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 الباحثة :هاله شاكر هاشم الزهيري     أ.د. مهند عبد الرضا حمدان الكنزاوي 
 كمية االداب -جامعة ذي قار

 :الممخص

تعج البرخة مغ أىع االمرار اإلسالمية ، لسا كان ليا دور كبيخ في العجيج مغ     
االحجاث الدياسية ، والتي كان لبعزيا اثخ كبيخ عمى الجولة العخبية اإلسالمية ، فبيشا 
ىشا مػاقفيع الدياسية مغ خالفة اإلمام عمي بغ ابي شالب )عميو الدالم(، مغ تػليتو 

كان مػقفيع  جثت في عيجه مغ حخوب وفتغ، كحخب الجسل إذلمخالفة واالحجاث التي ح
 فكان متحبحبًا تجاه إماميع فانقدسػا ما بيغ السؤيج والسعارض والسعتدل ليحه الحخب،

غالبية أىميا مع اصحاب الجسل ، وقج يكػن سبب ذلظ اشتخاك الديجة عائذة بيا كػنيا 
فدو في مػقفيع إلماميع في فتشة ، وكان الحال ن(صمى هللا عميو وآلو وسمع)زوج الشبي 

 .                                                  ابغ الحزخمي وحخب صفيغ والشيخوان

 .مػقف، البرخييغ، البرخة ،اإلمام عمي الكممات المفتاحية:
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Political attitudes of the Basra people during the succession 
of the Commander of the Faithful Ali bin Abi Talib (PBUH) 

(35-40 AH/ 655-660 CE) 

Prof: Mohannad Al-Kenzawi   Researcher: Hala S. Al-Zuhairi 
University of Thi Qar - College of Arts 
Abstract… 
  Basra is one of the most  important  Islamic victories، as it had a 
major role in many political events ، some of  which had a major 
impact on the Arab - Islamic state ، we have shown here their 
political stances regarding his disagreement lmam Ali bin Abi talib 
(peace be upon him) from his assumption of the caliphate and 
from the events that occurred during his reign from wars and 
temptations like the camel war، as their position was fluctuating 
towards them، so they divided between supporters ،opponents and 
retractors of this war، the majority of her family was with the 
owners of the camel، and the reason for this may be the 
participation of Mrs. Aisha in her being the husband of the 
prophet، may gods prayers and (peace be upon him) and his 
family، the same was the case ln their imam in his lbn al-
Hadrami،the war of Sefin and Alnahrawan. 

keywords: position ،optics،basra، lmam Ali.                                          
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( مقاليج الخالفة بعج محاصخة ومقتل الخميفة عثسان عتدمع اإلمام عمي بغ أبي شالب )
، وبتدمسو الخالفة قام بالعجيج مغ االجخاءات االدارية (1)م35/655بغ عفان سشة 

تمظ  العتالءواالقترادية ، كعدلو والة عثسان عغ والية البمجان وارسالو بجليع والة مؤىميغ 
، واستخجاعو كل ما اقصعو عثسان مغ اقصاعيات والتي كانت بغيخ (2)الػاليات
 .(4)وقيامو بدياسة التدػية في العصاء،(3)حق

ت تمظ الدياسة إلى تسخد الفئة التي تزخرت مرالحيا جخاء سياسة اإلمام فأد    
( بذتى الصخق ، فكان أول ع(العادلة ، فخخجػا عغ الدمصة الذخعية محاربيغ اإلمام )ع)

بيغ الستسخديغ الستسثميغ بصمحة بغ عبيج هللا والدبيخ بغ  ،تسخد عميو متسثاًل بحخب الجسل 
( وانراره ، بجعػى عوانرارىع ، واإلمام عمي ) (ص)لشبي العػام والديجة عائذة زوج ا

، وساروا إلى البرخة فخخج الييع والييا عثسان بغ (5)الصمب بجم عثسان بغ عفان
، وما ان وصل الخبخ إلى (7)، في اصحابو لكغ محاوالتو لع تأت بشتيجة(6)حشيف
 أجل تجشب القتال ، وبحل مداعي حثيثة مغ(8)حتى سار بأصحابو إلى البرخة (عاإلمام)

 ، واندحب الدبيخفحجثت السعخكة ووقع االشتباك ،ولكشيع كانػا مرسسيغ عمى ذلظ ،
، (10)، وقتل شمحة في بجايتيا بعج ان اصيب بديع في ركبتو(9)خارج السعخكة ثع قتل

 .(11)واصحابو (ع)وانتيت السعخكة بانترار اإلمام 

، فعشجما سار (12)وىي فتشة ابغ الحزخميوبعج ىحه الحخب حجثت فتشو في البرخة اال    
م لقتال معاوية بغ ابي سفيان في صفيغ ، سار والي 657ه/37( بجيذو سشة عاإلمام)

 فػجو معاوية ابغ  ،(14)، إلى الكػفة مخمفًا فييا زياد بغ أبيو(13)البرخة عبجهللا بغ عباس
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ي قاتمت اإلمام ، واوصاه ان يشدل عشج الكبائل الت(15)الحزخمي لمديصخة عمى البرخة 
، وخصب بأىل البرخة محخضًا  (16)( في حخب الجسل ففعل ذلظ وندل في بشي تسيعع)

، فعمع بحلظ زياد بغ أبيو فقام باألرسال إلى زعساء الكبائل (17)(عأياىع عمى قتال اإلمام)
يدتشججىع ، وأرسل رسالة إلى ابغ عباس يعمسو فييا بسا حرل وبأن جل أىل البرخة 

، لكشو قتل ، فأرسل بعجه (18)( اعيغ بغ ضبيعةع) الحزخمي ، فأرسل اإلمامبايعػا ابغ 
زياد إلى دار االمارة ، وقزى عمى ابغ الحزخمي  بإعادة، الحي قام (19)جاريو بغ قجامة

 .(20)واصحابو حخقًا في الجار التي كانػا فييا

سفيان ،فبعج ( ومعاوية بغ ابي عوبعج ىحه الفتشة حجثت حخب اخخى بيغ اإلمام عمي )   
(، مغ أجل عمقتل عثسان بغ عفان قام معاوية بالعجيج مغ االجخاءات ضج اإلمام عمي )

يغ التثبت في واليتو وثع الحرػل عمى الخالفة ، والتي ابتجأىا مغ خالل تحخيزو لمستسخد
( وعجم مبايعتو واعالنو عثع تسخده عمى اإلمام ) ،(21)(عضج اإلمام) اصحاب الجسل
( عفاستخجم اإلمام ) ،(22)تو بالخالفة ، وكانت نتيجة ذلظ حخب صفيغصخيحًا مصالب

، فدار بجيذو والتقى بجير معاوية ، وكان (23)الحمػل الدمسية لكشيا لع تأت بشتيجة
، قام بخجعة رفع (24)، اال ان عسخو بغ العاصوجيذو (عالشرخ حميف لإلمام )

( شمب مغ الجشج مػاصمة عاإلمام )السراحف عمى الخماح والجعػة إلى التحكيع ، لكغ 
، وشمبػا بل ألحػا عمى (25)القتال ، اال أن عجدًا كبيخًا مغ جيذو استجابػا لسدالة التحكيع

، حكسًا عغ جير العخاق دون (26)( بػقف القتال ، واختاروا ابػ مػسى االشعخي عاإلمام )
مغ الخالفة  (ع)إلمام قيام أبػ مػسى بخمع ا ، وكانت نتيجة الحكسيغ(27)(عمػافقة اإلمام)

 .(28)وتثبيت معاوية بيا مغ قبل حكع جير الذام عسخو بغ العاص
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تبمغ  (ع)وبعج انتياء معخكة صفيغ بحادثة التحكيع ، خخجت شائفة مغ جير اإلمام     
، ولع تحىب معو إلى الكػفة ودخمت العذخيغ الف رجل، رافزًة قبػلو التحكيع

، بالخغع مغ أنيع ىع الحيغ (31)التػبة لقبػلو التحكيع (ع)، وشمبػا مغ اإلمام (30()29)حخوراء
، وقام بسحاوالت مغ أجل (33)بحلظ (ع)، فمع يقبل اإلمام (32)عمى قبػلو( ع)أجبخوا اإلمام 

، وفي شخيقيع إلى الشيخوان قتمػا عبجهللا بغ (34)ارجاعيع عغ خصئيع ، لكشيا لع تشفع معيع
التػجو  (ع)ونتيجة لتمظ االفعال قخر اإلمام  ،(36)(ع)، وزوجتو لسػاالتيع لإلمام (35)خباب

اال تدعة نفخ  قزاء عمييع، ودارت السعخكة بيشيع وتع ال، لقتاليع(37)إلى الشيخوان
 .(38)مشيع

، اذ (39)اال وىي حخكة الخخيت بغ راشج )ع(وضيخت حخكة خارجية في خالفة اإلمام   
يخوان ، بدبب قبػلو في حخب صفيغ ثع خخج عميو بعج الش )ع(شارك مع اإلمام 

ومعو ثالثيغ رجاًل مغ بشي ناجية معمشًا خمعو  )ع(، حيث جاء إلى اإلمام (40)التحكيع
، وفي شخيقيع قتمػا رجاًل مػاليأ (42)وسار ومعو قػمو مغ الكػفة نحػ كدكخ ،(41)لمصاعة 
، إلى (44)فكتب بحلظ قخضة بغ كعب ،(43)وتخكػا رجاًل كانت ديانتو الييػدية )ع(لإلمام
حسمة بكيادة زياد بغ  )ع(يعمسو بسا فعمو الخخيت واصحابو ، فػجو الييع اإلمام  )ع(اإلمام
، الحي استخجم مع الخخيت السشاضخة ، فتشاضخا ولغ تأت (46)، في السحار(45)خرفة

فجارت الحخب بيشيع مسا أدى إلى ىخوبيع مغ البرخة إلى  ،(47)السشاضخة بذيء مغ الفائجة
، ودارت معخكة (48)الييع قػة بكيادة معقل بغ قيذ الخياحي )ع(ام االىػاز ، فارسل اإلم

، فرار مع الخخيت مغ أىل االسياف (49)كبيخة بيشيع أدت إلى ىخوبيع إلى اسياف البحخ
، ثع اشتعمت (50)معقل ان يعصييع االمان ، فجخمػا في راية االمان )ع(اإلمام  فأمخ

 الحخب بيغ 
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 .(51)معقل ومقتل الخخيت معقل والخخيت والتي انتيت بانترار

فيبجأ مشح تػليتو لمخالفة ، فعشج  )ع(اما مػقف البرخييغ مغ خالفة اإلمام عمي    
، وكانػا (52)حرار عثسان بغ عفان ومقتمو مغ قبل الثػار كان بعس الثػار برخيػن 

وذىبػا اليو مغ أجل ان يدتمع الخالفة ، لكشو لع يقبل بحلظ وأشار  ،(53)يخغبػن شمحة
، وخيخ (55)، فكان مغ بيغ السبايعيغ حكيع  بغ جبمة(54)فبايعػه )ع(باإلمام عمي عمييع

في حخب الجسل لكيا  )ع(دليل عمى ذلظ عشجما سار الستسخدون إلى البرخة لقتال اإلمام
بايعت عميا وآزرتو ؟ فقال ليع : نعع الع تأمخاني بحلظ ، ، فقاال لو : )(56)االحشف بغ قيذ

) ...(57). 

مػقف البرخييغ مغ حخب الجسل مشقدع ما بيغ رافس ومؤيج ومعتدل ليا ، وكان    
، الحيغ (58)فعشجما دنػا مغ البرخة خخج الييع عثسان بغ حشيف مع الحخاس الديابجة

، ويحكخ السفيج انيع تقاتمػا واصيب خسدسائة شيخ (59)يبمغػن سبعيغ رجاًل وىع بسحاربتيع
، عمى أن )ع(سألػه الرمح إلى ان يقجم اإلمام ، ثع انو كخه القتال و (60)مغ عبج الكيذ

يكػن السال ودار االمارة في يج عثسان بغ حشيف ، فخضي الفخيقان وكتبػا بيشيع كتابًا ، 
، وقتل الحخاس الحيغ لع يػافقػا عمى تدميع بيت (61)لكغ فيسا بعج غجروا بو وىاجسيػه

 .(63)البرخة واخحوا عثسان وحبدػه ونتفػا لحيتو واخخجػه مغ ،(62)السال

وحيغ حخبيع مع والي البرخة وجساعتو تكمع شمحة ومعو الدبيخ ليحس أىل البرخة    
وواليو ، فقالت جساعة مغ أىل البرخة : ) فجخا وغجرا ، وقاال الباشل ،  )ع(ضج اإلمام 

، وأيزًا (64)وأمخا بو ، قج بايعا ثع جاءا يقػالن ما يقػالن ، وتحاشى الشاس وتحاصبػا (
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، فقال قػم : ) صجقت ، (65)لديجة عائذة بالشاس وارادت مثل ما اراده شمحةخصبت ا
 .(66)وقال قػم : كحبت ، حتى تزاربػا (

وكان لبعس البرخييغ الجور السذخف ، ككبائل عبج الكيذ بػقػفيع مع عثسان بغ    
، بحبذ ابغ حشيف جسع ثالثسائة شخز (67)حشيف ، فحيغ سساع حكيع بغ جبمو 

، وابغ السحخش (68)كانػا مغ عبج الكيذ مغ بيشيع ذريح بغ عباد العبجيسبعػن مشيع 
، لكشيع (71)، وشمب مشيع اشالق سخاح ابغ حشيف(70)، وحخقػص الدعجي(69)العبجي

 .(72)رفزػا فاقتتمػا قتااًل شجيجًا وقتل حكيع ومعو اخػتو الثالثة

اس مغ أىل البرخة خخجت اليو االف الش بأصحابو إلى البرخة )ع(وعشج مديخ اإلمام    
مؤيجة لو ، فخخج اليو مغ ربيعة ثالثة االف ، يخأس بكخ بغ وائل شقيق بغ ثػر 

يخأسيع  )ع(، وكان وفج عبج الكيذ أكبخ الػفػد التي وفجت عمى اإلمام (73)الدجوسي
، واتاه (76)، وخخجت اليو أيزًا وفػد مغ شيء واسج(75()74)عسخو بغ مخجػم العبجي

 .(78)، فيسا تبعو مغ االزد(77)السيمب بغ أبي صفخة

جيذو فكان البرخيػن مغ ضسشو ، فجعل عمى خيل بكخ بغ وائل مغ  )ع(ونطع اإلمام  
، وعمى (79)اىل البرخة شقيق بغ ثػر الدجوسي ، وعمى رجالتيا الحزيغ بغ السشحر

، وعمى خيل عبج الكيذ مغ أىل البرخة السشحر (80)الحىمييغ خالج بغ السعسخ الدجوسي
، وعمى خيل تسيع (82)، وعمى خيل أسج قبيرة بغ جابخ االسجي(81)ود العبجيبغ الجار 

 .(83)البرخة جارية بغ قجامة وعمى رجالتيا أعيغ بغ ضبيعة
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، (84)بيشسا كان ىشالظ قدع مؤيج لمستسخديغ حيث ندلت الديجة عائذة في مدجج الحجان   
استجاب لجعػتيا بعج ان بعثت ، حيث (85)في االزد ، وكان رأس األزد صبخة بغ شيسان

، وعشج وصػليع إلى البرخة واجتسعا في مدججىا وخصبا بالشاس رد (86)لو كتابًا لتأييجىع
أو زعسػا أنا قتمة عثسان فانسا فدعػا اليشا ، يدتعيشػن بشا : )عمييع رجاًل مؤيجًا ليع ، قائالً 

ارىع كسا زعست ، فسغ عمى قتمة عثسان مشا ومغ غيخنا ، فاذا كان القػم اخخجػا مغ دي
 .(87)(يع مغ اخخاجيع الخجال أو البمجانيسشع

، قبل قتاليع مع ابغ حشيف فمع يأتيع ، فجاءه (88)وأرسل الستسخدون إلى ىالل بغ وكيع   
شمحة والدبيخ إلى داره فتػارى عشيسا ،فحثتو امو عمى مدانجتيسا، فطيخ ليسا وبايعيسا 

طمة اال بشي يخبػع ، فإن عامتيع كانػا مػاليغ ومعو بشػ عسخو بغ تسيع كميع وبشػ حش
، وكان كعب بغ سػر في (89)، وبايعيع بشػ دارم كميع اال نفخ مغ بشي مجاشع )ع(لإلمام

البجء غيخ مؤيج لمقتال فعشج ندول الستسخديغ البرخة ارسمػا إليو كتابًا الستسالتو ، لكشو 
صمح ، ، مخافة أن يكػن غيخ ، فيػ الحي قال لربخة بغ شيسان ان يعتدل (90)رفس ذلظ

، وان اقتتال كشا حكامًا عمييع ودع مزخ وربيعة فيسا اخػان، فإن اصصمحا فالرمح اردنا
وبعج ان كان يصػف في االزد ، ويحثيع عمى الخجػع عغ القتال ، فعيخوه كػنو  ،(91)غجاً 

االزد ، فرار  نرخانيًا فخجع إلى بيتو وأراد تخك البرخة ، فاتتو الديجة عائذة ومعيا راية
 .(92)مع اصحاب الجسل

قالت جساعة: )صجقا وبخا،  ،حشيف عشجما تكمع شمحة ثع الدبيخوحيغ حخبيع مع ابغ     
، وخصب شمحة بأىل البرخة بعج حبديع ألبغ حشيف ، فقال (93)(وقاال الحق، وأمخا بالحق
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وانتع عشجنا  ،أىل البرخة : ) مخحبًا واىاًل وسياًل بأم السؤمشيغ والحسجهلل الحي اكخمشا بيا 
 .(94)رضى وثقة وانفدشا مبحولة لكع ، ونحغ نسػت عمى شاعتكع ورضاكع (

يا صبخة بغ شيسان ، وخداعة بكيادة ومغ الكبائل السؤيجة لمستسخديغ ، قبيمة االزد ورئيد   
، (96)، وتيع الخباب وضبة وبشػ ناجية ومححج وقدع مغ ربيعة(95)عبجهللا بغ خمف الخداعي

وقبائل قيذ مغ سميع وعامخ وباىمة وغشي وحشطمة وبشػ عسخو بغ تسيع وضبة والخباب 
جير ، فكانت عمى ميسشة (98)، ومزخ عمييا الخخيت بغ راشج(97)عمييع ىالل بغ وكيع
وعمييع كعب بغ سػر ، وعمى ميدخة الجير تسيع وضبة والخباب  الستسخديغ قبائل االزد

، وعمى خيل قيذ عيالن مجاشع بغ مدعػد (99)قزاعة وىػازن وعمييع ىالل بغ وكيع
، بيشسا يحكخ كان عمى ىػازن وبشي (101()100)الدمسي ، وعمى خيل الخباب عسخو بغ يثخبي

، وعمى عامخ زفخ بغ الحارث ، وعمى (102)الدمسي سميع واالعجاز مجاشع بغ مدعػد
 .(105))ع(، ويحكخ البالذري انو انخدل عغ اإلمام(104()103)بكخ بغ وائل مالظ بغ مدسع

، وقيل قتل قبل الػقعة ـ (106)وعشجما حجث القتال بيغ الصخفيغ قتل مجاشع بغ مدعػد    
،وجاء عبجهللا بغ خمف الخداعي وىػ صاحب مشدل (107)اي عشج قتاليع مع ابغ حشيف ـ

، فمع تدل القػم كحلظ يتقجم رجل (108)فقتل )ع(الديجة عائذة في البرخة وتقاتل مع اإلمام 
، وقيل سبعػن رجاًل (109)بعج رجل حتى قصع عمى خصام الجسل يػمئح ثساني وتدعػن يجاً 

 .(110)مغ بشي ضبة قصعت يجاه عمى خصام الجسل

، وكان رأيو ىػ (111)لسعتدل لمحخب يتسثل في مػقف عسخان بغ الحريغاما القدع ا    
، وكحلظ مغ الحيغ (113)، وارسل إلى بشي عجي يامخىع بالقعػد(112)عجم القتال واالعتدال

 ، قائاًل  )ع(اعتدلػا الحخب االحشف بغ قيذ حيث أقبل في جساعة مغ قػمو إلى اإلمام 
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مغ اثشتيغ ، اما ان اكػن معظ مع مائتي رجل لو : ) يا اميخ السؤمشيغ اختخ مشي واحجة 
: ال بل ردىع عشي )ع(مغ قػمي ، واما ان ارد عشظ اربعة االف سيف ، فقال اإلمام

 .(114)فانرخف االحشف (

 حيث اصبحت اما في فتشة ابغ الحزخمي والتي تعج نتيجة مغ نتائج حخب الجسل ،   
 دخ اىميا الكثيخ مغ االرواح واالمػال،ىكحا فتغ ، لسا خمثل البرخة مكانا مشاسبا لمكيام 

ما بيغ رافس لمفتشة ومؤيج ليا ، فعشجما خصب ابغ الحزخمي في أىل البرخة  فانقدسػا
وهللا لئغ لع تخجع إلى مكانظ العبجي رافزًا لسا قالو ، قائاًل: )رد عميو السثشى بغ مخخمة 

ـ يعشي  يغخنظ قػل ىحاأسشة رماحشا ، فالالحي جئت مشو لشجاىجنظ بأسيافشا ونبالشا و 
شا ونجخل في شاعة حدب مغ أتخانا نجع شاعة ابغ عع نبي (115)الرحار العبجي ـ

اييا الشاس خجػم العبجي رافزًا البغ الحزخمي: )وكحلظ قػل عسخو بغ م ،(116)(االحداب
 .(117)ألدمػا شاعتكع وجساعتكع ، وال تشكثػا بيعتكع ، فتقع بكع الػاقعة (

الحزخمي اترل زياد بغ ابيو بدعساء قبائل البرخة مغ اجل السؤازرة وبعج خصبة ابغ    
والسداعجة، فكتب إلى الحزيغ بغ السشحر فقال الحزيغ : ) نعع ، نحغ فاعمػن ولغ 

، فمع يخ زياد مغ القػم ما يصسئغ اليو فبعث إلى صبخة بغ (118)نخحلظ ولغ ندمسظ (
 )ع(ل ، وبعث بحلظ إلى اإلمام شيسان ، فاجاره صبخة ومعو خسدػن رجاًل وبيت السا

 .(119)يعمسو بقمة مشاصخيو

، فمسا وصل إلى البرخة اجتسع اليو  )ع(وحاربيع أعيغ بغ ضبيعو بأمخ مغ اإلمام    
وجػه قػمو ، فػعطيع وخخج بجساعة مشيع فشاشجىع هللا ونكثيع لمبيعة وىع يذتسػنو، ثع 

قال مغ الخػارج ولحقػه رجع إلى البيت فزخب في فخاشو مغ قبل عذخة مغ قيذ ي
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جارية بغ قجامة ، فأتى البرخة وسار الييع بسغ سار معو  )ع(، فأرسل اإلمام (120)وقتمػه
، وتسكشػا مغ (121)ومعو جساعة مغ االزد ومغ سارع مغ تسيع ومعو شخيظ بغ االعػر

 .(122)القزاء عمى ابغ الحزخمي واصحابو

مغ العثسانية كتبػا إلى معاوية ، اما القدع السؤيج البغ الحزخمي يحكخ ان جساعة    
فيحكخ  ،(123)يدالػنو ان يػجو الييع رجاًل يصمب بجم عثسان ، يدسعػا اليو ويصيعػنو

، وعشجما وصل ابغ (124)الثقفي ان مغ كتب لسعاوية ىػ صحار بغ عباس العبجي
رد عميو الزحاك ، وعشجما خصب باىل البرخة (125)الحزخمي البرخة ندل في بشي تسيع

، وكحلظ عبجهللا بغ خازم (126)(ؤيجًا لو، قائاًل: )لششرخنظ بأيجيشا وألدشتشاالعبجي م
، (128)(وانرارك والقػل قػلظ فاقخأ كتابظنحغ يجك ، مؤيجًا لو ، قائاًل: )(127)الدمسي

وعشجما بعث زياد إلى زعساء الكبائل بصمب السؤازرة والسداعجة ارسل كحلظ إلى مالظ بغ 
فيو ، استذيخ رأيو مائل إلى بشي امية ، بقػلو: )ىحا أمخ فيو شخكاء مدسع ، فكان

 .(129)(وانطخ

الخحيل لقتال معاوية  )ع(عشجما اراد اإلمام ف ،وكان لمبرخييغ دورًا في حخب صفيغ    
، (130)كتب كتابًا ألىل البرخة ، يدتجعييع لسشاصختو ، فبعث إلى واليو عبجهللا بغ عباس

، لكغ لع يخخج معو سػى (131))ع(رخة قارئًا عمييع كتاب اإلمام فجعا ابغ عباس أىل الب
، ومعو (132))ع(ثالثة االف ومئتا رجل ، مغ مجسػع ستيغ الف مقاتل لشرخة اإلمام 

رؤوس االخساس يدتشرخونو ، وىع خالج بغ السعسخ الدجوسي عمى بكخ بغ وائل ، 
، (133)االزدي عمى االزدوعسخو بغ مخجػم العبجي عمى عبج الكيذ ، وصبخة بغ شيسان 

الخباب ، واالحشف بغ قيذ عمى بشي تسيع و وشخيظ بغ االعػر اليسجاني عمى أىل العالية 
 .(134)وضبة
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الخجػع  )ع(ويطيخ مػقف البرخييغ مغ الخػارج وحخب الشيخوان عشجما اراد اإلمام     
 ،(135)اصختولقتال أىل الذام أرسل كتابًا إلى ابغ عباس وإلى أىل البرخة يصمب مشيع مش

رجل  فأمخىع عبجهللا بغ عباس بالذخػص مع االحشف بغ قيذ فتجسع الف وخسذ مئة
يا أىل البرخة قج جاءني كتاب اميخ السؤمشيغ يأمخني فقط ، فقام ابغ عباس خصيبًا: )

بأشخاصكع فأمختكع بالسديخ اليو مع االحشف بغ قيذ فمع يذخز اليو مشكع سػى الف 
ان ستػن الفًا سػى ابشائكع وعبجانكع ومػاليكع ، أال فانفخوا مع وخسذ مئة وانتع في الجيػ 

جارية بغ قجامة وال يجعل امخؤ عمى نفدو سبياًل فاني مػقع بكل مغ وججتو تخمف عغ 
، فحذج ابػ االسػد الجؤلي (137)(، بحذجكع(136)دعػتو عاصيًا إلمامو وقج امخت ابا االسػد
، لكغ خمع (138))ع(ومعو االحشف إلى اإلمامالشاس فاجتسع اليو ألف وسبع مئة فاقبل 

يقاتميع  )ع(وخخوجيع إلى الشيخوان بعج قبػلو التحكيع جعمت اإلمام  )ع(الخػارج لإلمام 
، (139)، وبعث الخػارج كتابًا إلى مغ يػالييع مغ أىل البرخة ليشزسػا الييعومعو البرخييغ

، وقج وىبشا بكع وفيسشا ما ذكختعقج بمغشا كتافجػاب مغ يؤيجىع بكتاب قائميغ فيو: )فاتاىع 
، واعسالكع انفدكع فيسا مغ الصاعة واخالص الحكع هلللكع الخاي الحي جسعكع هللا عميو ، 

، فخخج مغ أىل البرخة (140)(اجسعشا عمى السديخ اليكع عاجالً  يجسع هللا بو كمستكع ، وقج
 بغ عباس عبجهللا ، ولسا عمع اميخ البرخة، وساروا إلى الشيخوان(141)خسدسائة رجل

، عجي بغ (142)عمى بيخسيخ)ع(بأمخىع وجو الييع قػة مغ الف فارس بكيادة عامل اإلمام 
، فتعخض ليع محاواًل مشعيع مغ (144)، وقيل ابػ االسػد الجؤلي(143)الحارث الذيباني

الػصػل إلى الشيخوان ، لكغ تمظ السحاولة باءت بالفذل ، حيث شعغ عجي شعشة كادت 
 .(146()145)قبل االشخس بغ عػف الذيبانيتقزي عمى حياتو مغ 
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أىل البرخة في محاولة مشو إلرجاع الخػارج إلى جادة الحق  )ع(فكاتب اإلمام   
فكانت لو مشاضخات معيع ، لتعخيفيع باخصائيع  والرػاب ، وكحلظ اتاىع عبجهللا بغ عباس

، (147)يجةوان عميًا عمى الحق وان مغ غيخه عمى الباشل ، ولكغ محاوالتيع لع تأت بشت
ليزخبو بديفو ، وسبقو  )ع(وحسل حخقػص بغ زىيخ عمى اإلمام  )ع(فقاتميع اإلمام 

وضخبو عمى بيزتو ، فيتكيا وحسل بو فخسو وىػ كسا بو مغ الزخبة حتى  )ع(اإلمام 
 .(148)رمى بو في اخخ السعخكة عمى شط الشيخوان في جخف دالية خخبة

راشج ، فعشجما اخبخ قخضة بغ كعب  وكان لمبرخييغ مػقف مغ حخكة الخخيت بغ    
بسا فعمو الخخيت واصحابو مغ قتل وسفظ ، كانت الحسمة التي ارسميا الييع  )ع(اإلمام 

وكحلظ عشج أرسالو قػة بكيادة معقل بغ قيذ  ،(149)بكيادة زياد بغ خرفة مغ أىل البرخة
الخياحي ، كتب إلى ابغ عباس بأن يخسل قػة مغ أىل البرخة ليػافػا معقل ، فػجو ابغ 

 .(150)عباس قػة مغ الفي رجل لسدانجة معقل

  

 الههامش والمصادر...

                                                             

، تـاريخ اليعقـػبي ، م( 897ه/284: احسج بغ أبي يعقػب اسحاق بـغ جعفـخ )ت:  ( يشطخ : اليعقػبي1)
م(( ، 2010ه/1431، االعمســي لمسصبػعـات ، )بيــخوت ، لبشــان( ، ) 1تـح : عبــج االميـخ ميشــا ، ) 

2/72 - 73  . 
 . 2/77( يشطخ : اليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي ، 2)
م( 1015ه/406( الذخيف الخضي : ابػ الحدغ دمحم بـغ الحدـيغ بـغ مػسـى السػسـػي البغـجادي )ت: 3)

، )ع(، نيج البالغة )مجسػع ما اختاره الذخيف الخضي مغ كالم اميخ السؤمشيغ عمـي بـغ ابـي شالـب 
 . 1/46م(( ، 1412ه/1307، دار الحخائخ لمصباعة والشذخ ، )د.م( ، ) 1تح : دمحم عبجه ، ) 
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( ابــغ شــابو الحخانــي : ابــػ دمحم الحدــغ بــغ عمــي بــغ الحدــيغ )ت: فــي القــخن الخابــع اليجخي/العاشـــخ 4)
، مؤسدـة االعمسـي  7، تقـجيع : حدـيغ االعمسـي ، )  (7)السيالدي( ، تحف العقػل عغ ال الخسـػل 

 . 130م(( ، 2002ه/1423، )بيخوت ، لبشان( ، )
؛ الســـجني : ضـــامغ بـــغ  67، )قـــع ، ايـــخان( ، )د.ت(( ،  ( السفيـــج ، الجســـل ، )مكتبـــة الـــجاودي لمشذـــخ5)

دمحم ،  م( ، الجسل ، تـح : تحدـيغ السػسـػي ، )مصبعـة1671ه/1082شجقع بغ عمي الحديشي )ت: 
 .27 ،م((1999ه/1420)د.م( ، )

( عثسان بغ حشيف بغ واىب بغ العكيع بغ ثعمبة بـغ الحـارث بـغ مججعـة االنرـاري ، مـغ بشـي عسـخو 6)
مالظ بغ االوص ، صحابي شـيج بـجر ، مـات ايـام معاويـة. يشطـخ : البييقـي : ابـػ بكـخ بغ عػف بغ 

م( ، الدــشغ الكبــخى ا )دار الفكــخ لمشذـــخ ، )د.م( ، 1065ه/458احســج بــغ الحدــيغ بــغ عمــي )ت: 
م( ، 1232ه/630؛ ابغ االثيخ : عمي بغ ابـي الكـخم دمحم بـغ دمحم الذـيباني )ت:  6/354)د.ت(( ، 

معخفــــة الرـــحابة ، )دار الكتــــاب العخبـــي لمشذــــخ ، )بيـــخوت ، لبشــــان ( ، )د.ت(( ،  اســـج الغابــــة فـــي
م(، سيخ اعالم الشـبالء 1347ه/748؛ الحىبي : شسذ الجيغ دمحم بغ احسج بغ عثسان )ت:  3/371

ــــــؤو  ، )  ــــــح : شــــــعيب االرن ــــــان( ،  9، ت ــــــخوت ، لبش ، مؤسدــــــة الخســــــالة لمصباعــــــة والشذــــــخ ، )بي
؛ القسي : عباس ، الكشى وااللقاب ، )مكتبة الرجر لمشذـخ ، )شيـخان  2/32م(( ، 1993ه/1414)

ــــخان( ، )د.ت(( ،  ، )القــــاىخة ، مرــــخ( ،  1؛ البدــــتاني : بصــــخس ، أدبــــاء العــــخب ، )  3/22، اي
 .  3/174م(( ، 2012ه/1433)
،  1 م( ، الفتػح ، تح : عمـي شـيخي ، )926ه/314( يشطخ : ابغ اعثع الكػفي: أبي دمحم احسج )ت: 7)

: ؛ بـاش اعيـان 2/458م((  ، 1991ه/1412دار االضػاء لمصباعة والشذـخ ، )بيـخوت ، لبشـان( ، )
عبـــــج القــــــادر ، البرـــــخة فــــــي ادوارىــــــا التاريخيـــــة ، )دار البرــــــخي لمصباعـــــة ، )بغــــــجاد ، العــــــخاق( ، 

 . 41م(( ، 1961ه/1381)
م( ، تـاريخ خميفـة بـغ 854/ه240( ابغ خيـا  : أبـػ عسـخو خميفـة بـغ خيـا  العرـفخي البرـخي )ت: 8)

 .  140خيا  ، تح : سييل زكار ، )دار الفكخ لمصباعة والشذخ ، )بيخوت ، لبشان( ، )د.ت((  ، 
م( ، اإلمامــة والدياســة ، 889ه/276( يشطــخ : ابــغ قتيبــة الــجيشػري : أبــػ دمحم عبــجهللا بــغ مدــمع )ت: 9)

ــــــــــح : عمــــــــــي شــــــــــيخي ،   )  )بيــــــــــخوت ، لبشــــــــــان( ،  ، دار االضــــــــــػاء لمصباعــــــــــة والشذــــــــــخ ، 1ت
؛ ابغ االثيخ ، الكامـل فـي   التـاريخ ، تـح : ابـػ الفـجا عبـجهللا القاضـي  1/91م(( ، 1989ه/1410)

؛  السفيـج ، الجسـل  3/128(( ، 1987/ 1408ا دار الكتب العمسية ، )بيخوت ، لبشـان( ، )  1، ) 
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 .142؛ السجني ، الجسل ،  209، 
، جسـل مـغ اندـاب االشـخاف م( 892ه/279بغ يحيى بغ جـابخ )ت: : أبػ الاباس احسج ( البالذري 10)

، دار الفكــــــــخ لمشذــــــــخ ، )بيــــــــخوت ، لبشــــــــان( ، 1، تــــــــح : ســــــــييل زكــــــــار وريــــــــاض زركمــــــــي ، ) 
ــــي : دمحم كــــاضع ، اإلمــــام عمــــي  3/46م(( ، 1996ه/1417) ، دار القــــار   15، )  )ع(، القدويش

 .  222م(( ، 2000ه/1421لمصباعة ، )بيخوت ، لبشان( ، )
 . 142( ابغ خيا  ، تاريخ خميفة بغ خيا  ، 11)
( عبـجهللا بـغ عـامخ بــغ الحزـخمي الرـجفي ، ابــغ اخـي العـالء بـغ الحزــخمي ، وكشيتـو ابـػ ايــػب ، 12) 

يقال ان لو صحبة، ومسـغ شـيج بـجر ، كـان والـي مكـة لعثسـان بـغ عفـان. يشطـخ : ابـغ خيـا  ، تـاريخ 
ـــغ خيـــا  ،  ـــغ حـــدم االنجلدـــي 148خميفـــة ب ـــغ احســـج )ت:  ؛ اب م( ، جسيـــخة 1063ه/456: عمـــي ب
؛ابــغ 199م(( ، 1983ه/1404، دار الكتــب العمسيــة ، )بيــخوت ، لبشــان( ، ) 1اندــاب العــخب ، ) 

م( ، السشـتطع فـي تـاريخ السمـػك 1200ه/597الجػزي : ابػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم )ت: 
ـــج ال ـــادر عصـــا ومرـــصفى عب ـــج الق ـــح : دمحم عب ـــادر عصـــا ، ) واالمـــع ، ت ـــة ،  1ق ـــب العمسي ، دار الكت

 .5/111م(، 1993ه/1412)بيخوت ، لبشان( ، )
، حبـــخ االمــة وفقيييــا وامـــام  ()( عبــجهللا بــغ عبـــاس بــغ عبــج السصمـــب بــغ ىذــام ا أبـــغ عــع الشبــي 13)

ــج ببشــي ىاشــع قبــل اليجــخة بــثالث ســشيغ ، دعــا لــو الخســػل  ان يســهللا هللا جػفــو عمســًا ()التفدــيخ ، ول
م. يشطـخ : ابـغ سـعج : دمحم بـغ سـعج بـغ 687ه/68عمو صالحًا ، تػفي بـغ عبـاس بالصـائف سـشة ويج

م( ، الصبقـــات الكبـــخى ، )دار صـــادر لمشذـــخ ، )بيـــخوت ، لبشـــان( ، 844ه/230مشيـــع البرـــخي )ت
م( ، البخىان فـي عمـػم 1344ه/745؛ الدركذي : دمحم بغ ىادر بغ عبجهللا )ت:  2/365)د.ت(( ، 

ـــــان( ،  القـــــخآن ، تـــــح ـــــخاليع ، )دار السعخفـــــة لمصباعـــــة والشذـــــخ ، )بيـــــخوت ، لبش ـــــػ الفزـــــل اب : دمحم اب
 . 2/164م(( ، 1979ه/1400)
( زيـاد بـغ ابيـو ادعـاه معاويـة فشدـب إلـى ابـي ســفيان بـغ حـخب ، وامـو سـسية جاريـة الحـارث بـغ كمــجة 14)

يغ ادعـاه وضـع اليـو الكػفـة الثقفي ، كان يدسى زياد بغ سسية وزياد االميخ ، ولـي البرـخة لسعاويـة حـ
ـــخاء ولكشـــو كـــان كاتبـــًا البـــي مػســـى االشـــعخي فرـــيحًا ، وتـــػفي ســـشة  ـــع يكـــغ مـــغ الفقيـــاء وال الق ، ول

 .  7/99؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ،  673ه/54
م( ، الغــارات ، تــح : 896ه/283( الثقفــي : ابــػ اســحاق ابــخاليع بــغ دمحم بــغ ســعيج بــغ ىــالل )ت: 15)

؛ الخخسـان : دمحم ميـجي ، مػسـػعة عبـجهللا بــغ  2/373حدـيشي ، ))د.م( ، )د.ت(( ، جـالل الـجيغ ال
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 . 4/257، مصبعة ستارة ، )قع ، ايخان( ، )د.ت(( ،  1عباس ، ) 
 .3/232( ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، 16)
 . 4/35؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة ،  2/378( الثقفي ، الغارات ، 17)
( اعـيغ بـغ ضـبيعة بـغ ناجيـة بـغ عقـال بـغ دمحم بـغ شـيبان بـغ مجاشـع التسيسـي ، يـحكخ انـو ىـػ الــحي 18)

عقخ الجسل الحي كانت عميو الديجة عائذة في حخب الجسل. يشطخ : الرـفجي : صـالح الـجيغ خميـل 
م( ، الــػافي بالػفيـات ، تــح : احســج االرنـاؤو  وتخكــي مرــصفى ، )دار 1362ه/764بـغ ايبــظ )ت: 

؛ الدـبكي : ابـػ  9/172م(( ، 2000ه/1420اء التخاث لمصباعة والشذـخ ، )بيـخوت ، لبشـان( ، )احي
م( ، شبقات الذافاية الكبخى ، تـح : عبـج الفتـاح دمحم 1365ه/771نرخ عبج الػىاب بغ عمي )ت: 

 . 1/471م(( ، 1992ه/1413الحمػ ، )ىجخ لمصباعة ، )القاىخة ، مرخ( ، )
زىيخ بغ الحريغ بـغ رزاح بـغ اسـعج بـغ بجيـخ بـغ ربيعـة بـغ كعـب بـغ زيـج بـغ ( جارية بغ قجامة بغ 19)

مشـاة بــغ تسـيع الدــعجي ، عــع االحشـف بــغ قــيذ وقيـل ابــغ عسـو ، لــو صــحبة ، سـكغ البرــخة ، ولقــب 
؛ ابـــغ قـــانع : ابـــػ  7/56بــالسحخق لحخقـــو ابـــغ الحزـــخمي. يشطـــخ : ابـــغ ســـعج ، الصبقـــات الكبـــخى ، 

، مكتبــة  1م( ، معجــع الرــحابة ، تــح : صــالح السرــخاتي ، ) 962ه/357الحدــيغ عبــجهللا )ت: 
ــاء لمصباعــة ، )د.م( ، ) أبــي عســخو ،  ؛ ابــغ عبــج البــخ القخشبــي 1/157م(( ، 1988ه/1409الغخب
م( ، التسييـج ، تـح : مرـصفى العمـػي ودمحم البكـخي ، ))د.م( 1470ه/463يػسف بغ عبـج هللا )ت: 

 .  7/247م(( ، 1967ه/1387، )
ــا  ،  ( ابــغ20) ــة بــغ خي ــا  ، تــاريخ خميف ــاقخ ، نيــج الدــعادة فــي مدــتجرك  149خي ؛ السحســػدي : دمحم ب

 . 5/160م(( ، 1968ه/1387، مصبعة الشعسان ، )الشجف ، العخاق( ، ) 1نيج البالغة ،  
 .1/73( يشطخ : ابغ قتيبة الجيشػري ، اإلمامة والدياسة ، 21)
م( ، شـخح 1258ه/656ج بغ عبج الحسيج بـغ لبـة هللا )ت: ( ابغ ابي الحجيج: عد الجيغ بغ أبي حام22)

نيـــج البالغــــة ، تـــح : دمحم ابــــػ الفزـــل ابــــخاليع ، )مؤسدـــة اســــساعيميان لمصباعـــة والشذــــخ ، )د.م( ، 
ـــــاقخ )ت:  3/78)د.ت(( ،  ـــــح : عبـــــج 1699ه/1111؛ السجمدـــــي : دمحم ب ـــــػار ، ت م( ، بحـــــار االن

 . 32/369عة والشذخ، )بيخوت ، لبشان( ، )د.ت(( ، الدىخاء العمػي ، )دار احياء التخاث لمصبا
ــػ الحدــغ احســج بــغ عبــجهللا بــغ صــالح الكــػفي )ت: 23) ــي : أب م( ، معخفــة 874ه/261( يشطــخ : العجم

 .  1/100، مكتبة الجار لمشذخ ، )السجيشة ، الدعػدية( ، )د.ت(( ،  1الثقات ، ) 
بـغ عسـخو ، وىـػ الـحي ارسـمتو قـخير إلـى ( عسخو بغ العـاص بـغ وائـل بـغ ىاشـع بـغ سـعيج بـغ سـيع 24)
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عمـى عسـان. يشطـخ : ()الشجاشي ليدمع مغ عشجه مغ السدمسيغ ، اسمع عام الفتح ، اسـتعسمو الخسـػل 
، دار  1ابــغ عبــج البــخ القخشبــي ، االســتيعاب فــي معخفــة االصــحاب ، تــح : عمــي دمحم البجــاوي ، ) 

ـــي  896، /م((1991ه/1412الجيـــل لمصبـــع ، )بيـــخوت ، لبشـــان ( ، ) ـــغ االثيـــخ ، اســـج الغابـــة ف ؛ اب
؛ ابـــغ حجــــخ العدــــقالني :  2/142؛ الـــحىبي ، ســــيخ اعـــالم الشــــبالء ،  3/155معخفـــة الرــــحابة ، 

م( ، اإلصــابة فــي تسييــد الرــحابة ، تــح : 1448ه/852شــياب الــجيغ احســج بــغ عمــي بــغ دمحم )ت: 
سيــــة ، )بيـــخوت ، لبشــــان( ، ، دار الكتـــب العم 1عـــادل احســـج عبــــج السػجـــػد وعمــــي دمحم عـــػض ، ) 

 .4/70م(( ، 1994ه/1415)
 .3/182( ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، 25)
( عبـجهللا بــغ قــيذ بــغ ســميع بــغ حزــار بــغ حــخب بــغ عــامخ بــغ غــشع بــغ بكــخ بــغ عــامخ بــغ عــجي ، 26)

، ارسـمو عسـخ ليفقـو اىـل البرـخة باإلضـافة إلـى عسمـو  ()الفكيو السقـخي معـجود فـيسغ قـخأ عمـى الشبـي 
م. يشطـــــخ : االصـــــفياني : احســـــج بـــــغ عبـــــجهللا )ت: 662ه/42االداري كــــػال عمييـــــا ، تـــــػفي ســـــشة 

م( ، حميـــة االوليـــاء وشبقـــات االصـــفياء ، )دار الفكـــخ لمصباعـــة ، )لبشـــان ، بيـــخوت( ، 1038ه/430
ـــــغ عمـــــي )ت: ؛ الذـــــيخازي : ابـــــخاليع  1/252م(( ، 1995ه/1416) م( ، شبقـــــات  1374ه/476ب

؛ البكــخي : 1/22الفقيــاء ، تــح : خميــل السيدــي ، )دار القمــع لمشذــخ ، )بيــخوت ، لبشــان( ، )د.ت(( ، 
ــال ، تــح : احدــان 1094ه/487ابــػ عبيــجهللا عبــجهللا )ت:  ــاب االمث ــال فــي شــخح كت م( ، فرــل السق

 .  1/193م(( ، 1983ه/1404ان( ، )عباس ، )مؤسدة الخسالة لمصباعة والشذخ ، )بيخوت ، لبش
ــجيشػري : احســج بــغ داود )ت: 27) ــػ حشيفــة ال ــار الصــػال ، تــح : عبــج الســشعع 895ه/282( اب م( ، االخب

، الدىـخاء  1؛ البيشداوي : سالع ، الخالفة والخمفاء الخاشـجون ، )  192عامخ ، ))د.م( ، )د.ت(( ، 
 .  300م(( ، 1991ه/1412لهللاعالم العخبي ، )القاىخة ، مرخ( ، )

؛ الخزــــخي بــــظ : دمحم ، اتســــام الػفــــا فــــي ســــيخة الخمفــــاء ،  3/197( ابــــغ اعــــثع الكــــػفي ، الفتــــػح ، 28)
 . 222)السصبعة العخبية ، )القاىخة ، مرخ( ، )د.ت(( ، 

: شياب الـجيغ ابـي عبـجهللا يـاقػت بـغ عبـجهللا )ت: : الحسػي اء: ىي قخية بطاىخ الكػفة. يشطخ( حخور 29)
ـــــــجان، معجـــــــع ال م(1228ه/626 ـــــــخاثبم ـــــــاء الت ـــــــان(،  ، )دار احي ـــــــخوت ، لبش ـــــــي لمشذـــــــخ ، )بي العخب
)ت:  : زيـــغ الـــجيغ بـــغ ابـــخاليع بـــغ دمحم الحشفـــي؛ ابـــغ نجـــيع  السرـــخي  2/245، م(1979ه/1399)

 .  1/338، ، )بيخوت، لبشان(، )د.ت((1م(، البحخ الخائق، تح: زكخيا عسيخات، ) 1562ه/970
لمشذـخ م( ، السجسـػع ، )دار الفكـخ 1277ه/676ى بغ شـخف الجمذـقي )ت: : أبػ زكخيا يحي( الشػوي 30)
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نيـــل االوشــــار م( ، 1839ه/1255؛ الذـــػكاني: دمحم بـــغ عمـــي )ت: 19/195، )د.م( ، )د.ت(( ، 
 .  7/340، م((1973ه/1393بيخوت ، لبشان( ، )، )مغ حجيث سيج االخيار، )دار الجيل

 2م( ، وقعـة صـفيغ ، تـح : عبـج الدـالم ىـارون ، ) 827ه/212( السشقخي : نرخ بغ مداحع )ت: 31)
ــــــايف ،  7/514م(( ، 1962ه/1382، مصبعــــــة الســــــجني ، )القــــــاىخة ، مرــــــخ( ، ) ؛ معــــــخوف : ن

، دار ســــبيل الخشــــاد لمصباعــــة والشذــــخ ، )بيــــخوت ، لبشــــان( ،  6الخــــػارج فــــي العرــــخ االمــــػي ، ) 
 .  95م(( ، 2006ه/1427)
ــػ ال32) م( ، 1153ه/548فــتح دمحم بــغ عبــج الكــخيع بــغ ابــي بكــخ احســج )ت: ( يشطــخ : الذيخســتاني : اب

السمل والشحل ، تح : دمحم سـيج كيالنـي ، )دار السعخفـة لمصباعـة والشذـخ ، )بيـخوت ، لبشـان( ، )د.ت(( 
م( ، تـاريخ الخسـل والسمـػك ، تـح : 922ه/310؛ الصبخي : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت:  1/114، 

، دار السعــــارف لمصباعــــة والشذــــخ ، )القــــاىخة ، مرــــخ( ، )د.ت((،  2ع ، ) دمحم ابــــػ الفزــــل ابــــخالي
، دار اليـــــــــــــــجى لمشذـــــــــــــــخ ، )د.م( ،  1؛ الكــــــــــــــػراني العـــــــــــــــاممي، جـــــــــــــــػاىخ التـــــــــــــــاريخ ، ) 5/49
 .1/325م(( ، 2004ه/1425)
 .  7/517( السشقخي ، وقعة صفيغ ، 33)
الـــخحسغ احســـج بـــغ شـــعيب )ت: ؛ الشدـــائي: ابـــػ عبـــج  3/266، الفتـــػح ، ( يشطـــخ: ابـــغ اعـــثع الكـــػفي34)

 .  155، م((1885ه/1303لخرائز في مشاقب عمي بغ ابي شالب، ))د.م(، )م( ا915ه/303
ــاب بــغ االرت التسيســي( ع35) )ع(. واإلمــام عمــي بــغ ابــي شالــب  ()، مــغ صــحابة الشبــي بــجهللا بــغ خب

، خاتسـة : حدـيغ؛ الشـػوي الصبخسـي4/64، يشطخ: ابغ حجخ العدقالني، االصابة في تسييد الرـحابة
 .  8/153، الحياء التخاث، )مصبعة ستارة، )قع ، ايخان(، )د.ت((: مؤسدة ال البيت السدتجرك، تح

ـــغ الحدـــغ )ت: 36) ـــخ دمحم ب ـــػ جعف ـــح : دمحم البيبـــػدي ، 1067ه/460( الصػســـي : اب م( ،السبدـــػ  ، ت
بـغ السغــازلي : عمـي بــغ ؛ ا 7/270)السكتبـة السختزـػيةالحياء االثــار الجعفخيـة ، )د.م( ، )د.ت(( ، 

م(( 2004ه/1426، )د.م( ، )1)ع( ، ) م( ، مشاقب عمي بغ ابي شالـب 1090ه/483دمحم )ت: 
ــة : دمحم جــػاد ، فزــائل اإلمــام عمــي ، )  33/346؛ السجمدــي ، بحــار االنــػار ،  70،  ،  1؛ مغشي

 . 185م(( ، 2008ه/1429دار التيار لمصباعة والشذخ ، )بيخوت ، لبشان( ، )
: ىــي مجيشــة واســعة بــيغ بغــجاد وواســط مــغ الجانــب الذــخقي حــجىا االعمــى مترــل ببغــجاد. ( الشيــخوان37)

 .5/324الحسػي ، معجع البمجان ، 
؛ السجمدـي ، مـخآة العقـػل فـي شـخح اخبـار ال الخسـػل ، تـح :  3/273( ابغ اعـثع الكـػفي ، الفتـػح ، 38)
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ـــب االســـالمية ، )د.م( 2ىاشـــع الخســـػلي ، )  ـــايشي  4/76م(( ، 1983ه/1404، ) ، دار الكت ؛ الق
 .7/290الخخاساني : دمحم تقي ، مفتاح الدعادة في شخح نيج البالغة ، ))د.م( ا )د.ت(( ا 

( الخخيــت بــغ راشــج بــغ عــػف بــغ قــيذ بــغ حيــان بــغ جــابخ بــغ قصبــة الشــاجي ، مــغ الرــحابة ، واله 39)
وكان مغ السذاركيغ بحخب الجسـل ضـج عبجهللا بغ عامخ أيام عثسان بغ عفان كػرة مغ كػر فارس ، 

ــو وبعــج ىديســة الستســخديغ كــان مــغ السدــتأمشيغ ، وســار مــع اإلمــام )ع(اإلمــام عمــي  إلــى )ع(، اال ان
الكػفــة فــي ثالثسائــة رجــل مــغ قػمــو واســتقخ فييــا. يشطــخ : ابــغ عبــج البــخ القخشبــي ، االســتيعاب فــي 

م( ، 1082ه/475 بــغ جعفــخ )ت: ؛ ابــغ مــاكػال : عمــي بــغ لبــة هللا 2/458معخفــة االصــحاب ، 
؛ ابـــغ   7/411اكســال الكســـال ، )دار احيـــاء التـــخاث العخبــي لمصباعـــة والشذـــخ ، )د.م( ، )د.ت(( ، ، 

ــة فــي معخفــة الرــحابة ،  ــع رجــال  2/110االثيــخ ، اســج الغاب ــي ، مدــتجركات عم ؛ الذــاىخودي : عم
 .   3/326م(( ، 1993ه/1414، )شيخان ، ايخان( ، ) 1الحجيث ، ) 

؛ الياشــسي الخــػئي : حبيــب هللا ، مشيــاج البخاعــة فــي شــخح  33/406( السجمدــي ، بحــار االنــػار ، 40)
، السصبعــــة االســــالمية ، )شيــــخان ، ايــــخان( ،  4نيــــج البالغــــة ، تــــح : ســــيج ابــــخاليع السيجــــاني ، ) 

 .  4/234)د.ت(( ، 
 .   3/128، شخح نيج البالغة ، ؛ ابغ ابي الحجيج3/179شخاف ، ، جسل مغ انداب اال( البالذري 41)
، ي مجيشــة كانــت بـــيغ البرــخة والكػفــة، وكانــت قرـــبتيا واســط. الحســػي، معجــع البمـــجان: ىــ( كدــكخ42)

5/24  . 
؛ السحســـػدي : دمحم بـــاقخ ، نيـــج الدـــعادة فـــي مدـــتجرك نيـــج  4/243( ابـــغ اعـــثع الكـــػفي ، الفتـــػح ، 43)

 .  5/173م(( ، 1968ه/1387، مصبعة الشعسان ، )الشجف ، العخاق( ، ) 1البالغة ، ) 
( قخضـة بـغ كعـب بــغ ثعمبـة بـغ عســخو بـغ كعـب االنرــاري الخدرجـي ، أبـا عســخو ، شـيج احـجًا ســشة 44)

مــا بعــجىا مــغ السذــاىج ، لـــو صــحبة ، احــج العذــخة االنرـــار الــحيغ وجييــع عســخ إلـــى م و 624ه/3
. )ع(الكػفـة وشـيج معـو السذـاىج كميـا ، تـػفي فـي خالفـة اإلمـام عمـي  )ع(الكػفة ، واله اإلمام عمـي 

، مذـاىيخ عمسـاء م( 965ه/354: ابـػ حـاتع دمحم بـغ احسـج التسيسـي البدـتي )ت: يشطخ : ابـغ حبـان 
ــــــــخاليع ، ) االمرــــــــار ،  ــــــــي اب ــــــــخزوق عم ــــــــح : م ــــــــاء لمصباعــــــــة  1ت والشذــــــــخ ، )د.م( ، ، دار الػف

 .   3/1036، االستيعاب في معخفة االصحاب ، ؛ ابغ عبج البخ القخشبي74م((، 1990ه/1411)
وكـان عمـى ربيعـة الكػفـة. يشطـخ  )ع(( زياد بغ خرفة التسيسي البكخي ، شيج صفيغ مع اإلمام عمـي 45)

م( ، بغيـة الصمـب فـي 1261ه/660ل الـجيغ عسـخ بـغ احسـج بـغ ابـي جـػادة )ت: : ابغ العجيع : كسـا
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ـــــاريخ حمـــــب ، تـــــح : ســـــييل زكـــــار ، )مؤسدـــــة الـــــبال  لمصباعـــــة والشذـــــخ، )دمذـــــق ، ســـــػريا( ،  ت
ـــي  9/3916م(( ، 1988ه/1408) ـــح : عم ـــج الكـــيذ ، ت ـــة بشـــػ عب ـــج اليـــادي ، قبيم ؛ الخبيعـــي : عب

 .    3/40م(( ، 2010ه/1431، )د.م( ، ) 1الكػراني العاممي ، ) 
: ىـي قرــبة ميدـان بــيغ واسـط والبرــخة ، بيشيسـا وبـيغ البرــخة أربعـة أيــام. الحسـػي ، معجــع ( السـحار46)

 .  5/88البمجان ، 
 .  227؛ الخزخي بظ ، اتسام الػفا في سيخة الخمفاء ،  1/343( يشطخ : الثقفي ، الغارات ، 47)
بغ حشطمـة بـغ مالـظ بـغ زيـج مشـاة ، قائـج مـغ ابصـال الكػفـة ،  ( معقل بغ قيذ الخياحي مغ بشي يخبػع48)

، دار الفكخ لمصباعـة والشذـخ ،  1م. يشطخ : ابغ حدم االنجلدي ، السحمى ، ) 663ه/43تػفي سشة 
ـــان( ، )د.ت(( ،  ـــخوت ، لبش ـــد الرـــحابة ،  4/115)بي ـــي تسيي ـــغ حجـــخ العدـــقالني ، االصـــابة ف ؛ اب

حسـػد بــغ فـارس ، االعـالم ، )دار العمـع لمساليـيغ ، )بيــخوت ، : خيـخ الـجيغ بـغ م؛ الدركمـي  6/241
 .  7/271، م(( 1980ه/1401لبشان( ، )

م(، مجســـع 1624ه/1085: فخـــخ الـــجيغ )ت: ( اســـياف البحـــخ: ىـــي احـــجى حـــجود فـــجك. الصخيحـــي49)
 .  5/74، م(1987ه/1408، الثقافة االسالمية لمشذخ، )د.م(، )2البحخيغ، تح: احسج الحديشي، ) 

: دمحم الديج ، جػلة تاريخيـة فـي عرـخ الخمفـاء ؛ الػكيل3/129( ابغ ابي الحجيج، شخح نيج البالغة، 50)
 .599، م((2002ه/1423شة ، الدعػدية( ، )، )السجي، دار السجتسع لمشذخ 5) شجيغ، الخا

فــي شيــاج البخاعــة ، م؛ الياشــسي الخــػئي: حبيــب هللا3/192الــبالذري ، جســل مــغ اندــاب االشــخاف، ( 51)
، ، السصبعــــة االســــالمية، )شيــــخان ، ايــــخان(4شــــخح نيــــج البالغــــة، تــــح: ســــيج ابــــخاليع السيجــــاني، ) 

 .  4/235)د.ت((، 
؛ االميشـي : عبـج الحدـيغ ، الغـجيخ ، )دار الكتـاب  6/176( البالذري ، جسل مغ انداب االشـخاف ، 52)

 . 9/148م(( ، 1977ه/1397العخبي لمشذخ ،  )بيخوت ، لبشان( ، )
م( ، الفتشـــة ووقعـــة الجســـل ، تـــح : احســـج 815ه/200الزـــبي : ســـيف بـــغ عســـخو االســـجي )ت:  (53)

؛  57م(( ، 1971ه/1391، دار الشفــائذ لمصباعــة والشذــخ ، )بيــخوت ، لبشــان( ، ) 1عخمـػش ، ) 
ــج ، شــخ  ــة البرــخة فــي ماضــييا  : الكدــشجر ،؛ ادامــػف 2/140ح نيــج البالغــة ،  ابــغ ابــي الحجي والي

؛  2/11 : ىاشـــع صـــالح ، )دار ميدـــػن لمصباعـــة ، )بغـــجاد ، العـــخاق( ، )د.ت(( ،، تـــح وحاضـــخىا
تـاريخ االسـالم، تـح: عسـخ عبـج  .الـحىبي انيـع كـانػا يذـتيػن الدبـي ، ويـحكخ9/224االميشي، الغجيخ، 

 .   3/439، م((1987ه/1407، دار الكتاب العخبي لمشذخ، )بيخوت ، لبشان(، )1)  ،الدالم تجمخي 
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 .  59، الفتشة ووقعة الجسل ، ( الزبي 54)
 .  52( السفيج ، الجسل ، 55)
( االحشــف بــغ قــيذ الزــحاك بــغ قــيذ بــغ معاويــة بــغ حرــيغ التسيســي الدــعجي ، وقيــل ان اســسو 56)

صــخخ وكشيتــو ابــػ بحــخ ، لقــب بــاالحشف ألنــو ولــج احشــف الــخجميغ ، مــغ التــابعيغ فــي البرــخة ، كــان 
االحشــــف مــــغ عقــــالء العــــخب حتــــى انــــو كــــان يزــــخب بحمســــو السثــــل ، ســــكغ البرــــخة، وتــــػفي ســــشة 

؛ ابـغ الجـػزي ، صـفػة الرـفػة  142بغ حبان ، مذـاىيخ عمسـاء االمرـار ، م. يشطخ : ا686ه/67
 .  3/198م(( ، 2002ه/1423، )بيخوت ، لبشان( ، ) 3، تح : ابخاليع رمزان وسعيج المحام ، ) 

 .  3/10( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 57)
فـاندليع البرــخة وعسمـػا فــي حخاســة  ( الدـيابجة : ىــع قـػم مــغ الدـشج أســمسػا واتـػا ابــػ مػسـى األشــعخي 58)

ـــت الســـال. يشطـــخ : ســـيبػيو : عســـخو بـــغ عثســـان )ت:  ـــاب ، )دار 796ه/180الدـــجغ وبي م( ، الكت
؛ الجـػىخي: اسـساعيل  2/101م(( ، 1968ه/1388صادر لمصباعة والشذـخ ، )بيـخوت ، لبشـان( ، )

ــج الغفــػر العصــار 1003ه/393بــغ حســاد )ت:  ــع  4، ) م( ، الرــحاح ، تــح : احســج عب ، دار العم
 .  1/321م(( ، 1987ه/1408لمسالييغ ، ) بيخوت ، لبشان( ، )

 .  110( السجني ، الجسل ، 59)
 . 149( الجسل ا 60)
 . 38؛ السجني ، الجسل ،  2/458( ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، 61)
 . 149؛ السفيج ا الجسل ا  127( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 62)
؛ االعطسـي: عمــي ضخيـف ، مخترــخ تـاريخ البرــخة ، تـح : عــدة رفعــت ،  110جســل ، ( السـجني ، ال63)

 . 25))د.م( ، )د.ت(( ، 
 .  3/25؛ البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ،  122( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 64)
 .  152( السفيج ، الجسل ، 65)
م( ، تـاريخ ابـغ خمـجون ، 1405ه/808( ابغ خمجون : عبج الخحسغ بغ دمحم الحزخمي السغخبي )ت: 66)

؛ ايـــــػب ،  2/156م(( ، 1971ه/1391)مؤسدــــة االعمســــي لمسصبػعـــــات ، )بيــــخوت ، لبشــــان( ، )
 . 2/7معالع الفتغ ، 

( حكيع بغ جبمة بغ حرغ بغ كعب بغ عامخ بغ عجي بغ الحارث بغ عسخو بـغ غـشع بـغ وديعـة بـغ 67)
معــج بــغ عخفــان العبــجي البرــخي ، كــان مــغ  كثيــخ بــغ عبــج الكــيذ بــغ ججيمــة بــغ ربيعــة بــغ نــدار بــغ
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م مغ قبل اصحاب الجسـل. ابـغ خمكـان : 656ه/36سادات عبج الكيذ وزىادىا ونداكيا ، قتل سشة 
ـــاء آخـــخ الدمـــان ، تـــح : احدـــان 1282ه/681شـــسذ الـــجيغ احســـج )ت:  م( ، وفيـــات االعيـــان وانب

؛ الرـــفجي ، الـــػافي بالػفيـــات،  7/53، )دار الثقافـــة لمشذـــخ ، )بيـــخوت ، لبشـــان( ، )د.ت(( ، سعبـــا
م(( ، 1992ه/1413،  )د.م( ، ) 5؛ الخــػئي : ابـــػ القاســـع ، معجــع رجـــال الحـــجيث ، )  13/79
ـــج مـــغ معجـــع رجـــال الحـــجيث ، )  7/194 ـــع ،  2؛ الجـــػاىخي : دمحم ، السفي ـــة ، )ق ، السصبعـــة العمسي

 . 192م(( ، 2003ه/1424ايخان( ، )
اي قتــاليع مــع والـــي  -ي ، كــان قائــجًا فــي معخكــة الجســـل االصــغخ ( ذريــح بــغ عبــاد العبــجي البرـــخ 68)

م. يشطـخ : ابـغ االثيـخ ، الكامـل فـي 655ه/35مقابل الدبيخ ، فقتل سشة  -البرخة عثسان بغ حشيف 
 . 3/77؛ الخبيعي ، قبيمة بشػ عبج   الكيذ ،  3/112التاريخ ، 

بـج عسـخو بـغ عبيـج بـغ مالـظ بـغ السعبـخ ( ابػ مخيع الحشفي واسسو اياس بغ ضبيح بـغ السحـخش بـغ ع69)
بـغ عبــجهللا بــغ الـجول بــغ حشيفــة بــغ لجـيع بــغ بكــخ بـغ وائــل ، وكــان مــغ اىـل اليسامــة ، مــغ اصــحاب 
مدــيمسة الكــحاب ، ثــع تــاب وأســمع وحدــغ اســالمو ، ولــي قزــاء البرــخة بعــج عســخان بــغ الحرــيغ فــي 

؛ ابــغ حجــخ العدـــقالني ،  7/91زمــغ عســخ بـــغ الخصــاب. يشطــخ : ابـــغ ســعج ، الصبقــات الكبـــخى ، 
 .  1/362االصابة في تسييد الرحابة ، 

 . 129( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 70)
 . 142( ابغ خيا  ، تاريخ خميفة بغ خيا  ، 71)
، شـخح احقـاق الحـق ،؛ السخعذي : نػر هللا الحدـشي  3/31( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 72)

 .  32/470م(( ، 1983ه/1404))قع ، ايخان( ، )، تح : شياب الجيغ 
( شقيق بغ ثػر بغ عفيخ بغ زىيخ بغ كعب بغ عسخو ابغ عبـجوس بـغ شـيبان بـغ ذىـل بـغ ثعمبـة بـغ 73)

، تـػفي )ع(عكابو ابػ الفزـل ، مـغ التـابعيغ فـي البرـخة ، مـغ اصـحاب اإلمـام عمـي بـغ ابـي شالـب 
؛ ابغ عداكخ : ابـػ القاسـع  142االمرار ، م. يشطخ : ابغ حبان ، مذاىيخ عمساء 683ه/64سشة 

م( ، تاريخ مجيشة دمذـق ، تـح : 1175ه/571عمي بغ الحدغ بغ لبة هللا بغ عبجهللا الذافعي )ت: 
؛ الــحىبي ،  23/146م(( ، 1996ه/1415عمــي شــيخي ، )دار الفكــخ لمشذــخ ، )بيــخوت ، لبشــان(، )

ي الجيغ احسج بغ عبـجهللا ا )ت: فـي القـخن ؛ الخدرجي االنراري : صف 3/538سيخ اعالم الشبالء ، 
العاشــخ اليجخي/الدــادس عذــخ الســيالدي( ، خالصــة تــحىيب تيــحيب الكســال ، تــح : عبــج الفتــاح ابــػ 

 .   167م(( ، 1990ه/1411، دار البذائخ لمصباعة والشذخ ، )د.م( ، ) 4غجه ، ) 
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. )ع(اإلمـام عمـي بـغ ابـي شالـب  ( عسخو بغ مخجػم العبـجي سـيجًا شـخيفًا فـي االسـالم ، مـغ اصـحاب74)
؛ التفخشـي : مرـصفى بـغ الحدـيغ الحدـيشي )ت: فـي  7/237يشطخ : ابغ ماكػال ، اكسـال الكسـال ، 

ـــــــــج الخجـــــــــال ، )  ، )د.م( ،  1القـــــــــخن الحـــــــــادي عذـــــــــخ اليجخي/الدـــــــــابع عذـــــــــخ الســـــــــيالدي( ، نق
 . 3/342م(( ، 1999ه/1418)
: م( ، امتـاع االسـساع ، تـح1441ه/845القادر )ت: : تقي الجيغ احسج بغ عمي بغ عبج ( السقخيدي 75)

، م(( 1999ه/1420، دار الكتــب العمسيــة ، )بيــخوت ، لبشــان( ، ) 1دمحم عبــج الحسيــج الشسيدــي ، ) 
 .  3/127؛ الخخسان ، مػسػعة عبجهللا بغ عباس،  13/241

؛ الكعبـي : عبـج الكـخيع ، عرـخ الخمفـاء الخاشـجيغ ،  3/35( البالذري ، جسل مغ انداب االشـخاف ، 76)
 .  241م(( ، 2009ه/1430))عسان ، االردن( ، )

( السيمب بغ ابي صفخة العتكـي ، وأسـع أبـي صـفخة ضـالع بـغ سـخاق ، أبـا سـعيج ، أدرك عسـخ ولـع يـخو 77)
ــــجب و  ــــغ جش ــــج روى عــــغ ســــسخة ب ــــخوذ ســــشة عشــــو شــــيئًا ، وق ــــي خخاســــان ومــــات بســــخو ال غيــــخه ، وول

 .  7/129م. ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، 702ه/83
 .  158( السفيج ، الجسل ، 78)
( الحزــيغ بــغ السشــحر بــغ الحــارث بــغ وعمــة بــغ مجالــج بــغ يثخبــي بــغ ريــان بــغ الحــارث بــغ مالــظ بــغ 79)

عيغ فـي البرـخة ، مـغ سـادات ربيعـة شيبان بغ ذىل بـغ ثعمبـة ، يكشـى أبـا ساسـان وأبـا دمحم ، مـغ التـاب
م. ابــغ حبــان ، مذــاىيخ عمســاء 715ه/97اصــصخخ ، تــػفي ســشة )ع(وشــجعانيع ، واله اإلمــام عمــي 

ــــجيغ ابــــػ الحجــــاج يػســــف )ت:  142االمرــــار ،  م( ، تيــــحيب 1341ه/742؛ الســــدي : جســــال ال
ــان(، ، مؤسدــة الخســالة لمصباعــة والشذــخ، ) 1الكســال ، تــح : بذــار عــػاد معــخوف ، )  بيــخوت ، لبش

 .  2/263؛ الدركمي ، االعالم ،  6/556م(( ، 1992ه/1413)
( خالـج بـغ السعسـخ بـغ سـمسان بـغ الحـارث بـغ شـجاع بـغ الحـارث بـغ سـجوس بـغ شـيبان بـغ ذىـل بـغ 80)

ثعمبة بـغ صـعب بـغ عمـي بـغ بكـخ بـغ وائـل الـحىمي ، كـان رأس بكـخ بـغ وائـل فـي خالفـة عسـخ. ابـغ 
؛ ابـغ حجــخ العدـقالني ، االصـابة فــي تسييـد الرــحابة ،  16/205ذـق ، عدـاكخ ، تـاريخ مجيشــة دم

2/299  . 
، كـان ســيجًا  ()( السشـحر بـغ الجـارود بــغ عسـخو بـغ حـشر بــغ السعمـى العبـجي ، ولـج فــي عيـج الشبـي 81)

، وكـــان مـــغ رؤســـاء عبـــج الكـــيذ فـــي البرـــخة ، تـــػفي ســـشة  )ع(جـــػادًا ، ولـــي اصـــصخخلالمام عمـــي 
؛ ابغ حجخ العدقالني ، االصـابة فـي  5/561بغ سعج ، الصبقات  الكبخى ، م. يشطخ ، ا680ه/61
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 .  7/292؛ الدركمي ، االعالم ،  6/209تسييد الرحابة ، 
( قبيرة بغ جابخ بغ وىب بغ مالـظ بـغ عسيـخة بـغ حـحار بـغ مـخة بـغ الحـارث بـغ سـعج بـغ ثعمبـة بـغ 82)

يغ ، تــػفي فــي امــارة مرــعب بــغ الدبيــخ دودان بــغ اســج بــغ  خديســة ، مــغ الفرــحاء والتــابعيغ الكــػفي
 .  5/318؛ ابغ حبان ، الثقات ، 6/145يشطخ: ابغ سعج ، الصبقات الكبخى، 

 .  173( السفيج ، الجسل ، 83)
( مدجج الحجان : ىػ مدجج االزدييغ ويقع في محمو الحجان )احـجى محـال البرـخة القجيسـة( ، ويعتقـج 84)

ـــخب مدـــاجج البرـــخة مـــغ مدـــججىا الجـــ ـــو اق : صـــالح احســـج ، خصـــط البرـــخة امع. يشطـــخ : العمـــيبان
 .  99، م(( 1985ه/1406ومشصقتيا ، )مصبعة السجسع العمسي العخاقي ، )بغجاد ، العخاق( ، )

( صــبخة بــغ شــيسان الحــجاني مــغ شــشػءه مــغ قحصــان رأس االزد فــي ايامــو. يشطــخ : الصػســي ، رجــال 85)
 . 69م(( ، 1995ه/1416ن( ، )، )قع ، ايخا 1الصػسي ، تح : جػاد القيػمي ، ) 

 . 121( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 86)
؛ القــايشي الخخســاني ، مشيـــاج الدــعادة فـــي شــخح نيـــج  3/105( ابــغ االثيــخ ، الكامـــل فــي التـــاريخ ، 87)

 .  32/466؛  السخعذي ، شخح احقاق الحق ،  4/69البالغة ، 
( ىالل بغ وكيع بغ بذخ بغ عسخو بغ عجس بغ زيج بـغ عبـجهللا ابـغ دارم التسيسـي ، قتـل يـػم الجسـل 88)

؛ ابــغ  4/1543مــع الدــيجة عائذــة. ابــغ عبــج البــخ القخشبــي ، االســتيعاب فــي معخفــة االصــحاب ، 
 .  5/69االثيخ ، اسج الغابة في معخفة الرحابة ، 

 .  1/208، ؛ العدكخي، احاديث ام السؤمشيغ عائذة9/320، ج البالغة، شخح ني( ابغ ابي الحجيج89)
 .  175( السفيج ، الجسل ، 90)
 . 37( يشطخ : السجني ، الجسل ، 91)
 .3/35( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 92)
؛  32/436؛ السخعذـي ، شـخح احقـاق الحــق ،  4/464( يشطـخ : الصبـخي ، تـاريخ الخسـل والسمــػك ، 93)

 . 26ريخ البرخة ، االعطسي ، مخترخ تا
 .  164( السفيج ، الجسل ، 94)
( عبجهللا بغ خمف بغ اسعج بغ عامخ بغ بياضة بغ سبيع بغ جعثسة بغ سعج بغ ممـيح بـغ عسـخو بـغ 95)

 .  3/151ربيعة الخداعي البرخي. ابغ االثيخ ، اسج الغابة في معخفة الرحابة ، 
 . 145( ابػ حشيفة الجيشػري ، االخبار الصػال ، 96)
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 . 3/35( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 97)
 .  2/110؛ ابغ االثيخ ، اسج الغابة في معخفة الرحابة ،  154( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 98)
 .  176( السفيج ، الجسل ، 99)
( عسخو بغ يثخبي بغ بذيخ بغ زحف بغ امية بغ عبج غشع بغ نرخ بـغ عبـج مشـاة بـغ بكـخ بـغ سـعج 100)

ي ، فــارس ضــبة ، اســمع عــام الفــتح ، ولــو صــحبة ، استقزــاه عثســان بــغ عفــان عمــى بــغ ضــبة الزــب
؛ ابـــــغ حجـــــخ  4/577حاب ، البرـــــخة. ابـــــغ عبـــــج البـــــخ القخشبـــــي ، االســـــتيعاب فـــــي معخفـــــة االصـــــ

ـــــــــد الرـــــــــحابة ، العدـــــــــقالني ـــــــــجيغ )ت:  5/121، اإلصـــــــــابة فـــــــــي تسيي ؛ الدـــــــــخاوي : شـــــــــسذ ال
، ، دار الكتب العمسيـة ، )بيـخوت 1 السجيشة الذخيفة ، )م( ، التحفة المصيفة في تاريخ 1496ه/902

 .  5/87؛ الدركمي ، االعالم ،  2/327م(( ، 1993ه/1414لبشان( ، )
 .  176( السفيج ، الجسل ، 101)
 .2/461ابغ اعثع الكػفي ا الفتػح ا  (102)
ــاد بــغ ربيعــة103) ــع واســسو عمقســة بــغ عســخو بــغ عب بــغ  ( مالــظ بــغ مدــسع بــغ شــيبان بــغ شــياب بــغ قم

ضبيعة بغ قيذ بغ ثعمبة بغ عكابة بغ صعب بغ بكخ بغ وائل ، ومغ وجػه أىل البرخة ، ولج عمـى 
م. يشطـخ : ابـغ عدـاكخ ، تـاريخ 693ه/74، كـان سـيج ربيعـة فـي زمانـو ، تـػفي سـشة ()عيج الشبي 

ــــغ حجــــخ العدــــقالني ، االصــــابة فــــي تسييــــد الرــــحابة ،  56/497مجيشــــة دمذــــق ،  ؛  6/217؛ اب
 .5/265ي ا االعالم ، الدركم

 .3/505؛ الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ،  153( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 104)
 . 3/33( جسل مغ انداب االشخاف ، 105)
 . 50( ابغ حبان ، مذاىيخ عمساء االمرار ، 106)
)ت:  ؛ االصـــبياني : عبــجهللا بـــغ دمحم بــغ جعفـــخ بــغ حيـــان 5/48( ابــغ ســعج ، الصبقـــات الكبــخى ، 107)

، مؤسدـة الخسـالة  2م( ، شبقات السحجثيغ بأصبيان ، تح : عبـج الغفـػر البمػشـي ، ) 979ه/369
ــان(، ) ؛ ابــغ حجــخ العدــقالني ، االصــابة فــي  1/266م(( ، 1991ه/1412لمصبــع ، )بيــخوت ، لبش

 .  5/767تسييد الرحابة ، 
شاقـب آل الخسـػل ، تـح : م( ، مصالـب الدـؤول فـي م1254ه/652( الذافعي : دمحم بغ شمحـة )ت: 108)

ـــــة ،  ))د.م( ، )د.ت(( ،  ـــــػار ،  216ماجـــــج العصي ـــــجي ،  32/176؛ السجمدـــــي ، بحـــــار االن ؛ الشق
 .  214االنػار العمػية ، 
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 . 2/479( يشطخ : ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، 109)
 .  141( السجني ، الجسل ، 110)
احاديـث كثيـخة ،  ()( عسخان بغ الحريغ بغ عبيـج بـغ خمـف بـغ ححيفـة الخداعـي ، روي عـغ الشبـي 111)

 .4/584م. يشطخ : ابغ حجخ العدقالني ، اإلصابة في تسييد الرحابة ، 671ه/52تػفي سشة 
 .  3/24؛ البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ،  121( الزبي ، الفتشة ووقعة الجسل ، 112)
 . 3/35، جسل مغ انداب االشخاف ،  ( البالذري 113)
 . 156؛ السفيج ، الجسل ،  2/459( ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، 114)
( الرحار بغ صخخ ويقل صحار بغ عباس بغ شـخاحيل العبـجي ، مـغ عبـج الكـيذ ، يكشـى ابـا عبـج 115)

بــغ اســحاق  الــخحسغ ، لــو صــحبو وروايــة ، يعــج فــي أىــل البرــخة. يشطــخ : ابــغ الشــجيع البغــجادي : دمحم
، ابـــغ 102م( ، فيخســـت ابـــغ الشـــجيع، تـــح : رضـــا تجـــجد ، ))د.م(( ، ))د.ت((، 1046ه/438)ت: 

 .  2/735عبج البخ القخشبي ، االستيعاب في معخفة االصحاب ، 
 .3/187( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 116)
 . 4/40( ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة ، 117)
 . 4/41، شخح نيج البالغة ، ( ابغ ابي الحجيج 118)
 .  5/110؛ الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ،  3/188( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 119)
، دار  2؛ ابـغ حجـخ العدـقالني ، فـتح البـاري ، )  4/51( ابـغ ابـي الحجيـج ، شـخح نيـج البالغـة ، 120)

؛ السحســػدي ، نيـج الدـعادة فـي مدــتجرك  13/23السعخفـة لمصباعـة ، )بيـخوت ، لبشـان( ، )د.ت(( ، 
 .  5/160نيج البالغة ، 

اليسـجاني ، مــغ  لسـححجي( شـخيظ بـغ االعـػر الحــارث بـغ عبـج يغـػث بــغ خمـف بـغ سـمسة بــغ رىـي ا121)
: ابـــغ االثيــخ ، المبــاب فـــي ػفــة ايــام عبيـــجهللا بــغ زيــاد. يشطــخ، تـــػفي بالك )ع(اصــحاب اإلمــام عمــي 

؛ 1/521صباعــــــة  والشذــــــخ ، )بيــــــخوت ، لبشــــــان(، )د.ت(( ، تيــــــحيب  االندــــــاب ، )دار صــــــادر لم
: الفػائــج الخجاليــة ، تــح؛ بحــخ العمــػم: ميــجي، 4/209دــتجركات عمــع رجــال الحــجيث ، ، مالذــاىخودي

 . 4/34م(( ، 1943ه/1363، مصبعة افتاب ، )شيخان ، ايخان( ، ) 1دمحم صادق بحخ العمػم ، ) 
 . 4/52؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة ،  3/192( البالذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، 122)
 .  3/187( البالذري ، جسل مغ أنداب االشخاف ، 123)
 . 2/385( الغارات ، 124)
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 . 4/35؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة ،  2/378( الثقفي ، الغارات ، 125)
 .  3/183( البالذري ، جسل مغ أنداب االشخاف ، 126)
( عبجهللا بغ خازم الدمسي بغ اسساء بغ الرمت بغ حبيب بـغ حارثـة بـغ ىـالل بـغ سـساك بـغ عـػف 127)

خمـة بـغ خرـفة بـغ قـيذ عـيالن ، ابـػ صـالح بغ امخ  الكيذ بغ بيثـة بـغ سـميع بـغ مشرـػر بـغ عك
ــخ ا وقتــل فييــا ســشة  ــام ابــغ الدبي ــو صــحبة مــغ البرــخة ، كــان اميــخًا عمــى خخاســان فــي أي الدــمسي ، ل

؛ ابـــغ االثيـــخ ، اســـج الغابـــة فـــي معخفـــة  28/6م. ابـــغ عدـــاكخ ، تـــاريخ مجيشـــة دمذـــق ، 690ه/71
 .3/148الرحابة ، 

 .  5/111( الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ، 128)
 . 4/253؛ الخخسان ا مػسػعة عبجهللا بغ عباس ،  3/233( ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، 129)
؛ الســـجني  3/187؛ ابـــغ ابـــي الحجيـــج ، شـــخح نيـــج البالغـــة ،  2/116( السشقـــخي ، وقعـــة صـــفيغ ، 130)

قـات م( ، الـجرجات الخفيعـة فـي شب1708ه/1120الذيخازي : صجر الـجيغ عمـي خـان الحدـيشي )ت: 
ـــــــخان( ،  ـــــــع ، اي ـــــــة برـــــــيختي ، )ق ـــــــػم ، )مشذـــــــػرات مكتب ـــــــح : دمحم صـــــــادق بحـــــــخ العم الذـــــــيعة ، ت

 .  110م(( ، 1976ه/1397)
 .  3/187؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج البالغة ،  2/115( السشقخي ، وقعة صفيغ ، 131)
 . 5/9( الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ، 132)
؛ الخبيعـــي ، قبيمـــة بشـــي تســـيع ، تـــح : عمـــي الكـــػراني  2/160( ابـــغ خمـــجون ، تـــاريخ ابـــغ خمـــجون ، 133)

 .    4/43م(( ا 2010ه/1431، )د.م( ) 1العاممي ، ) 
 .    2/160( ابغ خمجون ، تاريخ ابغ خمجون ، 134)
 .  1/164( ابغ قتيبة الجيشػري ، اإلمامة والدياسة ، 135)
( ضـالع بـغ عســخو بـغ سـفيان وقيــل ضـالع بـغ عســخو بـغ جشـجل بــغ سـفيان الـجؤلي الكشــاني ، اسـمع فــي 136)

، تـػفي  )ع(، وشيج بجرًا ، مغ التابعيغ في البرـخة ، وكـان مـغ تالمـحة اإلمـام عمـي ()حياة الخسػل 
 ؛ ابــغ حبــان ، 7/99م بالصــاعػن الجــارف. يشطــخ : ابــغ ســعج ، الصبقــات الكبــخى ، 688ه/69ســشة 

ـــــغ الحدـــــغ )ت:  142مذـــــاىيخ عمســـــاء االمرـــــار ،  ـــــجي : دمحم ب م( ، شبقـــــات 989ه/379؛ الدبي
: ابػ سعج عبج الكـخيع بـغ دمحم بـغ مشرـػر  ؛ الدسعاني 21الشحػييغ والمغػييغ ، ))د.م( ، )د.ت(( ، 

، دار الجشـــان لمصبـــع والشذـــخ ،  1م( ، االندـــاب ، تـــح : عبـــجهللا البـــارودي ، ) 1196ه/562)ت: 
؛ الجاللـي ، دمحم حدـيغ ، فيـخس التـخاث ، تـح :  2/508، م(( 1987ه/1408وت ، لبشـان( ، ))بيخ 
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 .    1/101م(( ، 2001ه/1422، )قع ، ايخان( ، ) 1دمحم جػاد ، ) 
 .  5/78( الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ، 137)
 . 1/164( ابغ قتيبة الجيشػري ، اإلمامة والدياسة ، 138)
 . 5/75؛ الصبخي ، تاريخ الخسل والسمػك ،  1/162ري ، اإلمامة والدياسة ، ( ابغ قتيبة الجيشػ 139)
 .1/162( ابغ قتيبة الجيشػري ، اإلمامة والدياسة ، 140)
 .  4/210، ؛ الخخسان، مػسػعة عبجهللا بغ عباس3/136( البالذري، جسل مغ انداب االشخاف، 141)
 .  1/515جع البمجان ، ( بيخسيخ : مغ سػاد بغجاد قخب السجائغ. الحسػي ، مع142)
( عجي بغ الحارث بغ عػف بغ جذع بغ كعب بغ قيذ بغ سعج بغ مالـظ بـغ الشخـع بـغ عسـخو بـغ 143)

 . 46/14عمة بغ خالج بغ مالظ بغ أدد بغ مخة. ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ، 
 .  2/179( ابغ خمجون ، تاريخ ابغ خمجون ، 144)
( اشــخس بــغ عــػف الذــيباني ، مــغ ووجــػه بشــي شــيبان وشــجعانيع فــي صــجر اإلســالم ، خــخج بعــج 145)

فـي الجسـكخة فـي مئتـيغ مـغ اصـحابو ، ثـع سـار إلـى االنبـار ، لكشـو تـع  )ع(الشيخوان عمى اإلمام عمي 
 .  1/331؛ الدركمي ، االعالم ،  33/418القزاء عميو. يشطخ : السجمدي ، بحار االنػار ، 

 .  3/136الذري ، جسل مغ انداب االشخاف ، ( الب146)
؛ الكميشــي :  4/266؛ ابــغ اعــثع الكــػفي ، الفتــػح ،  2/93( يشطــخ : اليعقــػبي ، تــاريخ اليعقــػبي ، 147)

ــــػب )ت:  ــــخ الغفــــاري ، ) 940ه/329دمحم بــــغ يعق ــــي اكب ــــح : عم ــــب  5م( ، الكــــافي ، ت ، دار الكت
؛ الـجيار بكـخي : حدـيغ بـغ دمحم بـغ  6/442 م(( ،1983ه/1404االسالمية ، )شيخان ، ايـخان( ، )

م( ، تـــاريخ الخســـيذ فـــي احـــػال انفـــذ نفـــيذ ، )دار صـــادر لمصباعـــة 1559ه/966الحدـــغ )ت: 
 . 1/189والشذخ ، )بيخوت ، لبشان( ، )د.ت(( ، 

 .  4/273( ابغ اعثع الكػفي ، الفتػح ، 148)
 .  1/343( الثقفي ، الغارات ، 149)
 .  227، ؛ الخزخي بظ، اتسام الػفا في سيخة الخمفاء3/179االشخاف، ( البالذري، جسل مغ انداب 150)


