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الملخص 

إن المصادر التاریخیة غنیة بروایات الرواة الذین نقلوا لنا أحداث الماضي، التي 

خي،أن تخضع  لقواعد ذلك المنهج الذي یدرس الروایة من ینبغي وفقا لمنهج البحث التاری

وروایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرح نهج . كافة جوانبها، لتكون أقرب للحقیقة التاریخیة

.أنموذجا على ذلك) هـ٦٥٦ت(البالغة البن أبي الحدید 
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Abstract

In historical sources, there is much news about the events of

the past, which Must be subject to the rules of the historical

research methodology that it studies in all its aspects, to be closer to

the historical truth. Andriwayat Ibrahim al-Thaqafi in the

booksharahnahjalballaghatof IbnAbi al-Hadid (d. 656 e), a model

for that.
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١٨١)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

:المقدمة 
إن شرح ابن أبي الحدید من المصادر المهمة التي شرحت كتاب نهج البالغة، وهذا 

فقد طرح ابن أبي الحدید روایات تاریخیة مهمة عن . الدراسةمنالشرح الیزال بحاجة إلى المزید
اوي ، والذي یهم هذا البحث الروایات التي نقلها لنا عن الر )علیه السالم(حقبة حكم اإلمام علي 

إبراهیم الثقفي، واقتصر البحث على أخذ أنموذج من تلك الروایات المتعلقة بأحوال مصر 
إلى والیه ) علیه السالم(المضطربة سیاسیًا، والتي كانت السبب وراء العهد الذي ارسله اإلمام 

.على مصر

والته ألي من: كما إن قراءة ما أورده ابن أبي الحدید عن ذلك الرواي تقودنا إلى سؤال 
العهد؟ وربما تكون االجابة في العودة إلى االوضاع ) علیه السالم(على مصر أرسل اإلمام علي 

البد أن یكون ) علیه السالم(السیاسیة المضطربة، التي ستبین أیهم یكون أحوج إلیه، ألن اإلمام 
.قد ارسله لیكون العون لوالیه في إدارة ذلك اإلقلیم

العهد مرتبط بأنه موجه إلى مالك األشتر، إال أن ابن أبي وجرت العادة أن یكون ذكر 
قد أرسله إلى غیره، وناقش ) علیه السالم(الحدید أورد روایات أشار فیها إلى أن اإلمام علي 

البحث عددًا من الروایات التاریخیة التي أوردها ابن أبي الحدید في كتابه شرح نهج البالغة، 
.-إبراهیم الثقفي -أحد  رواته تلك الروایات التي اعتمدها عن 

وسیتناول . وسیحاول البحث تناول الموضوع مراعین اتباع المنهج العلمي التاریخي
-: الجوانب اآلتیة 

.لمحة تعریفیة عن المؤلف ابن أبي الحدید وكتابه شرح نهج البالغة-:أوالً 

.الراوي إبراهیم الثقفي- :ثانیاً 

.من روایة الرواي إبراهیم الثقفيإلى والي مصر)لسالمعلیه ا(عهد اإلمام علي - :ثالثاً 

.رؤیة تحلیلة لألحداث السیاسیة في مصر-:رابعاً 
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١٨٢

لمحة تعریفیة عن المؤلف ابن أبي الحدید وكتابه شرح نهج البالغة : أوالً 

عز الدین أبو حامد عبد الحمیدة بن هبة اهللا بن محمد بن محمد بن : ابن أبي الحدید هو
وفیها نشأ، وتربى، وتعلم، ثم ) هـ٥٦٨(ولد في المدائن سنة . ن أبي الحدید المدائنيالحسین اب

انتقل إلى بغداد طلبًا للعلم، وفیها عمل في عدة مناصب منها كاتبًا في التشریفات، ثم الدیوان، 
ذو وناظرًا للبیمارستانات، كما تولى إدارة خزائن الكتب في بغداد، ویبدو من سیرة حیاته أنه كان

.)١(منزلة عالیة عند الحكام العباسیین

كان فقیهًا أصولیًا، وله مصنفات معروفة مشهورة، " عاش في العصر العباسي الثاني، و
وكان أدیبًا، ثاقب النظر، خبیر بمحاسن ... وكان متكلمًا جدلیًا نظارًا، اصطنع مذهب االعتزال

ألدب، متقنًا لعلوم اللسان، عارفًا بأخبار ثم كان أدیبًا متضلعًا في فنون ا... الكالم ومساوئه
... وكان وراء هذا شاعر عذب المورد... العرب، مطلعًا على لغاتها، جامعًا لخطبها ومنافراتها

.)٢(علیه وعلى آله أفضل الصالة والسالم..." كما كان كاتبًا بدیع اإلنشاء، حسن الترسل

الروایات التاریخیة التي جعلت وفاته أما عن وفاته فقد جمع محمد أبي الفضل إبراهیم 
ولكن المشهور ،) ٣(هـ، من دون ترجیح إلى أي من التاریخین یمیل٦٥٦هـ وسنة ٦٥٥بین سنة 
.هـ٦٥٦هو سنة 

كان البن أبي الحدید العدید من المؤلفات، ذكر منها محمد أبي الفضل إبراهیم ستة عشر 
وكتاب نهج البالغة هو الكتاب الذي جمعه ، )٤(مؤلفًا، كان كتاب شرح نهج البالغة أحدها

) هـ٤٠٦ت (السید الشریف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسى الموسوي العلوي 
). علیه السالم(من كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

وتأتي أهمیة كتاب شرح نهج البالغة البن أبي الحدید من عنایة الباحثین بكتاب نهج 
تنوف على الخمسین شرحا، ما بین مبسوط " وشرحه شرحًا مفصًال، حتى ذكر أنها البالغة، 
ولكن أعظم الشروح وأطولها، وأشملها بالعلوم واآلداب والمعارف وأملؤها، هو شرح ... ومختصر،

شرع في تألیفه في غرة شهر رجب من سنة ... عز الدین عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني،



١٨٣)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

لم یسبقه أحد ... مائة، وأتمه في سلخ صفر من سنة تسع وأربعین وستمائةأربع وأربعین وست
وبتلك المزایا ... بشرح النهج سوى سعید بن هبة اهللا بن الحسن الفقیه، المعروف بالراوندي، 

المتنوعة للكتاب، خرج كتابًا كامًال في فنه، واحدًا بین أبناء جنسه، ممتعًا بمحاسنه، جلیلة 
.)٥("من مورده الباحثون واألدباء وینهل ... فوائده

جمیع من سبقوه حین شرح النهج، وعّد " كما أن ابن أبي الحدید المعتزلي الحنفي فاق 
)٦("كالم اإلمام علي في المرتبة الثانیة لكالم اهللا وكالم رسوله علیه السالم 

الراوي إبراهیم الثقفي - :ثانیا 

ن ابي الحدید في كتابه روایات عن الرواي من بین الروایات التي ذكرها واعتمدها اب
.إبراهیم الثقفي، فمن هو هذا الراوي وما درجة الوثوق به، واالعتماد على روایته

هو إبراهیم بن محمد بن سعید بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي أبو 
ن سعد بن إبراهیم بن محمد بن سعید بن هالل بن عاصم ب: ذكره یاقوت الحموي .)٧(اسحاق

.)٨(مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدة بن غبرة بن عوف بن ثقیف  الثقفي

كان من أسرة لها دور في عصر الخالفة الراشدة، فسعد بن مسعود هو أخو عبید بن 
مسعود صاحب یوم الجسر في أیام الخلیفة عمر بن الخطاب مع الفرس، وسعد هو عم المختار 

علیه (، وكان اإلمام الحسن )علیه السالم(ائن في عهد خالفة اإلمام علي الثقفي الذي تولى المد
.)٩(قد لجأ الیه یوم ساباط) السالم

عالم . كان إبراهیم بن سعد من أهل الكوفة، وكان یرى رأي الزیدیة، ثم صار إلى اإلمامیة
ید اثنین من ، ذكر ابن أبي الحد) ١٠(ارتحل إلى اصفهان وبقي فیها. باألخبار وفقه اإلمامیة

في ) هـ ٢٨٣(الغارات، والمعرفة، ومات أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الثقفي في سنة : كتبه
.)١١(مدینة أصفهان
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:كتبه 

كتاب المغازي، كتاب السقیفة، كتاب الردة، كتاب مقتل : منها ) ١٢(له العدید من المؤلفات
م، كتاب الجمل، كتاب صفین، عثمان، كتاب الشورى، كتاب بیعة أمیر المؤمنین علیه السال

كتاب الحكمین، كتاب الشهر، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمیر المؤمنین علیه السالم،كتاب 
رسائل أمیر المؤمنین علیه السالم وأخباره وحروبه، كتاب قیام الحسن بن علي علیه السالم، 

بار المختار، كتاب فدك، كتاب مقتل الحسین علیه السالم، كتاب التوابین وعین الوردة، كتاب أخ
كتاب الحجة في فضل المكرمین، كتاب السرائر، كتاب المودة في ذوي القربى، كتاب المعرفة، 
كتاب الحوض والشفاعة، كتاب الجامع الكبیر في الفقه، كتاب الجامع الصغیر، كتاب ما نزل 

ب في اإلمامة، من القرآن في أمیر المؤمنین،كتاب فضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة، كتا
كتاب المتعتین، كتاب الجنائز، كتاب الوصیة كتاب المبتدأ، كتاب أخبار عمر، كتاب أخبار 
عثمان، كتاب الدار، كتاب األحداث، كتاب الحروراء، كتاب االستنفار والغارات، كتاب السیرة، 

كتاب األشربة كتاب أخبار یزید، كتاب ابن الزبیر، كتاب التفسیر، كتاب التاریخ، كتاب الرؤیا،
الكبیر والصغیر، كتاب زید وأخباره، كتاب محمد وٕابراهیم، كتاب من قتل من آل محمد علیهم 

.)١٣(والسالم، كتاب الخطب المعربات

رأي كتب الرجال في الراوي ابراهیم الثقفي-

؛ )١٤(ووثقه)  هـ٤٦٠ت (ذكره الطوسي :ذكرت كتب الرجال ترجمة إبراهیم الثقفي منها
الذي ثبت ) هـ٨٥٢ت (؛ وابن حجر )١٦(والخوئي الذي وثقه؛) ١٥()هـ٥٨٨ت(شهرشوب وابن 

؛ ومیرزا )١٧("مقبول القول مارأیت أعقل منه وال أحسن من حدیثه " رأي الطوسي عنه بأنه كان 
.)١٨()هـ١٠٢٨(

جمعت دائرة المعارف اإلسالمیة وصف إبراهیم بن سعد الثقفي في كتب الرجال 
أنه ) ص.ن(، وقال ابن أبي حاتم )ص.ن(اعتبر البخاري أحادیثه غیر صحیحه ":فقالت

ومیزان االعتدال ) ١/٢٤( والذهبي في المغني ) ٦٢/ ١(مجهول، وتبعه في ذلك ابن الجوزي 
أن أحادیثه متروكة، ومع ذلك فقد عده ابن الندیم )  ١/١٨٧(وذكر أبو نعیم) ٦٢/ ١(



١٨٥)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

وصرح من بین ) ٣١/ ١(وتبعه في ذلك المامقاني " فینمن الثقات العلماء المصن) " ٢٢٤ص(
بأنه ) ١٤٣الوجیز، (وتبعه في ذلك المجلسي ) ١٥االقبال، (العلماء رضي الدین بن طاووس 

وفود جماعة : ثقة، كما وثقه علماء الشیعة بعد هذین العالمین، وأوردوا األدلة اآلتیة على ذلك 
قال إلى قم، مبادرة الكوفیین في منعه عن روایة كتاب من القمیین إلیه في أصفهان ودعوته لالنت

وقال ) . ١٦الفهرست، " (رضي اهللا عنه " المعرفة، واألهم من ذلك أن الطوسي ذكره بعبارة 
یكفي في توثیقه وقوعه في أسانید تفسیر القمي، وفي طریق جعفر بن : السید أبو القاسم الخوئي 

من فیضه رجال وعلماء كثیرون وسمعوا منه وقد نهل) ٢٨٣-٢٨٢/ ١(محمد بن قالویه 
وأحمد بن علویه ) ٨٨٧/ ٢٧٤ت (الحدیث، منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي 

وروى أو نقل ).١٢٥-١٢٤٠؛ المجلسي، بحار االنوار، المدخل،١٨٦ابن قولویه، ( االصفهاني 
وابن ) ١٤٤، ١٧/ ٢، ٤٤٨/ ١(والكلیني في الكافي ) ٣٣٥/ ٢(عنه كثیرون كالقمي في تفسیره 

.)١٩()..."١٨٦ص(قولویه في كامل الزیارات 

" كما أن صاحب كتاب مصادر نهج البالغة وأسانیده، ذكره في المصادر ضمن فقرة 
وفي أخباره وحروبه ) علیه السالم(، في رسائل أمیر المؤمنین "المؤلفات قبل جمع النهج 

.)٢٠(والخطب المعربات

بروایة الرواي إبراهیم الثقفيإلى والي مصر)علیه السالم(م علي عهد اإلما: ثالثاً 

علیه (من النقاط المهمة التي یجب الوقوف عندها هو عهد اإلمام علي بن أبي طالب 
الذي وجهه إلى والي مصر بسبب األوضاع السیاسیة المضطربة فیها، ومن بین ) السالم

د، روایات عن إبراهیم الثقفي یبدو منها أن العهد الروایات التاریخیة التي ذكرها ابن أبي الحدی
:كان لمحمد بن أبي بكر ولیس لمالك األشتر، والذي قادنا إلى ذلك ما یأتي 

نصوص ابن ابي الحدید في كتابه شرح نهج البالغة : أوًال 
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والیة محمد "ذكر ابن أبي الحدید أن العهد كان لمحمد بن أبي بكر عندما بدأ حدیثه عن  -١
وكان عهد علي : قال إبراهیم : " ، ففي أول سطر ذكر "بن أبي بكر على مصر وأخبار مقتله 

.)٢١("إلى محمد بن أبي بكر الذي قرئ بمصر

أن معاویة حصل علیه بعد أن تمكن من قتل محمد، وٕانه كان دائم النظر فیه، : ثم ذكر
میة حتى عهد عمر بن عبد حتى إنه تعرض للوم من قبل أقربائه، وٕانه بقي في خزائن بني أ

. العزیز، الذي أخرجه

أن علیًا لما كتب الى محمد بن :... قال إبراهیم بن سعد الثقفي : "  قال ابن أبي الحدید 
أبي بكر هذا الكتاب، كان ینظر فیه ویتأدب بأدبه، فلما ظهر علیه عمرو بن العاص وقتله، 

ة ینظر في هذا الكتاب ویتعجب منه، فقال أخذ كتبه أجمع، فبعث بها إلى معاویة، فكان معاوی
مر بهذه األحادیث أن تحرق، فقال : الولید بن عقبة، وهو عند معاویة، وقد رأى إعجابه به 

أفمن الرأي أن یعلم الناس أن أحادیث أبي تراب عندك : فقال الولید ! مه، ال رأي لك : معاویة 
واهللا ما سمعت بعلم هو ! ق علمًا مثل هذا أتامرني أن أحر ! ویحك : قال معاویة ! تتعلم منها 

لوال : فقال ! إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعالم تقاتله : فقال الولید . أجمع منه وال أحكم
إنا ال : ثم سكت هنیهة، ثم نظر إلى جلسائه فقال . أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا ألخذنا عنه

هذه من كتب أبي بكر الصدیق : لكن نقول أن هذه من كتب علي بن أبي طالب، و : نقول 
فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني : قال. كانت عند ابنه محمد، فنحن ننظر فیها، ونأخذ منها

- أمیة، حتى ولي عمر بن عبد العزیز، فهو الذي أظهر أنها من أحادیث علي بن أبي طالب 
.)٢٢("-علیه السالم 

لما علم أن ) علیه السالم(براهیم أیضًا أن اإلمام علي ذكر  ابن أبي الحدید روایة عن إ-٢
إني " وعندما سأله اصحابه عن سبب حزنه أجاب الكتاب وصل إلى ید معاویة حزن لذلك،

استعملت محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إلي أنه العلم لي بالسنة، فكتبت الیه كتابا فیه 
.)٢٣("أدب وسنة، فقتل وأخذ الكتاب



١٨٧)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

أن ذلك الكتاب صار إلى معاویة، اشتد علیه ) علیه السالم(فلما بلغ علیاً : هیم قال إبرا" 
:، فلما انصرف قال )علیه السالم(صلى بنا علي... حزنا

لقد عثرُت عثرًة ال أعتذر           سوف أكیس بعدها وأستمر 

وأجمع االمر الشتیت المنتشر 

إني استعملت محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب : ما بالك یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : فقلنا 
.)٢٤("إلي أنه العلم لي بالسنة، فكتبت إلیه كتابا فیه أدب وسنة، فقتل وأخذ الكتاب

وذلك یبدو أكثر منطقیة ألن محمد وصغر سنه وقلة خبرته واألحداث السیاسیة التي 
من بالد الشام وأهمیتها لمعاویة،جعل محمد أكثر حاجة إلى المشورة كانت في مصر وقربها

ولم یكن . والنصح في كیفیة معالجة أحوال مصر، األمر الذي یساعده في السیطرة على والیته
إال أن وجه إلیه بذلك العهد الذي یساعده، ویعین أي حاكم في اتباع ) علیه السالم(من اإلمام 

.على اتخاذ القراراتسیاسة حكیمة تجعله قادر 

: " وبعد أن ثبت ابن أبي الحدید هذه الروایة عن إبراهیم بن سعد الثقفي، بین رأیه فقال 
األلیق ان یكون الكتاب الذي كان معاویة ینظر فیه ویعجب منه، ویفتي بقضایاه وأحكامه : قلت

آلداب والقضایا هو عهد علي علیه السالم إلى االشتر، فإنه نسیج وحده، ومنه تعلم الناس ا
واألحكام والسیاسة، وهذا العهد صار إلى معاویة لما سمَّ األشتر ومات قبل وصوله إلى مصر، 

.)٢٥("فكان ینظر فیه ویعجب منه، وحقیق من مثله أن یقتنى في خزائن الملوك

إال إن ابن أبي الحدید ذكر روایة اخرى، ذكر فیها أنه عندما استشهد األشتر لم یكن في 
وذكر روایة إبراهیم في استشهاد . إال كتاب الوالیة على مصر دون إشارة إلى ذلك العهدرحله 

لما هلك األشتر : حدثنا مولى لألشتر، قال : قال إبراهیم : " األشتر، وما وجد في رحله، فقال 
من عبد اهللا أمیر المؤمنین إلى "  : ، نصت على )٢٦("أصیب في ثقله رسالة على أهل مصر 

من المسلمین الذین غضبوا هللا إذ عصى في األرض، وضرب الجور برواقه على البر النفر 
سالم علیكم، فإني أحمد إلیكم اهللا الذي ال . والفاجر، فال حق یستراح إلیه، وال منكر یتناهى عنه



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

وجدان فریق عناد. د.أ

١٨٨

أما بعد،  فقد وجهت الیكم عبدًا من عباد اهللا ال ینام في الخوف، وال ینكل من . إله إالهو
حذار الدوائر، أشد على الكافرین من حریق النار، وهو مالك بن الحارث األشتر أخو األعداء 

مذحج، فاسمعوا له وأطیعوا، فإنه سیف من سیوف اهللا ال نابي الضریبة، وال كلیل الحد، فإن 
أمركم أن تقیموا فأقیموا، وٕان أمركم أن تنفروا فانفروا، وٕان أمركم أن تحجموا فاحجموا، فإنه ال 

وال یحجم إال بأمري، وقد آثرتكم به على نفسي،لنصیحتة وشدة شكیمته على عدوه، عصمكم یقدم 
.)٢٧(" اهللا بالحق، وثبتكم بالتقوى، والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

لما قرر عزل " علیه السالم"كما إن ابن أبي الحدید ذكر روایة مهمة جاء فیها أن اإلمام -٣
كان رأیه أن الظروف السیاسة الصعبة  التي تمر بها مصر محمد بن أبي بكر عن مصر،

ما : فقال ." قیس بن سعد بن عبادة أو مالك االشتر: تتطلب أحد رجلین لیس لهما ثالث هما 
–یعني قیس بن سعد بن عبادة –صاحبنا الذي عزلنا باألمس : أرى  لمصر إال أحد الرجلین 

رجع عن صفین، رد األشتر إلى عمله بالجزیرة، وكان علي حین. أو مالك بن الحارث األشتر
أقم أنت معي على شرطتي حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة، ثم اخرج : وقال لقیس بن سعد 

.)٢٨(...."إلى أذربیجان

أن یكون الرجل األصلح القادر على السیطرة على ) علیه السالم(كان قرار اإلمام 
علیه (بن أبي سفیان، هو األشتر لذلك كتب اإلمام مصر والمحافظة علیها من محاوالت معاویة

إلى االشتر الذي كان في نصیبین، كتابًا بین له الظرف الحرج الذي تمر به مصر ) السالم
أما بعد، فأنت ممن أستظهر به على أقامة الدین، وأقمع به نخوة األثیم، وأسد : " آنذاك جاء فیه 

أبي بكر مصر، فخرجت علیه خوارج، وهو غالم به الثغر المخوف، وقد كنت ولیت محمد بن 
حدث السن، لیس بذي تجربة للحرب، فاقدم علي لننظر فیما ینبغي، واستخلف على عملك أهل 

.)٢٩("الثقة والنصیحة من أصحابك، والسالم 

ذكر ابن أبي الحدید ) علیه السالم(واألهم من ذلك أنه لم جاء االشتر إلى االمام علي 
، فلما دخل  األشتر على علي حدثه ....فأقبل األشتر إلى علي:" بینهما فقالالحوار الذي دار

لیس لها غیرك، فاخرج إلیها رحمك اهللا، فإني ال :  حدیث مصر وخبره خبر أهلها، وقال له 



١٨٩)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

أوصیك اكتفاء برأیك، وأستعن باهللا على ما أهمك، واخلط الشدة بالین، وارفق ما كان الرفق أبلغ، 
.)٣٠(...."فخرج االشتر من عنده، فأتى برحله. شدة حین الیغني عنك اال الشدةوأعتزم على ال

إن النص واضح كما یبدو وربما ال یحتاج إلى تعلیق من أن األشتر من الكفاءة والخبرة 
صرح بذلك من أن االشتر ال یحتاج إلى أن یوصیه، ألن له من ) علیه السالم(حتى أن االمام 

عله مؤهًال إلى أن یعالج األحداث الخطیرة التي كانت فیها مصر، الدرایة والمعرفة ما یج
إلى عمله الجدید، دون أي ) علیه السالم(ولحراجة الظرف فإن األشتر توجه من بعد لقاء اإلمام 

وقد كان أمیر المؤمنین كتب : قال إبراهیم : "إشارة إلى ذلك العهد، إنما ذكر ابن أبي الحدید 
من عبد اهللا علي أمیر المؤمنین إلى من بمصر من ... إلى أهل مصر،على ید األشتر كتابًا 

سالم اهللا علیكم، فإني أحمد اهللا إلیكم، الذي ال إله إال هو، أما بعد فإني قد بعثت : المسلمین
ال نأكل من . إلیكم عبدًا من عباد اهللا، ال ینام أیام الخوف، وال ینكل عن األعداء حذار الدوائر

ي عزم، من أشد عباد اهللا بأسًا، وأكرمهم حسبًا، أضر على الفجار من حریق قدم، وال واه ف
النار، وأبعد الناس من دنس أو عار، وهو مالك بن حارث األشتر، حسام صارم، ال نابي 

. الضریبة، وال كلیل الحد، حلیم في السلم، رزین في الحرب، ذو رأي أصیل، وصبر جمیل
فإن أمركم بالنفر فانفروا، وأن أمركم أن تقیموا فاقیموا، فانه فاسمعوا له وأطیعوا أمره،وأطیعوا

. وقد آثرتكم به على نفسي، نصیحة لكم، وشدة شكیمة على عدوكم. الیقدم وال یحجم إال بأمري
عصمكم اهللا بالهدى، وثبتكم بالتقوى، ووفقنا وأیاكم لما یحب ویرضى، والسالم علیكم ورحمة 

.)٣١("اهللا

أي  األمر االداري -بدو بوضوح أنه كتاب والیته على مصر، ومن هذا الكتاب ی
.وهو كما كل الكتب التي یحملها الوالي الجدید حین یتوجه إلى عمله-بتعیینه

ومن ذلك یبدو أن هناك روایات عند ابن أبي الحدید مختلفة البد أن تحظى بالدراسة 
ال یقلل من أهمیة ومكانة الرجلین وٕان العهد سواء كان لألشتر أم لمحمد بن أبي بكر. والبحث

بحق كل ) علیه السالم(، تلك المكانة الواضحة من قول اإلمام علي "علیه السالم "عند اإلمام 
.منهما عندما بلغه استشهادهما



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

وجدان فریق عناد. د.أ

١٩٠

" لما بلغه استشهاد األشتر ) علیه السالم(كما إن ابن أبي الحدید ذكر قول اإلمام علي 
!والحمد هللا رب العالمین! موت األشتر، قال إنا هللا وٕانا إلیه راجعون فلما بلغ علیاً : قال إبراهیم 

رحم اهللا مالكًا، فلقد وفى : ثم قال . اللهم إني أحتسبه عندك، فإن موته من مصائب الدهر
بعهده، وقضى نحبه، ولقى ربه، مع إنا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كل مصیبة بعد مصابنا 

.)٣٢("یه وسلم فإنها من أعظم المصیباتبرسول اهللا صلى اهللا عل

دخلنا على أمیر المؤمنین حین بلغه موت األشتر، فوجدناه یتلهف .... قال إبراهیم" 
لو كان من جبل لكان فندا، ولو كان من ! وما مالك ! هللا در مالك : ویتأسف علیه، ثم قال 

! على مثل مالك فلتبكي البواكي حجر لكان صلدا، أما واهللا لیهدن موتك عالمًا، ولیفرحن عالمًا،
.)٣٣(! "وهل موجود كمالك ! وهل مرجو كمالك 

كان حزینًا على فقد األشتر لمكانته، بینما ) علیه السالم(ومن ذلك یبدو أن اإلمام علي 
على محمد بن أبي بكر اإلشارة إلى الكتاب الذي استولى علیه ) علیه السالم(رافق حزن اإلمام 
.-كما أشرنا سابقا–فیان معاویة بن ابي س

" : علیه السالم"أما عن مكانة محمد فخیر قول جاء فیه عن لسان أمیر المؤمنین علي 
وما : فقال. لقد جزعت على محمد بن أبي بكر یا أمیر المؤمنین: وقیل لعلي علیه السالم "

.)٣٤("إنه كان لي ربیبًا، وكان لبني أخًا، وكنت له والدًا أعده ولدًا ! یمنعني

وبلغ علیًا قتل " ، ) ٣٥(..."إنه كان لي ولدًا : " فیه ) علیه السالم(ومن أقوال اإلمام 
جزعنا علیه على قدر سرورهم، فما جزعت على هالك منذ دخلت : محمد وسرور معاویة فقال 

الحرب جزعي علیه، كان لي ربیبًا، وكنت أعده ولدًا، وكان بي برًا، وكان ابن أخي، فعلى مثل 
إنا : لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر ) علیه السالم(قال " ، ) ٣٦("نحزن، وعند اهللا نحتسبه هذا

.)٣٧("حزننا علیه على قدر سرورهم به إال أنهم نقصوا بغیضًا ونقصنا حبیبًا 

إلى عامله على " علیه السالم"إن الذي ال خالف علیه أن العهد هو من اإلمام علي 
اإلسالمي الذي اعتمد علیه في إدارة الدولة العربیة اإلسالمیة، وهو مصر، وفیه بین المنهج

ذات المنهج الذي یوصي به عماله على األقالیم أن یعملوا به، ومن هنا تأتي أهمیته، ألن فیه 



١٩١)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

تفصیل للحقوق والواجبات التي یجب أن یرعها الحاكم المسلم، وهو دستور یصلح لكل زمان 
.ومكان

ة لألحداث السیاسیة في مصر  رؤیة تحلیل: رابعا 

علیه (من الضروري التعریج على أحوال مصر في عهد اإلمام علي بن أبي طالب 
، ألنها مفتاح یبدو من خاللها الكثیر من اإلجابات عن أسئلة یمكن أن تطرح على تلك )السالم
قوى السیاسیة، فالظروف العامة المضطربة فیها، والممیزات التي تتمتع بها في میزان ال. الحقبة

یعطیها أهمیة مختلفة تبدو واضحة من خالل الشخصیات ) علیه السالم(جعلت اإلمام علي 
ومعاویة كانت ) علیه السالم(وأثناء الصراع بین اإلمام علي . التي اختارها لیكونوا والته علیها

الذي أبصار اإلمام تتجه نحو مصر، إذ كان معاویة یحرك أنصاره بدعم من عمرو بن العاص
كان قد اتفق مع معاویة على أن یعطیه والیة مصر مقابل الوقوف إلى جانبه ضد اإلمام علي 

). علیه السالم(

وكانت أقوى : " حتى وصف أحمد إبراهیم الشریف سیطرة معاویة على مصر فقال 
ضربة حقیقیة أحس بها علي هي وقوع مصر في ید معاویة، ألن معاویة أصبح على أثر ذلك 

.)٣٨(...."من ناحیة جناحه الغربي،آمنا 

، وكان السبب األساس هو "وكانت أول محنة أصابت علیًا هي ضیاع مصر من یده " 
عزل قیس بن سعد عن مصر، وتعیین محمد بن أبي بكر مكانه، ولم یكن محمد بكفاءة وخبرة 

) علیه السالم(ام قیس، لذلك تطورت األحداث في مصر، حتى أدت إلى قتله، فجاء قرار اإلم
بتعین مالك األشتر، لثقته أنه األقدر على إعادة السیطرة على أحوال مصر المضطربة، وألن 
مالك بتلك اإلمكانیة والمقدرة، فقد عمل معاویة بكل وسیلة للحیلولة دون وصوله إلى مصر 

ك صار الطریق وٕاعادة ترتیبها، وكان القتل وسیلته إلى ذلك،إذ نجح في دس السم له وقتله، وبذل
إلى مصر والسیطرة علیها من قبل معاویة أمر سهل، فسار جیشه إلى مصر، ولم یكن بمقدرة 

من إرسال ) علیه السالم(محمد بن أبي بكر التغلب علیه، فضًال عن عدم تمكن اإلمام 
المساعدة إلیه، وتفرق أصحابه عنه، وبمقتله دخلت مصر تحت سیطرة معاویة، وبذلك انقسمت 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

وجدان فریق عناد. د.أ

١٩٢

، والقسم )علیه السالم(القسم الشرقي الخاضع لسیطرة اإلمام علي : ة اإلسالمیة إلى قسمین الدول
.)٣٩(الغربي خاضع لسیطرة معاویة

یبدو من المصادر )علیه السالم(ومن استعراض والة مصر في عهد اإلمام علي 
م اإلمام علي التاریخیة أن هناك أكثر من شخصیة تاریخیة تولت إدارة ذلك اإلقلیم في حقبة حك

.؛ مالك االشتر )٤٢(؛ محمد بن أبي بكر)٤١(قیس بن سعد عبادة: )٤٠(، وهم)علیه السالم(

) علیه السالم(اإلمام علي وعند ذكر أثر قیس بن ساعدة على مصر في حقبة خالفة
ل الخالفة دعا قیس بن سعد وقا) علیه السالم(فالبد من اإلشارة إلى إنه عندما ولي اِإلمام علي 

سر إلى مصر فقد وّلیتكها، واخرج إلى رحلك، واجمع إلیك ثقاتك ومن أحببت أن یصحبك :" له
حّتى تأتیها ومعك جند، فإّن ذلك أرعب لعدّوك، وأعّز لولّیك، فإذا أنت قّدمتها إن شاء اهللا، 

قیس فقال له.فأحسن إلى المحسن، واشتّد على المریب، وأرفق بالعاّمة والخاّصة، فإّن الرفق یمن
اخرج إلیها بجند، فواهللا لئن : رحمك اهللا یا أمیر المؤمنین، فقد فهمت ماقلت،أما قولك: بن سعد 

لم أدخلها إال بجند آتیها به من المدینة ال أدخلها أبدًا، فأنا أدع ذلك الجند لك، فإن أنت احتجت 
ًة لك، وأنا أصیر إلیها إلیهم كانوا منك قریبًا، وٕان أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّ 

بنفسي وأهل بیتي، وأّما ما أوصیتني به من الرفق واِإلحسان، فإّن اهللا عز وجل هو المستعان 
فخرج في سبعة نفر من أصحابه حّتى دخل مصر، فصعد المنبر، فجلس علیه، .... على ذلك

.)٤٣(..."وأمر بكتاب معه من أمیر المؤمنین فُقرئ على أهل مصر

ه مصر كلها إالقریة خربتا، التي استطاع قیس ان یستمیل أهلها  بحسن واستقامت ل
معاملته وٕارسال العطایا، األمر الذي جعل أحوال مصر المضطربة تمیل الى الهدوء، إال أن 
ذلك لم یكن من مصلحة معاویة لذلك تعاون مع عمرو بن العاص على إخراجه من مصر، 

بأنه ال یحارب أهل خربتا ألنه مؤمن بقضیتهم، فعمل على بث اإلشاعات ضد قیس بن سعد، 
، الذي أراد التحقق فكتب الیه یأمره بقتال أهل )علیه السالم (ووصلت اإلشاعة إلى اإلمام 

، فخرج من )علیه السالم(خربتا، فامتنع قیس عن ذلك ألنهم وجوه أهل مصر فعزله اإلمام 
، )علیه السالم(ا وصل إلى أمیر المؤمنین مصر عائدًا إلى المدینة المنورة، ثم إلى الكوفة ولم
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وعلم أّنه ) علیه السالم(حقیقة ما كان یجري في مصر فصّدقه ) علیه السالم(ذكر قیس لِإلمام 
كان یعمل بكل جهده من أجل السیطرة على أحوال مصر والحیلولة دون نجاح  معاویة في 

.)٤٤(الوصول إلیها

كان مخلصًا ومناصحًا ، الذي)لیه السالمع(كان قیس بن سعد من رجال اإلمام علي 
.)٤٥(ه٦٠له وألوالده، ولم یزل على ذلك حّتى توّفي في المدینة سنة

ومن خالل ذلك یبدو أن مصر شهدت استقرارًا وهدوًء في الحالة السیاسیة في عهد 
الوالي قیس بن سعد، الذي كان یتصرف بطریقة تبدو منها إمكانیاته السیاسیة في إدارة 

.وضاعاأل

علیه (أما عن محمد بن أبي بكر وأثره في مصر في حقبة خالفة اإلمام علي 
إال أن أحوال ذلك اإلقلیم لم . )٤٦(فقد تولى والیة مصر بعد عزل قیس بن سعد بن عبادة)السالم

تستقر بمجيء محمد، وتطورت األحداث إلى وصول جیش معاویة من الشام من أجل السیطرة 
ارك بین جیش معاویة وجیش محمد بن أبي بكر، انتهت بخسارة محمد على مصر، وحدثت مع

وتفرق جیشه، والعثورعلیه في خربة، وقتل، وأحرق جسده بالنار، بعد أن وضع في جوف 
.)٤٨(سنة٢٨هـ، وعمره ٣٨وبهذا یكون محمد بن أبي بكر قد استشهد سنة . )٤٧(حمار

صر السیاسیة كانت متأججة، ویبدو من خالل سیرة محمد بن أبي بكر أن أحوال م
وأنه لم یستثمر نجاح قیس بن سعد في إدارة مصر، ولم یستمر على نهجه في معالجة األوضاع 

ولم تكن لدیه القدرة . السیاسیة،وربما یعود ذلك إلى صغر سنه، وقلة خبرته السیاسیة واإلداریة
ور الحكم التي تعینه على مواجهة األحداث المضطربة في مصر،فقد كان یجهل أم

أن یرسل مالك األشتر إلى مصر لحسم الصراع ) علیه السالم (وهنا قرر اإلمام ،)٤٩(والسیاسة
. )٥٠(الدائر
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فلما ) علیه السالم(وأثره على مصر في حقبة خالفة اإلمام علي أما عن مالك االشتر
ًا له علیها، مالَك األشتر والی) علیه السالم(كان الموقف حرجًا في مصر، فقد أرسل اإلمام 

.)٥١() هـ٣٨(فاحتال معاویة في قتله داّسًا إلیه ُسّمًا، وهو في الطریق إلى مصر عام 

إّن : " وكانت فرحة معاویة كبیرة بموت األشتر، فقال عمرو بن العاص ُمعِربًا عن شماتته
ُقِطعت : نإّنه كان لعلّي بن أبي طالب یدان یمینا: " وقال معاویة ! )٥٢("هللا جنودًا من عسل 

.)٥٣("إحداهما بِصفِّین، یعني عّمار بن یاسر، وُقطعت اُألخرى الیوم، یعني مالك  األشتر

ویبدو أن تأجج االضطراب السیاسي في مصر في والیة محمد بن أبي بكر، جعلت 
یدرك أن مصر تكاد تخرج من تحت نفوذه، لذلك كان البد من التحرك ) علیه السالم(اإلمام 

أن الرجل المرشح البد أن ) علیه السالم(ة الخطر، وفي تلك األثناء أدرك اإلمام بسرعة لمواجه
یحمل من الصفات واإلمكانیات والتجربة والخبرة، ما یكفي إلدارة األزمة الخطیرة في مصر، 
بحیث یكون قادرًا على اتخاذ القرار المناسب والسریع، فكان األشتر ذلك الرجل المؤهل لتولي 

لصعبة،ویبدو أنه كان قادرًا على النجاح في مهمته، لذلك اجتهد معاویة في منعه تلك المهمة ا
.من الوصول وتولي القیادة في مصر

فأثار ذلك القرار مخاوف معاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص اللذان كانا یخشیان 
ر وتسلمه مالك األشتر أشد الخشیة واضعین في حسابهم اآلثار المترتبة على وصوله إلى مص

.)٥٤(زمام القیادة في حكمها

إن وصول مالك إلى مصر یعني ضیاعها من معاویة وخروجها عن دائرة نفوذه، لذلك 
.)٥٥(سعى مع عمرو بن العاص للعمل على الحیلولة دون وصول مالك األشتر لمصر

ومن تحلیل الوضع السیاسي في مصر ربما یمكننا القول أن روایة إبراهیم الثقفي عن 
العهد إلیه هي أقرب إلى الحقیقة التاریخیة ، ) علیه السالم( الشخص الذي أرسل اإلمام علي 

.فمحمد بن أبي بكر كان أحواج إلیها، في ظل األوضاع التي عصفت بمصر في مدة والیته
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البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

:الخاتمة 
في كتاب شرح نهج البالغة البن أبي الحدید روایة ابراهیم الثقفي "البحث الموسوم توصل

:الى عدد من النتائجمنها " )علیه السالم (عهد اإلمام علي ) هـ٦٥٦ت(

كتاب نهج البالغة یعّد واحدًا من الكتب المهمة في التراث العربي اإلسالمي، جمعه إن 
) هـ٤٠٦ت (السید الشریف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسین بن موسى الموسوي العلوي 

، وأصبح للكتاب أهمیة كبیرة في )علیه السالم(الب من كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي ط
.مجال العلم والمعرفة فكان مادة غنیة في المجالس العلمیة

التزال بحاجة إلى دراسة تاریخیة علمیة عمیقة، وال یكفي وقد احتوى على روایات مهمة 
حدید بحث محدد بعدد من االوراق اإلجابة عنه، لذلك حاول البحث عرض روایات ابن ابي ال

كان یتبع منهج مهم في التي ذكرها في كتابه شرح نهج البالغة، التي یبدو منها أن المؤلف
.ومنها روایات الراوي إبراهیم الثقفي. التوثیق، فقد ذكر روایته من مصدرها
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الهوامش
ت (دائني عز الدین أبو حامد بن هبه اهللا بن محمد بن محمد بن الحسین المابن أبي الحدید،)١(

م، .شرح نهج البالغة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، د).م١٢٥٨/ هـ٦٥٦
١٩-١٣/ ١،  ١٩٥٩.

ابن الفوطي، كمال الدین عبد : عن ترجمة ابن أبي الحدید - :ینظر.١٣/ ١ابن أبي الحدید، شرح، ) ٢(
، تحقیق بشار عواد معروف وعماد عبد )الیهالمنسوب (كتاب الحوادث ). هـ٧٢٣(الرزاق  بن أحمد 

أبو الفداء الحافظ بن ابن كثیر،؛ ٣٦٥، ١٩٩٧السالم، كتاب الحوادث، دار الغرب االسالمي، بیروت، 
. البدایة والنهایة، تحقیق أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الحدیث، القاهرة، د).هـ٧٧٤ت (كثیر الدمشقي 

.٢١٣/ ١٣ت، 
.١٨-١/١٧رح،ابن أبي الحدید، ش) ٣(
.١٩-١٨/ ١المصدر نفسه، ) ٤(
١٢-١٠/   ٦المصدر نفسه، ) ٥(
، دار األضواء، بیروت، ٣عبد الزهرة الحسیني الخطیب، مصادر نهج البالغة وأسانیده، ط) ٦(

.ح/ ١٩٨٥،٤
فهرست الطوسي، تحقیق، جواد الفیومي، قم، ). هـ٤٦٠ت (الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن ) ٧(

منهج المقال في ). هـ١٠٢٨ت (؛ االسترابادي، میرزا محمد محمد بن علي ٣٧- ٣٦ص، ١٤٢٢
.٣٥٥-٣٤٩/ ١ت، . تحقیق أحوال الرجال، مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث، قم، د

معجم االدباء ارشاد ). هـ ٦٢٦ت ( شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا  الرومي الحموي البغدادي ) ٨(
؛ عبد الزهرة ٢٣٤-٢٣٢/ ١هـ، ج١٣٥٥إلى معرفة األدیب، منشورات دار المأمون، بغداد، االدأریب 

.٥٩/ ١الحسیني، مصادر نهج البالغة، 
.١/٢٣٢؛ یاقوت الحموي، معجم االدباء، . ٣٧الطوسي، الفهرست، ص) ٩(
.١/٢٣٢؛یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج٣٧الطوسي، الفهرست، ص)١٠(
؛ خیر الدین الزركلي، .٢٣٤/ ١؛ یاقوت الحموي، معجم اال دباء، ج.٣٨ص الطوسي، الفهرست) ١١(

أحمد الربیعي،العذیق النضید ؛  ٦٠/ ١، بیروت، ج١٩٧٩، دار العلم للمالیین، ٤، ط١األعالم، ج
. ١٥٦، ص ١٩٨٧بمصادر ابن أبي  الحدید في شرح نهج البالغة، مطبعة العاني، بغداد، 

، في )هـ٥٨٨ت (ابن شهرشوب، محمد بن علي المازندراني : ینظر . المطبوعة كتاب الغارات)١٢(
فهرست كتب الشیعة وأسماء المصنفین منهم قدیما وحدیثا، مؤسسة ال البیت علیهم السالم إلحیاء 
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حمد أ: المطبوع  من كتبه الغارات والمعرفة ؛ ینظر هـ ؛ وَذكر أن ٦٥/ ١، ١٣٨٩التراث، قم، 
.١٥٦صالربیعي، العذیق النضید،

؛ الزركلي، ٢٣٤- ٢٣٢/  ١؛ یاقوت الحموي، معجم االدباء،ج٣٨الطوسي،الفهرست، ص )١٣(
.٦٢-٥٩/ ١؛ عبد الزهرة الحسیني، مصادر نهج البالغة، ١/٦٠األعالم، 

رجال الطوسي، تحقیق ). هـ٤٦٠ت (؛ الطوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، ٣٦الفهرست، ) ١٤(
.٤٥١، ص١٩٦١ف، محمد صادق بحر العلوم، النج

.٦٥/ ١معالم العلماء، ) ١٥(
.٢٨٣-٢٨٢/ ١، ج١٩٨٣أبو القاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت، ) ١٦(
،لسان المیزان، مؤسسة األعلمي، )هـ٨٥٢ت(شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي العسقالني ) ١٧(

.٤٩/ ،  مج١٩٧١بیروت، 
.٣٤٩/ ١منهج المقال، )١٨(
.١٥٤/ ٢، مج١٩٩٥لبجنوردي، طهران، كاظم الموسوي ا) ١٩(
.٦٢- ٥٩، ٣٨/ ١عبد الزهرة الحسیني، مصادر نهج البالغة، )٢٠(
.٦/٦٥شرح، ) ٢١(
.٦/٧٢المصدر نفسه،)٢٢(
.٦/٧٣المصدر نفسه،)٢٣(
.٧٣/ ٦المصدر نفسه،) ٢٤(
.٧٣-٦/٧٢المصدر نفسه، ) ٢٥(
٩٦/ ٥الطبري،  تاریخ، : ینظر . ٧٨- ٧٧/ ٦شرح ، ) ٢٦(
.٥/٩٦؛  الطبري، تاریخ،٢/١٣٥الیعقوبي، تاریخ،: ینظر . ٧٨-٧٧/ ٦ابن أبي الحدید، شرح، ) ٢٧(

.٩٥/ ٥الطبري، تاریخ، : ینظر . ٦/٧٤شرح، ) ٢٨(
.٦/٧٤ابن أبي الحدید، شرح ،)٢٩(
.٥/٩٥الطبري، تاریخ،  : ، ینظر ٦/٧٤ابن أبي الحدید، شرح، )٣٠(
.٧٥-٦/٧٤شرح ،) ٣١(
.٦/٧٧شرح ، ) ٣٢(
؛ ابن األثیر، الكامل، ١٣٥/ ٢الیعقوبي، تاریخ، - :؛ ینظر ٦/٧٧شرح،ابن أبي الحدید،) ٣٣(
.باختالف بسیط ٣/١٧
.     ٦/٩٤شرح، ) ٣٤(
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.٢/١٣٥الیعقوبي، تاریخ ، ) ٣٥(
/ ٢عبد الزهرة الحسیني، مصادر نهج البالغة، - :ینظر . ٤٢١/ ٢،مروج الذهب المسعودي،) ٣٦(

٢٥٠/ ٤، ٦٢.
٢٥٠/ ٤عبد الزهرة الحسیني، مصادر نهج البالغة، ) ٣٧(
م، .دور الحجاز في الحیاة السیاسیة العامة في القرنین األول والثاني للهجرة، دار الفكر العربي، د)٣٨(
.٣٨٥ت، ص .د
.٣٢٩-٣٢٨المرجع نفسه ، )٣٩(
تاریخ ). هـ ٣١٠ت (ن جریرالطبري، أبو جعفر محمد ب- :ینظر. اختالف حول ترتیب الوالةهناك )٤٠(

؛ ٥٨٥-٥٤٥/ ٤الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، 
تاریخ والة مصر ویلیه كتاب تسمیة القضاة، مؤسسة ). هـ٣٥٠ت(الكندي، ابو عمر محمد بن یوسف 

ت (ید أحمد بن سهل البلخي؛ المقدسي، المطهر بن طاهر ز ٢٣، ص١٩٨٧الكتب الثقافیة، بیروت، 
، ؛ ابن كثیر٢٢٧- ٥/٢٢٦،ج١٩١٦، باریس،)المنسوب الیه(البدء والتاریخ ). القرن الرابع الهجري
حسن المحاضرة في ). هـ٩١١ت(؛ السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن ٣٣١/ ٧البدایة والنهایة،، ج

- ٥٨٢/ ١، ج١٩٦٧لكتب العربیة، تاریخ مصر والقاهرة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء ا
؛ علي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، مكتبة ٥٨٤

؛ یولیوس فلهاوزن، تاریخ الدولة العربیة من ظهور اإلسالم الى ٣٤، ١٩٤٧م، . النهضة المصریة، د
لجنة التالیف والترجمة والنشر، القاهرة، نهایة الدولة االمویة، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریدة،

حسین بركة الشامي البرنامج األمثل إلدارة الدولة وقیادة المجتمع في عهد اإلمام ؛٩٤- ٨٨، ١٩٥٨
.١١٨-٦٣، ص ٢٠٠٨، دار اإلسالم، بغداد، ٢علي لمالك األشتر، ط

بي حزیمة بن ثعلبة بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن أهو قیس بن -:قیس بن سعد عبادة) ٤١(
طریف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج األنصاري، من الصحابة، له سیرة عطرة في عهد 

، موصوف بأنه من )علیه السالم (، والمعروف بوالئه لإلمام علي )صلى اهللا علیه وآله وسلم(الرسول 
في مقّدمة ) علیه السالم(سن بن علي دهاة العرب، شجاعًا، بطًال، كریمًا وسخّیا، وكان مع اِإلمام الح

؛ابن قتیبة، أبي محمد عبد اهللا بن مسلم ٢٣، تاریخ والة مصر، صالكندي: ینظر . جیشه بالمدائن
اإلمامة والسیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق طه محمد الزیني، مؤسسة ). هـ٢٧٦ت(الدینوري 

.٨/١٠٥ة والنهایة، ؛ابن كثیر، البدای١١٢/ ١ت، ج.الحلبي، القاهرة، د
محمد بن أبي بكر الصدیق بن عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن -:محمد بن أبي بكر) ٤٢(

كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  المكنى أبي القاسم، وقیل أبي عبد الرحمن  



١٩٩)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 

أمه في طریقها إلى مكة من شهر ذي القعدة سنة عشرة للهجرة، وكانت٢٥ولد في حجة الوداع في 
.٨/٣٣١؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ٢٨،٣١الكندي، تاریخ والة مصر،ص : ینظر . المكرمة حاجه 

.٤/٥٨٤الطبري، تاریخ، ) ٤٣(
.٥٥٥-٥٤٩/ ٤المصدر نفسه، ) ٤٤(
.١٠٦/ ٨ابن كثیر، البدایة  والنهایة، ج)٤٥(

.٢١٤/ ٥المقدسي، البدء والتاریخ، ج)٤٦(
/ ٥الطبري، تاریخ، : ینظر.حول األحداث السیاسیة في مصر خالل عهد محمد بن أبي بكر) ٤٧(

؛ ابن االثیر، عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد ١٠٥-٩٤
ر أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق محي إبراهیم البنا وآخرون، دا). هـ٦٣٠ت (الشیباني الجزري 

.٦١- ٢/٦٠؛ عبد الزهرة الحسیني، مصادر نهج البالغة ، ج١٠٢/ ٥ت،.م، د.الشعب، د
، تاریخ )هـ٢٩٢ت (الیعقوبي،  أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن  واضح الیعقوبي البغدادي )٤٨(

١٠٥/ ٥الطبري، تاریح، ؛٢/١٣٥، ١٩٩٩الیعقوبي، تعلیق خلیل المنصور، دارالكتب العلمیة، بیروت،
سیدة إسماعیل كاشف، مصر في عصر الوالة من الفتح إلى قیام الدولة الطولونیة، الهیئة )٤٩(

.٨٠، ص١٩٨٨م، .المصریة العامة للكتاب، د
.٥/٩٥الطبري، تاریخ ، )٥٠(
مروج الذهب ومعادن الجوهر، ). هـ٣٤٦ت (المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي )٥١(

بینما ذكر ؛ ٤٠٠- ١٩٦٤،٢/٣٩٩لحمید، مطبعة السعادة، مصر، تحقیق محمد محي الدین عبد ا
الدمیري، أبو البقاء كمال الدین محمد بن :ینظر ).هـ٣٩(وقیل  ) هـ٣٧(البعض أنه استشهد سنة 
.٢/٣٠٢ت،.حیاة الحیوان الكبرى، دار الفكر، بیروت، د).هـ٨٠٨ت (موسى بن عیسى بن علي 

الدمیري، حیاة الحیوان، : رة هو معاویة بن أبي سفیان، ینظر وقیل أن الذي قال هذه العبا) ٥٢(
٢/٣٠٢.
ابن األثیر،عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني )٥٣(

الكامل في التاریخ، تحقیق أبي الفداء عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، ). هـ٦٣٠ت (الجزري 
.٣/١٧، ١٩٨٧بیروت، 

.٥/٩٥الطبري، تاریخ ،)٥٤(
محمد بهجت مختار عصفور، الصالت السیاسیة والحضاریة بین مصر وبالد الحجاز منذ بدایة ) ٥٥(

العصر االسالمي في مصر حتى نهایة عصر الممالیك، أطروحة دكتوراة، كلیة االداب، جامعة القاهرة، 
.٧٦، ص ١٩٨٠



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

وجدان فریق عناد. د.أ

٢٠٠

:قائمة المصادر والمراجع 

صادرالم: أوًال 

ابن األثیر، عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني ـ ١
أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقیق محي ابراهیم البنا وآخرون، دار الشعب، ). هـ٦٣٠ت (الجزري 

.ت.م، د.د
ن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري ـــــــــــــــ، عز الدین أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بـ ٢
الكامل في التاریخ، تحقیق أبي الفداء عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ). هـ٦٣٠ت (

١٩٨٧.
، منهج المقال في تحقیق أحوال الرجال، )هـ١٠٢٨ت (االسترابادي، میرزا محمد محمد بن علي ـ ٣

.ت. یاء التراث، قم، دمؤسسة آل البیت علیهم السالم إلح
لسان المیزان، مؤسسة ).  هـ٨٥٢ت(ابن حجر، شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي العسقالني ـ ٤

.  ت.األعلمي، بیروت، د
/ هـ٦٥٦ت (عز الدین أبو حامد بن هبه اهللا بن محمد بن محمد بن الحسین المدائني ابن أبي الحدید،ـ ٥

.١٩٥٩م، .مد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، دشرح نهج البالغة، تحقیق مح).م١٢٥٨

حیاة الحیوان ).هـ٨٠٨ت (الدمیري، أبو البقاء كمال الدین محمد بن موسى بن عیسى بن علي ـ ٦
.ت.الكبرى، دار الفكر، بیروت، د

قیق حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، تح). هـ٩١١ت(السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن ـ ٧
.١٩٦٧محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، 

، في فهرست كتب الشیعة وأسماء المصنفین )هـ٥٨٨ت (ابن شهرشوب، محمد بن علي المازندراني ـ ٨
.١٣٨منهم قدیمًا وحدیثًا، مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث، قم، 

تاریخ الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ). هـ٣١٠ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر ـ ٩
.الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة

، فهرست  الطوسي، تحقیق جواد الفیومي، قم، )هـ٤٦٠ت (الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن ـ ٩
١٤٢٢.



٢٠١)٢٠١٩األولنون كا(العشرونو السابعالعدد 

البن أبي الحدیدنهج البالغةوایة إبراهیم الثقفي في كتاب شرحر 
ر ومكتبة الهالل، العقد الفرید، دا). هـ٣٢٨ت (ابن عبد ربه، شهاب الدین أحمد بن محمد األندلسي ـ ١٠

.١٩٨٦بیروت، 
،  )المنسوب الیه(، كتاب الحوادث )هـ٧٢٣ت (ابن الفوطي، كمال الدین عبد الرزاق بن أحمد ـ ١١

.١٩٩٧تحقیق بشار عواد معروف وعماد عبد السالم، كتاب الحوادث، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

اإلمامة والسیاسة المعروف بتاریخ ). هـ٢٧٦ت(ابن قتیبة، أبي محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري ـ ١٢
.ت .الخلفاء، تحقیق طه محمد الزیتي، مؤسسة الحلبي، القاهرة، د

، البدایة والنهایة، تحقیق أحمد أبو ملحم )هـ٧٧٤ت (أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي ابن كثیر،ـ ١٣
. ت. وأخرون، دار الحدیث، القاهرة، د

، تاریخ والة مصر ویلیه كتاب تسمیة القضاة، )هـ٣٥٠ت(د بن یوسف الكندي، أبو عمر محمـ ١٤
.١٩٨٧مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، 

مروج الذهب ومعادن الجوهر، ). هـ٣٤٦ت (، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعوديـ ١٥
.١٩٦٤تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 

البدء ). ت القرن الرابع الهجري(بن طاهر أبو زید أحمد بن سهل البلخي المقدسي، المطهر ـ ١٦
.١٩١٦، باریس، )منسوب الیه(والتاریخ 

، ٢وقعة صفین، تحقیق عبد السالم هارون، ط). م٨٢٧/ هـ٢١٢ت (المنقري، نصر بن مزاحم ـ ١٧
.م١٩٦٢/ هـ١٣٨٢المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 

معجم ). هـ ٦٢٦ت (یاقوت الحموي، شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي البغدادي ـ ١٨
. هـ١٣٥٥األدباء إرشاد األریب إلى معرفة األدیب،  منشورات دار المأمون، بغداد، 

تاریخ ). هـ٢٩٢ت (الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الیعقوبي البغدادي ـ ١٩
.١٩٩٩ي، تعلیق خلیل المنصور، دارالكتب العلمیة، بیروت، الیعقوب

المراجع : ثانیًا 
أحمد إبراهیم الشریف، دور الحجاز في الحیاة السیاسیة العامة في القرنین األول والثاني للهجرة، دار ـ ١

.ت.م، د.الفكر العربي، د
هج البالغة، مطبعة العاني، بغداد، أحمد الربیعي، العذیق النضید بمصادر ابن أبي الحدید في شرح نـ ٢

.١٥٦، ص١٩٨٧



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

وجدان فریق عناد. د.أ

٢٠٢

حسین بركة الشامي، البرنامج األمثل إلدارة الدولة وقیادة المجتمع في عهد اإلمام علي لمالك األشتر، ـ ٣
.٢٠٠٨، دار اإلسالم، بغداد، ٢ط
.، دار العلم للمالیین، بیروت٤، ط١خیر الدین الزركلي، األعالم، جـ ٣
اشف، مصر في عصر الوالة من الفتح إلى قیام الدولة الطولونیة، الهیئة المصریة سیدة إسماعیل كـ ٤

.١٩٨٨م، .العامة للكتاب، د
.١٩٨٥، دار األضواء، بیروت، ٣عبد الزهرة الحسیني الخطیب، مصادر نهج البالغة وأسانیده، طـ ٥
لعثماني، مكتبة النهضة علي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح اـ ٦

.١٩٤٧م، . المصریة، د
. ١٩٨٣أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحدیث، بیروت، ـ ٧
.١٩٩٥كاظم الموسوي البجنوردي، دائرة المعارف اإلسالمیة الكبرى، طهران، ـ ٨
ة محمد یولیوس فلهاوزن، تاریخ الدولة العربیة من ظهور اإلسالم الى نهایة الدولة األمویة، ترجمـ ٩

.١٩٥٨عبد الهادي أبو ریدة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

الرسائل الجامعیة : ثالثًا 
محمد بهجت مختار عصفور، الصالت السیاسیة والحضاریة بین مصر وبالد الحجاز منذ بدایة ـ ١

ب، جامعة القاهرة، العصر اإلسالمي في مصر حتى نهایة عصر الممالیك، أطروحة دكتوراة، كلیة اآلدا
١٩٨٠.


