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مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والصــالة والســالم عــى خــر األنــام 

حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

أما بعد:

مل يــزل اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( الفــاروق بــن احلــق والباطــل واملحــك الــذي 
يكشــف اإليــان مــن النفــاق، والفئــة العادلــة مــن الباغية، والســنّة مــن البدعــة، والصالح 
مــن الطالــح، وألن الديــن هــو أثمــن مــا لــدى العاقــل فقــد احتــاج العاقــل إىل عــيل بــن 
ــت  ــح أصبح ــلف الصال ــك بالس ــوة إىل التمس ــالم(؛ وألن الدع ــه الس ــب )علي أيب طال
اليــوم شــعار اخللــف كان ال بــّد مــن الرجــوع إىل أولئــك الســلف؛ لنــرى أيــن كانــوا؟ أو 

حتــت أي رايــة ســاروا؟ وإىل أي فئــة انتســبوا؟ وأي ســنّة أحيــوا؟ وأي بدعــة أماتــوا؟.

ــارئ  ــدي الق ــن ي ــع ب ــة أن تض ــج البالغ ــوم هن ــة عل ــأت مؤسس ــك ارت ــل ذل وألج
ــّوق  ــن تش ــق مل ــح الطري ــالم، ويوض ــورة اإلس ــم ص ــد رس ــا يعي ــًزا معرفًي ــم مكن الكري
ملعرفــة رجــال صدقــوا يف إياهنــم، وكانــوا دعــاة ربانيــن لإلســالم، وعاملــن جمديــن يف 
بنــاء احلضــارة اإلنســانية منــذ أن رّشفهــم اهلل باإلســالم، وصحبــة رســوله األكــرم )صــى 
اهلل عليــه وآلــه(، والتمســك بأخيــه ووصيــه وخليفتــه يف أمتــه، وويل مــن كان املصطفــى 

)صــى اهلل عليــه وآلــه( نبيــه.
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ــلف  ــم الس ــن ه ــم م ــن أراد أن يعل ــا، مل ــلًفا صاحلً ــن، وس ــة وموال ــوا صحاب فكان
الصالــح، ومــن أمرهــم وموالهــم حتــى قــال فيهــم احلاكــم النيســابوري يف مســتدركه 
ــا ومخســون ومئتــان  نقــاًل عــن احلكــم: )شــهد مــع عــيل -معركــة- صفــن ثانــون بدرًي
ممــن بايعــوا حتــت الشــجرة( ، وألجــل معرفــة هــؤالء )البدريــون والشــجريون( الذيــن 
كانــوا يقاتلــون حتــت رايــة اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف حربــه للفئــة الباغيــة معاويــة، 
وحزبــه وأشــياعه، وممــن مل يشــرتكوا  لكنهــم عرفــوا بمواالهتــم لعــيل )عليــه الســالم(.

ولــذا رشعــت املؤسســة بالبحــث والدراســة هلــذا الســلف الصالــح، وبيان شــخصيتهم 
ــلف  ــاة الس ــة حي ــومة بـــ )سلس ــا واملوس ــدر تباًع ــلة تص ــن سلس ــرة، ضم ــرهتم العط وس
الصالــح صحابــة اإلمــام عــيل عليــه الســالم( فقدمنــا منهــم الصحابــة البدريــن والســابقن 

مــن املهاجريــن واألنصــار فــإن وفقنــا اهلل إلكاهلــم رشعنــا بأهــل البيعــة حتــت الشــجرة.

وكان البحــث املوســوم بـ)أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان: الســابق يف املناقــب حياتــه 
ــعره( الــذي درس الباحــُث  فيــه حيــاة هــذا الصحــايب اجلليــل، الــذي ُيعــد مــن  وش
حــواري أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(،  فــإن هــذا الكتــاب يكشــف 
عــن شــخصية إســالمية عاليــة املضامــن قــد ضلمهــا التاريــخ وجتاهلتهــا أقــالم الباحثــن 

ال لذنــٍب ســوى هتالكهــا يف نــر أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(

فجزى اهلل الباحث كل خر فقد بذل جهده وعى اهلل أجره.

واحلمد هلل رّب العاملن

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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املقدِّمة

ــِذي اَل إَِلــه إاِلَّ ُهــَو، َكاَن َحيًّــا بـِـاَل َكْيــٍف ومَلْ َيُكــْن َلــه َكاٌن، واَل َكاَن لَِكانـِـه  احْلَْمــُد هلل الَّ
ٍء، واَل اْبَتــَدَع لَِكانـِـه َمَكاًنــا...  ٍء واَل َكاَن َعــَى َشْ َكْيــٌف، واَل َكاَن َلــه َأْيــٌن واَل َكاَن يِف َشْ
والصــالة والســالم عــى العبــد املؤيــد، والرســول األمحــد، الفاتــح ملــا ســبق، واخلاتــم ملــا 
انغلــق، واملعلــن احلــق باحلــق، وعــى أهــل بيتــه الذيــن هبــم ُيســتعَطى اهلــدى، وُيســتجَى 

العمى..

ــا بعــد فــإنَّ البحــث يف الشــخصيات التــي والــت أهــل البيــت )عليهــم الســالم(،  أمَّ
ــه املصاعــب، فــاألول، متــأٍت مــن حجــم  ام يعلــوه الشــجن وتلفُّ وعارضــت فيهــم احلُــكَّ
ــت  ــل يف تثبي ــا الفاع ــن دوره ــم م غ ــى الرَّ ــخصيات ع ــذه الش ــاب ه ــذي أص ــم ال الظل
ــك  ــزن أنَّ ــقف احل ــن س ــع م ــا يرف ــه، وم ــبق إلي ــن الس ــاًل ع ــه، فض بِّ عن ــذَّ ــالم وال اإلس
ــر واملناقــب  ــل واملآث ــجُّ برصــف الفضائ ــخ تع ــر والســر... ال ــخ واملآث ــب التاري ــد كت جت
ــم أســلمة الفتــح  واملــكارم، وتطنــب مســهبًة يف التســطر لنكــراٍت غايــة مــا يوصفــون بأهنَّ
والطلقــاء، وجتــد يف املقابــل اإلجيــاز واالختصــار والــكالم عــى اســتحياء يف شــخصيِّاٍت 
ت عــى ذات هنجها إىل آخــر نبضها،  لت ورصفــت لبنــات اإلســالم األوىل، واســتمرَّ شــكَّ
ــم ســاروا يف طريــق يقــلُّ ســالكيه، ولذلــك استوحشــتهم  ومل يكــن هلــم ذنــب ســوى أهنَّ
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ــم بفعلهــم هــذا قــد فارقــوا أســلوب  أقــالم الســلطة وكتَّاهبــا، ومل يفقــه كتبــة التاريــخ أهنَّ
ــم أطنبــوا يف موضــع اإلجيــاز، وأوجــزوا يف موضــع االطنــاب، ومــن هنــا  البالغــة، إذ أهنَّ
تنبثــق الســمة األخــرى، وهــي املصاعــب التــي تلــفُّ البحــث عــن الشــخصيات املواليــة 
ألهــل البيــت )عليهــم الســالم(، وخصوًصــا الصحابــة منهــم، وذلــك لنــدرة احلديــث 
ــب مــن الباحــث مضاعفــة اجلهــد يف التنقيــب والبحــث عــن املعلومــات  عنهــم ممَّــا يتطلَّ

التــي تناولــت حياهتــم ومناقبهــم.

ومــن الشــخصيات التــي ُظِلمــت كثــًرا هــي شــخصية أيب اهليثــم مالــك بــن التيهــان 
)رضــوان اهلل عليــه(، إذ مل يذكــر لــه التاريــخ إالَّ ُنتًفــا مــن هنــا وهنــاك، عــى الرغــم مــن 
ل مــن بايــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه  ــر يف اإلســالم، فهــو أوَّ دوره الفاعــل واملؤثِّ
ل مــن  ل مــن أعلــن إســالمه يف املدينــة، وأوَّ مــة، وأوَّ ــة املكرَّ وســلم( مــن األنصــار يف مكَّ
م مــن املهاجرين  ل مــن تقدَّ أجــاب أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( إىل جهــاد الناكثــن، وأوَّ
ــن، ومل يرجــع حتَّــى استشــهد )رضــوان اهلل عليــه(،  واألنصــار حــن اشــتدَّ القتــال يف صفِّ
فضــاًل عــن حضــوره العقبتــن، واختيــاره نقيًبــا يف موضعــن مــن لــدن رســول اهلل )صــى 

اهلل عليــه وآلــه وســلم( بأمــر مــن اهلل تعــاىل.

ــه مل ُيســلَّط الضــوء عــى هــذه الشــخصية املباركــة،  وعــى الرغــم مــن ذلــك ُكلِّ
ومــا أشــكُّ يف أنَّ الســبب مــن ذلــك هــو مــواالة أيب اهليثــم ألمــر املؤمنــن عــيل )عليــه 
الســالم(. ومــن هنــا حاولنــا يف هــذا الكتــاب انصــاف هــذا الرجــل ولــو بــيء يســر، 
فعقدنــا العــزم لتتبِّــع أخبــاره ومناقبــه ورصــد مفاصــل حياتــه وشــعره؛ لنُخــرج للقــارئ 
الكريــم بعًضــا مــن مكارمــه )رضــوان اهلل عليــه( حتَّــى يتعــرف عــى هــذه الشــخصية عــن 
كثــٍب، ويأخــذ منهــا العــرب، ويســتقي منهــا أصــول االتبــاع الســليمة والنقيــة ملحمــد وآلــه 

)صلــوات اهلل عليهــم(.



13املقدِّمة:

ــن التيهــان الســابق يف املناقــب  ــو اهليثــم مالــك ب ــاب بــــ )أب وقــد وســمنا هــذا الكت
حياتــه وشــعره(، فأخذنــا بالنظــر ســمة الســبق عنــده يف املناقــب ســواء أكان مــع النبــي 
ــر  ــع أم ــالم أم م ــه لإلس ــه ويف إعالن ــه ل ــلم( يف بيعت ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص حمم

ــن.  ــك الباغ ــن وكذل ــرب الناكث ــة حل ــبقه يف اإلجاب ــالم( يف س ــه الس ــن )علي املؤمن

ــبقها  ــن س ــى حموري ــون ع ــث أن تك ة البح ــادَّ ــت م ــد اقتض ــة فق راس ــة الدِّ ــا خطَّ أمَّ
ــا حمورا  متهيــد كشــف النقــاب عــن ماهيــة الســبق عنــد أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه(. وأمَّ
ل ببيــان حيــاة أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( مــع رســول اهلل  ــل األوَّ الدراســة فقــد تكفَّ
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، واآلخــر، بــنَّ أدوار أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( مــع 
راســة املنهــج التارخيــي والتحليــيل،  بعنــا يف هــذه الدِّ اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، وقــد اتَّ

وذلــك عــن طريــق رصــد الظاهــرة التارخييــة ثــمَّ حتليلهــا بشــكل موجــز غــر خمــل.

ــا،  ــع جوانبه ــن مجي ــخصية م ــذه الش ــا هب ــد أحطن ــا ق ن ــي أنَّ ع ــا ال ندَّ ن ــام فإنَّ ويف اخلت
ــم....   ــٍم علي ــوق كلِّ ذي عل ــا وف ــا جهدن ــا بذلن ن ــر أنَّ ــة األم ــا غاي وإنَّ

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملن 

املؤلف
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التمهيد
سابقة أبي اهليثم يف املناقب

يف املواقــف تولــد الرجــال، وينكشــف الوجــه احلقيقــي لإلنســان، ويف املواقــف 
تنكشــف القــادة، وتــربز شــجاعة الرجــال، وخصوًصــا يف املواقــف العســرة والصعبــة، 
ض نفســه عــى الشــجاعة  ــاُت ابتــالٍء ومتحيــص ال يتخطَّاهــا إالَّ مــن روَّ فهــي ُتعــدُّ حمطَّ

وربَّاهــا عــى اإلقــدام.

وعندمــا نطالــع حيــاة أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( نجــده الســابق إىل املــكارم يف 
ــا يســعى  املواقــف احلرجــة، فهــو ال يســعى إىل تســجيل موقــف هامــي يف الصعــاب، وإنَّ
إىل الســبق يف الفضيلــة بحيــث ال يكــون أحــد قبلــه، ليكــون املركــز الــذي تــدور حولــه 
ــت، وعنــر  ــا حلَّ ــرة أين ــه الكث ــا هامشــًيا تتجاذب ــى أن يكــون جرًم األفــالك، وكان يأب
ل هــو مــن يفتــح املســار  الســبق إىل الفضيلــة لــه خاصيَّــة غايــة يف الروعــة، وهــي أنَّ األوَّ
ــى  ــن اإلرصار ع ــًة م ــده دفع ــن بع ــح م ــوف ليمن ــار اخل ــقُّ غب ــن يش ــو م ــده، وه ــن بع مل
ــا كان األول  ــره، وُكلَّ ــابق لغ ــة األول الس ــربز فضيل ــا ت ــن هن ــدام، وم ــة واالق املواجه
ــده؛  ــن بع ــًة م ي ــلًة قوَّ ــف سلس ــه، خلَّ ــا يف إقدام ــه، ثابًت ــا يف ثبات ــه، صارًم ــًزا يف موقف عزي

ــا تســتمدُّ وجودهــا مــن ُمبدئهــا وفاتِقهــا. ألهنَّ

ه ريــاح  وهكــذا كان أبــو اهليثــم، مقداًمــا يف الشــدائد، رضغاًمــا يف املواقــف، ال هتــزُّ
ل مــن أعلــن إســالمه مــن أهــل يثرب  ة املواقــف، فهــو أوَّ املصاعــب، وال تثنــي عزمــه شــدَّ
ل مــن بايــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن األنصــار  مــة، وأوَّ يف مكــة املكرَّ
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ــن))(،  ــاد الناكث ــالم( إىل جه ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــاب أم ــن أج ل م ــة)1(، وأوَّ يف العقب
ــع  ــن، ومل يرج ــال يف صفِّ ــتدَّ القت ــن اش ــار ح ــن واألنص ــن املهاجري م م ــدَّ ــن تق ل م وأوَّ

ــى استشــهد )رضــوان اهلل عليــه())(. حتَّ

ة، فإعــالن اإلســالم والبيعــة لرســول اهلل )صــى  وكلُّ هــذه املواقــف غايــة يف الشــدَّ
ان بمثابــة إعــالن حــرب لقريــٍش وحلفائهــا، وقريــش كانــت  اهلل عليــه وآلــه وســلم( ُيعــدَّ
ــه(  ــوان اهلل علي ــم )رض ــام أيب اهليث ــا أم ل عائًق ــكِّ ــك مل ُيش ــن كل ذل ــا، ولك هت يف أوجِّ عزِّ
ــر  ــع أم ــاد م ــه للجه ــك إجابت ــده، وكذل ــة عقي ــه وصح ــالمة موقف ــن س ــن م ــا تيق بعدم

ــدادي  ــري، البغ ــوالء، الب ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــربى، أب ــات الك )1( الطبق
ــة:  ــروت، الطبع ــادر – ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــوىف: 0))هـــ(، حتقي ــعد )املت ــن س ــروف باب املع
ــو 55)هـــ(،  ــوىف: نح ــديس )املت ــر املق ــن طاه ــر ب ــخ، املطه ــدء والتاري األوىل، 1968 م: )/41)، الب
ــاس للتَّذكــرة  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، )د ط(، )د ت(: 165/4، املســَتخرُج مــن ُكتــب النَّ
جــال للمعرفــة، عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إســحاق، ابــن منــدة العبــدي  واملســتطرف مــن أحــوال الرِّ
، وزارة العــدل  األصبهــاين، أبــو القاســم )املتــوىف: 470هـــ(، حتقيــق: أ. د. عامــر حســن صــربي التَّميمــيُّ
والشــئون اإلســالمية البحريــن، إدارة الشــئون الدينيــة، )د (، د ت(: 1/)11، مــرآة الزمــان يف تواريــخ 
األعيــان، شــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِقْزُأوغــيل بــن عبــد اهلل املعــروف بـــ »ســبط ابــن اجلوزي« 
)581 - 654 هـــ(، حتقيــق وتعليــق: حممــد بــركات، دار الرســالة العامليــة، دمشــق – ســوريا، الطبعــة: 
ــن  ــيل ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــود ب ــن حمم ــن ب ــر الدي ــالم، خ األوىل، 4)14 هـــ - )01) م: 45/5)، األع
فــارس، الــزركيل الدمشــقي )املتــوىف: 96)1هـــ(، دار العلــم للماليــن، الطبعــة: اخلامســة عــر - أيار/ 

مايــو )00) م: 58/5).
ــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــرب، عبــد  ــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والربب ))( ينظــر: ديــوان املبت
الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبييل )املتــوىف: 808هـــ(، 

حتقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م: )/606.
))( ينظــر: الفتــوح، أمحــد بــن أعثــم الكــويف، )املتــوىف: 14)هـــ(، حتقيــق: عــيل شــري ) ماجســرت يف التاريــخ 

اإلســالمي (، دار األضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع الطبعــة: األوىل، 1411هـــ: )/177.
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ــدن  ــاره مــن ل ــًرا يف اختي ــدو أنَّ هــذه املواقــف كان هلــا أث ــه الســالم(، ويب املؤمنــن )علي
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ليكــون نقيًبــا مــن النقبــاء االثنــي عــر، عــى 
ــه  ــه وآل ــار رســول اهلل )صــى اهلل علي ــم اختي ــع عليه ــن وق ــن الذي ــه كان األول مــن ب أنَّ

ــلم()1(. وس

ــم  ــاة أيب اهليث ــارزًة يف حي لت إضــاءًة ب ــد شــكَّ وهــذه الســمة )الســبق يف املناقــب( ق
ــر مــن موقــف  ــه يف أكث ــد تكــررت من ــا ق ــه(؛ ألهنَّ ــن التيهــان )رضــوان اهلل علي ــك ب مال

ــه. خــالل حيات

)1(  اهلدايــة الكــربى، احلســن بــن محــدان اخلصيبــي، الوفــاة: 4))، الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع: 1411 - 
1991 م، مؤسســة البــالغ للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان: )8.





الفصل األول

حياة أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(

مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(
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املبحث األول
امسه ونسبه

نسبه:

ــِن  ــِم ْب ــد اأْلَْعَل ــِن عب ــِرو ْب ــِن َعْم ــِن عتيــك ْب ــاِن ْب ــُن التَّيَِّه ــُك ْب ــِم َمالِ ــو اهْلَْيَث هــو ))َأُب
ــِن اأْلَْوِس(( )1(. ــِك ْب ــِن َمالِ ــِرو ْب ــِن َعْم ــاِرِث ْب ــِن احْلَ ــِم ْب ــِن ُجَش ــوَراَء ْب ــِن َزُع ــِر ْب َعاِم

ــد  ــي َعْب ــف لبن ــة حلي ــن قضاع ــاف ْب ــن احل ــرو ْب ــن َعْم ــيل ْب ــن ب ــك ْب ــل: ))مال وقي
ــن  ــر ْب ــن عام ــم ْب ــد األعل ــن َعْب ــرو ْب ــن َعْم ــك ْب ــت عتي ــى بِنْ ــه ))لي ــهل(())(. وأمُّ األش
ــو  ــت. وكان َأُب ــو النبي ــرو. وه ــن عم ــزرج ب ــن اخل ــاِرث ب ــن احْلَ ــم ْب ــن جش ــوراء ْب زع

ــري  ــري الب ــيباين العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــو عم ــاط، أب ــن خي ــة ب ــات خليف )1( طبق
)املتــوىف: 40)هـــ(، روايــة أيب عمــران موســى بــن زكريــا بــن حييــى التســرتي )ت ق ) هـــ(، حممــد بــن أمحد 
بــن حممــد األزدي )ت ق ) هـــ(، حتقيــق: د ســهيل زكار، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، )1414 
هـــ - )199 م(: 141/1، معجــم الصحابــة، أبــو احلســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق 
األمــوي بالــوالء البغــدادي )املتــوىف: 51)هـــ(، حتقيــق: صــالح بــن ســامل املــرايت، مكتبــة الغربــاء األثرية 

- املدينــة املنــورة، الطبعــة: األوىل، 1418هـــ: )/76)، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان: 45/5).
))( الطبقــات الكــربى: )/41) – )4)، طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، االســتيعاب يف معرفــة 
ــي  ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــرب ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــاب، أب األصح
ــل، بــروت، الطبعــة: األوىل، )141 هـــ -  ــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار اجلي ــوىف: )46هـــ(، حتقي )املت
ــن أيب  ــال الدي ــر، مج ــخ والس ــون التاري ــر يف عي ــل األث ــوم أه ــح فه )199 م: )/48)1 – 49)1، تلقي
الفــرج عبــد الرمحــن ابــن اجلــوزي )508هـــ - 597هـــ(، رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم – بــروت، 

الطبعــة: األوىل، 1997م: 1/)9، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان: 45/5).
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ــن جشــم وقــد انقرضــوا فلــم يبــق منهــم أحــد(()1(.  اهليثــم وأخــوه آخــر ُولــد َعْمــرو ْب
))والتَّيِّهــان: َفيِعــالن مــن التِّيــه، مــن قوهلــم: تــاه َيتِيــه تيًهــا وَتْيَهاًنــا، إذا تــاَه عــى 

وجهــه(())(.

))وابنتــه )اميمــة( بنــت مالــك بــن الّتيهــان بــن مالــك مــن النســاء املبايعــات لرســول 
ــادات  ــن س ــة )4(، وم ــار الصحاب ــن خي ــو م ــلم((())(، وه ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص
ــن  ــدُّ م ــم)7(، وكان ُيع ــة األوىل منه ــن الطبق ــار)6(، وم ــي األنص ــن صاحل األوس)5(، وم
ــه  ــن )علي ــر املؤمن ــوا إىل أم ــن رجع ــابقن الذي ــن الس ــو م ــن)8(، وه م ــم املتقدِّ خطبائه

)1( الطبقات الكربى: )/41) – )4)، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5)
))( االشــتقاق، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )املتــوىف: 1))هـــ(، حتقيــق ورشح: عبــد الســالم 

حممــد هــارون، دار اجليــل، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1411 هـــ - 1991 م: 445/1.
))( املحــرب، حممــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو اهلاشــمي، بالــوالء، أبــو جعفــر البغــدادي )املتــوىف: 

45)هـــ(، حتقيــق: إيلــزة ليختــن شــتيرت، دار اآلفــاق اجلديــدة، بــروت: 417/1
ــان  ــن عث ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــات املشــاهر َواألعــالم، شــمس الدي ــخ اإلســالم َوَوفي )4( تاري
بــن َقاْيــاز الذهبــي )املتــوىف: 748هـــ(، حتقيــق: الدكتــور بشــار عــّواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي، 

الطبعــة: األوىل، )00) م: )/1)).
)5( ينظــر: املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم، الدكتــور جــواد عــيل )املتــوىف: 1408هـــ(، دار الســاقي، 

الطبعــة: الرابعــة ))14هـــ/ 001)م: 7/7)1
)6( ينظــر: مشــاهر علــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ 
ــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 54)هـــ(، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه:  بــن َمْعب
مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة، الطبعــة: األوىل 1411 هـــ 

- 1991 م: 1/))
)7( ينظر: مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5)

ــران  ــن مه ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــم أمح ــو نعي ــة، أب ــة الصحاب ــر: معرف )8( ينظ
ــاض،  ــر، الري ــن للن ــزازي، دار الوط ــف الع ــن يوس ــادل ب ــق: ع ــوىف: 0)4هـــ(، حتقي ــاين )املت األصبه

الطبعــة: األوىل 1419 هـــ - 1998 م: 447/5)
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ــالم(، أو  ــم الس ــة )عليه ــم األئّم ــن وثَّقه ــة الذي ــن ))اجلاع ــو م ــك ه ــالم()1(، ولذل الس
ــوا عليهــم، أو أمــروا بالرجــوع إليهــم(())(. أثن

يف  َســيَفن  يتقلــد  ألنَّــه))كان  ــيَفن؛  السَّ بــذي  التيهــان  بــن  اهليثــم  أبــو  ــب  ُلقِّ
ة إقدامــه يف احلــرب،  ــه يــدلُّ عــى شــجاعته وبســالته وقــوَّ احلــرب(())(، وهــذا إن دلَّ فإنَّ
ــه، يتَّخــذ  ــزه عــن أقران ــًا عــن عالمــة فارقــة متيَّ إذ الفــارس الشــجاع املقــدام يبحــث دائ
ا لــه ُيرهــب بــه أعــداءه، وقــد اختــار أبــو اهليثــم أن يتقلــد ســيفن يف  منهــا عنواًنــا عســكريًَّ
ل النــزال؛ وإالَّ  مــة العســكر ويف أوَّ حروبــه، وهــذا االختيــار حُيتِّــم عليــه أن يكــون يف مقدِّ

ــًرا هبــذا اللقــب. ال يكــون جدي

ولــذا فنحــن أمــام شــخصية إســالمية رافقــت اللبنــات التأسيســية األوىل لإلســالم، 
وأفنــت عمرهــا يف ســبيل نرتــه وإدامتــه ونــره، وقــد رافــق أبــو اهليثم رســول اهلل )صى 

)1( ينظــر: اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، الشــيخ الطــويس، )املتــوىف: 460 هـــ(، حتقيــق: تصحيــح 
قــم: 187/1،   – الرجائــي، 1404ه  مهــدي  الســيد  األســرتابادي/ حتقيــق:  دامــاد  مــر  وتعليــق: 
مســتدركات علــم رجــال احلديــث، الشــيخ عــيل النــازي الشــاهرودي، )املتــوىف: 1405(، حيــدري – 

ــرام 1415. ــرم احل ــة: األوىل، حم ــران، الطبع طه
))( هدايــة األمــة إىل أحــكام األئمــة )عليهــم الســالم(، احلــر العامــيل، )املتــوىف: 1104هـــ(، مؤسســة الطبــع 
ــة املقدســة، الطبعــة: األوىل، النــارش: جممــع البحــوث اإلســالمية  -  والنــر التابعــة لآلســتانة الرضوي

ــران: 576/8. مشــهد – اي
))( الكامــل يف اللغــة واألدب، حممــد بــن يزيــد املــربد، أبــو العبــاس )املتــوىف: 85)هـــ(، حتقيــق: حممــد 
ــة 1417 هـــ - 1997 م: 84/4،  ــة الثالث ــرة، الطبع ــريب – القاه ــر الع ــم، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض أب
ــن  ــن عــيل ب ــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــاء، أمحــد ب ــة األصحــاب: )/477، صب االســتيعاب يف معرف
أمحــد الفــزاري القلقشــندي ثــم القاهــري )املتــوىف: 1)8هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت: 516/1، 
املحــارضات واملحــاورات، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )املتــوىف: 911هـــ(، دار 

الغــرب اإلســالمي، بــروت، الطبعــة: األوىل: 5/1)4.
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اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف كافــة املراحــل التــي تلــت هجرتــه املباركــة، ومل يبخــل بنفســه 
ــن أيب طالــب  ــزم أمــر املؤمنــن عــيل ب ــمَّ بعــد ذلــك ل ــن اهلل تعــاىل، ث يف ســبيل نــرة دي
ــى ختــم حياتــه الكريمــة بالشــهادة  )عليــه الســالم( فــكان مــن خــرة أنصــاره وحمبيــه حتَّ
ــن اإلبــاء، فــكان شــهيًدا  بــن يديــه يف ميــدان الكرامــة الــذي فصــل بــن احلــقِّ والبغــي صفِّ

كريــًا بــن يــدّي إمامــه احلــقِّ عــيل بــن أيب طالــب )صلــوات اهلل وســالمه عليــه(.

فكانــت حيــاة هــذا الصحــايب اجلليــل مليئــًة بالفضائــل واملفاخــر والســمو والرفعــة، 
ــات النــرة يف حيــاة اإلســالم. ومــن هنــا وجدنــا مــن الواجــب  ولذلــك فهــو مــن املحطَّ

إحيــاء ذكــر هــذه الشــخصية بتتبــع أخبارهــا وذكــر مآثرهــا، وهــذا أقــلُّ الوفــاء...

إسالمه:

ان شــبه اجلزيــرة العربيــة قبــل جمــيء  مفهــوم التوحيــد مل يكــن غائًبــا عــن ســكَّ
اإلســالم، إذ كان نفــر منهــم يؤمنــون باإللــه الواحــد، ويرفضــون فكــرة عبــادة األصنــام، 
ان شــبه اجلزيــرة العربية. وكلَّ العــاداِت العباديــة املنحرفــة التــي كان يؤمــن هبــا أكثــر ســكَّ

وقــد نقــل الريــف املرتــى )ت: 6)4هـــ( عــن )كتــاب املقــاالت( لعيســى الوراق 
ــد  ــاب، عب ــواب والعق ــادة والث ــق واإلع ــداء اخلل ــق وابت ــر باخلال ــن كان يق ــال: ))ومم ق
ــاعدة  ــن س ــس ب ــل، وق ــن نفي ــرو ب ــن عم ــد ب ــاف، وزي ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب املطل
األيــادي النــزاري... وقــد زعــم بعــض النــاس أنَّ عبــد املطلــب مل يعبــد صنــًا، وأنــه كان 

ــا عــى ملــة إبراهيــم، وكذلــك كان أبــو النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه(()1(. موحــًدا حنيًف

ــاىل، وكان  ــن هلل تع ــن املخلص ــن املوحدي ــالم( م ــه الس ــب )علي ــد املطل ــكان عب ف
ــن  ــم ع ــالق، وينهاه ــكارم األخ ــى م ــم ع ــي، وحيثَّه ــم والبغ ــرتك الظل ــر أوالده ب ))يأم

)1( رســائل الريــف املرتــى، الريــف املرتــى )املتــوىف: 6)4هـــ(، حتقيــق: تقديم: الســيد أمحد احلســيني/ 
إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة اخليــام – قم، 1405هـــ: )/4))
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دنيَّــات األمــور(()1(، وعندمــا قــدم أبرهــة احلبــي إىل الكعبــة يريــد هدمهــا، قــال لــه عبــد 
ــة-: ))إنَّ هلــذا البيــت رًبــا حيفظــه ويــذبُّ عنــه(())(. ومقولتــه  املطلــب - وكان ســيد مكَّ

ــا جــاءت مــن عقيــدة راســخة وإيــان صــادق. هــذه مل تــأِت مــن فــراغ، وإنَّ

ــْم َوَكاَن  ــاَرَق ِدينَُه ــاِن َوَف ــاَدَة اأْلَْوَث ــَرَك ِعَب ــذي ))َت ــر ال ــن عم ــد ب ــا زي ــم أيض ومنه
ــت  ــر فقال ــت أيب بك ــاء بن ــه أس ــَدُه(())(. ذكرت ــِم اهلل َوْح ــَى اْس ــَح َع ــا ُذبِ ــأكل إاِلَّ َم ال ي
ــِة،  ــًرا ُمْســنًِدا َظْهــَرُه إىَل اْلَكْعَب ــٍل َشــْيًخا َكبِ ــِن ُنَفْي ــَن َعْمــِر، وْب ــَد ْب ــُت َزْي عنــه: ))َلَقــْد َرَأْي
ــْم  ــَح ِمنُْك ــا َأْصَب ــِدِه، َم ــٍر بَِي ــن َعْم ــِد ْب ــُس َزْي ــِذي َنْف ــٍش، َوَالَّ ــَرَ ُقَرْي ــا َمْع ــوُل: َي ــَو َيُق َوُه
ــن  ــك بدي ــا يدعــو قومــه إىل التمسُّ ــًرا م ي(()4(، وكان كث ــْرِ ــَم َغ ــِن إْبَراِهي ــَى ِدي ــٌد َع َأَح
ــي إَِلــُه إِْبَراِهيــَم، َوِدينـِـي  إبراهيــم )عليــه الســالم(، ))َوَكاَن ُيَصــيلِّ إىَِل اْلَكْعَبــِة َوَيُقــوُل: إهَِلِ
ِديــُن إِْبَراِهيــَم(()5(، وكان يرفــض عبــادة األصنــام ويقــول: ))اللَّهــم إيِنِّ َلــْو َأْعَلــُم َأَحــبَّ 

)1( امللــل والنحــل، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أمحــد الشهرســتاين )املتــوىف: 548هـــ(، 
ــي، )د ط(، )د ت(: )/)8. ــة احللب مؤسس

))( امللل والنحل: )/84.
ــوىف:  ــقي )املت ــم الدمش ــري ث ــرش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي ))( البداي
774هـــ(، حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــالن، 

الطبعــة: األوىل، 1418 هـــ - 1997م، 4)14هـــ/ )00)م: )/16).
ــو حممــد، مجــال  ــوب احلمــري املعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد امللــك ب ــن هشــام، عب ــة الب )4( الســرة النبوي
الديــن )املتــوىف: )1)هـــ(، حتقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي، رشكــة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر، الطبعــة: الثانيــة، 75)1هـــ - 1955 م: 

.((5/1
ــرش  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــة الب ــة والنهاي ــن البداي ــة )م ــرة النبوي )5( الس
الدمشــقي )املتــوىف: 774هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار املعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــان، 95)1 هـــ - 1976 م: 154/1. ــروت – لبن ب
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ِيــي  اْلُوُجــوِه إَِلْيــَك َعَبْدُتــَك بـِـِه َوَلِكنِّــي اَل َأْعَلــُم ُثــمَّ َيْســُجُد َعــَى َراِحَلتـِـِه(()1(، ))َوَكاَن حُيْ
ــا أكفيــك مؤونتهــا،  ــُه: مهــاًل ال تقتلهــا أن ــَل اْبنََت ــِل إَِذا َأَراَد َأْن َيْقُت ُج ــوُل لِلرَّ املــوؤودة َيُق
َفَيْأُخُذَهــا َفــإَِذا َتَرْعَرَعــْت َقــاَل ألَبِيَهــا: إِْن ِشــْئَت دفعتهــا إليــك وإن شــئت كفيتــك 

ــا(())(. مؤونته

ٌق َوَغْرٌب،  ومنهــم قــس بن ســاعدة األيــادي، الذي يقــول يف بعــض مواعظــه: ))رَشْ
َوُيْتــٌم َوِحــْزٌب، َوِســْلٌم َوَحــْرٌب، َوَيابـِـٌس َوَرْطــٌب، َوُأَجــاٌج َوَعــْذٌب، َوُشــُموٌس َوَأْقــَاٌر، 
وريــاح وأمطــار، وليــل وهنــار، وإنــاث وذكــور، وبــرار وبحــور، َوَحــبٌّ َوَنَبــاٌت، َوآَبــاٌء 
ــَداٌم،  ــْرٌ َوإِْع ــاَلٌم، َوُي ــوٌر َوَظ ــاٌت، َوُن ــا آَي ــاٌت يِف إِْثِرَه ــَتاٌت، َوآَي ــٌع َوَأْش ــاٌت، َومَجْ َه َوُأمَّ
ــُة حَمُْصــوٍد، َوَفِقــٌر  َورب وأصنــام، لقــد ضــل األنــام، نشــو َمْوُلــوٍد، َوَوْأُد َمْفُقــوٍد، َوَتْربَِي
، وحمســن ومســئ، َتبًّــا أِلَْرَبــاِب اْلَغْفَلــِة، َلُيْصِلَحــنَّ اْلَعاِمــُل َعَمَلــُه، َوَلَيْفِقــَدنَّ  َوَغنِــيٌّ
ــٌه َواِحــٌد، َلْيــَس بَِمْوُلــوٍد َواَل َوالِــٍد، َأَعــاَد َوَأْبــَدى، َوَأَمــاَت  ــْل ُهــَو إَِل اآْلِمــُل َأَمَلــُه، َكالَّ َب

ــَرِة َواأْلُوىَل(())(. ــى، َربُّ اآْلِخ ــَر َواأْلُْنَث َك ــَق الذَّ ــا، َوَخَل َوَأْحَي

ــول  ــكان يق ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم ــوة النب ــأ بنب ــن تنب ــس ممَّ وق
ــِه  ــْم َعَلْي ــِذي َأْنُت ــَذا الَّ ــْم َه ــْن ِدينُِك ــِه ِم ــبُّ إَِلْي ــَو َأَح ــا ُه ــاُس إِنَّ هللَِِّ ِدينً ــا النَّ َ ا: ))َأيُّ ً ــرِّ مب
ــه وســلم( فقــال  ــه وآل ــه(()4(، وقــد ذكــره رســول اهلل )صــى اهلل علي ــه وأوان ــَذا زمان َوَه
ــًة َوْحــَدُه(()5(، وكان النبــي حممــد )صــى  ــِة ُأمَّ ــْوَم اْلِقَياَم ــَرُ َي ــا، حُيْ عنــه: ))َرِحــُم اهلل ُقسًَّ

)1( ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر واملغــازي(، حممــد بــن إســحاق بــن يســار املطلبــي بالــوالء، املــدين )املتوىف: 
151هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار، دار الفكر – بروت، الطبعــة: األوىل 98)1هـ/1978م: 116.

))( الطبقات الكربى: )/91).
))( البداية والنهاية: )/5) - 6)

)4( البداية والنهاية: )/)9)
)5( كــال الديــن ومتــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81) هـــ(، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب 
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اهلل عليــه وآلــه وســلم( يســأل مــن يقــدم عليــه مــن أيــاٍد عــن قــس وعــن حكمــه، وكان 
يطلــب منهــم أن ينشــدوه شــيًئا منهــا)1(.

ومثــل قــسٍّ كثــر مــن األشــخاص ممَّــن تنبَّأ بنبــوة النبــي )صــى اهلل عليه وآله وســلم( 
قبــل ))والدتــه وبعــد والدتــه، وعرفــوا مــكان خروجــه ودار هجرتــه مــن قبــل أن يظهــر 
مــن نفســه نبــوة، ومــن قبــل ظهــور دعوتــه وذلــك مثــل ســلان الفــاريس )رمحــه اهلل(... 
ومثــل تبــع امللــك، ومثــل عبــد املطلــب، وأيب طالــب، ومثــل ســيف بــن ذي يــزن، ومثــل 
بحــرى الراهــب، ومثــل كبــر الرهبــان يف طريــق الشــام، ومثــل أيب مويــب الراهــب، 
ومثــل ســطيح الكاهــن، ومثــل يوســف اليهــودي، ومثــل ابــن حــواش احلــرب املقبــل مــن 
الشــام، ومثــل زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، ومثــل هــؤالء كثــر ممــن قــد عــرف النبــي )صــى 

اهلل عليــه وآلــه( بصفتــه ونعتــه واســمه ونســبه قبــل مولــده وبعــد مولــده(())(.

ومــن هــؤالء املوحديــن قبــل ظهــور اإلســالم أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان، الــذي 
كان يكــره األصنــام ويؤفــف هبــا، ويقــول بالتوحيــد ))(، ويــرى بأهنَّــا ال تنفــع وال تــرض 

الغفــاري، حمــرم احلــرام 1405 - )6)1 ش: 167، ينظــر: دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين، أبــو 
نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(، 
ــة،  ــد الــرب عبــاس، دار النفائــس، بــروت الطبعــة: الثاني حتقيــق: الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي، عب

1406 هـــ - 1986 م: 1/)10.
)1( كال الدين ومتام النعمة: 167

))( كال الدين ومتام النعمة: 9)
))( الطبقــات الكــربى: )/)4)، ســر أعــالم النبــالء، شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان 
بــن َقاْيــاز الذهبــي )املتــوىف: 748هـــ(، دار احلديــث- القاهرة، الطبعــة: 7)14هـــ-006)م: )/1)1، 
املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك، مجــال الديــن أبــو، الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 
)املتــوىف: 597هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، الطبعــة: األوىل، )141 هـــ - )199 م: 05/4)، األعــالم، خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد 
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ــب،  ــًدا فحس ــن موح ــا))(، ومل يك ب إليه ــرَّ ــل مل يتق ــا)1(؛ ب ــك مل يعبده ــفع؛ ولذل وال تش
ــول: يف  ــرب))(، ))وكان يق ــن زرارة يف يث ــعد ب ــع أس ــد م ــم بالتوحي ــن يتكل ــا كان ممَّ وإنَّ

ــه إال اهلل(()4( ــة ال إل اجلاهلي

ــادة  ــض عب ــه أن يرف ــليمة، أهلت ــرة س ــب فط ــان صاح ــن التيه ــم ب ــو اهليث ــكان أب ف
األصنــام ويدعــو إىل التوحيــد، وهــو عبــادة اإللــه الواحــد ُمتبًعــا يف ذلــك ملــة إبراهيــم 
)عليــه الســالم( ومل يكــن مــن املركــن، ولذلــك فهــو آمــن بالرســول حممــد )صــى اهلل 
ل مــن أعلــن  عليــه وآلــه وســلم( بمجــرد ســاع دعوتــه وحضــوره بــن يديــه، فــكان أوَّ
ل مــن بايــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه  مــة، وأوَّ إســالمه مــن أهــل يثــرب يف مكــة املكرَّ

ــة)5(. ــه وســلم( مــن األنصــار يف العقب وآل

ــوف  ــتحق الوق ــة تس ــة مهم ــان حمط ــن التيه ــك ب ــن مال ــل م ــالت جتع ــذه املؤه وه
عندهــا واســتلهام العــرب منهــا، فقضيــة ســبقه اإليــاين برســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 

بــن عــيل بــن فــارس، الــزركيل الدمشــقي )املتــوىف: 96)1هـــ(، دار العلــم للماليــن، الطبعــة: اخلامســة 
عــر - أيــار/ مايــو )00) م: 58/5).

)1( موســوعة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد الريشــهري، 
حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي، الســيد حممــود 

الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، دار احلديــث، 5)14ه: )46/1 – 47
))( املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم، الدكتــور جواد عــيل )املتــوىف: 1408هـــ(، دار الســاقي، الطبعة: 

الرابعة ))14هـ/ 001)م: 68/11
))( ينظر: البدء والتاريخ: 165/4، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: )/148 – 149.

)4( البدء والتاريخ: 165/4
للتَّذكــرة  ـاس  النَـّ ُكتــب  مــن  املســَتخرُج   ،165/4 والتاريــخ:  البــدء   ،(41/( الكــربى:  )5( الطبقــات 
ــان: 45/5)،  ــخ األعي ــان يف تواري ــرآة الزم ــة: 1/)11، م ــال للمعرف ج ــوال الرِّ ــن أح ــتطرف م واملس

.(58/5 األعــالم: 
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ــن  ــتطاع ع ــي اس ــل نف ــي وتكام ــتعداد روح ــن اس ــمُّ ع ــمع ين ــا س ــه ب ــلم( ووثوق وس
ــمَّ مــا  ــة صاحلــة الســتقبال فيوضــات الوحــي اإلهلــي، ث طريقــه أن يكــون أرًضــا خصب
لبــث أن ســبق اجلميــع فمــدَّ يــده ُمبايًعــا لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يفديــه 
باملــال والنفــس، والرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مل يكــن ذا ســلطان أو دولــة، 
ــا كان يف بدايــة دعوتــه ومل يكــن لــه أتبــاع إالَّ القليــل القليــل، وكانــت ُجــلُّ قريــش يف  وإنَّ
هــذه املرحلــة ُتعاديــه وتنصــب لــه احلــرب، وقريــش هلــا مــن القــوة أن هتاهبــا كل العــرب، 
وكل هــذه املعطيــات مل تقــف بوجــه مالــك بــن التيهــان ومل تثبِّــط عزيمتــه، فــكان عارًفــا 
ــذا  ــاع ه ب ــه باتِّ ــا خطوت ــن أن خُتلفه ــي يمك ــب الت ــه والعواق اه ــر باجتِّ ــذي يس ــار ال باملس

النبــي الــذي حُياربــه قومــه.
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املبحث الثاني
ة إسالمه )بيعة العقبة األوىل والثانية( قصَّ

أوًل/ بيعة العقبة األوىل )إسالم أبي اهليثم(:

ــد  ــَو أح ــة ))(،َوُه ــن: األوىل والثاني ــهد العقبت ــي)1( ش ــان عقب ــن التيه ــم ب ــو اهليث أب
ــْم(()4(. ُه ــَك ُكلُّ ــَى َذلِ ــوا َع ُع ــر))(، ))َأمْجَ ــي ع ــاء االثن النَُّقَب

ل مــن أســلم مــن األنصــار بمكــة، وُعــدَّ مــن الســتة)5(، وقيــل  وأبــو اهليثــم أوَّ
الثانيــة)6( الذيــن وفــدوا إىل مكــة والتقــوا برســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قبــل 
قومهــم وأســلموا، ثــمَّ عــادوا إىل املدينــة وأفشــوا هبــا اإلســالم)7(. ممَّــا يعنــي أنَّ أبــا اهليثــم 

)1( تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر: 1/)9، املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك: 05/4)، 
ــة  جــال للمعرفــة: 1/)11، البداي ــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال الرِّ املســَتخرُج مــن ُكتــب النَّ

ــة، 10/ 105 – 106.  والنهاي
))( مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5).

ــة: 1/)11،  ــال للمعرف ج ــوال الرِّ ــن أح ــتطرف م ــرة واملس ــاس للتَّذك ــب النَّ ــن ُكت ــَتخرُج م ــر: املس ))( ينظ
ــة: 10/ 105 – 106،  ــة والنهاي ــر: 1/)9، البداي ــخ والس ــون التاري ــر يف عي ــل األث ــوم أه ــح فه تلقي

ــالم: )/1)). ــاهر واألع ــات املش ــالم ووفي ــخ اإلس تاري
)4( الطبقات الكربى: )/448.

)5( ينظر:املصدر نفسه.
)6( ينظر: مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5).

)7( ينظر: الطبقات الكربى: )/448، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5).
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ــا راح  ــلم(، وإنَّ ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــدي رس ــن ي ــلم ب ــأن أس ــِف ب مل يكت
يصــدح يف يثــرب داعًيــا إىل اإلســالم بمعيَّــة مــن أســلم معــه، وبذلــك نــال رشف الســبق 

إىل اإلســالم وفضيلــة الدعــوة إليــه.

ــة إســالمه وبيعتــه يف العقبــة فيمكــن أن نلخصهــا بــأنَّ َرُســول اهلل )صــى اهلل  ــا قصَّ أمَّ
عليــه وآلــه وســلم( صــار جيتمــع بالنــاس يف موســم احلــج فيدعــوا القبائــل إىَِل اهلل َوإىَِل 
ــِة،  مْحَ ــَدى َوالرَّ ــَن اهْلُ ــه مــن اهلل تعــاىل ِم ــِرُض عليهــم رســالته ومــا جــاء ب ــاَلِم، َوَيْع ْس اإْلِ
ى َلــُه َوَدَعــاُه إىَِل اهلل  ٌف، إاِلَّ َتَصــدَّ ــَة ِمــَن اْلَعــَرِب َلــُه اْســٌم َورَشَ َواَل َيْســَمُع بوافــد يفــد َمكَّ

ــَدُه مــن اآليــات البينــات، والشــواهد املحكــات. َتَعــاىَل، َوَعــَرَض َعَلْيــِه َمــا ِعنْ

ِلــِب: ))َيا  ــِه اْلَعبَّــاِس ْبــِن َعْبــِد امْلُطَّ ويف أحــد املواســم َقــاَل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لَِعمِّ
ا يِف َذاِت اهلل  ُن َعَلْيِهــْم َرْغــَم ُقَرْيــٍش ِعــزًّ ــوَّ ــْوٍم ُيَ ــُه بَِق ( َنــارِصُ ِدينَ ، إِنَّ اهلل )َعــزَّ َوَجــلَّ َعــمِّ
ــى َأْدُعَوُهــْم إىَِل اهلل )َعــزَّ  ــاِء اْلَعــَرِب َحتَّ ــاِزَل َأْحَي ــَأِريِن َمنَ َتَعــاىَل، َفاْمــِض يِب إىَِل ُعــَكاٍظ؛ َف
( َمــا َأْرَســَلنِي بِــِه(()1(. ــَغ َعــِن اهلل )َعــزَّ َوَجــلَّ (، َوإِْن َيْمنَُعــويِن َوُيــْؤُوويِن َحتَّــى ُأَبلِّ َوَجــلَّ

ــَك َعَى  َفَقــاَل اْلَعبَّــاُس: ))َيــا اْبــَن َأِخــي اْمــِض إىَِل ُعــَكاٍظ َفَأَنــا َمــاٍض َمَعــَك َحتَّى َأُدلَّ
َمنـَـاِزِل اأْلَْحَيــاِء(())(، فبــدأ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بمنــازل َثقيــف، ثــم 

)1( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
ــد الــرب عبــاس،  مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(، حققــه: الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي، عب
دار النفائــس، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ - 1986م: 1/)0)، ينظــر: معرفــة الصحابــة، أبــو 
نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(، 
حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، الريــاض، الطبعــة: األوىل 1419هـــ - 

.(447/5 1998م: 
))( حيــاة الصحابــة، حممــد يوســف بــن حممــد إليــاس بــن حممــد إســاعيل الكاندهلــوي )املتــوىف: 84)1هـــ(، 
حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــّواد معــروف، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر 
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ــج  ــم احل ــل يف موس ــام املقب ــا كان الع ــنته، وملَّ ــت يف س ــدة إىل البي ــل الواف ــتقرى القبائ اس
انطلــق إىل منــازل العــرب الوافــدة إىل مكــة حتَّــى لقــي الســتة نفــٍر اخلزرجين واألوســين 
ــِم  ْيَث ــو اهلَْ ــُن ُزَراَرَة َوَأُب ــَعُد ْب )1( - وهــم: ))َأْس ــِريِّ ْه ــْعبِيِّ َوالزُّ - كــا ذهــب إىل ذلــك الشَّ
ــُن  ــاَدُة ْب ــَة َوُعَب ــُن َحاِرَث ــِع َوالنُّْعــَاُن ْب بِي ــُن الرَّ ــُن َرَواَحــَة َوَســْعُد ْب ــُد اهلل ْب ــُن التَّْيَهــاِن َوَعْب ْب
ــام ِمنـًـى عنــد مَجــرة  اِمــِت(())(، وقــد لقيهــم النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف أيَّ الصَّ
ــه  ــمَّ دعاهــم إىل عبادت ــا أرســله اهلل تعــاىل، ث ــاًل، فجلــس إليهــم وحاورهــم في ــة لي العَقَب
ســبحانه وحــده ال رشيــك لــه، واملــوازرة عــى دينــه الــذي بعــث بــه األنبيــاء والرســل، 
فســألوه أْن يقــرأ عليهــم بعــض مــا ُأوحــي إليــه، فقــرأ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 

ــِى  ــا َواْجُنبْ َ آِمًن ــدَ َ ــَذا الْ ــْل َه ــُم َرّب اْجَع ــاَل إِبْراِهي
َ
 ق

ْ
ــم: َوإِذ ــورة إبراهي ــلم( س وس

ــاَم))( - إىل آخــر الســورة، فــرقَّ القــوم وأخبتــوا حــن ســمعوا  ْصَن
ْ
ــَد اال ْعُب ن نَّ

َ
ــِىَّ أ َوَب

ــوه)4(. وأجاب

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــب والرس ــد املطل ــن عب ــاس ب ــرَّ العب ــاء م ــذه األثن ويف ه
وســلم( ُيكلمهــم وُيكلمونــه فعــرف صــوت النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــال: 
ــْزَرُج  ــِرَب اأْلَْوُس َواْلَ اُن َيْث ــا َعــمِّ ُســكَّ ــاَل: َي ــَدَك؟ َق ِذيــَن ِعنْ ــْن َهــُؤاَلِء الَّ ــَن َأِخــي َم ))اْب
ــُروا  ــوِن َوَذَك ُق ــوِن َوَصدَّ ــاِء َفَأَجاُب ــَن اأْلَْحَي ــْم ِم ــْن َقْبَلُه ــِه َم ــْوُت إَِلْي ــا َدَع ــْم إىَِل َم َفَدْعَوُتُ
ُــْم ُيِْرُجوَننِــي إىَِل باَِلِدِهــْم(()5(، وعنــد ذلــك نــزل العبــاس وعقــل راحلتــه ثــمَّ قــال:  َأهنَّ

والتوزيع، بروت – لبنان، الطبعة: األوىل، 0)14 هـ - 1999 م: 1/))1.
)1( البداية والنهاية: )/)18.

))( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 1/)0)
))( سورة إبراهيم: اآلية 5).

)4( ينظر: حياة الصحابة: 1/))1.
)5( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 1/)0)
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ــْد  ــْم َق ــإِْن ُكنُْت ، َف ــاِس إيَِلَّ ــُن َأِخــي َوُهــَو َأَحــبُّ النَّ ــْزَرِج، َهــَذا اْب ــا َمْعــَرَ اأْلَْوِس َواخْلَ ))َي
ــا  ــْم َمْوثًِق ــَذ َعَلْيُك ــُد َأْن آُخ ــإيِنِّ ُأِري ــْم، َف ــُه َمَعُك ــْم إِْخَراَج ــِه َوَأَرْدُت ــْم بِ ــوُه َوآَمنُْت ْقُتُم َصدَّ
، َواَل  ِذُلــوُه، َواَل َتْعــُدوُه، َفــإِنَّ ِجَراَنُكــُم اْلَيُهــوُد َوُهــْم َلــُه َعــُدوٌّ َتْطَمِئــنُّ بِــِه َنْفــِي، َواَل خَتْ

ــِه(()1(. ــْم َعَلْي ــُن َمْكَرُه آَم

فقــام َأْســَعُد ْبــُن ُزَراَرَة وقــد ُشــقَّ عليــه قــول العباس ملا فيه مــن التُّهمة لــه وألصحابه 
ٍء مِمَّــا  ِضــَن لــَيْ ــنَِن بَِصــْدِرَك َواَل ُمَتَعرِّ فقــال: ))َيــا َرُســوَل اهلل اْئــَذْن َلنـَـا َفْلنُِجْبــُه َغــْرَ خُمَشِّ
ــِه ]وآلــه[  ــاَل َرُســوُل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــَك َفَق ــا بِ ــاَك َوإِيَاًن ــا إِيَّ َجاَبتِنَ ــا إِلِ ــَرُه إاِلَّ َتْصِديًق َتْك
ــُن ُزَراَرَة َعــَى َرُســوِل اهلل )صــى اهلل  َوَســلََّم: َأِجيُبــوُه َغــرْيَ ُمتََّهِمــنَي(())(، فأقبــل َأْســَعُد ْب
ــا َرُســوَل اهلل إِنَّ لِــُكلِّ َدْعــَوٍة َســبِياًل إِْن لِــٌن َوإِْن  عليــه وآلــه وســلم( بَِوْجِهــِه وقــال: ))َي
ــا إىَِل َتــْرِك  ــَرٍة َعَلْيِهــْم، َدَعْوَتنَ ــاِس ُمَتَوعِّ َمــٍة لِلنَّ ٌة َوَقــْد َدَعــْوَت اْلَيــْوَم إىَِل َدْعــَوٍة ُمَتَجهِّ ِشــدَّ
َباِعــَك َعــَى ِدينـِـَك َوتِْلــَك ُرْتَبــٌة َصْعَبــٌة َفَأَجْبنـَـاَك إىَِل َذلـِـَك، َوَدَعْوَتنـَـا إىَِل َقْطــِع َمــا  ِدينِنـَـا َواتِّ
ــَواِر َواأْلَْرَحــاِم اْلَقِريــِب َواْلَبِعيــِد، َوتِْلــَك ُرْتَبــٌة َصْعَبــٌة َفَأَجْبنـَـاَك  َبْينَنـَـا َوَبــْنَ النَّــاِس ِمــَن اجْلِ
ــْرَأَس  ــٌد َأْن َي ــا َأَح ــُع فِيَه ــٍة اَل َيْطَم ــزٍّ َوَمنََع ــٌة يِف َداِر ِع ــُن مَجَاَع ــا َوَنْح ــَك، َوَدَعْوَتنَ إىَِل َذلِ
َنــا َقــْد َأْفــَرَدُه َقْوُمــُه َوَأْســَلَمُه َأْعَاُمــُه َوتِْلــَك ُرْتَبــٌة َصْعَبــٌة َفَأَجْبنـَـاَك إىَِل  َعَلْينـَـا َرُجــٌل ِمــْن َغْرِ
َتــِب َمْكُروَهــٌة ِعنـْـَد النَّــاِس إاِلَّ َمــْن َعــَزَم اهلل َعــَى ُرْشــِدِه َواْلَتَمــَس  َذلـِـَك، َوُكلُّ َهــُؤاَلِء الرُّ
اخْلَــْرَ يِف َعَواِقبَِهــا، َوَقــْد َأَجْبنَــاَك إىَِل َذلـِـَك بَِأْلِســنَتِنَا َوُصُدوِرَنــا َوَأْيِدينَــا؛ إِيَاًنــا بِــَا ِجْئــَت 
ــُد اهلل  ــَك َي ــا َوَربَّ نَ ــُع َربَّ ــا، ُنَباِيُعــَك َعــَى َذلِــَك َوُنَباِي ــْت يِف ُقُلوبِنَ ــٍة َثَبَت ــا بَِمْعِرَف ــِه َوَتْصِديًق بِ

)1( معرفــة الصحابــة: 80/1)، املوســوعة يف صحيــح الســرة النبويــة، دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف 
القــرآن الكريــم واألحاديــث الصحيحــة والروايــات التارخييــة املعتمــدة علمًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر 
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم )العهــد املكــي(، أبــو إبراهيــم، حممــد إليــاس عبــد الرمحــن الفالــوذة، مطابــع 

الصفــا – مكــة، الطبعــة: األوىل، ))14 هـــ: 506/1.
))( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 1/)0)، معرفة الصحابة: 448/5)، حياة الصحابة: 1/))1 
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ــنَا  ــُه َأْنُفَس ــُع ِمنْ ــا َنْمنَ ــَك مِمَّ ــِدَك ،َنْمنَُع ــا ُدوَن َي ــَك، َوَأْيِدينَ ــا ُدوَن َدِم ــا َوِدَماُؤَن ــْوَق َأْيِدينَ َف
ــِه َنِفــي َوإِْن َنْغــِدْر َفبـِـاهلل َنْغــِدُر َوَنْحــُن بـِـِه َأْشــِقَياُء،  َوَأْبنَاَءَنــا َونَِســاَءَنا، َفــإِْن َنِفــي بَِذلـِـَك َفِللَّ

ــْدُق ِمنَّــا َيــا َرُســوَل اهلل َواهلل امْلُْســَتَعاُن(()1(  َهــَذا الصِّ

ــا  َ ــَت َأيُّ ــا َأْن ــه: ))َوَأمَّ ــال ل ــِه وق ــِب بَِوْجِه ِل ــِد امْلُطَّ ــِن َعْب ــاِس ْب ــاء اْلَعبَّ ــه تلق ــمَّ توجَّ ُث
ُض َلنَــا بِاْلَقــْوِل ُدوَن النبــي )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم( َواهلل َأْعَلــُم َمــا َأَرْدَت  امْلُْعــرَتِ
ــُه اْبــُن َأِخيــَك َوَأَحــبُّ النَّــاِس إَِلْيــَك َفنَْحــُن َقــْد َقَطْعنـَـا اْلَقِريــَب َواْلَبِعيَد  بَِذلـِـَك، َذَكــْرَت َأنَّ
اٍب، َوَأنَّ َمــا َجــاَء بـِـِه اَل  ــُه َرُســوُل اهلل َأْرَســَلُه ِمــْن ِعنـْـِدِه َلْيــَس بَِكــذَّ ِحــِم، َوَنْشــَهُد َأنَّ َوَذا الرَّ
ــَك اَل َتْطَمِئــنُّ إَِلْينَــا يِف َأْمــِرِه َحتَّــى َتْأُخــَذ َمَواثِيَقنَــا  ــا َمــا َذَكــْرَت َأنَّ ، َوَأمَّ ُيْشــبُِه َكاَلَم اْلَبــَرِ
َم  ــلَّ ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــا لَِرُســوِل اهلل )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــٍد َأَراَدَه ــَى َأَح ــا َع َه ــٌة اَل َنُردُّ ــِذِه َخْصَل َفَه

َفُخــْذ َمــا ِشــْئَت(())(.

ــْذ  ــوَل اهلل ُخ ــا َرُس ــاَل: ))َي ــلم( َفَق ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــيِّ )ص ــَت إىَِل النَّبِ ــمَّ اْلَتَف ُث
ــَك َمــا ِشــْئَت، َفَقــاَل النَّبِــيُّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيِه]وآلــه[  ْط لَِربِّ لِنَْفِســَك َمــا ِشــْئَت، َواْشــرَتِ
ُكــوا بِــِه َشــْيًئا، َولِنَْفــِي َأْن َتْنَُعــوِن  ُط لِــَربِّ َعــزَّ َوَجــلَّ َأْن َتْعُبــُدوُه َوَل ُتْشِ َوَســلََّم: َأْشــَرِ
ــوَل اهلل(())(  ــا َرُس ــَك َي ــَك َل ــوا: َفَذلِ ــاَءُكْم َقاُل ــْم َونَِس ــُكْم َوَأْبنَاَءُك ــُه َأْنُفَس ــوَن ِمنْ ــا َتْنَُع َّ ِم
ــُة اهلل  وهنــا التفــت إليهــم العبــاس وقــال: ))َعَلْيُكــْم بَِذلُِكــْم َعْهــُد اهلل َمــَع َعُهوِدُكــْم َوِذمَّ

)1( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين: 1/)0)، حيــاة الصحابــة: 1/))1، املوســوعة يف صحيــح الســرة 
النبويــة، دراســة موثقــة ملــا جــاء عنهــا يف القــرآن الكريــم واألحاديــث الصحيحــة والروايــات التارخييــة 

املعتمــدة علمًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم )العهــد املكــي(: 507/1.
))( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 01/1)، حياة الصحابة: 1/))1.

ــث  ــم واألحادي ــرآن الكري ــا يف الق ــاء عنه ــا ج ــة مل ــة موثق ــة، دراس ــرة النبوي ــح الس ــوعة يف صحي ))( املوس
الصحيحــة والروايــات التارخييــة املعتمــدة علمًيــا مرتبــة عــى أعــوام عمــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم 

ــة: 80/1) ــة الصحاب ــي(: 507/1، معرف ــد املك )العه
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ــُد  ُكــْم َي ــُه َوُتَباِيُعــوَن اهلل اهلل َربُّ ــَراِم ُتَباِيُعوَن ــَراِم َواْلَبَلــِد احْلَ ــْهِر احْلَ تُِكــْم يِف َهــَذا الشَّ َمــَع ِذمَّ
ــِع  ــِدِه بَِدْف ــُه بَِعْه ــنَّ َل ــْن َأْزِرِه، َوَلُتوُف ــُه ِم نَّ َل ــدُّ ِه، َوَلَتُش ــْرِ نَّ يِف َن ــْم َلَتِجــدُّ ــْوَق َأْيِديُك اهلل َف
ــْم  ْفُت ــٌة َأرْشَ ــَك َرْغَب ــْن َذلِ ــْم ِم ــْم، اَل َيْمنَُعُك ــِح ُصُدوِرُك ــنَتُِكْم َوُنْص ِح َأْلِس ــْم َورَصْ َأْيِديُك
ــاَل:  ــْم، َق ــا: َنَع ــوا مَجِيًع ــْم، َقاُل ــْن ِقَبِلُك ــى ِم ــْم، َواَل ُيْؤَت ــْت َعَلْيُك َف ــٌة َأرْشَ ــا َواَل َرْهَب َعَلْيَه
ــَك َســاِمٌع َشــاِهٌد َوإِنَّ َهــَذا  اهلل َعَلْيُكــْم بَِذلـِـَك َراٍع َوَوِكيــٌل، َقاُلــوا: َنَعــْم، َقــاَل: اللهــمَّ إِنَّ
ــْم  ــِن َأِخــي َعَلْيِه ــُه َواْســَتْحَفَظُهْم َنْفَســُه، اللهــمَّ َفُكــْن اِلْب َت َعاُهْم ِذمَّ ــِد اْســرَتْ ــَن َأِخــي َق اْب
ــْن  ــلََّم( ِم ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوُل اهلل )َص ــْم َرُس ــَا َأْعَطاُه ــْوُم بِ ــَرِضَ اْلَق ــِهيًدا. َف َش
ــْد  ــِهْم، َوَق ــْن َأْنُفِس ــْوُه ِم ــَا َأْعَط ــلََّم( بِ ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــىَّ اهللُ َعَلْي ــيُّ )َص ــِه َوَرِضَ النَّبِ َنْفِس
ــُة  نَّ ــَواُن اهلل َواجْلَ ــاَل: ِرْض ــا؟ َق ــَا َلنَ ــَك َف ــاَك َذل ــوَل اهلل إَِذا َأْعَطْينَ ــا َرُس ــُه: َي ــوا َل ــوا َقاُل َكاُن

ــا(()1(. ــا َوَقبِْلنَ ــوا: َرِضينَ َقاُل

ويف هــذه األثنــاء يتدخــل  َأُبــو اهْلَْيَثــِم ْبــُن التَّْيَهــاِن فيقبــل َعــَى َأْصَحابـِـِه ويقــول هلــم: 
ْقُتُمــوُه؟ َقاُلــوا:  ــِه َوَصدَّ ــْم بِ ــْم َتْعَلُمــوَن َأنَّ َهــَذا َرُســوُل اهلل إَِلْيُكــْم َوَقــْد آَمنُْت ))َأَلْســُتْم َأْنُت
ــُه يِف َبَلــِد اهلل احْلَــَراِم َوَمْســَقِط َرْأِســِه َوَمْولـِـِدِه َوَعِشــَرتِِه؟  َبــَى، َقــاَل: َأَوَلْســُتْم َتْعَلُمــوَن َأنَّ
ــْم  ــِزُل بُِك ــاَلٍء َينْ ــِر لَِب ْه ــَن الدَّ ــا ِم ــِلِميِه َيْوًم ــِه َأْو ُمْس ــْم َخاِذلِي ــإِْن ُكنُْت ــاَل: َف ــَى، َق ــوا: َب َقاُل
ِميُكْم فِيــِه َعــْن َقــْوٍس َواِحــَدٍة َفــإِْن َطاَبــْت َأْنُفُســُكْم َعــِن  َفــاآْلَن؛ َفــإِنَّ اْلَعــَرَب َســرَتْ
 ) ــلَّ ــزَّ َوَج ــَد اهلل )َع ــْم ِعنْ ــَا َلُك ( َف ــلَّ ــزَّ َوَج ــَواِل َواأْلَْواَلِد يِف َذاِت اهلل )َع ــِس َواأْلَْم اأْلَْنُف
ــْل  ــا: اَل َب ــْوُم مَجِيًع ــاَب اْلَق ــْم، َفَأَج ــْم َوَأْواَلِدُك ــُكْم َوَأْمَوالُِك ــْن َأْنُفِس ــْرٌ ِم ــَواِب َخ ــَن الثَّ ِم

ــْدِق(())(.  ــاِء َوالصِّ ــُه بِاْلَوَف ــُن َمَع َنْح

ــا َأَبــا  ــا َي ويف أثنــاء هــذه املحــاورة يتدخــل َعْبــُد اهلل ْبــُن َرَواَحــَة ويقــول: ))َخــلِّ َبْينَنَ

)1( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 04/1)، حياة الصحابة: 1/))1.
))( سر السلف الصاحلن إلساعيل بن حممد األصبهاين: 660/1 
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ــِه ]وآلِه[َوَســلََّم(()1(. ــَع َرُســوَل اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــى ُنَباِي ــِم َحتَّ اهْلَْيَث

ــه وســلم( ويقــول:  ــه وآل ــِم إىَِل مبايعــة رســول اهلل )صــى اهلل علي ــو اهْلَْيَث فيســارع َأُب
اِئيَل ُموَســى  ))ُأَباِيُعــَك َيــا َرُســوَل اهللِ، َعــَى َمــا َباَيــَع َعَلْيــِه ااِلْثنـَـا َعــَرَ َنِقيًبــا ِمــْن َبنـِـي إِْسَ

ــاَلُم«(())( ْبــَن ِعْمــَراَن »َعَلْيــِه السَّ

َفَقــاَل َعْبــُد اهلل ْبــُن َرَواَحــَة: ))ُأَباِيُعــَك َيــا َرُســوَل اهلل َعــَى َمــا َباَيــَع َعَلْيــِه ااِلْثنـَـا َعــَرَ 
ــَن ِعيَســى اْبــَن َمْرَيــَم(())(. ِمــَن احْلََواِريِّ

ــِه[ ــِه ]َوآل ــىَّ اهللُ َعَلْي ــوَل اهلل )َص ــُع َرُس ــُع اهلل َوُأَباِي ــُن ُزَراَرَة: ))ُأَباِي ــَعُد ْب ــاَل َأْس َوَق
ــَك(()4(  تِ ــيِل َوُنْرَ ــْويِل بِِفْع َق َق ــدِّ ــي َوُأَص ــِدي بَِوَفاِئ ــمَّ َعْه ــَى َأْن ُأتِ ــلََّم( َع َوَس

ْقــَداِم يِف َأْمــِر  َوَقــاَل النُّْعــَاُن ْبــُن َحاِرَثــَة: ))ُأَباِيــُع اهلل َيــا َرُســوَل اهلل، َوُأَباِيُعــَك َعــَى اإْلِ
ــا بَِأْســَيافِنَا َهــِذِه  اهلل اَل ُأَراِقــُب فِيــِه اْلَقِريــَب َواْلَبِعيــَد، َفــإِْن ِشــْئَت َواهلل َيــا َرُســوَل اهلل ِمْلنَ

َعــَى َأْهــِل ِمنـًـى، َفَقــاَل النَّبـِـيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]َوآلــِه[ َوَســلََّم(: َلْ ُأوَمــْر بَِذلـِـَك(()5(

اِمــِت: ))ُأَباِيُعــَك َيــا َرُســوَل اهلل َعــَى َأْن اَل َتْأُخــَذيِن يِف اهلل َلْوَمــُة  َوَقــاَل ُعَبــاَدُة ْبــُن الصَّ

ــي  ــر البيهق ــو بك ــاين، أب ــردي اخلراس ْوِج ــى اخُلْرَ ــن موس ــيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــوة، أمح ــل النب )1( دالئ
)املتــوىف: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبــد املعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للــرتاث، الطبعة: 

ــة: 448/5). ــة الصحاب األوىل - 1408 هـــ - 1988 م: )/06)، معرف
))( معرفــة الصحابــة: 448/5)، الســرة احللبيــة )إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون(، عــيل بــن 
إبراهيــم بــن أمحــد احللبــي، أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )املتــوىف: 1044هـــ(، دار الكتــب 

ــة – بــروت، الطبعــة: الثانيــة - 7)14هـــ: )/4). العلمي
ــي  ــر البيهق ــو بك ــاين، أب ــردي اخلراس ْوِج ــى اخُلْرَ ــن موس ــيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــوة، أمح ــل النب ))( دالئ
ــون(: )/4). ــن املأم ــرة األم ــون يف س ــان العي ــة )إنس ــرة احللبي ــوىف: 458هـــ(: )/06)، الس )املت

)4( السرة احللبية )إنسان العيون يف سرة األمن املأمون(: )/4).
)5( معرفة الصحابة: 5/)66)، السرة احللبية )إنسان العيون يف سرة األمن املأمون(: )/4).
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اَلِئٍم(()1( 

ــا َرُســوَل اهلل َوُأَباِيُعــَك َعــَى َأْن اَل َأْعِصَيُكــَا  ــُع اهلل َي ــِع: ))ُأَباِي بِي ــُن الرَّ ــاَل َســْعُد ْب َوَق
ــا(())(. ــَا َحِديًث َواَل َأْكِذَبُك

ــن  ــمعوا م ــا س ــن ب ــم مروري ــوم إىل بالده ــرف الق ــاء وان ــى اللق ــا انته وإىل هن
ــا قدمــوا  رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن الوحــي واجلــزاء األخــروي، وملَّ
املدينــة بــدأوا يذكــرون أمــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــن أصحاهبــم، 
وصــاروا يدعــون إىل اإلســالم حتَّــى فشــا اإلســالم يف املدينــة ومل تبــَق دار مــن دور 
ــى  ــه، َحتَّ ــه وســلم( ودعوت ــه وآل ــة إالَّ وفيهــا خــرب عــن رســول اهلل )صــى اهلل علي املدين
ــا عــر رجــاًل))(، وهــم ))مــن بنــي  ــام امْلقبــل واىف امْلَْوِســم مــن اأْلَْنَصــار اْثنَ إِذا َكاَن اْلَع
ــْن  ــَراَء، َوِم ــا َعْف ــا اْبنَ ــاِرِث، َوُهَ ــا احْلَ ــا اْبنَ ــاٌذ َوُهَ ــْوٌف َوُمَع ــُن ُزَراَرَة، َوَع ــَعُد ْب ــق َأْس زري
ــْزَرِج  ــِن اخْلَ ــْوِف ْب ــي َع ــْن َبنِ ــٍك، َوِم ــُن َمالِ ــُع ْب ــِس َوَرافِ ــِد َقْي ــُن َعْب ــَواُن ْب ــٍق َذْك ــي ُزَرْي َبنِ
ــْوٍف  ــِن َع ــِر ْب ــي َعاِم ــْن َبنِ ــِن، َوِم مْحَ ــِد الرَّ ــو َعْب ــَة َأُب ــُن َثْعَلَب ــُد ْب ــِت َوَيِزي اِم ــُن الصَّ ــاَدُة ْب ُعَب
ــي  ــْن َبنِ ــٍئ، َوِم ــِن َنابِ ــِر ْب ــُن َعاِم ــُة ْب ــَلَمَة ُعْقَب ــي َس ــْن َبنِ ــَة. َوِم ــِن َنْضَل ــاَدَة ْب ــُن ُعَب ــاُس ْب َعبَّ
اٍد ُقْطَبــُة ْبــُن َعاِمــِر ْبــِن حديــدة، فهــؤالء عــرة مــن اخلــزرج. واألوس َرُجــالِن َأُبــو  َســوَّ

ــي  ــر البيهق ــو بك ــاين، أب ــردي اخلراس ْوِج ــى اخُلْرَ ــن موس ــيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــوة، أمح ــل النب )1( دالئ
ــوىف: 458هـــ(: )/06) )املت

ــى  ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــم أمح ــو نعي ــاين، أب ــم األصبه ــوة أليب نعي ــل النب ))( دالئ
بــن مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(: 1/ 06)، الســرة احللبيــة )إنســان العيــون يف ســرة األمــن 

املأمــون(: )/4).
))( االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن حممــد 
النــارصي الدرعــي اجلعفــري الســالوي )املتــوىف: 15)1هـــ(، حتقيــق: جعفــر النــارصي/ حممــد 

البيضــاء: 67/1. الــدار  الكتــاب -  النــارش: دار  النــارصي، 
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اهْلَْيَثــِم ْبــُن التَّيَِّهــاِن ِمــْن َبــيِلٍّ َحِليــٌف يِف َبنـِـي َعْبــِد األَْشــَهَل، َوِمــْن َبنـِـي َعْمــِرو ْبــِن َعــْوٍف 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــوا رس ــلموا وبايع ــاِعَدَة(()1(، فأس ــُن َس ــُم ْب ُعَوْي
بيعــة ُأطلــق عليهــا بيعــة النســاء، ))وذلــك قبــل أن يفــرتض احلــرب، ومعنــاه أنــه حينئــذ 
مل يؤمــر باجلهــاد وكانــت البيعــة عــى اإلســالم فقــط، كــا وقــع يف بيعــة النســاء عــى َأْن ال 
... اآليــة(())(، وهــي كــا  ْقــَن َوال َيْزنـِـَن َوال َيْقُتْلــَن َأْوالَدُهــنَّ ْكــَن بـِـاهلل َشــْيًئا َوال َيْرِ ُيْرِ
ينقلهــا عبــادة بــن الصامــت: إذ يقــول: بايعنــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ــْأيِتَ  ــا، َواَل َن ــَل َأْواَلَدَن ، َواَل َنْقُت ــْزيِنَ َق، َواَل َن ــْرِ ــْيًئا، َواَل َن ــاهلل َش َك ب ــْرِ ــَى َأْن اَل ُن ))َع
ــْم  ــْم َفَلُك ْيُت ــإِْن َوفَّ ــُروٍف. َف ــُه يِف َمْع ــا، َواَل َنْعِصَي ــا َوَأْرُجِلنَ ــْنِ َأْيِدينَ ــْن َب ــِه ِم ي ــاِن َنْفرَتِ بُِبْهَت
َب َوإِْن َشــاَء  ( إْن َشــاَء َعــذَّ اجْلَنَّــُة، َوإِْن َغِشــيُتْم ِمــْن َذلـِـَك َشــْيًئا َفَأْمُرُكــْم إىَل اهلل )َعــزَّ َوَجــلَّ
ــا أراد القــوم االنــراف بعــث رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(  َغَفــَر(())(. وملَّ
ــِن ُقــَيٍّ وأمــره  اِر ْب ــِد الــدَّ ــِن َعْب ــاِف ْب ــِد َمنَ ــِن َعْب ــِن َهاِشــِم ْب ــَن ُعَمــْرِ ْب معهــم ُمْصَعــَب ْب

)1( الطبقــات الكــربى: 170/1 – 171، ينظــر: املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك)/)) – ))، الكامــل يف 
التاريــخ، أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين 
اجلــزري، عــز الديــن ابــن األثــر )املتــوىف: 0)6هـــ(، حتقيــق: عمــر عبــد الســالم تدمــري، دار الكتــاب 
ــالم  ــخ اإلس ــة: األوىل، 1417هـــ/ 1997م: 689/1 – 690، تاري ــان، الطبع ــروت – لبن ــريب، ب الع

ــات املشــاهر َواألعــالم: 650/1 – )65. َوَوفي
))( ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــرب، عبــد الرمحــن 
بــن حممــد بــن حممــد، ابــن خلــدون أبــو زيــد، ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبييل )املتــوىف: 808هـــ(، حتقيق: 

خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 1988 م: )/48)
ــو حممــد، مجــال  ــوب احلمــري املعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد امللــك ب ــن هشــام، عب ــة الب ))( الســرة النبوي
الديــن )املتــوىف: )1)هـــ(، حتقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ الشــلبي، رشكــة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر، الطبعــة: الثانيــة، 75)1هـــ - 1955 م: 
1/)44، الطبقــات الكــربى: 171/1 – )17، املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك: )/)) – ))، 

ــى: 69/1. البدايــة والنهايــة: )/)18، االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األق
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أن يعلمهــم اإلســالم ويفقههــم يف الديــن ويقرئهــم القــرآن الكريــم)1(، وأصبــح مصعــب 
ــم  ــزرج ِمنُْه ــن األوس واخل ــر م ــه كث ــى يدي ــلم ع ــد أس ــرئ، وق ــة باملق ــرف يف املدين ُيع

أســيد بــن حضــر َوســعد بــن مَعــاذ ســيدا اأْلَْوس))(.

ثانًيا/ بيعة العقبة الثانية:

مــة وخــرج فــوج مــن  ــة املكرَّ ة مــن الزمــن رجــع مصعــب بــن عمــر إىل مكَّ وبعــد مــدَّ
مــة،  األنصــار املســلمن إىل احلــج مــع قومهــم مــن أهــل الــرك حتَّــى وصلــوا مكــة املكرَّ
ــة مــن أوســط  ــد العقب ــه وســلم( ًسا عن ــه وآل فتواعــدوا مــع رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــا فرغــوا مــن احلــج وحــان موعــد اللقــاء مــع رســول اهلل )صــى اهلل  ــام التريــق، وملَّ أيَّ
عليــه وآلــه وســلم( خرجــوا متنكريــن متســللن مســتخفن لئــال يعلــم هبــم املركــن، 
فتوافــدوا حتَّــى اجتمعــوا عنــد العقبــة، وكان عددهــم ثــالث وســبعون رجــاًل وامرأتــن 
ــاِر، َوَأْســَاُء بِنْــُت  هــا: ُنَســْيَبُة بِنــُت َكْعــٍب، ُأمُّ ُعــَاَرَة، إحــَدى نَِســاِء َبنـِـي َمــاِزِن ْبــِن النَّجَّ
َعْمــِرو ْبــِن َعــِديِّ ْبــِن َنــايِب، إْحــَدى نَِســاِء َبنـِـي َســِلَمَة، َوِهــَي ُأمُّ َمنِيــٍع، وملَّــا كانــوا كذلــك 
ــه العبَّــاس بــن عبــد املطلــب))(  حــرض رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومعــه عمَّ
وَن  ــَا ُيَســمُّ ــَرُب إنَّ ــْت اْلَع ــاَل: َوَكاَن ــْزَرِج- َق ــَرَ اخْلَ ــا َمْع الــذي ابتــدأ الــكالم قائــاًل: ))َي

)1( البداية والنهاية: )/)18
))( ينظر: السرة النبوية البن هشام: 1/)44، االستقصا ألخبار دول املغرب األقى: 69/1

))( ينظــر: الســرة النبويــة البــن هشــام: 441/1، تاريــخ الطــربي = تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ 
الطــربي، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــربي )املتــوىف: 10)هـــ(، 
)صلــة تاريــخ الطــربي لعريــب بــن ســعد القرطبــي، املتــوىف: 69)هـــ(، دار الــرتاث – بــروت، الطبعــة: 
ــن  ــد ب ــة، أمح ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــة - 87)1 هـــ: )/61) - )6)، دالئ الثاني
ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(: )/446،  احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ
ــالم: 1/)0)،  ــاهر واألع ــات املش ــالم ووفي ــخ اإلس ــوك: )/5)، تاري ــم واملل ــخ األم ــم يف تاري املنتظ

ــاة الصحابــة: 91/1). حي



)( مع رسول اهلل )( 41الفصل األول:  حياة أبي اهليثم

ــْد  ــُث َق ــا َحْي ــًدا ِمنَّ ــَها-: إنَّ حُمَمَّ ــا َوَأْوَس ــْزَرَج، َخْزَرَجَه ــاِر: اخْلَ ــْن اأْلَْنَص ــيَّ ِم ــَذا احْلَ َه
ــِه  ــْن َقْوِم ــزٍّ ِم ــَو يِف ِع ــِه، َفُه ــا فِي ــِل َرْأِينَ ــَى ِمْث ــَو َع ــا، مِمَّــْن ُه ــْن َقْوِمنَ ــاُه ِم ــْد َمنَْعنَ ــْم َوَق َعِلْمُت
ــَرْوَن  ــْم َت ــاَز إَلْيُكــْم، َواللُُّحــوَق بُِكــْم، َفــإِْن ُكنُْت ــُه َقــْد َأَبــى إالَّ ااِلْنِحَي ــٍة يِف َبَلــِدِه، َوإِنَّ َوَمنََع
ْلُتــْم ِمــْن َذلـِـَك،  مَّ ُكــْم َواُفــوَن َلــُه بـِـَا َدَعْومُتـُـوُه إَلْيــِه، َوَمانُِعــوُه مِمَّــْن َخاَلَفــُه، َفَأْنُتــْم َوَمــا حَتَ َأنَّ
ُكــْم ُمْســِلُموُه َوَخاِذُلــوُه َبْعــَد اخْلُــُروِج بِــِه إَلْيُكــْم، َفِمــْن اآْلَن َفَدُعــوُه،  َوإِْن ُكنُْتــْم َتــَرْوَن َأنَّ

ــُه يِف ِعــزٍّ َوَمنََعــٍة ِمــْن َقْوِمــِه َوَبَلــِدِه(()1(. َفإِنَّ

ــْم َيــا َرُســوَل اهلل، َوُخــْذ  فــردَّ عليــه الوفــد قائــاًل: ))َقــْد َســِمْعنَا َمــا ُقْلــَت، َفَتَكلَّ
ــَك َمــا َأْحَبْبــَت(())(، فتكلَّــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( داعًيــا  لِنَْفِســَك َوَربِّ
ــم  ــم، وخت ــرآن احلكي ــن الق ــاٍت م ــم آي ــال عليه ــمَّ ت ــالم، ث ــا باإلس ــاىل ومرغًب إىل اهلل تع
َّــا َتْنَُعــوَن ِمنْــُه نَِســاَءُكْم َوَأْبنَاَءُكــْم(())( َقــاَل:  كالمــه بقولــه: ))ُأَبايُِعُكــْم َعــَى َأْن َتْنَُعــوِن ِم
ــَك  ــا(، َلنَْمنََعنَّ ــقِّ )َنبِيًّ ــَك بِاحْلَ ــِذي َبَعَث ــاَل: َنَعــْم، َوَالَّ ــمَّ َق ــِدِه، ُث ــُن َمْعــُروٍر بَِي اُء ْب ــرَبَ َفَأَخــَذ اْل
ــُروِب، َوَأْهــُل احْلَْلَقــِة،  ــاُء احْلُ ــا َيــا َرُســوَل اهلل، َفنَْحــُن َوَاهللَِّ َأْبنَ ــُه ُأُزَرَنــا، َفَباِيْعنَ ــُع ِمنْ مِمَّــا َنْمنَ
َوِرْثنَاَهــا َكابـِـًرا َعــْن َكابـِـٍر(()4(، وهنــا يعــرتض أبــو اهليثــم القــول والــرباء يكلــم رســول اهلل 

ــن  ــد ب ــة، أمح ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــام: 441/1، دالئ ــن هش ــة الب ــرة النبوي )1( الس
ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(:  احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ
ــات املشــاهر واألعــالم:  ــخ اإلســالم ووفي ــوك: )/5)، تاري ــخ األمــم واملل )/446، املنتظــم يف تاري

.196 – والنهايــة: )/195  البدايــة   ،(0(/1
))( تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ الطــربي(: )/)6)، املنتظــم يف تاريــخ األمــم 

ــخ: 691/1. ــل يف التاري ــوك: )/5)، الكام واملل
))( الســرة النبويــة البــن هشــام: 1/)44، تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلة تاريــخ الطربي(: 

)/)6)، دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهاين: 01/1).
)4( الســرة النبويــة البــن هشــام: )44، االكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اهلل - صــى اهلل عليــه 
وســلم - والثالثــة اخللفــاء، ســليان بــن موســى بــن ســامل بــن حســان الكالعــي احلمــري، أبــو الربيــع 
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ــَك إَِذا َحاَرْبنَــا النَّــاَس فِيــَك،  )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ويقــول: ))َيــا َرُســوَل اهلل َلَعلَّ
ْلــِف َواأْلَْرَحــاِم، َومَحََلْتنـَـا احْلَــْرُب َعــَى ِسيَســاِئَها  ــَواِر َواحْلِ َوَقَطْعنـَـا َمــا َبْينَنـَـا َوَبْينَُهــْم ِمــَن اجْلِ

ــاَس فِيــَك(()1(. ــا النَّ ــْد َحاَرْبنَ ــا َوَق ــِدَك َوَتَرْكَتنَ ْقــَت بَِبَل ــا َعــْن ِقنَاِعَهــا حَلِ َفَكَشــَفْت َلنَ

ــْدَم  َم، َواهْلَ َم الــدَّ ــَم َرُســوُل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ُثــمَّ َقــاَل: ))َبــْل الــدَّ َفَتَبسَّ
ــْدَم، َأَنــا ِمنُْكــْم َوَأْنُتــْم ِمنِّــي، ُأَحــاِرُب َمــْن َحاَرْبُتــْم، َوُأَســاِلُ َمــْن َســامَلُْتْم(())(. اهْلَ

واملعنَّــى أنَّ أبــا اهليثــم أراد َأنــه َكاَنــت َبْيننـَـا َوَبــن قــوم َيْعنـِـي ُقرْيًشــا عهــود ومواثيــق، 
ــا  ــة إِذا َظهــرت وختــيل بيننــا وبــن القــوم، َوأمَّ ثــمَّ َقطْعنَاَهــا فِيــك، فلعلــك ترجــع إىَِل َمكَّ
م َواهْلــدم اهْلــدم، وقــد ُأختلف يف  م الــدَّ َقــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( الــدَّ
هــذا القــول لفًظــا وتأويــاًل َفَقــاَل َبعضهــم: َكاَنــت ُقَرْيــش يِف اجْلَاِهِليَّــة إِذا حتالفــت َتقــول: 
م َواهْلــدم اهْلــدم، ويقصــدون مــن ذلــك: تطلــب بدمــي وأطلــب بدمــك، َوَمــا  م الــدَّ الــدَّ
َمــاء هدمــت َأي َمــا َعَفــْوت َعنــُه وهدرتــه َعَفــْوت َعنــُه وهدرتــه، َوَقــاَل  هدمــت مــن الدِّ
ــم َكاُنــوا َيُقوُلــوَن: هدمــي هدمــك َودِمــي دمــك، وترثنــي أرثــك، وتطلــب يِب  آخــر: إهنَّ

ــدس َودفــع اْلَباِقــي إىَِل ورثتــه. وأطلــب بــك، َفــإِذا َمــاَت َأحدَهــا َورثــُه اآلخــر السُّ

)املتــوىف: 4)6هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: األوىل، 0)14 هـــ: 66/1)، تاريــخ 
الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ الطــربي(: )/)6) – )6)، املنتظــم يف تاريــخ األمــم 

ــالم: )0). ــاهر واألع ــات املش ــالم ووفي ــخ اإلس ــوك: )/6)، تاري واملل
)1( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(: 05/1) – 06)، معرفــة الصحابــة: 448/5)، ســر الســلف 

الصاحلــن إلســاعيل بــن حممــد األصبهــاين: 661/1.
ــن  ــد ب ــة، أمح ــب الريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــام: 1/)44، دالئ ــن هش ــة الب ــرة النبوي ))( الس
ْوِجــردي اخلراســاين، أبو بكــر البيهقي )املتــوىف: 458هـــ(: )/447،  احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ

املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك: )/6)، البدايــة والنهايــة: 4/)40.
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ــه )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال: اهْلــدم  ــه روي أنَّ ــا االختــالف يف اللفــظ فإنَّ أمَّ
ــه  اهْلــدم، واللــدم اللــدم، َأي: حرمتــي َمــَع حرمتكــم وبيتــي َمــَع َبيتُكــْم، ومعنــى ذلــك أنَّ
ــُه َأَراَد عــى َهــَذا التَّْأِويــل:  ُيِريــد باهلــدم َمــا اهْنَــدم مــن َجَوانِــب اْلبِْئــر َفســقط فِيَهــا، َفَكَأنَّ
ــى َأُمــوت عنْدُكــْم، َومِمَّــا يْشــهد هلـَـَذا التَّْأِويــل َأنــه ُرِوَي  مقــربي مقربكــم، َأي اَل َأَزال َحتَّ
ــه  ــة أرض ــِه َمكَّ ــح اهلل َعَلْي ــي اهلل إِذا فت ــَرْوَن َأن َنبِ ــوا: َأَت ــار َقاُل ــر َأن اأْلَْنَص ــث آخ يِف َحِدي
وبلــده ُيقيــم هَبــا، َفَقــاَل: مَعــاذ اهلل امْلحيــا حمياكــم َوامْلَــَات مماتكــم. واللــدم احْلُْرَمــة: مجــع 
ــِه إِذا َمــاَت، َأي يرضبــن  ُــنَّ يلتدمــن َعَلْي الدم، وهــو أهــل الرجــل ونســاؤه، وذلــك أِلهَنَّ
ب، والقصــد مــن قــول رســول اهلل )صــى اهلل  ْ صدورهــن َأو خدودهــن، واللــدم الــرضَّ
ــي  ــود: ُحرَمت ــم)1(. أو أنَّ املقص ــَع حرمك ــي َم ــدم( حرم ــدم الل ــلم( )الل ــه وس ــه وآل علي
َمــَع ُحْرَمتِكــم، وبيتــي َمــَع َبْيتِكــم وأصــل اهلـَـَدم َمــا اهنـَـَدم. ُيَقــال: هدْمــُت اْلبنــاء َهْدًمــا، 
ُكــم:  ي َمْقرَبُ ــُه َقــاَل: َمقــرَبِ َي منــزُل الرجــل َهَدًمــا الهندامــه. َفَكَأنَّ وامَلْهــُدوم َهــَدٌم، وُســمِّ
َأي اَل َأَزال َمعُكــْم َحتَّــى أمــوَت عنْدُكــْم، وقيــل يف معنــى َدِمــي َدُمــك: إْن قتَلنــي إنســاٌن 
ــك وأخيــك(، وَهَدمــي َهَدُمــك َأي َمــن  طلْبــَت بَدِمــي َكــَا تطُلــُب بـِـَدم وليِّــك )اْبــن عمِّ
 ، ــيِّ ــَل َولِي ــَا قت ــا َفَكَأنَّ ــك وليًّ ــل َل ــك، وكّل مــن قَت ــا فقــد َهَدمــه ِمنْ ًف ا ورَشَ ــزًّ ــَدم يل ِع َه

َومــن َأَراَد َهْدمــك فقــد قصــدين بذلــك))(. 

)1( ينظــر: غريــب احلديــث، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )املتــوىف: 76)هـــ(، حتقيــق: د. 
عبــد اهلل اجلبــوري، مطبعــة العــاين – بغــداد، الطبعــة: األوىل، 97)1 هـــ: 6/)0) – 04).

))( ينظــر: هتذيــب اللغــة، حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )املتــوىف: 70)هـــ(، حتقيــق: 
ــة: األوىل، 001)م: 6/))1 –  ــروت، الطبع ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع حمم
4)1، ينظــر: الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري 
جــار اهلل )املتــوىف: 8)5هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي -حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعرفــة 

ــة: 1/)5). ــان الطبعــة: الثاني – لبن
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وبعــد قــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يلتفــت أبــو اهليثــم إىل قومــه 
ــْوَم  ــُه اْلَي ــاِدٌق، َوإِنَّ ــُه َلَص ــاهلل إِنَّ ــَهُد بِ ــا، َأْش ــوُل اهلل َحقًّ ــَذا َرُس ــْوِم، َه ــا َق ــم: ))َي ــول هل فيق
ــُم  ــوُه َتْرِمُك ــْم إِْن خُتِْرُج ُك ــوا َأنَّ ــَرتِِه، َفاْعَلُم ــِه َوَعِش ــَرْي َقْوِم ــْنَ َظْه ــِه َب ــَرِم اهلل َوَأْمنِ يِف َح
اْلَعــَرُب َعــْن َقــْوٍس َواِحــَدٍة، َفــإِْن َكاَنــْت َطاَبــْت َأْنُفُســُكْم بِاْلِقَتــاِل يِف َســبِيِل اهلل َوَذَهــاِب 
ــا، َوإِْن ِخْفُتــْم ِخْذاَلَنــُه َفِمــَن  ــُه َرُســوُل اهلل َحقًّ اأْلَْمــَواِل َواأْلَْواَلِد َفاْدُعــوُه إىَِل َأْرِضُكــْم، َفإِنَّ
ــه أبــو اهليثــم تلقــاء رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه  ــا قبلــوا ذلــك توجَّ اآْلَن(()1(())(، وملَّ
ل مــن يبايــع))( فبايــع أبــو اهليثــم ثــمَّ تتابــع القــوم بعــده عــى البيعــة  وســلم( وقــال أنــا أوَّ

كلَّهــم.

ثــمَّ قــال هلــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ))َأْخِرُجــوا إيَلَّ ِمنُْكــْم اْثنَــْي 
ــْي َعــَرَ َنِقيًبــا، تِْســَعًة  ــَا فِيِهــْم. َفَأْخَرُجــوا ِمنُْهــْم اْثنَ َعــَرَ َنِقيًبــا، لَِيُكوُنــوا َعــَى َقْوِمِهــْم بِ
ــه  ــال رســول اهلل )صــى اهلل علي ــد ذلــك ق ــْن اأْلَْوِس(()4(، وعن ــًة ِم ــْزَرِج، َوَثاَلَث ــْن اخْلَ ِم

ر كالمــه يف كال العقبتــن وأراد بــه أن يســتوثق  )1( يبــدو أنَّ أبــا اهليثــم – كــا يظهــر مــن النصــوص- قــد كــرَّ
لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن قومــه، وكذلــك أراد أن يبــن لقومــه املوقــف الــذي هــم 
اء بيعتهــم لرســول اهلل )صــى اهلل عليــه  فيــه حتَّــى يكونــوا عــى قــدر املســؤولية التــي ســتلقى عليهــم جــرَّ

وآلــه وســلم(
))( دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين: 10/1).

))( السرة النبوية البن هشام:447/1.
)4( الســرة النبويــة البــن هشــام: 1/)44، تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ 
الطــربي(: )/)6)، ينظــر: دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أمحــد بــن احلســن بــن 
ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(: )/)45، الســرة  عــيل بــن موســى اخلُْرَ
النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر(: )/198 – 199، عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل 
والســر، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد، ابــن ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح 
ــة: األوىل،  ــروت، الطبع ــم – ب ــان، دار القل ــد رمض ــم حمم ــق: إبراهي ــوىف: 4)7هـــ(، تعلي ــن )املت الدي

1414/)199: 191/1، تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهر واألعــالم: 05/1).
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ــَن لِِعيَســى  وآلــه وســلم( للنقبــاء: ))َأْنُتــْم َعــَى َقْوِمُكــْم بـِـَا فِيِهــْم ُكَفــاَلُء، َكَكَفاَلــِة احْلََواِريِّ
اْبــِن َمْرَيــَم، َوَأَنــا َكِفيــٌل َعــَى َقْوِمــي- َيْعنـِـي امْلُْســِلِمَن - َقاُلــوا: َنَعــْم(()1(.

ــا كان االختيــار بإشــارة مــن  ومل يكــن اختيــار النقبــاء عشــوائًيا مــن دون إشــارة، وإنَّ
َعُلــُه َنِقيًبــا(())(. جربئيــل )عليــه الســالم( فهــو الــذي ))َكاَن ُيِشــُر َلــُه إىَِل َمــْن جَيْ

ــى  ــاُه َوَمْعنَ ــْم. َوَمْعنَ ــاِهُدُهْم َوَضِمينُُه ــْوِم: َش ــُب اْلَق ــن ))َنِقي ــة م ــب: يف اللغ والنقي
اِر.  ــِن اأْلَْسَ ــُب َع ــَا َينُْق ــُب َك ــْم، َأْو ُينَقِّ ــْن ُأُموِرِه ــُب َع ــُه ُينَقِّ ــٌد، أِلَنَّ ــامِلُ َواِح ــاِب اْلَع النَِّق
ــُه  ٌء َحَســٌن َقــْد ُشــِهَر، َكَأنَّ َــا َشْ َوامْلَنَْقَبــُة: اْلَفْعَلــُة اْلَكِريَمــُة، َوِقَياُســَها َصِحيــٌح، أِلهَنَّ
ــه الضمــن، وقــد قيــل: إنــه  ــَب َعنْــُه(())(، وهــو ))الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل: إنَّ ُنقِّ

ــَيْ 
ْ
ــُم اث ــا ِمْنُه ــاىل: َوَبَعْثَن ــال تع ــه(()4(، ق ــى قوم ــهيد ع ــه الش ــل: إنَّ ــد قي ــن، وق األم

َعــَرَ نَِقيًبــا)5(، أي ))أخــذ مــن كل ســبط منهــم ضمينًــا بــا عقــد عليهــم مــن امليثــاق 
يف أمــر دينهــم(()6(. فــكان أبــو اهليثــم رئيــس قومــه، واألمــن عليهــم، والشــاهد فيهــم. 

)1( الســرة النبويــة البــن هشــام: 446/1، تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلة تاريــخ الطربي(: 
)/)6)، البدايــة والنهايــة: 406/4، ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم 

مــن ذوي الشــأن األكــرب: )/418.
ْوِجــردي  ))( دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخُلْرَ
اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(: )/)45، عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل 

والســر: 1/)19، البدايــة والنهايــة: 405/4 
))( معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو احلســن )املتــوىف: 95)هـــ(، 

حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، 99)1هـــ - 1979م: 466/5.
)4( اخلصــال، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81)هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، مؤسســة النــر 
ـ - )6)1 ش: )49 اإلســالمي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة، 18 ذي القعــدة احلــرام )140هــ

)5( سورة املائدة: )1.
)6( اخلصال: )49.
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ــة فضــاًل عــن ُحســن ســرته  وهــذا املنصــب ال يكــون إالَّ ملــن يمتلــك مؤهــالٍت خاصَّ
وسيرتــه، ال ســيَّا وأن االختيــار كان مــن اهلل تعــاىل عــن طريــق جربئيــل )عليه الســالم(.

ــاِر َأْســَعُد ْبــُن ُزَراَرَة، َوَنِقيــُب َبنِــي َســَلَمَة  ــا أســاء النقبــاء فهــم: َنِقيــُب َبنِــي النَّجَّ أمَّ
ــُن  ــْعُد ْب ــاِعَدَة: َس ــي َس ــُب َبنِ ــَراٍم، َوَنِقي ــِن َح ــِرو ْب ــُن َعْم ــُد اهلل ْب ــُروٍر، َوَعْب ــُن َمْع اُء ْب ــرَبَ اْل
ُعَبــاَدَة، َوامْلُنـْـِذُر ْبــُن َعْمــٍرو، َوَنِقيــُب َبنـِـي ُزَرْيــٍق: َرافـِـُع ْبــُن َمالـِـٍك، َوَنِقيــُب َبنـِـي احْلَــاِرِث 
بِيــِع، َوَنِقيــُب َبنـِـي َعــْوِف ْبــِن اخْلـَـْزَرِج:  ْبــِن اخْلـَـْزَرِج: َعْبــُد اهلل ْبــُن َرَواَحــَة، َوَســْعُد ْبــُن الرَّ
ــٍد-  ــَن َزْي ــَة ْب ــِت َخاِرَج اِم ــِن الصَّ ــاَدَة ْب ــَدَل ُعَب ــَل َب ــْم َجَع ــِت- َوَبْعُضُه اِم ــُن الصَّ ــاَدُة ْب ُعَب
ــِد اأْلَْشــَهِل- َوُهــْم  ــِن َعــْوٍف: َســْعُد بــن خيثمــة، ونقيــب بنــي َعْب َوَنِقيــُب َبنِــي َعْمــِرو ْب

ــُن التَّْيَهــاِن)1(. ــِم ْب ، َوَأُبــو اهْلَْيَث ــُن ُحَضــْرٍ ِمــَن اأْلَْوِس- ُأَســْيُد ْب

وقد حر الشاعر َكْعب بن مالك النَُّقَباء يف قصيدة له قال فيها:

َرْأُي��ُه َف��اَل  َأنَّ��ُه  ُأَبيًّ��ا  ��ْنُ َواِق��ُعَأْبِل��ْغ  ��ْعِب َواحْلَ َوَح��اَن َغ��َداَة الشِّ
إنَّ��ُه َنْفُس��َك  َمنَّْت��َك  َم��ا  اهلل  َوَس��اِمُعَأَب��ى  َراٍء  النَّ��اِس  َأْم��ِر  ْرَص��اِد  ِبِ
َلَن��ا َب��َدا  َق��ْد  َأْن  ُس��ْفَياَن  َأَب��ا  ��َد ُن��وٌر ِم��ْن ُه��َدى اهلل َس��اِطُعَوَأْبِل��ْغ  ِبَأْحَ
��ْع ُكلَّ َم��ا َأْن��َت َجاِم��ُعَف��اَل َتْرَغ��َنْ يِف َحْش��ِد َأْم��ٍر ُتِري��ُدُه َوَألِّ��ْب َوَجِّ
ُعُهوِدَن��ا َنْق��َض  َأنَّ  َفاْعُل��ْم  َتَتاَبُع��واَوُدوَن��َك  ْه��ُط ِح��َن  َعَلْي��َك الرَّ َأَب��اُه 
اُء َواْب��ُن َعْم��ٍرو ِكاَلُهَم��ا َوَراِف��ُعَأَب��اُه اْل��َرَ َعَلْي��َك  َيْأَب��اُه  َوَأْس��َعُد 
َوُمْن��ِذٌر ��اِعِديُّ  السَّ َأَب��اُه  َج��اِدُعَوَس��ْعٌد  َذِل��َك  َحاَوْل��َت  إْن  ِلَْنِف��َك 
َعْه��َدُه َتَناَوْل��َت  إْن  َرِبي��ٍع  اْب��ُن  َطاِم��ُعَوَم��ا  َث��مَّ  َيْطَمَع��ْن  َل  ْس��ِلِمِه  ِبُ
َرَواَح��َة اْب��ُن  ُيْعِطيَك��ُه  َف��اَل  َناِق��ُعَوَأْيًض��ا  ��مُّ  السُّ ُدوِن��ِه  ِم��ْن  َوِإْخَف��اُرُه 

)1( ينظــر: الســرة النبويــة البــن هشــام: 1/)44 – 444، عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر: 
191/1 – )19، تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهر واألعــالم: 1/)0) – 04)
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َصاِم��ٍت ْب��ُن  َواْلَقْوَقِل��يُّ  ِب��ِه  َياِف��ُعَوَف��اًء  ��اِوُل  ُتَ ��ا  َعمَّ ْنُدوَح��ِة  ِبَ
ْثِلَه��ا ِبِ َويِفٌّ  َأْيًض��ا  َهْيَث��ٍم  ��ا َأْعَط��ى ِم��ْن اْلَعْه��ِد َخاِن��ُعَأُب��و  َوَف��اًء ِبَ
ْطَم��ِع وَق��ِة اْلَغ��يِّ َن��اِزُعَوَم��ا اْب��ُن ُحَض��ْرٍ إْن َأَرْدَت ِبَ َفَه��ْل َأْن��َت َع��ْن ُأْحُ
َماِن��ُعَوَس��ْعٌد َأُخ��و َعْم��ِرو ْب��ِن َع��ْوٍف َفِإنَّ��ُه ِمْلَْم��ِر  َحاَوْل��َت  ِلَ��ا  َض��ُروٌح 
ِمْنُه��ْم ُيِغبُّ��كَ  َل  ��وٌم  ُنُ َعَلْي��َك ِبَنْح��ٍس يِف ُدَج��ى اللَّْي��ِل َطاِلُعُأوَلَك 

َبــاُة َمَعُه،  ــٍم َوالصُّ َبــِل: ))َهــْل َلُكــْم يِف ُمَذمَّ )1(وعنــد ذلــك صــاح الشــيطان ِمــْن َرْأِس اجلَْ

َقــْد اْجَتَمُعــوا َعــَى َحْربُِكــْم(())(، َفَقــاَل َرُســوُل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ))الَ 
ــَا ُهــَو َعــُدوُّ اهلل إِْبِليــُس، َلْيــَس َيْســَمُعُه َأَحٌد مِمَّــْن خَتَاُفــوَن(())(،  ــْوُت، َفإِنَّ َيُرْعُكــْم َهــَذا الصَّ

ــوا إىل رحالكم(()4(. ))َهــَذا َأَزبُّ اْلَعَقَبــِة، َهــَذا اْبــُن ُأْزَيــٍب َأَمــا َواهللِ أَلَْفُرَغــنَّ َلــَك، اْرَفضُّ

)1( السرة النبوية البن هشام: 445/1
))( املصدر نفسه: )/04)

))( دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين: 10/1)، اخلصائــص الكــربى، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل 
الديــن الســيوطي )املتــوىف: 911هـــ(، دار الكتــب العلميــة – بــروت )د ط(، )د ت(: 1/)0).

ْوِجــردي  )4( دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخُلْرَ
اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(: )/448، املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك: )/8)
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املبحث الثالث
مواقف مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

أوًل/ املؤاخاة:

ــن  ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــده رس ــوة عق ــد أخ ــي عه ــاة: ه املؤاخ
مــة بــن املهاجريــن، واألخــرى يف املدينــة املنــورة  صحابتــه مرتــن: إحداهــا يف مكــة املكرَّ
ــة،  ــاة الثاني ــي املؤاخ ــث ه ــق بالبح ــا يتعل ــار. وم ــن واألنص ــن املهاجري ــرة ب ــد اهلج بع

ــلط الضــوء عليهــا. ــك سنس ولذل

ــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(  تعــدُّ املؤاخــاة خطــوة اســرتاتيجية مــن النبــي حممَّ
ــاء النظــم التأسيســية للمجتمــع اإلســالمي، فهــو قــد رصــد بشــكل  يــدف منهــا إىل بن
وا  دقيــق حالــة املســلمن املهاجريــن الذيــن تركــوا األهــل واألصحــاب واألمــوال وفــرُّ
بدينهــم إىل أرض وأنــاٍس وواقــع جديــد حتكمــه أطــر ختتلــف عــاَّ كانــوا عليــه، أضــف 
إىل ذلــك مشــكلة الواقــع االقتصــادي بالنســبة هلــم وكيفيَّــة بنــاء حياهتــم وهــم بــال مــال، 
ل نــواة  ولذلــك كان ال بــدَّ مــن كــر حواجــز الغربــة والطبقيــة بــن املســلمن يف أوَّ
ــس عــى بنــاء راســخ مــن األوارص القويــة بــن  جمتمعيــة هلــم، وهــذه النــواة جيــب أن تتأسَّ
األفــراد، بحيــث تــذوب فيهــا الضغائــن واألحقــاد والعزلــة االنتــاءات الفرديــة للقبيلــة 
ــى كلِّ  ــو ع ــى ويعل ــذي يرق ــالمي ال ــن اإلس ــاء إىل الدي ــا االنت ــل حمله ــة، ليح والقومي
انتــاء، ولذلــك وجــد النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( يف املؤاخــاة أســلوب 
ــق مــا يــدف إليــه مــن بنــاء جمتمــع مســلم تســوده العدالــة وحتكمــه املســاوات،  عمــيل حيقِّ
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وُتعــدُّ حــاًل ناجًعــا لكــر حاجــز الغربــة عنــد املهاجريــن، وتعيــد هلــم كرامتهــم بحيــث 
ــم لــن يكونــوا محــاًل ثقيــاًل عــى األنصــار. يشــعرون بأهنَّ

ــة  ــلم( يف املدين ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــي حممَّ ــه النب ــام ب ــل ق ل عم ــكان أوَّ ف
املنــورة بعــد بنــاء املســجد هــو املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار عــى أســاس عقائــدي 
بتريــع مــن اهلل تعــاىل، فآخــى ))بــن املهاجريــن واألنصــار عــى احلــق واملؤاســاة، 
ــون  ــة وأربع ــال: مخس ــعن رج ــوا تس ــام، وكان ــات دون ذوي األرح ــد امل ــون بع يتوارث
رجــال مــن املهاجريــن، ومخســة وأربعــون مــن األنصــار. ويقــال: كانــوا مْائــة، مخســون 
ــت  ــا كان ــدر، فل ــل ب ــك قب ــار، وكان ذل ــن األنص ــون م ــة وأربع ــن، ومخس ــن املهاجري م

ْوىل بَِبْعــٍض ِف كِتــاِب 
َ
رْحــاِم َبْعُضُهــْم أ

َ ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
وقعــة بــدر، وأنــزل اهلل )عــز وجــل(: وَأ

اهلل)1( نســخت هــذه اآليــة مــا كان قبلهــا وانقطعــت املؤاخــاة يف املــراث، ورجــع كل 
ــه(())(. ــه ذوو رمح ــبه وورث ــان إىل نس إنس

فآخــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بــن املهاجريــن واألنصــار، فجعــل لــكلِّ 
ــة العيــش، وقــد  ــده مــن مؤن ــا عن ــه مــن األنصــار يواســيه ب ــا ل ــن أًخ فــرد مــن املهاجري
آخــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بــن أيب اهليثــم بــن التيهــان وعثــان بــن مظعــون 
ــت سيرهتــا مــن إيــاٍن صــاٍف  )رضــوان اهلل عليهــا())(، فكانــا نعــم القرينــن؛ ملــا ضمَّ
وروٍح زكيــة جعلــت منهــا أن يكونــا مــن خــرة أصحــاب اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(.

)1( سورة األنفال: 75.
))( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك: )/70 – 71.

))( ينظــر: املحــرب: 74/1، الطبقــات الكــربى: )/)4)، مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان: 45/5)، عيــون 
ــاس،  ــن ســيد الن ــن أمحــد، اب ــن حممــد ب ــن حممــد ب ــون املغــازي والشــائل والســر، حممــد ب ــر يف فن األث
ــو الفتــح، فتــح الديــن )املتــوىف: 4)7هـــ(، تعليــق: إبراهيــم حممــد رمضــان، دار  اليعمــري الربعــي، أب

القلــم – بــروت، الطبعــة: األوىل، 1414 ه – )199م: 1/))).
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ثانًيا/ بدري:

ــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وملن اتَّبعه وشــايعه،  ازداد أذى املركــن للنبــي حممَّ
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــت والءه للنب ــن يثب ــة كل م ــى حمارب ــم ع ــت كلمته ــد اتفق وق
ــط النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه  وســلم( فصــاروا يتتبعوهنــم أينــا وجــدوا، ولذلــك خطَّ
ــٍة  ك بحريَّ مــة إىل مــكان آخــر يســتطيع فيــه التحــرِّ ــة املكرَّ وآلــه وســلم( للهجــرة مــن مكَّ
ــة  ــون املحطَّ ــرب إىل أن تك ــروف يف يث ــأت الظ ــد هتي ــايل، وق س ــه الرِّ ــر مروع ــة لن تامَّ
التــي تســتقبل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ومــن آمــن بــه، وخصوًصــا بعــد 
ــون  ــق املبايع ــرب، إذ انطل ــالم يف يث ــر اإلس ــة لن ــت بواب ــي كان ــة الت ــة الثاني ــة العقب بيع
فيهــا ينــرون اإلســالم يف قومهــم حتَّــى مل يبــَق بيــت فيهــا ال يوجــد فيــه ذكــر لإلســالم، 
فأصبحــت قاعــدة قويــة ورصينــة للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وأتباعــه، ومــن 
هنــا جــاء األمــر باهلجــرة إليهــا عــى شــكل مجاعــاٍت وأفــراٍد، وملَّــا متَّــت اهلجــرة إىل يثــرب 
يت بــــ )املدينــة املنــورة( أصبــح للمســلمن كيــان مســتقل لــه ثقلــه اجلغــرايف  التــي ُســمِّ
ــورة  ــش بخط ــت قري ــا أحسَّ ــش، وهن ــارة قري ــز جت د مراك ــدِّ ــار ُي ــى ص ــيايس، حتَّ والس
اإلســالم بموقعــه اجلديــد، فدعــت أنصارهــا ومــن واهلــا حلــرب النبــي وأنصــاره، وقــد 
ل معركــة  حدثــت مواجــه عســكرية بــن الطرفــن ُأطلــق عليهــا )معركــة بــدر(، وهــي أوَّ
ــد )صــى اهلل  حدثــت بــن املســلمن واملركــن مــن قريــش، انتهــت بانتصــار النبــي حممَّ
ــل ســادهتم  ــه وســلم( وأنصــاره وهزيمــة املركــن هزيمــة نكــراء بعــد أن ُقتِ ــه وآل علي

وقادهتــم.

ــاركة يف  ــوا رشف املش ــر)1(، نال ــة ع ــة وبضع ــالث مائ ــا ث ــلمن فيه ــدد املس كان ع

بِّ َعــْن ُســنَِّة أيب الَقاِســم -  وُض الَباســْم يف الــذِّ )1( ينظــر: املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم: )/9)1، الــرَّ
َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َو]آله[َســلََّم - )وعليــه حــواٍش جلاعــٍة مــن العلــاء منهــم األمــر الّصنعــاين(، ابــن الوزيــر، 
حممــد بــن إبراهيــم بــن عــيل بــن املرتــى بــن املفضــل احلســني القاســمي، أبــو عبــد اهلل، عــز الديــن، مــن 
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ــا  ــبق إياًن ــم األس ــل بوصفه ــاء والتبجي ــم الثن ــون منه ــال املخلص ــد ن ــة، وق ــذه املعرك ه
وجهــاًدا وتضحيــًة، وقــد كان مــن هــذه الثلــة املؤمنــة أبــو اهليثــم بــن التيهــان، إذ أمجعــت 
ــي خاضهــا رســول اهلل )صــىَّ اهلل  ــع املشــاهد الت املصــادر عــى مشــاركته فيهــا، ويف مجي

ــه وســلم()1(. ــه وآل علي

ثالًثا/ اخَلْرص:

اخلَــْرص: ))احلَــْزُر يف العــدد والكيــل، واخلــارص: خَيْــُرص مــا عــى النخلــة، 
ــب  ــن الُرَط ــل م ــى النَخ ــا ع ــْزُر م ــْرُص: ))َح ــك(())(، واخَل ــى ذل ــراج ع ــم اخل ــم يقس ث

آل الوزيــر )املتــوىف: 840هـــ(، تقديــم: فضيلــة الشــيخ العالمــة بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد، اعتنــى بــه: 
ــع، )د ط(، )د ت(: 1/)1. ــر والتوزي ــد للن ــامل الفوائ ــران، دار ع ــد العم ــن حمم ــيل ب ع

اهلل،  عبــد  أبــو  املــدين،  بالــوالء،  األســلمي  الســهمي  واقــد  بــن  عمــر  بــن  حممــد  املغــازي،  )1( ينظــر: 
الواقــدي )املتــوىف: 07)هـــ(، حتقيــق: مارســدن جونــس، دار األعلمــي – بــروت، الطبعــة: الثالثــة 
ــربى: )/41) –  ــات الك ــام: 455/1، الطبق ــن هش ــة الب ــرة النبوي - 1989/1409: 158/1، الس
)4)، طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك(، وصلــة تاريــخ 
الطــربي: 447/4، معجــم الصحابــة: 5/)18، الثقــات، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ 
ــة: وزارة املعــارف  ــع بإعان ــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 54)هـــ(، طب ــَد، التميمــي، أب ــن َمْعب ب
للحكومــة العاليــة اهلنديــة، حتــت مراقبــة: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثانيــة، 
دائــرة املعــارف العثانيــة بحيــدر آباد الدكن اهلنــد، الطبعــة: األوىل، )9)1 ه  = )197: )/76)، الســرة 
النبويــة وأخبــار اخللفــاء، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، 
ــز بــك ومجاعــة مــن  ــه احلافــظ الســيد عزي ــوىف: 54)هـــ(، صّححــه، وعلــق علي الدارمــي، الُبســتي )املت
ــة: 447/5)، جوامــع الســرة ومخــس  ــة الصحاب ــروت: 1/)19، معرف ــة – ب ــب الثقافي ــاء، الكت العل
رســائل أخــرى البــن حــزم، أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــي القرطبــي الظاهــري 
ــة: 1، 1900 م: 4/1)1،  ــر، الطبع ــارف – م ــاس، دار املع ــان عب ــق: إحس ــوىف: 456هـــ(، حتقي )املت
ــخ  ــون التاري ــر يف عي ــل األث ــوم أه ــح فه ــاب: )/48)1 – 49)1، تلقي ــة األصح ــتيعاب يف معرف االس

ــة: 10/ 105 – 106.  ــة والنهاي ــر: 1/)9، البداي والس
))( العــن، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري )املتــوىف: 170هـــ(، 
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متــًرا(()1(.

وقــد كان أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( خيــرص التمــر عــى اليهــود وقصــة ذلــك 
نجدهــا عندمــا فتــح رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( خيــرب عنــوة بعد قتــال فقال 
ــا. َفَســاَقاُهْم رســول اهلل  لــه اليهــود: ))َيــا حُمَّمــُد، َنْحــُن َأْرَبــاُب النّْخــِل َوَأْهــُل امْلَْعِرَفــة هِبَ
ــَت  )صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم( خيــرب َعــَى َشــْطٍر ِمــْن الّتْمــِر َوالــّزْرِع، َوَكاَن َيــْزَرُع حَتْ
النّْخــِل، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم: ُأِقّرُكــْم َعَى َمــا َأَقّرُكــْم اهللُ(())(. 
وبذلــك صالــح أهلهــا فدفــع هلــم خيــرب بأرضهــا ونخلهــا مقاســمًة عــى النصــف، وصــار 
يرســل هلــم عبــد اهلل بــن رواحــة )رضــوان اهلل عليــه( يف كلِّ موســم خيــرص عليهــم أي: 
ُتُكــْم، َوإِْن ِشــْئُتْم  ْ يعــدُّ ويكيــل الثمــر، وكان يقــول هلــم: ))إِْن ِشــْئُتْم َخَرْصــُت َوَخرَّ
ــَمَواُت واألرض(())(، واســتمر عبــد اهلل  ــَذا َقاَمــِت السَّ ــوا: هِبَ مُتـُـويِن َفَقاُل ْ ــْم َوَخرَّ َخَرْصُت
ــة  ــهد يف معرك ــرب إىل أن استش ــل خي ــى أه ــرص ع ــه( خي ــوان اهلل علي ــة )رض ــن رواح ب
ــن  ــك ب ــم مال ــا اهليث ــه أب ــلم( مكان ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــث رس ــة، فبع مؤت
ــال  ــذا احل ــى ه ــتمر ع ــود واس ــى اليه ــرص ع ــار خي ــه(، وص ــوان اهلل علي ــان )رض التيه
ــه وســلم(، فآلــت الســلطة إىل أيب بكــر  ــه وآل إىل أن استشــهد رســول اهلل )صــى اهلل علي

حتقيــق: د مهــدي املخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، )د ط(، )د ت(: 4/)18، 
ينظــر: مجهــرة اللغــة،: أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )املتــوىف: 1))هـــ(، حتقيــق: رمــزي 

ــة: األوىل، 1987م: 585/1 ــروت، الطبع ــن – ب ــم للمالي ــي، دار العل ــر بعلبك من
ــوىف:  ــارايب )املت ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت )1( الصح
)9)هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 

هـــ  - 1987 م: )/5)10
))( املغازي: )/690

ــة  ــوىف: 79)هـــ(، دار ومكتب ــاَلُذري )املت ــن داود الَب ــر ب ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــدان، أمح ــوح البل ــر: فت ))( ينظ
اهلــالل- بــروت، 1988 م: 7/1) – 8).
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فبعــث إىل أيب اهليثــم وطلــب منــه أن خيــرص الثمــر عــى يــود خيــرب كــا كان عــى عهــد 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ولكــنَّ أبــا اهليثــم رفــض ذلــك، فقــال لــه أبــو 
ــُت إَِذا  ــاَل: إيِنِّ ُكنْ ــْد َخَرْصــَت لَِرُســوِل اهلل؟! َفَق بكــر متســائاًل عــن ســبب امتناعــه: ))َق
َخَرْصــُت لَِرُســوِل اهلل َفَرَجْعــُت َدَعــا اهلل يل. قــال فرتكــه(()1(، ويف روايــة أخــرى ))دعــا 

يل بالربكــة(())(.

هــذه احلادثــة حتمــل دالالت كثــرة منهــا: أنَّ أبــا اهليثــم مالــك بــن التيهــان )رضــوان 
اهلل عليــه( كان يتمتَّــع باألمانــة والتقــوى وحســن الســلوك، وهلــذا بعثــه رســول اهلل 
ــة  ــذه احلادث ــف ه ــك تكش ــود، وكذل ــى اليه ــا ع ــلم( خارًص ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي )ص
أنَّ أبــا اهليثــم كان عــى وعــي ودرايــة بأصــول احلســاب واملكيــال، ولــو مل يكــن كذلــك مل 
ــا رفضــه لطلــب أيب بكــر وتعليلــه لذلك  يبعثــه الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(. أمَّ
الرفــض فهــا عالمتــا اســتفهام كبرتــان، وخصوًصــا ردِّ أيب اهليثــم عــى تســاؤل أيب بكــر 
ــه  بــأن قــال لــه ))إيِنِّ ُكنـْـُت إَِذا َخَرْصــُت لَِرُســوِل اهلل َفَرَجْعــُت َدَعــا اهلل يل بالربكــة((. وكأنَّ
ــا  ــك وإنَّ ــم بذل ــو اهليث ــِف أب ــاء يل، ومل يكت ــاًل بالدع ــت مؤه ــك لس ــه أنَّ ــول ل أراد أن يق
تنــصُّ الروايــة عــى انرافــه وتركــه أليب بكــر بعــد هــذا القــول مبــارشًة. ويف مجلــة القــول 
يمكــن أن نفهــم مــن هــذه احلادثــة معارضــة أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( لسياســة أيب 

ــه مل يكــن يــرى فيــه الســلطان الرعــي الــذي جيــوز العمــل معــه. بكــر وســلطته، وأنَّ

ــارض إلدارة  ــه( املع ــوان اهلل علي ــان )رض ــن التيه ــم ب ــن أيب اهليث ــف م ــذا املوق وه
ل وهلــٍة يتعــارض مــع موقــف آخــر أليب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه(  أيب بكــر نــراه يف أوَّ
ــل  ــم أرض ونخ ــه إىل تقيي ــر حكومت ــر يف ع ــه األخ ــاب، إذ انتدب ــن اخلط ــر ب ــع عم م

)1( الطبقات الكربى: )/)4)، سر أعالم النبالء: 190/1.
))( مرآة الزمان يف تواريخ األعيان: 45/5)
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يــود خيــرب عندمــا أراد إجالءهــم إىل الشــام، فوافــق أبــو اهليثــم عــى ذلــك، وكان ضمــن 
املجموعــة املكلفــة بالتقييــم التــي كانــت تتألــف منــه ومــن فــروة بــن عمــرو وزيــد بــن 
م عليهــم، وقــد ُقيَّمــت األرض بنخلهــا مخســن ألــف  ــه كان املقــدَّ ثابــت، ويبــدو أنَّ

ــمَّ أجالهــم إىل الشــام)1(. درهــم، فدفــع عمــر ألهــل خيــرب نصــف املبلــغ ث

ومــن هنــا ينبثــق اإلشــكال، فلــاذا رفــض أبــو اهليثــم طلــب أيب بكــر وقبــل طلــب 
ــة وخصوًصــا املوالــن  ــأنَّ الصحاب ــاب عــى ذلــك ب ــن اخلطــاب، ويمكــن أن جُي عمــر ب
مــون مصلحــة اإلســالم يف تعاملهــم مــع  ألهــل البيــت )عليهــم الســالم( كانــوا ُيقدِّ
ــه عــرض  ــا يف طلــب أيب بكــر فإنَّ ــان(، وإذا دققن ــو بكــر، عمــر، عث ــة )أب ام الثالث احلــكَّ
ــتمر يف كلِّ  ــرص مس ــا؛ ألنَّ اخل هل ــة وعاَّ ــي الدول ــد موظف ــون أح ــم أن يك ــى أيب اهليث ع
موســم ولذلــك يتطلــب أن يتعهــد شــخص بمهامــه، ويكــون ارتباطــه باحلاكــم مبــارشة 
أو ببيــت املــال، وكذلــك يف اخلــرص عوائــد ماليَّــة يأخذهــا صاحبــه مــن اليهود وُيســلِّمها 
ــه ال يريــد أن  للحكومــة. وهنــا يمكــن أن ُيقــال بــأنَّ أبــا اهليثــم رفــض طلــب أيب بكــر ألنَّ

يكــون أحــد املصــادر املاليــة التــي تعتمــد عليهــا حكومتــه.

ــة  ت ــة مؤقَّ ــا كان جلن ــم، وإنَّ ــو اهليث ــا أب ــة يتقلَّده ــن وظيف ــم يك ــر فل ــب عم ــا طل وأمَّ
تتــوىلَّ تقييــم أرض معينــة ثــمَّ بعــد ذلــك حُتــلُّ تلقائًيــا، وكذلــك إجــالء اليهــود مــن املدينة 
ــر املــال الــذي جــاء مــن العــراق - يعــدُّ بحــدِّ ذاتــه عمــاًل يصــبُّ يف  املنــورة - بعــد توفُّ
خدمــة اإلســالم؛ ألنَّ األرض ســتؤخذ مــن اليهــود وُتعطــى للمســلمن، ولذلــك مل يــَر 

أبــو اهليثــم بحســب هــذه القــراءة إشــكااًل يف مشــاركته بالتقييــم.

رابًعا/ غزوة تبوك:

مــن احلــوادث التــي ورد ذكــر أيب اهليثــم فيهــا مــا جــرى يف غزوة تبــوك مــن أنَّه )صى 

)1( ينظر: املغازي: )/ 718
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اهلل عليــه وآلــه وســلم( نــزل بجيشــه ))عــى غــر مــاء وهــم نحــو ثالثــن ألًفــا فعطشــوا 
وشــكوا ذلــك إليــه فبعــث أبــا قتــادة وأبــا طلحــة وســاك بــن خرشــنة وســعد بــن عبــادة 
ــمَّ رجعــوا ومل جيــدوا شــيئا، وبلــغ العطــش  ــم الظهــرة، ث ــوا إىل قائ يلتمســون املــاء فغاب
مــن النــاس واخليــل والــدواب، فصــى بأصحابــه متيمــًا، فلــاَّ فــرغ شــكوا إليــه العطــش 
فبعــث أســيد بــن حضــر وأســامة يلتمســون املــاء مــن األعــراب، فقــال املنافقــون: 
ــه  ــل )علي ــاه جربي ــاء، فأت ــق إىل امل ــدري الطري ــو ال ي ــاء وه ــار الس ــرب بأخب ــًدا خي إّن حمم
الســالم( فأخــربه بقوهلــم وســاهم لــه، فشــكى ذلــك إىل ســعد بــن عبــادة فقــال ســعد: 
إن شــئت رضبــت أعناقهــم، فقــال: »ال يتحــدث النــاس أنَّ حممــًدا يقتــل أصحابــه ولكــن 
نحســن صحبتهــم مــا أقامــوا معنــا«، ثــم قــال أليب اهليثــم بــن التيهــان وأيب قتــادة وســهيل 
بــن بيضــاء، يســتعرضون الطريــق ويأخــذون عــى الكثيــب فتقفــوا ســاعًة فــإنَّ عجــوزا 
مــن األعــراب متــر بكــم عــى ناقــة هلــا معهــا ســقاء مــن مــاء فأطعموهــا واشــرتوا منهــا 
بــا عــّز وهــان وجيئــوا هبــا مــع املــاء«، فمضــوا حتَّــى بلغــوا املوضــع الــذي وصــف هلــم 
فــإذا باملــرأة فقالــوا: تبيعينــا هــذا املــاء؟ قالــت: أنــا وأهــيل أحــوج إىل املــاء منكــم، فطلبــوا 
إليهــا أن تــأيت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم( مــع املــاء فأبــت وقالــت: إن 
ــى حــاءوا هبــا مــع  هــذا لســاحر، خــر األشــياء أن ال أراه وال يــراين فشــدوا وثاقهــا حتَّ
ــوا  ــال: »خل ــه[ وســلم( ق ــدي رســول اهلل )صــى اهلل عليه]وآل ــن ي ــا وقفــت ب ــاء، فل امل
عنهــا، وقــال هلــا: تبيعــني هــذا املــاء؟« قالــت: إن أهــيل أحــوج إليــه منكــم، قــال: »فــأذين 
ــات  ــادة: »ه ــال أليب قت ــأنكم، فق ــت: ش ــه«، قال ــت ب ــا جئ ــك ك ــرن ذل ــه وليص ــا في لن
امليضــأة«، فقربــت إليــه فحــل الســقاء وتفــل فيــه وصــب يف امليضــأة فوضــع يــده فيــه ثــم 
قــال: »ادنــوا فخــذوا«، فجعــل املــاء يزيــد والنــاس يأخــذون حتــى مــا أبقــوا معهــم ســقاء 
إاّل مــأوه وأرووا خليهــم وأبلهــم وامليضــأة مــأى، ثــمَّ زاد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
]وآلــه[ وســلم( يف الســقاء حتــى مــأه وبقــي يف امليضــأة ثلثــاه، ثــمَّ توضــأوا كلهــم حــن 
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أصبحــوا وهــو يزيــد وال ينقــص(()1(.

ــة مــن الدالئــل عــى معاجــزه وصــدق نبوتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه  وهــذه القصَّ
ــول اهلل  ــل رس ــد رس ــكان أح ــا ف ــه( منه ــوان اهلل علي ــم )رض ــا دور أيب اهليث ــلم(. وأم وس
ــول اهلل  ــزة لرس ــذه املعج ــرض ه ــن ح ــكان ممّ ــوز ف ــلم( إىل العج ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي )ص

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي )ص

خامًسا/ ضيافته لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:

ُعــِرف أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان بصاحــب الضيافــة))(، وذلــك أنَّ رســول اهلل 
ــة اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( يف  ــا عليــه بمعيَّ )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( نــزل ضيًف
ــا، فأتــى  حادثــٍة خُلصــت بــأنَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ))أصبــح طاوًي
فاطمــة )عليهــا الســالم( فــرأى احلســن واحلســن )عليهــا الســالم ( يبكيــان مــن اجلــوع، 
ــه الســالم( إىل دار أيب  وجعــل يزقَّهــا بريقــه حتــى شــبعا ونامــا، فذهــب مــع عــيل )علي
ــدي  ــك إالَّ وعن ــي وأصحاب ــب أن تأتين ــت أح ــا كن ــول اهلل م ــا برس ــال: مرحًب ــم فق اهليث
ــى حســبت  ــه يف اجلــران، فقــال: أوصــاين جربئيــل باجلــار حتَّ شء وكان يل شء ففرقت
أنــه ســيورثه، قــال: فنظــر النبــي إىل نخلــة يف جانــب الــدار فقــال: يــا أبــا اهليثــم تــأذن يف 
ــه لفحــل ومــا محــل شــيئا قــط شــأنك بــه، فقــال: يــا  هــذه النخلــة؟ فقــال: يــا رســول اهلل إنَّ
عــيل اتينــي بقــدح مــاء فــرب منــه ثــم مــج فيــه ثــم رش عــى النخلــة فتملــت أغداًقــا مــن 
بــر ورطــب مــا شــئنا، فقــال: ابــدؤا باجلــران، فأكلنــا ورشبنــا مــاًء بــارًدا حتــى رشبنــا 

)1( أعــالم النبــوة، أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر باملــاوردي 
)املتــوىف: 450هـــ(، دار ومكتبــة اهلــالل – بــروت، الطبعــة: األول - 1409هـــ: 119/1 – 0)1

))( ينظــر: معرفــة الصحابــة: 447/5)، معجــم الصحابــة: 5/)18، تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل 
وامللــوك، وصلــة تاريــخ الطــربي(: 447/4.
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وروينــا، فقــال: يــا عــيل هــذا مــن النعيــم الــذي يســألون عنــه يــوم القيامــة، يــا عــيل تــزود 
ــميها  ــا نس ــة عندن ــك النخل ــت تل ــا زال ــال: ف ــن. ق ــن واحلس ــة واحلس ــن وراك لفاطم مل

نخلــة اجلــران حتــى قطعهــا يزيــد عــام احلــرة(()1(.

ــه )صــى اهلل عليــه وآلــه  ويبــدو أنَّ هــذه الضيافــة مل تكــن األخــرة، إذ ُيــروى أنَّ
وســلم( نــزل ضيًفــا بمعيَّــة أيب بكــر وعمــر عــى أيب اهليثــم مالــك بــن التيهــان، يف روايــة 
يذكرهــا املؤرخــون وأصحــاب الرتاجــم، وتتلخــص هــذه احلادثــة بخــروج النبــي حممــد 
ــد ســؤاله عــن  ــأيب بكــر وعمــر، وعن ــن داره فيلتقــي ب ــه وســلم( م ــه وآل )صــى اهلل علي
ســبب خروجهــا شــكيا لــه مــا أصاهبــا مــن اجلــوع، وعنــد ذلــك قــال هلــا: ))اْنَطَلُقــوا 
ــاِء، َومَلْ َيُكــْن  ، َوَكاَن َرُجــاًل َكثـِـَر النَّْخــِل َوالشَّ ْيَثــِم ْبــِن التَّْيَهــاِن اأْلَْنَصــاِريِّ إىَِل َمنْــِزِل َأِب اهْلَ
ــُدوُه، َفَقاُلــوا اِلْمَرَأتِــِه: َأْيــَن َصاِحُبــِك؟ َفَقاَلــِت: اْنَطَلــَق َيْســَتْعِذُب َلنَــا  َلــُه َخــَدٌم، َفَلــْم جَيِ
ــيَّ  ــِزُم النَّبِ ــاَء َيْلَت ــمَّ َج ــا، ُث ــا، َفَوَضَعَه ــٍة َيْزَعُبَه ــِم بِِقْرَب ــو اهْلَْيَث ــاَء َأُب ــوا َأْن َج ــْم َيْلَبُث ــاَء، َفَل امْلَ
ــِه، ُثــمَّ اْنَطَلــَق هِبـِـْم إىَِل َحِديَقتـِـِه َفَبَســَط  يــِه بَِأبِيــِه َوُأمِّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم( َوُيَفدِّ
ــِه  ــيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــٍو))( َفَوَضَعــُه، َفَقــاَل النَّبِ ــٍة َفَجــاَء بِِقنْ ــَق إىَِل َنْخَل ــمَّ اْنَطَل هَلُــْم بَِســاًطا، ُث
ــوَل اهلل، إيِنِّ َأَرْدُت َأْن  ــا َرُس ــاَل: َي ــِه؟« َفَق ــْن ُرَطبِ ــا ِم ــَت َلنَ ْي ــاَل َتنَقَّ ــلََّم(: »َأَف ــه[ َوَس ]وآل
ــاَل )َصــىَّ  ــاِء. َفَق ــَك امْلَ ــْن َذلِ ــوا ِم ُب ــوا َورَشِ ِه، َفَأَكُل ــْرِ ــِه َوُب ــْن ُرَطبِ وا ِم ُ ــرَّ ــاُروا، َأْو خَتَ َت خَتْ
ــُه  ــَأُلوَن َعنْ ــِذي ُتْس ــِم الَّ ــِن النَِّعي ــِدِه ِم ــِي بَِي ــِذي َنْف ــَذا َوالَّ ــلََّم(: »َه ــه[ َوَس ــِه ]وآل اهللُ َعَلْي
ــْم  ــَع هَلُ ــِم لَِيْصنَ ــو اهْلَْيَث ــَق َأُب ــاِرٌد«. َفاْنَطَل ــاٌء َب ــٌب، َوَم ــٌب َطيِّ ــاِرٌد َوُرَط ــلٌّ َب ــِة ظِ ــْوَم اْلِقَياَم َي
«، َفَذَبــَح هَلـُـْم  َطَعاًمــا. َفَقــاَل النَّبـِـيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم(: »َل َتْذَبَحــنَّ َذاَت َدرٍّ

)1( مناقــب آل أيب طالــب، ابــن شــهر آشــوب )املتــوىف: 588هـــ(، حتقيــق: تصحيــح ورشح ومقابلــة: جلنــة من 
أســاتذة النجــف األرشف، احليدريــة - النجف األرشف، 76)1هـــ - 1956م: 105/1.

))( الِقنُْو: عذق التمر با عليه من الرطب، واجلمع: القنِْوان واأَلْقنُاء. ينظر: العن: 17/5)
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ــْل  ــلََّم(: »َه ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــاَل )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــوا، َفَق ــا َفَأَكُل ــْم هبَِ ــا، َفَأَتاُه ــا)1( َأْو َجْدًي َعنَاًق
ــا«.  ــا َســْبٌي َفْأتِنَ ــإَِذا َأَتاَن ــاَل: »َف ــاَل: اَل. َق ــَك َخــاِدٌم؟« َق َل

َفــُأيِتَ النَّبِــيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم( بَِرْأَســْنِ َلْيــَس َمَعُهــَا َثالـِـٌث، َفَأَتــاُه َأُبــو 
ــا َرُســوَل  ــاَل: َي ــَا« َفَق ــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم(: »اْخــَرْ ِمنُْه ــيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــاَل النَّبِ ــِم، َفَق اهْلَْيَث
اهلل، اْخــرَتْ يِل. َفَقــاَل النَّبِــيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم(: »إِنَّ امْلُْسَتَشــاَر ُمْؤَتـَـٌن، ُخــْذ 

، َواْســَتْوِص بِــِه َمْعُروًفــا«.  َهــَذا َفــإِنِّ َرَأْيُتــُه ُيَصــيلِّ

َهــا بَِقــْوِل َرُســوِل اهلل )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[  ــِه، َفَأْخرَبَ َفاْنَطَلــَق َأُبــو اهْلَْيَثــِم إىَِل اْمَرَأتِ
َوَســلََّم(، َفَقاَلــِت اْمَرَأُتــُه: َمــا َأْنــَت بَِبالـِـٍغ َحــقَّ َمــا َقــاَل فِيــِه النَّبـِـيُّ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ 
َوَســلََّم( إاِلَّ بـِـَأْن َتْعتَِقــُه َقــاَل: َفُهــَو َعتِيــٌق، َفَقــاَل )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوَســلََّم(: »إِنَّ اهلل 
ــِر،  ــِن امْلُنَْك ــاُه َع ــُروِف َوَتنَْه ــُرُه بِامْلَْع ــٌة َتْأُم ــاِن: بَِطاَن ــُه بَِطاَنَت ــًة إِلَّ َوَل ــا َوَل َخلِيَف ــْث َنبِيًّ َلْ َيْبَع

ــوِء َفَقــْد ُوِقــَي«(())(. َوبَِطاَنــٌة َل َتْأُلــوُه َخَبــاًل، َوَمــْن ُيــوَق بَِطاَنــَة السُّ

يت عنــاق. ينظــر: الشــاء،  ى ولــد الشــاة مــن املعــز جــدي إذا كان ذكــًرا، وإن كانــت أنثــى ُســمِّ )1( ُيســمَّ
ــق  ــه وعل ــوىف: 16)هـــ(، حقق ــن أصمــع )املت ــن عــيل ب ــب ب ــن قري ــد امللــك ب ــو ســعيد عب األصمعــي أب
عليــه وقــدم لــه: الدكتــور صبيــح التميمــي، دار أســامة - لبنــان/ بــروت، الطبعــة: األوىل - 1407هـــ 

.5( 1987م:   -
ــاك،  ــن الضح ــى ب ــن موس ــْورة ب ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــة، حمم ــل املصطفوي ــة واخلصائ ــائل املحمدي ))( الش
الرتمــذي، أبــو عيســى )املتــوىف: 79)هـــ(، حتقيــق: ســيد بــن عبــاس اجلليمــي، املكتبــة التجاريــة، مصطفى 
ــوة،  ــل النب ــر: دالئ ــة: األوىل، )141 هـــ - )199 م: 10/1)، ينظ ــة، الطبع ــة املكرم ــاز- مك ــد الب أمح
ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(:  أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ
60/1) – 61)، غوامــض األســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املســندة، أبــو القاســم خلــف 
بــن عبــد امللــك بــن مســعود بــن بشــكوال اخلزرجــي األنصــاري األندلــي )املتــوىف: 578هـــ(، حتقيــق: د. 
عــز الديــن عــيل الســيد، حممــد كــال الديــن عــز الديــن، عــامل الكتــب – بــروت، الطبعــة: األوىل، 1407: 

ــة: 506/8 – 507. ــة والنهاي )/8)6 – 9)6، البداي
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ــه  ــوا قــال هلــم النبــي حممــد )صــى اهلل علي ــا أكلــوا ورشب ــم ملَّ ــة أخــرى أهنَّ ويف رواي
ــُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة: ظِــلٌّ  ــِذي ُتْســَأُلوَن َعنْ ــِدِه النَِّعيــِم الَّ ــِذي َنْفــِي بَِي وآلــه وســلم(: »َهــَذا َوالَّ

ــاِرٌد«)1(. ــاٌء َب ــٌب، َوَم ــاِرٌد، َوُرَطــٌب َطيِّ َب

وذكــرت ضيافــة أخــرى للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أليب اهليثــم، وذلــك 
ــه دخــل يوًمــا صائًفــا، ومعــه أبــو بكــر عــى أبــى اهليثــم فقــال لــه: ))هــل مــن مــاء بــارد؟  أنَّ
ــم قــال  ــه، وســقاه، ث ــز ل ــه عــى لبــن عن ــه الثلــج، فصــب من ــه مــاء كأن ــاه بشــجب في فأت
لــه: إّن لنــا عريًشــا بــارًدا فقــل فيــه يــا رســول اهلل عندنــا، ونضحــه باملــاء، فدخلــه وأبــو 
بكــر، وأتــى أبــو اهليثــم بألــوان مــن الرطــب: عجــوة وابــن طــاب، وأمهــات جراذيــن، 
ثــم جاءهــم بعــد ذلــك بجفنــة مملــوءة ثريــدا عليهــا العــراق، فــأكل رســول اهلل )صــى اهلل 
عليه]وآلــه[ وســلم(... وأكلنــا... فلــاَّ حــرضت الصــالة، صــى بنــا رســول اهلل )صــى 
ــّلم  ــم س ــا، ث ــم خلفن ــى اهليث ــة أب ــم، وزوج ــى اهليث ــت أب ــلم( يف بي ــه[ وس ــه ]وآل اهلل علي
وعــاد إىل العريــش، فصــى فيــه ركعتــن بعــد الظهــر ورأيتــه ينصــب اليمنــى مــن رجليــه، 

ويفــرتش اليــرى(())(.

وكذلــك روي َعــْن ِكالِب ْبــِن َعْبــِد اهلل، ))َقــاَل: َصنـَـَع َأُبــو اهْلَْيَثِم ْبــُن التَّيَِّهــاِن َطَعاًما، 

)1( أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري، عــز الديــن ابــن األثــر )املتــوىف: 0)6هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد معوض - 
عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 1415هـــ - 1994 م: 5/)1، ينظــر: 
ــن  ــد اهلل ب ــلم، عب ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــائل الرس ــول إىل ش ــائل الوص ــى وس ــؤل ع ــى الس منته
ســعيد بــن حممــد عبــادي الّلحجــي احلرضمــّي الشــحاري، ثــم املراوعــي، ثــم املكــي )املتــوىف: 1410هـــ(، 

دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: الثالثــة، 6)14 هـــ - 005) م: )/)1).
ــادر،  ــد الق ــن عب ــيل ب ــن ع ــد ب ــاع، أمح ــدة واملت ــوال واحلف ــوال واألم ــن األح ــي م ــا للنب ــاع ب ــاع األس ))( إمت
أبــو العبــاس احلســيني العبيــدي، تقــي الديــن املقريــزي )املتــوىف: 845هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد احلميــد 

ــة: األوىل، 0)14 هـــ - 1999 م: 49/7) – 50) ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي ــي، دار الكت النمي
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ْبنَــا، َقــاَل:  َفَدَعــا َرُســوَل اهلل )َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه ]وآلــِه[ َوَســلََّم( َوُكنَّــا َمَعــُه، َفَلــاَّ َأَكْلنَــا َورَشِ
َكــِة،  ٍء َنثِيُبــُه؟ َقــاَل: »اْدُعــوا اهلل َلــُه بِاْلَبَ »َأثِيُبــوا َأَخاُكــْم«، َقاُلــوا: َيــا َرُســوَل اهلل، بِــَأيِّ َشْ

َكــِة، َفَذلـِـَك َثَواُبــُه«(()1(. اَبــُه، ُثــمَّ ُدِعــَي َلــُه بِاْلَبَ َب َشَ ُجــَل إَِذا َأَكَل َطَعاَمــُه، َوَشِ َفــإِنَّ الرَّ

وهــذه الضيافــات املتكــررة مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أليب اهليثم 
)رضــوان اهلل عليــه( تــدلُّ عــى املنزلــة الرفيعــة التــي كان يتمتــع هبــا أبــو اهليثــم )رضــوان 
اهلل عليــه( عنــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وكذلــك حبَّــه لــه. ال ســيَّا نجــد 
أنَّ بعــض هــذه الضيافــات كان الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هــو مــن يبــادر 

هبــا فيذهــب إىل أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( فينــزل عليــه ضيًفــا.

سادًسا/ بئر أبي اهليثم:

ــن  ــا م ــار أرشفه ــه، فيخت ــادر طعام ــن مص ــث ع ــه إىل البح ــان بفطرت ــعى اإلنس يس
ــر  ــيدقِّق أكث ــه س ــلًا فإنَّ ــان مس ــذا اإلنس ــو كان ه ــدر، ول ــة واملص ــوع والنظاف ــث الن حي
يــة والطهــارة، ويــزداد األمــر  بالبحــث عــن مصــدر الطعــام، وُيضــاف إىل مــا ســبق احللِّ
أكثــر تدقيًقــا كلــا ازدادت منزلــة اإلنســان الدينيــة واالجتاعيــة إىل أن نصــل إىل رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وهــو ســيد اخللــق وأفضلهــم، وهــذا األمــر جيعــل منــه 
أكثــر حرًصــا يف البحــث والتدقيــق عــن مصــدر طعامــه ورشابــه، ولــو ثبــت أنَّ رســول 
ــإنَّ  ــره ف ــرب دون غ ــأكل أو ال ــدًرا ل ــار مص ــلم( اخت ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص

ــا ســمو ورفعــة ذلــك املصــدر. ذلــك سيكشــف لن

ولــو تتبَّعنــا تارخيًيــا عــن املصــدر الــذي كان يــرب منــه رســول اهلل )صــى اهلل 
ــاِن  ــِن التَّيَِّه ــِم ْب ــِر َأيِب اهْلَْيَث ــْن َجاِســَم بِْئ ُب ِم ــْرَ ــه كان ))َي ــا أنَّ عليــه وآلــه وســلم( لوجدن

)1( أسد الغابة يف معرفة الصحابة: 465/4.
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ــره  ــال بئ ــم، إذ ن ــاف إىل أيب اهليث ــة ُتض ــذه فضيل ــا))(. وه ــا َطيًِّب ــَج(()1(، َوَكاَن َماُؤَه بَِراتِ
ــدلُّ عــى  ــا ي ــه، ممَّ ــه وســلم( فــكان يــرب من ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــار النب رشف اختي
ــة  ــا الديني ــالمة صاحبه ــى س ــدلَّ ع ــن أن ي ــك يمك ــا، وكذل ــر ونقاوهت ــذه البئ ــارة ه طه
والعقديــة، ولــو مل يكــن كذلــك ملــا رشب منهــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(.

)1( الطبقــات الكــربى: 90/1)، ينظــر: تاريــخ املدينــة البــن شــبة، عمــر بــن شــبة )واســمه زيــد( بــن عبيــدة 
بــن ريطــة النمــري البــري، أبــو زيــد )املتــوىف: )6)هـــ(، حتقيــق: فهيــم حممــد شــلتوت، )د ط(، )د ت( 

99)1 هـ: 69/1. 
))( الطبقات الكربى: 91/1).
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ض رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( إىل حمــاوالت اغتيــال كثــرة مــن  تعــرَّ
ــا  مركــي قريــش واليهــود، ومل تقــف حمــاوالت االغتيــال عنــد املركــن واليهــود، وإنَّ
جتاوزهتــم إىل بعــض مــن ينتمــي إىل اإلســالم ظاهــًرا، فقــاد بعضهــم حماولــة اغتيــال النبــي 
حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك، وقــد أشــار القــرآن 
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ْ
ْيِهــْم َوَمأ

َ
ــْظ َعل

ُ
ل

ْ
َواغ

ْن 
َ
 أ

َّ
ــوا إاِل ــوا َومــا َنَقُم

ُ
ــْم يَنال

َ
ــا ل ــوا بِم ــاِمِهْم َوَهمُّ ــَد إِْس ــُروا َبْع َف

َ
ــِر َوك ُكْف

ْ
ــَة ال ــوا َكَِم

ُ
قال

ْبُهــُم اهلل  ــْوا ُيَعذِّ
َّ
ُهــْم َوإِْن َيَتَول

َ
ــإِْن َيُتوُبــوا يَــُك َخــْرًا ل

َ
ْضلِــِه ف

َ
ُ ِمــْن ف

ُ
ناُهــُم اهلل َوَرُســول

ْ
غ

َ
أ

.)1(ْرِض ِمــْن َوِلٍّ َوال نَِصــٍر
َ ْ
ُهــْم ِف ال

َ
ِخــَرةِ َومــا ل

ْ
نْيــا َوال ِلًمــا ِف ادلُّ

َ
َعذابًــا أ

ــوا ))مــن الفتــك بالرســول وهــو أنَّ مخســة 
ُ
ــْم يَنال

َ
ــا ل ــوا بِم ــه تعــاىل: َوَهمُّ فقول

ــوادي إذ  ــه إىل ال ــن راحلت ــوه ع ــوك أن يدفع ــن تب ــه م ــد مرجع ــوا عن ــم توافق ــر منه ع
تســنم العقبــة بالليــل، فأخــذ عــار بــن يــاس بخطــام راحلتــه يقودهــا وحذيفــة خلفهــا 
ــالح  ــة الس ــل وقعقع ــاف اإلب ــع أخف ــة بوق ــمع حذيف ــك إذ س ــا كذل ــا ه ــوقها، فبين يس

)1( سورة التوبة: اآليتان )74-7.
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ــوا(()1(. ــداء اهلل، فهرب ــا أع ــم ي ــم إليك ــال: إليك فق

ــِة َرُســوِل اهلل  ــُت آِخــًذا بِِخَطــاِم َناَق قــال حذيفــة بــن اليــان )رضــوان اهلل عليــه(: ))ُكنْ
ٌر  ــاَّ ــوُقُه، َوَع ــا: َأُس ــَة - َأْو َأَن ــوُق النَّاَق ٌر َيُس ــاَّ ــِه، َوَع ــوُد بِ َم َأُق ــلَّ ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــىَّ اهلل َعَلْي َص
ــاَل:  ــا، َق ــوُه فِيَه ُض ــِد اْعرَتَ ــا َق ــَرَ َراِكًب ــْي َع ــا بِاْثنَ ــإَِذا َأَن ــِة َف ــا بِاْلَعَقَب ــى إَِذا ُكنَّ ــوُدُه - َحتَّ َيُق
ــَن،  ــْوا ُمْدبِِري ــْم َفَولَّ َخ هِبِ ــَرَ ــْم َف ــلََّم( هِبِ ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــىَّ اهلل َعَلْي ــوَل اهلل )َص ــُت َرُس َفَأْنَبْه
ــا  ــا: اَل َي ــْوَم؟ ُقْلنَ ــُم اْلَق ــْل َعَرْفُت ــلََّم(: َه ــه[ َوَس ــِه ]وآل ــىَّ اهلل َعَلْي ــوُل اهلل )َص ــا َرُس ــاَل َلنَ َفَق
اَب. َقــاَل: َهــُؤَلِء امْلُنَافُِقــوَن إىَِل َيــْوِم  كَّ َرُســوَل اهلل، َقــْد َكاُنــوا ُمَتَلثِِّمــَن، َوَلُكنَّــا َقــْد َعَرْفنـَـا الــرِّ
ــوا َرُســوَل اهلل ِف اْلَعَقَبــِة،  اْلِقَياَمــِة، َوَهــْل َتــْدُروَن َمــا َأَراُدوا؟ ُقْلنَــا: اَل. َقــاَل: »َأَراُدوا َأْن َيْزمَحُ
َفُيْلُقــوُه ِمنَْهــا. ُقْلنَــا: َيــا َرُســوَل اهلل، َأَو اَل َتْبَعــُث إىَِل َعَشــاِئِرِهْم َحتَّــى َيْبَعــَث إَِلْيــَك ُكلُّ َقــْوٍم 
ــًدا َقاَتــَل بَِقــْوٍم َحتَّــى إَِذا  َث اْلَعــَرُب َبْينََهــا َأنَّ حُمَمَّ بـِـَرْأِس َصاِحبِِهــْم؟ َقــاَل: َل، َأْكــَرُه َأْن َتَتَحــدَّ
َبْيَلــِة. ُقْلنـَـا: َيــا َرُســوَل اهلل،  َأْظَهــَرُه اهلل ِبـِـْم َأْقَبــَل َعَلْيِهــْم َيْقُتُلُهــْم، ُثــمَّ َقــاَل: اللهــمَّ اْرِمِهــْم بِالدُّ

ــاِط َقْلــِب َأَحِدِهــْم َفَيْهلِــُك(())(. ــاٍر َيَقــُع َعــَى نَِي َبْيَلــُة؟ َقــاَل: ِشــَهاٌب ِمــْن َن َوَمــا الدُّ

)1( أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي البيضــاوي 
)املتــوىف: 685هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الرمحــن املرعشــيل، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت، الطبعــة: 
األوىل - 1418 هـــ: )/89، ينظــر: البحــر املديــد يف تفســر القــرآن املجيــد، أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد 
ــد  ــد عب ــق: أمح ــوىف: 4))1هـــ(، حتقي ــويف )املت ــايس الص ــري الف ــني األنج ــة احلس ــن عجيب ــدي ب ــن امله ب
ــر  ــة: 1419 هـــ: )/406، التفس ــرة، الطبع ــي – القاه ــاس زك ــن عب ــور حس ــالن، الدكت ــرش رس اهلل الق
الوســيط للقــرآن الكريــم، جمموعــة مــن العلــاء بــإرشاف جممــع البحــوث اإلســالمية باألزهــر، اهليئــة العامــة 
ـ = )199 م(: )/4)17. ـ = )197 م( - )1414 هــ لشــئون املطابــع األمريــة، الطبعــة: األوىل، ))9)1 هــ
ــم  ــري ث ــرش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــر الق ))( تفس
ــة، منشــورات  الدمشــقي )املتــوىف: 774هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي
حممــد عــيل بيضــون – بــروت، الطبعــة: األوىل - 1419 هـــ: 159/4، تاريــخ اإلســالم َوَوفيــات 

املشــاهر َواألعــالم: 4/1)4، ســر أعــالم النبــالء: )/49).
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ومؤامــرة العقبــة قــد ذكرهــا أهــل البيــت )عليهــم الســالم( وفصلــوا الــكالم فيهــا، 
ومــن ذلــك مــا روي عــن اإلمــام حممــد بــن عــيل الباقــر )عليهــا الســالم( يف روايــة طويلــة 
ــوا بالناقــة ف ثلثــي العقبــة  نأخــذ منهــا مــا يتعلــق بالبحــث، وهــو أنَّ املتآمريــن ملَّــا ))أحسَّ
ــة، فقــال  ــاب ف وجههــا فنزلــت وهلــا دوي كــدوي الرعــد، فنفــرت الناق دحرجــوا الدب
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: إنَّ اهلل معنــا فــأرسع أمــري املؤمنــني )صلــوات 
اهلل عليــه(، وكان يتلــوه مــن ورائــه ف الطريــق وقــال: لبيــك لبيــك يــا رســول اهلل، وتلقتــه 
الدبــاب فاقبــل يأخذهــا برجلــه فيطحنهــا واحــدة بعــد واحــدة، وضــج املهاجــرون 
واألنصــار فصــاح بــم أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(: ل ختافــوا ول حتزنــوا فقــد مكــروا 
ومكــر اهلل واهلل خــري املاكريــن. وكان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــد نــزل 
ــة ف  ــة ف العقب ــام الناق ــالم( زم ــه الس ــل )علي ــذ جبي ــا وأخ ــت نفوره ــة ف وق ــن الناق ع
ــجرة  ــخ والش ــة رصي ــِمع للناق ــة، وُس ــلك ف العقب ــب املس ــت بجان ــة كان ــان دوح أغص
ــا رســول اهلل قــد عقــد خطــام ناقتــك ف أغصــان، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل  ــادي ي تن
عليــه وآلــه وســلم(: يــا أخــي جبيــل مــا هــذه الدوحــة التــي تكلمنــي فقــال: يــا حبيــب 
ــم  ــوك إبراهي ــد أب ــا ول ــي حتته ــات األرض الت ــن نب ــة م ــة، أثل ــذه الدوح ــوله ه اهلل ورس
ــة، واهلل أذن هلــا أن تكلمــك فقــال  ــا رســول اهلل حمب ــه الســالم( وهــي لــك ي الليــل )علي
رســول اهلل: )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: اللهــمَّ بــارك ف األثــل كــا باركــت ف الســدر، 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــن رســول اهلل )ص ــة م ــالم( الناق ــه الس ــل )علي م جبي ــدَّ وق
ــحاب، وقــرب مــا كان بعيــًدا مــن مســلك هــذه  ــى ركبهــا وســار وهــي تــر كمــرِّ السَّ حتَّ
ــى صــار كاألرض البســيطة، قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(:  العقبــة حتَّ
ــع  ــة م ــاَّ صــاروا عــى ذروة العقب ــن واألنصــار، فل ــاِد باملهاجري ــا احلســن ن ــا أب ــك ي فديت
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( اجتمعــوا مــن حولــه، وقالــوا فدينــاك باآلبــاء 
واألمهــات يــا رســول اهلل مــا هــذا الكيــد ؟ ومــن أكادك ؟ فقــال هلــم رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم(: ســريوا عــى اســم اهلل وعونــه، وانزلــوا إىل األرض فــانِّ خمبكــم 
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بــذا الكيــد ومــن هــو أكادن، واملهاجــرون واألنصــار يظنــون ذلــك مــن مشكــي قريــش 
ادهــم زيــادة الثنــي عــش أصحــاب الدبــاب، فنزلــوا أكثــر النــاس واختــار رســول  ورصَّ
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ســبعني رجــاًل، فقــال هلــم: قفــوا معنــا ف ذروة العقبــة، 
فإنَّكــم تعلمــون مــا أنــا صانــع، فلــاَّ ل يبــَق غــري رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
ــبعون رجــاًل، قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: هــل  وأمــري املؤمنــني والسَّ
بــاب مــن  رأيتــم مــا صنــع هــؤلء األشــقياء الضالــون املضلــون مــن َكبِّهــم مــا كان ف الدِّ
ريــن نفورهــا  زادهــم، وطرحهــم فيهــا احلصــا وإرســاهلا ف وجــه النَّاقــة - ناقتــي - مقدِّ
ب وســقوطي عنهــا مــن ذروة العقبــة، فأهلــك وتقطُِّعنــي الناقــة، وقــصَّ عليهــم مــا قالــه 
ل أمرهــم إىل آخــره. ثــمَّ قــال:  بــاب، ومــا تشــاوروا فيــه مــن أوَّ الثنــا عــش أصحــاب الدِّ
ــا يكونــوا ُســعداء ف الدنيــا واآلخــرة كــا الثنــي عــش  إنِّ خمتــار منكــم اثنــي عــش نقيًب
ــاه الســبعون رجــاًل وقــال كل واحــٍد  بــاب أشــقياء ف الدنيــا واآلخــرة، فلبَّ أصحــاب الدِّ
منهــم: اللهــمَّ اجعلنــي مــن الثنــي عــش نقيًبــا، واختــار رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــان  ــن التيه ــك ب ــم مال ــو اهليث ــم أب هل ــا: أوَّ ــش نقيًب ــي ع ــاًل اثن ــبعني رج ــن الس ــلم( م وس
األشــهيل األنصــاري، والــباء بــن مغــرور األنصــاري، واملنــذر بــن لــوذان، ورافــع بــن 
مالــك األنصــاري، وأســيد بــن حضــري، والعبــاس بــن عبــادة )بــن نضلــة األنصــاري(، 
ــن  ــال ب ــاري، وس ــزام األنص ــن ح ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــيل، وعب ــت النوف ــن الصام ــادة ب وعب
ــال  ــنوي. فق ــاح الش ــالل ري ــا، وب ــن ورق ــع ب ــب، وراف ــن كع ــي، وأب ب ــري الزرج عم
حذيفــة بــن اليــان: واهلل مــا حســدُت أحــًدا ول خلقنــي اهلل حاســًدا؛ ولكنِّــي ســألت اهلل 
ــا فــإنَّ هلل مــا يشــاء، فقــال  )عــزَّ وجــل( وتنيــت أن أكــون مــن هــؤلء الثنــي عــش نقيًب
ــده عــى  ــد اهلل، فمســح ي ــا عب ــا أب ــي ي ــه وســلم(: أدن منِّ ــه وآل رســول اهلل )صــى اهلل علي
ظهــره وقــال: مــا يكفيــك يــا أبــا عبــد اهلل يــا حذيفــة أن يعطيــك اهلل علــم املنايــا والباليــا 
إىل يــوم القيامــة ؟ فقــال: بــى يــا رســول اهلل وهلل احلمــد ولــك يــا رســول اهلل. ثــمَّ خــصَّ 
ــبعة ومخســني رجــاًل الباقــني مــن  رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( كاًل مــن السَّ
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ــبعني رجــاًل شــيًئا مــن فضلــه(()1(. السَّ

ــا  ــا وســعيًدا يف الدني ــر ألن يكــون نقيًب ــد ُاخت ــم ق ــا اهليث ــص أّن أب فيظهــر مــن هــذا النَّ
واآلخــرة، وكان لــه فضيلــة الســبق يف اختيــار النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( إذ 
كان أول االثنــي عــر اختيــاًرا مــن لــدن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وكذلــك 
ــه  ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم ــه النب ــة، إذ جعل ــذه الرواي ــم يف ه ــرى أليب اهليث ــة ُأخ ــد منقب توج
ــة النقبــاء اآلخريــن يف قبــال املتآمريــن عليــه، الذيــن خانــوه وأرادوا قتلــه  وآلــه وســلم( بمعيَّ
ــول اهلل  ــة لرس ــه أوىف الصحاب ــم وأصحاب ــا اهليث ــي أنَّ أب ــل يعن ــذا التقاب ــه، وه ــة في والوقيع
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وأقرهبــم منــه، وأخوفهــم عليــه، وأحرصهــم عــى ســالمته، 
وأكثرهــم طاعــة لــه، كــا الطــرف املقابــل املتآمــر الذيــن كانــوا أشــدَّ النــاس شــقاًء، وأكثرهــم 

حقــًدا عــى الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وأعظمهــم غــدًرا عليــه.

ــة؛ إذ  ــو النقاب ــم، وه ر أليب اهليث ــرَّ ــٍب تك ــن منص ــا ع ــف أيًض ــة تكش ــذا الرواي وه
ر اختيــاره نقيًبــا مــن لــدن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فكانــت املــرة  تكــرَّ
ــة بعــد عودتــه مــن معركــة تبــوك،  ــة، واألخــرى يف مؤامــرة العقب ــة الثاني األوىل يف العقب
ويف االثنــن كان االختيــار مــن لــدن اهلل تعــاىل عــى لســان النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم(، وهــذا يكشــف عــن علــوِّ منزلــة أيب اهليثــم ورشفــه وســؤدده، وقــد ذكرنــا 
ــه الضمــن، وقــد  ســابًقا معنــى النقيــب الــذي هــو: ))الرئيــس مــن العرفــاء وقــد قيــل: إنَّ
ــو  ــه الشــهيد عــى قومــه(())(. وهــذه اخلصــال ناهلــا أب ــل: إنَّ ــد قي ــه األمــن، وق ــل: إن قي

اهليثــم مرتــن.

ــر  ــة والن ــالغ للطباع ــة الب ــى: 4))(، مؤسس ــي، )املتوّفـ ــدان اخلصيب ــن مح ــن ب ــربى، احلس ــة الك )1( اهلداي
ــة، 1411هـــ - 1991: 80 – )8. ــة الرابع ــان، الطبع ــروت – لبن ــع - ب والتوزي

))( اخلصال: )49.
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املبحث اخلامس
منزلة أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(

أوًل: منزليية أبييي اهليثييم عنييد رسييول اهلل )صلييى اهلل عليييه وآلييه( وأميير املؤمنيين )عليه 
السالم(:

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــد رس ــدة عن ــة واح ــم بمنزل ــة كلَّه ــن الصحاب مل يك
ــا كانــوا متفاوتــن كاًل بحســب قابلياتــه اإليانيــة، ومــدى طاعتــه للرســول  وســلم(، وإنَّ
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ويمكــن لنــا أن نكتشــف حجــم املنزلــة التــي كان يتمتــع 
هبــا أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان )رضــوان اهلل عليــه( عنــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــىَّ اهلل  ــيَّ )َص ــه: ))إِنَّ النَّبِ ــول في ــم يق ــو اهليث ــث رواه أب ــق حدي ــن طري ــلم( ع ــه وس وآل

ــه(()1(. ــُه َواْلَتَزَم ــُه َفَقبََّل ــُه، َفاْعَتنََق ــلََّم( َلِقَي ــه[ َوَس ــِه ]وآل َعَلْي

إنَّ فعــل النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ليــس كســائر أفعــال النــاس؛ ملــا حيمــل 
ــه  ــى اهلل علي ــه )ص ــك فأفعال ــاىل، ولذل ــع اهلل تع ــيل م ــد تواص ــة، وبع ــمة تريعي ــن س م
وآلــه وســلم( تدخــل يف التريــع، ويرتتــب عليهــا آثــار دينيــة وعقائديــة. ولــو دققنــا يف 
ــة عنــد رســول اهلل  نــا ســننتهي إىل أنَّ أبــا اهليثــم كان عــى منزلــٍة خاصَّ احلديــث الســابق فإنَّ
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وهــذه املنزلــة إنَّــا حصــل عليهــا بفعــل مــا يتمتــع بــه مــن 
قــوة إيــاٍن ونفــاذ بصــرة وســالمة تقــوى، إذ إنَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( 
عندمــا يعانــق شــخًصا وُيقبلــه ثــمَّ يلتزمــه بــأن جيعلــه مــن رفقائــه، فــإنَّ ذلــك يمكــن أن 

)1( سر السلف الصاحلن إلساعيل بن حممد األصبهاين: 1/)66.
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ــه  يكــون لنــا قرينــة فيــا يــأيت مــن األزمــان عــى ســالمة هــذا الشــخص ونقــاء عقيدتــه، وأنَّ
ــة التــي تشــر إىل طريــق الرشــاد والــراط املســتقيم، ال ســيَّا أنَّ هــذا  مــن العالمــات احلقَّ

. ل ومل ُيغــرَّ اإلنســان اســتمرَّ عــى نقــاء العقيــدة فلــم يبــدِّ

والتــزام رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( لشــخص مــن الصحابــة فــإنَّ ذلك 
يعنــي أنَّ هــذا الشــخص مؤهــل ألن يدخــل إىل املدرســة النبويــة، وأنَّ النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( يــرى فيــه مــن املزايــا مــا جتعلــه مؤهــاًل لإلعــداد الرســايل؛ ولذلــك 
عمــل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــى احتــواء أيب اهليثــم ومــن بدرجتــه 
هــم ببعــض األحاديــث واملناقــب  هبــم إليــه، وبــثَّ فيهــم املعــارف الدينيــة، وكان خيتصُّ فقرَّ
دون غرهــم ملــا يمتلكــون مــن صفــاء العقيــدة وحســن الريــرة، ومــن ذلــك مــا رواه 
ــه  ــه وآل ــه( قــال: ))بعــث رســول اهلل )صــى اهلل علي ــر األنصــاري )رضــوان اهلل علي جاب
وســلم( إىل ســلان الفــاريس، واملقــداد ابــن األســود الكنــدي، وأب ذر جنــدب بــن جنــادة 
الغفــاري، وعــار بــن يــارس، وحذيفــة بــن اليــان، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتني، 
ــن التيهــان، األشــهيل، وأب الطفيــل عامــر بــن واثلــة، وســويد بــن  ــو اهليثــم مالــك ب وأب
ــى،  ــة ضح ــوم مجع ــا ي ــلمي، فحرضن ــد الس ــف، ويزي ــي حني ــان ابن ــهل وعث ــة، وس غفل
فلــاَّ اجتمعنــا بــني يديــه وأمــري املؤمنــني ) عليــه الســالم ( عــن يمينــه، أمــر )صلــوات اهلل 
عليــه( بــأن ل يدخــل أحــد، وكان أنــس ف ذلــك الوقــت خادمــه فأمــره بالنــرصاف إىل 
ــا  ــنَّ علين ــا: أبــشوا فــانَّ اهلل َم ــا بوجهــه الكريــم عــى اهلل وقــال لن ــمَّ أقبــل علين ــه، ث منزل
بفضلــه، وعلــم مــا ف أنفســنا مــن اإلخــالص لــه واإليــان بــه، والقــرار بوحدانيتــه 
وبمالئكتــه وكتبــه ورســله، وعلــم وفاكــم اجلنــة بغــري حســاب، أنتــم ومــن كان كــا أنتــم 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــر فرس ــال جاب ــة. ق ــوم القيام ــأيت إىل ي ــن ي ــى وم ــن م ــه م علي
ــل اهلل  ــه ولفض ــل لبكائ ــا تط ــري، ودموعن ــه جت ــا ودموع ــا وحيدثن ــلم( يبشن ــه وس وآل
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ــه الرقــة  ــا عن ــا الــكالم فقطعتن ــا، فســجدنا شــكًرا هلل، وأردن ــه بن ــا ورأفت ــه لن ــا ورمحت علين
والبــكاء، فقــال لنــا: فــإن بكيتــم قليــال لنضحككــم كثــرًيا، وإنِّ أبشكــم بــا أعلمــه منكم 
ــا ألخبكــم بــه، فجهرنــا  ــون مســألتي عنــه، ولــو فقدتــون وســألتم أخــي علًي أنَّكــم حتبُّ
بالبــكاء والشــكر والدعــاء، فقــال لنــا )عليــه الســالم(: حتاولــون مســألتي عــن بــد وكــون 
ــون  ــكان ول ك ــاؤه كان ول م ــل ثن ــاؤه وج ــت أس ــم اهلل( إنَّ اهلل تقدس ــوا )رمحك واعلم
ــاء أن  ــاَّ ش ــه، فل ــيء ل يشء مع ــه، م ــد ف أزليت ــه، صم ــد ف فردانيت ــواه أح ــه ول س مع
يلــق خلقنــي بمشــيئته... وقــال يل كــن فكنــت نــوًرا شعشــعانًيا أســمع وأبــرص وأنطــق 
بــال جســم ول كيفيــة، ثــمَّ خلــق منِّــي أخــي علًيــا، ثــمَّ خلــق منَّــا فاطمــة، ثــمَّ خلــق منِّــي 
ومــن عــيلٍّ وفاطمــة احلســن، وخلــق منَّــا احلســني ومنــه ابنــه عــيل، وخلــق منــه ابنــه حممــًدا، 
ــا، وخلــق منــه  وخلــق منــه ابنــه جعفــًرا، وخلــق منــه ابنــه موســى، وخلــق منــه ابنــه علًي
ــه ســميِّي  ــه ابن ــه احلســن، وخلــق من ــه ابن ــا، وخلــق من ــه علًي ــه ابن ــه حممــًدا، وخلــق من ابن
تــي، وحمــي ســنني ومعــدن ملتــي، ومــن وعــدن أن يظهــرن بــه عــى  وكنيــيِّ ومهــديِّ أمَّ
يــن كلــه، وحيــق بــه احلــق ويزهــق بــه الباطــل، إنَّ الباطــل كان زهوًقــا، ويكــون الديــن  الدِّ
ــل، وكان اهلل  ــس وعق ــق وح ــار ونط ــاع وأبص ــأرواح وأس ــواًرا ب ــا أن ــا فكنَّ ــه واصًب كل
الالــق ونحــن املخلوقــون، واهلل املكــون ونحــن املكونــون واهلل البــارئ ونحــن البيــة.. 
ــه  ــبَّح نفس ــاه، وس ــه فكبن ــبَّ نفس ــاه، وك ــه فهللن ــل نفس ــون، فهل ــون ل مفصول موصول
ســناه، ومحــد نفســه فحمدنــاه، ول يغيبنــا وأنوارنــا تتناجــى  فســبحناه، وقــدس نفســه فقدَّ
وتتعــارف مســمني متناســبني أزليــني ل موجوديــن، منــه بدأنــا وإليــه نعــود، نــور مــن نــور 
ــمَّ شــاء فمــدَّ األظلــة،  ــه، ث ــه، ل ننســى تســبيح، ول نســتكب عــن عبادت بمشــيئته وقدرت
وخلــق خلًقــا أطــواًرا مالئكــة وخلــق املــاء واجلــان، وعــرش عرشــه عــى األظلــة، وأخــذ 
مــن بنــي آدم مــن ظهورهــم ذريتهــم، وأشــهدهم عــى أنفســهم الســت بربكــم؟ قالــوا: 
بــى، كان يعلــم مــا ف أنفســهم واللــق أرواح وأشــباح ف األظلــة، يبــرصون ويســمعون 
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ويعقلــون فأخــذ عليهــم العهــد وامليثــاق ليؤمنــنَّ بــه وبمالئكتــه وكتبــه ورســله، ثــمَّ جتــىَّ 
هلــم وجــىَّ علًيــا وفاطمــة واحلســن واحلســني والتســعة األئمة من احلســني الذين ســميتهم 
لكــم، فأخــذ يل العهــد وامليثــاق عــى مجيــع النبيــني، وهــو قولــه الــذي أكرمنــي بــه جــل من 

َمــٍة ُثــمَّ َجاَءُكــْم 
ْ
َمــا آَتَيُْتُكــْم ِمــْن كَِتــاٍب وَِحك

َ
ــَن ل َخــَذ اهلل ِميَثــاَق انلَّبِيِّ

َ
 أ

ْ
قائــل َوإِذ

َخْذُتــْم َعَ َذلُِكــْم 
َ
َرْرُتــْم وَأ

ْ
ق
َ
أ
َ
ــاَل أ

َ
نَّــُه ق َْنُصُ

َ
ُْؤِمــُنَّ بـِـِه َول

َ
ٌق لَِمــا َمَعُكــْم ل َرُســوٌل ُمَصــدِّ

ــاِهِديَن)))، وقــد علمتــم أنَّ  ــا َمَعُكــْم ِمــَن الشَّ نَ
َ
اْشــَهُدوا وَأ

َ
ــاَل ف

َ
ــا ق َرْرنَ

ْ
ق
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
إِْصِي ق

ــم اهلل ب الرســل، وهــو  ــا الرســول الــذي خت ــع النبيــني، وأنِّ أن ــاق ُأخــذ يل عــى مجي امليث

ــَن)))، فكنــُت واهلل قبلهــم، وبعثــُت بعدهــم،  ــَم انلَّبِيِّ قولــه تعــاىل: َرُســوَل اهلل وََخاَت
وُأعطيــُت مــا ُأعطــوا وزادن ربِّ مــن فضلــه مــا ل يعطــه ألحــد مــن خلقــه غــريي، فمــن 
ــا  ــك م ــن ذل ــد، وم ــي ألح ــذ ميثاق ــني ول يأخ ــائر النبي ــى س ــاق ع ــذ يل امليث ــه أخ ــك أنَّ ذل
ــالتي،  ــي ورس ــه بمبعث ت ــشِّ ُأمَّ ــرار ب، وأن يب ــره باإلق ــوٌل إلَّ أم ــل رس ــّي ول ُأرس ــا نب نب

ِيــَن يَتَّبُِعــوَن الرَُّســوَل انلَّــِيَّ 
َّ

والشــاهد يل بــذا قولــه )جــلَّ ذكــره( ف التــوراة ملوســى: ال

َمْعــُروِف َويَْنَهاُهــْم 
ْ
ُمُرُهــْم بِال

ْ
ِيــِل يَأ

ْ
ن ِ

ْ
ُتوًبــا ِعْنَدُهــْم ِف الَّــْوَراةِ َوال

ْ
ِي َيُِدونـَـُه َمك

َّ
َّ ال مِّ

ُ ْ
ال

ــْم  ُه ــْم إِْصَ ــُع َعْنُه ــَث َويََض ِ ََبائ ــُم الْ ْيِه
َ
ــرُِّم َعل ُيَ ــاِت َو يَِّب ــُم الطَّ ُه

َ
ــلُّ ل ُيِ ــِر َو

َ
ُمْنك

ْ
ــِن ال َع

ِي 
َّ

َبُعــوا انلُّــوَر ال وهُ َواتَّ ُروهُ َونَــَصُ ِيــَن آََمُنــوا بـِـِه َوَعــزَّ
َّ

ال
َ
ْيِهــْم ف

َ
ــِي َكنَــْت َعل

َّ
َل ال

َ
ــا

ْ
غ

َ ْ
َوال

ــريي، وف  ــولً غ ــا ول رس ــون نبًي ــوَن)))، ول يعلم ُمْفلُِح
ْ
ــُم ال ــَك ُه ِ

َ
ول

ُ
ــُه أ ــِزَل َمَع نْ

ُ
أ

ــه عــيلَّ مــن خطابــه ألخــي عيســى بــن  ــه عــزَّ اســمه الــذي حــكاه فيــا أنزل اإلنجيــل قول

)1( سورة آل عمران: 81.
))( سورة األحزاب: 40.

))( سورة األعراف: 157.
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ه  ْحَــُد)))، ويعلــم أنَّ
َ
ِت ِمــْن َبْعِدي اْســُمُه أ

ْ
ا بَِرُســوٍل يـَـأ ً مريــم )عليــه الســالم(، َوُمبـَـرِّ

مــا يرســل رســوًل اســمه أمحــد غــريي، وأنَّ اهلل منحنــي اللــوح يــوم القيامــة الــذي حيملــه 
ــاًل  ــوض تفض ــفاعة واحل ــان الش ــة، وأعط ــوم القيام ــه ي ــه حتت ــن دون ــيل وآدم فم ــي ع أخ
، وأعطــان مفاتيــح الدنيــا وكنوزهــا ونعيمهــا فلــم أقبلــه زهــًدا فيــه، فعوضنــي  منــه عــيلَّ
بمفاتيــح اجلنــة والنــار فجعلــت كلَّ مــا أعطانيــه ربِّ ألخــي عــيل واألئمــة منهــم، فطوبــى 
ــا  لكــم وطوبــى ملــن والكــم حســن مــآب، فقمنــا عــى أقدامنــا وقلنــا: يــا رســول اهلل إنَّ
قــد أنعــم اهلل بــك علينــا، وبأخيــك عــيل وذريتــك، فنســأل اهلل يقبضنــا إليــه الســاعة، لئــالَّ 
يــأيت أحــٌد منَّــا ببائقــة خترجــه عــن هــذا اخلطــر العظيــم، فقــال لنــا )عليــه الســالم(: كالَّ ل 

َقــْوَل 
ْ
ِيــَن يَْســَتِمُعوَن ال

َّ
ْ ِعَبــاِد )17( ال بَــرِّ

َ
ختافــون فإنكــم مــن الذيــن قــال اهلل فيهــم: ف

.)(())((ــاِب َ لْ
َ ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
ـِـَك ُهــْم أ

َ
ول

ُ
ِيــَن َهَداُهــُم اهلل وَأ

َّ
ـِـَك ال

َ
ول

ُ
ْحَســَنُه أ

َ
َفَيتَّبُِعــوَن أ

وروي هبــذه اإلســناد عــن الصــادق )عليــه الســالم( عــن أبيــه الباقــر )عليــه الســالم( 
ــو  ــدي، وأب ــود الكن ــن األس ــداد ب ــالم(، واملق ــه الس ــاريس )علي ــلان الف ــل س ــال: دخ ق
ــن  ــك ب ــم مال ــو اهليث ــان، وأب ــن الي ــة ب ــاس، وحذيف ــن ي ــاري، وعــار ب ــدب الغف ذر جن
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــى النب ــر ع ــل عام ــو الطفي ــت، وأب ــن ثاب ــة ب ــان، وخزيم التيه
ــاء  ــاك باآلب ــه: فدين ــوا ل ــه واحلــزن ظاهــر يف وجوههــم، فقال ــن يدي وســلم( فجلســوا ب
ــا نســمع يف أخيــك عــيل )عليــه الســالم( مــا حيزننــا ســاعه،  واألمهــات يــا رســول اهلل إنَّ
ــه وســلم(: ومــا  ــه وآل ــردِّ عليهــم، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل علي ــا نســتأذنك يف ال وإنَّ
ــه  ــٍة ل ــون: أيُّ فضيل ــم يقول ــول اهلل إهنَّ ــا رس ــوا: ي ــيل؟ فقال ــي ع ــون ف أخ ــاهم يقول عس

)1( سورة الصف: 6.
))( سورة الزمر: 17، 18.

))( اهلداية الكربى: 78)  – 81).
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يف ســبقه إىل اإلســالم، وإنــاَّ أدركــه اإلســالم طفــاًل، ونحــن حيزننــا هــذا فقــال رســول 
ــال:  ــول اهلل، فق ــا رس ــم ي ــوا: نع ــم؟ قال ــذا حيزنك ــلم(: ه ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي اهلل )ص
ــه  ــت ب ــالم( هرب ــه الس ــم )علي ــب األوىل أنَّ إبراهي ــن الكت ــم م ــل علمت ــاهلل ه ــألكم ب أس
ــني ثــالث  ــه ب ــه ُأمُّ ــه طفــاًل صغــرًيا مــن عــدو اهلل وعــدوه النمــرود ف عهــده، فوضعت ُأمُّ
أشــجار شــاطئ هنــر يدفــق يقــال لــه حــوران، وهــو بــني غــروب الشــمس وإقبــال الليــل، 
ــه  ــه ووجه ــح رأس ــا فمس ــن حتته ــام م ــِه األرض فق ــى وج ــتقرَّ ع ــه واس ــه ُأمُّ ــاَّ وضعت فل
ــه  وســائر بدنــه، وهــو يكثــر مــن الشــهادة هلل بالوحدانيــة، ثــمَّ أخــذ ثوًبــا فاتَّشــح بــه، وُأمُّ
تــرى مــا يفعــل فرعبــت منــه رعًبــا شــديًدا، فهــرول مــن بــني يدهيــا مــاًدا عينــه إىل الســاء، 
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ــَن )76( ف َفِلِ

ْ
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ُ
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َ
ــاَل ال

َ
ــَل ق

َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
َربِّ ف

ى 
َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ــَن )77( ف

ِّ
ال ــْوِم الضَّ َق

ْ
ــَن ال ــنَّ ِم وَن

ُ
ك

َ َ
ــِدِن َربِّ ل ــْم َيْه

َ
ــِنْ ل

َ
ــاَل ل

َ
ــَل ق

َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

ــا  ــرِيٌء ِممَّ  بَ
ِّ

ــْوِم إِن
َ
ــا ق ــاَل يَ

َ
ــْت ق

َ
ل
َ
ف
َ
ــا أ مَّ

َ
ل
َ
ــَرُ ف

ْ
ك

َ
ــَذا أ ــَذا َربِّ َه ــاَل َه

َ
ــًة ق ــْمَس بَازَِغ الشَّ

ــه  ــون ف طلب ــالم( كان فرع ــه الس ــران )علي ــن عم ــى ب ــم أنَّ موس ــوَن)))، وعلمت
ُ
ك تُْرِ

ــاَّ  ــالم(، فل ــه الس ــى )علي ــل موس ــال لقت ــح األطف ــل، ويذب ــاء احلوام ــون النس ــر بط يبق
ــه ف  ــوت وتقذف ــه ف التاب ــه وتلقي ــه أوحــى إليهــا أن يأخــذوه مــن حتتهــا فتقذف ــه ُأمُّ ولدت
، فبقيــت حريانــة حتَّــى كلَّمهــا موســى وقــال هلــا: يــا أمِّ اقذفينــي ف التابــوت، فقالــت  اليــمِّ
ــيَّ إنِّ أخــاف عليــك مــن الغــرق، فقــال هلــا: ل ختــاف إنَّ اهلل  ــا بن ــه هــي مــن كالمــه: ي ل
ــاحل، وردَّ إىل  ــاه إىل الس ــمِّ إىل أن ألق ــوت ف الي ــي التاب ــك فبق ــت ذل ــِك، ففعل رادَّن إلي
ــه وهــو برهــة ل يطعــم طعامــا ول يــشب شاًبــا معصوًمــا... وقــال اهلل تعــاىل ف حــال  ُأمِّ

)1( سورة األنعام: 76 - 78
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ُكــْم َعَ َمــْن 
ُّ
ُدل

َ
ْخُتــَك َفَتُقــوُل َهــْل أ

ُ
 َتْمــِي أ

ْ
طفولتــه: ...َوِلُْصَنــَع َعَ َعْيــِي )39( إِذ

ــُه...)))، وهــذا عيســى بــن مريــم )عليــه الســالم( قــال اهلل تعــاىل: َفَناَداَهــا ِمــْن 
ُ
يَْكُفل

ــه وقــت مولــده فقــال هلــا:  ــم ُأمَّ يًّــا))). فكلَّ َْتــِك َسِ ــْد َجَعــَل َربُّــِك تَ
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َّ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
أ
َ
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َ
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ُ
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َ
ل
َ
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ــِي 
َ
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َ
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ْ
 َعْبــُد اهلل آَتـَـاِنَ ال

ِّ
ــاَل إِن

َ
َمْهــِد َصبِيًّــا )29( ق

ْ
َكَن ِف ال

ِت  ِــَوادِلَ ــرًّا ب ــا )31( َوَب ــُت َحيًّ ــا ُدْم َكةِ َم ــزَّ ةِ َوال
َ

ــا ــاِن بِالصَّ ْوَص
َ
ــُت  وَأ ْن

ُ
ــا ك ــَن َم ْي

َ
ــاَرًك أ ُمَب

ــت  ــالم( ف وق ــه الس ــم )علي ــن مري ــى ب ــم عيس ــِقيًّا)))، فتكلَّ ــاًرا َش ــِي َجبَّ
ْ
ــْم َيَْعل

َ
َول

ولدتــه، وأعطــي الكتــاب والنبــوة وُأوِص بالصــالة والــزكاة ف ســاعة مولــده، وكلَّمــه 
النــاس ف اليــوم الثالــث، وقــد علمتــم مجيًعــا خلقتــي وأنَّ علًيــا مــن نــوري ونــوري ونــوره 
ــا كذلــك نســبح اهلل ونقدســه ونمجــده وهنللــه ونكــبه قبــل أن يلــق  ــور واحــد، وكنَّ ن
ــور  ــاءنا بالن ــب أس ــرش وكت ــرش الع ــمَّ ع ــواء، ث ــني واهل ــاوات واألرض ــة والس املالئك
عليــه، ثــمَّ أســكننا ُصلــب آدم، ول نــزل ننتقــل ف أصــالب الرجــال املؤمنــني، وف أرحــام 
النســاء الصاحلــات، يســمع تســبيحنا ف الظهــور والبطــون ف كل عهــد وعــرص وزمــان 
ــى  ــا، حتَّ ــا وأمهاتن ــوه آبائن ــات وج ــا ف بلج ــر نورن ــه كان يظه ــب، فإنَّ ــد املطل إىل أب عب
ثبتــت أســاؤنا خمطوطــة بالنــور عــى جبهاتــم، فلــاَّ افرقنــا نصفــني: ف عبــد اهلل نصــف، 
ــي وأب إذا جلســا ف  وف أب طالــب عمــي نصــف كان تســبيحنا ف ظهورمهــا، فــكان عمَّ

)1( سورة طه: 9) – 40.
))( سورة مريم: 4).
))( سورة مريم: 6).

)4( سورة مريم: 9) – )).
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مــأ مــن النــاس ناجــى نــوري مــن صلــب أب نــور عــيل مــن صلــب أبيــه، إىل أن خرجنــا 
مــن صلبــي أبوينــا وبطنــي أمينــا، ولقــد علــم جبيــل )عليــه الســالم( ف وقــت ولدة عــيل 
ــدك اهلل  ل ظهــور نبوتــك وإعــالن وحيــك وكشــف رســالتك، إذ أيَّ وهــو يقــول: هــذا أوَّ
بأخيــك ووزيــرك وصنــوك وخليفتــك، ومــن شــددت بــه أزرك وأعليــت بــه ذكــرك عــيل 
بــن أب طالــب، فُقمــُت مبــادًرا فوجــدت فاطمــة ابنــة أســد أمَّ عــيل بــن أب طالــب، وقــد 
جاءهــا املخــاض فوجدتــا بــني النســاء والقوابــل مــن حوهلــا، فقــال حبيبــي جبائيــل: 
ف بينهــا وبــني النســاء ســجافا، فــإذا وضعــت عليــا فتلقــه بيــدك اليمنــى، ففعلــت  ســجِّ
ــه، فــإذا بعــيلٍّ ماثــاًل عــى يــدي، واضًعــا يــده  مــا أمــرن بــه، ومــددت يــدي اليمنــى نحــو ُأمِّ
( وبرســالتي،  اليمنــى ف ُأذنــه يــؤذِّن ويقيــم باحلنفيــة، ويشــهد بوحدانيــة اهلل )عــزَّ وجــلَّ
ــد  ــده لق ــد بي ــس حمم ــذي نف ــرأ وال ــت: اق ــرأ، قل ــول اهلل اق ــا رس ــال: ي ــار إيلَّ فق ــمَّ أش ث
ابتــدأ بالصحــف التــي أنزهلــا اهلل عــى آدم وابنــه شــيث فتالهــا مــن أّول حــرف إىل آخــر 
حــرف، حتَّــى لــو حــرض شــيث ألقــر بأنــه أقــرأ هلــا منــه، ثــمَّ تــال صحــف نــوح حتَّــى لــو 
ــى لــو حــرض إبراهيــم  ــه أقــرأ هلــا منــه، ثــمَّ تــال صحــف إبراهيــم حتَّ حــرض نــوح ألقــر أنَّ
ــه أقــرأ هلــا منــه،  ــه أقــرأ هلــا منــه، ثــمَّ تــال زبــور داود حتَّــى لــو حــرض داود ألقــر أنَّ ألقــر أنَّ
ــه أقــرأ، ثــمَّ قــرأ إنجيــل عيســى  ثــمَّ تــال تــوراة موســى حتــى لــو حــرض موســى ألقــر أنَّ
ــى لــو حــرض عيســى ألقــر بأنــه اقــرأ هلــا منــه، ثــمَّ خاطبنــي وخاطبتــه بــا ياطــب بــه  حتَّ
األنبيــاء ثــمَّ عــاد إىل طفولتيــه، وهكــذا ســبيل الثنــي عــش إماًمــا مــن ولــده يفعلــون ف 
ولدتــم مثلــه، فــاذا حتدثــون؟ ومــاذا عليكــم مــن قــول أهــل الشــك والــشك بــاهلل؟ هــل 
ــمي  ــام اس ــني، وأنَّ أب آدم ت ــل الوصي ــيل أفض ــي ع ــني، ووصي ــل النبي ــون أنَّ أفض تعلم
واســم أخــي عــيل وابنتــي فاطمــة وابنــي احلســن واحلســني )عليهــم الســالم( مكتوبــة عــى 
رسادق العــرش بالنــور، منــذ قــال آدم: اهلــي هــل خلقــت خلًقــا قبــيل هــو أكــرم عليــك 
منِّــي؟ قــال يــا آدم: لــول هــذه األســاء مــا خلقــت ســاًء مبنيــًة، ول أرًضــا مدحيــًة، ول 
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ــا آدم، فقــال: اهلــي وســيدي بحقهــم إلَّ  ــا مرســاًل، ول خلقتــك ي ــا، ول نبًي ــًكا مقرًب مل
ــه، فغفــر لــه، وقــال:  ــى آدم مــن ربِّ ــا نحــن الكلــات التــي تلقَّ غفــرت يل خطيئتــي، فكنَّ
أبــش يــا آدم فــإنَّ هــذه األســاء مــن ذريتــك وولــدك، فحمــد اهلل وافتخــر عــى املالئكــة 
بنــا، فــإذا كان هــذا مــن فضلنــا عنــد اهلل وفضــل اهلل علينــا، ول ُيعطــى إبراهيــم وموســى 
وعيســى شــيًئا مــن الفضــل إلَّ ويعطيــه بنــا، فــاذا يرضنــا وحيزنكــم قــول أهــل اإلفــك 
واملرسفــني؟ فقــام ســلان ومــن كان معــه عــى أقدامهــم وهــم يقولــون: يــا رســول اهلل 
نحــن الفائــزون؟ قــال: نعــم، أنتــم الفائــزون، واهلل لكــم خلقــت اجلنــة، وألعدائنــا 

ــار(()1(. وأعدائكــم خلقــت الن

واختصــاص أيب اهليثــم بــأسار مــن املعــارف العقائديــة مل يكــن عــى عهــد رســول 
ــا اســتمرَّ ذلــك يف عهــد أمــر املؤمنــن عــيل  اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( فقــط وإنَّ
ــه  ــن ثقات ــده، وم ــن عن ــن املختص ــم م ــو اهليث ــكان أب ــالم( ف ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ب
الذيــن يــؤول إليهــم يف بعــض أمــوره وأحوالــه، ومــن تلــك الدالئــل عــى ذلــك مــا جــاء 
ــه الســالم(  ــن )علي ــا مــع أمــر املؤمن ــه: ))ُكنّ ــه بقول ــا نقل ــدين في ــث شــهاب امل يف حدي
يف )بئــر رومــة( عــى يمــن الــوادي، إذ نــادى لســلان الفــاريس وقــال: يــا أبــا عبــد اهللّ، 
، وليصعــد ثقــايت إيّل والعســكر يف الــوادي، وذلــك عند عشــاء اآلخــرة، فصعد  اصعــد إيلَّ
ســلان والنقبــاء، وهــم معروفــون: ســلان، وعــّار، واملقــداد، وأبــو ذّر، وأبــو الــدرداِء، 
ــن احلــارث األشــرت، وحذيفــة  ــو األعــور الســلمي، ومالــك ب ــن ثابــت، وأب وخزيمــة ب
اليــاين، وأبــو اهليثــم بــن التيهــان، وُأســامة بــن زيــد، وخالــد بــن ســعيد. وصعــد نفــر مــن 
ــه وســلم( وإذا أمــر املؤمنــن قاعــد، و]...[  ــه وآل أصحــاب رســول اهللّ )صــى اهلل علي

)1( اهلدايــة الكــربى: 98 – 101، الروضــة يف فضائــل أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(، شــاذان بــن جربئيــل القمي 
)ابــن شــاذان(، )املتــوىف: 660هـــ(، حتقيق: عيل الشــكرچي، الطبعة: األوىل، ))14هـــ: 107 – 111.
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ن  ــأذَّ ــمَّ قــام ف ــه هينمــة. ث ــا ونحّدث ثن ــه، فجعــل حيدِّ ــا إلي ــد اشــتباك الكواكــب، فقعدن عن
ــم بــكالم مل  للعشــاء اآلخــرة، وأقــام وصــّى وصّلينــا معــه، ثــمَّ التفــت عــن يمينــه وتكلَّ

ــة أو فارســّية. نفهمــه ومل نــدِر عربّي

ــا أمــر املؤمنــن، مــا هــذه الكلــات التــي تكّلمــت  ــا ي ــا وُأّمهاتن ــا: فــداك آباؤن فقلن
هبــّن ؟ قــال: دعــوت ربِّ عــى لســان نــوح )عليــه الســالم( فقلنــا: ومــا ذاك ؟ قــال: معنــاه 
ســته الســاوات واألرض، ســبُّوح ســبَّحته اجلبــال والبحــار، عظيــم  وس قدَّ بالعربّيــة: قــدُّ
عظَّمتــه الالئــق بالتوحيــد، جّبــار جــب اللــق بالنعمــة، كريــم ســجد لوجهــه جبئيــل 

وميكائيــل وإرسافيــل.

قــَت  فعنــد هــذه الكلــات، تــدىّل نجــم مــن اهلــواء كالكوكــب الــدّري فقالــت: صدَّ
ــا  ــن. إّن ــاس أمجع ــة والن ــن واملالئك ــة الالعن ــة اهلل ولعن ــه لعن ــرك فعلي ــن أنك ــًدا، م حمّم
معــارش الكواكــب ُزّيــَن بنــا الســاء وُرمــي بنــا الشــياطن، وُزّيــن بكــم الكتــاب والبــالد، 

وُرمــي الكّفــار بكــم حّتــى رجعــت الكلمــة إىل كلمــة اإلخــالص.

ــا الكوكــب، ومــا كلمــة اإلخالص؟.  قــال: فقــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(: أهيَّ
ــا  ــا، وأنَّ عليًّ ــًدا عبــده ورســوله حقًّ ــه إالّ اهلل، وأّن حمّم فقــال الكوكــب: شــهادة أن ال إل
وصيَّــه صدًقــا، بمحّمــد أصلــح اهلل العبــاد والبــالد، وبعــيلٍّ عــرف النــاس الديــن، ونــر 
وا  بــه ] عــى [ أهــل الــرك، حتَّــى أقــّروا هللِّ بالوحدانّيــة، وخضعــوا لــه بالربوبّيــة، وأقــرُّ
ــه، وال  ــن خلق ــد م ــه أح ــره، وال يعادل ــه يف أم ــك ل ــذي ال رشي ــار، ال ــد اجلبَّ ــه الواح بأنَّ
ينازعــه وزيــر، وال يقاســمه رشيــك، وهــو العــيّل اجلّبــار، وحمّمــد عبــده ورســوله، وعــيلٌّ 
وصيَّــه وخليلــه... ثــمَّ ارتفــع الكوكــب وتعّجبنــا، فقــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(: 

ِمــمَّ تعّجبتــم؟ فلــو رأيتــم كالمــي للّشــمس يــوم التــّل، إًذا لداخلكــم النفــاق.

فقلــت: يــا أمــر املؤمنــن، ال ينكــرك إالّ جاحــٌد، وال يبغضــك إالَّ فاســق، وال 
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يبغضــك إالّ فاجــر، وال حيســدك إالّ زنديــق، أنــت الــويّص األمــن، وصــىَّ اهلل عليــك 
وعــى ذرّيتــك. قــال: ثــّم قمنــا وارحتلنــا مــن ســفرنا إىل متوّجهنــا، قلنــا: فأعطانــا اهلل بــك 

ــز احلكيــم(()1(. ــا بــك النــر، وهــو العزي ــا أمــر املؤمنــن الظفــر، ووهــب لن ي

ومــن الروايــات التــي تكشــف عــن منزلــة أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( عنــد أمــر 
ــه  ــة قيــس مــوىل أمــر املؤمنــن عــيل )علي ــه مــا جــاء يف رواي ــه من املؤمنــن، ودرجــة قرب
الســالم( ))قــال: إنَّ علًيــا أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( كان قريًبــا مــن اجلبــل بصفــن 
فحــرضت صــالة املغــرب، فأمعــن بعيــًدا، ثــمَّ أذَّن، فلــاَّ فــرغ مــن أذانــه إذا رجــل مقبــل 
نحــو اجلبــل، أبيــض الــرأس واللحيــة والوجــه، فقــال: الســالم عليــك يــا أمــر املؤمنــن 
ورمحــة اهلل وبركاتــه، مرحًبــا بــويص خاتــم النبيــن، قائــد الغــر املحجلــن، واألغــر 
املأمــون، والفاضــل الفائــز بثــواب الصديقــن، وســيد الوصيــن. فقــال لــه أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســالم(: وعليــك الســالم كيــف حالــك ؟ فقــال: بخــر، أنــا منتظــر روح 
القــدس، وال أعلــم أحــًدا أعظــم يف اهلل )عــزَّ وجــلَّ اســمه( بــالًء وال أحســن ثواًبــا منــك، 
ــى تلقــى احلبيــب، فقــد  وال أرفــع عنــد اهلل مكانــا، اصــرب يــا أخــي عــى مــا أنــت فيــه حتَّ
ــا مــا لقــوا باألمــس مــن بنــي إسائيــل، نروهــم باملناشــر، ومحلوهــم  رأيــت أصحابن
عــى اخلشــب، ولــو يعلــم هــذه الوجــوه الرتبــة الشــاية، وأومــأ بيــده إىل أهــل الشــام مــا 
أعــدَّ هلــم يف قتالــك مــن عــذاب وســوء نــكال ألقــروا، ولو تعلــم هــذه الوجــوه املبيضة 
ــا قرضــت  وأومــأ بيــده إىل أهــل العــراق، مــاذا هلــم مــن الثــواب يف طاعتــك لــودَّت أهنَّ

باملقاريــض، والســالم عليــك ورمحــة اهلل وبركاتــه. ثــم غــاب مــن موضعــه.

)1( العقــد النضيــد والــدر الفريــد، حممــد بــن احلســن القمــي )املتــوىف: ق 7(، حتقيــق: عــيل أوســط الناطقــي، 
بمســاعدة: ســيد هاشــم شهرســتاين، لطيــف فــرادي، دار احلديــث للطباعــة والنــر، الطبعــة: األوىل، 

))14 - 81)1ش: )14 – )14.



أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب: حياته وشعره80

ــادة  ــو أيــوب األنصــاري وعب ــن التيهــان، وأب ــم ب ــو اهليث ــاس، وأب ــن ي فقــام عــار ب
بــن الصامــت، وخزيمــة بــن ثابــت، وهاشــم املرقــال يف مجاعــة مــن شــيعة أمــر املؤمنــن 
ــا أمــر املؤمنــن مــن هــذا  ــه الســالم(، وقــد كانــوا ســمعوا كالم الرجــل فقالــوا: ي )علي
الرجــل ؟ فقــال هلــم أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(: هــذا شــمعون وص عيســى )عليــه 
ــا واهلل  ــا وأمهاتن ــه: فــداك آباؤن ــوا ل ــال أعدائــه، فقال ــه اهلل يصــبن عــى قت الســالم(، بعث
ــه وســلم(، وال يتخلــف عنــك مــن  ــه وآل ــا لرســول اهلل )صــى اهلل علي ــك نرن لننرنَّ
املهاجريــن واألنصــار إالَّ شــقي، فقــال هلــم أمــر املؤمنــن )عليه الســالم(: معروفــا(()1(.

ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــد رس ــة عن ــة رفيع ــم كان ذا منزل ــا اهليث ــنَّ أنَّ أب ــد تب ــا فق وإىل هن
ــه  ــي اتَّبعــت رســول اهلل )صــى اهلل علي ــة الت ــة املؤمن ــه وســلم(، وهــو مــن الثُّل ــه وآل علي
وآلــه وســلم( يف وصايــاه بأهــل بيتــه، فــكان مــن خــرة املوالــن هلــم والســابقن إليهــم، 
وهــو ممَّــن كان خيتَّصــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ببعــض األخبــار، وهــذا 
ــة التــي كان يمتلكهــا أبــو اهليثــم، تلــك التــي جعلــت منــه  يكشــف عــن املؤهــالت اخلاصَّ
متهيًئــا الســتقبال النصــوص التــي تبــن قيمــة ومنزلــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 

وســلم( وأهــل بيتــه )عليهــم الســالم(. 

ثانًيا: منزلة أبي اهليثم عند أهل البيت )عليهم السالم(:

أخــذ أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســالم( عــى عاتقهــم بيــان العقائــد اإلســالمية، 
ــد  ــة العقائ ــه يف املنظومــة اإلســالمية، ومــن مجل ــاد ب ومــا جيــب عــى املســلم مــن االعتق

)1( األمــايل، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: حســن األســتاذ ويل، عــيل أكــرب الغفــاري، الطبعــة: 
الثانيــة، دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، 1414 - )199 م: 104 – 106، 
ينظــر: الثاقــب يف املناقــب، ابــن محــزة الطــويس )املتــوىف: 560 هـــ(، حتقيــق: نبيــل رضــا علــوان، مؤسســة 

أنصاريــان للطباعــة والنــر - قــم املقدســة، الطبعــة: الثانيــة، )141 هـــ: 5)) - 6)).
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التــي أكــدوا عليهــا التــويل ألوليــاء اهلل والتــربي مــن أعــداء اهلل تعــاىل، فبينــوا هويــة مــن 
ــة  ــم أئم ده ــن حدَّ ــاء الذي ــة األولي ــن مجل ــم، وم ــع هداه ــلم ويتَّب ــم املس ــب أن يتواله جي
ــن  ــك ب ــم مال ــو اهليث ــم أب ــداء هب ــاس باالقت ــروا الن ــالم(، وأم ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
التيهــان )رضــوان اهلل عليــه(، وممَّــا ورد يف ذلــك مــا كتبــه اإلمــام الرضــا )عليــه الســالم( 
يف جوابــه للمأمــون الــذي ســأل فيــه ))أن يكتــب لــه حمــض اإلســالم عــى ســبيل 
ــه  ــهادة أن ل إل ــالم ش ــض اإلس ــه أنَّ حم ــالم( ل ــه الس ــب )علي ــار، فكت ــاز والختص الجي
إل اهلل وحــده ل شيــك لــه إهًلــا واحــًدا أحــًدا فــرًدا صمــًدا، قيُّوًمــا ســميًعا بصــرًيا قديــًرا 
ــه  قديــًا قائــًا باقًيــا، عامًلــا ل جيهــل، قــادًرا ل يعجــز، غنًيــا ل حيتــاج، عــدًل ل جيــور، وأنَّ
ــه  خالــق كلَّ يشء، وليــس كمثلــه يشء، ل شــبه لــه ول ضــدَّ لــه ول نــدَّ ول كفــؤ لــه، وأنَّ
املقصــود بالعبــادة والدعــاء والرغبــة والرهبــة، وأنَّ حممــدا عبــده ورســوله وأمينــه وصفيــه 
ــيَّ بعــده  ــم النبيــني وأفضــل العاملــني، ل نب ــه مــن خلقــه، وســيد املرســلني وخات وصفوت
ول تبديــل مللتــه ول تغيــري لشيعتــه، والوليــة ألمــري املؤمنــني )عليــه الســالم(، والذيــن 
ــل:  ــوا مث ــريوا ول يبدل ــلم(، ول يغ ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــاج نبيه ــى منه ــوا ع مض
ســلان الفــاريس، وأب ذر الغفــاري، واملقــداد بــن األســود، وعــار بــن يــارس، وحذيفــة 
اليــان، وأب اهليثــم بــن التيهــان، وســهل بــن حنيــف، وعبــادة بــن الصامــت، وأب أيــوب 
األنصــاري، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتني، وأب ســعيد الــدري، وأمثاهلــم )ريض 
اهلل عنهــم( ورمحــة اهلل عليهــم، والوليــة لتباعهــم وأشــياعهم واملهتديــن بداهــم، 

ــم(()1( ــوان اهلل عليه ــم رض ــالكني منهاجه والس

فاإلمــام الرضــا )عليــه الســالم( ينــصُّ عــى أنَّ أبــا اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( مــن 

)1( عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســالم(، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81)هـــ(، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق 
وتقديــم: الشــيخ حســن األعلمــي، مطابــع مؤسســة األعلمــي - بروت – لبنــان، 1404هـــ- 1984م: 

 .1(4 – 1(9/(
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األوليــاء الذيــن ثبتــوا عــى منهــج النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ومل يغــروا 
ــول اهلل  ــن رس ــا م ــي أخذوه ــم الت ــم وعقيدهت ــى والئه ــوا ع ــا ثبت ــوا، وإنَّ ــده ومل يبدل بع

ــا مــن األوليــاء الذيــن جتــب مواالهتــم. )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فكانــوا حقًَّ

وقــد نــصَّ اإلمــام الكاظــم )عليــه الســالم( عــى أنَّ أبــا اهليثــم كان مــن الروافــض 
ــال  ــه: ))ق ــه وســلم(، وذلــك بقول ــه وآل ــي حممــد )صــى اهلل علي ــة نقلهــا عــن النب برواي
ــار وأب ذر  ــداد وع ــان واملق ــن التيه ــم اب ــلم(: ألب اهليث ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
وســلان هــؤلء رفضــوا النــاس، ووالفــوا عليــا، فســاهم بنــوا أميــة الرافضــة(( )1(، 
ــا  ــه أليب بصــر عندم ــه الســالم( يف جواب ــام الصــادق )علي ه اإلم ولقــب الرافضــة فــرَّ
كم،  وكم بــه، ولكــنَّ اهلل ســاَّ قــال لــه: ))إنَّ النــاس يســمونا الرافضــة، فقــال: واهلل مــا ســمُّ
فــإنَّ ســبعني رجــاًل مــن خيــار بنــي إرسائيــل آمنــوا بموســى وأخيــه، فســموهم رافضــة، 
فأوحــى اهلل إىل موســى أثبــت هــذا الســم هلــم ف التــوراة، ثــم ادَّخــره اهلل لينحلكمــوه. يــا 
أبــا بصــري رفــض النــاس الــري، وأخــذوا بالــش، ورفضتــم الــش وأخذتــم بالــري(())(.

فــرَّ اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( مــا ورد يف روايــة الرســول )صــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم(، إذ اكتفــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ببيان صفــة )الرافضة( 
ــا  ــم(، أمَّ ــوان اهلل عليه ــلان )رض ــار، وأيب ذر، وس ــداد، وع ــم، واملق ــبة أليب اهليث بالنس
ــه بــنَّ البعــد الزمــاين هلــذا الوصــف فوضــع يــده عــى  اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم( فإنَّ

ة بــن الروايتــن. والدتــه األوىل مــع النبــي موســى )عليــه الســالم(، ولذلــك ال مشــاحَّ

ـا ســبق يمكــن أن نســتنتج أنَّ أبــا اهليثــم كان مــن رؤوس املعارضــة األوىل  وممَـّ

ــح  ــق وتصحي ــوىف: 877 هـــ(، حتقي ــاض )املت ــس العامــيل النباطــي البي ــن يون ــتقيم، عــيل ب ــراط املس )1( ال
ــة: 76. ــار اجلعفري ــاء اآلث ــة إلحي ــة املرتضوي ــودي، املكتب ــر البهب ــد الباق ــق: حمم وتعلي

))( الراط املستقيم: 76.



)( مع رسول اهلل )( 83الفصل األول:  حياة أبي اهليثم

حلكومــة الســقيفة ومــا تالهــا مــن حكومــات خمالفــة ألهــل البيــت )عليهــم الســالم(، 
وأنَّ أبــا اهليثــم كان مــن النــواة األوىل لشــيعة أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( بعدمــا 
ــب مــن لــدن رســول اهلل )صــى اهلل عليه وآله وســلم(. رفــض االنصيــاع إالَّ إلمامــه املنصَّ

ــت  ــن نصَّ ــد )أعــى اهلل مقامــه( مــن الســابقن األولــن الذي ه الشــيخ املفي وقــد عــدَّ

ِيــَن 
َّ

نَْصــارِ َوال
َ ْ
ُمَهاِجِريــَن َوال

ْ
ــوَن ِمــَن ال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــابُِقوَن ال عليهــم اآليــة القرآنيــة َوالسَّ

ــا  َْتَه ــرِي تَ ْ ــاٍت تَ ــْم َجنَّ ُه
َ
ــدَّ ل َع

َ
ــُه وَأ ــوا َعْن ــْم َوَرُض ــاٍن َرِضَ اهلل َعْنُه ــْم بِإِْحَس َبُعوُه اتَّ

َعِظيــُم)1(، فقــال: ))والســابقون األولــون 
ْ
َفــْوُز ال

ْ
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ــه الســالم(، وجعفــر بــن أيب طالــب، ومحــزة  مــن املهاجريــن، هــم: أمــر املؤمنــن )علي
بــن عبــد املطلــب، وخبــاب، وزيــد بــن حارثــة، وعــار وطبقتهــم. ومــن األنصــار النقبــاء 
املعروفــون، كأيب أيــوب، وســعد بــن معــاذ، وأيب اهليثــم بــن التيهــان، وخزيمــة بــن ثابــت 
ــا الشــيخ الصــدوق )أعــى  ذي الشــهادتن، ومــن كان يف طبقتهــم مــن األنصــار(())(. أمَّ
اهلل مقامــه( فقــد ذهــب إىل وجــوب مــواالة أيب اهليثــم ومــن كان عــى شــاكلته، وذلــك 
بقولــه: ))وحــب أوليــاء اهلل والواليــة هلــم واجبــة، والــرباءة مــن أعدائهــم واجبــة، ومــن 
الذيــن ظلمــوا آل حممــد )عليهــم الســالم(، وهتكــوا حجابــه فأخــذوا مــن فاطمــة )عليهــا 
الســالم( فــدك، ومنعوهــا مراثهــا وغصبوهــا وزوجهــا حقوقهــا، وهــوا بإحــراق بيتها، 
ســوا الظلــم وغــروا ســنة رســول اهلل، والــرباءة مــن الناكثــن والقاســطن واملارقــن  وأسَّ
ــادة اجلــور كلهــم أوهلــم  ــرباءة مــن األنصــاب واألزالم: أئمــة الضــالل وق ــة، وال واجب
وآخرهــم واجبــة، والــرباءة مــن أشــقى األولــن واآلخريــن شــقيق عاقــر ناقــة ثمــود قاتل 

)1( سورة التوبة: 100.
))( اإلفصــاح، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: مؤسســة البعثــة، دار املفيــد للطباعــة والنــر 

الثانيــة، 1414 - )199 م: 78. – لبنــان، الطبعــة:  والتوزيــع - بــروت 
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ــة أهــل البيــت )عليهــم  ــع قتل ــرباءة مــن مجي ــة، وال ــه الســالم( واجب أمــر املؤمنــن )علي
ــى  ــم )ص ــد نبيه ــوا بع ــروا و مل يبدل ــن مل يغ ــن الذي ــة للمؤمن ــة، والوالي ــالم( واجب الس
اهلل عليــه وآلــه وســلم( واجبــة مثــل: ســلان الفــاريس، وأيب ذر الغفــاري، واملقــداد بــن 
ــن  ــة ب ــاري، وحذيف ــد اهلل األنص ــن عب ــر ب ــاس، وجاب ــن ي ــار ب ــدي، وع ــود الكن األس
اليــان، وأيب اهليثــم بــن التيهــان، وســهل بــن حنيــف، وأيب أيــوب األنصــاري وعبــد اهلل 
ابــن الصامــت، وعبــادة بــن الصامــت، وخزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتن، وأيب ســعيد 
ــن هبــم  ــة التباعهــم واملقتدي ــل فعلهــم، والوالي اخلــدري، ومــن نحــا نحــوه، وفعــل مث

ــة(()1(. وهبداهــم واجب

واخلالصــة أنَّ أبــا اهليثــم كان مــن املرضيــن عنــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــاء الصاحلــن،  ــد أهــل البيــت )عليهــم الســالم(، ولذلــك كان مــن األولي وســلم( وعن

الذيــن جتــب موالهتــم واالقتــداء هبــم.

)1( اخلصال: 607 – 608.
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املبحث السادس
موقف أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(

اه حكومة السقيفة: اتِّ
ملَّا استشــهد رســول اهلل )صى اهلل عليه وآله وســلم( اجتمع القوم يف الســقيفة وانتهوا 
ــالم(  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــك أه ــن بذل ــلمن، مبعدي ــى املس ــًا ع ــر حاك ــة أيب بك إىل تولي
وعشــرته، وقــد روى الــرباء بــن عــازب ذلــك املشــهد بقولــه: ))مل أزل لبنــي هاشــٍم حمبــا؛ 
ــش عــى  ــاأل ُقَرْي ــِه[ َوســلم( ختوفــت َأن تت ــِه ]وآل ــول اهلل )صــى اهلل َعَلْي ــاَّ قبــض َرُس َفَل
إِْخــَراج َهــَذا اأْلَمــر مــن بنــي َهاشــم؛ فأخــذين َمــا َيْأُخــذ الوالــه العجــول َمــَع َمــا يِف َنفــِي 
ــِه ]وآلــه[ َوســلم( َوقــد َمــأ اهلاشــميون َبيتهــْم،  ــي )صــى اهلل َعَلْي مــن احْلــزن لوفــاة النَّبِ
َفكنــت أتــردد َبينهــم َوَبــن امْلَْســِجد أتفقــد ُوُجــوه ُقَرْيــش، َفــإيِنِّ لكذلــك إِْذ فقــدت َأَبــا بكر 
ــِقيَفة، وهــم حيتجــزون األزر  َوعمــر، ثــمَّ مل ألبــث إِْذ َأنــا بـِـأيب ]بكــر[ قــد أقبــل يِف أهــل السَّ
ــده، فمســحوها  ــإِذا عرفــوه قدمــوه فمــدوا َي الصنعانيــة، اَل َيمــروَن بِأحــد إاِلَّ خطبــوه، َف
ــيِل،  ــك َعْق ــد َذلِ ــرت ِعنْ ــى، فأنك ــك َأو َأب ــاَء َذلِ ــع. َش ــُه: َباي ــوا َل ــٍر، َوَقاُل ــد أيب بك ــى َي ع
ــاب  ــت اْلَب ــٌق - َفرضب ــاب مغل ــم - َواْلَب ــي َهاش ــت إىَِل بن ــى اْنَتَهْي ــا َحتَّ ــت مرًع َوخرج
ــاس:  ــا بكــر بــن أيب ُقَحاَفــة. َفَقــاَل اْلَعبَّ ــاس َأَب ــا عنيًفــا، َوقلــت: قــد َبايــع النَّ َعَلْيِهــم رضًب
ْهــر؛ أمــا إيِنِّ قــد َأمرتُكــم فعصيتمــوين. َقــاَل اْلــرَباء: َفَمكثــت  ترحــت َأْيِديُكــم إىَِل آخــر الدَّ
اِمت، وســلان  ْيــل امْلِْقــَداد بــن اأْلســود، َوعبــاَدة بــن الصَّ أكابــد َمــا يِف َنفــِي، َوَرَأْيــت يِف اللَّ
ــُدوَن َأن  ــَان، َوإِذا هــم ُيِري ــن اْلَي ــة ب ــان، َوُحَذْيَف ــن التيَه ــم ب ــا اهْلَْيَث ــا َذر َوَأب ــاِريِس، َوَأب اْلَف
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يعــود األمــر ُشــوَرى َبــن امْلَُهاِجريــن، َوبلــغ َذلـِـك َأَبــا بكــر َوعمــر فأرســال إىَِل أيب ُعَبْيــَدة 
ْأي؛ َفَقــاَل امْلُغــَرة: أرى َأن تلقــوا  بــن اجْلــراح َوإىَِل امْلُغــَرة بــن ُشــْعَبة، فســأالها َعــن الــرَّ
ــاس فتجعلــوا يِف َهــَذا اأْلَمــر َنِصيًبــا َلــُه ولعقبــه، فتقطعــوا بذلــك َناحَيــة َعــيّل بــن أيب  اْلَعبَّ
َطالــب ]عليــه الســالم[، َفاْنَطلــق َأُبــو بكــر َوعمــر َوَأُبــو ُعَبْيــَدة واملغــرة، َحتَّــى دخُلــوا عى 
ــو  ــِه ]وآلــه[ َوســلم(، َفَحمــَد َأُب ــي )صــى اهلل َعَلْي ــاة النَّبِ ــة مــن َوَف ــة الثَّانَِي ْيَل ــاس يِف اللَّ اْلَعبَّ
ــًدا )صــى اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوســلم(  بكــر اهلل َوأْثنــى َعَلْيــِه َوَقــاَل: إِنَّ اهلل ابتعــث لكــم حُمَمَّ
َنبيــا، َولِْلُمْؤمنـِـَن وليــا، َفمــنَّ اهلل َعَلْيِهــم بَِكْونـِـِه َبــن ظهرانيهــم، َحتَّــى اْخَتــار َلــُه َمــا ِعنـْـده 
ــن،  ــن اَل خُمَْتلف ــم، متفق ــِهْم يِف مصلحته ــاروا ألَْنُفِس ــم، ليخت ــاس ُأُموره ــى النَّ ــىَّ ع فخ
فاختــاروين َعَلْيِهــم والًيــا، وألمورهــم َراعيــا؛ فتوليــت َذلـِـك َعَلْيِهــم، َوَمــا َأَخــاف بعــون 

ْــِه  ــُت َوإِلَ
ْ ْيــِه تََوكَّ

َ
 بـِـاهلل َعل

َّ
اهلل وتســديده َوهنـًـا َواَل حــرًة َواَل جبنــا، ...َوَمــا تَْوفِيــِي إاِل

ــة امْلُســلمن، يتخذكــم  ــاَلف َعامَّ ــول بِِخ ــي َعــن طاعــٍن َيُق ــكَّ يبلغنِ ــا اْنَف ــُب)1(، َوَم نِي
ُ
أ

ــاس،  ــِه النَّ ــَا اْجتمــع َعَلْي ــم فِي ــا َدَخْلُت ــع، فإمَّ ــه البدي ــع، وخطب ــه املني ــوا حصن ــا فتكون جلًئ
ــر  ــَذا اأْلَم ــك يِف َه ــل َل ــد َأن نْجَع ــا َونحــن ُنِري ــِه، َوقــد ِجْئنَ ــوا إَِلْي ــاَّ مال َأو رصفتموهــم َع
َنِصيبــا، يكــون َلــك ويمــون ملــن بْعــدك إِْذ كنــت َعــمَّ َرُســول اهلل )صــى اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ 
ــوا  ــَكان َأْصَحابــك فعدل ــد َرَأْوا َمَكانــك مــن َرُســول اهلل َوَم ــاس ق َوســلم(. َوإِن َكاَن النَّ
َهــَذا اأْلَمــر َعنُْكــم، وَعــى رســلُكْم بنــي َهاشــم؛ َفــإِنَّ َرُســول اهلل )صــى اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ 
ــا مل نأتكــم َحاَجــة إَِلْيُكــم، َوَلكنَّــا  َوســلم( منَّــا ومنكــم، َفَقــاَل عمــر: إِي واهلل، َوُأْخــَرى َأنَّ
ــم  ــب بك ــم اخْلط ــم، فيتفاق ــلُموَن ِمنُْك ــِه امْلُس ــع َعَلْي ــَا اْجتم ــن فِي ــون الطْع ــا َأن يك كرهن
تكــم، َفَحمــَد اهلل اْلَعبَّــاس َوأْثنــى َعَلْيــِه، ثــمَّ َقــاَل: إِنَّ اهلل  وهبــم، فانظــروا ألنفســكم ولعامَّ
ــا،  ــًدا )صــى اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ َوســلم( - َكــَا وصفــت - َنبيــا َولِْلُمْؤمنـِـَن وليَّ ابتعــث حُمَمَّ

)1( سورة هود: 88.
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ــى اْخَتــار َلــُه َمــا ِعنْــده، َفَخــلَّ النَّــاس عــى َأمرهــم خمتــارو ألَْنُفِســِهْم،  ــِه... َحتَّ َفمــنَّ اهلل بِ
مصيبــن للحــق، اَل مائلــن بزبــغ اهْلــوى، َوإِن كنــت بَرُســول اهلل )صــى اهلل َعَلْيــِه ]وآلــه[ 
نــا أخــذت، َوإِن كنــَت بِامْلُْؤِمنـِـَن طلبــت َفنْحــن ِمنُْهــم، َمــا تقدمنــا يِف  َوســلم( طلبــت فحقَّ
ــَا جيــب َلــك  َأمرُكــم فرطــا، َواَل حللنــا وســطا، َواَل برحنــا ســخًطا، َوإِن َكاَن َهــَذا اأْلَمــر إِنَّ
ـُـم طعنــوا َعَلْيــك مــن َقْولــك  بِامْلُْؤِمنـِـَن، َفــَا َوجــب إِْذ ُكنَّــا كارهــن؟ َوَمــا أبعــد َقْولــك إهِنَّ
ــا َمــا بذلــت َفــإِن يكــن َحقــك أعطيتنــاه فأمســكه َعَلْيــِه، َوإِن يكــن  ـُـم مالــوا إَِلْيــك! َوأمَّ إهِنَّ
ــه دون  ــك بَِبْعِض ــرَض ِمنْ ــا مل ن ــن َحقن ــِه، َوإِن يك ــم فِي ــك َأن حتك ــَس َل ــَن َفَلْي ــق امْلُؤمنِ ح
ــا َقْولــك:  بعــض، َوَمــا َأُقــول َهــَذا أروم رصفــك، َوَلِكــن للحجــة نِصيبَهــا مــن اْلَبَيــان، َوأمَّ
ــن  ــلم( َكاَن م ــه[ َوس ــِه ]وآل ــى اهلل َعَلْي ــول اهلل )ص ــإِنَّ َرُس ــم، َف ــا ومنك ــول اهلل منَّ إِنَّ َرُس
ــك خَتــاف النَّــاس علينــا،  ــا َقْولــك َيــا عمــر إِنَّ َشــَجَرة َنحــن َأْغَصاهنـَـا َوَأْنُتــم ِجَراهنـَـا، َوأمَّ

ــِه أول َذلِــك(()1(. ــِذي تقدمتــم بِ َفَهــَذا الَّ

وهــذا النــص يكشــف عــن معارضــة أيب اهليثــم حلكومــة الســقيفه مــع النفــر الذيــن 
ــا مطالبتهــم  ــذوا مــن بنــي هاشــم حمــوًرا هلــم ومركــًزا حلركتهــم، وأمَّ كانــوا معــه، وقــد اختَّ
ل يف احلجاج  بــأن يرجــع األمــر شــورى بــن املســلمن فإنَّه مــن باب إلــزام اخلصــم والتنــزُّ
مــن أجــل الربهنــة، أي أنَّ القــوم عندمــا رفضــوا الوصيــة يف خالفــة أمــر املؤمنــن عــيل 
ــًا إىل  ــؤول حت ــي ت ــه طالبوهــم بالشــورى الت ــم وأصحاب ــا اهليث ــإنَّ أب ــه الســالم(، ف )علي
تنصيــب أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم(، وذلــك ألنَّ القــوم اســتغلوا انشــغال بنــي 
هاشــم ووجــوه الصحابــة بتجهيــز رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهــم الثقــل 
بــوا أبــا بكــر حاكــًا، ولــو اجتمــع وجــوه  األكــرب، وأخــذوا النــاس عــى حــن غفلــة فنصَّ

)1( نثــر الــدر يف املحــارضات، منصــور بــن احلســن الــرازي، أبــو ســعد اآلبــى )املتــوىف: 1)4هـــ(، حتقيــق: 
خالــد عبــد الغنــي حمفــوط، دار الكتب العلميــة - بروت/لبنــان، الطبعة: األوىل، 4)14هـــ - 004)م: 
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ر وســلان وابــن اليــان ومــن بطبقتهــم ملــا آل األمــر  الصحابــة كأيب اهليثــم واملقــداد وعــاَّ
إىل أيب بكــر.

ــول اهلل  ــهاد رس ــد استش ــه( عن ــوان اهلل علي ــم )رض ــر أليب اهليث ــف آخ ــر موق وُيذك
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك ))مَلَّــا ُقبـِـَض النَّبـِـيُّ )صــّى اهلل عليــه وآلــه َوَســلََّم(، 
ِفيــِه َقْبَل  َشــِمَتِت اْلَيُهــوُد َوالنََّصــاَرى بَِأْهــِل اإِلْســالِم، َوَظَهــَر النَِّفــاُق يِف امْلَِدينـَـِة مِمَّــْن َكاَن خُيْ
ــَف  ــى َوَق ــاِن األَْنَصــاِريُّ َحتَّ ــُن التَّيَِّه ــُك ْب ــَل َمالِ ــوا، َوَأْقَب ــاس َواْضَطَرُب ذلــك، ومــاج الن
ُمــوا َمــا ُأْلِقيــِه  ــا َمْعــَرَ األَْنَصــاِر، َأْنِصُتــوا َواْســَمُعوا َمَقاَلتِــي، َوَتَفهَّ َعــَى َقْوِمــِه، َفَقــاَل: َي
ــالُم(،  ــٍد )َعَلْيــِه السَّ ــُه َقــْد َشــِمَتِت اْلَيُهــوُد َوالنََّصــاَرى بَِمــْوِت َنبِيِّنـَـا حُمَمَّ إَِلْيُكــْم، اْعَلُمــوا َأنَّ
اَب  َخــَرَج  ِة، َوِعَظــُم امْلََصاِئــِب َعَلْينـَـا َأنَّ ُمَســْيِلَمَة اْلَكــذَّ دَّ َوَقــْد َظَهــَرْت َحِســيَكُة َأْهــِل الــرِّ
َة يِف َحَيــاِة نبينــا )صــّى  ِعــي النُُّبــوَّ ــُه َكاَن َيدَّ بِــَأْرِض اْلَيَاَمــِة بَِرْعــٍد َوَبــْرٍق، َوَقــْد َتْعَلُمــوَن َأنَّ
ــِد  ــا َق ــِديَّ َأْيًض ــٍد األََس ــَن ُخَوْيِل ــَة ْب ــي َأنَّ ُطَلْيَح ــْد َبَلَغنِ ــلََّم(، َواآلَن َق ــه َوَس ــه وآل اهلل علي
ــِن  ــْن ِدي ــدَّ َع ــَرِب َأْن َتْرَت ــِل اْلَع ــَى َقَباِئ ــٌف َع ــا َواهلل َخاِئ ــٍد، َوَأَن ــالِد َنْج َة بِبِ ــوَّ ــى النُُّب َع ادَّ
ــَذا األَْمــِر َرُجــٌل ِمــْن َبنـِـي َهاِشــٍم، َأْو َرُجــٌل ِمــْن ُقَرْيــٍش َفُهــَو َواهلل  اإِلْســالِم، َفــإِْن مَلْ َيُقــْم هِبَ

اهْلـَـالُك والبــوار، ثــم أنشــأ أبــو اهليثــم يقــول:

ُل��ِد َيْ َلْ  اْلَفَت��ى  َأنَّ  َأَرى  َق��ْد  ْرَص��ِدَأل  ِبَ َج��اِل  ِللرِّ اْلََناَي��ا  َوَأنَّ 
َوُأُنوُفَن��ا آَذاُنَن��ا  َع��ْت  ُجدِّ ��ِدَلَق��ْد  مَّ ُمَ ِبالنَّ��ِيِّ  ُفِجْعَن��ا  َغ��َداَة 
َوُمَناِف��ٌق ��َجا  الشَّ َيُقوُل��وَن  ُمَتَه��وِِّدَنَص��اَرى  َش��اِمٍت  َكُف��وٍر  َوُكلُّ 
َوَيْغَت��ِديَثالَث��ُة َأْصَن��اٍف ِم��َن النَّ��اِس ُكلُُّه��ْم ��َناِن  ِبالسِّ َعَلْيَن��ا  َي��ُروُح 
ِذلَّ��ٍة َبْع��ِد  ِم��ْن  اْلُكْف��ِر  َأْه��ُل  َوُمْهَت��ِدَتَكلَّ��َم  ِفيَن��ا  َكاَن  َه��اٍد  ِلَغْيَب��ِة 
َجْه��َدُه اْلَيَماَم��ِة  اَب  َك��ذَّ َوِباْلَي��ِدَوَأْرَع��َد  ِباللَِّس��اِن  ِفيَن��ا  َوَأْكَل��َب 
��ٍر ُمَقصِّ َغ��ْرُ  َق��اَل  ِفيَم��ا  ��ا َطْلَحُة ْب��ُن ُخَوْيِلِدَوَداَن��اُه  ْه��ِل َحقًّ َأُخ��و اْلَ
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اَت��ٌة ��ِدُث اهلل يِف َغ��ِدَف��ِإْن َي��ُك َه��َذا اْلَي��ْوَم ِمْنُه��ْم َشَ َف��ال َتْأَمُن��وا َم��ا ُيْ
َم��ِع اهلل َأْمَرَن��ا ��ُن ِإْن َلْ َيْ ��ِدَوَم��ا َنْ َأْحَ َبْع��َد  ُكلَِّه��ا  ُقَرْي��ٍش   ِ ��رْ ِبَ
َمِط��َرٍة ِبَقْف��ٍر  َش��اَء  َم��ْن  ِبَفْدَف��ِدِبَأْمَن��ِع  ِضَب��اٍع  َأْو  َق��اٍع  َوَفْقَع��ِة 
ِبَأْمِرَن��ا َيُق��وَم  َأْن  َلْرُج��و  ي��ُق َأْو َعْم��ٌرو ِم��ْن َغ��ِدَوِإنِّ��ي  دِّ َعِل��يٌّ َأِو الصِّ
��يِّ ِفْه��َر ْب��َن َماِل��ٍك وأنص��ار ه��ذا الدي��ن م��ن كّل معت��دَوَتْع��ُدو َزَكاُة احْلَ
ا ِباْلَقَن��ا َواْلَُهنَِّد(())(َوَأْمَس��ى ُمَس��ْيِلٌم)1( يِف اْلَيَماَمِة َغاِلًبا َعَل��ى النَّاِس ُط��رًّ

)1(())())ولعــل األبيــات الثالثــة ]األخــرة[ إضافــة مــن متأخــر(())(. وهــذا هــو الصحيــح 

ألنَّ الثابــت عــن أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( والؤه ألمــر املؤمنــن )عليــه الســالم(، 
ومعارضتــه أليب بكــر وحكومتــه، ولكــن يأبــى الظاملــون إالَّ أن يســعوا إىل اطفــاء نــور اهلل 
ــم ألمــر املؤمنــن  ــدلُّ عــى والء أيب اهليث ــا ي ــوره. وممَّ ــمَّ ن ــى اهلل إاّل أن ُيت بأفواههــم ويأب
)عليــه الســالم( ومعارضتــه أليب بكــر وحكومتــه، مــا روي عنــه يف انــكاره مــع مجلــة مــن 
ل جلوســه عــى منــرب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(،  أنكــر عــى أيب بكــر يف أوَّ
وملخــص احلادثــة أنَّ ))اثنــي عــر رجــاًل مــن املهاجريــن واألنصــار: عمــرو بــن ســعيد 
العــاص، واملقــداد بــن األســود، وعــار بــن يــاس، وأبــو ذر الغفــاري، وســلان الفاريس، 
وبريــدة بــن حصيــب األســلمي، وكان مــن األنصــار: خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن، 
وســهل وعثــان ابنــا حنيــف، وأبــو أيــوب خالــد بــن زيــد األنصــاري، وأبــو اهليثــم بــن 

)1( قال حمقق الكتاب ))يف األصل: )مسيلمة يف اليامة غالب( وهي خمتلة الوزن ويستقيم با أثبتنا((.
))( الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر املثنــى بــن حارثــة الشــيباين، حممــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي 
ــوري، دار  ــى اجلب ــق: حيي ــوىف: 07)هـــ(، حتقي ــدي )املت ــد اهلل، الواق ــو عب ــدين، أب ــوالء، امل ــلمي بال األس
الغــرب اإلســالمي، بــروت، الطبعــة: األوىل، 1410 هـــ - 1990 م: 1/ 8) – 1)، االكتفــاء با تضمنه 

مــن مغــازي رســول اهلل - صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم - والثالثــة اخللفــاء: )/67 – 68.
))( الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثنى بن حارثة الشيباين: 1/1) هامش املحقق.
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التيهــان، وأيب بــن كعــب، ونــاس مــن إخواهنــم مــن املهاجريــن واألنصــار. فلــاَّ صعــد 
أبــو بكــر منــرب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه تشــاجروا بينهــم يف أمــره. فقــال بعضهــم: 
هــال نأتيــه فنزيلــه عــن منــرب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ؟ وقــال آخــرون: إنَّكــم إن 
أتيتمــوه لتزيلــوه عــن منــرب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أعنتــم عــى أنفســكم، وقــد 
قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))ل ينبغــي للمؤمــن أن يــذلَّ نفســه((، ولكــن 

امضــوا بنــا إىل عــيل )عليــه الســالم( نستشــره ونطلــع رأيــه.

فأتــوا علًيــا )عليــه الســالم( فقالــوا لــه: يــا أمــر املؤمنــن، ضيعــت نفســك وأضعــت 
حقــك ملــن أنــت أوىل باألمــر منــه، وقــد أردنــا أن نــأيت الرجــل فنزيلــه عــن منــرب رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ونعلمــه أنَّ احلــق حقــك وأنــت أوىل باألمــر منــه، فكرهنــا أن 

نركــب أمــًرا دون مشــاورتك.

ــو فعلتــم ذلــك مــا كنتــم وهــم إلَّ كالكحــل ف  ــه الســالم(: ل فقــال هلــم عــيل )علي
العــني وامللــح ف الــزاد، وقــد أضيعــت األمــة الناكبــة التاركــة قــول نبيهــا )صــى اهلل عليــه 
ــا ببيعتــه، ولقــد شــاورت ف ذلــك أهــل بيتــي وصالــح املؤمنــني  وآلــه(، والكاذبــة عــى ربِّ
فأبــوا إلَّ الســكوت بــا يعلمــون مــن وغــرة صــدور القــوم، وبغضهــم هلل وألهــل بيــت 
رســول )اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه(، يطلبوهنــم بالتبــول))) وتــراث اجلاهليــة. وأيــم اهلل لــو 
فعلتــم ذلــك لكنتــم كأنــا إذ أتــون وقــد شــهروا ســيوفهم مســتعدين للحــرب والقتــال، 
حتــى قهــرون عــى نفــي وقالــوا: بايــع وإلَّ قتلنــاك، فلــم أجــد إلَّ أن أدفــع القــوم عــن 
ــوم  ــيل، إنَّ الق ــا ع ــه(: ي ــه وآل ــى اهلل علي ــول )اهلل ص ــول رس ــرت ق ــي، وذاك أنِّ ذك نف
نقضــوا أمــرك واســتبدوا بــا دونــك وعصــون فيــك، فعليــك بالصــب حتــى ينــزل األمــر، 

ــة:  ــب اللغ ــول(( هتذي ــع التُّب ــل واجلمي ــده َتْب ــالٌن ويل ِعنْ ــي ف ــد َتَبَلن ــال: ق ــا ُيَق ــُب هَب ــَداوٌة ُيطَل ــُل َع )1( ))التْب
07/14) )مــادة: َتَبــَل(.
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ــم ســيغدرون بــك ل حمالــة، فــال جتعــل هلــم ســبياًل عــى نفســك إلذللــك، فــإنَّ األمــة  فإهنَّ
ســتغدر بــك مــن بعــدي، كذلــك أخــبن بــه جبئيــل )عليــه الســالم(. 

ولكــن ائتــوا الرجــل فأخــبوه بــا ســمعتم مــن قــول نبيكــم )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــغ في ــه، وأبل ــة علي ــم للحج ــك أعظ ــون ذل ــره ليك ــن أم ــبهة م ــوه ف ش ــه( ول تدع وآل
ــى  ــوم مجعــة حتَّ ــه وخالــف أمــره. فانطلقــوا يف ي ــه وقــد عــى نبي ــى ربَّ ــه إذا أت ف عقوبت
ــن، إنَّ اهلل  ــا معــر املهاجري ــوا: ي ــه(، فقال ــه وآل ــرب رســول اهلل )صــى اهلل علي ــوا بمن حف

ــارِ  نَْص
َ ْ
ــَن َوال ُمَهاِجِري

ْ
ــِيِّ َوال ــاَب اهلل َعَ انلَّ ــْد تَ َق

َ
ــال: ل ــم فق مك ــد قدَّ ــل( ق ــز وج )ع

يــَن  نَْصــارِ َوالَِّ
َْ

ُمَهاِجِريــَن َوال
ْ
ــوَن ِمــَن ال

ُ
ل وَّ

َْ
ــابُِقوَن ال َبُعــوهُ...)1(، وقــال: َوالسَّ ِيــَن اتَّ

َّ
ال

ل مــن تكلــم عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص، فقــال: يــا أبــا بكر،  َبُعوُهــْم...))(. فــكان أوَّ اتَّ
ــه  ــِق اهلل، فقــد علمــت مــا تقــدم لعــيل )عليــه الســالم( مــن رســول اهلل )صــى اهلل علي اتَّ
وآلــه(، وقــال لنــا ونحــن حمتوشــوه بيــوم بنــي قريضــة، إذ فتــح اهلل عــى رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه(، وقــد قتــل عــيل )عليــه الســالم( عرة مــن رجاهلــم وأويل النجــدة منهم، 
فقــال )رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه(: يــا معــش املهاجريــن واألنصــار، إنِّ أوصيكــم 
بوصيــة فأحفظوهــا، وموعــز إليكــم أمــًرا فأحفظــوه، أل وإنَّ عــيل بــن أب طالــب أمريكــم 
مــن بعــدي وخليفتــي فيكــم، أوصــان بذلــك رب، عــى أنَّكــم إن ل حتفظــوا فيــه وتــوازروه 
ول تنــرصوه اختلفتــم ف أحكامكــم، واضطــرب عليكــم أمــر دينكــم، وولكــم شاركم، 
أل إنَّ أهــل بيتــي هــم الوارثــون ألمــري، القائمــون بأمــر أمتــي مــن بعــدي. اللهــمَّ فمــن 
أطاعهــم مــن أمتــي وحفــظ فيهــم وصيتــي فاحــشه ف زمــريت، وأجعــل لــه مــن مرافقتــي 
ــة التــي  ــه اجلن ــي فيهــم فاحرم ــوزه اآلخــرة، اللهــمَّ مــن أســاء خالفت ــه ف ــدرك ب ــا ي نصيًب

)1( سورة التوبة: 117.

))( سورة التوبة: 100.
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عرضهــا الســاوات واألرض.

قــال عمــر: اســكت يــا عمــرو، فلســت مــن أهــل املشــورة وال ممــن ُيــرض بقولــه. 
فقــال لــه عمــرو: اســكت يــا بــن اخلطــاب، فــواهلل إنَّــك لتعلــم أنَّــك تنطــق بغــر لســانك، 
ــا،  ــك أألمهــا حســبا، وأدناهــا منصب ــم أنَّ ــا لتعل وتعتصــم بغــر أركانــك، واهلل إنَّ قريًش
ــه(،  ــه وآل ــى اهلل علي ــوله )ص ــن رس ــاىل، وع ــن اهلل تع ــًى ع ــا غن ــرا، وأقلَّه ــا ذك وأمخله
وإنــك جلبــان عنــد احلــرب، وأنــت لئيــم العنــر، مــا لــك يف قريــش مــن مفخــر. قــال: 

فســكت عمــر وجعــل يقــرع ســنَّه بأناملــه. 

ــي  ــه وصــى عــى النب ــى علي ــو ذر الغفــاري )رمحــه اهلل(، فحمــد اهلل وأثن ــام أب ــمَّ ق ث
ــا بعــد، يــا معــر قريــش، و يــا معــر املهاجريــن واألنصــار والتابعــن  وآلــه، ثــمَّ قــال: أمَّ
بإحســان، لقــد علمتــم وعلــم خياركــم أنَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال: األمــر 
ــم،  ــول نبيك ــم ق ــني. فأطرحت ــي احلس ــد ابن ــن ول ــي م ــل بيت ــم ف أه ــيل ث ــدي لع ــن بع م
ونســيتم مــا أوعــز إليكــم، واتبعتــم الدنيــا الفانيــة، وبعتــم اآلخــرة الباقيــة التــي ل هيــرم 
ــم  ــك األم ــاكنها... وكذل ــوت س ــا، ول يم ــزن أهله ــا، ول حي ــزول نعيمه ــبابا، ول ي ش
ــذو  ــم ح ــت، فحاذيتموه ــريت واختلف ــت وغ ــا، وبدل ــد أنبيائه ــرت بع ــم كف ــن قبلك م
مــت أيديكــم  القــذة بالقــذة، والنعــل بالنعــل، عــاَّ قليــل تذوقــوا وبــال أمركــم، ومــا قدَّ

ومــا اهلل بظــالم للعبيــد.

ــك  ــزل ب ــرك إذا ن ــند أم ــن تس ــر، إىل م ــا بك ــا أب ــال: ي ــاريس فق ــلان الف ــام س ــمَّ ق ث
املــوت، وإىل مــن تفــزع إذا ســئلت عــاَّ ال تعلــم ويف القــوم مــن هــو أعلــم منــك، وأكثــر 
يف اخلــر إعالمــا منــك، وأقــرب إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قرابــة منــك، قــد 
مــه يف حياتــه، وأوعــز إليكــم عنــد وفاتــه، فنبذتــم قولــه، وتناســيتم وصيتــه، فعــاَّ قليــل  قدَّ
يصفــو لــك األمــر، وتــزور القبــور، وقــد أثقلــت األوزار، ومحلــت معــك إىل قــربك مــا 
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قدمــت يــداك، فــإن راجعــت احلــق وأنصفــت أهلــه، كان ذلــك نجــاة لــك يــوم حتتــاج 
إىل عملــك، وتفــرد يف اآلخــرة بذنوبــك، وقــد ســمعت كــا ســمعنا ورأيــت كــا رأينــا، 
فلــم يردعــك ذلــك عــا أنــت فاعــل، فــاهلل اهلل يف نفســك، فقــد أعــذر مــن أنــذر، ومــا اهلل 

بظــالم للعبيــد. 

ــا بكــر، إربــع عــى ضلعــك، وقــس عــى  ــا أب ثــم قــام املقــداد بــن األســود وقــال: ي
ــزم بيتــك وابــك عــى خطيئتــك، فــإنَّ ذلــك أســلم لــك يف حياتــك  شــربك بفــرتك، وأل
ــه  ــى اهلل علي ــوله )ص ــل( ورس ــزَّ وج ــه اهلل )ع ــث جعل ــر حي ــذا األم ــردَّ ه ــك، وت وممات
ــل يضمحــل  نــك مــن قريــش أوغادهــا، فعــاَّ قلي ــا، وال يغرَّ ــه(، وال تركــن إىل الدني وآل
ــه  ــا )علي ــت أن علًي ــد علم ــك، وق ــك بعمل ــك فيجزي ــر إىل ربِّ ــمَّ تص ــاك، ث ــك دني عن
الســالم( صاحــب هــذا األمــر مــن بعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فاجعلــه لــه، 
فــإنَّ ذلــك أســلم لــك، وأحســن لذكــرك، وأعظــم ألجــرك، وقــد نصحــت لــك إن قبلت 

ــر. ــر كان أو ب ــع بخ ــي، وإىل اهلل ترج نصح

ــا بكــر، أنســيت أم تناســيت أم  ــا أب ثــم قــام بريــدة بــن حصيــب األســلمي فقــال: ي
ــه( فســلمنا عــى  ــه وآل ــا رســول اهلل )صــى اهلل علي خدعتــك نفســك، أمــا تذكــر إذ أمرن
ــِق اهلل وتــدارك نفســك قبــل  عــيل )عليــه الســالم( بإمــرة املؤمنــن، ونبينــا بــن أظهرنــا، فاتَّ
ــه، وال متــاد يف  ــك مــن أهل ــه من ــر إىل مــن هــو أحــق ب ــذا األم ــع ه ــا، وادف أن ال تداركه
ــه، وأرجــع وأنــت مســتطيع أن ترجــع، فقــد حمضــت نصحــك وبينــت لــك مــا  اغتصاب

عنــدي، مــا إن فعلتــه وفقــت ورشــدت.

ثــمَّ قــام عــار بــن يــاس فقــال: يــا معــارش قريــش، قــد علمتــم أنَّ أهــل بيــت نبيكــم 
ــرب  ــل أن يضط ــه قب ــق إىل أهل ــردَّ احل ــم فل ــروا صاحبك ــم، فم ــر منك ــذا األم ــقُّ هب أح
حبلكــم، ويضعــف مســلككم، وختلفــون فيــا بينكــم، فقــد علمتــم أنَّ بنــي هاشــم أوىل 
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هبــذا األمــر منكــم، وأقــرب إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وإن قلتــم: إنَّ الســابقة 
لنــا فأهــل بيــت نبيكــم أقــدم منكــم ســابقة، وأعظــم غنــًى مــن صاحبكــم، وعــيل بــن أيب 
وا عــى  طالــب صاحــب هــذا األمــر مــن بعــد نبيكــم، فأعطــوه مــا جعلــه اهلل لــه، وال تــردُّ

أدباركــم فتنقلبــوا خاسيــن.

ثــمَّ قــام ســهل بــن حنيــف األنصــاري فقــال: يــا أبــا بكــر، ال جتحــد حًقــا مــا جعلــه 
اهلل لــك، وال تكــن أول مــن عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف أهــل بيتــه، وأدِّ 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــى رس ــل وزرك، وتلق ــرك ثق ــن ظه ــف ع ــه ختف ــقَّ إىل أهل احل
وآلــه( راضًيــا، وال ختــص بــه نفســك، فعــاَّ قليــل ينقــي عنــك مــا أنــت فيــه، ثــمَّ تصــر 
م للعبيــد. إىل امللــك الرمحــن فيحاســبك بعملــك، ويســألك عــاَّ جئــت لــه، ومــا اهلل بظــالَّ

ثــمَّ قــام خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن فقــال: يــا أبــا بكــر، ألســت تعلم أنَّ رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قبــل شــهاديت وحــدي ومل يــرد معــي غــري ؟ قــال: نعــم، قال: 

فأشــهد أينِّ ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: عــيل إمامكــم بعدي.

قــال: وقــام أيب بــن كعــب األنصــاري فقــال: أشــهد أينِّ ســمعت رســول اهلل )صــى 
ــن  ــة الذي ــم األئم ــل، وه ــق والباط ــني احل ــون ب ــي يفرق ــل بيت ــول: أه ــه( يق ــه وآل اهلل علي

ــدى بم. يقت

ــه  وقــام أبــو اهليثــم بــن التيهــان قــال: وأنــا أشــهد عــى نبينــا )صــى اهلل عليــه وآلــه( أنَّ
ــم: إالَّ  ــال بعضه ــة، وق ــه إالَّ للخالف ــا أقام ــم: م ــال بعضه ــلم، فق ــا لنس ــا علين ــام علًي أق
ــه مــوىل مــن كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــواله، فتشــاجروا  ليعلــم النــاس أنَّ
يف ذلــك، فبعثــوا إىل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( رجــاًل يســأله عــن ذلــك، فقــال 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: هــو وليكــم بعــدي، وأنصــح النــاس لكــم بعــد وفــايت.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــمعت رس ــال: س ــاري فق ــف األنص ــن حني ــان ب ــام عث وق
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ــولة  ــم ال ــم فه ــال َتْقِدُموه ــور األرض، ف ــوم األرض ون ــي نج ــل بيت ــول: أه ــه( يق وآل
ــا رســول اهلل، وأيُّ أهــل بيتــك أوىل بذلــك ؟ فقــال:  ــه رجــل فقــال: ي بعــدي، فقــام إلي

ــده. ــيل وول ع

وا إليهــم  ــوب األنصــاري فقــال: اتَّقــوا اهلل يف أهــل بيــت نبيكــم، وردُّ ــو أي ــام أب وق
ــا يف مقــام بعــد مقــام  هــم الــذي جعلــه اهلل هلــم، فقــد ســمعنا مثــل مــا ســمع إخوانن حقَّ
لنبينــا )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وجملــس بعــد جملــس يقــول: أهــل بيتــي أئمتكــم بعــدي.

قــال: فجلــس أبــو بكــر يف بيتــه ثالثــة أيــام، فأتــاه عمــر، وعثــان، وطلحــة، وعبــد 
الرمحــن بــن عــوف، وســعد بــن أيب وقــاص، وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح، وســعيد بــن عمرو 
بــن نفيــل، فأتــاه كلٌّ منهــم متســلًحا يف قومــه حتَّــى أخرجــوه مــن بيتــه، ثــمَّ أصعــدوه عــى 

املنــرب وقــد ســلوا ســيوفهم(()1(.

وهكــذا كان أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان يف طليعــة املعارضــن حلكــم الســقيفة، ومل 
ح هبــا عــى رؤوس األشــهاد، ومل تأخــذه يف احلــقِّ لومــة الئــم،  يكتــم معارضتــه؛ بــل رصَّ
ــه، ومــا هــي  ــا زائل ــأنَّ الدني ــم ب ــه كان يعل ــه، ألنَّ ــه وعقيدت ــااًل للمخلــص لدين فــكان مث
ــه يســأله عــاَّ فعــل، ولذلــك فهــو بــذل هــذه الربهــة  إالَّ برهــًة مــن الزمــن فينقلــب إىل ربِّ
القصــرة مــن العمــر يف ســبيل خلــود دائــم، ونعيــم ال يــزول. ومل يكــن أبــو اهليثــم جماهــًدا 
ــا كان بلســانه كذلــك، فــكان يقــول احلــقَّ وال خيشــى فيــه لومــة الئــم. بســيفه فقــط، وإنَّ

ــاب )  ــه، مؤسســة دار الكت ــق: األنصــاري، نمون ــن طــاووس )املتــوىف: 664هـــ(، حتقي )1( اليقــن، الســيد اب
ــاين )141هـــ(: 6)) – )4).  ــع الث ــة: األوىل، )ربي ــري (، الطبع اجلزائ
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املبحث األول
املهام اليت أوكلها أمر املؤمنن )عليه السالم(

إىل أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(
أوًل: أبو اهليثم )رضوان اهلل عليه( يأخذ البيعة ألمر املؤمنن )عليه السالم(:

ــر  ــة أم ــى بيع ــلمون ع ــع املس ــان اجتم ــن عفَّ ــان ب ــث عث ــة الثال ــل اخلليف ــد مقت بع
املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، وقــد كان رافًضــا لبيعتهــم يف بــادئ األمــر 
ــن كلِّ  ــة م ــا الفتن ــيطرت عليه ــي س ــداث الت ــه األح ــؤول إلي ــا ت ــٍم ب ــى عل ــه كان ع ألنَّ
ــام  ــه: ))فق ــن ل ــه مبايع ــن علي ــة جمتمع ــه بالبيع وا علي ــلمن أرصُّ ــنَّ املس ــات، ولك اجله
ــا بعــد، فــإنِّ  ومحــد اهلل وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه، وصــى عــى النبــي وآلــه، ثــمَّ قــال: أمَّ
ــة حممــد )صــى  قــد كنــت كارًهــا هلــذه الوليــة، يعلــم اهلل ف ســاواته وفــوق عرشــه عــى أمِّ
اهلل عليــه وآلــه( حتــى اجتمعتــم عــى ذلــك، فدخلــت فيــه، وذلــك أنِّ ســمعت رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــول: أيــاَّ واٍل ويل أمــر أمتــي مــن بعــدي أقيــم يــوم القيامــة 
ــه، فــإن نجــا فبعدلــه، وإن جــار انتقــض  عــى حــدِّ الــرصاط، ونــشت املالئكــة صحيفت
ــى يكــون بــني كل عضــو وعضــو مــن  بــه الــرصاط انتقاضــًة تزيــل مــا بــني مفاصلــه، حتَّ
ــر  ــه وح ــار أنف ــه الن ــى ب ــا ُيلق ل م ــأوَّ ــرصاط، ف ــه ال ــرق ب ــام، ي ــة ع ــرية مائ ــه مس أعضائ
ــا اجتمعتــم عــيلَّ نظــرت فلــم يســعني ردكــم حيــث اجتمعتــم، أقــول  ــي ملَّ وجهــه. ولكنِّ
ل مــن قــام فبايعــه  مــا ســمعتم، واســتغفر اهلل يل ولكــم. فقــام إليــه النــاس فبايعــوه، فــأوَّ
طلحــة والزبــر، ثــمَّ قــام املهاجــرون واألنصــار وســائر النــاس حتــى بايعــه النــاس، وكان 
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ــوالن:  ــا يق ــان، وه ــن التيه ــم ب ــو اهليث ــاس وأب ــن ي ــار ب ــة ع ــم البيع ــذ عليه ــذي يأخ ال
ــا عليكــم، وال  ــال طاعــة لن ــِف لكــم ف ــنَّة رســوله، وإن مل ن نبايعكــم عــى طاعــة اهلل وُس

ــا وإمامكــم(()1(. ــرآن إمامن بيعــة يف أعناقكــم، والق

ــه مل ُيبايــع أمــر  وهــذه احلادثــة تبــن عظــم منزلــة أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه(، فإنَّ
ــا كان يأخــذ البيعــة مــن النــاس وجيعــل نفســه مــن  املؤمنــن )عليــه الســالم( فحســب؛ وإنَّ
املعنيــن بالبيعــة بقولــه: )نبايعكــم عــى طاعــة اهلل وُســنَّة رســوله، وإن مل نــِف لكــم فــال 
ــا وإمامكــم(، وهــذا يكشــف  ــا عليكــم، وال بيعــة يف أعناقكــم، والقــرآن إمامن طاعــة لن
ــى  عــن القــرب الــذي حظــي بــه هــذا الصحــايب مــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( حتَّ

صــار يتكلــم بلســانه )صلــوات اهلل عليــه(.

ثانًيا: إشراف أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه( على بيت املال:

عندمــا تســلم أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( مقاليــد احلكومــة اإلســالميَّة بعــد مقتــل 
ــفَّ حولــه خــرة صحابــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(  احلاكــم الثالــث التَّ
ــاء مــن  ــة فئــات املجتمــع، وبــدأ بتوزيــع مســؤوليات إدارة احلكومــة عــى األكفَّ مــع عامَّ
ع  ل مــا بــدأ بــه هــو انتخــاب جمموعــة تديــر بيــت املــال وتوزِّ الصحابــة والتابعــن، ومــن أوَّ
ــم  ــو اهليث ــة، وهــم أب ــة مــن الصحاب ــك ثالث ــدب لذل ــد انت يها، وق ــا عــى مســتحقِّ العطاي
ــن أيب رافــع )رضــوان اهلل عليهــم(،  ــد اهلل ب ــاس، وعب ــن ي ــن التيهــان، وعــار ب مالــك ب
فكتــب هلــم: ))العــرب والقــريش واألنصــاري والعجمــي وكل مــن كان ف اإلســالم مــن 
قبائــل العــرب وأجنــاس العجــم ســواء(())(، ثــمَّ قــال هلــم: ))امجعــوا النــاس، ثــم انظــروا 

)1( األمــايل، الشــيخ الطــويس )املتــوىف: 460هـــ(، حتقيق: قســم الدراســات اإلســالمية - مؤسســة البعثــة، دار 
الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم، الطبعــة: األوىل، 1414هـ: 8)7.

))( االختصــاص، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: عــيل أكــرب الغفــاري، الســيد حممــود الزرنــدي، 
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إىل مــا ف بيــت ماهلــم فاقســموه بينهــم بالســوية. فحســبوا، فوجــدوا نصيــب كل واحــد 
منــه ثالثــة دنانــر، فأمرهــم يقعــدون للنــاس ويعطوهــم. قــال: وأخــذ مكتلــه ومســحاته، 
ثــم انطلــق إىل بئــر امللــك، فعمــل فيهــا، فأخــذ النــاس ذلــك القســم حتــى بلغــوا الزبــر، 
وطلحــة، وعبــد اهلل بــن عمــر أمســكوا بأيديــم وقالــوا: هــذا منكــم أو مــن صاحبكــم ؟ 
قالــوا: بــل هــذا أمــره، ال نعمــل إال بأمــره. قالــوا: فاســتأذنوا لنــا عليــه، قالــوا: مــا عليــه 
إذن، هــو ذا ببئــر امللــك يعمــل، فركبــوا دواهبــم حتــى جــاءوا إليــه، فوجــدوه يف الشــمس 
ومعــه أجــر لــه يعينــه، فقالــوا لــه: إنَّ الشــمس قــد آذتنــا، فارتفــع معنــا إىل الظــل فارتفــع 
معهــم إليــه، فقالــوا لــه: لنــا قرابــة مــن نبــي اهلل، وســابقة وجهــاد وأنــك أعطيتنــا بالســوية 
ــيل  ــال ع ــا، فق ــى غرن ــا ع ــوا يفضلون ــوية، كان ــا بالس ــان يعطونن ــر وال عث ــن عم ومل يك
ــال:  ــر، ق ــو بك ــوا: أب ــر ؟ قال ــو بك ــر، أو أب ــل: عم ــم أفض ــا عندك ــالم(: أهيُّ ــه الس )علي
ــم  ــا لك ــروا م ــاب اهلل فانظ ــذا كت ــريه، ه ــر وغ ــا بك ــوا أب ــر، وإل فدع ــم أب بك ــذا قس فه
مــن حــق فخــذوه، قــاال: فســابقتنا! قــال: أنتــا أســبق منــي بســابقتي؟ قالــوا: ال، قالــوا: 
قرابتنــا بالنبــي؟ قــال: أقــرب مــن قرابتــي؟ قالــوا: ال، فقالــوا: فجهادنــا! قــال: أعظــم مــن 
جهــادي؟ قالــوا: ال، قــال: فــو اهلل مــا أنــا ف هــذا املــال وأجــريي هــذا إل بمنزلــة ســواء. 
قــاال: فتــأذن لنــا يف العمــرة؟ قــال: مــا العمــرة تريــدان؟ وإن ألعلــم أمركــم وشــأنكم، 

فاذهبــا حيــث شــئتا فلــاَّ ولَّيــا، قــال: فمــن نكــث فإنــاَّ ينكــث عــى نفســه(()1(.

ويف روايــة ُأخــرى أنَّ طلحــة والزبــر قــاال لــه )عليــه الســالم(: ))إنــا أتينــا إىل عالك 
عــى قســمة هــذا الفــيء، فأعطونــا كــا أعطــي ســائر النــاس، قــال: )فــا تريــدان؟( قــاال: 

دار املفيد للطباعة والنر والتوزيع - بروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - )199 م: )15.
)1( اخلرائــج واجلرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )املتــوىف: )57 هـــ(، حتقيــق: مؤسســة اإلمــام املهــدي )عجل 
اهلل تعــاىل فرجــه(/ بــإرشاف الســيد حممــد باقــر املوحــد األبطحــي، الطبعــة: األوىل، كاملــة حمققــة، ذي 

احلجــة 1409، املطبعــة: العلميــة – قــم: 186/1 – 187.
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ليــس كذلــك كان يعطينــا عمــر قــال )عليــه الســالم(: )فــا كان يعطيكا رســول اهلل )صى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم( ؟( فســكتا، فقــال ) عليــه الســالم (: )أليــس كان النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم( يقســم بــني املســلمني بالســوية ؟( قــاال: نعــم، قــال: )فســنة رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أوىل بالتبــاع عندكــا، أم ســنة عمــر ؟( قــاال: ســنة رســول 
ــا يــا أمــر املؤمنــن ســابقة وعنــاء وقرابــة،  اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ولكــن لن
فــإن رأيــت أن ال تســوينا بالنــاس فافعــل، قــال: )ســابقتكا أســبق أم ســابقتي ؟( قــاال: 
ســابقتك، قــال: )فقرابتكــا أقــرب أم قرابتــي؟ ( قــاال: قرابتــك، قــال: )فعناؤكــا أعظــم 
أم عنائــي؟( قــاال: بــل أنــت يــا أمــر املؤمنــن أعظــم عنــاء، قــال: )فــو اهلل مــا أنــا وأجــريي 

هــذا ف املــال إل بمنزلــة واحــدة( وأومــأ بيــده إىل األجــر الــذي بــن يديــه(()1(.

ومــن املعــروف أنَّ إســناد إدارة بيــت املــال ألشــخاٍص معينــن يكشــف عــن 
أمانتهــم يف احلفــاظ عــى أمــوال املســلمن، وحرصهــم عــى أن تصــل تلــك األمــوال إىل 
ــر  يها، وكذلــك معرفتهــم باحلســاب وكيفيــة التوزيــع، وهــذه األمــور كانــت تتوفَّ مســتحقِّ
يف شــخصية أيب اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه(، ولذلــك وقــع اختيــار أمــر املؤمنــن عليــه يف 

يها.  إدارة وتوزيــع األمــوال عــى مســتحقِّ

)1( مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري الطــربيس )املتــوىف: 0))1هـــ(، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت 
)عليهــم الســالم( إلحيــاء الــرتاث، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســالم( إلحيــاء الــرتاث - بــروت – 

ــة، 1408 - 1988 م: 90/11 – 91.  ــة: الثاني ــان، الطبع لبن
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املبحث الثاني
دور أبي اهليثم يف حربي اجلمل وصفن

أوًل: حرب اجلمل:

ته  بعــد أن رأى طلحــة والزبــر مــن عدالــة أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( وشــدَّ
ــم قــد تعــودوا عــى نظــام  ــة، مل يــرق هلــم هــذا النظــام؛ ألهنَّ وبأســه يف التســوية بــن الرعيَّ
ــذي  ــورة ضــد هــذا النظــام ال را الث ــرَّ ــك ق ــة، وأن ال يســاوى هبــم غرهــم، ولذل الطبقي
حيــارب مصاحلهــم الشــخصية وطموحهــم بامللــك والرياســة، وقــد وجــدوا يف عائشــة 
والثــأر لعثــان واجهــًة يســتطيعون النفــوذ مــن خالهلــا لتنفيــذ مآرهبــم يف حتريــك عواطف 

املســلمن وتأجيجهــم للثــورة ضــدَّ عدالــة أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم(.

ــه طلحــة والزبــر مــع عائشــة إىل البــرة إلعــالن التمــرد فيهــا ونقــض البيعــة،  فاجتَّ
ــا  وقــد اختــارا البــرة دون غرهــا ملــا فيهــا مــن أمــوال وفــرة، إذ كان بيــت ماهلــا غاصًّ
ــم  بالذهــب والفضــة، ولذلــك كانــت الســيطرة عليــه متثــل مغنــًا كبــًرا للمتمرديــن، ألهنَّ
ــة  ــة اخلليف ــدد ملحارب ة والع ــدَّ ــداد الع ــوش وإع ــز اجلي ــتطيعون جتهي ــرة يس ــوال الب بأم

الرعــي.

وملَّــا علــم هبــم أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، مجــع أهــل املدينــة 
ــَح  ــَا َصَل ــُح إِل بِ ــِر ل َيْصُل ــَذا األَْم ــَر َه ــاَل: إِنَّ آِخ ــة جــاء فيهــا: ))َوَق وألقــى فيهــم خطب
وا اهلل  ( َعــَى َمــْن َمــَى ِمنُْكــْم، َفاْنــرُصُ ــْم َعَواِقــَب َقَضــاِء اهلل )َعــزَّ َوَجــلَّ ــُه، َفَقــْد َرَأْيُت ُل َأوَّ
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ــْح َلُكــْم َأْمَرُكــْم(()1(. ُكــْم َوُيْصلِ َينْرُصْ

وقيــل: إنَّ أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( ملــا بلغه مســر طلحــة والزبر وعائشــة 
ــى  ــد اهلل وأثن ــاس مح ــع الن ــا اجتم ــة، فل ــالة جامع ــادى: الص ــرة ))ن ــة إىل الب ــن مك م
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــض نبي ــا قب ــارك وتعــاىل مل ــإن اهلل تب ــد ف ــا بع ــال: أم ــم ق ــه، ث علي
وســلم( قلنــا: نحــن أهــل بيتــه، وعصبتــه، وورثتــه، وأوليــاؤه، وأحــق خالئــق اهلل بــه، ل 
ننــازع حقــه وســلطانه، فبينــا نحــن عــى ذلــك إذ نفــر املنافقــون، فانتزعــوا ســلطان نبينــا 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( منــا، وولــوه غرينــا، فبكــت لذلــك واهلل العيــون والقلــوب 
ــلمني وأن  ــني املس ــة ب ــة الفرق ــول خماف ــم اهلل ل ــدور، وأي ــنت واهلل الص ــا، وخش ــا مجيع من
ــك  ــد ويل ذل ــتطعنا. وق ــا اس ــك م ــا ذل ــد غرين ــا ق ــن لكن ــور الدي ــر، ويع ــودوا إىل الكف يع
ولة، ومضــوا لســبيلهم، ورد اهلل األمــر إيل، وقــد بايعنــي هــذان الرجــالن طلحــة والزبــري 
فيمــن بايعنــي، وقــد هنضــا إىل البــرصة ليفرقــا مجاعتكــم، ويلقيــا بأســكم بينكــم، اللهــم 

فخذمهــا بغشــها هلــذه األمــة، وســوء نظرمهــا للعامــة.

فقــام أبــو اهليثــم بــن التيهــان )رمحــه اهلل( وقــال: يــا أمــر املؤمنــن إنَّ حســد قريــش 
ــا خيارهــم فحســدوك منافســة يف الفضــل، وارتفاًعــا يف الدرجــة،  ــاك عــى وجهــن: أمَّ إيَّ
ــا  ــم، وم ــه أوزاره ــل ب ــم، وأثق ــه أعاهل ــط اهلل ب ــًدا أحب ــدوك حس ــم فحس ــا أرشاره وأمَّ
رضــوا أن يســاووك حتــى أرادوا أن يتقدمــوك، فبعــدت عليهــم الغايــة، وأســقطهم 
ــوق  ــه احلق ــت عن ــا، وقضي ــم حّي ــرت نبيه ــش، ن ــش بقري ــق قري ــت أح ــار، وكن املض

ــا بأمــرك. ــك، فمرن ــا بغيهــم إال عــى أنفســهم، ونحــن أنصــارك وأعوان ــا، واهلل م ميت

ــب  ــد رات ــق: أمح ــوىف: 00)هـــ(، حتقي ــي )املت ــدي التَِّميم ــر األس ــن عم ــيف ب ــل، س ــة اجلم ــة ووقع )1( الفتن
عرمــوش، دار النفائــس، الطبعــة: الســابعة )141هـ/)199مـــ: 109 – 110، تاريــخ الطــربي )تاريــخ 

ــربي(: 447/4. ــخ الط ــة تاري ــوك، وصل ــل واملل الرس
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ثم أنشأ يقول:

وكادوك علي��ك  بغ��وا  قوًم��ا  القب��احإنَّ  بالم��ور  وعاب��وك 
بع��وض جن��اح  عيبه��ا  م��ن  جن��احلي��س  كعش��ر  ول  حق��ا  في��ك 
و اهلل  م��ن  علي��ك  نعم��ة  النط��احأبص��روا  ق��رن  ي��دق  قرم��ا 
إلي��ه الم��ور  ت��أوي  الم��احوإماًم��ا  غ��رب  يل��ُن  ولاًم��ا 
في��ه اإلمام��ة  جتم��ع  البط��اححاكم��ا  ع��راض  ل��ه  هاشيًّ��ا 
اهلل م��ن  أت��اك  لل��ذي  ق��راححس��دا  قل��وب  إىل  وع��ادوا 
البغ��ض أوعي��ة  هن��اك  ش��حاحونف��وس  للش��قاء  اخل��ر  عل��ى 
الغي��ب حج��ب  يكن��ه  مس��ر  لحم��ن  الع��داوة  مظه��ر  وم��ن 
اإلصب��احي��ا وص��ي الن��ي ن��ن م��ن احل��ق بهج��ة  مث��ل  عل��ى 
والكف��احفخ��ذ الوس والقبي��ل م��ن اخل��زرج الوغ��ى  يف  بالطع��ن 
والف��الحلي��س من��ا م��ن ل يك��ن ل��ك يف اهلل اهل��دى  عل��ى  ولي��ا 

فجــزاه أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( خــرا، ثــم قــام النــاس بعــده فتكلــم كل واحــد 
ــه(()1(. بمثل مقال

ــو  ــن التيهــان، وأب ــم ب ــو اهليث ــة ومنهــم: أب ــار الصحاب ــه كب ــد ذلــك اســتجاب ل وعن
ل  ــن ثابــت )رضــوان اهلل عليهــم())(، عــى أنَّ أوَّ ــة، وخزيمــة ب ــن حنظل ــاد ب ــادة، وزي قت
مــن أجابــه إىل اجلهــاد هــو أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان وخزيمــة بــن ثابــت )رضــوان 

)1( األمــايل، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: حســن األســتاذ ويل، عــيل أكــرب الغفــاري، دار املفيــد 
للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 - )199 م: 154 – 156.

))( ينظــر: تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ الطــربي(: 447/4، البدايــة والنهايــة: 
.440/10
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ــا()1(. اهلل عليه

ه))(: وله شعر آخر يف هذه الواقعة ُيوبِّخ فيه طلحة والزبر وهذا نصُّ

إنن��ا لطلح��ة  وق��ل  للزب��ر  النص��ارق��ل  ش��عارنا  الذي��ن  ن��ن 
فعلن��ا قري��ش  رأت  الذي��ن  الكف��ارن��ن  أولئ��ك  القلي��ب  ي��وم 
يفدي��ه ودث��اره  نبين��ا  ش��عار  والبص��اركن��ا  ال��روح  من��ا 
وولين��ا إمامن��ا  الوص��ي  الس��رارإنَّ  وباح��ت  اخلف��اء  ب��رح 

وعندمــا اجتمــع الطرفــان يف معركــة اجلمــل مصطفــن، فطلــع الزبــر وطلحــة، ثــمَّ 
ــال:  ــوا ق ــا اجتمع ــة، وملَّ ــن خمرم ــور ب ــر واملس ــن الزب ــد اهلل ب ــعيد وعب ــروان وس ــع م طل
ــد، وأليب  ــن زي ــد ب ــن التيهــان، وخلال ــم ب ــه( أليب اهليث ــاس )رضــوان اهلل علي ــن ي ر ب عــاَّ
أيــوب، وأليب حيــة، ولرفاعــة بــن رافــع يف رجــال مــن أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل 
ــه بلغنــا عنهــم مــا نكــره مــن خــالف أمــر  عليــه وآلــه(: ))قومــوا إىل هــؤالء القــوم، فإنَّ
املؤمنــن إمامهــم، والطعــن عليــه، وقــد دخــل معهــم قــوم مــن أهــل اجلفــاء والعــداوة، 
وإهنــم ســيحملوهنم عــى مــا ليــس مــن رأيــم. قــال: فقامــوا، وقمنــا معهــم حتَّى جلســوا 
إليهــم، فتكلــم أبــو اهليثــم بــن التيهــان، فقــال: إنَّ لكــا لقدًمــا يف اإلســالم وســابقة وقرابة 
مــن أمــر املؤمنــن، وقــد بلغنــا عنكــا طعــن وســخط ألمــر املؤمنــن، فــإن يكــن أمــر لكا 

)1( ينظر: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب: )/606.
: 656هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء  ))( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )املتــوىفَّ
الكتــب العربيــة، الطبعــة: األوىل، 78)1هـــ - 1959م: )14 – 144، بحــار األنــوار، العالمــة املجلــي 
ــة:  ــوي، الطبع ــوي امليام ــم املوس ــيد كاظ ــاين، الس ــدي الزنج ــى العاب ــق: حيي ــوىف: 1111 هـــ(، حتقي )املت
الثانيــة املصححــة، مؤسســة الوفــاء - بــروت – لبنــان، )140 هـــ - )198 م: 8)/0) – 1)، مصــادر 
هنــج البالغــة وأســانيده، الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب، دار الزهــراء، بــروت،  الطبعــة: األوىل، 

1409هـــ - 1988 م: 155/1.
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خاصــة فعاتبــا ابــن عمتكــا وإمامكــا، وإن كان نصيحــًة للمســلمن فــال تؤخــراه عنــه، 
ونحــن عــون لكــا، فقــد علمتــا أنَّ بنــي أميــة لــن تنصحكــا أبــًدا، وقــد عرفتــا عداوهتــم 
لكــا، وقــد رشكتــا يف دم عثــان وماألمتــا، فســكت الزبــر وتكلــم طلحــة، فقــال: افرغــوا 

مجيًعــا ممــا تقولــون، فــإينِّ قــد عرفــت أن يف كل واحــد منكــم خبطــة(()1(.

اهــم ملــا فيــه  فــكان أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( ناصًحــا هلــؤالء القــوم، راشــًدا إيَّ
خرهــم وصالحهــم، وكان يف نصيحتــه هلــم عارًفــا بمجريــات األحــداث، فقــد أعطــى 
ــكلٍّ منهــا، فبهــت  ــل ل ــا احلــلَّ األمث ــي ينشــأ مــن أجلهــا اخلــالف، مبينً االحتــاالت الت
ــاًل  ــردِّ ســوى طلحــة الــذي طــرد الناصحــن معلِّ ــع، ومل جيــرأ أحــٌد منهــم عــى ال اجلمي
طردهــم بــأنَّ كلَّ واحــٍد فيهــم شء مــن احلمــق وقلــة العقــل )ضبطــه(، وهــذا األســلوب 
بعــه املركــون مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عندمــا كانــوا يعجــزون  اتَّ

عــن الــردِّ عليــه يرمونــه باجلنــون والعيــاذ بــاهلل.

وهــذه النصــوص تــدلُّ عــى أنَّ أبــا اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( قــد شــارك يف معركــة 
اجلمــل، وكان حلضــوره أثــر يف تلــك املعركــة بوصفــه الصحــايب البــدري العقبــي النقيــب 
الــذي شــارك بــكلِّ معــارك رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله وســلم(، ولذلك ُيعــدُّ والؤه 
ــة وأحقيــة منهــج اخلليفــة  لإلمــام عــيل )عليــه الســالم( مــن العالمــات الدالــة عــى صحَّ

الرعــي، وظــالل وبطــالن منهــج مــن خالفــه مــن الناكثــن والقاســطن واملارقــن. 

ثانًيا: حرب صفن:

ــه  ــه أمــر املؤمنــن عــيل )علي بعــد أن انتهــت معركــة اجلمــل هبزيمــة الناكثــن توجَّ
الســالم( إىل معاويــة بــن أيب ســفيان وحزبــه الــذي أعلــن متــرده عــى اخلليفــة الرعــي، 
ــة  ــه عــن والي ــه رســواًل يبلغــه عزل ــا أرســل إلي ــارشًة وإنَّ ــادره اإلمــام باحلــرب مب ومل يب

)1( األمايل، الشيخ الطويس: 0)7.
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ــا مــن  ــد اهلل البجــيل طالًب ــن عب ــر ب ــه أخــذ البيعــة، وقــد انــربى جري الشــام، ويطلــب من
ــن  ــفيان وكان م ــن أيب س ــة ب ــله إىل معاوي ــالم( أن يرس ــه الس ــيل )علي ــن ع ــر املؤمن أم
ا وودا،...(()1(، وافــق  قولــه: ))ابعثنــي يــا أمــر املؤمنــن إليــه، فإّنــه مل يــزل يل مســتخصًّ
أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( عــى اقــرتاح جريــر وقــال لــه: ))ائــت معاويــة بكتاب، 
فــإن دخــل فيــا دخــل فيــه املســلمون، وإل فانبــذ إليــه وأعلمــه أنَّ ل أرىض بــه أمــرًيا، وأن 

العامــة ل تــرىض بــه خليفــة(())(.

ــن أيب ســفيان يف  ــة ب ــا معاوي ــه الســالم( يعــرف نواي وكان أمــر املؤمنــن عــيل )علي
طلــب الســلطة واحلكــم، ولذلــك أراد أن يقطــع عليــه الطريــق فأعلمــه منــذ البــدء أن ال 

طريــق للســلطة يف ظــل حكومتــه.

ــا وصــل إىل معاويــة بــن أيب ســفيان ))دخــل  فانطلــق جريــر حتــى أتــى الشــام، وملَّ
ــا بعــد يــا معاويــة فإنــه قــد اجتمــع البــن عمــك  عليــه فحمــد اهلل وأثنــى عليــه، وقــال: أمَّ
أهــل احلرمــن وأهــل املريــن وأهــل احلجــاز واليمــن ومــر وعــان والبحريــن 
واليامــة، فلــم يبــَق إال أهــل هــذه احلصــون التــي أنــت فيهــا، لــو ســال عليهــا مــن أوديتــه 
ــن  ــر املؤمن ــة أم ــك إىل متابع ــدك ويدي ــا يرش ــوك إىل م ــك أدع ــد أتيت ــا وق ــيل غرقه س

عــيل(())(. ثــمَّ دفــع إليــه كتــاب أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( وفيــه:

)1( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد )املتوىف: 656 هـ(: )/74.
ــد  ــالم حمم ــد الس ــق ورشح: عب ــق: حتقي ــوىف: )1) هـــ(، حتقي ــري )املت ــم املنق ــن مزاح ــن، اب ــة صف ))( وقع
هــارون، املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، )8)1هـ: 8)،  
اإلمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينــوري )املتــوىف: 76)هـــ(، حتقيــق: طــه حممــد الزينــي، مؤسســة احللبــي 

ــوار: ))/67). ــع، )د ط(، )د ت(: 84/1، الفتــوح: )/506، بحــار األن ورشكاه للنــر والتوزي
ــاكر  ــن عس ــروف باب ــة اهلل املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش ــن: 8)، تاري ــة صف ))( وقع
)املتــوىف: 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
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ــن أب  ــة ب ــني إىل معاوي ــري املؤمن ــيلٍّ أم ــد اهلل ع ــن عب ــم م ــن الرحي ــم اهلل الرمح ))بس
ــه بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا  ــا بعــد فــإّن بيعتــي لزمتــك وأنــت بالشــام؛ ألّن ســفيان أّم
أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى مــا بايعــوا عليــه، فلــم يكــن لشــاهٍد أن يتــار، ول لغائــب أن 
وه إماًمــا  ــا الشــورى للمهاجريــن واألنصــار؛ فــإذا اجتمعــوا عــى رجــٍل وســمَّ يــرد، وإنَّ
كان ذلــك رًضــا، فــإن خــرج مــن أمرهــم خــارج بطعــن أو رغبــة رّدوه إىل مــا خــرج منــه، 
ــم  ــه جهن ــوىل ويصل ــا ت ــني، ووله اهلل م ــبيل املؤمن ــري س ــه غ ــى اّتباع ــوه ع ــى قاتل ــإن أب ف
ــي وكان نقضهــا كردمهــا  ــم نقضــا بيعت ــري بايعــان ث وســاءت مصــرًيا، وإنَّ طلحــة والزب
ــا  ــل في ــون، فادخ ــم كاره ــر اهلل وه ــر أم ــق وظه ــاء احل ــى ج ــك حتَّ ــى ذل ــا ع فجاهدت
دخــل فيــه املســلمون، فــإنَّ أحــب األمــور إيلَّ فيــك العافيــة إل أن تعــرض للبــالء، فــإن 
تعرضــت لــه قاتلتــك واســتعنت اهلل عليــك، وقــد أكثــرت ف قتلــة عثــان، فادخــل فيــا 
ــا تلــك التــي  دخــل فيــه النــاس، ثــمَّ حاكــم القــوم إيلَّ أمحلــك وإياهــم عــى كتــاب اهلل، فأمَّ
تريدهــا يــا معاويــة فهــي خدعــة الصبــي عــن اللبــن، ولعمــري لئــن نظــرت بعقلــك دون 
ــك مــن الطلقــاء الذيــن  هــواك، لتجــدن أبــرأ قريــش مــن دِم عثــان، واعلــم يــا معاويــة أنَّ
ل حتــل هلــم الالفــة، ول تعــرض فيهــم الشــورى، وقــد أرســلت إليــك وإىل مــن قبلــك 

جريــر بــن عبــد اهلل وهــو مــن أهــل اإليــان واهلجــرة فبايــع ول قــوة إل بــاهلل(()1(.

فلاَّ قرأ الكتاب، قام جرير فخطب، فقال:

الثــواب  منــه  املرجتــى  الزوائــد،  منــه  املأمــول  بالعوائــد  املحمــود  هلل  ))احلمــد 
ــي  ــور الت ــتعينه يف األم ــده وأس ــب، أمح ــى النوائ ــتعان ع ــاب، املس ــه العق ــى من واملختش

1415 هـــ - 1995 م:8/59)1، ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/75، بحــار األنــوار: 
 ،(67/((

)1( وقعــة صفــن: 9) – )، تاريــخ دمشــق:8/59)1، رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/75 – 76، 
بحــار األنــوار: ))/67).



أبو اهليثم مالك بن التيهان السابق يف املناقب: حياته وشعره110

ختــر دوهنــا األلبــاب، وتضمحــل عندهــا األســباب، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال 
رشيــك لــه، كل شء هالــك إال وجهــه، لــه احلكــم وإليــه ترجعــون، وأشــهد أنَّ حممــًدا 
عبــده ورســوله أرســله بعــد الفــرتة، والرســل املاضيــة والقــرون اخلاليــة، واألبــدان 
ــتودعه،  ــذي اس ــق ال ــة وأدى احل ــح األم ــالة، ونص ــغ الرس ــة فبلَّ ــة الطاغي ــة واجلبل البالي
ــا  ــب، أَّي ــول اهلل ومنتخ ــن رس ــلم( م ــه[ س ــه و]آل ــى اهلل علي ــه )ص ــه إىل أمت ــر بأدائ وأم
ــاس  ــه؟ وإن الن ــاب عن ــن غ ــم بم ــا ظنَّك ــهده ف ــن ش ــا م ــد أعي ــان ق ــر عث ــاس إنَّ أم الن
ــه  ــا بيعت ــمَّ نقض ــه ث ــن بايع ــر مم ــة والزب ــور، وكان طلح ــر وال موت ــر وات ــا غ ــوا علًي بايع
عــى غــر حــدث، أال وإنَّ الديــن ال حيتمــل الفتــق، وإنَّ العــرب ال حتتمــل الســيف، وقــد 
كانــت بالبــرة أمــس ملحمــة إن يشــفع بمثلهــا فــال بقــاء للنــاس بعدهــا، وقــد بايعــت 
ــا مل نخــرت هلــا غــره، فمــن خالــف هــذا اســتعتب،  ــا أمورن ــا ملكن ــو أنَّ ــا، ول العامــة علًي
فادخــل يــا معاويــة فيــا دخــل النــاس فيــه، فــإن قلــت اســتعملني عثــان ثــم مل يعزلنــي 
فــإن هــذا أمــر لــو جــاز مل يقــم هلل ديــن، وكان لــكلِّ امــرئ مــا يف يديــه، ولكــنَّ اهلل جعــل 
ــا ينســخ بعضهــا  للذخــر مــن الــوالة حــق األول، وجعــل تلــك األمــور موطــأة وحقوًق

ــا(()1(. بعض

ة كــرَّ  طلــب معاويــة مــن رســول اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( االنتظــار، وبعــد مــدَّ
ــا  ــه الســالم( معلنً ح بعــدم البيعــة لإلمــام عــيل )علي ــه، فــرَّ ــه وبانــت سيرت عــن أنياب
ده عــى اخلليفــة الرعــي للمســلمن، وقــد احتــجَّ عــى ذلــك بالثــأر لــدم عثــان، وقــد  متــرَّ
ــان وخصومــه  ــن عث ــان شــعاًرا لتمــرده، متناســًيا أنَّ احلكومــة ب ــذ مــن قميــص عث اختَّ
ــمَّ  ــالم(، ث ــه الس ــيل )علي ــن ع ــر املؤمن ــو أم ــي وه ــم الرع ــا احلاك ــر فيه ــب أن ينظ جي

)1( وقعــة صفــن: 0) – 1)، تاريــخ دمشــق: 7/59)1 – 8)1، رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 
77  –  76/(
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ــن  ــأنَّ م ــم ب ــالم( وأقنعه ــه الس ــيل )علي ــام ع ــدَّ اإلم ــام ض ــل الش ــد أه ــة حشَّ إنَّ معاوي
قتــل عثــان هــو عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم(، وصــار يشــيع بــن النــاس ذلــك، 
ــا بعــد،  ــه الســالم يتَّهمــه بذلــك ويمتنــع عــن البيعــة: ))أمَّ وقــد كتــب لإلمــام عــيل علي
فلعمــري لــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وأنــت بــرئ مــن دم عثــان، كنــت كأيب بكــر 
وعمــر وعثــان، ولكنَّــك أغريــت بعثــان املهاجريــن، وخذلــت عنــه األنصــار، فأطاعــك 
ــى تدفــع إليهــم  اجلاهــل، وقــوي بــك الضعيــف، وقــد أبــى أهــل الشــام إال قتالــك، حتَّ
قتلــة عثــان، فــإذا دفعتهــم كانــت شــورى بــن املســلمن، وقــد كان أهــل احلجــاز احلــكام 
عــى النــاس ويف أيديــم احلــق، فلــاَّ تركــوه صــار احلــق يف أيــدي أهــل الشــام، ولعمــري 
مــا حجتــك عــى أهــل الشــام كحجتــك عــى أهــل البــرة، وال حجتــك عــى طلحــة 
ــة  ــام، وإن طلح ــل الش ــن أه ــد م ــك أح ــوك، ومل يبايع ــرة بايع ــل الب ــر، ألن أه والزب
ــه  ــي )علي ــن النب ــك م ــالم، وقرابت ــك يف اإلس ــا فضل ــك، وأم ــاك ومل أبايع ــر بايع والزب

الصــالة والســالم(، فلعمــري مــا أدفعــه وال أنكــره(()1(.

فأجابه أمر املؤمنن عيل )عليه السالم(:

))أمــا بعــد، فقــد جــاءن منــك كتــاب امــرئ ليــس لــه بــرص هيديــه، ول قائــد يرشــده، 
ــك إنــا أفســد عليــك بيعتــي خطيئتــي  دعــاه اهلــوى فأجابــه، وقــاده فاســتقاده، زعمــت أنَّ
ف عثــان، ولعمــري مــا كنــت إل رجــاًل مــن املهاجريــن، أوردت كــا أوردوا وأصــدرت 
كــا أصــدروا، ومــا كان اهلل ليجمعهــم عــى الضــالل، ول ليرضبــم بالعمــى، ومــا أمــرت 
ــا قولــك إن أهــل الشــام  فيلزمنــي خطيئــة عثــان، ول قتلــت فيلزمنــي قصــاص القاتــل، أمَّ
هــم احلــكام عــى النــاس، فهــات رجــال مــن قريــش الشــام يقبــل ف الشــورى، أو حتــل 
ــش  ــن قري ــه م ــك ب ــار، وإل أتيت ــرون واألنص ــك املهاج ــميت كذب ــإن س ــة، ف ــه الالف ل

)1( اإلمامة والسياسة: 91/1، رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/88، بحار األنوار: ))/94).
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احلجــاز، وأمــا قولــك ندفــع إليــك قتلــة عثــان فــا أنــت وعثــان؟ إنــاَّ أنــت رجــل مــن 
بنــي أميــة، وبنــو عثــان أوىل بعثــان منــك، فــإن زعمــت أنــك أقــوى عــى ذلــك، فادخــل 
ــة  ــرك طلح ــرصة وذك ــام والب ــني الش ــزك ب ــا تيي ــوم إيل، وأم ــم الق ــم حاك ــة، ث ف الطاع
ــري، ول  ــا البص ــي عنه ــة، ل ينثن ــة عام ــا بيع ــد، إهن ــر إل واح ــا األم ــري م ــري، فلعم والزب
يســتأنف فيهــا اليــار، وأمــا ولوعــك ب ف أمــر عثــان، فــو اهلل مــا قلــت ذلــك عــن حــق 
ــه  العيــان ول عــن يقــني الــب، وأمــا فضــيل ف اإلســالم، وقرابتــي مــن رســول اهلل )علي

الصــالة والســالم(، وشف ف قريــش، فلعمــري لــو اســتطعت دفعــه لدفعتــه(()1(.

بعــد أن ألقــى أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( كلَّ احلجــج 
والرباهــن عــى معاويــة وأتباعــه، وأوضــح هلــم طريــق الصــواب وجــادة احلــق، ولكنَّهــم 
ــزة  ــق املناج ــه إالَّ طري ــَق ل ــم، ومل يب ــم وغيِّه ــى باطله وا ع ــا وأرصُّ ــا وبغًي ــوا إالَّ طغياًن أب
والقتــال، فقــرر املســر إليهــم جماهــًدا باطلهــم، وقــد ســار معــه ُجــلُّ أصحــاب رســول اهلل 

)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وخرهتــم، ومنهــم أبــو اهليثــم مالــك بــن التيهــان.

ــه الســالم( إىل الشــام عســكر  ــن أيب طالــب )علي ــن عــيل ب ــا وصــل أمــر املؤمن وملَّ
ــن حيــث كان معاويــة وجيشــه معســكًرا، وبعــد مجلــة مــن  عنــد أطرافهــا يف منطقــة صفِّ
األحــداث حــان وقــت القتــال فـــــ ))طلــب معاويــة إىل عمــرو بــن العــاص أن يســوى 
صفــوف أهــل الشــام، فقــال لــه عمــرو: عــى أنَّ يل حكمــي إن قتــل اهلل ابــن أيب طالــب، 
ــال: وهــل مــر تكــون  ــالد ! فقــال: أليــس حكمــك يف مــر ! ق واســتوثقت لــك الب

ــْم  ُ َعْنُه ــرَّ  ُيَف
َ

ــار الــذي ال ــا لعــذاب الن ــة، وقتــل ابــن أيب طالــب ثمن عوضــا عــن اجلن

ــوَن))( فقــال معاويــة: إن لــك حكمــك أبــا عبــد اهلل إن قتــل ابــن أيب  ــِه ُمْبلُِس ــْم فِي َوُه

)1( وقعة صفن: 57 – 58، اإلمامة والسياسة: 91/1 – )9، بحار األنوار: ))/79) – 80).
))( سورة الزخرف: 75



113الفصل الثاني ما منعهُ أغلبُ النحويني يف األفعال واحلروف

طالــب، رويــًدا ال يســمع أهــل الشــام كالمــك. فقــام عمــرو فقــال: معــارش أهــل الشــام، 
ســووا صفوفكــم قــص الشــارب، وأعرونــا مجامجكــم ســاعة، فقــد بلــغ احلــق مقطعــه، 

فلــم يبــق إال ظــامل أو مظلــوم(()1(.

وهنــا أقبــل أبــو اهليثــم بــن التيهــان وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــدًرا، فصــار يســوى صفــوف أهــل العــراق  ــة وب ــا شــهد العقب ــه وســلم(، وكان نقيًب وآل
ويقــول: ))يــا معــر أهــل العــراق إنــه ليــس بينكــم وبــن الفتــح يف العاجــل، واجلنــة يف 
اآلجــل إال ســاعة مــن النهــار، فأرســوا أقدامكــم، وســووا صفوفكــم، وأعــروا ربَّكــم 
مجامجكــم، اســتعينوا بــاهلل إهلكــم، وجاهــدوا عــدو اهلل وعدوكــم، واقتلوهــم قتلهــم اهلل 
وأبادهــم، واصــربوا فــإنَّ األرض هلل يورثهــا مــن يشــاء من عبــاده والعاقبة للمتقــن(())(.

ــه:  ــا من ــال كالًم ــالم( فق ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــر املؤمن م أم ــدَّ ــمَّ تق ث
))أل إنَّ خضــاب النســاء احلنــاء، وخضــاب الرجــال الدمــاء، والصــب خــري ف عواقــب 

ــَة  ئِمَّ
َ
ــوا أ

ُ
األمــور، أل إهنــا إحــن بدريــة وضغايــن إحديــة وأحقــاد جاهليــة وقــرأ: َفَقاتِل

م وهــو يرجتــز: ــْم يَنَْتُهــوَن))(، ثــمَّ تقــدَّ ُه
َّ
َعل

َ
ــْم ل ُه

َ
ْيَمــاَن ل

َ
 أ

َ
ُهــْم ال ــِر إِنَّ ُكْف

ْ
ال

)1( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 189/5 - 190
))( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 190/5، الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة: )))، الفوائــد 
الرجاليــة، الســيد مهــدى بحــر العلــوم )املتــوىف: )1)1هـــ(، حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: حممــد صــادق بحــر 
العلــوم، حســن بحــر العلــوم، الطبعــة: األوىل، املطبعــة: آفتــاب، مكتبــة الصــادق – طهــران، )6)1هـــ 
ش: )/197 – 198، الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم، مؤسســة أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســالم( للتحقيــق - قــم – ايــران، الطبعــة: األوىل، املطبعــة: دانــش، 1419هـــ: 186 – 
187، مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة، أمحــد زكــي صفــوت، املكتبــة العلميــة بــروت 

- لبنــان: 1/)5).
))( سورة التوبة: )1
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تفوت��وا ل  النم��ل  دبي��ب  وبيت��واُدبُّ��وا  حربك��م  يف  وأصبح��وا 
متوت��وا أو  ي��ن  الدِّ تنال��وا  ُعِصي��ُتكيم��ا  م��ا  ط��ال  فإّن��ي  ل  أو 
فجئ��ت جئتن��ا  ل��و  قلت��م  وش��ئتق��د  ش��ئتم  م��ا  لك��م  لي��س 

المي��ُت)1( احمل��ُي  يري��د  م��ا  ب��ل 
فحمــل )صلــوات اهلل عليــه( يف ســبعة عــر ألــف رجــل فكــّروا الصفــوف 
ــر،  ــًدا فخ ــرب وغ ــوم ص ــرو: ))الي ــة لعم ــال معاوي ــا ق ــدو، وهن ــش الع ــوا يف جي وخاص
فقــال عمــرو: صدقــت يــا معاويــة، ولكــنَّ املــوت حــق واحليــاة باطــل، ولــو محــل عــيل يف 

ــوار(())( ــو الب ــرى فه ــة أخ ــه محل أصحاب

ويف هــذه األثنــاء قــال أمــر املؤمنن عــيل )عليه الســالم( ألصحابــه: ))فــا انتظاركم 
إن كنتــم تريــدون اجلنــة ؟ فــبز أبــو اهليثــم بــن التيهــان... فقاتــل حتَّــى قتــل(())( رمحــه اهلل 

تعــاىل وأعــى درجتــه يف اجلنَّة.

ــه  ــب إىل أنَّ ــن ذه ــم م ــه(، فمنه ــوان اهلل علي ــم )رض ــاة أيب اهليث ــف يف وف ــد ُأختل وق

ــة  ــن شــهر آشــوب )املتــوىف: 588هـــ(، حتقيــق: تصحيــح ورشح ومقابلــة: جلن )1( مناقــب آل أيب طالــب، اب
مــن أســاتذة النجــف األرشف، املكتبــة احليدريــة - النجــف األرشف، 76)1 ه - 1956 م: )/)6).

))( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب )املتوىف: 588هـ(: )/)6).

))( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب )املتوىف: 588هـ(: )/)6).
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ــه تــويفِّ ســنة إحــدى وعريــن))(، ومنهــم مــن  مــات ســنة عريــن)1(، ومنهــم مــن قــال أنَّ
ــه شــهد يــوم صفــن))(، وتــويفِّ بعــد االنــراف مــن القتــال)4(، وهنــاك مــن  نــصَّ عــى أنَّ

ــه استشــهد بصفــن)5(، وهــو األكثــر)6(. ذهــب إىل أنَّ

ــن مــع أمــر املؤمنــن  وقــد وردت أخبــار عديــدة تنــصُّ عــى أنَّ أبــا اهليثــم شــهد صفِّ
: 14) هـــ( يف قولــه:  ــه الســالم( منهــا: مــا ذكــره ابــن أعثــم الكــويف )املتــوىفَّ عــيل )علي
))وزالــت الشــمس وذهــب وقــت الصــالة واحلــرب قائمــة عــى ســاق، قــال: و صــاح 
عــيل ]عليــه الســالم[ باملهاجريــن واألنصــار فقــال: )إنَّ الفــرار عــن احلــرب ف مثــل هــذا 
، ورغبــة عــن ديــن اإلســالم، أمــا ســمعتم اهلل تبــارك وتعــاىل يقــول:  اليــوم إرداد عــن احلــقِّ

)1( الطبقــات الكــربى: )/41) – )4)، مشــاهر علــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، حممــد بــن حبــان 
بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 54)هـــ(، 
حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة، 
الطبعــة: األوىل 1411 هـــ - 1991م: 1/))، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: )/48)1 – 49)1، 

تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر: 1/)9 
))( طبقــات خليفــة بــن خيــاط: 141/1، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: )/48)1 – 49)1، تاريــخ 

اإلســالم َوَوفيــات املشــاهر َواألعــالم: )/1)1 
ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــن عم ــيل ب ــن ع ــو احلس ــف، أب ــف واملخَتِل ــاط: 141/1، املؤَتِل ــن خي ــة ب ــات خليف ))( طبق
مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار، البغــدادي الدارقطنــي )املتــوىف: 85)هـــ(، حتقيــق: موفــق 
بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر، دار الغــرب اإلســالمي - بــروت، الطبعــة: األوىل، 1406هـــ - 1986م: 
جــال للمعرفــة: 09/1)  ــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال الرِّ 99/1)،  املســَتخرُج مــن ُكتــب النَّ
)4( االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: )/48)1 – 49)1، الفوائــد الرجاليــة: )/197 – 198، الــروض 

النضــر يف معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم: 186 
)5( الكامل يف التاريخ: )/700

ــة:  ــد الرجالي ــة: 10/ 105 – 106، الفوائ ــة والنهاي ــة:  5/ 4))، البداي ــة يف معرفــة الصحاب )6( أســد الغاب
ــر: 186 )/197 – 198، الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغدي
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ــْم)1( فــا 
ُ
ْخَباَرك

َ
ــَو أ

ُ
ابِِريــَن َوَنْبل ُمَجاِهِديــَن ِمْنُكــْم َوالصَّ

ْ
ــَم ال

َ
َونَُّكــْم َحــىَّ َنْعل

ُ
َْبل

َ
َونل

انتظاركــم إن كنتــم تريــدون اجلنــة ؟

ل من تقدم أبو اهليثم بن التيهان وجعل يرجتز ويقول: قال: فكان أوَّ

احلمي��ُد وه��و  ربِّ��ي  ُيري��ُدأح��ُد  م��ا  يفع��ُل  ال��ذي  ذاَك 
ش��ديُد عذاُب��ه  ال��ذي  ��عيُدذاك  السَّ فه��َو  من��ُه  ين��ُج  م��ن 
َنِدي��ُد ل��ه  م��ا  عل��يٌّ  ش��يُده��ذا  الرَّ وُه��َو  قوي��ٌم  ِدي��ٌن 

ثمَّ محل فقاتل حتَّى ُقتِل رمحه اهلل(())(.

ــَن َمــَع َعــيِلِّ ْبــِن َأيِب  ومنهــا أيًضــا مــا روي ))َعــْن َشــْيٍخ ِمــْن َأْســَلَم َقــال:َ َشــِهْدَنا ِصفِّ
ُجــُل ُيْصِلــُح  ــْم الرَّ َطالـِـٍب ]عليــه الســالم[، َقــاَل: َفــَو اهلل إِنَّ النَّــاَس َلِفــي ُســْكنَاُهْم َوَمنَاِزهِلِ
ــِه َيــا  ُخ بَِأْعــَى َصْوتِ ٌر َيــْرُ ــا إاِل َعــاَّ َتــُه، َقــاَل َفــَو اهلل َمــا َراَعنَ ُجــُل ُيْعِلــُف َدابَّ َجــُه َوالرَّ َسْ
ــَت ظِــالِل  ْمــآُن َيــِرُد امْلَــاَء، اجْلَنَّــُة حَتْ (؟ الظَّ َمْعــَرَ امْلُْســِلِمَن َمــْن َراِئــٌح إىَِل اهلل )َعــزَّ َوَجــلَّ
ــمَّ  ــاَل ُث ــوِب، َق ُك ــئ َوالرُّ ــاَلح والتهي ــاس يِف السِّ ــذ النَّ ــوايل، َفأخ ــَراِف الع ــُيوِف َوَأْط السُّ
ُر  ْيــُل َفُقتـِـَل َعــاَّ ــْمُس عــى رؤوســنا، َفَتنَاَزْعنـَـا َحتَّــى اْنَتَصــَف اللَّ اْلَتَقْينـَـا َحتَّــى َصــاَرِت الشَّ
ــُن التَّيَِّهــاِن(())(،  ــِم ْب ــو اهْلَْيَث ، َوَأُب ــٍت األَْنَصــاِريُّ ــُن َثابِ ــُة ْب ــٍم َوُحَذْيَف ــو َجْه ، َوَأُب ــاِسٍ ــُن َي ْب

اِدِق ُمَعاِوَيــَة(()4(. و))َقــاَل اْبــُن إِْســَحاَق َوُقتِــَل عــار َوَأُبــو اهْلَْيَثــم بــن التيَهــان ِعنْــَد ُسَ

)1( سورة حممد: 1).
))( الفتوح: )/177 – 178.

))( املحــن، حممــد بــن أمحــد بــن متيــم التميمــي املغــريب اإلفريقــي، أبــو العــرب )املتــوىف: )))هـــ(، حتقيــق: د عمر 
ســليان العقيــيل، دار العلــوم - الريــاض – الســعودية، الطبعة: األوىل، 1404هـــ - 1984م: 117/1

)4( املحن: 119/1 
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ٍب َأو خبــاٍء(()1(، وهــذا  اِدق: ))ُهــَو كلُّ َمــا أحــاَط بــَيٍء: مــن حاِئــٍط َأو َمــرْضِ والــُرَ
ــة بــن  ــه معاوي ــاء الــذي كان يتواجــد في ــة، هــو املــرضب أو اخلب يعنــي: أنَّ ُسادق معاوي
أيب ســفيان، وهــو مركــز قيــادة اجلنــد يف جيــش الشــام، ومــن املعــروف أنَّ هكــذا مــكان 
ــٍن وبحراســٍة مشــددٍة، وعندمــا ُيذكــر أنَّ موضــع استشــهاد  ال يكــون إالَّ يف موضــٍع حمصَّ

ر بــن يــاس وأيب اهليثــم عــى أعتــاب سادق معاويــة، فــإنَّ ذلــك يكشــف أمريــن: عــاَّ

األول: انكســار جيــش معاويــة بحيــث تــمَّ وصــول قــادة جيــش أمــر املؤمنــن )عليه 
الســالم( إىل مركــز قيادتــه يف معســكره، وهــذا األمــر يعــدُّ يف العــرف العســكري انتصــاًرا 

عــى جيــش معاويــة الشــامي.

ــا  ــة يمكــن أن يكشــف لن ــد سادق معاوي ــم عن ر وأيب اهليث واآلخــر: استشــهاد عــاَّ
عــن عزيمــة هذيــن الصحابيــن اجلليلــن للقضــاء عــى معاويــة رأس الفتنــة، عــى الرغــم 
ل حاجــًزا  اء حولــه، إالَّ أنَّ ذلــك مل يشــكِّ ــن نفســه بفدائيــن أشــدَّ مــن أنَّ معاويــة قــد حصَّ

عنــد صحابــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( مــن اإلقــدام عــى معاويــة.

ــة  ــا أمين ــه هب ــات رثت ــن األبي ــٍة م ــه( بجمل ــوان اهلل علي ــم )رض ــو اهليث ــي أب ــد ُرث وق
األنصاريــة، وذلــك قوهلــا))(:

رق��ادا أذوَق  أن  الي��وَم  عم��ادامَن��ع  وكان  مض��ى  إذ  مال��ٌك 
إنِّ��ي تيه��ان  ب��ن  اهليث��ِم  أب��ا  ووَس��اداي��ا  معدًن��ا  لله��مِّ  ص��رُت 
ُمْعَت��اداإذ ع��دا الفاس��ُق الكف��وُر عليه��م ِمثُله��ا  كان  إنَّ��ه 
الْجَس��اداأصبح��وا ِمْثَل م��ن َثوى يوَم ُأحٍد ِتلُك��ُم  اهلُل  يرح��ُم 

)1( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، أبــو الفيــض، امللّقــب 
بيــدي )املتــوىف: 05)1هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار اهلدايــة، )د ط(، )د ت(:  بمرتــى، الزَّ

.441/(5
))( وقعة صفن: 65)، 
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املبحث الثالث
شهادات أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(

لإلمام علي )عليه السالم(
كان أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( يســعى دائــًا إىل إلقــاء احلجــة عــى النــاس 
ــر مــن نــي  ببيــان فضلــه ومنزلتــه يف كلِّ مرحلــة ُتتــاح لــه الفرصــة يف ذلــك، لكــي ُيذكِّ
ــه، وهــو يف كلِّهــا ال  ــي اإلســالم بمنزلت ف حديث ــا، وكذلــك لُيعــرِّ ــزداد العــارف إياًن وي
ــم،  ــخصه الكري ــت بش ــة ُأنيط ــدة مهمَّ ــان عقي ــعى لبي ــا يس ــه، وإنَّ ــهرة لنفس ــي الش يبتغ
ــا  ــه بوصفــه إماًم ــة تعيين ــان قضي ــة؛ لذلــك كان حيــرص عــى بي وهــي اإلمامــة والوصاي
وخليفــًة مــن لــدن اهلل تعــاىل عــى لســان خاتــم األنبيــاء واملرســلن )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــذ لذلــك وســائل متعــددة، ومــن تلــك الوســائل وســيلة املناشــدة، إذ  وســلم(، وقــد اختَّ
ــالم  ــابقون إىل اإلس ــا الس ــع فيه ــي جيتم ــاهد الت ــتثمر املش ــه( يس ــوات اهلل علي كان )صل
ل دعوتــه إىل استشــهاده،  ممَّــن عايشــوا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن أوِّ
ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــن رس ــمعوه م ــا س ــدهم ب ــار، فيناش ــن واألنص ــص املهاجري وباألخ

ــه وفضيلتــه. عليــه وآلــه وســلم( يف حقِّ

وقــد كان أبــو اهليثــم حــارًضا يف بعــض مناشــداته )عليــه الســالم(، ومــا كان مــن أيب 
اهليثــم إالَّ أن يشــهد بــا ســمعه عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، شــاهًدا 
ــهادته  ــالم( ش ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــهاداته ألم ــن ش ــرض، وم ــن ح ــام كلِّ م ــقِّ أم باحل
باإلخــوة مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، ووزارتــه، ووصايتــه، ووراثتــه، 
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ــن  ــر م ــد ع ــده األح ــه ولول ــده ل ــن بع ــن م ــى كلِّ مؤم ــة ع ــه، والوالي ت ــه يف أمَّ وخالفت
ــه: ))إعــالن الواليــة يف غديــر خــم قــال:  بعــده، وقــد روى ذلــك ُســليم بــن قيــس بــا نصُّ

 ،)1(ــوَل ــوا الرَُّس ِطيُع
َ
ــوا اهلل وَأ ِطيُع

َ
ــوا أ ــَن آََمُن ِي

َّ
ــا ال َه يُّ

َ
ــا أ أنشــدكم اهلل ف قــول اهلل: يَ

ــوَن  َة َويُْؤتُ
َ

ــا ــوَن الصَّ ــَن يُِقيُم ِي
َّ

ــوا ال ــَن آََمُن ِي
َّ

ُ َوال
ُ

ــول ــا َوِلُُّكــُم اهلل َوَرُس َم وقولــه: إِنَّ

ُمْؤِمنَِن 
ْ
ْم َيتَِّخُذوا ِمــْن ُدوِن اهلل َوالَ َرُســولِِ َوالَ ال

َ
َكَة َوُهــْم َراكُِعــوَن))(، ثمَّ قــال: َول الــزَّ

َوِلَجــًة))(، فقــال النــاس: يــا رســول اهلل، أخــاص لبعــض املؤمنــني أم عــام جلميعهــم؟ 
فأمــر اهلل )عــزَّ وجــل( رســوله أن يعلمهــم فيمــن نزلــت اآليــات وأن يفرسِّ هلم مــن الولية 
مــا فــرسَّ هلــم مــن صالتــم وصيامهــم وزكاتــم وحجهــم، فنصبنــي بغديــر خــم وقــال: 
ــدن  ــون، فأوع ــاس مكذب ــت أنَّ الن ــدري وظنن ــا ص ــاق ب ــالة ض ــلني برس )إنَّ اهلل أرس
ألبلغنهــا أو يعذبنــي، قــم يــا عــيل(. ثــم نــادى بالصــالة جامعــة، فصــى بــم الظهــر، ثــمَّ 
ــا النــاس، إنَّ اهلل مــولي وأنــا مــوىل املؤمنــني وأوىل بــم مــن أنفســهم. أل مــن  قــال: )أهيُّ
ــت مــوله فعــيل مــوله، اللهــمَّ واِل مــن واله وعــاد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه  كن
ــا رســول اهلل، ولؤه كــاذا ؟  ــه ســلان الفــاريس فقــال: ي ــه(، فقــام إلي واخــذل مــن خذل
فقــال: )ولؤه كوليتــي، مــن كنــت أوىل بــه مــن نفســه فعــيل أوىل بــه مــن نفســه(، وأنــزل 

ْيُكــْم نِْعَمــِي َوَرِضيــُت 
َ
ْتَمْمــُت َعل

َ
ُكــْم ِديَنُكــْم وَأ

َ
ــُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َــْوَم أ

ْ
اهلل تبــارك وتعــاىل: ال

َم ِديًنــا)4(، فقــال ســلان الفــاريس: يــا رســول اهلل، أنزلــت هــذه اآليــات 
َ

ِْســا
ْ

ُكــُم ال
َ
ل

ف عــيلٍّ خاصــة ؟ فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: بــل فيــه وف أوصيائــي 
إىل يــوم القيامــة(؛ ثــمَّ قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: )يــا ســلان، اشــهد 

)1( سورة حممد: )).
))( سورة املائدة: 55

))( سورة التوبة: 16.
)4( سورة املائدة: ).



121الفصل الثاني ما منعهُ أغلبُ النحويني يف األفعال واحلروف

أنــت ومــن حــرضك بذلــك وليبلــغ الشــاهد الغائــب(. فقــال ســلان الفــاريس: يــا رســول 
اهلل، بيِّنهــم لنــا، فقــال: )عــيل أخــي ووزيــري ووصيــي ووارثــي وخليفتــي ف أمتــي وويل 
كل مؤمــن بعــدي، وأحــد عــش إمامــا مــن ولــده، أوهلــم ابنــي احلســن، ثــم احلســني، ثــم 
تســعة مــن ولــد احلســني واحــدا بعــد واحــد، القــرآن معهــم وهــم مــع القــرآن ل يفارقونــه 

ــى يــردوا عــيلَّ احلــوض(. حتَّ

فقــام اثنــا عــش رجــاًل مــن البدريــني فقالــوا: نشــهد أنــا ســمعنا ذلــك مــن رســول اهلل 
كــا قلــت ســواء ل تــزد فيــه ول تنقــص حرًفــا، وأشــهدنا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
عــى ذلــك، وقــال بقيــة الســبعني: قــد ســمعنا ذلــك ول نحفــظ كلــه، وهــؤلء الثنــا عــش 
ــاس حيفــظ، بعضهــم  ــم، ليــس كل الن ــه الســالم(: صدقت ــال )علي ــا، فق ــا وأفضلن خيارن

أحفــظ مــن بعــض.

ــاري  ــوب األنص ــو أي ــان وأب ــن التيه ــم ب ــو اهليث ــة: أب ــر أربع ــي ع ــن االثن ــام م فق
وعــار بــن يــاس وخزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتن رمحهــم اهلل، فقالــوا: نشــهد أنــا قــد 
ســمعنا قــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وحفظنــاه أنــه قــال يومئــذ وهــو 

ــه(()1( ــم إىل جنب ــم وعــيل قائ قائ

ــيل  ــن ع ــر املؤمن ــدة أم ــا مناش ــارًضا فيه ــم ح ــو اهليث ــي كان أب ــدات الت ــن املناش وم
)عليــه الســالم( يف صفــن إذ ))صعــد )عليــه الســالم( املنــرب يف عســكره ومجــع النــاس 
ــم  ــه، ث ــى علي ــد اهلل وأثن ــمَّ مح ــار، ث ــن واألنص ــي واملهاجري ــن النواح ــه م ــن بحرضت وم

)1( كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس اهلــاليل الكــويف )املتــوىف: ق 1(، حتقيــق: حممــد باقــر األنصــاري 
الزنجــاين، نــگارش، الطبعــة: األوىل، ))14 - 80)1 ش: 96) – 97)، ينظــر: الغيبــة، ابــن أيب زينــب 
النعــاين )املتــوىف: 80)هـــ(، حتقيــق: فــارس حســون كريــم، مهــر – قــم، الطبعــة: األوىل، ))14 هـــ: 

.76 – 74
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ــن  ــر م ــي أكث ــاس، إنَّ مناقب ــاش الن ــا مع ــى ي ــالم( ل حت ــه الس ــيل )علي ــب ع ــال: مناق ق
ــه مــن ذلــك، ومــا قــال ف رســول اهلل )صــى اهلل  ــزل اهلل ف كتاب أن حتــى أو تعــد، مــا أن
ــي وفضــيل، أتعلمــون أنَّ اهلل فضــل ف  ــع مناقب ــه وســلم(، أكتفــي بــا عــن مجي ــه وآل علي
ــه ل  ــه - عــى املســبوق، وأنَّ ــة مــن كتاب ــه الناطــق، الســابق إىل اإلســالم - ف غــري آي كتاب
ــالم(  ــه الس ــيل )علي ــم. ع ــمَّ نع ــوا: الله ــة ؟ قال ــن األم ــد م ــوله أح ــبقني إىل اهلل ورس يس
ــه وســلم(  ــه وآل ــئل رســول اهلل )صــى اهلل علي ــال: أنشــدكم اهلل، ُس ــاء ق أفضــل األوصي

ُبــوَن)1(، فقــال رســول اهلل )صى  ُمَقرَّ
ْ
ـِـَك ال

َ
ول

ُ
ــابُِقوَن )10( أ ــابُِقوَن السَّ عــن قولــه: َوالسَّ

اهلل عليــه وآلــه وســلم(: أنزهلــا اهلل ف األنبيــاء وأوصيائهــم، وأنــا أفضــل أنبيــاء اهلل وأخــي 
ــا ُجلُّهــم  ووصيــي عــيل بــن أب طالــب أفضــل األوصيــاء. فقــام نحــو مــن ســبعن بدري
مــن األنصــار وبقيتهــم مــن املهاجريــن، منهــم أبــو اهليثــم بــن التيهــان، وخالــد بــن زيــد 
أبــو أيــوب األنصــاري، ومــن املهاجريــن عــار بــن يــاس وغــره، فقالــوا: نشــهد أنــا قــد 

ــه( يقــول ذلــك(())(. ــه وآل ســمعنا رســول اهلل )صــى اهلل علي

ــر  ــة أم ــدون بإمام ــوا يعتق ــن كان ــل الذي ــيعة األوائ ــواة الش ــن ن ــم م ــو اهليث وكان أب
ــة  ــن الصحاب ــة م ــع ُثلَّ ــك م ــه بذل ــهد ل ــه، وكان يش ــالم( ووصايت ــه الس ــن )علي املؤمن
الكــرام منهــم: أبــو ذر، وســلان املحمــدي، واملقــداد وعــار، وجابــر بــن عبــد اهلل 
ــول  ــزل رس ــب من ــوب صاح ــو أي ــهادتن، وأب ــت ذو الش ــن ثاب ــة ب ــاري، وخزيم األنص
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وهاشــم بــن عتبــة املرقــال، وكل هــؤالء مــن أفاضــل 

ــلم())(. ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاب رس أصح

)1( سورة الواقعة: 10 – 11.
))( كتاب سليم بن قيس: 90).

ــة  ــالمية - مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــق: قس ــوىف: 81)ه(، حتقي ــدوق )املت ــيخ الص ــايل، الش ــر: األم ))( ينظ
ــة: األوىل، 1417 هـــ: 107. ــم، الطبع ــة – ق البعث
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فمفهــوم اإلمامــة والوصايــة كان معهــوًدا عنــد الصحابــة ومعروًفــا لديــم، وكانــوا 
ــاه اإلمــام املفــرتض الطاعــة، وكان أبــو  يعتقــدون بــه وبــا يــؤول إليــه مــن واجبــات اجتِّ
ــن  ــصِّ م ــالم( بالن ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــة أم ــرون إمام ــن ي ــة الذي ــن الصحاب ــم م اهليث
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وتعينــه، وبذلــك يكــون مــن الشــيعة األوائــل 

الذيــن كانــوا يدينــون ألمــر املؤمنــن عليــه الســالم( بالــوالء والطاعــة
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املبحث الرابع
مرويات أبي اهليثم )رضوان اهلل عليه(:

كان أبــو اهليثــم بــن التيهــان )رضــوان اهلل عليــه( مــن الصحابــة املالزمــن للرســول 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، وقــد ســمع منــه وأخــذ عنــه كثــًرا مــن األحاديــث النبويــة 
الريفــة، الســيَّا تلــك التــي تناولــت فضائــل أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم(، ومــن 

تلــك الروايــات:

َعــْن َمالـِـِك ْبــِن التَّيَِّهــاِن )َرِضَ اهلل َعنْــُه(، َقــاَل: ))اْجَتَمَعــْت ِمنَّــا مَجَاَعــٌة ِعنْــَد النَّبِــيِّ 
ــِذِه  ــُس َه ــٍة، َنْجِل ــُل َعالَِي ــافَِلٍة، َأْه ــُل َس ــا َأْه ــوَل اهلل إِنَّ ــا َرُس ــا: َي ــاَلُم(، َفُقْلنَ ــِه السَّ )َعَلْي
ــاَل:  ــا؟ َق َه ــا َحقُّ ــا: َوَم ــا« ُقْلنَ َه ــَس َحقَّ ــوا امْلََجالِ ــاَل: »َأْعُط ــا؟ َق ــَا َتْأُمُرَن ــا َف ــَس فِيَه امْلََجالِ
ــاَلَم، َوَأْرِشــُدوا اأْلَْعَمــى، َوُمــُروا بِامْلَْعــُروِف، َواهْنـَـْوا َعــِن  وا السَّ ــوا َأْبَصاَرُكــْم، َوُردُّ »ُغضُّ

ــِر«(()1(. امْلُنَْك

وروى َمالـِـك ْبــِن التَّْيَهــاِن، )َرِضَ اهلل َعنْــُه( عــن النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــاَل  ــْن َق ــنَاٍت، َوَم ــْرُ َحَس ــُه َع ــَب َل ــْم ُكتِ ــاَلُم َعَلْيُك ــاَل السَّ ــْن َق ــال: ))َم ــه ق ــلم( أنَّ وس
ــاَلُم َعَلْيُكــْم َوَرمْحَــُة  وَن َحَســنًَة، َوَمــْن َقــاَل السَّ ــاَلُم َعَلْيُكــْم َوَرمْحَــُة اهلل ُكتـِـَب َلــُه ِعــْرُ السَّ

ــو بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي  )1( مســند ابــن أيب شــيبة، أب
العبــي )املتــوىف: 5))هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فريــد املزيــدي، دار الوطــن 

ــة: األوىل، 1997م: )/00). ــاض، الطبع – الري
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ــُه َثاَلُثــوَن َحَســنًَة(()1( ــَب َل ــُه ُكتِ اهلل َوَبَرَكاُت

وعنــه )رضــوان اهلل عليــه( أنَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( َقــاَل: 
ُمْؤمَتَــٌن(())(. ))امْلُْسَتَشــاُر 

ـا رواه أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( مــن مناقــب ألمــر املؤمنــن )عليــه  وممَـّ
ــه: قــال رســول اهلل  ــه وســلم( قول ــه وآل الســالم( عــى لســان رســول اهلل )صــى اهلل علي
( خلــق األرواح قبــل األجســاد بألفــي  )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ))إنَّ اهلل )عــزَّ وجــلَّ
عــام وعلقهــا بالعــرش، وأمرهــا بالتســليم عــيلَّ والطاعــة يل، وكان أول مــن ســلم عــيل 

ــه الســالم[(())(. ــن أيب طالــب ]علي ــي مــن الرجــال روح عــيل ب وأطاعن

ــالم( يف  ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــن أم ــه( ع ــوان اهلل علي ــم )رض ــو اهليث ــا رواه أب وممَّ
ــِذي اَل إَِلــه  ــِة َفَقــاَل: احْلَْمــُد هللَِّ الَّ ــاَس بِامْلَِدينَ املدينــة فقــال: ))َخَطــَب ]عليــه الســالم[ النَّ
إاِلَّ ُهــَو، َكاَن َحيًّــا بـِـاَل َكْيــٍف ومَلْ َيُكــْن َلــه َكاٌن، واَل َكاَن لَِكانـِـه َكْيــٌف، واَل َكاَن َلــه َأْيــٌن واَل 
َن َشــْيًئا،  ٍء، واَل اْبَتــَدَع لَِكانـِـه َمَكاًنــا، واَل َقــِوَي َبْعــَد َمــا َكــوَّ ٍء واَل َكاَن َعــَى َشْ َكاَن يِف َشْ

)1( اآلحــاد واملثــاين، أبــو بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين )املتــوىف: 
87)هـــ(، حتقيــق: باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة، دار الرايــة – الريــاض، الطبعــة: األوىل، 1411ه – 
1991م: 5/4)، جممــع البيــان، الشــيخ الطــربيس، املتــوىف: 548هـــ، حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: جلنــة مــن 
العلــاء واملحققــن األخصائيــن، الطبعــة: األوىل، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان، 
1415 - 1995 م: )/148، زبــدة التفاســر، املــال فتــح اهلل الكاشــاين، املتــوىف: 988هـــ، حتقيــق: 

مؤسســة املعــارف، الطبعــة: األوىل، پاســدار اســالم، ))14هـــ: )/118.
))( معجــم ابــن األعــرايب، أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهــم البــري 
ــم بــن أمحــد احلســيني، دار ابــن  ــد املحســن بــن إبراهي الصــويف )املتــوىف: 40)هـــ(، حتقيــق وختريــج: عب

ــة: األوىل، 1418 هـــ - 1997 م: )/586. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــوزي، اململك اجل
))( األمايل، الشيخ املفيد )املتوىف: )41هـ(: )11 – 114.
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ــْيًئا، واَل  ــِدَع َش ــَل َأْن َيْبَت ــا َقْب ــْيًئا، واَل َكاَن ُمْسَتْوِحًش َن َش ــوِّ ــَل َأْن ُيَك ــا َقْب واَل َكاَن َضِعيًف
ــه،  ــه َبْعــَد َذَهابِ ــًوا ِمنْ ــَل إِْنَشــاِئه، واَل َيُكــوُن ِخْل ــًوا َعــِن امْلُْلــِك َقْب ُيْشــبِه َشــْيًئا واَل َكاَن ِخْل
ــْوِن،  ــاِئه لِْلَك ــَد إِْنَش ــًكا َبْع ــْيًئا، وَمالِ ــَئ َش ــَل َأْن ُينِْش ــًكا َقْب ــاٍة، وَمالِ ــاَل َحَي ــا بِ ــا َحيًّ ً َكاَن إهَِل
ــوِل  ــَرُم لُِط ــبُِهه، واَل َيْ ٌء ُيْش ــَرُف، واَل َشْ ــدٌّ ُيْع ــٌن، واَل َح ــٌف واَل َأْي ــوُن هللَِّ َكْي ــَس َيُك وَلْي
ٍء، وَلِكــْن َســِميٌع بَِغــْرِ  ــاُف َخِليَقُتــه ِمــْن َشْ ــاُف َكــَا خَتَ َبَقاِئــه، واَل َيْضُعــُف لُِذْعــَرٍة، واَل خَيَ
ــه َحــَدُق النَّاظِِريــَن،  ــه، اَل ُتْدِرُك ــْن َخْلِق ٍة ِم ــوَّ ــْرِ ُق ــِويٌّ بَِغ ، وَق ــَرٍ ــْرِ َب َســْمٍع، وَبِصــٌر بَِغ
ــَرٍة واَل  ــوَرٍة واَل ُمَظاَه ــاَل َمُش ــْيًئا َكاَن بِ ــاِمِعَن، إَِذا َأَراَد َش ــْمُع السَّ ــْمِعه َس ــُط بَِس واَل حُيِي
ــْدِرُك  ــَو ُي ــه َأَراَده، )ال ُتْدِرُكــه األَْبصــاُر وُه ــْن َخْلِق ٍء ِم ــَرٍة، واَل َيْســَأُل َأَحــًدا َعــْن َشْ خُمَاَب
يــَك َلــه، وَأْشــَهُد  األَْبصــاَر وُهــَو اللَّطِيــُف اخْلَبـِـُر(، وَأْشــَهُد َأْن اَل إَِلــه إاِلَّ اهلل َوْحــَده اَل رَشِ
ــْو  ــه وَل ــِن ُكلِّ ي ــَى الدِّ ــَره َع ــقِّ لُِيْظِه ــِن احْلَ ــَدى وِدي ــَله بِاهْلُ ــُده وَرُســوُله، َأْرَس ــًدا َعْب َأنَّ حُمَمَّ
تِــي ُخِدَعــْت َفاْنَخَدَعــْت،  ــُة الَّ ــا األُمَّ َ ــَة. َأيُّ اَلَل َســاَلَة وَأهْنَــَج الدَّ ــَغ الرِّ ُكــوَن، َفَبلَّ َكــِره امْلُْرِ
ــْت  َب َبَعــْت َأْهَواَءَهــا ورَضَ ــْت، واتَّ ــا َعَرَف ْت َعــَى َم ــَأرَصَّ ــا َف ــْن َخَدَعَه ــَة َم ــْت َخِديَع وَعَرَف
َبْتــه،  ِريــُق اْلَواِضــُح َفَتنَكَّ ْت َعنْــه، والطَّ يِف َعْشــَواِء َغَواَيتَِهــا، وَقــِد اْســَتَباَن هَلـَـا احْلَــقُّ َفَصــدَّ
ــاَء  ــُم امْلَ ْبُت ــه، ورَشِ ــْن َمْعِدنِ ــَم ِم ــُتُم اْلِعْل ــِو اْقَتَبْس ــَمَة َل ــَرَأ النََّس ــَة وَب ــَق احْلَبَّ ــِذي َفَل ــا والَّ َأَم
ِريــَق ِمــْن َواِضِحــه، وَســَلْكُتْم ِمــَن  َخْرُتــُم اخْلـَـْرَ ِمــْن َمْوِضِعــه، وَأَخْذُتــُم الطَّ بُِعُذوَبتـِـه، وادَّ
ــاَلُم،  ــُم اإِلْس ــاَء َلُك ــاَلُم، وَأَض ــُم األَْع ــَدْت َلُك ــُبُل، وَب ــُم السُّ ــْت بُِك ــه؛ َلنََهَج ــقِّ هَنَْج احْلَ
َفَأَكْلُتــْم َرَغــًدا وَمــا َعــاَل فِيُكــْم َعاِئــٌل، واَل ُظِلــَم ِمنُْكــْم ُمْســِلٌم واَل ُمَعاَهــٌد، وَلِكــْن 
ــَواُب  ــْم َأْب ْت َعَلْيُك ــدَّ ــا، وُس ــْم بُِرْحبَِه ــْم ُدْنَياُك ــْت َعَلْيُك ــاَلِم َفَأْظَلَم ــبِيَل الظَّ ــَلْكُتْم َس َس
َبْعُتــُم  اْلِعْلــِم َفُقْلُتــْم بَِأْهَواِئُكــْم، واْخَتَلْفُتــْم يِف ِدينُِكــْم َفَأْفَتْيُتــْم يِف ِديــِن اهلل بَِغــْرِ ِعْلــٍم، واتَّ
ــَر  ــْم إَِذا ُذِك ــوَن بَِأْهَواِئُك ُكُم ــْم حَتْ ــْم، َفَأْصَبْحُت ُكوُك ــَة َفرَتَ ــُم األَِئمَّ ــْم، وَتَرْكُت ــَواَة َفَأْغَوْتُك اْلُغ
ْكــِر َفــإَِذا َأْفَتْوُكــْم ُقْلُتــْم ُهــَو اْلِعْلــُم بَِعْينـِـه، َفَكْيــَف وَقــْد َتَرْكُتُمــوه  األَْمــُر، َســَأْلُتْم َأْهــَل الذِّ
ُصــُدوَن مَجِيــَع َمــا َزَرْعُتــْم، وجَتِــُدوَن َوِخيــَم َمــا  وَنَبْذمُتـُـوه وَخاَلْفُتُمــوه، ُرَوْيــًدا َعــاَّ َقِليــٍل حَتْ
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ــْم،  ــْم َأينِّ َصاِحُبُك ــْد َعِلْمُت ــَمَة َلَق ــَرَأ النََّس ــَة وَب ــَق احْلَبَّ ــِذي َفَل ــْم، والَّ ــا اْجَتَلْبُت ــْم وَم ْمُت اْجرَتَ
ُكــْم،  ُة َربِّ ــِذي بِِعْلِمــه َنَجاُتُكــْم، وَويِصُّ َنبِيُِّكــْم، وِخــَرَ ــِذي بـِـه ُأِمْرُتــْم وَأينِّ َعاملُُِكــْم والَّ والَّ
ــِزُل بُِكــْم َمــا ُوِعْدُتــْم وَمــا  ــَا ُيْصِلُحُكــْم، َفَعــْن َقِليــٍل ُرَوْيــًدا َينْ ولَِســاُن ُنوِرُكــْم، واْلَعــامِلُ بِ
وَن، وإىَِل  ــَرُ ــْم حُتْ ــْم، َمَعُه تُِك ( َعــْن َأِئمَّ ــِم َقْبَلُكــْم وَسَيْســَأُلُكُم اهلل )َعــزَّ وَجــلَّ ــَزَل بِاألَُم َن
ُة  ــوَت، َأْو ِعــدَّ ُة َأْصَحــاِب َطاُل ــْو َكاَن يِل ِعــدَّ ــا واهلل َل ( َغــًدا َتِصــُروَن، َأَم اهلل )َعــزَّ وَجــلَّ
ــوا  ــقِّ وُتنِيُب ــوا إىَِل احْلَ ــى َتُؤوُل ــْيِف َحتَّ ــْم بِالسَّ ْبُتُك ــْم - َلرَضَ ــْم َأْعَداُؤُك ــْدٍر - وُه ــِل َب َأْه
ــْرُ  ــَت َخ ــقِّ وَأْن ــا بِاحْلَ ــْم َبْينَنَ ــِق، اللهــمَّ َفاْحُك ْف ــَذ بِالرِّ ــِق وآَخ ــَق لِْلَفْت ــَكاَن َأْرَت ــْدِق، َف لِلصِّ

ــَن(()1(. احْلَاِكِم

هــذه مــن الروايــات التــي رواهــا أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه(، وهــي تــدل - ال 
ــه  ــه وآل ــن للرســول )صــى اهلل علي ب ــه كان مــن املقرَّ ــل - عــى أنَّ ــات الفضائ ســيَّا رواي
ــن  ــو م ــالم(، وه ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــه ع ــه يف وليِّ ــن ل ــن املتابع ــلم(، وم وس
ــلطة  الذيــن صمــدوا بعقيدهتــم فلــم يغــرِّ ومل ُيبــدل، ومل يســَع إىل منصــٍب أو مــاٍل مــن السُّ
ــر  ــور إىل أم ــت األم ــه وســلم(، إىل أن آل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــت رس ــي خلف الت
د حســامه بوجــه الباطــل جماهــًدا مــع إمامــه الــويص  املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم( فجــرَّ

إىل أن نــال الشــهادة بــن يديــه )صلــوات اهلل عليــه(.

ــه(،  ــوان اهلل علي ــم )رض ــع أيب اهليث ــا م ــاف يف رحلتن ــام املط ــل إىل خت ــا نص وإىل هن
ــًة  ــة مليئ ــت الرحل ــد كان ــة، ورياحــن متنوعــة، وق ــن قطــوف داني ــا فيهــا نطــوف ب وكنَّ
ــا  ــت عنه ــت أو تغافل ــي غفل ــخصيَّة الت ــذه الش ــول ه ــل ح ــر العق ــي ُتبه ــات الت باملفاجئ

ــالم. األق

)1( الــكايف، الشــيخ الكلينــي، )املتــوىف: 9))هـــ(، حتقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، چاپخانــه 
حيــدري، الطبعــة: الرابعــة، )6)1 ش: 1/8) – )).
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كان أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( موحــًدا قبــل اإلســالم يقــرُّ باإللــه الواحــد، وملَّــا 
بزغــت شــمس اإلســالم كان أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( مــن الســابقن إليــه، فهــو 
ل مــن أعلــن  ل مــن بايــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــن األنصــار، وأوَّ أوَّ
ٍة نقيًبــا  اإلســالم يف املدينــة املنــورة، وكان مــن الدعــاة إليــه فيهــا، وقــد ُاختــر يف غــر مــرَّ
ــا قــدم النبــي حممــد )صــى اهلل  ــه وســلم(، وملَّ ــه وآل مــن لــدن رســول اهلل )صــى اهلل علي
عليــه وآلــه وســلم( املدينــة املنــورة )يثــرب( الزمــه أبــو اهليثــم )رضــوان اهلل عليــه( فــكان 
ــع حــروب رســول اهلل )صــى اهلل  ــد اشــرتك بجمي ــاء، وق ــااًل للــورع والتَّقــوى والوف مث
ــا استشــهد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( لــزم أبــو اهليثــم  عليــه وآلــه وســلم(، وملَّ
ــى  ــول اهلل )ص ــة رس ــاًل بوصيَّ ــالم( عم ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــر املؤمن أم
ــه وســلم(، ولذلــك كان مــن رؤوس املعارضــة حلكومــة الســقيفة، وظــلَّ  ــه وآل اهلل علي
تــه  ، وقــد كان مــن مجلــة خاصَّ ل ومل ُيغــرِّ موالًيــا ألمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( فلــم ُيبــدِّ
ــه بعــض املهــام فيهــا، وملــا نكــث الناكثــون يف اجلمــل  ــه، إذ أســند ل ــه يف حكومت وأعوان
ــك  ــم، وكذل ــالم( إىل قتاهل ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــاب أم ــن أج ل م ــم أوَّ ــو اهليث كان أب
يســتويل أبــو اهليثــم عــى قصــب الســبق يف إجابــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( ملَّــا اشــتدَّ 
ل مــن بــرز فيهــا مــن األنصــار، وظــلَّ ُيقاتــل يف صــفِّ رايــة  ــن، فــكان أوَّ القتــال يف صفِّ
ــن رمحــه اهلل تعــاىل وأعــى درجتــه يف النعيــم.  ــه شــهيًدا يف معركــة صفِّ احلــقِّ حتَّــى لقــى ربَّ

وآخر دعوانا أِن احلمد هلل ربِّ العاملن 
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اآلحــاد واملثــاين، أبــو بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد 
الشــيباين )املتــوىف: 87)هـــ(، حتقيــق: باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة، دار الرايــة – الريــاض، 

الطبعــة: األوىل، 1411هـــ – 1991م.

االختصــاص، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: عــيل أكــرب الغفــاري، الســيد 
ــة،  ــان، الطبعــة: الثاني ــع - بــروت – لبن ــد للطباعــة والنــر والتوزي ــدي، دار املفي حممــود الزرن

1414هـــ - )199م.

اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكــي (، الشــيخ الطــويس، )املتــوىف: 460 هـــ(، حتقيــق: 
تصحيــح وتعليــق: مــر دامــاد األســرتابادي/ حتقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، 1404هـــ – قــم.

االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقــى، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن خالــد بــن 
حممــد النــارصي الدرعــي اجلعفــري الســالوي )املتــوىف: 15)1هـــ(، حتقيــق: جعفــر النــارصي/ 

حممــد النــارصي، النــارش: دار الكتــاب - الــدار البيضــاء.

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب 
ــل،  ــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار اجلي ــوىف: )46هـــ(، حتقي ــي )املت ــن عاصــم النمــري القرطب ب

بــروت، الطبعــة: األوىل، )141هـــ - )199 م

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــرم حمم ــن أيب الك ــيل ب ــن ع ــو احلس ــة، أب ــة الصحاب ــة يف معرف ــد الغاب أس
ــد الواحــد الشــيباين اجلــزري، عــز الديــن ابــن األثــر )املتــوىف: 0)6هـــ(،  ــم بــن عب ــد الكري عب
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حتقيــق: عــيل حممــد معــوض - عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 
1415هـــ - 1994 م.

االشــتقاق، أبــو بكــر حممــد بن احلســن بــن دريــد األزدي )املتــوىف: 1))هـ(، حتقيــق ورشح: 
عبــد الســالم حممــد هــارون، دار اجليــل، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1411 هـــ - 1991 

م.

أعــالم النبــوة، أبــو احلســن عــيل بــن حممــد بن حممــد بــن حبيب البــري البغــدادي، الشــهر 
باملــاوردي )املتــوىف: 450هـــ(، دار ومكتبة اهلالل – بروت، الطبعــة: األول - 1409هـ.

ــقي  ــزركيل الدمش ــارس، ال ــن ف ــيل ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــود ب ــن حمم ــن ب ــر الدي ــالم، خ األع
ــو )00)م. ــار/ ماي ــر - أي ــة ع ــة: اخلامس ــن، الطبع ــم للمالي ــوىف: 96)1هـــ(، دار العل )املت

اإلفصــاح، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: مؤسســة البعثــة، دار املفيــد للطباعــة 
والنــر والتوزيــع - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1414 - )199 م.

االكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وســلم - والثالثــة اخللفــاء، 
ســليان بــن موســى بــن ســامل بــن حســان الكالعــي احلمري، أبــو الربيــع )املتــوىف: 4)6هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: األوىل، 0)14هـ.

ــالمية -  ــات اإلس ــم الدراس ــق: قس ــوىف: 81)هـــ(، حتقي ــدوق )املت ــيخ الص ــايل، الش األم
ــة: األوىل، 1417هـــ. ــم، الطبع ــة – ق ــة البعث مؤسس

األمــايل، الشــيخ الطــويس )املتــوىف: 460هـــ(، حتقيــق: قســم الدراســات اإلســالمية - 
مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع – قــم، الطبعــة: األوىل، 1414هـــ.

األمــايل، الشــيخ املفيــد )املتــوىف: )41هـــ(، حتقيــق: حســن األســتاذ ويل، عــيل أكــرب 
ــة، 1414  ــان، الطبعــة: الثاني ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــد للطباعــة والن ــاري، دار املفي الغف

م.  199(  -
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اإلمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينــوري )املتــوىف: 76)هـــ(، حتقيــق: طــه حممــد الزينــي، 
ــع، )د ط(، )د ت(. ــر والتوزي ــي ورشكاه للن ــة احللب مؤسس

إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع، أمحــد بــن عــيل بــن عبــد 
القــادر، أبــو العبــاس احلســيني العبيــدي، تقــي الديــن املقريــزي )املتــوىف: 845هـ(، حتقيــق: حممد 

عبــد احلميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة – بروت، الطبعــة: األوىل، 0)14هـــ - 1999م.

ــد  ــن حمم ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــعيد عب ــو س ــن أب ــارص الدي ــل، ن ــل وأسار التأوي ــوار التنزي أن
ــاء  ــيل، دار إحي ــن املرعش ــد الرمح ــد عب ــق: حمم ــوىف: 685هـــ(، حتقي ــاوي )املت ــرازي البيض الش

الــرتاث العــريب – بــروت، الطبعــة: األوىل - 1418هـــ.

بحــار األنــوار، العالمــة املجلــي )املتــوىف: 1111هـــ(، حتقيــق: حييــى العابــدي الزنجــاين، 
ــروت –  ــاء - ب ــة الوف ــة، مؤسس ــة املصحح ــة: الثاني ــوي، الطبع ــوي امليام ــم املوس ــيد كاظ الس

لبنــان، )140هـــ - )198م.

ــن  ــدي ب ــن امله ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس أمح ــو العب ــد، أب ــرآن املجي ــر الق ــد يف تفس ــر املدي البح
عجيبــة احلســني األنجــري الفــايس الصــويف )املتــوىف: 4))1هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد اهلل القــرش 

رســالن، الدكتــور حســن عبــاس زكــي – القاهــرة، الطبعــة: 1419هـــ.

البــدء والتاريــخ، املطهــر بــن طاهــر املقــديس )املتــوىف: نحــو 55)هـــ(، مكتبــة الثقافــة 
الدينيــة، بــور ســعيد، )د ط(، )د ت(.

البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرش البــري ثــم الدمشــقي 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــي، دار هج ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب ــوىف: 774هـــ(، حتقي )املت

والتوزيــع واإلعــالن، الطبعــة: األوىل، 1418هـــ - 1997م، 4)14هـــ/ )00)م.

ــو  ــرّزاق احلســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمّم ــد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حمّم ت
بيــدي )املتــوىف: 05)1هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار  الفيــض، امللّقــب بمرتــى، الزَّ

اهلدايــة، )د ط(، )د ت(.
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تاريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهر َواألعــالم، شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد 
بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )املتــوىف: 748هـــ(، حتقيــق: الدكتــور بشــار عــّواد معــروف، دار 

الغــرب اإلســالمي، الطبعــة: األوىل، )00)م.

تاريــخ الطــربي )تاريــخ الرســل وامللــوك، وصلــة تاريــخ الطــربي(، حممــد بــن جريــر 
بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل، أبــو جعفــر الطــربي )املتــوىف: 10)هـــ(، )صلــة تاريــخ 
الطــربي لعريــب بــن ســعد القرطبــي، املتــوىف: 69)هـــ(، دار الــرتاث – بــروت، الطبعــة: الثانيــة 

87)1هـ.  -

ــن ريطــة النمــري  ــدة ب ــن عبي ــد( ب ــن شــبة )واســمه زي ــن شــبة، عمــر ب ــة الب ــخ املدين تاري
البــري، أبــو زيــد )املتــوىف: )6)هـــ(، حتقيــق: فهيــم حممــد شــلتوت، )د ط(، )د ت( 99)1هـ.

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر )املتــوىف: 
571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنر والتوزيــع، 1415هـ 

- 1995م.

ــرش  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر(، أب ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــر الق تفس
البــري ثــم الدمشــقي )املتــوىف: 774هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب 

ــة: األوىل - 1419هـــ. ــروت، الطبع ــون – ب ــيل بيض ــد ع ــورات حمم ــة، منش العلمي

البحــوث  جممــع  بــإرشاف  العلــاء  مــن  جمموعــة  الكريــم،  للقــرآن  الوســيط  التفســر 
ــة: األوىل، ))9)1 هـــ =  ــة، الطبع ــع األمري ــئون املطاب ــة لش ــة العام ــر، اهليئ ــالمية باألزه اإلس

م(.  199(  = )1414هـــ   - )197م( 

تلقيــح فهــوم أهــل األثــر يف عيــون التاريــخ والســر، مجــال الديــن أيب الفــرج عبــد الرمحــن 
ــة:  ــروت، الطبع ــم – ب ــن أيب األرق ــم ب ــة دار األرق ــوزي ]508هـــ - 597هـــ[، رشك ــن اجل اب

.1997 األوىل، 

هتذيــب اللغــة، حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )املتــوىف: 70)هـــ(، 
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حتقيــق: حممــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت، الطبعــة: األوىل، 001)م.

الثاقــب يف املناقــب، ابــن محــزة الطــويس )املتــوىف: 560هـــ(، حتقيــق: نبيــل رضــا علــوان، 
ــة، )141هـــ. ــان للطباعــة والنــر - قــم املقدســة، الطبعــة: الثاني مؤسســة أنصاري

الثقــات، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، 
الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 54)هـــ(، طبــع بإعانــة: وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة اهلنديــة، 
حتــت مراقبــة: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد خــان مديــر دائــرة املعــارف العثانيــة، دائــرة املعــارف 

العثانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن اهلنــد، الطبعــة: األوىل، )9)1هــ  = )197

مجهــرة اللغــة،: أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )املتــوىف: 1))هـــ(، حتقيــق: 
ــروت، الطبعــة: األوىل، 1987م. ــن – ب ــم للمالي ــر بعلبكــي، دار العل رمــزي من

مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة، أمحــد زكــي صفــوت، املكتبــة العلميــة 
بــروت – لبنــان.

جوامــع الســرة ومخــس رســائل أخــرى البــن حــزم، أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن 
حــزم األندلــي القرطبــي الظاهــري )املتــوىف: 456هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار املعارف – 

مر، الطبعــة: 1، 1900م.

حيــاة الصحابــة، حممــد يوســف بــن حممــد إلياس بــن حممــد إســاعيل الكاندهلــوي )املتوىف: 
84)1هـــ(، حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــّواد معــروف، مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 0)14هـــ - 1999م.

اخلرائــج واجلرائــح، قطــب الديــن الراونــدي )املتــوىف: )57هـــ(، حتقيــق: مؤسســة اإلمــام 
ــإرشاف الســيد حممــد باقــر املوحــد األبطحــي، الطبعــة: األوىل،  املهــدي )عجــل اهلل فرجــه(/ ب

كاملــة حمققــة، ذي احلجــة 1409هـــ، املطبعــة: العلميــة – قــم.

اخلصــال، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81)هـــ(، تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، 
مؤسســة النــر اإلســالمي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة، 18 ذي القعــدة احلــرام 
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)140هـــ - )6)1ش.

اخلصائــص الكــربى، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )املتــوىف: 
ت(. )د  ط(،  )د  بــروت   – العلميــة  الكتــب  دار  911هـــ(، 

الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة، الســيد عــيل خــان املــدين الشــرازي )املتــوىف: 
0)11(، تقديــم: الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم، منشــورات مكتبــة بصــريت – قــم، )د ط(، 

97)1هـ.

دالئــل النبــوة أليب نعيــم األصبهــاين، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن 
موســى بــن مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(، حققــه: الدكتــور حممــد رواس قلعــه جــي، 

عبــد الــرب عبــاس، دار النفائــس، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ - 1986م.

ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر  دالئــل النبــوة، أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ
البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبــد املعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، دار الريــان 

للــرتاث، الطبعــة: األوىل - 1408هـــ - 1988م.

ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــرب، 
ــبييل  ــي اإلش ــن احلرضم ــد، ويل الدي ــو زي ــدون أب ــن خل ــد، اب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح عب
)املتــوىف: 808هـــ(، حتقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1408هـــ - 

1988م.

الــردة مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق وذكــر املثنــى بــن حارثــة الشــيباين، حممــد بــن عمــر بــن 
واقــد الســهمي األســلمي بالــوالء، املــدين، أبــو عبــد اهلل، الواقــدي )املتــوىف: 07)هـــ(، حتقيــق: 

حييــى اجلبــوري، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، الطبعــة: األوىل )د ت(.

رســائل الريــف املرتــى، الريــف املرتــى )املتــوىف: 6)4هـــ(، حتقيــق: تقديــم: الســيد 
أمحــد احلســيني/ إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة اخليــام – قــم، 1405هـــ.

ــِه َو]آله[َســلََّم - )وعليــه  بِّ َعــْن ُســنَِّة أيب الَقاِســم - َصــىَّ اهلل َعَلْي وُض الَباســْم يف الــذِّ الــرَّ



137املصادر واملراجع

حــواٍش جلاعــٍة مــن العلــاء منهــم األمــر الّصنعــاين(، ابــن الوزيــر، حممــد بــن إبراهيــم بــن عــيل 
بــن املرتــى بــن املفضــل احلســني القاســمي، أبــو عبــد اهلل، عــز الديــن، مــن آل الوزيــر )املتــوىف: 
840هـــ(، تقديــم: فضيلــة الشــيخ العالمــة بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد، اعتنــى بــه: عــيل بــن حممــد 

العمــران، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع، )د ط(، )د ت(.

الــروض النضــر يف معنــى حديــث الغديــر، فــارس حســون كريــم، مؤسســة أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســالم( للتحقيــق - قــم – ايــران، الطبعــة: األوىل، املطبعــة: دانــش، 1419هـــ.

ــن  ــي )اب ــل القم ــن جربئي ــاذان ب ــالم (، ش ــه الس ــن ) علي ــر املؤمن ــل أم ــة يف فضائ الروض
ــة: األوىل، ))14هـــ. ــكرچي، الطبع ــيل الش ــق: ع ــوىف: 660هـــ(، حتقي ــاذان(، )املت ش

ــارف،  ــة املع ــق: مؤسس ــوىف: 988هـــ، حتقي ــاين، املت ــح اهلل الكاش ــال فت ــر، امل ــدة التفاس زب
ــالم، ))14هــــ. ــدار اس ــة: األوىل، پاس الطبع

ــاز  ــن َقاْي ــان ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــالء، ش ــالم النب ــر أع س
الذهبــي )املتــوىف: 748هـــ(، دار احلديــث- القاهــرة، الطبعــة: 7)14هـــ-006)م.

ســر الســلف الصاحلــن إلســاعيل بــن حممــد األصبهــاين، إســاعيل بــن حممــد بــن الفضــل 
ــوىف:  ــو القاســم، امللقــب بقــوام الســنة )املت ــن عــيل القــرش الطليحــي التيمــي األصبهــاين، أب ب
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــد، دار الراي ــن أمح ــات ب ــن فرح ــي ب ــن حلم ــرم ب ــق: د. ك 5)5هـــ(، حتقي

ــاض. الري

ــي  ــار املطلب ــن يس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــازي(، حمم ــر واملغ ــاب الس ــحاق )كت ــن إس ــرة اب س
بالــوالء، املــدين )املتــوىف: 151هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــروت، الطبعــة: األوىل 

98)1هـــ/1978م.

ــد  ــن أمح ــم ب ــن إبراهي ــيل ب ــون(، ع ــن املأم ــرة األم ــون يف س ــان العي ــة )إنس ــرة احللبي الس
احللبــي، أبــو الفــرج، نــور الديــن ابــن برهــان الديــن )املتــوىف: 1044هـــ(، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، الطبعــة: الثانيــة - 7)14هـــ: )/4).
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الســرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة البــن كثــر(، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 
ــة للطباعــة  ــد الواحــد، دار املعرف ــق: مصطفــى عب ــوىف: 774هـــ(، حتقي القــرش الدمشــقي )املت

والنــر والتوزيــع بــروت – لبنــان، 95)1 هـــ - 1976م.

ــو  ــن أيــوب احلمــري املعافــري، أب ــن هشــام ب ــد امللــك ب ــن هشــام، عب ــة الب الســرة النبوي
ــد  ــاري وعب ــم األبي ــقا وإبراهي ــى الس ــق: مصطف ــوىف: )1)هـــ(، حتقي ــن )املت ــال الدي ــد، مج حمم
احلفيــظ الشــلبي، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر، الطبعــة: 

ــة، 75)1هـــ - 1955م. الثاني

الســرة النبويــة وأخبــار اخللفــاء، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، 
ــظ  ــه احلاف ــق علي ــه، وعل ــوىف: 54)هـــ(، صّحح ــتي )املت ــي، الُبس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب التميم

الســيد عزيــز بــك ومجاعــة مــن العلــاء، الكتــب الثقافيــة – بــروت.

الشــاء، األصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريب بــن عيل بــن أصمــع )املتــوىف: 16)هـ(، 
حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: الدكتــور صبيــح التميمــي، دار أســامة - لبنــان/ بــروت، الطبعــة: 

األوىل - 1407هـ - 1987م.

: 656هـــ(، حتقيق: حممــد أبو الفضــل إبراهيم،  رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )املتــوىفَّ
دار إحيــاء الكتــب العربية، الطبعــة: األوىل، 78)1هـ - 1959م.

ــن  ــن موســى ب ــْورة ب ــن َس ــن عيســى ب ــة، حممــد ب ــل املصطفوي ــة واخلصائ الشــائل املحمدي
الضحــاك، الرتمــذي، أبــو عيســى )املتــوىف: 79)هـــ(، حتقيــق: ســيد بــن عبــاس اجلليمــي، املكتبــة 

التجاريــة، مصطفــى أمحــد البــاز- مكــة املكرمــة، الطبعــة: األوىل، )141هـــ - )199م.

ــم  ــندي ث ــزاري القلقش ــد الف ــن أمح ــيل ب ــن ع ــد ب ــاء، أمح ــة اإلنش ــى يف صناع ــح األعش صب
ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــوىف: 1)8هـــ(، دار الكت ــري )املت القاه

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب 
)املتــوىف: )9)هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــروت، الطبعــة: 
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الرابعــة 1407هـــ - 1987م.

الــراط املســتقيم، عــيل بــن يونــس العامــيل النباطــي البيــاض )املتــوىف: 877 ه(، حتقيــق 
وتصحيــح وتعليــق: حممــد الباقــر البهبــودي، املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة )د ط(، 

)د ت(.

الطبقــات الكــربى، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي بالــوالء، البــري، 
ــادر –  ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــوىف: 0))هـــ(، حتقي ــعد )املت ــن س ــروف باب ــدادي املع البغ

بــروت، الطبعــة: األوىل، 1968م.

طبقــات خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباين العصفــري 
ــا بــن حييــى التســرتي )ت ق  البــري )املتــوىف: 40)هـــ(، روايــة أيب عمــران موســى بــن زكري
ــر  ــهيل زكار، دار الفك ــق: د س ــد األزدي )ت ق ) هـــ(، حتقي ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ب )هـــ(، حمم

ــع، ســنة النــر: 1414هـــ - )199 م للطباعــة والنــر والتوزي

ــيل  ــق: ع ــوىف: ق 7(، حتقي ــي )املت ــن القم ــن احلس ــد ب ــد، حمم ــدر الفري ــد وال ــد النضي العق
أوســط الناطقــي، بمســاعدة: ســيد هاشــم شهرســتاين، لطيــف فــرادي، دار احلديــث للطباعــة 

والنــر، الطبعــة: األوىل، ))14 - 81)1ش.

العــن، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري 
ــة اهلــالل،  )املتــوىف: 170هـــ(، حتقيــق: د مهــدي املخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

)د ت(. )د ط(، 

عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســالم(، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81)هـــ(، حتقيــق: 
تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الشــيخ حســن األعلمــي، مطابــع مؤسســة األعلمــي - بــروت – 

ــان، 1404هـــ - 1984م. لبن

عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد، ابــن 
ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح الديــن )املتــوىف: 4)7هـــ(، تعليــق: إبراهيــم 
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حممــد رمضــان، دار القلــم – بــروت، الطبعــة: األوىل، 1414هـــ - )199م.

غريــب احلديــث، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )املتــوىف: 76)هـــ(، 
ــد اهلل اجلبــوري، مطبعــة العــاين – بغــداد، الطبعــة: األوىل، 97)1هـــ. حتقيــق: د. عب

ــو القاســم خلــف بــن  غوامــض األســاء املبهمــة الواقعــة يف متــون األحاديــث املســندة، أب
ــوىف: 578هـــ(،  ــي )املت ــاري األندل ــي األنص ــكوال اخلزرج ــن بش ــعود ب ــن مس ــك ب ــد املل عب
ــروت،  ــب – ب ــامل الكت ــن، ع ــز الدي ــن ع ــال الدي ــد ك ــيد، حمم ــيل الس ــن ع ــز الدي ــق: د. ع حتقي

ــة: األوىل، 1407هـــ. الطبع

الغيبــة، ابــن أيب زينــب النعــاين )املتــوىف: 80)هـــ(، حتقيــق: فــارس حســون كريــم، مهــر – 
قــم، الطبعــة: األوىل، ))14 هـــ.

الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر، أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري 
ــم، دار  ــو الفضــل إبراهي ــق: عــيل حممــد البجــاوي -حممــد أب ــوىف: 8)5هـــ(، حتقي جــار اهلل )املت

ــة. ــان الطبعــة: الثاني ــة – لبن املعرف

ــوىف: 79)هـــ(، دار  ــاَلُذري )املت ــن داود الَب ــر ب ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــدان، أمح ــوح البل فت
بــروت، 1988م. اهلــالل-  ومكتبــة 

الفتــوح، أمحــد بــن أعثــم الكــويف، )املتــوىف: 14)هـــ(، حتقيــق: عــيل شــري ) ماجســرت يف 
ــع الطبعــة: األوىل، 1411هـــ. ــخ اإلســالمي(، دار األضــواء للطباعــة والنــر والتوزي التاري

الفوائــد الرجاليــة، الســيد مهــدى بحــر العلــوم )املتــوىف: )1)1هـــ(، حتقيــق: حتقيــق 
وتعليــق: حممــد صــادق بحــر العلــوم، حســن بحــر العلــوم، الطبعــة: األوىل، املطبعــة: آفتــاب، 

ــران، )6)1هـــ ش. ــادق – طه ــة الص مكتب

الــكايف، الشــيخ الكلينــي، )املتــوىف: 9))هـــ(، حتقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب 
ش.  1(6( الرابعــة،  الطبعــة:  حيــدري،  چاپخانــه  الغفــاري، 



141املصادر واملراجع

الكامــل يف التاريــخ، أبــو احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري، عــز الديــن ابــن األثــر )املتــوىف: 0)6هـــ(، حتقيــق: عمــر عبــد 
الســالم تدمــري، دار الكتــاب العــريب، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1417هـــ/ 1997م.

الكامــل يف اللغــة واألدب، حممــد بــن يزيــد املــربد، أبــو العبــاس )املتــوىف: 85)هـــ(، حتقيــق: 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــريب – القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 1417هـــ - 1997م

كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس اهلــاليل الكــويف )املتــوىف: ق 1(، حتقيــق: حممــد 
ــة: األوىل، ))14 - 80)1ش. ــگارش، الطبع ــاين، ن ــاري الزنج ــر األنص باق

كــال الديــن ومتــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق )املتــوىف: 81) هـــ(، حتقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، حمــرم احلــرام 1405 هـــ- )6)1 ش.

جممــع البيــان، الشــيخ الطــربيس، املتــوىف: 548هـــ، حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: جلنة مــن العلاء 
واملحققــن األخصائيــن، الطبعــة: األوىل، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان، 

1415هـ- 1995م.

املحــارضات واملحــاورات، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )املتــوىف: 
911هـــ(، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، الطبعــة: األوىل.

املحــن، حممــد بــن أمحــد بــن متيــم التميمــي املغــريب اإلفريقــي، أبــو العــرب )املتــوىف: 
)))هـــ(، حتقيــق: د عمــر ســليان العقيــيل، دار العلــوم - الرياض – الســعودية، الطبعــة: األوىل، 

1404هـــ - 1984م.

مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، شــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِقْزُأوغــيل بــن عبــد 
اهلل املعــروف بـــ »ســبط ابــن اجلــوزي« )581 - 654 هـــ(، حتقيــق وتعليــق: حممــد بــركات، دار 

الرســالة العامليــة، دمشــق – ســوريا، الطبعــة: األوىل، 4)14 هـــ - )01) م: 45/5)

ــد  ــة، عب جــال للمعرف ــاس للتَّذكــرة واملســتطرف مــن أحــوال الرِّ ــب النَّ املســَتخرُج مــن ُكت
الرمحــن بــن حممــد بــن إســحاق، ابــن منــدة العبــدي األصبهــاين، أبــو القاســم )املتــوىف: 470هـــ(، 
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، وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية البحريــن، إدارة  حتقيــق: أ. د. عامــر حســن صــربي التَّميمــيُّ
الشــئون الدينيــة، )د (، د ت(: 1/)11

)املتــوىف: 0))1هـــ(، حتقيــق:  الطــربيس  النــوري  مــرزا حســن  الوســائل،  مســتدرك 
ــالم(  ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــرتاث، مؤسس ــاء ال ــالم( إلحي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي مؤسس

إلحيــاء الــرتاث - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1408هـــ - 1988م.

مســتدركات علــم رجــال احلديث، الشــيخ عــيل النازي الشــاهرودي، )املتــوىف: 1405هـ(، 
حيــدري – طهــران، الطبعة: األوىل، حمرم احلــرام 1415هـ.

مســند ابــن أيب شــيبة، أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن 
ــد  خواســتي العبــي )املتــوىف: 5))هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فري

املزيــدي، دار الوطــن – الريــاض، الطبعــة: األوىل، 1997م.

ــان  ــن حب ــن أمحــد ب ــان ب ــن حب ــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، حممــد ب مشــاهر عل
بــن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 54)هـــ(، حققــه ووثقــه 
وعلــق عليــه: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – املنصــورة، 

ــة: األوىل 1411هـــ - 1991م. الطبع

ــراء،  ــب، دار الزه ــيني اخلطي ــراء احلس ــد الزه ــيد عب ــانيده، الس ــة وأس ــج البالغ ــادر هن مص
ــة: األوىل، 1409هـــ - 1988م. ــروت،  الطبع ب

معجــم ابــن األعــرايب، أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــر بــن درهم 
ــد  ــن أمح ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد املحس ــج: عب ــق وختري ــوىف: 40)هـــ(، حتقي ــويف )املت ــري الص الب
احلســيني، دار ابــن اجلــوزي، اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1418هـــ - 1997م.

ــوي  ــق األم ــن واث ــرزوق ب ــن م ــع ب ــن قان ــي ب ــد الباق ــن عب ــو احلس ــة، أب ــم الصحاب معج
بالــوالء البغــدادي )املتــوىف: 51)هـــ(، حتقيــق: صــالح بــن ســامل املــرايت، مكتبــة الغربــاء 

األثريــة - املدينــة املنــورة، الطبعــة: األوىل، 1418
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ــن  ــو احلس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أمح ــس اللغ ــم مقايي معج
ــر، 99)1هـــ - 1979م. ــارون، دار الفك ــد ه ــالم حمم ــد الس ــق: عب ــوىف: 95)هـــ(، حتقي )املت

ــن  ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــم أمح ــو نعي ــة، أب ــة الصحاب معرف
مهــران األصبهــاين )املتــوىف: 0)4هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــر، 

ــة: األوىل 1419هـــ - 1998م. ــاض، الطبع الري

ــد اهلل،  ــو عب ــدين، أب ــوالء، امل ــلمي بال ــهمي األس ــد الس ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــازي، حمم املغ
ــة:  ــروت، الطبع ــي – ب ــس، دار األعلم ــدن جون ــق: مارس ــوىف: 07)هـــ(، حتقي ــدي )املت الواق

ــة – 1409هـــ - 1989م. الثالث

املفصــل يف تاريــخ العــرب قبــل اإلســالم، الدكتــور جــواد عــيل )املتــوىف: 1408هـــ(، دار 
الســاقي، الطبعــة: الرابعــة ))14هـــ/ 001)م.

امللــل والنحــل، أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أمحــد الشهرســتاين )املتوىف: 
548هـ(، مؤسســة احللبي، )د ط(، )د ت(.

ــح ورشح  ــق: تصحي ــوىف: 588هـــ(، حتقي ــوب )املت ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال مناق
ومقابلــة: جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، احليدريــة - النجــف األرشف، 76)1هـــ - 

1956م.

املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك، مجــال الديــن أبــو، الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد 
اجلــوزي )املتــوىف: 597هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: األوىل، )141هـــ - )199م.

ــلم،  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــائل الرس ــول إىل ش ــائل الوص ــى وس ــؤل ع ــى الس منته
عبــد اهلل بــن ســعيد بــن حممــد عبــادي الّلحجــي احلرضمــّي الشــحاري، ثــم املراوعــي، ثــم املكــي 

)املتــوىف: 1410هـــ(، دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: الثالثــة، 6)14هـــ - 005)م.

ــن  ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أمح ــر ب ــن عم ــيل ب ــن ع ــو احلس ــف، أب ــف واملخَتِل املؤَتِل
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ــار، البغــدادي الدارقطنــي )املتــوىف: 85)هـــ(، حتقيــق: موفــق بــن عبــد اهلل بــن  النعــان بــن دين
ــادر، دار الغــرب اإلســالمي - بــروت، الطبعــة: األوىل، 1406هـــ - 1986م. عبــد الق

موســوعة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( يف الكتــاب والســنة والتاريــخ، حممــد 
الريشــهري، حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة: الســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي، 

الســيد حممــود الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، دار احلديــث، 5)14هـــ.

ــم  ــرآن الكري ــا يف الق ــاء عنه ــا ج ــة مل ــة موثق ــة، دراس ــرة النبوي ــح الس ــوعة يف صحي املوس
ــي  ــة عــى أعــوام عمــر النب ــا مرتب ــة املعتمــدة علمًي ــات التارخيي ــث الصحيحــة والرواي واألحادي
ــوذة،  ــن الفال ــد الرمح ــاس عب ــد إلي ــم، حمم ــو إبراهي ــي(، أب ــد املك ــلم )العه ــه وس ــى اهلل علي ص

ــة: األوىل، ))14هـــ ــة، الطبع ــا – مك ــع الصف مطاب

نثــر الــدر يف املحــارضات، منصــور بــن احلســن الــرازي، أبــو ســعد اآلبــى )املتــوىف: 
1)4هـــ(، حتقيــق: خالــد عبــد الغنــي حمفــوط، دار الكتــب العلميــة - بروت/لبنــان، الطبعــة: 

004)م.  - 4)14هـــ  األوىل، 

هدايــة األمــة إىل أحــكام األئمــة ) عليهــم الســالم (، احلــر العامــيل، )املتــوىف: 1104هـــ(، 
ــارش: جممــع  ــة املقدســة، الطبعــة: األوىل، الن ــر التابعــة لآلســتانة الرضوي ــع والن مؤسســة الطب

ــران. البحــوث اإلســالمية  - مشــهد – اي

ــنة  ــة، س ــة: الرابع ــاة: 4))، الطبع ــي، الوف ــدان اخلصيب ــن مح ــن ب ــربى، احلس ــة الك اهلداي
ــان ــروت – لبن ــع - ب ــالغ للطباعــة والنــر والتوزي ــع: 1411هـــ- 1991م، مؤسســة الب الطب

وقعــة صفــن، ابــن مزاحــم املنقــري )املتــوىف: )1)هـــ(، حتقيــق: حتقيــق ورشح: عبــد 
الســالم حممــد هــارون، املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنــر والتوزيــع – القاهــرة، الطبعــة: 

الثانيــة، )8)1هـــ.

اليقــن، الســيد ابــن طــاووس )املتــوىف: 664هـــ(، حتقيــق: األنصــاري، نمونــه، مؤسســة دار 
الكتــاب ) اجلزائــري (، الطبعــة: األوىل، )ربيــع الثــاين )141هـــ(.  
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