو عند أمير 

 –رغـ عممو  –وعممني تأويمو ، فاخذ بف عباس  المؤمنيف عمي ابف أبي طالب
 (ٕ٘)وجعؿ يكتب عف ميثـ 

كانوا أوؿ مف  وىذا يدؿ عمى إف صحابة اإلماـ عمي ابف أبي طالب       
تناوؿ القراف الكريـ بدراسة مف دوف سائر المسمميف لمعرفتيـ بعمومو التي نيموىا مف 

الذي وصفو الرسوؿ الكريـ بػ)باب مدينة  أستاذىـ اإلماـ عمي ابف أبي طالب 
عدىـ مف سائر المسمميف ، في السير في العمـ ( ومف ثـ تبعيـ تالمذتيـ او مف جاء ب

 طريؽ دراسة القراف الكريـ مستنيرا برواياتيـ وآرائيـ وفتاوييـ  بيذا المجاؿ .

 الحديث النبوي الشريف :

،  إما اصطالحًا (ٖ٘)والحديث الرواية المنقولة شفاىاً الحديث لغًة ضد القديـ ، 
فػيو كػؿ ما ينسب إلى النبي   تقرير أو الصػفات  مف قوؿ أو فعؿ أو

  (ٗ٘)الخمقػية

والحديث مف العمـو التي أوجدىا اإلسالـ ويأتي بعد القراف الكريـ ، ولو أىمية  
، ثاني مػف مصادر التشريع اإلسالميكبرى في لممجتمع اإلسالمي فيو المصدر ال

  ،فػفي القراف الكريـ األصوؿ العامة لإلحكاـ الشرعية مػف دوف التعرض إلػى تفصيالتيا
فمثال ذكر القراف الكريـ الصالة مف دوف أف يبيف أوقاتيا وأركػانيػا وعدد ركعػاتيا 
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وسجداتيػا ، فوضحيا الرسوؿ محمد    والتي قد  أمر ( ٘٘)بأحاديثو الشػريفة ،
اهلل تعالى باف يطاع الرسوؿ    فيما يأمر حيث قاؿ اهلل تعالى ما أتػاكـ
 (ٙ٘) نػتيواالرسوؿ فخذوه وما نياكـ عنو فا

دور بارز في رواية حديث  وكاف لصحابة اإلماـ عمي ابف أبي طالب 
رسوؿ اهلل    أذ اقتفوا أثره   فقاموا  بكتابة الحديث النبوي المروي عنو

فقػد قيػؿ  (ٚ٘)فجمعوا شذرات الحديث النبوي الشريؼ وشوارد السيرة وأصوؿ األخالؽ 
إذ إف أوؿ كتاب في الحديث النبوي  (ٜ٘)و رافعىو أب (ٛ٘)إف مؤسس عمـ الحديث 

أماله رسوؿ  كتاب اإلماـ عمي بف أبي طالب  –ألؼ في اإلسالـ  –الشريؼ 
اهلل  وخطو اإلماـ عمي  عمى صحيفة فييا كؿ حالؿ وحراـ ، ولػو

كذلؾ صحيفة في الديات كاف يعمقيا بقراب سيفو ، ثـ دوف أبو رافع كتاب السنف 
فكاف غاية في األىمية والتعظيـ عند المسمميف رووه بطرقيـ  (ٓٙ)والقضايػاألحكاـ وا

، الشتمالػو عمى الصالة والصياـ والحػج والزكاة  (ٔٙ)المختمفة وأسانيدىـ المتعػددة 
 .  (ٕٙ)وسائػر القضايا في أبواب مػرتبػة 

وكاف لولده عمي بف أبي رافع بعده كتاٌب في الحديث وىو عمى قدر مف 
اجد ويّعظـ مف مية الحتوائو عمى شتى صنوؼ العمـ حتى انو كاف يممى في المساألى

 وىو مف أصحاب اإلماـ عمي  -، أما ولده عبيد اهلل  (ٖٙ)قبؿ سائر المسمميف
ايضًا، فقد كاف صاحب أوؿ كتاب تدوف فيو أسماء الصحابة الذيف شايعوا 

ي رووىا عف الرسوؿ ، وما شاركوا فيو مف حروب ، وأحاديثيـ النعمياً 
  وكاف كتابو يسمى بػ )كتاب عبيد اهلل بف أبي رافع ، وىو كتاب شامؿ ،

، بؿ اعتبر ىو األوؿ في الرجاؿ  (ٗٙ)يضـ التاريخ والتراجـ واألحاديث النبوية الشريفة 
والتاريخ واعتمده كبار المؤرخيف والمحدثيف كالطوسي وبف األثير وابف عساكر وابف 

 . (ٙٙ)راعتو بضبطػو وتنقيحػو لػب (٘ٙ)حجر 
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بػأنو مف رواة األلػوؼ مف األحاديػث  (ٚٙ)وكذلؾ وصؼ أبو سعيد الخدري
، روى أحاديثو  (ٜٙ)، ولػـ يكف احد مف أحداث الصحابة افقػو منو ( ٛٙ)النبويػة الشريفػة 

 . (ٔٚ)وروى عنو عمماء السّنة والشيعة المعتبريف  (ٓٚ)عف الثقػات 

ألنصاري مف أشير رواة الحديث عف النبي كما يعد جابر ا   إذ روى
الكثير مف األحاديث الشريفة الصحيحة ، وكانت لو حمقة دراسية في المسجد يؤخذ 

، وروى عنو الكثير مف الصحابة ، ودّوف عنو كتػّاب الحديث  (ٕٚ)عنو الحديث فييا 
نبوي إف ىناؾ صحيفة ويكاد يتفؽ رواة الحديث ال (ٖٚ)ألػؼ وخمسمائة وأربعػيف حديػث 

مع العمـ انو لـ يكف  (ٗٚ)حوت الحديث الشريؼ تتصؿ بجابر بف عبد اهلل األنصاري 
يروي الحديث إال إذا كاف قد سمعو مف الرسوؿ    مباشرة ، أو تحقؽ لو كوف

مصدره صحيحًا حتى انو رحؿ الى مصر لمتوثؽ مف حديث واحد سمعو في 
  (٘ٚ)المدينة

لنيج ) التوثؽ مف الحديث الشريؼ قبؿ روايتو أو األخذ وقد سػار عمى ىذا ا
فقد اقتصرت رواية عبد اهلل   بو(  سائر صحابة اإلماـ عمي بف أبي طالب 

لمحديث عمى أف يكوف قد أخذه عف النبي (ٙٚ)بف جعفر   أو عف اإلماـ عمي
 أو مف أمو أسماء بنت عميس أو عمار بف ياسر وعنو روى الحديث الشريؼ 

 (ٚٚ)جماعة مف المسمميف 

عمى التوثؽ ( ٛٚ)وأيضًا عمؿ عبد اهلل بف مسعود وكذلؾ أبو أيوب األنصاري 
مف األحاديث الشريفة وعدـ قبوليا إال بعد ذلؾ ، فقد رحؿ أبو أيوب األنصاري إلى 

أما عبد اهلل بف مسعود مصر لسماع حديث واحد كما فعؿ جابر األنصاري مف قبؿ ، 
كنت اعمـ أحدًا اعمـ بكتاب اهلل تعالى وسّنة نبيو : لو فكاف يقوؿ    تبمغو

 (ٜٚ)اإلبؿ لذىبت إليو ألسمع منو 
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أما عبد اهلل بف عباس ) حبر األمة ( فإلى جانب نبوغو في القراف الكريـ 
وتفسيره ، كاف عممًا مف أعالـ الحديث الشريؼ وروايتو بؿ وشرحو وتعميمو وتأويمو 

 ( ٓٛ)واإلفتاء عمى ضوئو 

الذي  (ٔٛ)كاف زر بف حبيش  وكجميع تالمذة وأصحاب اإلماـ عمي
. روى عنو  (ٖٛ)كثيره  (ٕٛ)اتفؽ جميع أصحاب الصحاح بكونو ثقة صحيح الحديث 

كاف يّمُح في التحقؽ مف الحديث حتى إف رجاًل أنكر عميو ذلؾ ،  (ٗٛ)أىؿ الكوفة 
فقاؿ لو زر : ويحؾ أما سمعت رسوؿ اهلل     إف المالئكة لتحط يقوؿ ( :

 (٘ٛ)أجنحتيا لطالب العمـ ( 

، قيؿ أف مف بقي مف الصحابة مة بف قيس عالمًا بالحديث الشريؼوكاف عمق 
  بعد الرسوؿ    كاف يسألو في الحديث ، حتى أف بعضيـ قاؿ : ما

ى وىو ثقة كثير الحديث ، رو  (ٙٛ)أقرأ شيء وما اعمـ شيئًا إال وعمقمة يقرؤه ويعممو 
ومرويػاتو متفؽ عمييا في  (ٚٛ) عف الثقات وكبار الصحػابة وأمير المؤمنيف  

 (ٛٛ)الصحاح 

معرفة بالحديث إذ روى جممة مف األحاديث  (ٜٛ)كما إف لألحنؼ بف قيس
 (ٜٓ)الشريفة ونقميا عنو الكثير مف الصحابة وكبار التابعيف 

أحاديثًا شريفة عف أمير  (ٜٔ)وكذلؾ روي عف الحارث بف عبد اهلل اليمذاني   
: قاؿ لي قاؿ : عف عميوانفرد بالحديث القائؿ المؤمنيف 

النبي :  أنيف المريض تسبيحو وصياحو تيميمو ونومو عمى الفراش عبادة (
ونفسو صدقة وتقمبو جنبًا لجنب قتاؿ لعدوه، ويكتب لو مف الحسنات مثؿ ما كاف 

،قيؿ انو كاف مف أوعية العمـ إال انو  (ٕٜ)يعمؿ في صحتو فيقـو وما عميو خطيئة (
كاف ينقؿ حديث رسوؿ اهلل   بميجتو ىو فكذّبو بعض المحدثيف والرواة ، ووثقو

غيرىـ التفاؽ مضامينو مع مبادئ السنة النبوية ، وذكر إف ليجتو خاطئة آما حديثو 
 (ٖٜ)فال 
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أما سمماف المحمدي فقد وصؼ بأنو كاف محدثًا ، حدثو الرسوؿ   
وقػد  (ٜٗ)بما ال يحتممو غيػره مػف مخػزوف عمـ اهلل ومكنونو  وأمير المؤمنيف 

الذي بعثو ممؾ الػرـو بػعد وفاة رسوؿ اهلل  (ٜ٘)صنّؼ كتابػًا فػي حديػث الجاثميؽ 
  (ٜٙ) 

وكاف مصنؼ سمماف ىذا أوؿ مصنؼ ضـّ المناظرات في اإلسالـ ، وكاف 
أسئمة الجاثميؽ إضافة إلى دفاعو عف أحقية اإلماـ  ىدفو منو ، توضيح األجوبة عف 

بالخالفة ، وتعبيرًا عف والئو المطمؽ لو وتمسكو بنيجو،   عمي بف أبي طالب 
، وكبح جماح  إذ رأى إف حادثة الجاثميؽ ىي بمثابة نصرة إليية لإلماـ عمي

إجابة مف يرى غير ذلؾ وادحاض حججو سيما واف مف تقمد الخالفة قد عجز عف 
وفد النصارى مع مقدرة غيره مف المسمميف عمى ذلؾ مما يدؿ عمى انو ليس بأعمميـ 

 أو أفقييـ ، وبالتالي فأف منيـ مف ىو أحؽ منو بذلؾ !! .

إما أبو ذر فقد كاف بحرا زاخرا في كؿ مجاالت الفكر اإلسالمي ومنيا الحديث 
فقد نقؿ عف الرسوؿ   رة او ممف تحققت لو جممة مف األحاديث الشريفة مباش

: ما بالحديث ومواظبتو عمى طمبو قولو عدالتو وثقتو وروى عنو الكثير ، ومف اىتمامو
ترؾ رسوؿ اهلل    شيئًا مما صّبو جبرائيؿ وميكائيؿ في صدره إال وقد صّبو

وقيؿ إف أبا ذر ثقة حسف الحديث ال يحتاج إلى تجريح أو تعديؿ وال  (ٜٚ)في صدري 
عنو غبار ذلؾ بنص قوؿ الرسوؿ نقد فقد أزيؿ     الخضراء وال : )ما أظمت

، ولو كتاب ) الخطبة ( يشرح فيو األمور  (ٜٛ)أقمت الغبراء اصدؽ ليجة مف أبي ذر( 
التي حدثت بعد النبي   (ٜٜ)  وال تخػمو جمػيع كتب الحديث مف أف ترد جممة

،فقد وصؼ أبو (  ٓٓٔ)  مف األحاديث التي رويت عف أبي ذر مع اتفاقيا عمى صحتيا
ذر بأنو أوؿ مف تكمـ في عمـ البػقاء والفناء ) الحياة والموت ( وثبت عمى المشقة 
والعناء وحفظ العيود والوصايا وصبر عمى المحف والرزايا،وتعمـ األصوؿ ونبذ 

وىػو أوؿ مػف جمع كؿ حديث إلى   (  ٔٓٔ) الفضوؿ،وكاف يوازي بف مسعود في عمػمو 
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، ولو أيضًا كتاب) وصايا النبي ، والػذي  (ٕٓٔ) ي باب واحد وعػنواف واحػد الذي مثمو ف
 (  ٖٓٔ) شرحػو المجمسي وسماه ) عيف الحػياة ( 

وُيشار إلى إف أبا ذر ىو الذي زرع بذرة التشيع في كثير مف بمداف العالـ  
 ض أىميا،اإلسالمي آنذاؾ ال سيما البمداف التي رحؿ إلييا إضافة إلى التي التقى ببع

وكاف ذلؾ عف طريؽ تركيزه عمى أحاديث الرسوؿ الكريـ في استخالؼ أمير المؤمنيف 
واإلشادة بفضمو في اإلسالـ وحقو في الخالفة والتعريؼ بمكانتو مف  عمي 
الرسوؿ    (ٔٓٗ) 

وال يغفؿ ما كاف مف دوره في حفظ حديث رسوؿ اهلل       وروايتو ألغمب
الذي يضيؽ البحث عف الخوض بتفصيؿ أدوارىـ  أصحاب اإلماـ عمي 

( ٘ٓٔ) ومروياتيـ ومناىجيـ في الجمع او الرواية ومف أبرزىػـ : االصبغ بف نباتػو 

، وحبة بف  (ٛٓٔ)، وأويس القرني  (ٚٓٔ)مخنؼ بػف سميػـ  و  (ٙٓٔ)وجنػدب االزدي 
، (ٕٔٔ)قيس ، ويزيد بف( ٔٔٔ)وقيس بف سعد ، ( ٓٔٔ)، وقرضة بف كعب ( ٜٓٔ)جويف 

 .(ٖٔٔ)وعامر بػف وائػمة 

 الـشعــر :

ألىمية الشعر مف بيف الكالـ عند العرب فقد جعموه ديواف عموميـ وأخبارىـ 
وشاىد صوابيـ وخطأىـ ، واصاًل يرجعوف إليو في كثير مف عموميـ وحكميـ ، وما 

ـُ اْلَغاُووفَ َوالشَُّعَراُء يَ  ذكر في القراف الكريـ مف تنديد بالشعراء بقولو تػعالى تَِّبُعُي
(ٔٔٗ) 

أرُيد بو الشعراء المأجوريف المتاجريف بو الذيف يقمبوف الحقائؽ ويصنعوف مف الظالـ 
 مظموما وعكسو العكس .

ف منو ما ىو حكمو، يقوؿ وقد اعتز العػرب بالشعر كثيرًا ورأوا إ 
ا ، ومستودع وديواف أخبارى: ) الشعر معدف عمـو العرب وسفر حكمتيا (٘ٔٔ)الدينوري
، والسور المضروب عمى أثارىا والخندؽ المحجوز عمى مفاخرىا والشاىد العدؿ أياميا

يـو النفار ، والحجة القاطعة عند الخصاـ ، مف لـ يقـ عندىـ عمى شرفو وما يدعّيو 
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لسمفو مف المناقب الكريمة والفعاؿ الحميدة بيت منو أو أكثر شنّت مساعيو واف كانت 
عمى مرور األياـ واف كانت جسامًا ، ومف قّيدىا بقوافي الشعر مشيورة ودرست 

وأوثقيا بأوزانو ، وأشيدىا بالبيت النادر والمثؿ السائر والمعنى المطيؼ أخمدىا عمى 
 ( .رفع عنيا كيد العدو وغيض المحسودالدىر وأخمصيا مف الجمود و 

نتشاره واكسائر العرب ممف يعنى بالشعر  وقد كاف صحابة اإلماـ عمي
واالستشياد بو في جميع ما يمروف بو مف مواقؼ وأحداث ، إذ أوقؼ مف نظـ الشعر 
عالء شأف الديف الحنيؼ ، وقد حوت مصادر  منيـ أشعاره لخدمة الكممة الحؽ وا 
التاريخ اإلسالمي الكثير مف الشواىد عمى ذلؾ ، اذ كاف بعضيـ شعراء" أفذاذًا كقيس 

ي جسده في شعره األحداث التاريخية والمعارؾ التي سعد بف عبادة األنصاري الذبف 
، فمو  شارؾ فييا منذ عصر الرسالة وحتى خالفة أمير المؤمنيف اإلماـ عمي 

 (  ٙٔٔ) يفخر بنفسو 

 

 والخزرجيون رجال سـادة               أنا بـن سعـد زانو عبـادة                   

 إن الفـرار لمفتـى  قـالدة                          ليس فـراري بالوغى بعـادة           

 تل خير من عناق  غادة           والق  ت  لقنـي  الشـيـادة            يا رب أن       

 ( 227) :  وفي نفس الغرض لو

 وما الناس إال سّيد ومسوُد                وأني  من  القوم  اليمانيين سّيد                 

 وجسيٌم بو أعمو الرجال مديُد              وبزَّ جميع الناس أصمي ومنصبي          
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 ( 228) وقد ذكرنا انو ذكر جميع معاركو كميا بشعره ومنيا قولو : 

 

 شيـدنا وخيبـرًا وحنينـا               ح                 ــــــين  إذا الفتـذـــــــا  الــــأنن      

 وأحــد وبالنظيـر ثنينــا             د بدر وتمك  قاصمـة  الظير            بع      

وعمار  مع ولده اإلمام الحسن  كما انو قال لما أرسمو اإلمام عمي 
بن ياسر إلى الكوفة لدعوة أىميا إلى نصرتو فأنشد بعد إن خطب اإلمام الحسن 

  : (229)وعمار قائاًل 

 عميــًا  وأبـناء  النـبي  محمـد                       اهلل  إذ كـان قسمـنا  رضيـنا   بقسـم  

 ُنقبـّل  يديـو  من  ىوى  وتودد            وقمنـا   لو  أىاًل   وسيـاًل  ومرحـبـًا  

 بصـم الموالي والصفيح  الميند             فمـرنا بمـا ترضى نجبك الى الرضا      

 وان كـان مـن سودت غير مسود           ودت  غيـر  مدافـع  وتسويد  من  س

 وان تخـط ما تيـوى فغيـر تعمـّد          فأن  نمـت  ما  تيـوى  فذاك  نـريده  

 وبعد أن أجاب أىل الكوفة أنشد :

 أجابـوا ولـم يأبـوا بخذالن من خذل       جزى اهلل أىـل الكوفـة اليـوم نصـرة      

 رضينـا بتو من ناقضـي العيـد من بـدل   لـوا عميٌـّ خـير حـاف ونـاعـل     وقا    

 يسـوق بـيا الحادي المنيخ عـمى جـمل    ىمـا ابـرز ازوج النـبـي تعمــدًا      

 وما ىكـذا اإلنصاف من أعـظم بذا المـثل    فـما ىكـذا كانـت وصـاة  نبيـكم            

 اال قبــّح اهلل األمـانـي والـعـمــل     مـن مقـال لقائل       فيـل بعـد ىـذا     



                                                                      

 (1028 حزيران العشرون )و  الرابعالعدد  

353 

  رجال الشيعة ألوائلالجيود الفكرية   

المواء في صفين ) وكان لواء رسول اهلل  وقد سمّمو اإلمام عمي 
   الذي لم ير منذ وفاة الرسول   فقال قيس يبث روح الجياد في

 (210)العسكر

 (212)ولو يخاطب معاوية: 

 إذ  نحـن   فـي  البـالد   تأينـا       لتوثب في الحـرب     يـا بـن ىند دع ا        

 شئـت بمـن شئت في العجاج الينا           نحـن مـن قد رأيت فأدن إذا                     

 ـًة أسرينــا         ـــــوان   شئـت  محض  ان  بـرزنا  بالجمـع نمقـك في الجمـع          

 ـو   فـي   حربنـا ابـويـنا              ــــــتدعـ  ي المفـيف نمقـاك في الخـزرج  فألقـنا ف        

 ليـس  مّنا  وليس  منك اليوينا              أي  ىـذيـن  ما   أردت   فخــذه               

   

أما أبو األسود الدؤلي فقد كاف شاعرًا مجيدًا ، لـ ُيستدؿ عمى انو أدرؾ الرسوؿ 
   كما أنو تميز مف بيف  (ٕٕٔ)وشيد بدرًا مع المسمميف اال مف خالؿ شعره

شعراء اإلسالـ عامة وشعراء العصر األموي خاصة مف خالؿ قصائده ونفسو 
ولو ديواف شعر تناوؿ فيو مختمؼ األغراض الشعرية كالمديح واليجاء  ،(ٖٕٔ)الشعري

و مع شخصيات مجتمعو والرثاء والحكمة والزىد والوعظ ، كما جّسد بعض مواقف
 (ٕٗٔ)كقولو:  بأشعاره ، ولو أشعار كثيرة ورائعة في اإلماـ عمي 

         دد   ــــــــــبريل لو مـوج مــع النـبي  ىذا المـواء الـذي كـّنا نخـف بـو          

 ان ال يكـون لو مـن غيرىم أحـد         ما ّضـر مـن كانت األنصار شيعتو            

 المشـرفية   حتـى  يفتـح  البمد             قـوم  اذا  حاربـوا  طالـت أكفيم            
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 رأيـت البـدر راق  الناظرينا                 إذا  استقـبمت وجـو أبـا حسين              

 بأنـك خيـرىتا حسبًا ودينـا               وقـد عممـت قـريش حيث كانت             

 

ومما يذكر أف زياد كاف يوقع فيو ويبغي عميو لدى اإلماـ عمي) قبؿ استمحاؽ     
 ( ٕ٘ٔمعاوية لو ( فالمو أبو األسود في مواضع عّدة منيا قولو : ) 

 والقول  يكتـب  عند  اهلل والعمل            نبئـت  أن  زيادًا  ظّل يشتمني                   

 وقبل  ذلـك  ما  خّبـت  بو الرسل           قمت  لو            وقد  لقيت  زيـادًا  ثم       

 عرضي  وأنـت اذا ما شئت منتقُل            حتى َم تسـرقني فـي كـل مجمعة              

 إن  قـد  ظممـت ومستعٌف ومعتذل          ومكفـل  اهلل  بالعتـبى  ومعـترف               

 في  كـل  منزلـة  يبمى بيا الرجل           يومًا لشيمتو            كل  أمـرئ  صائر      

     

ورغـ إلحاح زياد بالتعريض بو وشتمو لـ يكف أبو األسود مباليًا بو ويوضح ذلؾ  
 ( ٕٙٔ)قولو: 

 وأعـرض عـنو وىـو بـاٍد مـقاتمـو        رأيـت زيـادًا  يجتويني  بشره                        

 لــو عــادة قامـت عميـيا شمـائـمـو     وكـل امـٍر واهلل بالنـاس عالم                        

 ر أوائمــو      ــــــل امــدعـو كــــذلك يـــــــكــ  تعـودىا فيـما مضى من شبابو                        

 و لجيل يحـذي الفحـش من ال يعاجما وذو  ويعجَبـُو  صفحـي  لو وتحممي                        

 ـمــو  تتتــو عامــل فـيــــو معـمـــكـالنا عـمي  فقمـت  لو ذرني  وشأني أننا                            
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واؿ بيتو حتى في الفترة التي  وظؿ أبو األسود مواليًا لإلماـ عمي 
انو لـ يخؼ في الحؽ وأنصارىـ ، إال  ضّيؽ األمويوف فييا عمى آؿ البيت 

لومة الئـ وكاف موقفو صريحًا وكثيرًا ما عّبر عنو بشعره فقد أنشد أثر سوء معاممة 
 (ٕٚٔ)األموييف لمعموييف : 

 

 تم  وانتم  أخـــر األمم            ــــــماذا فعم  ماذا  تقولون  إن  قال النـبي لـكم                  

 ى ضرجوا بدم                    ــارى وقتمــــمنيم اس  محـرمتي           بأىل بيتي وأنصاري و          

 أن تخمــفوني بسوء في ذوي ورحـمي     ما كان ىذا جزائي أن نصـحت لكـم                

 

ولمكانة أبي األسود العممية يكاد ال يخمو شعره مف التحريض عمى حب العمـ      
 (ٕٛٔ)فنراه يقوؿ :  والتعريؼ بمكانة العمماء

 فأطمـب ُىديت فنون العمم واالدبا              العمم زيٌن  وتشريف لصـاحبو                          

 حتى يكـون عمى ما زانو حدبـا              ال خير فيـمن لو أصـل بال أدب                         

 نعم القرين إذا ما صاحب صحـبا              و              العمم كـنز  وذخر  ال نفاذ ل              

 

ولـ يقتصر شعر أبي األسود عمى ضرب واحد مف فنوف الشعر وىذا يدؿ عمى 
مقدرة أدبية كبيرة ، فقػد كتب قصائػدًا غزليػة مف أشيرىػا تمػؾ القصيدة التي كتبيا في 

 (ٜٕٔ)جارة لو نصرانية تدعى أـ خالػد قائػاًل : 
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              فقمـت  ذروىا كل نفس ودينيا             يقولـون   نصـرانية   أم خـالد              

                     فأن  ليا  وجيـًا جمياًل  يزينيا  فأن   تـك   نصرانية   أم خالد                          

 كذاك عتاق الطير زرق عيونيـا                    وال عيب فييا غير زرقة عينيا                       

وكثيرًا ما نسخ الشعراء أو انتحموا دررًا مف أبيات أبي األسود ونسبوىا ألنفسيـ ،   
كممة أو إضافة أخرى أو تقديـ حرؼ أو تأخيره ، فال يكاد امرءًا يسمع مطمع ٓبإبداؿ 

بادر الى ذىنو اف قائمو ىو _ البيت القائؿ: ) وما طمب المعيشة بالتمني ( اال ويت
احمد شوقي _ إال إف الحقيقة إف ذلؾ البيت ىو ألبي األسود الدؤلي قالو ضمف 
قصيدة لو قبؿ أربع عشر قرنًا ، يخاطب بيا أبنو ) أبا حرب ( الئمًا إياه عمى 

 ( ٖٓٔتقاعسو عف طمب الرزؽ ولزومو الدار قائاًل فييا: ) 

 

 ولكن القِ   دلوك في الـدالء                                       لتمنيوما   طمب  المعيشة با        

 تجئك  بحمأة   وقميل  مـاِء                               تجئك    بممئيا  طورًا  وطوراً        

     تحيل عمى المقادر والقضـاِء                وال تقعد  عمى   كسل  التمني                   

 بأرزاق الرجال من السمـاء                              فأن  مقادر    الرحمن  تجري       

 وعجز المرء اسباب البـالء                                مقـّدرة  بعـج أو  ببـسـط       

                    وبعض الرزق يكسب بالعناءِ    وبعض الرزق في دعٍة وخفٍض                   

ريًا ، ووصؼ بأنو شاعر حسف كما كاف ألبي الطفيؿ عامر بف واثمو ديونًا شع
وقد ضّمف شعره كثير مف األبيات توضح حبو ووالئو المطمؽ ألمير  (ٖٔٔ)الشعر

ال يبالي واف انشدىا بحضرة أعداء اإلماـ عمي  المؤمنيف 
، فعندما (ٕٖٔ)

معاوية يرغب بمقاء أبي الطفيؿ وكسبو إلى صفو ألنو كاف ، كاف استقر األمر لمعاوية
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كثيرًا ما يناؿ معاوية في شعره ، حتى اف أنصار معاوية كانوا كثيرًا ما يردوف عميو 
ذلؾ تارة شتمًا وتارة تيديدًا ، فقد كاف عمرو بف العاص ومرواف بف الحكـ كثيري 

 (ٖٖٔ)اإلساءة ألبي الطفيؿ حتى أنو قاؿ : 

إال أف معاوية قد عرؼ عنو الدىاء والمكر ومف ذلؾ انو كاف يميؿ إلى كسب 
أعدائو عف طريؽ الميف ، فجعؿ يكاتبو ويتمطؼ لو حتى أتاه فمما قدـ عميو ، سألو 
معاوية    قائاًل : يا أخا كنانة مف أحب الناس إليؾ ؟ فبكى أبو الطفيؿ ثـ قاؿ : ذاؾ 

ىا وأشجعيا قمبًا وأشرفيا أبًا وجدًا وأطوليا باعًا وأرجحيا ذراعًا إماـ األمة وقائد
وأكرميا طباعًا واشمخيا ارتفاعًا ، فزجره معاوية ثـ قاؿ : ما ىذا أردنا كمو ! فقاؿ أبو 

 ( ٖٗٔ)الطفيؿ : وىؿ أنا قمت العشر مف أفعالو ثـ انشد : 

 

 

 بحكم  بن  ىنـد  والشقي سعيـد                          أيشتمني  عمرو  ومروان  ضمـةً              

 اذا  استفاضـوا فـي الحديـث قرود             وحول  بن  ىنـد  شائعـون كأنيم                      

 تطيع    شديد             ورّدك  ما  ال  تسـ    يعّضون  من  غيض عمى أكفيم                         

 لتمك  التي  يشجـي  بيا لـرصود                 وما  مسّني  اال بـن  ىند  وأنني                       

 تراقبو   والشامتـون    شيـود                            كما بمغـّت  ايام   صفين  نفسو              

 يخب  بيا  رجـب  البنان  عنود                  والرمـاح    تنوشو           فمم  يمنعوه               

 ومروان عن وقـع السيوف يحـيد               وطارت لعمـرو في الفجاج شفية                         

 د             وعندي  لو  في الحادثـات مزيـ   وما  السـعيد   ىمة  غير نفسو                         
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 إذاصطـفاه وذاك الصير ُمّدخر                             صير   النـبي   بذاك اهلل أكرمو                     

         بٍخ  بٍخ ىنالـك فضل مالو خطر              فقام باألمـر والتقوى أبو حسـن                        

             وال ييـاب وان أعدائو كثـروا                      ال يسمـم الَقرن منو أن الّم بو              

 ال يدفع الثكل عن أقرانو الخدُر                    من رام صولتو وافى  منيتو                              

 ثم قال : 

  وآل ياسيـن وآل الزمــر                            اشيــد    بـاهلل    وآالئـو              

    بعـد  رسول  اهلل خير البشـر       طالب                عمــي  بن  أبيأن                

 من حاد عن حب عمي كفـر                لو  سمعوا  قول نبي اليدى                            

 

ولـ يقتصر شعر أبي الطفيؿ عمى الجانب السياسي الذي تركز عمى مفاخرة 
نما تعداه إلى ألىؿ البيت أعدائو أو الرد عمييـ أو بياف أسباب والئو ، وا 

أغراض الشعر األخرى فمو أشعار رائعة في الحكمة والفخر واليجاء والغزؿ 
  .(ٖ٘ٔ)والمدح

شعراء" معروفيف اال انيـ كانوا  ولـ يكف بعض أصحاب اإلماـ عمي 
فرسانًا شجعاف ، فكاف مف حؽ أنفسيـ عمييـ اف يفتخروا بيا ، فكاف البد أف يجسّدوا 

ؾ بأبيات مف الشعر ، لذا نجد لبعضيـ أشعارًا نادرة ُحصرت أما بالفخر بالشجاعة ذل
او بمواالة اؿ بيت رسوؿ اهلل     : كقوؿ المقداد بف األسود(ٖٔٙ) 

   أبـيـد الّضـد بالسـّمر العــوالي            أنا الــمقداد يـــوم النـزال                         

 طميـق الحـّد فـي أىـل الضـالل              وسيفـي في الوغى أبدًا صقيل                         
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 قوم  يجـيد الطعن في يـوم النـزال            معـي   مـن   آل  كندة  كل                           

 فـوارس فـي القـتاِل             اذا التـحم ال   فيـا ويل العدا والروم  َمنا                                   

   لنـخٍل بقعـّيا الفوارس بالنصـال              وىــم  صـرعى كأعـجاٍز                           

أمػا عػمار بف ياسر فمـ ترد لو إال أربع مقطوعات شعرية بمناسبات مختمفة          
 (  ٖٚٔ) مفتخرًا بشجاعتو : 

 

   أفـني بسيفي عصـبة الكفــار              يمـام  الفارس  الكـرار             أنا ال             

 وقام سـوق الحـرب مـن عمـار              إن حالـت الخـيل  بال إنكـــار                         

            صمـى عميـو الـواحـد القـيـار   حمـى لـدين المصطفى المختار                        

 ما بـان لـيل أو ضاء نـيـاِر              وآلــو وصــحبـو األخيـار                           

 (ٜٖٔ)بعض األبيات الشعرية ، ومنيا قولو :  (ٖٛٔ)وكذلؾ كاف لعدي بف حاتـ     

 

  حم               وابـن بـديل فارس  المال  أبـعـد عمـار وبعــد ىاشـم                         

               فقـد عضضـنا أمـس باألباىم  ترجـو البـقا مـن بعد يا بن حاتم                  

 ليـس أمـرؤ من يومـو بسـالم               البـد ان يحمـى حمـى المحـارم                    

اعة والبسالة والبطولة ، اذ تدؿ جميعيا عمى الشج (ٓٗٔ)وثمة اشعار لمالؾ االشتر    
 (ٔٗٔ)تجمى أغمبيا في الفخر والحرب كقولو : 
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             وأغمـقت يـوم الوغـى أبوابـيا    انـي اذا ما الحـرب ابـدت نابيا                        

                كنـا   قدامـيـا ال اذنـابـيا    ومـزقت مـن حنـق  أثـوابيا                            

 مـن ىابيـا اليـوم فمن اىابيا               ليـس العـدو دوننا اصحابيا                            

 ال طعنيـا أخشـى وال ضرابيـا                                

 

 النـحـو :

نو ،  والنحػو القصد ويكػوف ظرفًا واسمًا وم( ٕٗٔ)ىو انتحاء سمة كالـ العرب 
، بو أحواؿ الكالـ مف حيث اإلعالؿ وقيؿ اف النحو عمـ يعرؼ (ٖٗٔ)نحو العربية 

وقيؿ ىو المعرفة بأصوؿ يعرؽ بيا صحة الكالـ وفساده ، وبو تعرؼ قواعد المغة 
العربية وأحواؿ التراكيب المغوية ، في البناء واإلعراب وغيػرىا ، وكػاف العرب يتكمموف 

وبعد عممية الفتوح والتحرير  (ٗٗٔ)مـ النحو عمى السميقػة لغتيػـ الصحية قبػؿ نشوء ع
 (٘ٗٔ)تعمـ أبناء البالد المحررة المغة العربية ودخؿ الفساد الى ىذه المغة وشاع المحف

فييا وصار بعضيـ يخطي حتى في قراءة آيات  القراف الكريـ السيما وقد سكف 
  ،ضت العبارات لمفظ الخاطئاألمصار اإلسالمية جالية تتكمـ لغات أخرى ومف ثـ تعر 

 ،(ٙٗٔ)فدعت الضرورة إلى تقويـ المساف العربي حتى ال يتعرض القراف الكريـ لمتحريؼ
فكاف ظيور عمـ النحو عمى يد أبي األسود الدؤلي تمميذ اإلماـ عمي بف أبي طالب 

 فقد روي عف أبي األسود انو قاؿ : ) دخمت عمى أمير الذي اخذ عنو النحو ،
فقاؿ لي : إف األعاجـ قد دخمت في الديف كافة ، فضع لمناس شيئًا  يف المؤمن

يستدلوف بو عمى صالح ألسنتيـ ، ثـ أخرج لي رقعة فييا : الكالـ كمو اسـ وفعؿ 
وحرؼ جاء لمعنى فاالسـ ما أنبأ عف المسمى والفعؿ ما أنبأ عف حركة المسمى 

اؿ لي زده وتتبعو فجمعت أشياء والحرؼ ما أنبأ عف معنى وليس بأسـ وال فعؿ،ثـ ق
، رج مف عمـ النحو شيئا بادئ األمروكاف أبو األسود ال يخ (ٚٗٔ)ثـ عرضتيا عميو 
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حتى بعث اليو زياد بف أبيو اباف واليتو عمى البصرة ) أثر سماعو رجاًل يقوؿ : مات 
ود : أف ابانا وترؾ بنوف . فقاؿ زياد : مات ابانا وترؾ بنوف ؟! ( فقاؿ زياد ألبي االس

، بو كتاب اهلل ، فأستعفاه مف ذلؾ أعمؿ شيئًا تكوف فيو إمامًا ينتفع الناس بو وتعريب
 المََّو َبِريٌء ِمَف اْلُمْشِرِكيَف اف   : و األسود قارئًا يقرأ قولو تعالىالى اف سمع أب

َوَرُسوُلُو 
بكسر حرؼ الالـ في كممة ورسولو ، وقد كاف بعض األعراب  (ٛٗٔ)
جالسًا ، فقاؿ : أيبرأ اهلل مف رسولو ؟! فقاؿ أبو األسود : ما ظننت أمر  الفصحاء

الناس يصؿ إلى ىذا ! ثـ رجع إلى زياد فقاؿ لو : افعؿ ما أمرني بو األمير ، فأعّني 
بكاتب لقف يفعؿ ما آمره بو وأقولو لو ، فأتي بكاتب فمـ ُيرضو ، فأتي بآخر ، فقاؿ لو 

فتحت فمي بالحرؼ فأنقط نقطة فوقو عمى أعاله ، فاف  أبو األسود : إذا رأيتني قد
ضممت فمي فأنقط بيف يدي الحرؼ واف كسرت فأجعؿ النقطة تحت الحرؼ فأف 

، وقد اختمفت الروايات  (ٜٗٔ)أتبعت ذلؾ بشيء مف غّنة فأجعؿ مكاف النقطة نقطتيف 
انو ، ومنيا جمعت عمى إف واضعو ىو أبو األسودفي سبب وضع النحو إال إنيا أ

سمع ابنتو في يـو شديد الحر تقوؿ ؟ ما اشد الحر ؟ فقاؿ ليا : القيظ ، وىو ما نحف 
فيو يا بنية . ) جوابا عمى كالميا ، ألنو استفياـ ( فتحيرت وباف لو خطؤىا فعمـ أنيا 
أرادت التعجب ، فعمؿ باب الفاعؿ وباب المفعوؿ بو وباب التعجب وباب االستفياـ 

وبيذا فأف أبا األسود الدؤلي ىو واضع عمـ النحو والذي  (ٓ٘ٔ)حووغيرىا مف أبواب الن
، وأوؿ مف نقط حروؼ المغة العربية ، ثـ اخذ  أخذه عف أستاذه اإلماـ عمي 

عنو النحو جممة مف طمبة العمـ في مسجد جامع البصرة فبرعوا في ذلؾ وكانوا رواد 
أبي األسود الذيف اىتموا بعمـ  الى يومنا ىذا . ولعؿ ابرز تالمذة ( ٔ٘ٔ)ىذا العمـ 

النحو بعده وأخذوا عمى عاتقيـ النيوض بيذا العمـ وتطويره مف خالؿ تدراسو 
: عطػاء وأبػو حػرب ثـ نصر بف عاصـ ؼ فيو ووضع األسس والقواعد لو ىـوالتصني
،  (٘٘ٔ)، وميموف (ٗ٘ٔ)، وعنبسة بف معداف الفيؿ (ٖ٘ٔ)ويحيى بف يعمر ،(ٕ٘ٔ)الميثػي 
ـ ممف مثؿ الطميعة األولى لرجاؿ النحو العربي المذيف حفظوا المغة مف كافة وغيرى

 (ٙ٘ٔ)المؤثرات الخارجية 
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ولـ يذكر دور مماثؿ لدور أبي األسود الدؤلي في عمـ النحو ممف سبقو سوى       
 أو غيرىـ مف سائر المسمميف .   بػف أبي طالب  اإلماـ عمي

 التدوين التاريخي :

كػ ) أبي  انفػرد بعض صحابة وتالمذة أمير المؤمنيف اإلماـ عمي كمػا 
األسود الدؤلػي ( بوضع عمـ النحو وفروعو ) قواعده وأقسامو ( فقد كاف ألحدىـ 

قيس الياللي أوؿ مؤلؼ في قصب السبؽ في التدويف التاريخي ، فقد وضع سميـ بف 
ت كتاب أقدـ لتي عند أىؿ البي، اذ ال يوجد بعد كتاب اهلل تعالى وشروحو ااإلسالـ

، لتاريخ اإلسالمي، في ظروؼ خطيرة، حيث قاـ سميـ بف قيس بتدويف العقائد وامنو
يصالو إلى مف بعده وانفراده بيذه  مغامرا بحياتو في سبيؿ جمعو وتاليفو وحفظو وا 
الصفة دوف سواه عمى الرغـ مف ما ذكر مف كوف أبو رافع او عبد اهلل بف أبي رافع 

مف المعاصريف لو أو مف  (ٚ٘ٔ)مماف أو أبي ذر أو االصبغ أو الحارث اليمذاني أو س
تاله إنيـ كانوا أوائؿ مف صنؼ الكتب في اإلسالـ ، إال أف ما يميز كتاب سميـ بف 
قيس عف كتبيـ ، ىو عدـ وصوليا إلى ما بعدىـ عمى عكس كتاب سميـ الذي حفظ 

لمصادر التي تعتمدىا الشيعة وتعوؿ ويعد كتابو مف أىـ ا (ٛ٘ٔ)إلى يومنا ىذا 
  (ٜ٘ٔ)عمييا

وغيره مف صحابتو  في كتابو ما سمعو مف عمي  (ٓٙٔ)وقد ذكر ُسميـ 
مما وقع بعد رسوؿ اهلل كسمماف والمقداد وابي ذر    مف الردة أو ما

وقد ُنعت كتاب سميـ ( ٔٙٔ)، ورسائؿ اإلماـ الى معاوية  تعرض لو أىؿ البيت 
س بأنو أبجد الشيعة وأوؿ كتاب اظير أمرىا وعنو نقؿ الكثير مف المصنفيف بف قي

 (ٕٙٔ)الشيعة في كتبيـ 

لذا فاف الشيعة َمدينة ليذا المؤلؼ الشجاع الذي مأل فراغًا لـ يشغمو غيره اذ 
دوف الحقائؽ التاريخية العائدة لتمؾ الفترة ، بمنيجية اتسمت بالصراحة عمى الرغـ مف 

الخانقة ، اذ كتبو سميـ في عصر المنع المطمؽ مف تدويف أحاديث ظروؼ تأليفو 
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النبي    وحتى ما يتعمؽ منيا بالسنف واألحكاـ الشرعية حتى في المساجد
وحتى إذا كاف رواتيا كبار الصحابة فقاـ بتدويف ىذه الحقائؽ وجمعيا في كتابو وكاف 

 وزيف العابديف  اغمبيا قد أخذه عف األئمة األطيار عمي والحسف والحسيف
والصحابة الثقات ويكتبيا في كتابو عمى خوؼ ووجؿ لئال يطمّع عمييا أحدًا فيتمفيا أو 
يقتؿ كاتبيا ، ومف جية أخرى فقد دّوف سميـ مخالفات حكاـ عصره الذيف كاف يعيش 
معيـ ، ونجح في إخفاء ذلؾ عف عيونيـ ، فقد كاف لحرصو عمى كتابو يحممو معو 

 نقالتو العديدة خصة بعد أف اخذ األمويوف يطاردوف شيعة عمي في إسفاره وت
 وفي اخر عمره عندما كاف الحجاج يتبع مف بقي مف أصحاب اإلماـ عمي 
ثـ عبر  –ليقتميـ ، وتنقؿ مف بمد إلى بمد ما بيف نجد ومكة والمدينة والكوفة والبصرة 

فنزؿ بدار صديقو أّباف بف الى ارض فارس ، وفييا حط رحالو مرغما أياه المرض ، 
وفييا جاءه األجؿ وكاف قد اخذ قبؿ موتو عمى أّباف المواثيؽ  (ٖٙٔ)أبي عياش 

وكشؼ لو حقائؽ عاشيا وشاىدىا ودونيا وقرأ عميو الكتاب وأودعو عنده  ،والعيود
ليوصمو الى اىمو ، فحافظ أّباف عمى األمانة وحمؿ كتاب سميـ الى عمماء البصرة ، 

الرواة والعمماء رغـ الظروؼ السياسية الصعبة حتى انتشرت نسخة فنسخو بعض 
 .  (ٗٙٔ)بشكؿ صار معو ال يخشى عميو مف االندثار 

 : نشر مذىب أىل البيت 

الدور األكبػر في نشر  لقد لعب أصحاب أمػير المؤمنيف اإلماـ عمي 
دعوا إلى  أتيا إقداميـ إذوالتشيع ليـ في كؿ ارض وطمذىػب أىػؿ البػيت 

  ،، متخذيف القراف الكريـ والحديث الشريؼ وسيمة لذلؾ بقدر مف الذكاء والمرونةالتشيع
مف خالؿ تعريؼ الناس بفضميـ وسيرىـ وتاريخيـ وشرح ما ذكر فييـ مف القراف 

الكريـ ، فكانوا محؿ التعظيـ والثقة عند كؿ الناس لمكانتيـ مف رسوؿ اهلل    
  ،ىنا تجاوب معيـ المسمموف وكاف ليـ األثر البالغ في ذلؾومف  واإلماـ عمي 

ية في قمب الشاـ ) معقؿ فقد تمكف أبو ذر الغفاري مف تأسيس قاعدة شعبية عمو 
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( ، فال يزاؿ في قرية الصرفند بيف صور وصيدا مقاـ معروؼ باسـ أبي ذر األموييف
عمى غور األردف  الغفاري اتخذ مسجدا معمورا ، ومقاـ أخر في قرية جس المشرفة

 كما تمكف مف كسب –وكمتاىما مف قرى جبؿ عامؿ والمقاماف إلى اآلف معروفاف 
وكاف (  ٘ٙٔ)) اذ نفػاه عثماف بف عفاف إلى ىنػاؾ ( أنصار ومواليف لو في جبؿ عامؿ

حتى قيؿ انو  (ٙٙٔ)لو الكثير مف المناظرات مع أىؿ الشاـ بخصوص حؽ آؿ البيت 
صفو ، فبعث  يف مما جعؿ معاوية يتودد لو محاوال كسبو إلىافسد الشاـ عمى األموي
، فأنكر أبو ذر ذلؾ وقاؿ : إف كانت مف عطائي الذي لو بثالث مائة دينار

حرمتموني منو عامي ىذا أقبمتيا ؟! واف كانت صمًة فال حاجة لي بيا . ) وىذا يدؿ 
لقبوؿ حديثو  عمى إف معاوية قد حرمو عطاءه في بادئ األمر فمما أحس منو خطراً 

عند أىالي الشاـ وتقديرىـ لو لمنزلتو مف الرسوؿ   وصحبتو لو وبالتالي تأثرىـ
بو وسماعيـ منو وطاعتيـ لو ، فحاوؿ معاوية استمالتو واسترضائو بتعويضو عف 

: ر، فقاؿبمائتي دينا  (ٚٙٔ)كما بعث اليو ابف مسممة الفيري عطائو المحتجز عنو (،
ة قصر الخضراء مني تبعث الي بماؿ ؟ وردىا ، وبنى معاويأما وجدت أىوف عميؾ 

: يا معاوية اف كاف ىذا مف مالؾ فيو اإلسراؼ واف كاف مف ماؿ بدمشؽ فقاؿ أبو ذر
، وظّؿ أبو ذر يوضح الىؿ الشاـ يانة ؟! فأخرجو معاوية الى القرىالمسمميف فيي الخ

ف التقى ، لـ ير عالجًا ليا سوى أمورًا وصفيا بأنيا حقًا ُيطفا وباطال يحيا وابتعادا ع
بأف يبوح بمواالة آؿ البيت ويدعوا ليـ فماؿ إليو أناس خالؿ تجوالو في الشاـ 
وضواحيو يأمر بالمعروؼ وينيى عف المنكر دوف خوؼ أو سطوة ، فكاف أولئؾ بذرة 

 كما وصؿ التشيع إلى  (ٜٙٔ)ثـ اخذوا يكثروف شيئًا فشيئًا   (ٛٙٔ)التشيع األولى ىناؾ 
ىػ  عمى يد مجموعة مف  ٕٓمصر منذ اليـو الذي دخميا اإلسالـ فيو عند فتحيا سنة 

ومنيـ المقداد بف األسود الكندي ومحمد بف ابي بكر  أصحاب اإلماـ عمي
وأبو رافع وأبو ذر الغفاري وأبو أيوب األنصاري ، وعمار بف ياسر الذي زارىا في 
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منذ عيد الرسوؿ  ف بفكرة التشيع لعمي خالفة عثماف ) ىؤالء الذيف كانوا يؤمنو 
   المبايعيف لو طوعًا ورغبًة ( فمما بعث اإلماـ  قيس بف سعد أميرًا

عمى مصر بايع أىميا طوعًا إال قرية يقاؿ ليا )) خربتا (( ومثؿ ذلؾ نواًة لممذىب 
 ي العمػوي فييا رغػـ تغمب األمويػوف عمييا بعد ذلؾ ، وقتميـ والي اإلماـ عم

محمد بف أبي بكر بشكؿ بشػع حيث وضعوا جثتو بعد قتمو في جوؼ حمار ميت 
 . ( ٓٚٔ)واحرقػوىا بالنػار 

في  وقد كاف لسمماف المحمدي دور في نشر التشيع آلؿ البيت       
، ولحذيفة بف اليماف وجابر اليماف وجابر بف عبد اهلل األنصاري مثؿ ذلؾ (ٔٚٔ)المدائف

 .(ٕٚٔ)في الحجاز 

دور  وقد مثؿ ىؤالء الصفوة الخالصة مف أصحاب اإلماـ عمي          
أجيزة الدعاية واإلعالـ لمتشيع فقد وجد التشيع حيث يوجدوف وكاف ينبت حيث 

سالحيـ الوحيد لنشره كتاب اهلل وسّنة نبيو الكريـ   ،يحموف   . 

 الخطابة :

أدى تتممذ صحابة أمير المؤمنيف    مالزمتيـ لو وسموكيـ عمى يده و
طريقو ورغبتيـ في السير عمى نيجو والتحمي بصفاتو إلى تقدميـ في العمـو الدينية 
وتظمعيـ في عممي الكتاب والسنة وفنوف البالغة وتمكنيـ مف الكالـ وسرعة البدييية 
وبراعة التفكير والنطؽ بضروري الكالـ الذي يغني عف كثيرة بقميمو ويبمغ غايتو مع 

يضـ مف فنوف المحسنات والبديع درره ، واإليجاز في موضعو واإلطالة قصره و 
والسرد إذا احتيج إلييما مع بالغة المنطؽ وطالقة المساف ومعرفة مناىج الحجج 

 والمناظرة وأساليب إلقاء الخطابة فكانوا أمراء الكالـ في تاريخ اإلسالـ .
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نت خطبيـ تحمؿ إلى وقد أشار إلى بالغتيـ وفصاحتيـ عمـو المؤرخيف ، كا 
ال سيما مراسالتيػـ لوالت سياسية واجتماعية وفقيية )جانب دررىا المفظية مد

خطبيـ في  ومناظراتيـ لمخارجيف أو لممخالفيف لإلماـ عمي بف ابي طالب 
( وكانت خطبيـ تنـ عف عظمة المدرسة التي تتممذوا عمييا  المسمميف لمتعريؼ بحقو

( وأشير إلى إف أبرعيـ في ىذا المجاؿ كاف عمار بف مدرسة أمير المؤمنيف )
 .(ٖٚٔ)ياسر 

،  : عبد اهلل بف عباس (ٗٚٔ) ولعؿ أشير خطباء أصحاب اإلماـ عمي 
) الذي قيؿ عنو انو احضر الناس جوابًا واف لو دور  (٘ٚٔ)وصعصعة بف صوحاف 

، أبػو ذر الغفاريومالؾ االشتر ، و كبير في تعميـ الكثير مف المسمميف الخطابة ( ، 
 . (ٙٚٔ)وعػدي بف حاتـ ، وأبػو األسود الدؤلي ، وثابت بف قيػػس
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 الخاتمة :
صفات عدة  جمعت صحابة أمير المؤمنيف عمي بػف أبي طالب 

كالصمود وعدـ الميؿ عف الحؽ والصحبة المبكرة والشجاعة والعمـ والحمـ واإليماف 
يثاره عم بقضية اإلماـ عمي  ى أنفسيـ وتفانييـ مف اجمو رغبًة في الركوف وا 

 إلى الحؽ وتقربًا إلى اهلل بذلؾ .

وقػد يستغرب مػف يػرـو البحث حػوؿ صحابة اإلماـ عمي بػف أبي طالب 
  حينما يقع ليـ عمى ادوار سياسية وعسكرية وفكرية وحتى اجتماعية يستبعد

اليـ لمثؿ تمؾ األمور في العادة اف تصدر مف مثميـ لما عرؼ عنيـ مف اعتز 
والتفرغ لسواىا مف العبادة والزىد والتحمي بالخمؽ الرفيع ولزـو المساجد واالنصراؼ 

أي مف الطبقة  –عف الدنيا ألجؿ اآلخرة فضاًل عف كوف غالبيتيـ مف عامة الناس 
نيموا مف  ، إال أنيـ كانوا رواد مدرسة اإلماـ عمي بف أبي طالب يرة الفق

بو  وأبدعوا  لصافي فنضحوا عمى مف حوليـ مف المسمميف مما ممئوافيض معينو ا
 . في مختمؼ المجاالت 

ب داعيـ في أخرى  كما ال ينسى تفوقيـ عمى غيرىـ في بعض المجاالت وا 
اسـ بعضيـ ، فقد كانوا أئمة بعض العمـو وواضعييا  حتى قرف وابتكارىـ لبعضيا

، اري ، والنحو وأبو األسود الدؤلينص، والحديث وجابر األبيا كالتفسير وبف عباس
، والوعظ والثورة ضد الظمـ وابي ذروالتاريخ وسميـ بف قيس ،والصدؽ والزىد 

،  بف اليماف والشجاعة ومالؾ االشتر وعمار بف ياسر والمقداد بف األسود وحذيفة
 والكـر وقيس يف سعد وعدي بف حاتـ... الخ . 

، تعريؼ الناس بظالمتو وأىؿ بيتوو  فضاًل عف دورىـ الريادي بنشر قضيتو
والتي القى أصحابو الكراـ في سبيميا ما القوا حتى شردوا ونفوا عف ديارىـ وقتموا 
عمى أيدي أعدائيـ ومخالفييـ الرأي ولـ يأبيوا بذلؾ ولـ يستكثروه إليمانيـ بقضيتيـ 

 . يـ بوعورة طريؽ الحؽ وقمة سالكيووعمم
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 اليوامش : 
؛ حسيف  ٕٖوالتباعد ( : عقائد السنة وعقائد الشيعة ) التقارب صالح الورداني : ( ٔ)

 . ٕ٘الشيعة وفنوف اإلسالـ :  الصدر: 
   ،( أختمؼ المؤرخيف في اسـ ابي ذر  اختالفًا كبيرًا فذكر البعض أف أسمو برُير بف جنادةٕ)

جندب بف وقيؿ أف اسمو ُبرير بف عبد اهلل ، وقيؿ برير بف جندب ،  وذىب اغمبيـ إلى انو 
بف جنادة بف سفياف بف ُعبيد بف عراـ بف غفار مميؿ بف حمزة بف بكر بف عبد مناة بف كنانة 

، ؛  خميفة بف خياط ٜٕٔ/ٗ: ابف سعد ، الطبقات الكبرى خزيمة بف مدركة الغفاري . ) 
دار المعرفة  –بيروت ؛ السيوطي ، لب األلباب في تحرير األنساب ،  ٔٚ/ٔطبقات خميفة 

: (ـٚٚٔٔىػ/ٕٙ٘، أبو سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور ) السمعاني .ٛٛٔ )د ت( :
: ( ٜٛٛٔ – ٔدار الجناف ) ط –األنساب ، تحقيؽ عبد اهلل عمر الباروجي ، بيروت 

: ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ٙٚٔ/  ٙٙ؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ :  ٖٗٓ/ٕ
؛ ؛  ابف حجر ، تيذيب التيذيب ، بيروت،دار  ٙٛٔ/٘؛ ابف األثير ، أسد الغابة :  ٙٗ/ٕ

 (.  ٜٓ/ٕ( : ٜٚٙٔصادر )
سمماف الفارسي يكّنى أبا عبد اهلل مولى رسوؿ اهلل ( ٖ)   أصمو مف ) راميرمز( مف

فارس ، تنقمت بو األحواؿ إلى أف صار الرجؿ مف ييود المدينة ، فمما ىاجر الرسوؿ 
  رسوؿ سيده الييودي وأعمنو الرسوؿ الى المدينة اسمـ سمماف وكاتب ال  

نما مف قرية يقاؿ ليا :  عمى اداء ما عميو فنسب إليو ، وقيؿ إف أصمو ليس مف راميرمز وا 
فداف أواًل بديف النصرانية ، ويقاؿ انو تداولو اثنا عشر  جي مف أصفياف ، سافر بطمب الديف

رّبًا حتى وصؿ إلى الرسوؿ   كاف تمميذًا نجيبًا لمرسوؿ ، وقد  ، وىو مف المعمريف
األكـر   واإلماـ عمي ى أعجب بعممو أمير المؤمنيف فقاؿتنوّر بعمميـ حت :

ابف سعد ، سمماف عمـ العمـ األوؿ واألخر وقرأ الكتاب األوؿ واألخر وكاف بحرًا ال ينضب  )
سد الغابة : ؛ ابف األثير ، أ ٙ٘/  ٕ؛ ؛ ابف عبد البر ، االستيعاب :  ٖٛ/  ٗالطبقات : 

ابف العربي ، محي الديف : محاضرة األبرار ومسامرة األخيار في األدبيات ؛  ٕٖٛ/  ٕ
 ( ٖٙٔ/  ٘؛ ابف كثير ، البداية والنياية :  ٜٔٔ -ٜٓٔ/ٔوالنوادر واألخيار  :

( المقداد بف عمرو بف ثعمبة بف مالؾ بف ربيعة بف ثمامة بف مطرود بف عمرو بف سعد بف ٗ)
بف ثعمبة بف مالؾ بف الشريد بف دريـ بف القيف بف أىود بف بيراء بف عمرو بف  دىير بف لؤي
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اكاؼ بف قضاعة وكنيتو ابا معبد ، حالؼ االسود بف عبد يغوث الزىري في الجاىمية فتبناه 
بائيـ() سورة األحزاب / آية فكاف يقاؿ لو المقداد  بف االسود فمما اسمـ ونزؿ قولو: )أدعوىـ آل

ة ، وىو اوؿ مف أعمف إسالمو لمقداد بف عمرو ، ىاجر الى الحبشة اليجرة الثاني،  قيؿ ا( ٘
، شيد  المواقع كميا مع رسوؿ اهلل  بمكة   مدحو النبي   بقولو : ) إف اهلل

أمرني بحب أربعة وأخبرني انو يحبيـ ، قيؿ يا رسوؿ اهلل سميـ ، قاؿ : عمي وأبو ذر والمقداد 
ابف داوود ،  -ىػ  )ٖٖعمي األوائؿ وكاف شجاعًا باساًل توفي سنة  وسمماف ( وكاف مف شيعة

؛ابف حباف ، مولد العمماء ووفياتيـ :  ٖٕ/  ٖ؛ ابف سعد ، الطبقات : ٕٜٔرجاؿ بف داوود : 
ٔ  /ٕٕٔ ) 

بف كنانة بف قيس بف الحصف بف ثور بف ثعمبة بف حارثة بف عامر بف ( عمار بف ياسر ٘)
يد بف مالؾ بف أود بف يشمس بف عريب بف زيد بف كيالف بف راـ بف عنبس وعنبس ىو ز 

سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف وكنيتو ابو اليقظاف كاف مف الثابتيف عمى اإليماف 
الصابريف عمى المذلة والحرماف مف صحابة رسوؿ اهلل    قديمًا في اإلسالـ شيد بدرًا
، أثنى عميو الرسوؿ  والمشاىد بعدىا ، وأمو سمية أوؿ شييدة في اإلسالـ   كثيرًا

المقربيف إليو  وحثو ووالديو عمى الصبر وبشرىـ بالجنة ، كاف مف صحابة عمي 
والمتفانيف ألجمو الباذليف أنفسيـ دفاعًا عنو ، صحبو منذ أياـ الرسوؿ    عاش ثالث

ت : ىػ )ابف سعد ، الطبقاٖٚفي صفيف سنة  وتسعيف سنة واستشيد مع اإلماـ عمي 
؛ ابف قانع ، معجـ  ٕ٘/ٚ؛ البخاري ، التاريخ الكبير :  ٘٘؛ خميفة ، الطبقات :  ٕٙٗ/ٖ

. ابف حباف ، مشاىير عمماء  ٜٖٛ/  ٙ، الرازي ؛ الجرح والتعديؿ :  ٜٕٗ/ ٕالصحابة : 
. أبو نعيـ األصفياني ،  ٖٙٔ/  ٔ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد :  ٚٗاألمصار : 
 . (  ٓٚ؛ الطوسي ، رجاؿ الطوسي : ٜٖٔ/  ٔ: حمية األولياء 

بف عمرو بف حراـ األنصاري المدني الخزرجي صاحب رسوؿ اهلل (  جابر بف عبد اهلل ٙ)
   وىو أخر مف توفى مف صحابة الرسوؿ   شيد العقبتيف مع أبيو وشيد

الحسيف  واإلماـ واإلماـ الحسف  بدرًا وما بعدىا وُعّد مف أصحاب اإلماـ عمي 
  واإلماـ السجاد  واإلماـ الباقر  وىو أوؿ مف زار قبر اإلماـ الحسيف
  توفي جابر في المدينة بعد اف ُعمي وشيد كربالء في اليـو األربعيف الستشيادىـ

؛  ٕٙسنة ثماف وسبعيف وكاف لو يـو مات أربع وتسعوف سنة . ) المفيد: االختصاص :
-ٖٜ؛ الحمي: خالصة األقواؿ :  ٜ٘/ٜٔ( :  ٕٜٜٔ – ٔبي : ) طالقرطبي: تفسير القرط
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ابف  - .  ٚٛٚ؛ الطوسي : مصباح المتيجد  :  ٖٗ/ٔالذىبي ، تذكرة الحفاظ : .  ٜٗ
 ( ٖ٘ٔ/  ٔحجر ، تقريب التيذيب : 

واسـ اليماف ىو ُحسيؿ بف جابر بف عمرو بف ربيعة بف جردة بف ( حذيفة بف اليماف ٚ)
يعة العبسي القطعي مف بني عبس ، ىو حميؼ بني عبد االشيؿ ، حرث بف مازف بف قط

نما قيؿ ألبيو ُحسيؿ اليماف ألنو أصاب دمًا في قومو فيرب إلى المدينة  مف األنصار ، وا 
وحالؼ بني عبد االشيؿ فسماه قومو اليماني ألنو حالؼ اليمانية وكنيتو ابو عبد اهلل وأمو 

واسميا الرباب بنت كعب بف عدي بف االشيؿ مف  أمرآة مف األنصار مف بني عبد االشيؿ
األوس وىو مف نجاب أصحاب النبي   لقّبو الرسوؿ   ) بػ)صاحب السر
كاف لو مف األوالد سعدًا وسعيدًا وصفواف أما سعدًا شيد احد وما بعدىا مف المشاىد  

ف فقد ذكر المسعودي إ وصفواف فقد استشيدا في صفيف إلى جانب اإلماـ عمي 
حذيفة قاؿ لوالديو سعدًا وصفواف قبيؿ موتو : كونا مع عمي فيكوف لو حروب كثيرة ، فييمؾ 
فييا خمؽ كثر مف الناس ، فاجتيدوا إف تستشيدوا معو فانو واهلل عمى الحؽ ومف خالفو عمى 

ابف ىػ ) ٖٙوقد التـز ولداه الوصية فاستشيدا بصفيف ،  توفي حذيفة بالمدائف سنة ، الباطؿ 
؛ ابف قانع ،   ٕٓٚ/  ٔ؛ أبو نعيـ ، حمية األولياء :  ٛٗ/  ٔط ، طبقات بف خياط : خيا

؛ الذىبي ، سير اعالـ  ٜٙٔ/  ٘ٔ.  االصفياني ،االغاني  :  ٜٔٔ/  ٔمعجـ الصحابة : 
المسعودي ، مروج الذىب ومعادف  ؛  ٚٔٗ. ابف حبيب ، المحبّر :  ٖٔٙ/  ٕالنبالء : 
 .  (  ٜٙٔ/  ٖثير ، الكامؿ : ابف اال . ٖٗٛ/ٕالجوىر: 

 . ٖٓ – ٕٗ، طالب الخرساف : نشأة التشيع  :  ٓٔالبرقي ، رجاؿ البرقي :  ( ٛ)
؛ جامع البياف في تفسير القراف ، تحقيؽ  ٙٓٗ/ٕ( الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ : ٜ)

؛ جعفر  ٗٚ/ٜٔ( :  ٜٜ٘ٔ – ٔدار الفكر ) ط –جميؿ صدقي العطار ، بيروت 
  ٜٖ٘: رسائؿ ومقاالت : السبحاني 

 . ٙٔ/  ٔ( عمي الميالني : نفحات اإلزىار : ٓٔ)
 . ٚ٘ٗ/ٕابف عبد البر القرطبي : االستيعاب في معرفة األصحاب  :   (ٔٔ)
 ٖٔٔ/  ٜ( الييثمي ، عمي بف أبي بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  : ٕٔ)
 ٕٛث خير الخالئؽ  : ( المناوي ، محمد عبد الرؤوؼ: كنوز الحقائؽ في حدئٖ)
 ٖٔ_  ٕٔ( :  ٜٔٛٔ-ٔمحمد جواد مغنية : الشيعة و الحاكموف ، بيروت ) ط( ٗٔ)
 . ٖٛ(  ابف خمدوف، المقدمة ، ٘ٔ)
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( عبد اهلل بف مسعود  بف غافؿ بف شمتاح بف فأر بف مخزـو بف صاىمة بف كاىؿ بف ٙٔ)
ف الياس بف مضر، ويكنى الحارث بف نعيـ بف سعد بف ىذيؿ بف مدركة واسـ مدركة عمرو ب

أبا عبد الرحمف ، وأـ عبد اهلل بف مسعود أـ عبد بنت ود بف سوداء بف قريـ بف صاىمة بف 
 كاىؿ بف الحارث ، صحابي شيد بدر والمنازع كميا وىاجر اليجرتيف وشيد لو رسوؿ 

  بالجنة ، وكاف مف صحابة أمير المؤمنيف 
  ، ىػ   ٖٖتوفي سنة المقربيف

، ؛ الصفدي ٖٙ/  ٖوفيات األعياف : ، ؛ ابف خمكاف ٜٖ/  ٗذري ، انساب األشراؼ: البال)
 ( . ٕٔٔ/  ٚالوافي بالوفيات : 

 ٜٜٔ/  ٗ؛ ابف حجر ، اإلصابة ،  ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/  ٖابف سعد ، الطبقات الكبرى ، (  ٚٔ)
-ٕٓٔ . 
- ٖٛٚ/ٗ؛ الطوسي ، الخالؼ ،  ٚٗ( ينظر : خميفة بف خياط ، طبقات خميفة ، ٛٔ)

 . ٜٜٗ- ٕٜٜ/  ٖ؛ ابف عبد البر ،االستيعاب ،  ٜٖٚ
؛  ٛٓٙ/ ٕ؛ الشافعي  : أحكاـ القراف ،  ٘ٗ/ ٚينظر : ابف حباف ، الثقات ، (  ٜٔ) 

؛ ابف كثير ،  ٖٕ٘/ ٗ؛ ابف حـز ، األحكاـ ،  ٕٗ-ٔٗ/  ٕالبييقي: السنف الكبرى ، 
،عمدة القارئ في شرح  العيني؛  ٖٕٙ/  ٔ؛ الزركشي ،  ٓ٘ٔ/ ٚالبداية والنياية ، 

 ٕ؛ المتقي اليندي ، كنز العماؿ ، ٖٚٔ/ ٔ، ؛ السيوطي، الدر المنثور ٖٕٛ/  ٙٔ،البخاري
 .ٕٔٗ؛ الخوئي ، البياف في تفسير القراف ،  ٔٛ٘/

؛ ابف حجر ، فتح الباري ، ٓٔ، سيؼ بف عمر الضبي أألسدي:الفتنة ووقعة الجمؿ ( ٕٓ)
؛ مير محمد رزندي ، بحوث في  ٚٓٔ؛ الصالح ، مباحث في  عمـو القراف ،  ٗٔ/ ٜ

 .ٕٖ-ٖٔتاريخ القراف وعمومو ، 

 .  ٗٓٙ/  ٕالطبري : تاريخ الطبري ، (  ٕٔ)
 . ٜٜ٘/ ٗ؛ محسف األميف ، أعياف الشيعة ،  ٚٗ( السيمي ، تاريخ جرجاف ، ٕٕ)

 . ٜ٘/ٗتفسير ابف كثير  ،  ( ابف كثير،ٖٕ)

( ابف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ أبو العباس المكي وكنيتو أبو ٕٗ)
عباس ،ابف رسوؿ اهلل   ولد بمكة قبؿ اليجرة بثالث سنيف ، وأمو لبابة بنت الحارث

بف حزف الياللية وىو بف خالة خالد بف الوليد ، صحابي فقيو دعا لو الرسوؿ   
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كما لقب بفقيو لفيـ في القراف الكريـ ، فكاف يسمى حبر األمة وبحر العمـ لكثرة عممو با
ماـ التفسير وترجماف القرآف ، جاء عف الرسوؿ  العصر وا    انو قاؿ : ) لكؿ شيء

وصحابتو وثقاتو وعمّالو  كاف مف اتباع عمي رس القراف عبد اهلل بف عباس( فارس وفا
. ىػ  ٛٙتوفي سنة واخمص ليما ،  الحسف والحسيف  المخمصيف كما صحب بعده

؛ الطبري ، احمد بف ٕٜٔ/ ٖ؛ ابف األثير ، اسد الغابة :  ٕٓٔ/  ٘ابف سعد ، الطبقات )
/  ٔ؛ ابف حجر ، تقريب التيذيب :  ٕٙ٘ـ( : ذخائر العقبى : ٜٕٗٔىػ/ٜٗٙعبد اهلل )ت 

٘ٓٗ  . ) 

 . ٕٕٛ/ ٕ( ابف سعد ، الطبقات ، ٕ٘)

 . ٖٖٗ/ٕنظر : ابف حجر ، اإلصابة ، ( يٕٙ)

؛ الثعالبي  : تفسير الثعالبي ،  ٜ٘ٔ- ٖٜٔ/ ٖ، التفسير الكبير  :( ينظر: ابف تيميةٕٚ)
؛ المحقؽ االردبيمي  ، زبدة  ٙٔ-٘ٔ/ٔ، جامع المقاصد ، ؛ المحقؽ الكركي ٕٙ- ٙ٘/  ٔ

 . ٖٗٛ- ٖٖٛ/ ٓٔ؛ جعفر السبحاني : مفاىيـ القراف ،  ٗ-ٕالبياف  ، 
 . ٜٕٙ/ ٚٔ( الطبري ، جامع البياف ، ٕٛ)

 . ٕٖٖ/  ٛ( ينظر : ابف كثير ، البداية والنياية ، ٜٕ)

 . ٕٖٖ/ ٛ، ( ـ ف ٖٓ)

( المثج الخطيب المفّوه والغرب الماء الذي يسيؿ مف الدلو أي إف الكالـ كاف يجري ٖٔ)
 .( ٖٚٔ/ ٔعمى لسانو كالماء مف الدلو )   الجاحظ ، البياف والتبييف ، 

 . ٘( سفياف الثوري: تفسير الثوري ، ٕٖ)

( أبي الجوزاء أوص بف عبد اهلل الربعي ذو شأف بالفصاحة والخطابة  ، إضافة إلى ورع ٖٖ)
 ( . ٔٛ/ ٖوديف وىو مف أعالـ المفسريف المسمميف ) الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، 

 .ٕٕٗ/ ٚ(  ابف سعد ، الطبقات الكبرى ،ٖٗ)
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ظالـ بف عمرو بف سفياف بف عمرو بف حمس بف يعمر بف نفاثة بف  لدؤلي( أبو األسود اٖ٘)
ُكّني أبو األسود وقد طغت كنيتو عمى اسمو  عدي بف الدئؿ بف بكر بف عبد مناة بف كنانة

فأشتير بيا مع انو لـ يكف ذا بشرة سوداء وليس لو ولد اسمو األسود ، ولد أبو األسود سنة 
في اليمف  مف ، وقد كاف اإلماـ عمي بف أبي طالب قبؿ اليجرة وىو مف أىؿ الي ٙٔ

في عيد رسوؿ اهلل    فصحبو أبو األسود وآزره منذ نعومة إظفاره ، وظؿ مف
مف بعده ، ويقوؿ الجاحظ في أبي  أصفياء أمير المؤمنيف واإلماميف الحسف والحسيف 

ثورًا عنو في جميعيا األسود انو كاف معدود في طبقات مف الناس وىو في كميا مقدـ مأ
الفضؿ وكاف معدودًا مف الفقياء والشعراء والقراء والمحدثيف واألشراؼ والفرساف واألمراء 
والدىاة والنحوييف والحاضري الجواب ....الخ (  وقد جمع أبو األسود سداد الرأي وعظـ 

بو حرب( وحرب وقبؿ ) أ العقؿ وجودة المساف وطالقتو وخمؼ أبي األسود مف األوالد عطاء
ىػ وىػو ابف خمس وثمانػيف ٜٙفػي الطاعوف الذي أصاب البصرة سنة  وتػوفيوبنتيف، 
، ابف خمكاف ٔٚٔ/ٔلبياف والتبييف: ؛ الجاحظ ، ا ٜٜ/ٚ: ابف سػعد، الطػبقات الكػبرىسػنة )

؛ السيوطي :المزىػر في عمـو المغػة ، تحقيؽ محمد احمد جتاد  ٖ٘٘/ٕوفيات األعياف : 
 .  ٙٛ/ٕ( :  ٘ٙٛٔ، ) بوالؽ المولى 

؛ السيوطي،اإلتقاف في عمـو القراف ، ٙٔأآلنباري ، نػزىة أاللباء فػي طبقات أألدباء ،( ٖٙ)
ٕ/ٗ٘ٚ. 

المحرر الوجيز في ؛ابف عطية األندلسي:  ٕٓٔ/ٔٔ ،( ينظر: األصفياني :األغاني ٖٚ)
 .ٓ٘/ ٔتفسير الكتاب العزيز، 

 . ٙٗابف النديـ ،الفيرست، ( ٖٛ)

،سير أعالـ ؛ الذىبي  ٖٖ\ٕي ، بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة ،السيوط (ٜٖ)
، الشيخ األنصاري ، كتاب  ٖٚ٘\ٖ؛ابف خمكاف  ، وفيات األعياف ،  ٖٛ \ ٗالنبالء ،
 .ٖ٘٘الصالة ،

( خزيمة بف ثابت  بف الفاكو بف ثعمبة بف ساعدة بف عامر بف غياف بف عامر بف ٓٗ)
مة ( عبد اهلل بف جشـ بف مالؾ بف األوس  ،  أمو ُكبشة بف اوس بف خطمة واسـ ) خط

اهلل  عدي بف أمية بف عامر بف خطمة ، وىو يعرؼ بذي الشيادتيف ، فقد جعؿ رسوؿ
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   شيادتو بشيادة رجميف ويكنى أبا عمارة ،  وىو مف كبار الصحابة ، شيد احد وما
ىػ ٖٚ، استشيد سنة عبد الرحمف وعبد اهللالد عمارة و بعدىا مف المشاىد ، كاف لو مف االو 

؛ الطبراني ،  ٖٛٚ/ٗبػ)صفيف( )ابف سعد ، الطبقات الكبرى :  مع االماـ عمي 
؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء :  ٚٓٔ/ٖ؛ ابف حباف، الثقات :  ٕٛ/  ٗالمعجـ الكبير  : 

ٕ  /ٗٛ٘ ) 

، اإلتقاف في عمـو القراف ،  ؛ السيوطي ٕٓٚٔ/ٗ، ( ينظر : البخاري ، صحيح البخارئٗ)
ٔ /٘ٛ. 

؛  ابف العماد ، شذرات الذىب  ٜٖٚ/ٙينظر : المتقي اليندي ، كنز العماؿ ،  (ٕٗ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ؛ فارس حسوف ، الروض النظير  ،  ٗٛ\ٔ.

، ؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ٖٙ\ٖ، ، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿابف عدي (ٖٗ) 
ٕٓ/ٖٜٔ. 
و بف عامر بف زيد مناة بف مالؾ بف ثعمبة بف كعب بف ( قرضة بف كعب بف عمر ٗٗ)

الخزرج بف حارث وكنيتو أبو عمرو ، وأمو جندية بنت ثابت بف سناف ، وىو فقياء صحابة 
الرسوؿ    كما كاف مف رجاؿ اإلماـ عمي ،  وأتباعو النجباء ، توفي في

؛ ابف  ٖٚٗ/ٖثقات :باف ،ال؛ابف ح ٚٔ/ٙ)ابف سعد ،الطبقات  خالفة االماـ عمي  
ـ( :امتاع ٔٗٗٔىػ/٘ٗٛ؛المقريزي ،تقي الديف احمد بف عمي )ت ٕٕٓ/ٗ،اسد الغاية :االثير

؛  ٕٗٔ/ٜ(:ٜٜٜٔ-ٔاالسماع ،تحقيؽ محمد عبد الحميد النمس ، بيروت .دار الكتاب )ط
 . (ٕٖٛ/ ٘ابف حجر ،االصابة :

؛ البراقي ، تاريخ  ٕٔ-ٔٔ؛ الحمي، كشؼ اليقيف ، ٕٕٔ/ ٖابف حباف ، الثقات ،   (٘ٗ)
 . ٜٕٔ-ٜٕٓ؛ عبد الرحمف الػبكري : حياة عمر بف الخطاب ، ٕٖٗ- ٖٔٗالكوفة ، 

( عمقمة بف قيس بف عبد اهلل بـ مالؾ بف سالماف بف كيؿ بف بكر بف عوؼ بف النخع ٙٗ)
وكنيتو أبو شبؿ ، أدرؾ النبي   الوة القراف وكاف وكاف فقييًا جميؿ الصوت في ت

والزمو وطمب العمـ مف أكابر الصحابة ولـز عممائيـ ،  ، صحب عميًا تفتونوالناس يس
؛ البخاري ،  ٕٛٗ؛ خميفة ، الطبقات :  ٙٛ/  ٙابف سعد ، الطبقات : ىػ ) ٕٙتوفي سنة 
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/  ٘؛ ابف حجر ، اإلصابة :  ٛٗ/  ٔ؛ الذىبي ، تذكرة الحفاظ :  ٔٗ/ٚالتاريخ الكبير : 
ٔٓ٘ ) 

 . ٕٙٗ- ٕ٘ٗ ٚ؛ تيذيب التيذيب ،  ٙٓٔ-٘ٓٔ\ٚابة ابف حجر ،اإلص (ٚٗ)

 . ٗ٘- ٖ٘/ٗالذىبي، سير أعالـ النبالء ،  (ٛٗ)

(عبيدة السمماني عبيدة بف عمرو ويقاؿ بف قيس بف عمرو السمماني المرادي الكوفي ، ٜٗ)
وكنيتو أبا عمرو ، وقيؿ أبا مسمـ ، اسمـ عبيدة في حياة النبي    وكاف مف أصحاب

/  ٙىػ )ابف سعد ، الطبقات :  ٗٚىػ وقيؿ  ٖٚالنجباء ، توفي سنة   اإلماـ عمي
؛  ٓٓٔ/  ٔ؛ العجمي ، معرفة الثقات :  ٕٓٗ/  ٕ؛ البالذري ، انساب االشراؼ  :  ٖٜ

 (  ٙٗ٘/  ٖابف االثير ، اسد الغابة : 

 . ٕٕٔ -ٕٔٔ\ٔٔالخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  (ٓ٘)

كاف  الكوفي االسدي بالوالء مولى امير المؤمنيف عمي  بف يحيى التمار(  ميثـ ٔ٘)
منيا وأعتقو ، وقاؿ لو :  ميثـ أعجميا عبدًا ألمراة مف بني أسد فاشتراه اإلماـ عمي 

ما أسمؾ ؟ قاؿ : سالـ ، قاؿ اخبرني رسوؿ اهلل    إف اسمؾ الذي سماؾ بو أبوؾ
نيف ، قاؿ فارجع إلى اسمؾ الذي سماؾ في العجـ ميثـ ، قاؿ صدؽ رسوؿ اهلل وأمير المؤم

بو أبواؾ ودع سالـ ، فرجع إلى ميثـ وُكّني أبو سالـ ، وصحب أمير المؤمنيف وكاف أثيرًا 
يحمبس إليو إذا خرج مف جامع الكوفة  عنده وكاف يعمؿ ببيع التمر وكاف اإلماـ عمي 

نو يو ورجميو ثـ أمر بقطع لساوكاف يبيع لو التمر إذا غاب ميثـ ، قطع عبيد اهلل بف زياد يد
؛  ٕٗٛ/  ٕ؛االردبيمي ، جامع الرواة :  ٓ٘ٔ، الفيرست : ىػ  )الطوسيٓٙوقتمو وذلؾ سنة 

دار االضواء ،  –؛ الطيراني ، أقا بزرؾ:الذريعة، بيروت  ٜٕٗ/  ٙابف حجر ، اإلصابة : 
 . ٖٚٔ/  ٗ( :  ٖٜٛٔ – ٖ) ط

؛ ىدى  ٜٖٓبحاني ، رسائؿ ومقاالت،جعفر الس ؛  ٚٗالكشي ، رجاؿ الكشي ، (ٕ٘) 
 . ٙٗ-٘ٗجاسـ محمد ،   المنيج االثري في تفسير القراف الكريـ ،

 .ٖٔٔ/  ٕ( ابف منظور ، لساف العرب ، ٖ٘)
 .ٓٗ/ ٔ( السيوطي ، تدريب الراوي ، ٗ٘)
 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ( الكنزاوي ، التعميـ في البصرة في العصر اإلسالمي  ،٘٘)
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  . ٚ( سورة الحشر/ آية ٙ٘)
 .ٚ-٘( الحمي ، ٚ٘)
؛ محسف األميف ، مستدركات  ٜٗٔ( النجاشي ، فيرست أسماء المصنفيف مف الشيعة: ٛ٘)

؛    ٕٕٛ -ٕٕٚ؛ الجاللي ، محمد رضا : تدويف السنة الشريؼ ،  ٘ٔ\ٛأعياف الشيعة ،
 .ٔٗ-ٓٗ/ ٔاألنصاري محمد عمي :الموسوعة الفقيية المسيرة ،

هلل ىو مولى رسوؿ ا( أبو رافع ٜ٘)    وقد أختمؼ المؤرخيف في أسمو فقيؿ أسمو
إبراىيـ وقيؿ أسمـ ، كاف عبدًا لمعباس بف عبد المطمب فوىبو النبي   فمما ُبّشر

الرسوؿ    بإسالـ العباس أعتقو، شيد مع النبي   أحد والخندؽ وما
ؿ ولػداه عبيد خػازف بيت الماؿ بالكوفة كما عم بعدىما، وكاف أياـ خالفة اإلماـ عمي 
: ابف سعد، الطبقات الكبرىىػ )ٓٗ. توفي سنة اهلل وعمي كّتابًا ألمير المؤمنيف عمي 

 (ٙٔ/ٕالذىبي ؛ سير أعالـ النبالء :  ؛  ٚٚٔ/ٔابف عبد البر ، االستيعاب :  ؛ ؛  ٖٚ/ٗ
؛ التبريزي ، مرآة  ٕ٘٘؛ النجاشي ، رجاؿ النجاشي ،  ٗ-٘( الكميني ، الكافي ، ٓٙ) 
 .   ٘؛ الخوئي ، االجتياد والتقميد ،  ٗٗ-ٕٗلكتب ،ا
 . ٙ( النجاشي ، رجاؿ النجاشي ،ٔٙ)

 . ٗٔ-ٖٔالطبسي ، رجاؿ الشيعة في أسانيد السنة  ، ( ٕٙ)

 . ٓٔابف البراج،جواىر الفقو  ، (ٖٙ)

؛ الطوسي ،  ٗٚٔ/ ٖ؛ التفرشي ، نقد الرجاؿ ،  ٜٚالحمي ، إيضاح االشتباه ،  (ٗٙ) 
 . ٚٚٔ-ٙٚٔ؛ ابف شعبة الحراني ، تحؼ العقوؿ ،  ٗٚٔ الفيرست ،

 . ٕٕٙالجاللي ، تدويف السّنة الشريفة ،  (٘ٙ)

 . ٖ٘ٔ؛ أصؿ الشيعة وأصوليا ، ٜ/ ٔالحر العاممي ، وسائؿ الشيعة ،  (ٙٙ)

سعد بف مالؾ بف سناف بف ثعمبة بف عبيد بف األبحر وىو خدره بف ( أبو سعيد الخدري ٚٙ)
لخزرج بف الحارث بف الخزرج األنصاري الخدري وأمو أنيسة بنت أبي عوؼ بف الحارث ا

حارثة مف بني عدي بف النجار ، صاحب رسوؿ اهلل    ، ومف فضالء أىؿ المدينة
شيد أبو سعيد الخندؽ وما بعدىا وشيد بيعة الرضواف ومف السابقيف في مصاحبة 
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عفر محمد بف عمي بف ىػ ودفف بالبقيع )الصدوؽ ، أبي جٗٚتوفي سنة  اإلماـ
 ٕـ ( : مف ال يحضره الفقيو ، تحقيؽ عمي الغفاري ، قـ ) طٜٜٔٔىػ/  ٖٔٛالحسيف ) ت 

؛ الذىبي ، سير  ٕٚٙٔ – ٔٚٙٔ/ٗ؛ ابف عبد البر ، االستيعاب :  ٖٔ٘/ٕد ت ( :  –
 ( ٛٚ/ٖ؛ ابف حجر ، اإلصابة :  ٜٙٔ – ٛٙٔ/ٖأعالـ النبالء : 

؛ الحر  ٜٕٛ/ ٕ؛ ابف األثير ، أسد الغابة ،  ٚٔ/ ٔ المرتضى ، شرح األزىار ، (ٛٙ)
  . ٕٛٔ/ ٕٕ؛ الخوئي ، معجـ رجاؿ الحديث ، ٓٗٗ/ٜٔالعاممي : وسائؿ الشيعة ،

   ٖٚٗ؛ المدرسي ، التشيع في رأي التسنف ،  ٘ٚٔ/ٕالبحراني ، مدينة المعاجز ،  (ٜٙ)

؛  ٔ٘٘/ ٘إلسالـ ، ؛ الذىبي ، تاريخ ا ٜٚٔ/ ٖابف طاووس ، إقباؿ األعماؿ ، (ٓٚ)
 .ٓٓٔ/ ٔاالحسائي ، عوالي المئالي ، 

 .  ٕٙٓ- ٕ٘ٓ/ٔالبروجردي ، جامع أحاديث الشيعة ،  ( ٔٚ)

؛  ٖٕ،   ٙٛٗ/ ٙ؛ ابف الجوزي ، صفة الصفوة ،  ٛ٘ٔ/ ٖابف حباف ، الثقات :  (ٕٚ)
 . ٕٖٚ/  ٗالخوئي ، معجـ رجاؿ الحديث ، 

 . ٚٗابو زىو : الحديث والمحدثوف،  ؛ محمد ٖٖٔ( ابف قتيبة ، المعارؼ ، ٖٚ)

؛ ابف األثير ،  ٕٚٓ/ ٕ؛ البخاري ، التاريخ الكبير  ٗٚ٘/  ٖ( ابف سعد ، الطبقات ، ٗٚ)
؛ الذىبي ، العبر في خبر  ٕٛٔ/  ٔ؛ ابف عبد البر ، االستيعاب ،  ٖٙ٘/  ٔأسد الغابة ، 
عػرفػة ما يعتبر مف حػوادث ؛ اليافعي ، مرآة الجناف وعبرة اليقضاف فػي م ٜٛ/ ٔمف غبر ، 
  ٜٗ/  ٔ؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  ٛ٘ٔ/  ٔالػزماف ، 

؛النمازي  ٕٗٗ- ٔٗٗ( الخطيب البغدادي ، الكفاية في عمـ الرواية  ،٘ٚ) 
 . ٜ٘/ٚالشاىرودي،مستدرؾ سفينة البحار،

قصي ( عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف ٙٚ)
بف كالب بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ  ، وأمو أسماء بنت عميس 
بف كعب بف ربيعة الخثعمي ولدتو في  الحبشة في السنة األولى لميجرة وكاف أىؿ المدينة 

يسمونو قطب السخاء )لكرمو( لو صحبة ورواية ، رسوؿ اهلل   وعمره سبع سنيف
تكفمو النبي  د والده )الطيار( في مؤتة ، صحب عمو عميًا بعد استشيا  منذ
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ىػ  )ابف حباف ، ٓٛ،  توفي بالمدينة سنة  صغره وآزره وتزوج ابنتو زينب بنت عمي 
؛ الحمي ،خالصة ٙ٘ٗ/ٖ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء : ٕٚمشاىير عمماء األمصار :

 ( ٜٔٔاألقواؿ :

؛  ٕٜٛ- ٜٔٛ/  ٕالباجي ، التجريح والتعديؿ ، ؛  ٕٔ/ ٘، الرازي، الجرح والتعديؿ( ٚٚ) 
 . ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ ٘ابف حجر ، تيذيب التيذيب ، 

خالد بف زيد بف كميب ثعمبة بف عبد عوؼ بف غنـ بف مالؾ بف ( أبو أيوب األنصاري ٛٚ) 
النجار ، ومعروؼ باسمو وكنيتو ، وأمو ىند بنت سعيد بف عمرو مف بني الحارث بف 

النبي  الخزرج ، وىو الذي خصو   بالنزوؿ في بني النجار حيف قدـ المدينة حتى
ُبنيت مسكنو ومسجده ،  وقد شيد العقبة وبدرًا وأحد والخندؽ والمشاىد كميا مع رسوؿ اهلل 

   وبعد وفاة الرسوؿ   كاف مف السابقيف إلى مواالة أمير المؤمنيف عمي بف
فارسًا محبًا لمجياد في سبيؿ اهلل  الثابتيف معو ، وكاف شجاعًا صابراً  أبي طالب 

عاش إلى أياـ بني أمية وقد انتقؿ مف المدينة إلى الشاـ ،  واختمؼ في سنة وفاتو فقيؿ انو 
ىػ إال إف المؤكد فقط ىو مكاف وفاتو إذ توفي ودفف ٘٘ىػ وقيؿ   ٕ٘ىػ وقيؿ ٔ٘توفي سنة 

فدي ، الوافي بالوفيات : ؛  الص ٙٙ/ٛالمزي  : تيذيب الكماؿ : في   القسطنطينية  )  
ٖ/ٔ٘ٔ . ) 
 . ٕٗٗالخطيب البغدادي ، الكفاية في عمـ الرواية ، ( ٜٚ)

؛ ٖٛ/  ٙ؛ الطبري : جامع البياف ،  ٙ٘ٔ/  ٔ،ينظر : ابف ماجو ، سنف بف ماجة  (ٓٛ)
 . ٖٜٔ/  ٖ؛ ابف األثير ، أسد الغابة ،  ٗٗ/  ٖ، تفسير بف كثير ، ابف كثير

سدي الكوفي احد بف غافرة بف مالؾ بف ثعمبة بف دوداف بف أسد بف اال زر بف حبيش ( ٔٛ)
مقرئ الكوفة ، مخضـر معّمر عاش مئة ،   خزيمة يكنى أبا مريـ ويكنى ايضًا أبا مطرؼ

وعشريف سنة منيا ستيف سنة في الجاىمية ومثميا في اإلسالـ ، مف أصحاب اإلماـ عمي 
  ابف حباف، مولد ؛  ٗٓٔ/  ٙ، الطبقات : ىػ  )ابف سعد ٕٛالمحبيف لو ، توفي سنة

السيوطي ، ؛   ٙٙٔ/  ٗ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء :  ٕ٘ٓ/ٔالعمماء ووفياتيـ : 
/   ٔ( :  ٙٚٛٔ – ٔطبقات الحفاظ ، تحقيؽ عمي محمد عمر ، القاىرة ، مكتبة وىبة ) ط

ٕٙ  .) 
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؛ الرازي ، التجريح  ٜٗٔينظر : الخطيب التبريزي ، اإلكماؿ في أسماء الرجاؿ ،  (ٕٛ) 
 . ٕٖٙ/  ٖ؛ الباجي ، التجريح والتعديؿ ،  ٕٕٙ/  ٖوالتعديؿ ، 

 . ٕٛٚ/  ٖ؛ ابف حجر ، تيذيب التيذيب ،  ٚٙٔ/  ٗ، سير أعالـ النبالء ، الذىبي (ٖٛ)

 .ٕٖٗ/ ٔ؛ البييقي، معرفة السنف واآلثار ،  ٜٕٙ/  ٗ، الثقات ، ( ابف حبافٗٛ)

، ؛ الذىبي ٕٚٔ: رياض الصالحيف، ؛ النووي ٓٙ-ٜ٘/  ٛ، الكبير( الطبراني، المعجـ ٘ٛ)
 . ٗ٘ٔ/ ٔٔ،  ؛ ابف عبد البر: التمييد ٚٙٔ/  ٗلنبالء ، سير أعالـ ا

؛الذىبي ، ٗٓٗ/  ٙ؛ الرازي ، الجرح والتعديؿ ،  ٙٛ/  ٙ( ابف سعد ، الطبقات ، ٙٛ) 
 . ٜٗ-ٛٗ/  ٔتذكرة الحفاظ ، 

 . ٜٕٗ-ٖٜٕ/  ٕٔغداد ، ( الخطيب البغدادي ، تاريخ بٚٛ)

؛ ابف حجر ،  ٚٚ/ٓٔ؛ الطبراني ، المعجـ الكبير ،  ٕٛٓ/  ٘( ابف حباف ، الثقات ، ٛٛ)
 . ٖ٘ٔ/  ٔ؛ األنصاري ، معجـ الرجاؿ والحديث ،  ٕٙٚ/  ٚتيذيب التيذيب ، 

ىو الضحاؾ بف قيس بف معاوية بف حصيف التميمي السعدي وقيؿ (األحنؼ بف قيس ٜٛ)
وكنيتو أبو بحر ، لقب بػ )األحنؼ( ألنو ولد أحنؼ الرجميف ، كاف األحنؼ إف اسمو صخر 

مف عقالء العرب حتى انو كاف يضرب بحممو المثؿ  ، أدرؾ األحنؼ زماف النبي   
ولـ يمقو ، وكاف األحنؼ صديقًا لمصعب بف الزبير وقد وفد عميو الكوفة ومصعب يومئذ واٍؿ 

يف لميجرة ، فصمى عميو مصعب ومشى في جنازتو بغير عمييا فتوفي بالكوفة سنة سبع وست
/  ٗ، الذىبي ، سير أعالـ النبالء :  ٕٗٔابف حباف ، مشاىير عمماء األمصار : رداء )

ابف الجوزي ، صفة الصفوة ، تحقيؽ إبراىيـ رمضاف وسعيد المحاـ ، بيروت ؛  ٜٔ-ٙٛ
 ( ٔٚٙٔ/  ٔابف حجر ، تيذيب التيذيب :   ؛ ٜٛٔ/ٖ( : ٕٕٓٓ – ٖ)ط

؛ ابف حجر ،  ٚٚ/ٓٔ؛ الطبراني ، المعجـ الكبير ،  ٕٛٓ/  ٘، الثقات ، ( ابف حبافٜٓ) 
 .  ٖ٘ٔ/  ٔ؛ األنصاري ، معجـ الرجاؿ والحديث ،  ٕٙٚ/  ٚتيذيب التيذيب ، 

( الحارث بف عبد اهلل أبو زىير اليمداني الخارقي األعور مف أىؿ الكوفة ، كاف مف ٜٔ)
 ، كاف مف أصحاب اإلماـ عمي  واإلماـ الحسف  أصحاب اإلماـ عمي 
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ومف كبار عمماء وفقياء التابعيف وأليو ينسب الخطاب الذي يقوؿ فيو  واإلماـ الحسف 
  -اإلماـ :

 يا حاِر ىمذاف مف يمت ُيرني  مف مؤمف أو منافؽ قيال 

دي ، الكامؿ ؛ ابف ع ٖ٘ٓ/  ٕالسمعاني ، االنساب: في الكوفة ) ٘ٙتوفي الحارث سنة 
 ( ٘ٛ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ : 

 . ٖٚٗالبخاري ، صحيح البخاري ،  (ٕٜ)

؛ ابف أبي الحديد ، شرح نيج  ٕٕٕ/ٔينظر : ابف حباف ، كتاب المجروحيف ،  (ٖٜ) 
/  ٔ؛الذىبي ، الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة،  ٖٗ-ٕٗ/  ٛٔالبالغة ،

 .  ٘ٚٔ/  ٔ؛ ابف حجر ، تقريب التيذيب ، ٖٖٓ

 . ٖٛٔ/ٔالصدوؽ ، عمؿ الشرائع ،  ( ٜٗ) 

لما قبض رسوؿ اهلل( ٜ٘)   وتقمد أبو بكر قدـ المدينة جماعة مف النصارى يقدميـ
جاثميؽ ) رجؿ ديف كبير ( لو معرفة بالكالـ والتوراة واإلنجيؿ وما فييما ، فقصد أبو بكر ، 

يخرج مف بعد عيسى ، وقد بمغنا خروج محمد فقاؿ الجاثميؽ : اّنا وجدنا في اإلنجيؿ رسواًل 
يذكر انو ذلؾ الرسوؿ ، ففزعنا إلى ممكنا ، فجمع وجوه قومنا ، وانفذنا في التماس الحؽ فيما 
اتصؿ بنا وقد فاتنا نبيكـ محمد ، وفيما قرأنا إف األنبياء ال يخرجوف مف الدنيا حتى يقيموا 

اء فيما أشكؿ أفأنت اييا االمير وصّيو أوصيائيـ يخمفونيـ في أمميـ ،يقتبس منيـ الضي
فأسمؾ عما احتاج إليو ؟ فقاؿ عمر : ىذا خميفة رسوؿ اهلل   فجثا الجاثميؽ عمى !

؟ في الديف فأنا جئنا نسأؿ عف ذلؾ ركبتيو ، وقاؿ : اخبرنا أييا األمير عف فضمكـ عمينا
، فقاؿ الجاثميؽ : ىذه  فقاؿ أبو بكر : نحف مؤمنوف وانتـ كافروف والموحد خير مف الكافر

دعوى تحتاج الى حجة ، فخبّرني أنت مؤمف عند اهلل أـ عند نفسؾ ؟ فقاؿ ابو بكر : أنا 
فما أراؾ اال شاكًا في نفسؾ مؤمف عند نفسي وال عمـ لي بما عند اهلل . قاؿ الجاثميؽ : 

: اؿ ابو بكرفي الجنة تعرفيا ؟، ق ، عمى يقيف مف دينؾ ، فخبرني الؾ عند اهلل منزلةولست
اجؿ ارجو ذلؾ . فقاؿ الجاثميؽ : أراؾ راجيا خائفا عمى نفسؾ فما فضمؾ عمّي في العمـ ، ثـ 
قاؿ : ىؿ احتويت عمـ الرسوؿ المبعوث جميعو : قاؿ أبو بكر : ال ولكف اعرؼ منو ما 
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، ال تحيط عمـ ما تحتاج أمتو إليو قضي الّي عممو ! قاؿ : كيؼ صرت خميفًة لمنبي وأنت
ال أبحنا دمؾ. فقاؿ الجاثميؽ: يؼ قدمؾ قومؾ عمى ىذا فقاؿ عمروك : كؼ أييا النصراني وا 

؛  ٕٖٙ-ٖٔٙ: ابف جبر ، نيج اإليماف ،) ينظر.عدؿ عمى مف جاء مسترشدًا طالباً  ما ىذا
 . ٕٔ-ٕٓ/  ٖ؛ بحر العمـو ، الفوائد الرجالية ،  ٜٛ٘/  ٖالحاكـ النيسابوري ، المستدرؾ ،

 . ٛ/ ٔ؛ الحر العالمي ، وسائؿ الشيعة ،  ٜٚ-ٜٙتبريزي ، اإلكماؿ ، الخطيب ال( ٜٙ)
 ٜٓٗ- ٘ٓٗ/  ٖ( ينظر : الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ٜٚ)
 . ٜٗٗالخزرجي ، خالصة تيذيب الكماؿ ،  (ٜٛ)
 . ٖٖ؛ المازنداري ، معالـ العمماء ، ،  ٙٗالطوسي ، الفيرست ،  (ٜٜ)
؛  ٘ٙٔ/ ٔ؛ أبو داوود ، سنف أبي داوود ،  ٓٗٔ / ٕ( ابف ماجة ، سنف ابف ماجة : ٓٓٔ)

 ٔ؛ الترمذي ، سنف الترمذي ) الجامع الصحيح ( ،  ٕٓٔ/ ٔالبخاري ، صحيح البخاري ، 
   ٘٘ٔ/  ٘؛ ابف حنبؿ ، مسند بف حنبؿ ، ٘-ٖ/ 
 . ٕٖٔ- ٖٔٔ/  ٛينظر : االميني ، الغدير ، (  ٔٓٔ)

 . ٖٔحسف الصدر ، الشيعة وفنوف اإلسالـ ، ( ٕٓٔ)
 . ٕٖٛ- ٕٖٙ/ ٙٔمحسف األميف ، أعياف الشيعة ،    ( ٖٓٔ) 
 . ٜٔٔ- ٜٓٔ/  ٕالكوراني ، جواىر التاريخ ،   (ٗٓٔ)
بف الحارث بف عمرو بف فاتؾ بف عامر بف مجاشع بف داـر مف  ( االصبغ بف نباتو٘ٓٔ)

وصاحب   بني تميـ ، وكنيتو أبو القاسـ كاف مف خاصة اإلماـ عمي بف أبي طالب
شرطة الخميس )الخميس الجيش ألنو يقـو بخمسو أخماس:المقدمة والساؽ والميمنة والميسرة 

المزي ، ؛  ٕٕ٘/ٙابف سعد : الطبقات :  . )والقمب وقيؿ ألنو يخمس فيو غنائـ( واحد ثقاتو
 ( . ٖٙٔ/  ٔ؛ ابف حجر ، تيذيب التيذيب ،  ٖٛٓ/  ٖتيذيب الكماؿ ، 

 .٘ٚٔ/  ٖ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء ،  ٓٔٔ/  ٗ، الثقات ، ابف حباف (ٙٓٔ)
بف الحارث بف عوؼ بف ثعمبة بف عامر بف ذىؿ بف مازف بف مخنؼ بف سميـ  (ٚٓٔ)

( مف ولده أبو مخنؼ ) لوط بف يحيى ذبياف بف ثعمبة االزدي الغامدي صحابي جميؿ
، ف سعدمير المؤمنيف وعمالو عمى األمصار. )ابصاحب األخبار كاف مف خواص صحابة أ

؛ ٕٕٔ/  ٘؛ ابف االثير ، اسد الغابة :  ٜٓٔ؛ خميفة ، الطبقات :  ٖ٘/  ٙالطبقات : 
 ٓٔ؛ تيذيب التيذيب ، :  ٘ٗ/  ٙ؛ ابف حجر ، االصابة :   ٕٔ٘/ ٖالكامؿ في التاريخ ، 

 /ٚٛ  . ) 
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بف عامر بف جزء بف مالؾ بف عمرو بف سعد بف عطواف بف قرف بف ردماف  ( أويسٛٓٔ) 
يو بف مراد يكنى أبا عمرو اسمـ في حياه النبيبف ناج   لكنو لـ يره كاف مشيورا

بالعبادة والزىد والعزلة ، مف مشاىير صحابة أمير المؤمنيف عمي ابف أبي طالب
  

ابف األثير ، ؛ ٕٙٗ؛ خميفة، طبقات خميفة :ٔٙٔ/ٙابف سعد ،الطبقات:استشيد  بصفيف . ) 
 .(   ٕٓ-ٜٔ/ٗ، سير أعالـ النبالء:الذىبي؛  ٖٔٗ/  ٔأسد الغابة : 

( حبة بف جويف بف عمي بف عبد نيـ بف مالؾ بف غانـ بف مالؾ بف ىواـز بف ُعريبة ٜٓٔ)
    واإلماـ الحسف البجمي الكوفي وكنيتو ابو قدامة ، مف أصحاب اإلماـ عمي 

 ؛ٓٙ:  ؛ الطوسي ، رجاؿ الطوسي ٕٛٔ/ٗ. )ابف حباف ، الثقات :  ىػ  ٙٚتوفي سنة 
 ؛ابف حجر،ٕٗٔ-ٖٕٔ، االستبصار في نسب الصحابة مف األنصار، المقدسي
 ( . ٖٕٔ/ٖاإلصابة،

؛  ٔٗٔ/  ٚ؛ البخاري ، تاريخ البخاري ،  ٖٕ٘خميفة بف خياط ، طبقات خميفة ، (  ٓٔٔ) 
؛ ابف  ٜ٘/  ٙ؛ ابف ابي الحديد ، شرح نيج البالغة ،  ٜٖٖ/  ٖابف حباف ، الثقات ، 

 . ٖٜ/  ٗٔعجـ رجاؿ الحديث ، ؛ الخوئي ، م ٕ٘/  ٔذرات الذىب ، العماد ، ش
وكنيتو أبو عبد  سعد بف عبادة بف دليـ بف حارثة األنصاري الخزرجي قيس بف سعد (ٔٔٔ)

وأمو فكيية بنت ُعبيد بف دليـ مف أنصار وصحابة رسوؿ اهلل  الممؾ وقيؿ أبو عبد اهلل
  صحب عميًا ورحؿ  ، ي بعض غزواتوالخاصيف كما انو صاحب لواء الرسوؿ ف

 بعد استشياد االماـ عمي  معو الى الكوفة واخمص لو ثـ تبع اإلماـ الحسف 
معاوية فعاد قيس الى المدينة ، كاف سيدًا جوادًا مف ذوي الرأي  حتى صالح الحسف 

/  ٙات : ىػ بالمدينة . )  ابف سعد ، الطبقٓٙوالدىاء مات في أواخر خالفة معاوية سنة 
  ،ٜٕٛٔ/  ٖ، االستيعاب : ؛ ابف عبد البر ٖٖٗ/ٕبار أصفياف،؛ األصفياني: ذكر أخ ٕ٘

 (  . ٜٜ/  ٛابف كثير ، البداية والنياية : 
يزيد بف القيس بف تماـ بف صاحب االرحبي مف بني صعب بف دوماف  يزيد بف قيس( ٕٔٔ)

مف ىمداف مف رؤساء اليمانييف أدرؾ النبي    خيرة أصحاب اإلماـ وكاف مف
؛  ٘ٔٔ/ٗ؛ابف عبد البر، االستيعاب ،  ٗٙ/  ٙ، ابف سعد، الطبقاتوعمالو .)  عمي

 ( . ٕٛٔ  – ٕٚٔ/ٕٙ؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ ،  ٚٛابف عدي ، الكامؿ ،  /
 .ٖٓٗ/  ٔ؛ ابف العماد ، شذرات الذىب ،  ٖٔٔ/  ٗ( ابف حجر ، اإلصابة ، ٖٔٔ)
 . ٕٕٗعراء / اية سورة الش (ٗٔٔ)
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 . ٘ٛٔ/  ٕ ، ابف قتيبة:عيوف األخبار (٘ٔٔ)
/  ٛ، ابف كثير ، البداية والنياية ،  ٙٛ/  ٔ( ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ ، ٙٔٔ) 

ٜٜ . 
/  ٕ، الديممي ،  إرشاد القموب ،  ٚٚٔ/  ٔالخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  (ٚٔٔ)

ٕٓٔ 
 . ٕٕٙ( المنقري ، صفيف ، ٛٔٔ)
 . ٘ٛالصدوؽ ، االمالي ، ( ٜٔٔ)
؛ ابف األثير ، أسد الغابة ،  ٕ٘ٗ/  ٖينظر : ابف عساكر ، تاريخ مدينة دمشؽ ، ( ٕٓٔ)
 . ٜٖ٘/  ٕ؛  ابف عبد البر ، االستيعاب ،  ٕٙٔ/  ٗ
 . ٕٙٗ/  ٖ( ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، ٕٔٔ)
 . ٜٕٚ/  ٕٔأبو الفرج األصفياني ، األغاني ،  (ٕٕٔ)
 . ٗٙ٘اضي النعماف ، شػرح أألخبػار ، الق (ٖٕٔ)
؛  ٜٛ؛ ابف شيراشوب ، مناقب آؿ أبي طالب ،  ٕٜابف بابويو ، األربعوف حديثًا ،  (ٕٗٔ)

؛ األحمدي ، ٗٓٔ/  ٔ؛ الحائري ،  شجرة طوبي ،  ٕٓٔ/  ٕٗالمجمسي ، بحار األنوار ، 
مي ، مجمع الزوائد ؛ الييث ٔٔ٘/ٛ؛ المحمودي ، نيج السعادة ،  ٖٔٗ/ٔمواقؼ الشيعة : 
؛  ابف عبد البر ، االستيعاب ،  ٕٓٔ/ٔ، المعجـ الكبير ، ؛ الطبرانيٗٗٔ/ٜومنبع الفوائد ، 

ٖ/ٖٕٔٔ . 
 . ٛٓٔ/  ٔٔاألصفياني ، األغاني ،  (ٕ٘ٔ)
 ٛٙ( ديواف أبي األسود ، ٕٙٔ)
 . ٔٛ، ـ ف ( ٕٚٔ)
 . ٜٔـ . ف ،  (ٕٛٔ)
 . ٔٔييف البصرييف ، ؛  السيرافي ، أخبار النحو  ٜٚ( ـ ف  : ٜٕٔ)

/  ٕٔ؛ األصفياني األغاني ، ٖٛٔ/  ٔعبد القادر البغدادي ، خزانة األدب ، ( ٖٓٔ)
ٖٕٜ . 

؛ اقا بزرؾ  الطيراني  ، الذريعة إلى تصانيؼ  ٖٖٕ/  ٘ابف األثير ، أسد الغابة ،  (ٖٔٔ)
 . ٖٗ، ٔؽ  ٜالشيعة  ، ج 
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/  ٙٔكر ، تاريخ مدينة دمشؽ ، ؛ ابف عسا  ٗ٘٘( ابف مزاحـ المنقري ، صفيف ، ٕٖٔ)
 . ٛٓٗ/  ٚ؛ األميف ، أعياف الشيعة ،  ٖٚٚ

؛ المرزباني  ٕٓٔ/  ٖ؛ ابف اعثـ ، الفتوح :  ٖٖٔ( ابف مزاحـ ، صفيف : ٖٖٔ) 
/  ٚ، األميف ، أعياف الشيعة،  ٖٔ – ٜٕالخراساني ، مختصر أخبار شعراء  الشيعة ، 

 . ٗٚٔ/  ٕ، الميانجي ، مواقؼ الشيعة ، ٛٓٗ

 . ٖٖٖ؛  الموفؽ الخوارزمي ، المناقب ،  ٜٗٔ/  ٘ٔ( األصفياني، األغاني ،ٖٗٔ)

؛ ابف عساكر ، تاريخ مدينة ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔ/  ٘الطبري ، تاريخ الطبري ،  ينظر:( ٖ٘ٔ) 
؛ ابف عبد البر ،  ٖٙ٘/  ٖ؛ الذىبي ، سير أعالـ النبالء : ٖٓٔ/  ٕٙدمشؽ ، 

 . ٖٕٛ/ ٕميانجي ، مواقؼ الشيعة ، ، األحمدي   ال ٖٜٛ/  ٖاالستيعاب ،
 . ٕٕٙ/  ٕالواقدي ، فتوح الشاـ ، ( ٖٙٔ)
 . ٕٕٚ/  ٕـ . ف   ، ( ٖٚٔ)
حاتـ بف عبد اهلل بف الحشرج بف امرؤ القيس بف عمي بف اخـز بف ربيعة ( عدي بف ٖٛٔ)

بف جروؿ بف ثعؿ بف عمرو الغوث بف طي وكنيتو أبو ظريؼ ، كاف عدي شجاعًا كريمًا 
زعيمًا لقومو في الجاىمية واإلسالـ ، وكاف كوالده حاتـ الطائي يضرب المثؿ بجوده  فصيحاً 

وشرفو في قومو ، كاف عدي قبؿ إسالمو نصرانيًا اسمـ سنة تسع لميجرة وصحب الرسوؿ 
  كما صاحب اإلماـ عمي ،  وكاف مخمصًا لو ، توفي ولو مئة وعشريف سنة

، خميفة ، الطبقات :  ٕٕ/  ٙ)  ابف سعد ، الطبقات : ىػ  . ٛٙىػ وقيؿ ٙٙمف العمر سنة 
 ( ٖٛٛ/  ٗ؛ ابف حجر ، االصابة :  ٕٙٔ/  ٖ؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء :  ٕٚٔ

 . ٙٚٔ – ٘ٚٔ/  ٖابف اعثـ الكوفي ، الفتوح ، (  ٜٖٔ)
( مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث بف مسممة بف ربيعة بف الحرث بف جذيمة  النخعي ٓٗٔ)

شريفًا كبير القدر خطيبًا بميغًا قادمًا مف الشجعاف األبطاؿ ومف ثقات التابعيف ،  ومف كاف 
خيرة أصحاب اإلماـ عمي ومؤازريو حتى إف عميًا قاؿ عنو كاف لي كما كنت لرسوؿ اهلل 

   فقد كاف مف المؤمنيف بإمامة عمي  والمدافعيف عف حقو فييا ، استشيد
ىػ حيث شعر مف دّس ٖٚيو وىو في طريقو لتقمد والية مصر سنة مالؾ االشتر بّسـٌ دّس ال

السـّ اليو بأف خططو ستخيب في حاؿ تقمد والية مصر وفرض سيطرتو عمييا . )ابف سعد، 
 ( ٕٕٔ/ ٙ؛ابف حجر ، اإلصابة ،  ٜٕٗ؛خميفة ، طبقات خميفة :  ٖٕٔ/  ٙالطبقات: 
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 . ٕٓٙ/  ٔأبف أبي الحديد ، شرح نيج البالغة،  (ٔٗٔ)
 . ٖٓٔ/ ٔابف جني ، الخصائص ، (ٕٗٔ)
 . ٜ٘٘/  ٔابف منظور ، لساف العرب،  (ٖٗٔ)
 . ٖٛٓ/  ٔ؛ الجرجاني ، التعريفات ، ٜٜٕ/  ٕابف عبد ربو ، العقد الفريد ، (ٗٗٔ)
ـ وتبعد الكالـ عف الصواب ) ينظر: المحف لفظ األصوات بصورة خاطئة تمنع الفي( ٘ٗٔ)

 ( . ٕٗ٘/  ٙٔ، تاج العروس، ، الزبيديٜٖٚ/ ٖٔ، لساف العربابف منظور
حسف إبراىيـ حسف ، تاريخ اإلسالـ السياسي والثقافي والديني االجتماعي، ( ٙٗٔ) 

 . ٚٔ٘/  ٔالمصرية ، 
 . ٛٚٗ/  ٔالقمقشندي ، صبح االعشى ، (  ٚٗٔ)
 . ٖ( سورة التوبة / اية ٛٗٔ)
  .  ٙٔ( السيرافي ، أخبار النحوييف البصرييف ، ٜٗٔ)
، السيرافي ، أخبار النحوييف  ٕٛ٘/  ٔينظر: الجاحظ ، البياف والتبييف ، ( ٓ٘ٔ) 

؛  ٜٖٙ/  ٔ، ابف جني ، الخصائص ،  ٙٗ، ابف النديـ ، الفيرست ، ٗٔالبصرييف ، 
، الذىبي ، تاريخ  ٕٕٚ/  ٕالقنوجي ، أبجد العمـو والوشي المرقـو في أحواؿ بياف العمـو ، 

،  ٔٛٔ، السيوطي ، تاريخ الخمفاء،  ٔٔبراج ، جواىر الفقو :؛ ابف ال ٕٙٚ/  ٘االسالـ، 
/  ٔ، مستدركات أعياف الشيعة ، ، حسف األميف ٘ٔٔ/  ٔات الذىبي، ابف العماد : شذر 

 . ٜٕٔ، جرحي زيداف ، تاريخ آداب المغة العربية ،  ٖٙ – ٕٙ
،  ٕٔ/ٔ، الجمحي، طبقات فحوؿ الشعراء (ٔ٘ٔ) ، ٕٙ٘/ٕ، القنوجي ، ابجد العمـو

، المتقي اليندي ،  ٙٚ/ ٔ، ابف العماد ، شذرات الذىب،  ٖٔ/ٗالسيوطي ، الدر المنثور، 
 .  ٕ٘ٔ/ٓٔكنز العماؿ، 

نصر بف عاصـ الميثي البصري مف واضعي أصوؿ النحو وقواعده بعد أبي   (ٕ٘ٔ) 
/  ٛعالـ ، ، الزركمي ، األ ٕٓٔ/  ٙىػ )الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، ٜٛاألسود توفي سنة 

ٕٗ .) 
يحيى بف يعمر مف بني عوؼ بف بكر كنيتو أبو سميماف وقيؿ أبو سعيد مف أىؿ   (ٖ٘ٔ)

البصرة مف تالمذة أبي األسود وعمماء النحو إلى جانب كونو فقييا وقاضيا . ينظر: ابف 
 ( .  ٕٗٓ – ٖٕٓحباف ، مشاىير عمماء األمصار ، 
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و البصرييف وقيؿ انو كاف ابرع عنبسة بف معداف الفيؿ مف مشاىير عمماء النح(ٗ٘ٔ) 
 . ٕٓ/  ٔ، أخبار النحوييف ،مذة أبي األسود وأصحيـ رواية. )ابف ابي ىاشـتال
ميموف االقرف احد عمماء النحو في البصرة وىو مف تالمذة أبي األسود الدؤلي ومف  (٘٘ٔ)

 :  ( . ٖٚ/  ٖشيوخ العربية ) القنوجي ، أبجد العمـو
،  ٕٔ، أبو الطيب المغوي: مراتب النحوييف ،  ٛٙت ،  ابف النديـ ، الفيرس (ٙ٘ٔ)

؛  ٕٔ -ٜ/  ٔ؛ القمي ، الكنى واأللقاب ،  ٕٖٙٙ/  ٗالريشيري ، ميزاف الحكمة، 
 . ٖٙٗالماحػوزي ، كتاب األربعيف ، 

 .ٖ٘ٛ/ٖٓ؛الحر العاممي،وسائؿ الشيعة،ٖٚينظر:البرقي،رجاؿ البرقي: (ٚ٘ٔ)
 . ٜٔ – ٖكتاب سميـ بف قيس ،  (ٛ٘ٔ)
 ٘٘ٔ/  ٕإعجاز حسيني،كشؼ الحجب واألستار،  (ٜ٘ٔ)
بف قيس بف قيد وأسـ قيد خالد بف قيس بف ثعمبة بف غنـ وأمو أـ سميـ بنت  ( ُسميـٓٙٔ)

خالد بف طعمة بف سحيـ بف األسود مف بني مالؾ بف النجار شيد بدرًا واحد والمشاىد كميا 
مع رسوؿ اهلل    ّمف أفاضؿ المحدثيف وعممائيـ  ، وكنيتو سميـ أبا صادؽ ، ُعد

،  توفي في خالفة  وعظمائيـ ، صحب االماـ عمي والحسيف وزيف العابديف والباقر
د اهلل ، عب؛ ابف أبي شيبة الكوفيٜٛٗ/  ٖ: عثماف وليس لو عقب . )ابف سعد ، الطبقات 

     دار الفكر  –، تحقيؽ سعيد المحاـ ، بيروت ـ (: المصنؼٙٗٛىػ/  ٖٕ٘بف محمد )ت
 ٘ٗٔ/  ٖ؛ ابف حجر ، االصابة :  ٕٓٚ/  ٛ( :  ٜٜٛٔ – ٔ) ط

 .ٗ٘ٔ/ٕالطيراني، الذريعة، (ٔٙٔ)
 .٘٘ٔ/ٕـ، ف، (ٕٙٔ)
 اباف ابي عياش واسـ ابي عياش فيروز،تابعي ثقة مف أصحاب السجاد والباقر (ٖٙٔ) 

ة مدين ؛ٓٓٗ/ٕ)ينظر: ىاشـ البحراني، حمية األبرار: ىػٖٚٔتوفي سنة   والصادؽ
 .ٕٖ٘، ؛ الحمي، خالصة االقواؿٜٓٔ/ٔ، المعاجز

 الطبرسي: ؛ٕٙٔ/ٕٔ شرح نيج البالغة، ابف ابي الحديد، ؛ٜٔ- ٖكتاب سميـ، (ٗٙٔ)   
 .ٕٚ/ٖ؛المتقي اليندي،كنز العماؿ:ٜٖ٘-ٜٖٔ/   ٖكفاية الموحديف، 

؛ الشاكري ، األعالـ مف الصحابة  ٖٛ٘/ٙٔمحسف االميف ، أعياف الشيعة ، ( ٘ٙٔ)
 .ٔٙ-ٜ٘/ٗلتابعيف  ،وا
 .٘/ٔحسف الحسيني:نور االفياـ في عمـ الكالـ،(  ٙٙٔ)
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(  حبيب بف مسممة الفيري القرشي واله عثماف أذربيجاف وواله معاوية أرمينية ٚٙٔ)    
 (.  ٜٔ/ٙىػ قيؿ انو قد كاف لو صحبة)ينظر:ابف حجر، االصابة،ٕٗومات فييا سنة 

 ؛ االميني، ٜٚ  -ٚٚ/ ٖالكامؿ ، ابف االثير، ؛ٜ٘، ينظر:العيني،عمدة القارئ (ٛٙٔ)
 .ٜٕ-ٕٙالشيعة في الميزاف، مغنية، ؛ٕٖ٘/ٛالغدير،

؛  ٜٖٗ/  ٕ؛ المسعودي ، مروج الذىب ،  ٜٗٔ/  ٕ، تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي(  ٜٙٔ) 
 .    ٕٗ٘/  ٔ؛ االميني ، أعياف الشيعة ،  ٖ٘ٛ/  ٕابف  خمدوف ، تاريخ بف خمدوف ، 

؛  ٔٙ/  ٖ؛ ابف األثير ، الكامؿ ،  ٕٛٓ/  ٔظر : الثقفي ، الغارات ، ين(  ٓٚٔ) 
 . ٕٕٖ؛ جعفر السبحاني،أضواء عمى عقائد األمامية ،  ٔٙ/ٖالمقريزي،الخطط،

 . ٕٛمغنية ، الشيعة في الميزاف ، (  ٔٚٔ)
 . ٕٛـ ف ، (  ٕٚٔ)
 . ٕٜصالح الورداني ، السيؼ والسياسة ، (ٖٚٔ)
 – ٖٜٔ؛ نصر بف مزاحـ ، صفيف ،  ٗٚة ، اإلمامة والسياسة ، ينظر : ابف قتيب (ٗٚٔ)

؛ ٖٕ – ٕٕ/  ٕ؛ البالذري ، فتوح البمداف ،  ٜٕٓ – ٕٛٓ/  ٔ؛الثقفي ، الغارات ،  ٜٗٔ
؛  ابف عبد ٕٕٔ؛المرتضى ، االمالي ،  ٖٚٓ/  ٕٔابو الفرج ، األصفياني : األغاني، 

؛ ابف األثير ،  ٖ٘/  ٕ، شرح األخبار ،  ؛ القاضي النعماف  ٖٕٙ/  ٔالبر ، االستيعاب ، 
؛ الخزاز القمي ،  ٔٛٔ؛ الخوارزمي ، المناقب ،  ٖٗٔ/  ٕالمباب في تيذيب األنساب ، 

؛  ٖٖٚ/  ٔ؛ النقرشي ، نقد الرجاؿ ،   ٜ٘؛ الطوسي ، الفيرست ،  ٕٖٙكفاية األثر ، 
؛ الرازي ، الجرح  ٖٚ، ؛ النسائي ، فضائؿ الصحابة  ٖٚٙ/  ٕاالردبيمي ، جامع الرواة ، 

؛ الذىبي ، سير أعالـ  ٕٕٛ/ ٓٔ؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  ٚ٘ٗ/  ٕوالتعديؿ ، 
؛ القفطي ، أنباه الرواة   ٓ٘- ٜٗ/  ٗٔ؛ الحموي:معجـ األدباء  ،  ٜٖٓ/ ٔالنبالء ، 

،  ؛ جواد جعفر الخميمي ٔٔ٘/  ٔ؛ ابف حجر ، اإلصابة ،  ٘ – ٗ/  ٔعمى أنباه النجاة ، 
تباعيـ ،  ؛ حسيف الشاكري ، عمي في الكتاب والسنة  ٜٖٓمحاكمات الخمفاء وا 

؛الخوئي ،معجـ  ٖ٘ٚ/ ٔ؛ احمد زكي صفوت ، جميرة خطب العرب،  ٕٚ–ٕ٘/ٗواألدب،
 .  ٖٜٔ/ٚالذريعة، الطيراني، ؛ٜٖٔ/٘، رجاؿ الحديث

ف بف بف حجر بف الحارث بف اليجرس بف صبرة بف حدرجا(  صعصعة بف صوحاف ٘ٚٔ) 
عساس بف ليث بف حداد بف ظالـ بف ذىؿ بف عجؿ بف عمرو بف وديعة بف افطر بف عبد 
القيس مف ربيعة ، وكنيتو أبا طمحة ، مف أصحاب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
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 وىو احد فصحاء العرب ثقة ، شريفًا مطاعًا أميرا مف سادات عبد القيس مف أىؿ
؛ ٕٕٔ/  ٙابف سعد ، الطبقات : ة بف أبي سفياف . ) خالفة معاوي الكوفة ، توفي في

؛  ابف  ٖٕٚ/  ٕ؛ ابف عبد البر ، االستيعاب :  ٕ٘ٙ/  ٘البالذري ، انساب االشراؼ : 
 ( . ٖٛٓ/  ٖحجر ، االصابة : 

بف ثابت بف الخطيـ بف عدي بف عمرو بف سواد بف ظفر  ( ثابت بف قيػػسٙٚٔ) 
احد شعراء العرب األعالـ مات عمى كفره قبؿ قدـو األنصاري الظفري أبو قيس بف ثابت 

النبي   المدينة ولثابت بف قيس صحبو وديف ،شيد مع النبي   احد وما
بعدىا وأصابتو في احد اثنتي عشر جراحة،وسماه الرسوؿ   حاسر وجعؿ يقوؿ: يا

، كاف ثابت احد صحابة اإلماـ عمي حاسر اقبؿ ، يا حاسر أدبر 
ا معو الذيف ابمو  

بالءًا حسنًا في جميع المواقؼ ، استعممو اإلماـ عمي 
المدائف ، كاف لو ثالث بنيف   

ىػ إما أبوىـ فكاف قد توفي فػي خالفة  ٖٙىـ عمر ومحمد ويزيد قتموا جميعًا يـو الحرة سنة 
؛  ٖٕٙ/  ٔابف عبد البر ، االستيعاب :  ؛  ٜٕ٘/٘ابف سعد ، الطبقات : مػعاوية . ) 

؛  ٖٚٔ -ٖٙٔ/ٔٔ، تاريخ دمشؽ : ؛ ابف عساكر ٕٕٛ/ٓٔي بالوفيات : ي ، الوفالصفد
 ( .  ٜٓ٘/ٔابف حجر ، اإلصابة : 
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 قائمة المصادر والمراجع :
 
  القران الكريم 

 
 أواًل _ المصادر األولية :   
 ـ(ٕٖٕٔىػ /ٖٓٙأبف األثير ، عز الديف أبي الحسف عمي بف أبي الكـر الشيباني ) ت 

 دار الكتاب ) د ت ( .    –أسد الغابة في معرفة الصحابة ، بيروت  -

 دار صادر ) د ت(  . –المباب في تيذيب األنساب ، بيروت  -

  ـ (   ٙٛٚٔىػ /  ٔٓٔٔاالردبيمي ، محمد بف عمي  ) ت 

رسوؿ منشورات مكتػػبة الػػ –جامع الرواة و إزاحة االشتباىات عف طرؽ اإلسناد ، بػيروت  -
 ) د ت (     

 أبي األسود الدؤلي 

 ( ٜٗٙٔ – ٔديواف أبي األسود ، تحقيؽ محمد حسف آؿ ياسيف ، بغداد ) ط  -

   ـ(ٔٛٔٔىػ / ٚٚ٘أآلنباري ، أبو البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد ) ت 

تبة  مػػك  –نػزىة أاللباء فػي طبقات أألدباء ، تحقيؽ إبراىيـ السامرائي ، بغػداد   -
 (ٜٓٚٔ -ٔأألندلس ) ط 

 ـ ( ٜٜٙىػ /  ٖٙ٘أألصفياني ، أبو الفرج عمي بف الحسيف ) ت 

 (.  ٜٛٙٔدار صادر )  –أالغاني ،  بيروت  -
  ـ( ٘ٚٗٔىػ /ٓٛٛاالحسائي ، ابف جميور ) ت 

 ( ٖٜٛٔ- ٔعوالي المئالي ، تحقيؽ اقا محسف العراقي ، قـ ) ط -
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   ـ (  ٘٘ٛىػ /  ٕٔٗاحمد بف حنبؿ ) ت 

  دار صادر    ) د ت (   –مسند احمد بف حنبؿ ، بيروت  -

 ـ ( ٕٜٙىػ / ٖٗٔأبف أعثـ الكوفي ، أبو محمد أحمد ) ت 

 ( .   ٜٜٔٔ- ٔدار أألضواء ) ط  –كتاب الفتوح ، تحقيؽ عمي شيري ، بيروت  - 

   ـ( ٙٛٔٔىػ /  ٘ٛ٘ابف بابويو : منتجب الديف ) ت 

 (  ٜٜٛٔ – ٔمؤسسة اإلماـ الميدي )ط –األربعوف حديثًا ، قـ  -
  ـ (ٔٛٓٔىػ / ٗٚٗالباجي ، سميماف بف خمؼ بف سعد أبو الوليد ) ت 

مطبعة وزارة االوقاؼ والشؤوف  –التجريح والتعديؿ،تحقيؽ أحمد البزاز،مراكش -
 الدينية )د ت (  

   ـ(  ٜ٘ٙٔىػ /  ٚٓٔٔالبحراني ، ىاشـ ) ت 

 (ٜٜٗٔ -ٔمؤسسة النعارؼ  اإلسالمية )ط -ا ، قـحمية األبرار ، تحقيؽ غالـ رخ -

 ٖٜٛٔ،  ٔط –مدينة المعاجز ، قـ  -

 ـ (  ٜٙٛىػ / ٕٙ٘البخاري ، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي ) ت 

 ( .   ٕٜٗٔالتاريخ الكبير ، اليند ، حيدر أباد الدكف ) -

 ( ٕٕٓٓػ  ٔدار بف كثير ) ط  –، بيروت صحيح البخاري -     

  ـ (  ٛٛٓٔىػ /  ٔٛٗابف البراج ، عبد العزيز الطربمسي ) ت 

-ٔمؤسسة النشر اإلسالمي)ط –جواىر الفقو، تحقيؽ إبراىيـ عبد اليادي ،قـ -
ٜٜٔٔ ) 

   ( ٚٛٛىػ /  ٕٗٚالبرقي ، احمد بف محمد) ـ 

   ٖٜٙٔ-ٔرجاؿ البرقي ، منشورات جامعة طيراف ، ط - 
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 ـ(:ٕٛٙٔىػ/ٖٜٓٔالبغدادي ،عبد القادر بف عمر)ت 

 (ٜٜٛٔ-ٔدار الكتب العممية)ط -خزانة األدب ، تحقيؽ محمد نبيؿ ،اميؿ بديع،بيروت -

  ـ(  ٕٜٛىػ /ٜٕٚالبالذري ،أحمد بف يحيى بف جابر ) ت 

 (. ٖٜٛٔ- ٔدار الكتب العممية )ط -فتوح البمداف ،تحقيؽ رضواف محمد رضواف،بيروت  -

 ـ ( . ٘ٙٓٔىػ /  ٛ٘ٗعمي ) ت البييقي ، أبي بكر احمد بف الحسيف بف 

 ت(ٓدار الكتب العممية)د -معرفة السنف واآلثار، تحقيؽ كسروي حسف، بيروت -
   ـ (   ٕٜٛىػ / ٜٕٚالترمذي ، أبي عيسى محمد بف عيسى بف سورة ) ت 

دار  –سنف الترمذي ) الجامع الصحيح ( تحقيؽ عبد الوىاب عبد المطيؼ ، بيروت   - 
 ( ٖٜٛٔ - ٖالفكر ) ط

   ـ ( ٕٓٙٔ-ىػ   ٖٓٓٔالتفرشي ، مصطفى بف الحسيف الحسيني  ) ت 

 ( . ٕٗٓٓ – ٔنقد الرجاؿ ، قـ ) ط -

  ، ـ (ٖٙ٘ٔىػ / ٛ٘ٚأحمد أبو العباس حراني ) ت  ابف تيمية 

 دار الكتب العممية    ) د ت ( –تحقيؽ عبد الرحمف عميرة ، بيروت التفسير الكبير ،  -

   ـ(ٓٚٗٔىػ / ٘ٚٛر )ت الثعالبي ، أبو منصو 

دار إحياء التراث العربي  –تفسير الثعالبي ، تحقيؽ عبد الفتاح أبو سنة ، بيروت  -
 (   ٜٜٛٔ – ٔ)ط

  ـ (ٜٙٛىػ /ٖٕٛالثقفي ، إبراىيـ بف محمد بف سعيد أبو ىالؿ )ت 

 الغارات ، تحقيؽ جالؿ الديف المحدث ، بيروت ) د ت ( .   -

 ـ (  ٛٙٛىػ / ٕ٘٘بحر بف محبوب ) ت  الجاحظ ، أبو عثماف عمرو بف 

 ) د ت (   ٕالبياف والتبياف ، تحقيؽ حسف السندوبي ، القاىرة ، ط -
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   ىػ ( ٚابف جبر ، زيف الديف عمي بف يوسؼ ) ت ؽ 

 ( . ٜٜٛٔ- ٔنيج اإليماف ، تحقيؽ احمد الحسف ، مشيد ) ط -

   ـ( ٘ٗٛىػ/ٖٕٔالجمحي ، محمد بف سالـ)ت 

دار المعارؼ  -عراء ،تحقيؽ محمود محمد شاكر،مصرطبقات فحوؿ الش -
(ٜٕٔ٘:) 

  ـ(ٖٔٗٔىػ/ٙٔٛ)ت الجرجاني ،عمي بف محمد 

 (ٖٜٛٔالبابي الحمبي ) -التعريفات ، مصر  -

   ـ (ٔٓٓٔىػ  /ٕٜٖأبف جني ، أبو الفتح عثماف الموصمي ) ت 

 .        ٜٜٓٔالخصائص ، تحقيؽ محمد عمي النجار ، بغداد ،  -

   ـ (  ٕٓٓٔىػ /  ٜٚ٘الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ) ت أبف 

 (  ٕٕٓٓ- ٖ) طـ رمضاف وسعيد المحاـ ، بيروت ، صفوة الصفوة ، تحقيؽ إبراىي -
  ـ(ٗٔٓٔىػ/٘ٓٗالحاكـ النيسابوري ، محمد بف عبد اهلل ) ت 

دار الكتب  –المستدرؾ عمى الصحيحيف ، تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت  -
 ( ٜٜٓٔ – ٔالعممية ) ط

   ـ (ٜ٘ٙىػ /ٖٗ٘أبف حباف ، محمد بف حباف بف أبي حاتـ التميمي البستي ) ت 

  الثقات في الصحابة والتابعيف،تحقيؽ محمد عبد المعيد خاف،اليند، حيدر أباد الدكف  -
دار  –ورة مشاىير عمماء األمصار ، تحػػػقيؽ مرزوؽ عمي إبراىيـ ، المنص -) د ت (  .
 ( .    ٜٜٓٔ –  ٔالوفػػػاء  ) ط 

  ت(.ٓدار الباز لمنشر)د –كتاب المجػروحيف ، تحقػػيؽ محػػمود إبػػراىيـ،مػػكة المكرمة  -

 – ٔدار العاصمة ) ط –مولد العمماء ووفياتيـ ، تحقيؽ عبد اهلل احمد سميماف ، الرياض  -
ٜٜٔٓ  : )ٔ/ٕٓ٘ 
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  ـ ( ٜ٘ٛىػ / ٕ٘ٗدادي )ت ابف حبيب ، محمد بف حبيب البغ 

 .  ٖٜٙٔالمحبّر ، )د ط (   -   

  ـ (ٛٗٗٔىػ /ٕ٘ٛأبف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  ) ت 

 ( . ٕ٘ٓٓ- ٔأإلصابة في معرفة الصحابة ، تحقيؽ محمد البيجاوي ، بيروت ،) ط  -

 ٕعممية )طدار الكتب ال –تقريب التيذيب ، تحقيؽ، مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت  -

– ٜٜٔ٘ . ) 

 .   ٜٚٙٔتيذيب التيذيب ، بيروت ، دار صادر ،  - 

 ( .ٜٛٛٔ  –ٕ)  ط دار المعرفة  –فتػػح الباري شرح صحيح البخاري ، بيروت  -

  ـ (ٕٚ٘ٔىػ  /٘٘ٙأبف أبي الحديد المعتزلي ، عبد الحميد بف ىبة اهلل ) ت 

 - ٔيـ، بيروت ،دار الساقية ) طشرح نيج البالغة ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراى -

ٕٓٓٔ  . ) 

  ـ (ٕٜٙٔىػ /ٗٓٔٔالحػػر العاممي ، محمد بف الحسف بف عمي بف محمد ) ت 

 .     ٕٜٚٔ-ٔوسائؿ الشيعة ، بيروت ، ط  -

  ـ ( ٖٙٓٔىػ /ٙ٘ٗأبف حػػـز أألندلسي ،أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد ) ت 

 مطبعة دار العاصمة  )د ت( األحكاـ ، تحقيؽ احمد شاكر ، بيروت ، -
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  ـ (ٖٖ٘ٔىػ / ٕٙٚالحمي ، أبو منصور الحسف بف يوسؼ بف عمي بف المطير ) ت 

 دار أحياء السنة النبوية ) د ت (  –إيضاح االشتباه   ، بيروت  -

 (ٜٜٜٔ-ٔ. كشؼ اليقيف )د ط(  )ط- 

 (  ٜٜٚٔ – ٔخالصة األقواؿ ، تحقيؽ جواد الفيومي ، قـ ) ط -

   ـ ( ٜٕٓٔىػ / ٜٛٙي ،  يحيى بف سعيد )تالحم 

 ( ٜ٘ٛٔقـ مؤسسة سيد الشيداء لطباعة العممية )  -الجامع لمشرائع  -
 ـ ( ٕٖ٘ٔىػ/ٕٙٚالحمي ، الحسف بف يوسؼ )ت 

 ( ٜٜٚٔ – ٔخالصة األقواؿ ، تحقيؽ جواد الفيومي ، قـ ) ط  -   

  ـ (  ٓٔٓٔىػ /   ٓٓٗالخزاز القمي ، أبي القاسـ عمي بف محمد  ) ت 

 –كفاية األثر في النص عمى األئمة أالثني عشر ، تحقيؽ عبد المطيؼ الحسيني ، قـ   -
ٜٔٛٔ  

   ىػ ( ٓٔالخزرجي ، احمد بف عبد اهلل األنصاري اليمني )ت ؽ 

خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ ،تحقيؽ عبد الفتاح أبو غدة،حمب ، دار البشائر - 
 ( .ٜٜٔٔ-ٗاإلسالمية )ط

 ـ ( ٕٚٓٔىػ / ٖٙٗلبغدادي ، أبو بكر أحمد بف  عمي بف ثابت ) الخطيب ا 

 تاريخ بغداد ، بيروت ، دار الكتب العممية ) د ت (  .    -

- ٔدار الكتاب العربي) ط –الكفاية في عمـ الرواية ، تحقيؽ عمر ىاشـ ، بيروت   -
ٜٔٛ٘ ) 

 ـ (  ٖٓٗىػ /ٔٗٚ)ت  الخطيب التبريزي ، ولي الديف أبي عبدا هلل محمد بف عبدا هلل 

 أآلكماؿ في أسماء الرجاؿ ، قـ ، مؤسسة أىؿ البيت ) د ت (  . -
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  ـ(٘ٓٗٔىػ / ٛٓٛأبف خمدوف ، عبد الرحمف محمد بف الحسف الحضرمي ) ت 

 (  ٜٗٛٔ - ٘المقدمة ، بيروت ، دار القمـ ) ط -
  ـ (ٕٕٛٔىػ / ٔٛٙأبف خمكاف ،أبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد ) ت 

وفيات أألعياف وأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ أحساف عباس ، بيروت ، دار الثقافة   -
 ،ٜٔٙٛ  

   ـ (  ٕٚٔٔىػ /  ٛٙ٘الخوارزمي ، الموفؽ بف احمد المكي ) ت 

 (  .  ٜٜٗٔ – ٕمؤسسة النشر اإلسالمي ) ط  –المناقب  ، قـ  -

 ـ ( ٗ٘ٛىػ / ٕٓٗأبف خياط ، خميفة بف خياط أبو عمرو الميثي العصفري ) ت 

 (  .   ٕٜٛٔ – ٔطبقات خميفة بف خياط ، بيروت ، دار الكتاب العربي )  ط -
   ـ ( ٛٛٛىػ /  ٕ٘ٚأبو داوود ، سميماف بف األشعث ) ت 

 (  ٜٓ٘ٔ- ٕالمكتبة التجارية ) ط -سنف أبي داوود ، مصر -
  ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚالديممي ،أبي محمد الحسف بف أبي الحسف )ت 

 (ٜٛٚٔ-ٗمؤسسة االعممي)ط-وب، بيروتإرشاد القم  -

  ـ ( ٖٗٚٔىػ / ٛٗٚالذىبي ، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز ) ت 

ػ  سيػر أعػالـ النبالء ، تحقيؽ إبراىيـ أالبيػاري ، القػاىرة ، مطبعة دار المعارؼ ومعيد 
 المخطوطات بجامػعة الػدوؿ العربػية  ) د ت (.      

 ( .  ٜٗ٘ٔعبد الرحمف يحيى ، بيروت ، دار أحياء التراث )ػ تذكرة الحفاظ ، تحقيؽ 

-ٕالعبر في خبر مف غبر ، تحقيؽ صالح الديف المنجد ، الكويت ، مطبعة الكويت  )ط -
ٜٔٛٗ   .   ) 

 (.  ٜٚٛٔ-ٔػ تاريخ أإلسالـ ، تحقيؽ عمر عبد السالـ ، بيروت ، دار الكتاب العربي ) ط  
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دار  –ية في الكتب الستة ،  تحقيؽ محمد عوامة ، جدة الكاشؼ في معرفة مف لو روا -  
  ٕٜٜٔالقبمة 

 ـ( ٖٜٛىػ /  ٕٖٚ) ت رحمف بف محمد بف ادريس بف المنذرأبي محمد عبد ال، الرازي 

 (  .    ٕٜ٘ٔ-ٔالجرح والتعديؿ ، اليند ، حيدرأباد الدكف )ط -
  ـ ( .ٖٗٗٔىػ / ٘ٗٚالزركشي ، محمد بف ىادر بف عبدا هلل ) ت 

دار إحياء الكتب العربية  –، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ ، بيروت  فػي عمػـو القػرافالبرىاف  -
 ( ٜٚ٘ٔ- ٔ) ط

  ـ ( ٗٗٛىػ  / ٖٕٓأبف سعد ، محمد بف سعد بف منيع الزىري البصري ) ت 

 الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار صادر ) د ت ( -
  ـ( ٛٚٚ/ ىػ ٔٙٔسفياف الثوري ، سفياف بف سعيد بف مسروؽ ) ت 

 (.ٖٜٛٔ- ٔدار الكتب العممية)ط–تفسير الثوري ، تحقيؽ لجنة مف الباحثيف ،بيروت  -
    سميـ بف قيس  الياللي الكوفي 

  ٜٛٙٔ –كتاب سميـ بف قيس ، تحقيؽ محمد باقر األنصاري ، بيروت -

   ( ٚٚٔٔىػ/ٕٙ٘السمعاني ، أبو سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور) ـ 

 ( ٜٛٛٔ – ٔدار الجناف ) ط –، تحقيؽ عبد اهلل عمر الباروجي ، بيروت األنساب   - 

    ـ  ( ٜٜٚىػ  / ٖٛٙالسيرافي ، أبو سعيد الحسف بف عبدا هلل بف المرزباف) ت 

 ػ أخبار النحوييف البصرييف ، بعناية فرنسيس فرانكو ، باريس 

    ـ(ٖ٘ٓٔىػ/ٕٚٗ)ت السيمي ،حمزة بف يوسؼ 

 ( ٜٚٛٔ-ٗعالـ الكتب )ط -بيروت تاريخ جرجاف ، -  
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     ـ ( ٘ٔٛىػ / ٕٓٓسيؼ بف عمر الضبي أألسدي ) ت 

 – ٔالفتنة ووقعة الجمؿ ،تحقيؽ أحمد راتب عرموش ، بيروت ، دار النفائس ) ط -   
ٜٜٔٙ، 

   ـ (٘ٓ٘ٔىػ /ٜٔٔ، جالؿ الديف بف عبد الرحمف بف الكماؿ بف أبي بكر) تالسيوطي 

دار اليجرة  –برجاؿ الموطأ ، تحقيؽ موقؼ فوزي جبر ، بيروت إسعاؼ المبطأ  -   
 (  ٜٜٓٔ)  ٔلمطباعة ،  ط

 (ٜٜٙٔ_  ٔ، بيروت _ دار الفكر )ط اإلتقاف في عمـو القراف، تحقيؽ سعد المندوب -   

 –بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، بيروت   -
 ت(ٓالمكتبة العصرية)د

 الدر المنثور ، بيروت ، دار المعرفة لمطباعة والنشر  ) د ت ( .     -

 (  ٖٜٙٔ- ٔتاريخ الخمفاء ، تحقيؽ محمد محي الديف ، مصر ، مطبعة السعادة )  ط -

 ( ٜٛٚٔ-ٔتدريب الراوي ، مصر )ط -

 ( . ٙٚٛٔ – ٔطبقات الحفاظ ، تحقيؽ عمي محمد عمر ، القاىرة ، مكتبة وىبة ) ط -
 دار المعرفة )د ت( –لب األلباب في تحرير األنساب ، بيروت  -

 (  ٘ٙٛٔالمزىر في عمـو المغة ، تحقيؽ محمد احمد جاد المولى ،) بوالؽ  -

  ـ (  ٜٔٛىػ/  ٕٗٓالشافعي ، محمد بف إدريس) ت 

 أحكاـ القراف ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ، بيروت ، دار الفكر ) د ت (  -

 حراني  ، أبو محمد الحسف بف عمي ) ت القرف الرابع اليجري  ( ابف شعبة ال 

 – ٕمؤسسة النشر اإلسالمي) ط –تحؼ العقوؿ ، تحقيؽ عمي اكبر الغفاري ، قـ  -
ٜٔٛٗ  ). 
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  ـ (  ٜٔٔٔىػ /  ٛٛ٘ابف شيراشوب ،  مشير الديف أبو عبد اهلل  ) ت 

 (    ٜٙ٘ٔ)  مناقب آؿ أبي طالب ، النجؼ االشرؼ _ المطبعة الحيدرية -

 ـ ( ٜٜٔٔىػ/  ٖٔٛا لصدوؽ ، أبي جعفر محمد بف عمي بف الحسيف ) ت 

المكتبة الحيدرية   –تحقيؽ محمد صادؽ بحر العمـو ، النجؼ االشرؼ عمؿ الشرائع ،  -
(ٜٔٙٙ) 

    (ٜٜٙٔ-ٔاالمالي ،قـ،مؤسسة البعثة )ط -

 ت ( د  – ٕمف ال يحضره الفقيو ، تحقيؽ عمي الغفاري ، قـ ) ط -

 ـ (ٕٖٙٔىػ / ٗٙٚالصفدي ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ) ت 

 ( ،  ٜٚٚٔ – ٔالوافي بالوفيات ، تحقيػؽ ماىر جرار ، المعيد أأللماني لمنشر )  ط -
 ـ (  ٕ٘ٙٔىػ /  ٗٙٙ)ت   بف موسى بف محمد ابف طاووس ،رضي الديف عمي 

 (ٜٜ٘ٔ-ٔالمي )طإقباؿ األعماؿ،تحقيؽ جواد القيومي ، مكتب اإلعالـ اإلس -

  ـ ( ٜٓٚىػ / ٖٓٙالطبراني ، ابي القاسـ سميماف بف احمد )ت 

–ٕدار إحياء التراث) ط–المعجـ الكبير،تحقيؽ حمدي عبد المجيد السمقي ، بيروت - 
 ت( ٓد

 ـ (ٕٕٜىػ / ٖٓٔالطبري ، أبو جعفر محمد بف جرير ) ت 

 (  . ٜٜٚٔ  – ٔ)  ط تاريخ الر سؿ والمموؾ ، بيروت ، دار الكتب العممية - 

       جامع البياف في تفسير القراف ، تحقيؽ جميؿ صدقي العطار ، بيروت ، دار الفكر -
 ( .    ٜٜ٘ٔ-ٔ) ط

   ـ(ٜٕٗٔىػ/ٜٗٙالطبري ، احمد بف عبد اهلل )ت 

 ( . ٜٙٚٔالمكتبة المصرية )  –ذخائر العقبى ، القاىرة  - 
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  ـ (ٚٙٓٔىػ  / ٓٙٗ الطوسي ، أبو جعفر محمد بف الحسف ) ت 

- ٔالخالؼ ، تحقيؽ نخبة مف الباحثيف ، قـ مؤسسة النشر اإلسالمي )  ط -
ٜٔٛٚ) 

 (  ٜٜٙٔ-ٔمؤسسة النشر اإلسالمي)ط  –الفيرست،تحقيؽ جػواد القيومي ، قـ    -
 ( ٜٜٔٔ – ٔمؤسسة فقو الشيعة ) ط –مصباح المتيجد ، بيروت  -
  ـ (ٕٜٚىػ /ٖٔ٘عسكري الحمبي ) تأبو الطيب المغوي ، عبد الواحد بف عمي ال 

 ( ٕٜٚٔ - ٔمراتب النحوييف ، بيروت )  ط - 

 ـ (  ٓٚٓٔىػ /  ٖٙٗ ت)  أبو عمر يوسؼ بف عبدا هللبف عبد البر،أ 

  دار الجيؿ ) د ت ( –االستيعاب ، تحقيؽ محمد البيجاوي ، بيروت  -  

وزارة عمـو األخبار   -التمييد ،تحقيؽ مصطفى بف احمد،محمد عبد الكريـ، المغرب  -  
 (ٜٚٙٔوالشؤوف اإلسالمية)

 ـ (ٖٜٜىػ  /ٕٖٛأبف عبد ربو أألندلسي ، أبو عمر أحمد بف محمد ) ت 

   ٜٓٗٔالعقد الفريد ، تحقيؽ محمد سعيد ، القاىرة ، -  

  ـ (ٜ٘ٚىػ  /  ٖ٘ٙأبف عدي ، أبي احػػػمد عبد اهلل بف عدي الجرجاني  ) ت 

 –ٔ، تحقيؽ ، سييؿ زكار ، بيروت ،دار الفكر) ط الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ -
ٜٔٛٗ .) 

  ىػ / ٖٛٙابف العربي،ابو بكر محمد بف عمي بف محمد الحاتمي الطائي االندلسي)ت
 ـ ( ٕٓٗٔ

مطبعة  –محاضرة األبرار ومسامرة األخيار في األدبيات والنوادر واألخيار ، مصر   -  
 ( ٜٛٙٔ – ٔالسعادة ) ط
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 ـ ( ٘ٚٔٔىػ  /   ٔٚ٘اسـ بف عمي بف الحسف ) تأبف عساكر ، الق 

 ( .    ٜٜ٘ٔ- ٔتاريخ مدينة دمشػػؽ ، تحقيؽ عمي شيري ، بيروت ، دار الفكر )  ط -  

   ـ (  ٔ٘ٔٔىػ / ٙٗ٘ابف عطية األندلسي )ت 

 (ٖٜٜٔ- ٔالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،بيروت دار الكتاب العممية )ط - 

 ىػ ٜٛٓٔنبمي ، شياب الديف أبػو الفالح عبػد الحي بػف احمد ) تأبف العماد الح
 ـ (  ٛٚٙٔ/

 شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ، القاىرة ، المطبعة التجارية ) د ت ( .     - 

 ـ (  ٔ٘ٗٔىػ /  ٘٘ٛالعيني ، بدر الديف أبو محمد محمود بف أحمد ) ت 

مود محمد عمر ، بيروت ، عمدة القارئ في شرح البخاري ، تحقيؽ عبد اهلل مح -
 دار أحياء التراث العربي ) د ت ( .   

  ىػ / ٖٖٙالقاضي النعماف ، أبو حنيفة النعماف بف محمد بف منصور المغربي )ت
 ـ (ٖٜٚ

 شػرح أألخبػار،تحقيؽ محمد الحسيني ، طػيراف ، مػؤسسة الػشر أإلسػالمي) د ت(. -

 ـ( ٜٛٛىػ/ٕٙٚبف مسمـ )ت ابف قتيبة الدينوري ، أبي محمد عبد اهلل 

مؤسسة الحمبي لمنشر  –اإلمامة والسياسة ، تحقيؽ طو محمد الزيني ، سوريا -
 والتوزيع)د.ت(

 .   ٕٜٛٔعيوف األخبار ، القاىرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ،  -

 ( . ٜٛٚٔ  - ٔالمعارؼ ، القاىرة )  ط -

 ـ( ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙالقرطبي ، أبي عبد اهلل احمد األنصاري )ت 

 ( ٕٜٜٔ – ٔدار الشعب : ) ط –تفسير القرطبي، تحقيؽ احمد عبد العميـ ، القاىرة  -
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 ـ( ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙالقفطي ، جماؿ أبي الحسف عمي بف يوسؼ)ت 

  دار الكتب  –أنباه الرواة عمى أنباه النجاة ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، القاىرة   -
 (ٜٔ٘٘ ) 

  ـ (ٛٔٗٔىػ / ٕٔٛعمي ) تالقمقشندي ، أحمد بف 

صبح أالعشى في صناعة أالنشا ، تحقيؽ يوسؼ عمي الطويؿ ، بيروت ، دار  -
 (  ٖٜٛٔ – ٔالفكر)ط

  ـ(  ٖٛٓٔىػ/ٖٓٗالقنوجي ، صديؽ بف حسف)ت 

  -أبجد العمـو ، الوشي المرقـو في أحواؿ بياف العمـو ، تحقيؽ عبد الجبار زكار ، بيروت  -
 ،ٜٛٚٔدار الكتب العممية ،

 ـ (ٕٖٚٔىػ  / ٗٚٚأبف كثير، إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبو الفدا ) ت 

 ( ٜٔٛٔ – ٔدار الفكر العربي )ط -تفسير ابف كثير ، بيروت -
   ـ ( ٜٓٗىػ / ٜٕٖالكميني ، أبي جعفر ، محمد بف يعقوب بف إسحاؽ الرازي ) ت 

 ،( ٖٜٛٔ - ٘سالمية ) ط، طيراف ، دار الكتب أإلالكافي، تحقيؽ عمي أكبر الغفاري -   

  ـ (  ٚٛٛىػ /  ٖٕٚأبف ماجة ، محمد بف يزيد ) ت 

 (.     ٕٜٛٔ – ٕسنف بف ماجة ، بيروت ، دار الفكر ) ط -

   ـ ( ٓٚٙٔىػ / ٔٛٓٔالمازنداري ، مولي محمد صالح ) ت 

 مؤسسة النشر اإلسالمي ) د ت ( –معالـ العمماء ، قـ  - 

 ـ (ٚٔ٘ٔىػ / ٜ٘ٚف ) ت المتقي اليندي ، عالء الدي 

 كنز العماؿ في سنف أألقواؿ  واألفعاؿ ، تحقيؽ بكري حياتي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  -
 ( .  ٜٜٛٔ  - ٔ) ط
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  ـ (ٓٓٚٔىػ /ٔٔٔٔالمجمسي ، محمد باقر ) ت 

بحار أألنوار ، تحقيؽ محمد باقر البيبوذي ويحيى العايدي ، بيروت ، دار إحياء  -    
 ( .       ٖٜٛٔ – ٖي ) طالتراث العرب

  ـ ( ٘ٛ٘ٔىػ / ٖٖٜالمحقؽ االردبيمي ، الشيخ احمد ) ت 

 المكتبة المرتضوية ) د ت ( –زبدة البياف ، تحقيؽ محمد الباقر البيبوذي ، طيراف  -  

   ـ (ٖٖ٘ٔىػ / ٜٓٗالمحقؽ الكركي ، عمي بف الحسيف )ت 

 ( ٜٛٛٔ- ٔربي ) طدار إحياء التراث الع –جامع المقاصد ، بيروت  - 

  ـ (ٗٗٓٔىػ  / ٖٙٗالمرتضى ، عمي بف الحسػيف بف موسى بف محمد ) ت 

 .        ٜٚٓٔأآلمالي ، تحقيؽ محمد بدر الديف الحمبي ، حيدرأباد الدكف ، - 

 شرح األزىار ، صنعاء ) د ت (  -
  ـ ( ٜٜٗىػ /   ٖٗٛالمرزباني الخراساني ، ابو عبيد اهلل محمد بف عمراف  )ت  

الكتبي لمطباعة  -مختصر أخبار شعراء الشيعو ،تحقيؽ محمد ىادي األميف ، بيروت -
 (  ٖٜٜٔ -ٕ)ط
  ـ (ٖٔٗٔىػ  / ٕٗٚالمزي ، جماؿ الديف أبو الحجاج يوسؼ بف عبد الرحمف ) ت 

 – ٔتيذيب الكماؿ ، تحقيؽ بشار عواد معروؼ ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ) ط -
ٜٔٛٓ . ) 

 ـ (ٜٚ٘ىػ / ٖٙٗف عمي بف الحسيف ) ت المسعودي ،أبي الحس 

 -ٙمروج الذىب ومعادف الجوىر ، تحقيؽ يوسؼ سعد ، بيروت ، دار أألندلس )ط -
ٜٔٛٗ   . ) 

 ـ(ٕٕٓٔىػ / ٖٔٗالمفيد ، محمد النعماف بف المعمـ أبي عبداهلل العكبري البغدادي)ت 
 ( ٖٜٜٔ – ٕدار المفيد ) ط –االختصاص ، تحقيؽ عمي الغفاري ، بيروت   -
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    ـ (  ٖٕٕٔىػ / ٕٓٙالمقدسي ، موفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة ) ت 

دار الفكر  –االستبصار في نسب الصحابة مف األنصار،تحقيؽ عمى نوىض ، بيروت -
 العربي)د ت(

 ـ ( ٔٗٗٔىػ  /  ٘ٗٛالمقريزي ، تقي الديف أحمد بف عمي ) ت 

-ٔبيروت .دار الكتاب )طامتاع االسماع ،تحقيؽ محمد عبد الحميد النمس ،  -
ٜٜٜٔ:)ٜ/ٕٔٗ 

المطبعة –الخطط المقريزية )المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار(،القاىرة-
 ت(. ٓالتجارية)د

   ( ٚٔٚٔىػ /  ٖٔٓٔالمناوي ، محمد عبد الرؤوؼ بف عمي) ـ 

 ( ٕٜٛٔكنوز الحقائؽ في حديث خير الخالئؽ ، القاىرة المطبعة األميرية )  - 

   ـ (ٖٔٔٔىػ / ٔٔٚأبف منظور ، محمد بف مكـر أألفريقي المصري ) ت 

 لساف العرب ، بيروت ، دار صادر ) د ت ( .     -
 ـ ( ٕٛٛىػ /  ٕٕٔالمنقري ، نصر بف مزاحـ الكوفي العطار ) ت 

 ( .ٖٜٙٔ – ٖوقعة صفيف ، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف ، مصر ) ط - 

   ـ (ٕٚٔٔىػ /  ٛٙ٘بف أحمد المكي ) ت الموفؽ الخوارزمي ، الموفؽ 

 المناقب ، قـ ، مؤسسة النشر اإلسالمي  ) د ت ( -  

  ـ(ٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالنجاشي ، أبو العباس احمد بف عمي )ت 

 ( . ٜٜٙٔ – ٘مؤسسة النشر ) ط –رجاؿ النجاشي ، تحقيؽ موسى التبريزي ، قـ  -

 . فيرست أسماء المصنفيف مف الشيعة   ، قـ  ) د ت (  -
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  ـ (ٜٜٓىػ / ٖٓٛأبف النديـ ، أبو الفػػرج محمػد بف أبي يعقوب إسحاؽ ) ت 

 الفيرست ، تحقيؽ رضا تجدد ، بيروت ) د ت ( .    -
  ـ (  ٕٜٛىػ /  ٜٕٚالنسائي ، احمد بف زىير ابف أبي خيثمة البغدادي ) ت 

 دار الكتب العممية )د ت( –فضائؿ الصحابة ، بيروت  -
 ـ ( ٖٛٓٔىػ / ٖٓٗاني ، أحمد بف عبد اهلل ) تأبو نعيـ أألصفي 

 ( .ٖٜٗٔبريؿ ) –ذكر أخبار أصفياف ، ليدف  -

 ـ ( :ٜٓٙىػ /  ٜٖٗابف أبي ىاشـ ، عبد الواحد بف عمر ) ت 

- ٔدار الصحابة لمتراث ) ط –أخبار النحوييف ، تحقيؽ مجدي فتحي السيد ، طنطا   -
ٜٜٔٓ :) 

 ـ (  ٕٕٛىػ / ٕٚٓف عمر ) ت الواقدي ، أبو عبد اهلل محمد ب 

 ـ (     ٕٜٛٔ – ٔدار الجيؿ )ط –فتوح الشاـ ، بيروت   -  

  ـ(ٕٚٚٔ -ىػ ٙٚٙالنووي ، محي الديف يحيى بف شرؼ ) ت 

 ( . ٜٜٔٔ- ٔدار الكتب )ط –رياض الصالحيف ، بيروت  -

   ـ ( ٗٓٗٔىػ / ٚٓٛالييثمي ، عمي بف أبي بكر بف سمماف ) ت 

 (ٜٛٛٔ – ٔد ومنبع الفوائد ، بيروت ، دار الكتب العممية )طمجمع الزوائ  -

   ـ (ٖٙٙٔىػ / ٛٙٚاليافعي ، أبو محمد عبدا هلل بف أسعد بف  عمي ) ت 

      مرآة الجناف وعبرة اليقضاف فػي معػرفػة ما يعتبر مف حػوادث الػزماف ، بػيروت     -     
 (ٜٓٚٔ  -ٕ) ط 

 ـ (ٜٕٕٔىػ  /  ٕٙٙهلل البغدادي ) ت  ياقوت ، شياب الديف أبي عبدا 

 دار الفكر)د ت( -معجـ األدباء ، بيروت -   
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  ـ ( ٜٗٓىػ / ٕٜٕاليعقوبي ، أحمد بف إسحاؽ بف جعفر بف مصعب بف واضح ) ت 

 – ٕتاريخ اليعقوبي ، تحقيؽ خميؿ المنصور ، بيروت ، دار الكتب العممية ) ط -
ٕٕٓٓ .) 

 المراجع الحديثة  –ثانيًا 

  ، احمد زكي صفوت 

 تٓجميرة خطب العرب، بيروت ،المكتبة العممية،د -

 أالحمدي الميانجي  ، عمي حسيف 

 .   ٜٜٙٔ -ٔمواقؼ الشيعة ، إيراف ، مؤسسة النشر أإلسالمي ، ط -

 إعجاز حسيني 

 ) د ت ( –مطابع حسيني ، ، قـ  –كشؼ الحجب واألستار، قـ  -
 :إسماعيؿ بف احمد العموي 

 ية الموحديف في أصوؿ الديف ، قـ ) د ت (كفا -

  أالميف ، محسف  حسف 

 أعياف الشيعة ، بيروت ، دار التعارؼ ، د ت . -

 ( .   ٕٔٓٓمؤسسة النشر اإلسالمي  )  –مستدركات أعياف الشيعة   ، قـ  -

   االميني ، عبد الحسيف احمد النجفي 

 .(   ٜٚٚٔ/  ٗر الكتاب العربي ) طدا –الغدير في الكتاب والسنة واألدب ، بيروت  -

 األنصاري ، محمد حياة 

 معجـ الرجاؿ والحديث ) ال توجد معمومات في أصؿ الكتاب ( -
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   الشيخ األنصاري 

 ( ٜٜ٘ٔ- ٔكتاب الصالة ، قـ )ط -

  البحراني ، ىاشـ 

 ٖٜٛٔ،  ٔط –مدينة المعاجز ، قـ   -

   بحر العمـو ، محمد 

 (  . ٕٔٓٓ- ٔية ، قـ ) طالفوائد الرجال  - 

   البراقي ، حسيف السيد أحمد 

 . ٜٛٙٔ  - ٕتاريخ الكوفة ، النجؼ أالشرؼ ، المطبعة الحيدرية ، ط -
   البروجردي ، أقا حسيف 

 جامع أحػػاديث الشيعة ، قـ ،  د ت  .           -
   الجاللي ، محمد رضا 

 (ٜٜٛٔ-ٕتدويف السنة الشريفة ، قـ )ط  -

   يزي ، عمي بف موسىالتبر 

 (ٜٜٗٔ-ٔمكتبة آية اهلل المرعشي)ط -مرآة الكتب تحقيؽ محمد عمي الحائري ، قـ -

    جرحي زيداف 

 (،ٜٔٔٔتاريخ آداب المغة العربية ،مصر ) -

  جعفر السبحاني 

 ( ٕٔٓٓ – ٔمؤسسة اإلماـ الصادؽ، ط –أضواء عمى عقائد األمامية ، قـ -

 ( ٕٕٓٓ- ٔدار الحديث ) ط –مفاىيـ القراف ، بيروت  -
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 د ت (  –رسائؿ ومقاالت ، ) قـ  -

.  جواد جعفر الخميمي 

تباعيـ ، بيروت   -  ( ٕٔٓٓ – ٔدار اإلرشاد ) ط –محاكمات الخمفاء وا 

    الحائري ، محمد ميدي 

 ،ٜ٘ٛٔ – ٔشجرة طوبي ، النجؼ أالشرؼ ، المكتبة الحيدرية ، ط -
 ، حسف إبراىيـ حسف 

 – ٚسالـ السياسي والثقافي والديني االجتماعي،مكتبة النيضة المصرية ) ط تاريخ اإل  -
ٜٔٙٗ) 

 حسف الحسيني 

 ( ٕ٘ٓٓ -ٔنور اإلفياـ في عمـ الكالـ،قـ )ط - 

  حسيف الشاكري 

 ٜٜٛٔ – ٔط –عمي في الكتاب والسنة واألدب) بيروت  -

  الخوئي ، السيد أبو القاسـ عمي أكبر ىاشـ الموسوي 

 ( ٜٜٓٔ- ٔدار أنصارياف ) ط –جتياد والتقميد ، قـاال-  

  (ٜ٘ٚٔ-ٗدار الزىراء لمطباعة والنشر)ط -البياف في تفسير القراف ،بيروت -

 .    ٕٜٜٔ - ٘معجـ رجاؿ الحديث ، بيروت ، ط  -

 الربشيري ، محمد 

 ، د ت  .  ٔميزاف الحكمة ، قـ ، ط -
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 ـ ( .ٜٛٚٔىػ / ٕ٘ٓٔواسطي ) ت الزبيدي ، محػػػمد بػف مرتضى الحسيني ال 

 .       ٜٙٙٔ-تاج العروس مف جواىر القاموس ، تحقيؽ عمي الياللي ، الكويت  -

  الزركمي ، خير الديف 

 ٜٓٛٔ – ٘أألعالـ ، بيروت ، دار العمـ لممالييف ، ط  -

   الشاكري ، حسيف 
 (   ٜٜٜٔ – ٔاألعالـ مف الصحابة والتابعيف ، قـ )ط -

  دي ، عمي النمازيالشاىرو 

 (  ٜٜٛٔمؤسسة النشر اإلسالمي)-مستدرؾ سفينة البحار ، تحقيؽ حسف النمازي ، قـ - 

   الصالح ،صبحي 

  ٜ٘ٛٔ –مباحث في عمـو القراف ، بغداد  -
   الصدر، حسيف 

 (  ٕٗٓٓ – ٕمؤسسة صوت القمـ ) ط –الشيعة وفنوف اإلسالـ ، بيروت  -
  طالب الخرساف 

 ( ٜٜٔٔ – ٔ، منشورات الشريؼ الرضي ) ط نشأة التشيع  -

   الطبسي ، محمد جعفر 

 ( ٕٓٓٓ – ٔرجاؿ الشيعة في أسانيد السنة ، قـ مؤسسة المعارؼ ) ط -
   الطيراني ، اقا بزرؾ 

 ( ٖٜٛٔ – ٖدار األضواء ) ط –الذريعة الى تصانيؼ الشيعة  ، بيروت   -

  عبد الرحمف الػبكري 

 (  ٕ٘ٓٓ- ٚدار اإلرشػاد لمػطباعة )ط  –يروت حياة عمر بف الخطاب ، ب -
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  عمي الميالني 

 ( ٜٜٛٔ – ٔنفحات اإلزىار ، قـ ) ط  -  

  فارس حسوف كريـ 

 (  . ٜٜٜٔ- الروض النظير في حديث الغدير ، قـ -
   القمي ، عباس 

 الكنى واأللقاب ،طيراف ، مكتبة الصدر ، د ت .        -

   كاشؼ الغطاء ، محمد حسيف 

 ( . ٕٜٛٔدار الجيؿ )  –أصؿ الشيعة وأصوليا ، بيروت  -
   الكوراني ، عمي العاممي 

  ٕٗٓٓ – ٔدار اليدى  ، ط  –جواىر التاريخ  ، قـ   -

  الماحوزي ، عمي 

 ( ٜٜٚٔ – ٔكتاب األربعيف ، تحقيؽ ميدي رجائي ) ط -

  محمد أبو زىو 

 (ٖٜٜٔ-الحديث والمحدثوف، بيروت)ط   -

 ي محمد عم 

 (ٜٜٔٔ-ٔمجمع الفكر اإلسالمي )ط–الموسوعة الفقيية المسيرة ،  قـ  -

 المحمودي ، محمد باقر 

 ( ٜٛٙٔ-ٔدار النعماف لمطباعة )ط-نيج السعادة ،النجؼ االشرؼ -

   المدرسي ، محمد رضا 
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 (ٜٗٙٔ-التشيع في رأي التسنف ) قـ   -

 مغنية، محمد جواد 

 (     ٜٜٚٔ-ٗدار التعارؼ ) ط –الشيعة في الميزاف ، بيروت  -

  مير محمد رزندي 

 (ٕٓٓٓبحوث في تاريخ القراف وعمومو ، قـ)   -   

  ىدى جاسـ محمد 

 ( ٖٕٓٓ- ٔالمنيج األثري في تفسير القراف الكريـ ، بيروت دار الكتاب العممية )ط -
 الورداني  ، صالح 

  ( ٜٜٙٔ – ٔالقاىرة ، دار الحساـ ) ط –السيؼ والسياسة  -
 – ٔمؤسسػة الغديػر) ط –عقائد السنة وعقائد الشيعة ) التقارب والتباعد (،بيروت -

ٜٜٜٔ ) 
 

 الرسائل الجامعية –ثالثًا 

 

   الكنزاوي ، ميند عبد الرضا 

التعميـ في البصرة في العصر اإلسالمي ، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي مقدمة   -
بصرة بإشراؼ األستاذ الدكتور جاسـ ياسيف الدرويش إلى مجمس كمية التربية في جامعة ال

(ٕٖٓٓ) .   


