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 "الصحابة في مجتمع   )رضي هللا عنهما(عبدهللا بن عباس صورة"
 

 نضال مؤيد مال هللا 

   قسم التاريخ -كلية التربية للعلوم اإلنسانية -جامعة الموصل

 (  2022/ 9/  9قبل للنشر في   2022/ 8/  8)قدم للنشر في 
 

  المستخلص:
 

بالفقةة   ولوي  ةة  حيحةةب   بةةر  , قةةر رعةةا لةة  ()رضي هللا عنهما( مكانةةع عنةةر ولر ةة  )كانت البن عباس       
 علم ةةع    ضةةي ميةةالس    لةة    ولحةة ابع    مةةن يم ةة    ولخلفار ولروشر ن كةةان مقةةره مةةنه     حي عحر   ألمع

لةةة  م وقةةةء  جروا ويوماع ةةةع     ا ةةة ع  ورر ةةةع  بةةةا ورو  وليم ةةة   كةةةان  أللةةة  علةةة  وأل ةةةرو  ولر لةةةع
" صووة ع دهللاوون  هللاوو  دهللاوو     ولم  ةة  لب ةة   لذو كان وخو ارنةةا  لعلم    كمو   لح ابع  وبرها    حكر ع  ع كري

    حةة رو  عنةةر ولم ةة ر وأل وضةةمن  , قر ق   ولب   إل  م ةة ر ن ) ضي   دنهم ( في مجتمع الصح هللاة "
حةةي ولعحةةر والمةة ي عنر ولحةة ابع  )رضي هللا عنه ( , ولم  ر ولثاني ح رو    ولخلفار ولروشر نولح ابع  حي  

  ولو ل لي .  , وعومرت حي ولب   عل  ولمنهج ول حفي  و   حاو 

 
"Image of Abdullah bin Abbas (may God be pleased 

with them) 

in the community of the Companions" 

 
Nidal Muayyad Mal Allah 

University of Mosul - College of Education for Human 
Sciences - Department of History 

 

Abstract : 
     Ibn Abbas, may God be pleased with them both, had a standing with the 
Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, and he called for him 
in jurisprudence and interpretation, so he became a scholar of a nation, and in 
the era of the Rightly-Guided Caliphs, he was close to them and all the 
Companions. And the research was divided into two axes, the first axis was 
his image with the Rightly Guided Caliphs (may God be pleased with them) 
and the second axis was his image in the Umayyad era until his death, and it 
was adopted in Research on the descriptive and analytical method . 
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 املقدمة 
 اجمعينلصالة والسالم على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين وا 

من   بمكانة بارزة في تاريخ المسلمين، )رضي هللا عنهما( عبداهلل بن عباس ةشخصي حظيت  
إذ كان يتمتع بمركز اجتماعي وعلمي  مميزة في مختلف جوانب حياة المسلمين،  ال هأدور خالل 

(،  ( حيث عاصر شطرًا من حياة الرسول )بالرسول )مرموق نظرًا لصلة القرابة التي تربطه  
وعاصر الشطر األخر من حياته الصحابة، ، فساهم حبر األمة في خدمة المجتمع اإلسالمي في  
جميع جوانبه الدينية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، وشارك معهم في األحداث السياسية  

له مواقف وأراء سياسية مهمة أبداها لهم. لذا كان والعسكرية التي جرت في عصرهم، ،  إذ كانت 
يف جمتمع   )رضي هللا عنهما( صورة عبداهلل بن عباس""  البحث الموسوم اختيارنا لموضوع 

 "  الصحابة
جمدددع المدددادة التاريخيدددة وتحليددد  خدددالل مدددن  الوصددد ي مدددنه  الوقدددد اعتمددددت فدددي البحدددث  

 .نصوصها، للوصول الى الحقيقة العلمية
محددورين تضددمن  المحددور األول صددورته عنددد  و  مضددمون البحددث فقددد قسددم الددى مقدمددةأمددا 

)رضددي هللا عددنهم( مو شددم  المحددور الثدداني صددورته  عنددد  الراشدددين ءالخل ددا عصددر الصددحابة  فددي
واستخدمت العديد من المصادر والمراجع التي خدمت   . الصحابة في العصر االموي حتى وفاته

 م( 848هدد 230ألبي عبد هللا محمدد بدن منيدع بدن سدعد )ت قات الكبرى الطبكتاب ابرزها     البحث 
وكتدداب  م( 897هددد 279الددبالذري)ت   بددن دا د  احمددد بددن يحيددى بددن جددابر وكتدداب انسدداب االشددر

الدذي   1هدد    463ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد عبد هللا بدن عبدد البدر )ت االستيعاب  
. كمدا قدّدم و منذ والدته وحتدى وفاتده )رضي هللا عنهما(وافية لسيرة عبد هللا بن عباس   ترجمةو قّدم
ألبددي جع ددر  تأأير ا الر أأل لالم أأ   وكتدداب  .ا ترجمددة وافيددة ل ثيددر مددن الصددحابة وعالقددتهم بدده،لندد

م(، وت مددن أهميددة ال تدداب 798هددد 180م( عمددر )ت 928هددد   310محمددد بددن جريددر الطبددري )ت 
بدن عبداس )رضدي هللا ال( ت ليف الخلي دة عثمدان بدن ع دان )مات  عن علو للبحث في إعطائه م

عنهما( بالذهاب إلى موسم الح  لتبليغ الناس بأمر حصاره، وخروج أصحاب الجم  على الخلي ة 
العقدد  وكتدداب  م( 932هددد 314ألبددي محمددد احمددد بددن افددثم ال ددوفي )ت  الفتأأ   وكتدداب (. )علددي

للبحددث فددي ذكددره أراء ابددن  انوت مددن أهميددة ال تابددابووع ر ووم اب ووح بوون  ب ووح بوون ربووح مبوو   ، الفريدد 
كتأأا   ل .والصددحابة )رضددي هللا عددنهم أجمعددين(  عباس)رضددي هللا عنهمددا(التي أبددداها للخل دداء، 

م( وقددد أفدداد 963هددد 345ألبددي الحسددن علددي بددن الحسددين بددن علددي المسددعودي )ت  معأأا ا الهأأ  ر
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ومدن اهدم التي أبداها للخل داء الراشددين ودوره فدي مدوقعتي الجمد  وصد ين.  البحث في إعطاء أرائه
محمود ل عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنهما( ،حبر االمةعكتاب   عب  هللا بن عباس ترجمان القرآن   المراجع كتاب 

 .(ا)رضي هللا عنهمالباحثة بمعلومات هامة عن عب هللا بن عباس   ا الذي افا     ، شلبي

 الصحابة " يف جمتمع    )رضي هللا عنهما(  عبداهلل بن عباس   صورة " 
 

رهَّ   باس بن َعْبد الُمّطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بدن مدُ هو َعبْد هللُا بن العَّ
النَِّضر بن ِكنانة بن خزْيمدة بدن ُمدركدة بدن اليداس بدن  بن كعْب بن لؤي بن غالب بن ْفِهر بن مالِك بن  

 ( 2)   ،الهاشمّي والُقرشي   ( 1) ُمَضر بن نزار بن ْمعد بن عدنان 
،اثنداء حصدار ك دار قدرين لبندي (3)اجمع المؤرخون إلى أنه ولدد قبد  الهجدرة بدثالث سدنين 

ْعب  بددده اثنددداء (5)م( حيدددث حملدددت والدتددده ام ال ضددد  619بعدددد البعثدددة  7فدددي سدددنة ) ،(4)هاشدددم بالشدددِ
  (7)(  وعمرة ثالث عشرة سنة،توفى رسول هللا ) (6) للمسلمين بالِشْعب  ك ار قرينحصار 

 ( فقدددددد وكدددددان البدددددن عبددددداس )رضدددددي هللا عنهمدددددا( مكانتددددده الخاصدددددة عندددددد رسدددددول هللا )
 رأيددددت جبريدددد  مددددرتين  ": )رضددددي هللا عنهمددددا( ن سدددده قددددائالً دعددددا لدددده بأدعيددددة أوردهددددا ابددددن عبدددداس  

 ضددددددددددددددددددددددمني  "و قددددددددددددددددددددددال :  (8)"( بالحكمددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددرتينودعددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددي رسددددددددددددددددددددددول هللا )
 .(9)وقال "اللهم فقه في الدين وعلمه التأوي "(رسول هللا )

أفدددداد ابددددن عبدددداس )رضددددي هللا عنهمددددا( كثيددددرًا مددددن مالزمتدددده ألخل دددداء الراشدددددين والصددددحابة 
م أجمعدددين(، وادرك كثيدددرًا مدددن األمدددور التدددي تتعلدددخ بدددالحكم فت املدددت شخصددديته )رضدددوان هللا علددديه

المتعددددة المواهددب، علمددًا وت سدديرًا وحددديثًا ولوددة وشددعرًا وسياسددة وكرمددًا وورعددًا وشددجاعة وادرافددًا ل دد  
األمددور، ومددع ذلددك لددم تخددُ  حياتدده مددن المواقددف السياسددية فقددد كانددت لدده عدددة آراء سياسددية أبددداها 

راشدين عند استشارتهم له، كما كانت له مواقف تجاه األحدداث السياسدية التدي جدرت فدي للخل اء ال
 عهده. وألهمية آراء ابن عباس )رضي هللا عنهما( ومواق ه سوف نوردها حسب التسلس  الزمني.

فان أبن عباس )رضي هللا عنهما( مقدمًا عند أبدي بكدر وعمدر وعثمدان )رضدي هللا عدنهم 
إال أن حداثة سن ابن عباس )رضدي هللا عنهمدا( أبعدتده عدن المشداركة فدي االحدداث   (10)أجمعين(

،  وبددرزت مكانتدده االجتماعيددة (11)(السياسددية التددي حدددثت فددي عهددد الخلي ددة أبددي بكددر الصددديخ )
مواهبده وقدراتده كدان يقربده اليده الخلي دة بعدد ان عدرف و  .(في عهدد الخلي دة عمدر بدن الخطداب )

ڦ  ڄ  چ ( يأذن له مع أه  بدر فلما فسر له : حيث كان الخلي ة عمر )،  (12)هويقدمه على اقران

(: "ال تلدددومني عليددده بعدددد أن عجدددز أهددد  بددددر عدددن ت سددديرها قدددال الخلي دددة عمدددر ) (13) چڄ  ڄ  ڄ
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( لولده عبد هللا هذه المكانة التي أعطاها الخلي ة عمر )( )، وأدرك العباس    (14)بعدما ترون"
قدال لدي ابدي: يدا "قدائاًل :  )رضي هللا عنهما( وصية رواها لنا ولده عبد هللا بن عباسبلهذا اوصاه  

أخصدك دون مدن تددرا   -(يعندي الخلي دة  عمدر بددن الخطداب ) -بندّي اندي ارا اميدر المددؤمنين 
لمًا، وال  مددن المهددداجرين واالنصدددار، فددداح   عنددي ثالثدددًا ال ُيجدددرَّبن عليدددك كددذبًا، والتْوتدددَب عنددددُه ُمسدددَّ

ين له سرًا"  .(15) ت شَّ
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تّبين هذه الوصية التربوية واالجتماعية التي نقلها ابن عباس )رضي هللا عنهما( عن أبيه 
صديرة، ذكدر فيهدا مكاندة ولدده عندد الخلي دة عمدر بدن الخطداب تجربة رائعة، بددأها العبداس بمقدمدة ق

( ف ان من الواجب أن يكون عند قدر تلك المنزلة التي خصه بها أمير المؤمنين. وتحّث هذه )
ا يددؤدي إلددى بقدداء الثقددة واسددتمرارها بددين  الوصددية علددى ح دد  األمانددة مددع مددن خددم بالمسددؤولية ممددّ

 الطرفين.
في أمر من يصلح للخالفة من بعده اذ عرض عليه ستة   (وقد استشاره الخلي ة عمر )

بددن ااسددماء مددن الصددحابةم وهددم كدد  مددن )عبددد الددرحمن بددن عددوف، وسددعد بددن أبددي وقددا ، و لحددة 
عبيد هللا، والزبير بن العوام، وعثمان بن ع ان، وعلي بن ابي  الب(، إلبداء رأيه فيهم، ل دن ابدن 

منهم لهذا المنصب على الرغم من انه ذكدر مميدزات عباس )رضي هللا عنهما( لم يرشح َأّي واحٍد 
 .(16) ف  منهم

التددي عرضددها عليدده الخلي ددة عمددر بددن  (17)وقددد رفددن ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( إمددارة حمددم 
اٍس ِإنَّ  ...( بعدد وفداة واليهدا إذ قدال لده : "الخطاب ) َن َعبدَّ ا ابدْ مٍ يدَ َ  ِحمدْ ْن َعامدِ اَن مدِ َك، َوكدَ  َهلدَ

  ِ َك أَهددْ ي ن دد  ِمنددْ ا، َوفددِ ْنُهْم فدددعوتك ألسددتعملك َعَلْيهددَ وَن مددِ ْوُت َأْن َت ددُ ْد َرجددَ ُر َقِليددَ ، َوقددَ ِر، َواْلَخيددْ اْلَخيددْ
ِِّنِّي اَل أَ  ُت: فدَ اَل ُقلدْ ِ   قدَ  َرا َأْن أَْعمدَ َ َشْيَء َأَخاُفُه َوَلْم َأَرُه ِمْنَك َوَأَنا َأْخَشاُه َعَلْيَك؛ َفَما َرْأُيَك ِفي اْلَعمدَ

نْ  ا مدِ ُت َبِري دً اَل: ُأِريدُد ِإْن ُكندْ ِه َلَك َعَمال َحتَّى ُتْخِبَرِني ِبَما ِفي َنْ ِسَك. َقاَل: َوَما ُتِريُد ِإَلى َذِلَك  قدَ  ِمْثلدِ
ِذي َخشددِ  َ  الددَّ ا ِمثددْ يُت َعَلْيهددَ ي َخشددِ ى َنْ سددِ ى َعلددَ ْن َأْخشددَ ُت ِممددَّ ِه، َوُِْن ُكنددْ ْن أَْهلددِ ُت مددِ ي َلسددْ ُت َأنددِّ يَت َعَرفددْ

؛ َفَقلََّما َرَأْيُتَك َظَنْنَت َشْيً ا ِإال َجاَء َعَلْيِه اْلَوْحُي. َفَقاَل: َيا اْبَن َعبَّاٍس، ِإنِّي َأْ َمُح َحاَلَك َأنََّك اَل  َعَليَّ
تَ   َتِجُدِني ِإال قريب اْلجد َوُِنِّي خشيت  فدِي َعَملدَِك؛  َعَلْيَك َأْن َتْأِتي َعَلى اْلَ ْيِء الَِّذي ُهَو ُهَو آٍت َوَأندْ

لَّى ََُّّ َعلَ  وَل ََِّّ صدَ ُت َرسدُ ي َرَأيدْ ِرُكْم، ِإندِّ ْيُ ْم ُدوَن َغيدْ ا َوال َهلدُمَّ ِإلدَ َتْعَمَ  َفُيَقاُل َلَك َهُلمَّ ِإَلْيندَ لََّم اسدْ ِه َوسدَ يدْ
َم  َت، َولدددِ ِذي َرَأيدددْ ُت الدددَّ ْد َرَأيدددْ ِ َلقدددَ ُت: َ ََّّ اَل ُقلدددْ َرَفُ ْم. قدددَ اَس َوتدددَ ا َأْدِري الندددَّ ِ مدددَ اَل: َ ََّّ َك  َفقدددَ َ  َذلدددِ َراهُ َفعدددَ تدددَ

هُ  اِنُ ْم ِمنددْ اَوُنوا ِلَم ددَ َي َأْن َتعددَ َك، َأْم َخشددِ ُ  َذلددِ ُتْم أَهددْ ُه َوَأنددْ ْم َعنددْ ِ  َوَأْرَفَع ددُ ِن اْلَعمددَ َرَفُ ْم عددَ اُب  َأصددَ َع اْلِعتددَ َفَيقددَ
َت لددِ  ْد َفرَّغددْ ْن َعتددَّاٍب؛ َفقددَ دَّ مددِ ْيُ ْم، َوال بددُ اَل: َعلددَ َك قددَ َ  لددَ ُت: اَل َأَرا َأْن أَْعمددَ ا َرْأيددَُك  ُقلددْ َك َفمددَ ُت لددَ ي َوَفرَّغددْ

ْر  اَل: َفَأشدِ َك. قدَ َذاًة فدِي َعْيندِ َرْق قدَ ْم َأبدْ َك لدَ َعلدَى، ِلَم  ُقْلُت: أَلنِّي ِإْن َعِمْلُت َلَك َوِفي َنْ ِسَك َما ِفي َنْ سدِ
َتعْ  َك َأْن َتسددْ يُر َعَليددْ ُت: ُأشددِ اَل ُقلددْ ك.قددَ ِحيحا َعَليددْ ك صددَ ِحيحا ِمنددْ . والظدداهر ان ابددن عبدداس (18)"ِمَ  صددَ

 رفن إمارة حمم لسلطة معاوية القوية بالشام .)رضي هللا عنهما( 
( فقددددد وكدددان البدددن عبددداس )رضددددي هللا عنهمدددا( مكاندددة مرموقدددة عنددددد الخلي دددة عثمدددان )

ف اندت اولدى مسداهمات ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا(    استشاره واستعان به فدي كثيدر مدن االمدور.
( انه صحب جين القائد عمرو بن العا  عند فتح مصر بحدود سدنة  في عهد الخلي ة عثمان ) 
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( بقيدادة عبدد هللا  ، كمدا صدحب الجدين الدذي أرسدله الخلي دة عثمدان بدن ع دان ) ( 19) م( 642هد  22) 
 .  ( 21) م( 476هد  27ل تح أفريقية سنة )   ( 20) بن سعد بن أبي سرق 

 وقبددددددد  بددددددددء المعركدددددددة أوفدددددددد القائدددددددد عبدددددددد هللا بدددددددن سدددددددعد بدددددددن أبدددددددي سدددددددرق ابدددددددن عبددددددداس 
 وعبددددددددد هللا بددددددددن  (22))رضددددددددي هللا عنهمددددددددا( ومعدددددددده عبددددددددد هللا بددددددددن الزبيددددددددر ومددددددددروان بددددددددن الحكددددددددم

 إلدددددددددددددددددددددى ملدددددددددددددددددددددك افريقيدددددددددددددددددددددة جرجيدددددددددددددددددددددر الثددددددددددددددددددددداني  (23)عدددددددددددددددددددددامر بدددددددددددددددددددددن أبدددددددددددددددددددددي ربيعدددددددددددددددددددددة
م( وذلك لم اوضدته إلنهداء الحدرب باختيداره 647هد 27في سنة )  (24)(Gregorius)س  جريجوريو 

الدخول في اإلسالم أو دفع الجزية أو القتال، وكان ابن عباس )رضي هللا عنهما( هو الدذي  درق 
ف ددرة الم اوضددة مددع جرجيددر الثدداني علددى القائددد عبددد هللا بددن سددعد بددن أبددي سددرقم وجددرا بددين ابددن 

لدم يصد  ابدن عبداس )رضدي  (25)ملدك افريقيدة حدوار  ويد عباس )رضي هللا عنهما(  ومن معده و 
اشدتبك الطرفدان بمكدان وبعدد فشد  الم اوضدات  هللا عنهما(  ومن معه إلى نتيجة مدع ملدك افريقيدة، 

ونددت  عددن هددذه المعركددة فدددتح  (27) يومددًا وليلددة يدددعى عقوبددة (26)(Suffetule)يبعددد عددن سددبيطلة 
وبعدددد انتهددداء معركدددة سدددبيطلة أوكلدددت إلدددى ابدددن  (28)يالمسددلمين ألفريقيدددة وقتددد  مل هدددا جرجيدددر الثدددان

 .(29)عباس )رضي هللا عنهما( مهمة توزيع الونائم على المسلمين في افريقية
فددددي سددددنة  (31)و برسددددتان (30)فمددددا شددددهد ابددددن عبدددداس )رضددددي هللا عنهمددددا( فددددتح جرجددددان

 ( والتددددددددي خددددددددرج اليهددددددددا القائددددددددد م( علددددددددى عهددددددددد الخلي ددددددددة عثمددددددددان بددددددددن ع ددددددددان )649هددددددددد 29)
، بعددد ان وصددله كتدداب مددن مزربددان  ددوس يدددعو سددعيد بددن العددا  إلددى فددتح (32)سددعيد بددن العددا  

مقاب  امارته لها وقد شارك عدد من الصحابة مع القائد سدعيد بدن العدا  الدذي سدبخ   (33)خراسان
، ف ددتح جرجددان (35)مددن بيددنهم ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( (34)ل ددتح خراسددان عبددد هللا بددن عددامر
 .(36)و برستان صلحاً 

(اجتماعًا حضره ك  من علي بدن أبدي م( نّظم الخلي ة عثمان )655هد   35وفي سنة )
 الب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، و لحدة بدن عبيدد هللا، والزبيدر بدن العدوام، وسدعد بدن 

)رضددي هللا عددنهم أجمعددين( وذلددك للعمدد  علددى ايجدداد الحلددول مددع الخددارجين، وعندددما  ابددي وقددا  
( كالمددده مدددع الحاضدددرين  ت لدددم معاويدددة م اج دددًا الحاضدددرين انهدددى الخلي دددة عثمدددان بدددن ع دددان )

(، فأثدار كالمده الجالسدين فخرجدوا جميعدًا مدن بطموحه بتولي الخالفدة مدن بعدد الخلي دة عثمدان )
ية امسك بدابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( وتحددث اليده وبعددها سدأل الخلي دة االجتماع اال ان معاو 

( ابن عباس )رضي هللا عنهما( قائاًل له: "يا ابن عمي ويا ابن خالتي، فأنه لم يبلوني عثمان )
عنددك مددن أمددري شدديء أحبدده وال أفرهدده علددي وال لددي، وقددد علمددت أنددك رأيددت بعددن مددا أرا الندداس، 

تظهددر مددا أظهددروا، وقددد أحببددت أن تعلمنددي رأيددك فيمددا بينددي وبينددك، فمنعددك عقلددك وحلمددك مددن أن 
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فاعتذر، قال ابن عباس: قلت يا أمير المؤمنين انك قد ابتليتني بعد العافيدة وأدخلتندي فدي الضديخ 
بعد السعة،  هللا ان رأيت لك ان يج  سنك ويعرف قدرك، وسدابقتك  هللا لدوددت اندك لدم ت عد  مدا 

قبلك فِّن كان شي ًا تركاه لما رأيًا أنه لي  لهما علمدت انده لدي  لدك كمدا فعلت مما ترك الخلي تان  
لم يكن لهمام وان كان ذلك لهما فتركاه خي دة ان يندال منهمدا مثد  الدذي نيد  مندك تركتده لمدا تركداه 
له، ولم يكونا أحخ بِّفرام أن سهما منك بأفرم ن سك، قال: فما منعك أن تشير علدّي بهدذا أن أفعد  

ل: ومدا علمدي إندك ت عد  ذلدك قبد  أن ت عد  قدال: فهدب لدي صدمتًا حتدى تدرا رأيدي..." ما فعلت قدا
 .(38) (وبعد هذا الحوار خرج ابن عباس )رضي هللا عنهما( من عند الخلي ة عثمان ) (37)

( ابن عباس )رضي هللا عنهمدا( إلدى مكدة فدي سدنة أوفد الخلي ة عثمان بن ع ان )  وقد 
وذلددك بعددد أن  ددال حصددار الخددارجين عليدده ومنددع مددن المدداء والوددذاء وحتدددى  (39)م(655هددد  35)

االتصال بالناس وقد رفن ابن عباس )رضي هللا عنهما(  في أول أالمر هذا الطلدب وكدان ممدن 
( فوافدخ ابدن فأقسدم عليده الخلي دة عثمدان ) "جهاد هؤالء َأحّب الدّي مدن الحد    "لزم الباب وقال:  

 وقدددددددددددددددددددد أراد  (40)بنددددددددددددددددددداء علدددددددددددددددددددى  لدددددددددددددددددددب الخلي دددددددددددددددددددة عبددددددددددددددددددداس )رضدددددددددددددددددددي هللا عنهمدددددددددددددددددددا( 
، (41)الخلي دة مددن هددذه الوفددادة تحقيددخ هدددفين االول منهمددا منددع اشددتباك والددي مكددة خالددد بددن العددا  

مددع الحجدداج، امددا الهدددف الثدداني فهددو ايصددال ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( رسددالة الخلي ددة لددوالي 
 ب حتددى منددع مددن الشددراء مددن السددوق مددن مكددة  يبلودده فيهددا أن الخلي ددة محاصددُر عددن الطعددام والشددرا

ماله الخا  وال يأفد  اال فدي بيتده ويبلوده ايضدا ان يحد  بالنداس ثدم قدال البدن عبداس )رضدي هللا 
 .(42)عنهما( إذ لم يوافخ ح  انت بالناس مكانه

راد الخروج من المدينة ذهب إلدى ابدن عمده علدي بدن أبدي  الدب ) ََ ( ليوصديه وعندما َأ
( قددائاًل لدده: "إن لدده رحمددًا وحقددًا فددِّن رأيددت أن تقددوم دوندده فعلددت، فِّنددك ال علددى الخلي ددة عثمددان )

 .(43)تعذر اال بذلك" 
ولمدددا خدددرج ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( مدددن المديندددة متجهدددًا إلدددى مكدددة ألداء فريضدددة 

لصددُ  (44)الحدد  ا  . (45)التقددى بددأم المددؤمنين عائشددة )رضددي هللا عنهددا( فددي منطقددة الص  فقالددت لدده لمددّ
رأتدده: "يددا ابددن عبدداس انشدددك هللا فِّنددك قددد أعطيددت لسددانًا ازعبددياًل ان تخددذل عددن هددذا الرجدد ، وأن 
تشكك فيه الناس، فقد بانت لهم بصائرهم وانهجت، ورفعت لهم المنار وتحلبوا من الدبالد ألمدر قدد 

م، وقددد رأيددت  لحددة بددن عبيددد هللا قددد اتخددذ علددى بيددوت األمددوال والخددزائن م دداتيح، فددِّن يدد  يسددير جدد
بيسيره ابن عمه ابي بكر قال : قلت يا امة لو حدث بالرج  حدث ما فزع الناس إال الى صداحبنا 

 . (46)فقالت : ايها عنك! اني لست اريد مكابرتك وال مجادلتك"
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ري بسلسلة االسناد عن محمد بن عمر الواقدي، حدثني ابدن وهذه الرواية التي ذكرها الطب
ابددي سددبره عددن عبددد المجيددد بددن سددهي  عددن عكرمددة مقدددوق  فيهددا مددن جهددة أّن ابددن ابددي سددبرة مددتهَم 
بالوضدددع مدددع كونهدددا مدددن  ريدددخ الواقددددي . كمدددا ان فدددي الروايدددة تنددداقن واضدددح ف يدددف تطلدددب ام 

ي هللا عنهمدا( ان يخدذل النداس ويشدك هم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنهدا( مدن ابدن عبداس )رضد
فيه، ثم تقول في الوقت ن سه ان الناس قد بانت لهم بصائرهم وانهجت، ورفعت لهم المندار فضدال 

 عن كون لوة الحوار ال تالئم أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(.
ه بده ولما وص  ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( مكدة بلدّغ الدوالي خالدد بدن العدا  بمدا كل د

( فلما سدمع الدوالي بدذلك رفدن ان يحد  بالنداس وقدال البدن عبداس )رضدي هللا الخلي ة عثمان )
وبينمدا كدان ابدن عبداس )رضدي  (47)عنهما( ح  انت مكاني فوافخ ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا(

الخلي ة فقرأها على الحجاج ومدا  حاماًل رسالة  (48)هللا عنهما( يخطب بالناس نهن نافع بن  ريف
أْن انتهى من قراءة ال تاب حتى قام ابن عباس )رضي هللا عنهمدا( واتدم خطبتده، ثدم جلد  مدن دون  

( وبعدد ان حد  ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( بالنداس  ذكر شيء آخر مدن أمدر الخلي دة عثمدان ) 
 .( 49) رجع الى المدينة 

( كددان ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( فددي مكددة يددؤدي وحددين استشددهد الخلي ددة عثمددان )
. فلمددا رجددع ابددن عبدداس (50)م(655هددد 35 –ذي الحجددة  -8فريضددة الحدد  اذ وصددله الخبددر فددي )

( فتوجه اليه وان رد به وسأله عن رأيده )رضي هللا عنهما( إلى المدينة رآه علي ابن أبي  الب )
فِّنده قدد وقدع أمدر عظديم كمدا تدرا  ال  "ا(: باالمر الذي وقدع فأجابده ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمد

 مبينًا بذلك خطورة الوضع ونتائجه على المسلمين كافة.  (51)" اقة ألحد به
وعبددددر ابددددن عبدددداس )رضددددي هللا عنهمددددا( عددددن حزندددده علددددى استشددددهاد الخلي ددددة عثمددددان بددددن 

إعظددامي ولددو  هللا مددا أرا احدددًا غضددب لعثمددان غضددبي، وال أعظددم أحددد قتلدده "( بقولدده: ع ددان)
شهدته لنصرته أو اموت دونه ولقد قلت وتمنيت يوم استشهد عثمان: ليت الذي قت  عثمان لقيني 

 .(52)"فقتلني معه وال أبقى بعده
وقد برز ابن عباس )رضي هللا عنهما( في االحداث السياسية على عهد الخلي ة علي بن 

( ويقدددره م علددي بددن  الددب )( حيددث كددان ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  يحتددر أبددي  الددب )
 ويحبه محبة كبيرة حتى انه وقف الى جانبه  وال فترة خالفته.

( فدي مسدألة فقد أبدا ابن عباس )رضي هللا عنهما( رأيدًا البدن عمده علدي بدن أبدي  الدب )    
م بددم هدذا ال  (53)رجد "الخالفة قائاًل له: "البد للناس منك اليوم، فأرا انه ال ُيبايع أحد اليوم اال اتهدّ

 فعلدددددددى الدددددددرغم مدددددددن ان ابدددددددن عبددددددداس )رضدددددددي هللا عنهمدددددددا( كدددددددان يدددددددرا أن افضددددددد  المرشدددددددحين 
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 ( وان المسدددددددلمين بحاجدددددددة اليددددددده ( هدددددددو علدددددددي بدددددددن ابدددددددي  الدددددددب )بعدددددددد الخلي دددددددة عثمدددددددان )
( ال تساعد على تولية الخالفدة اال ان الظروف التي كانت سائدة بعد استشهاد الخلي ة عثمان )

ف ددان رأيدده  "التهمددة بدددم عثمددان"لمددا قددد يحدددث مددن مشدداف  وفددتن واحددداث ال تحمددد عقباهددا وهددي: 
 يهدف إلى اخماد ال تنةم النه كان يرا مالمح فتنة قد ال يسلم فيها احدًا .

 ( بترشدددديح ن سدددده للخالفددددة فددددي سددددنة ولمددددا ألددددح الندددداس علددددى علددددي بددددن ابددددي  الددددب )
فلما سدمع ابدن عبداس )رضدي  (54)م( قال لهم أوافخ على أن ت ون مبايعتي بالمسجد 655هد   35)

وأبدددى هدددو اال  (55)هللا عنهمدددا( بدددذلك قدددال: "لقدددد كرهدددت أن يدددأتي المسدددجد مخافدددة أن يشدددْوب عليددده"
ولعلدده كددره ان ت ددون البيعددة فددي  (56)المسددجد فدددخ  المهدداجرون واالنصددار فبددايعوه ثددم بايعدده الندداس

المسجد، وفض  ان ت ون للمسجد المكانة المرموقة من دون أن يحدث داخله منازعات. وهدذا فيده 
لدرغم مدن رأي ُبْعُد نظر لمجريات األحداث من قب  ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( آندذاك. وعلدى ا

( فدي مثد  هكدذا ظدروف اال ابن عباس )رضي هللا عنهما( الرافن لبيعة علي بن ابي  الدب )
دم انه بايعه لتحقيخ مصلحة االمة. وكان  وال مدة خالفة علي بن أبي  الب) ( الى جانبده يقدّ

 دة له النصيحة والمسداعدة. وكدان اول شديء فعلده ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( بدأن نصدح الخلي
خارجدًا مدن  (57)( لمدا أراد عدزل الدوالة عدن واليدتهمم والسديما بعدد أن رأا المويدرة بدن شدعبةعليًا )

( فسأل الخلي ة عن سبب وجدود المويدرة عندده فأجابده الخلي دة عند الخلي ة علي بن ابي  الب )
 جاءني ونصحني واليوموهو أْن ُيبقى الوالة وال يعزلهم، في اليوم السابخ ( بما اشار إليه علي )

أمددا أمدد  فقددد نصددحك، وأمددا اليددوم فقددد "بعددزلهم، فددرد عليدده ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( بقولدده: 
( ابن عباس )رضي هللا عنهما( عن امر عزل ثم سأل الخلي ة علي بن ابي  الب )  (58)"غشك

حخ بمالدك بينبدع، فأشار عليه برأيين االول قال له فيه : "ا عني وادخ  دارك، والالوالة أو ابقائهم  
وأغلخ بابك عليك، فِّن العرب تجول جولة وتضطرب وال تجدد غيدرك، فِّندك  هللا لد ن نهضدت مدع 
هددؤالء اليددوم ليحملنددك الندداس دم عثمددان غدددا فددأبى علددي، فقددال البددن عبدداس: سددر الددى الشددام فقددد 

عاملدده وليت هدا، فقددال ابددن عبدداس مددا هدذا بددرأيم معاويددة رجدد  مددن بنددي أميدة وهددو ابددن عددم عثمددان و 
علددى الشددام، ولسددت آمددن ان يضددرب عنقددي لعثمددان أو أدنددى مددا هددو صددانع أن يحبسددني فيددتحكم 
َم  قدال لقرابددة مددا بيندي وبينددك، وان كدد  مدا حمدد  عليددك حمد  علددّي، ول ددن  علدّيم فقددال لده علددي: ولددِ

وهذه الروايدة تددل علدى ان  (59)افتب إلى معاوية فمنه وعده فأبي علي وقال  هللا ما كان هذا ابدًا"
( ويريد مصلحته، ابن عباس )رضي هللا عنهما( كان يخاف على الخلي ة علي بن ابي  الب )

فما انه رفن والية الشامم ألنه خشى أن يبدر من معاوية أّي تصرف ضده لسلطة معاوية القوية 
 (60)يعزل الوالة عدن واليداتهم(  بأن ال . اما الرأي الثاني فاشار فيه الى الخلي ة علي )في الشام
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"النددك تعلددم أن معاويددة وأصددحابه أهدد  دنيددا، فمتددى تثبددتهم ال يبددالون بمددن ولددي هددذا بقولدده للخلي ددة 
االمدددر، ومتدددى تعدددزلهم يقولدددون أخدددذ هدددذا األمدددر بويدددر شدددورا وهدددو قتددد  صددداحبنا، ويؤلبدددون عليدددك 

 . (61)فينت ن عليك أه  الشام وأه  العراق..."
ان "آراءه وامددره بالطاعددة فقددال لدده ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(:  اال ان الخلي ددة رفددن 

وهكذا لم يأخذ الخلي ة بآراء ابن عباس )رضي هللا عنهما( المتعلقة   (62)"ايسر مالك عندي الطاعة
 عزل الوالة. ب

( إلدى البصدرة ليقندع ام المدؤمنين عائشدة )رضدي هللا عنهدا( وعندما سدار الخلي دة علدي )
ومن هذا المكان ارس  الخلي ة الوفدود إلدى  (63)بالرجوع عما يسعون اليه، نزل في الربذةومن معها  

مدن  (65)وكدان ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( واالشدتر (64) (والي ال وفة أبو موسدى االشدعري )
م( و لبوا منده 656هد 36( في سنة )بين بعن الوفود الذين جاءوا الى أبي موسى االشعري )

لمعوندة بالرجدال اسدتعدادًا لقتدال مدن خدرج عليده فدي البصدرة للمطالبدة بددم الخلي دة عثمدان الطاعة وا
( وقدددد اخ قدددت هدددذه السددد ارة، ولدددم تحقدددخ نجاحدددًا فدددي اداء مهمتهدددا بعدددد أْن رفدددن أبدددو موسدددى )

(، اال ان الخلي ددددة ارسدددد  وفددددودًا اخددددرا الددددى ابددددي موسددددى (  لددددب الخلي ددددة علددددي)االشددددعري )
( الرجدال . فارسد  الديهم ابدو موسدى االشدعري)(66)ناعده فيمدا يسدعون اليدهاالشعري فنجحوا في اق

من اه  ال وفة فلمدا وصدلوا الدى الربدذة اسدتقبلهم الخلي دة علدي بدن ابدي  الدب وابدن عبداس )رضدي 
 .(67)هللا عنهما( بك  ترحيب وح اوة 

ا( إلدى وعلى الرغم من استعداد الخلي ة للحرب اال انه ارس  ابن عبداس )رضدي هللا عنهمد
( للم اوضددة معدده مددن اجدد  الوصددول إلددى صددلح معهددم وذلددك لتجنددب ال تنددة، الزبيددر بددن العددوام )

اشدددعلوا ندددار ال تندددة بدددين  (68)فنجحدددت هدددذه الوفدددادة فدددي تحقيدددخ أهددددافها أول األمدددر، إال أن السدددبأية
 الطرفين خوفًا ان تدور االمور عليهم ف شلت مهام هذه الوفادة. 

فتمت الواقعة بين الطرفين وكان ابن عباس )رضي هللا عنهمدا( قدد صدحب جدين الخلي دة 
 –بالبصرة فدي يدوم )الخمدي   (70)في موقعة الجم  التي وقعت احداثها في الخريبة  (69)(علي )

م( وكاندددت أول معركدددة عني دددة بدددين 656هدددد   36شدددهر جمدددادي انخدددرة سدددنة ) مدددن 15وقيددد   11
( واستشددهاد كدد  مددن  لحددة بددن عبيددد هللا والزبيددر بددن المسددلمين انتهددت بانتصددار الخلي ددة علددي )

( العوام )رضي هللا عنهما( وعددد مدن الصدحابة مدن كدال الطدرفين، وبعددها دخد  الخلي دة علدي )
سددميت هددذه الموقعددة بمعركددة الجمدد  وذلددك لشدددة القتددال حددول الجمدد  وقددد  (71)البصددرة فبايعدده أهلهددا

وقددد كانددت هددذه الموقعددة مددن الوقددائع  (72)الددذي كانددت تركبدده أم المددؤمنين عائشددة )رضددي هللا عنهددا(
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المؤلمددة فددي تدداريخ اإلسددالم فهددي تعددّد أول حددرب اهليددة فاالنتصددار والخسددارة مردودهمددا سددلبي علددى 
 المسلمين.

الجمددد  أوفدددد الخلي دددة علدددي ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا(  إلدددى أم وبعدددد انتهددداء واقعدددة 
المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها( حيدث كدان الخلي دة قدد انزلهدا إفرامدًا لهدا فدي دار خلدف بدن عبدد 

 فدددددددددددددي سدددددددددددددنة  (74)عندددددددددددددد صدددددددددددددفية بندددددددددددددت الحدددددددددددددارث بدددددددددددددن ابدددددددددددددي  لحدددددددددددددة (73)هللا الخزاعدددددددددددددي
فطلددب ابددن عبدداس  (75)دارهددا فددي المدينددةم( ليطلددب منهددا تددرك البصددرة والرجددوع إلددى 656هددد  36)

)رضددي هللا عنهمددا( منهددا ذلددك، وقددد نجددح ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  فددي تأديددة المهمددة التددي 
( واعلمه برحي  أم المدؤمنين عائشدة )رضدي هللا عنهدا( فقبد  فلف بها، فجاء إلى الخلي ة علي )

 الخلي دددددددددددددددددددة ابدددددددددددددددددددن عبددددددددددددددددددداس )رضدددددددددددددددددددي هللا عنهمدددددددددددددددددددا( بدددددددددددددددددددين عينيددددددددددددددددددده وقدددددددددددددددددددال لددددددددددددددددددده:
وفي رواية اخرا ذكر ان الخلي ة قدال البدن عبداس )رضدي هللا  (76) چڱ   ں  ں  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  

 . (77)"إني كنت اعلم بك حيث بعثتك "عنهما(: 
تددولى ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( امددارة البصددرة بعددد اسددبوعين مددن انتهدداء واقعددة وقددد 
( كدان يدرا ان الن الخلي دة علدي) (78)(م( بأمر مدن الخلي دة علدي )656هد  36الجم  سنة )

. كمدا كدان يدرا ان (79)اه  البصرة بحاجة إلى علم ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( وحلمده وعدلده 
هناك عالقة حميمة بين ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( وأهد  البصدرة فقدد كدانوا متعلقدين بدهم ألنده 

ان الخلي ددة كددان يسددعى إلددى رجدد   كمددا (80)"ي قههددم ويعلددم جدداهلهم ويعدد  مجددرمهمم ويعطددى فقيددرهم"
ف ددوء الدارة البصددرة فوقددع عليدده االختيددار فضدداًل عددن كددون االقدداليم ال ارسددية التابعددة للبصددرة كانددت 

، وقد أشرف ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا(  دول مددة امارتده علدى (81)بحاجة إلى مث  هكذا رج 
على عهد ابن عباس )رضي هللا   ، وكان مسؤول الشر ة في البصرة(82)الصدقات والجند والمعونة

، أمددا (84)وفدي روايدة اخدرا ذكدر انده زيدد بدن جبلدة السدعدي (83)عنهمدا( الضدحاك بدن  دي  الهاللدي
ذكدر ان قاضديها هدو عبدد الدرحمن  أخدرا  وفدي روايدة   (85)قاضي البصرة  ف ان أبو االسود الد لي

. وذكدددر ابدددن (87)والدددديوانواسدددتخلف زيددداد بدددن أبدددي سدددفيان علدددى الخدددراج وبيدددت المدددال  (86)بدددن يزيدددد 
ان مسؤول ديوان الخراج على عهد ابن عباس )رضي هللا عنهما( على البصرة هو راشدد   (88)سعد 

 الحديدي.
وبعد تولي ابن عباس )رضدي هللا عنهمدا(  امدارة البصدرة وصدلته رسدالة مدن الخلي دة علدي 

( يوصدديه بوصددية ) : أوصدديك بتقددوا هللا عددز وجدد ، والعدددل علددى مددن والك هللا  "قددائال لدده فيهددا
َك ُويدداك واإلحددن فِّنهددا تميددت القلددب والحددخ، واعلددم ان مددا  ع للندداس بَوْجهددك وعلمددك وُحْ مددِ أمددره، إتسددِ

. وكاندت (89)"قّرَبك من هللا بعددك مدن الندار، ومدا قربدك مدن الندار بعددك مدن هللا، اذكدر هللا كثيدرًا...
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ي هللا عنهما( عندما تولى امارة البصرة تن يذ امر الخلي ة علي بدن ابدي ابن عباس )رضاول مهام  
وعمددران بددن ال ضدد   (90)( بِّرسددال جددين للقضدداء علددى تمددرد حسددكة بددن عتدداب الحيطددي الددب )
م( 656هددد  36، فأرسدد  ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  فددي سددنة )(92)فددي سجسددتان (91)البرهمددي

للقضداء  (95)فدي أربعدة آالف (94)حصين بن أبي الحدر العنبدري ومعه ال (93)ربعة بن ال اس العنبري 
فاعترضدددهم حسدددكة بدددن عبددداد مدددع جماعدددة مدددن  (96)علدددى حسدددكة فسددداروا حتدددى وصدددلوا إلدددى زالدددخ

الخدددارجين فقددداتلهم ربعدددة بدددن ال ددداس وتمكدددن مدددن القضددداء علددديهم، وأَعددداد سددديطرة المسدددلمين علدددى 
 .(97)سجستان ثم تولى ربعة بن ال اس والية سجستان

وذلدددك عنددددما علدددم أنَّ  (98)وقدددد سددداهم ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( فدددي معركدددة صدددِ ِّين
م( بعد ان ي   من اخذ البيعة 657هد  37الخلي ة قد جهز جيشًا لمقاتلة معاوية بالشام في سنة )

حيدث ان ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( سدار مدع مدن انضدم  (99)من معاويدة والددخول فدي  اعتده
، ثم ساروا حتدى (100)( في معسكره بالنخيلةاليه من أه  البصرة حتى وص  إلى الخلي ة علي )

، حيث كان البن عباس )رضي هللا عنهما( دور بارز في رفدع همدم النداس (101)وصلوا إلى ِص َّين
قائاًل لهم : "الحمدد هلل رب العدالمين الدذي دحدا لندا سدبعًا وسدمك فوقندا عندما خطب بهم في ِص ِّين 

بلددى وي نددى غيددر وجهدده سددبعًا، وخلددخ فيمددا بيددنهن خلقددا وأنددزل مددنهن رزقددا ثددم جعدد  كدد  شدديء قدددرًا ي
الحي القيوم الذي يحيا ويبقدى ... وقدد سداقنا قددر هللا الدى مدا تدرون حتدى كدان ممدن اضدطرب مدن 
حب  هذه االمة وانتشر من أمرها أن معاوية وجد من  عدام النداس اعواندًا علدى ابدن عدم رسدول هللا 

 ( )  "... (102) وصهره وأول ذكر صّلى معه.  
. (103)م(657هددد   37 –صدد ر  –وعندددما بدددأت المعركددة بددين الجيشددين فددي يددوم )الجمعددة 

فان البن عباس)رضي هللا عنهما( دور فيها اذ شارك في القتال ضمن جين الخلي دة علدى رجدال 
وفددي اثندداء المعركددة جددرت م اوضددات بددين الطددرفين مددن خددالل الرسددالة التددي ارسددلها  (104)البصددرة

، ل سددبه الددى جددانبهم ُوضددعاف جبهددة (105)ن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(عمددرو بددن العددا  إلددى ابدد
. وقدد كدان البدن عبداس )رضدي (106)الخلي ة، فرفن ابن عباس ذلك واستؤنف القتال بين الطرفين

الدذي  (107)هللا عنهما( دور قتالي في معركة ِص ِّين عندما خرج على رأس جين لقتال ذي ال دالع
كمدا جدرت مبدارزة بدين  (108)ك الطرفين قت  ذي ال الع ومدن معدهخرج اليهم في ربيعة، وبعد اشتبا
 –الدددذي كدددان علدددى ميسدددرة جدددين الخلي دددة علدددي فدددي يدددوم )االحدددد  ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا(.

مددن جانددب معاويددة وكانددت الولبددة البددن عبدداس  (110)والوليددد بددن عقبددة (109)م(957هددد   37-صدد ر
 . (111))رضي هللا عنهما( واستمر القتال بين الطرفين عشرة أيام
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ولمددا احدد  عمددرو بددن العددا  انهددم سددوف يخسددرون المعركددة  ددرق ف ددرة رفددع المصدداحف 
 وكددددددددان نتيجددددددددة لددددددددذلك بددددددددروز مسددددددددألة التحكدددددددديم أي تحكدددددددديم كتدددددددداب هللا تعددددددددالى بددددددددين الخلي دددددددددة

ما دعا عليًا "قي  البن عباس: ف .(112)( على التحكيموافخ الخلي ة علي )( ومعاوية، فعلي )
أه  الشام، واختل وا  إلى الحكمين   فقال: إن أه  العراق ملوا السيف وجزعوا منه جزعًا لم يجزعه

بيددنهم، فخدداف علددي لمددا رأا مددن وهددنهم أن ين شدد وا ويت رقددوا عندده، فمددا لوددى القضددية، مددع أندده أخددذ 
بكتدداب هللا حددين أمددر بددالحكمين فددي الصدديد والشددقاق ولددو كددان معدده مددن يصددبر علددى السدديف ل ددان 

 .(113" )ال تح قريباً 
ليمثلدده، اال ان اغلبيددة جددين ( ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( فأختددار الخلي ددة علددي ) 

( والسيما  بائ  اليمن رفضوا ذلك وقالوا ال حتى يكدون مندا رجد  ودعدوا الدى ابدي الخلي ة علي )
، وكدان البدن (114)(، امدا اهد  الشدام فاختداروا عمدرو بدن العدا  ليمثد  معاويدةموسى االشدعري)

التحكيم التي كتبت في يدوم  عباس )رضي هللا عنهما( دورًا في التحكيم اذ كان شاهدًا على شروط
 .(115)م(657هد  37من ص ر سنة  17)االربعاء ليلة 

( بجيشدده ومعدده ابددن وبعددد ذلددك عدداد الطرفددان الددى بلددديهما فعندددما عدداد الخلي ددة علددي )
 .(116)عباس )رضي هللا عنهما( دخلوا ال وفة، ل ن قسمًا من جيشه لم يدخ  معهم ال وفة 

( ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( إلدددى الخدددوارج  الدددب)فارسدد  الخلي دددة علدددي ابدددن ابدددي 
ُمَهُم بدالقرآن فدِّن القدرآن حمدال  ": لده وقدال ليحداورهمالذين خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم  ال تخاصدْ

فلمدا وصد  . (117)"ذو وجوه، تقول ويقولون ول ن حاججهم بالسنة، فدِّنهم لدن يجددوا عنهدا محيصدًا 
( سددأله عددنهم وعمددا فعدد  معهددم مددا رجددع إلددى الخلي ددة علددي )الدديهم رحبددوا بدده، وتحدداوروا معدده فل

رأيدددتهم  () فأجابددده ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا(:  " هللا مدددا أدري مدددا هدددم! فقدددال لددده علدددي
المنافقين، ُون بين أعينهم ألثدر السدجود يتدأولون القدرآن..."   منافقين! قال:   هللا ما سيماهم بسيما

فبقددي الطرفددان  (118)(: "دعددوهم مددا لددم يسدد  وا دمددًا أو يوصددبوا مددااًل..." فأجابدده الخلي ددة علددي )
 .(119)فاًل على ما عليه إلى ان جرا التحكيم

عنهما( مع الوفد ( ابن عباس )رضي هللا ولما حان موعد التحكيم أرس  الخلي ة علي )
( وذلددك ليصددلي بالندداس ويتددولى امددورهم والقضدداء بيددنهم  الددذي كددان مددع أبددي موسددى االشددعري )

وكدان البدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا(  (120)فاجتمعوا مع وفد عمرو بدن العدا  فدي دومدة الجنددل
ونه عدن أحدداث دورًا هامًا في تهدئة الناس ألنهم كانوا يثقون به حتدى انهدم كدانوا يدأتون إليده ويسدأل
( إال أن هدذه التحكيم وتطوراته اواًل بأولم وعن ال تب التي كانت تص  اليه مدن الخلي دة علدي )

الثقة بين ابن عباس )رضي هللا عنهما( والناس كانت تضدعف أحياندًا . حتدى أنهدم فدي أحدد األيدام 
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ًا لددم يعلمهددم بدده أرسدد  إلددى ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( كتابدد (لمددا سددمعوا أّن الخلي ددة علددي )
أتراه كتب بكذا و كذا فقال لهم: ما ت علون  اما ترون رسول معاويدة "جاءوا إليه معاتبيه وقالوا له:  

 .(121)"يجيء وال يعلم احد بما جاء وال يسمع لهم صياق، وانتم ك  يوم تظنون بي الظنون 
بال الم قبله فقام ابن ( ولما بدأ الحوار سمح عمرو بن العا  البي موسى االشعري )

 (122)( التددت لم قبد  عمددرو بدن العددا  عبداس )رضددي هللا عنهمدا( وقددال ألبدي موسددى األشدعري )
( بنصديحة ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( وت لدم فخلدع الخلي دة فلم يأخذ أبدو موسدى األشدعري )

حجدددة ان ( لدددم يخلدددع معاويدددة وافدددد احقيدددة معاويدددة بالخالفدددة بعلدددي  إال أن عمدددرو بدددن العدددا  )
وتحقدخ فعداًل مدا توقعده ابدن عبداس )رضدي هللا  (123)(معاوية هو المطالب بددم الخلي دة عثمدان )

 عنهما(.
( إلى ابن عباس )رضي هللا عنهما( وبعد فش  الم اوضات جاء أبو موسى االشعري )
نب ال ذنب لك يا أبا ُموسدى، الدذ  "(: وقال له ما اصنع فأجابه ابن عباس )رضي هللا عنهما( )

نُع... ، وبلددغ (124)"لويددرك الددذي قدددمك فددي هددذا المقددام فقددال أبددو ُموسددى: رحمددك هللا عددذرني فمددا أصددْ
( بال وفدددة ذلدددك احبطدددت فلمدددا سدددمع مؤيددددو الخلي دددة علدددي ) (125)( بمدددا جدددرا الخلي دددة عليدددًا )

( مدن ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( ان يخطدب بالنداس ليبدين معنوياتهم فطلب الخلي ة علدي )
. وعلدى اثدر ذلدك خدرج (126)ر التحكيم فخطب بالناس موضحًا لهم ما جرا في امر التحكديملهم ام

( فدددي منطقدددة النخيلدددة بدددالقرب مدددن اثندددا عشدددر ال دددًا معظمهدددم مدددن القدددراء علدددى الخلي دددة علدددي )
( ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( فأرسددد  الددديهم الخلي دددة علدددي بدددن ابدددي  الدددب ) (127)حدددروراء

اليهم رحبوا به وأفرموه فقال ابن عباس )رضي هللا عنهما( لهم: "ج ت م مدن لمحاورتهم فلما وص  
عند صهر رسول هللا وابن عمه واعلمنا بدينه وسنة نبيده، ومدن عندد المهداجرين واالنصدار ألبلوكدم 
 ما قالوا وألبلوه مدا تقولدون وممدا تنقمدون علدى علدي بدن أبدي  الدب ابدن عدم رسدول هللا وصدهره..."

ال ددالم البددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( انقسددم الخددوارج فيمددا بيددنهم فبعضددهم أبددوا وبعددد هددذا  (128)
( الددت لم معدده، وبعضددهم وافقددوا علددى محاورتدده واجددابوه عددن اسددباب تددذمرهم علددى الخلي ددة علددي )

وقددالوا لدده ثالثددة امددور هددي: "حكددم الرجددال فددي أمددر هللا واعتراضددهم علددى القتددال مددن دون الونيمددة 
( بدددد )أميدددر المدددؤمنين(. فأجدددابهم ابدددن عبددداس )رضدددي هللا الخلي دددة علدددي ) والسدددبيم وعددددم تسدددمية

( وابطدد  حججهددم بشددواهد مددن عنهمددا( علددى مددا قددالوه مددن اسددباب تددذمرهم علددى الخلي ددة علددي )
ُمبُِِِ بالقرآن ال ريم والسنة بقوله: "أما األمر األول فأني سمعت هللا عز وجد  يقدول فدي كتابده:  َيحْكُم

ُْبذحوحابعحْدٍلبمِ ن واما قول م قات  ولم يسبي ولم يونم فِّنه قاتد  امكدم مضدطرًا ثدم استشدهد بقولده   (129)كم
  ۆئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۅۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ تعددددددالى: 
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تحللون سبي أمكم، اما قول م ان الخلي ة محا تسمية  فِّن م ضالون الن م (130) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
( لمدا كتدب ن سه بد )أمير المؤمنين( فأقول أال تقتدوا برسول م عندما أمدر علدي بدن ابدي  الدب )

وأبدو سدفيان بقولده " هدذا مدا صدالح عليده  (131)له كتداب الصدلح يدوم الحديبيدة مدع سدهي  بدن عمدرو
لدو نعلدم اندك رسدول هللا مدا قاتلنداك ول دن افتدب اسدمك  محمد رسول هللا وسدهي  بدن عمدرو، فقدالوا  

أبيك فقال: اللهم تعلدم اندي رسدولك ثدم اخدذ الصدحي ة فمحاهدا بيدده ثدم قدال يدا علدي افتدب: هدذا مدا  واسم  
تصالح عليه محمد بن عبد هللا وسهي  بدن عمدرو وابدو سدفيان وقدال لهدم أال تقتددون بسدنة النبدي محمدد  

 (  فاهلل ما اخرجه هللا ) "فاستطاع بحجته وذكائده أن يعيدد  ( 132)   بذلك من النبوة وكان اه  لذلك االمر ،
. ول دن الدبعن انخدر لدم يرجدع مدع ابدن عبداس  ( 133)   إلى جانب الخلي ة ثلثدي الخدارجين أي ال دي رجد  

)رضدددددي هللا عنهمدددددا( إلدددددى  اعدددددة الخلي دددددة واستعرضدددددوا النددددداس بالقتددددد  يتدددددزعمهم عبددددددهللا بدددددن وهدددددب  
اخددرا ليحدداورهم إال أنهددم لددم يقتنعددوا  لدديهم ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  مددرة فجدداء ا   (، 134) الراسددبي 

فددي  (135)( حتددى قددتلهم وانتصددر علدديهمأيضددًا بددالرجوع الددى  اعددة الخلي ددة فقدداتلهم الخلي ددة علددي )
م( وبعد انتهاء معركة النهروان عاد ابن عبداس )رضدي 658هد 38في )سنة   (136)معركة النهروان

بصدددرة لمباشددرة مهددام امارتددده. وعندددما كدددان ابددن عبدداس )رضدددي هللا عنهمددا( فدددي هللا عنهمددا( إلددى ال
( يدأمره بِّمدداده بالمقداتلين للقضداء علدى احدد الخدارجين علدى البصرة وصله امدر الخلي دة علدي )

ومددن معدده مددن الخددوارج فن ددذ أمددر الخلي ددة  (137)( وهددو الخريددب بددن راشددد الندداجيالخلي ددة علددي )
م( فدددي ال دددين مدددن اهددد  658هدددد  38فدددي سدددنة ) (138)معددددان الطدددائي( بِّرسدددال خالدددد بدددن علدددي )

لقتدددال الخريدددب بدددن راشدددد الدددذي هدددرب بعدددد  (139)البصدددرة لحلتحددداق بالقائدددد معقددد  بدددن  دددي  الريددداحي
فلحقددوه حتددى قتلددوه وقتلددوا معدده سددبعين مددن بنددي ناجيدده وأسددروا  (140)معركددة النهددروان إلددى اردشددير

وبعددد هددذه األحددداث، كتددب القائددد معقدد  بددن  ددي  إلددى ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  (141)آخددرون 
لدم  والدي اردشدير (143)يبلوه أّن مصقلة بن هبيدرة الشديباني  (142)رسالة أرسلها مع أبي جمرة الحن ي

يدفع له األموال التي فدا بها أسرا بني ناجية فلما وصد  مصدقلة إلدى البصدرة  لدب ابدن عبداس 
)رضي هللا عنهما( المال منه إال أنه هرب إلى ال وفة، ف تب ابن عباس )رضي هللا عنهما( بدوره 

ئددة ( مصددقلة بدن هبيددرة بداالموال فدددفع )ما( يبلوده بددذلك فطالدب الخلي ددة علدي )للخلي دة علددي )
الف دينار( وبقي عليه )اربعمائدة الدف ديندار( لدم يددفعها حتدى هدرب إلدى معاويدةم ولدم يرجدع حتدى 

 .(144)توفي
( يطلددع ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( علددى اهددم األحددداث التددي وكددان الخلي ددة علددي )

 تحص  في الدولة لمكانته عنده، فقد ارس  له رسالة يعلمه فيها بسيطرة اتبداع معاويدة علدى مصدر
 (146)م(658هدد 38وحزنده عليده وذلدك فدي سدنة ) (145)(واستشهاد محمد بن ابي بكدر الصدديخ )



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

555 

 

... رحددم هللا محمدد بددن "فأجابده ابدن عبدداس )رضدي هللا عنهمددا(  برسدالة يواسدديه علدى حزندده بقولده: 
ابي بكر يا أمير المؤمنين وقد سألت هللا أن يجع  لدك مدن رعيتدك التدي ابتليدت بهدا فرجدًا ومخرجدًا 

 (148)م( متوجهددًا إلددى الخلي ددة ليعزيدده بن سدده658هددد 38ثددم خددرج مددن البصددرة فددي سددنة ) (147)".. .
وليلتحخ معه لقتال معاوية بن أبي سفيان وقد أوك  ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( زيداد ابدن أبدي 

فعندددما علدم معاويدة بخددروج ابدن عبداس )رضددي هللا عنهمدا( مددن  (149)سدفيان نائبدًا عندده فدي البصدرة
فنددزل فددي بنددي تمدديم  (150)البصددرة ارسدد  اليهددا معاويددة جددين بقيددادة عبددد هللا بددن عددامر الحضددرمي

 ( تمدددددددددع فددددددددديهم وخطدددددددددبهم وحدددددددددثهم علدددددددددى االخدددددددددذ بثدددددددددأر الخلي دددددددددة عثمدددددددددان بدددددددددن ع دددددددددان )واج
، ثددم اسددتجار بصددبرة بددن (151)فلمددا علددم زيدداد بددن أبددي سددفيان بددذلك اسددتجار بددبعن  بائدد  البصددرة

ل ددن هدذه االسددتجارة كاندت مددن دون جددوا، فأرسد  زيدداد بدن أبددي سدفيان إلددى  (152)شديمان الحدداني
غ بدددوره الخلي دة عليددًا )ابدن عبدداس )رضددي هللا عنهمدا(  يب ( فارسدد  الخلي ددة لودده بدداالمر، الدذي بلددّ

إلدى البصدرة لنجددة زيداد بدن أبدي سدفيان ومقاتلدة عبدد   (153)( اعين بدن ضدبيعة المجاشدعيعلي )
هللا بددن عددامر الحضددرمي اال ان اعددين بددن ضددبيعة قتدد  غدددرًا مددن قومدده، فلمددا علددم الخلي ددة بدداالمر 

فددي )خمسددين( رجدداًل مددن تمدديم  (155)ومعدده شددريك بددن االعددور (154)ارسدد  جاريددة بددن قدامددة السددعدي
رج  فتعاون زيداد بدن أبدي سدفيان مدع جاريدة بدن قدامدة ومدن معده فتمكندوا مدن   (156)وقي  خمسمائة

ثم أحرقوا الدار وفيها نحو اربعين رجاًل  (157)محاصرة عبد هللا ابن عامر الحضرمي في دار سنب 
ما عليها في البصرة ف تب زياد بن ابدي سدفيان الدى الخلي دة وقي  سبعين رجاًل فعادت األمور إلى 

( يبلودددده بددددذلك، وعلددددى اثددددر هددددذا الحددددادث عدددداد ابددددن عبدددداس )رضددددي هللا عنهمددددا( إلددددى علددددي )
 .(158)البصرة

( كتابًا الى ابن عباس )رضي هللا عنهما( حمله اليده االحندف فما أرس  الخلي ة علي )
يأمره فيه أن يرس  اليه مدن رجدال أهد  البصدرة لاللتحداق بجيشده المتوجده إلدى الشدام   (159)بن  ي 

لقتال معاوية بن ابي سفيان فأمر ابن عباس )رضي هللا عنهما( اهد  البصدرة بااللتحداق بداالحنف 
بدددن  دددي  فلدددم يلتحدددخ بددداالحنف سدددوا )الدددف وخمسدددمائة( رجددداًل فاسدددتقبلهم ابدددن عبددداس )رضدددي هللا 

امددا بعددد يددا اهدد  البصددرة: فِّندده جدداءني أمددر أميددر المددؤمنين يددأمرني "ائاًل لهددم: عنهمددا( وخطددبهم قدد
باشخاصكم فأمرت م بالن ير اليه مدع االحندف بدن  دي  فلدم يشدخم معده اال ألدف وخمسدمائة وأندتم 
ستون أل ًا، سوا أبنائ م وعبدان م ومواليكم اال أن روا مع جارية بن قدامة السعدي وال يجعلن رجد  

بياًل فددِّني موقددع بكدد  مددن وجدتدده متخل ددًا عددن دعوتدده عاصدديًا إلمامدده، وقددد امددرت أبددا علددى ن سدده سدد
وكددان لخطبددة ابددن  (160)"األسددود الددد لي بحشدددكم فاليلددم رجدداًل جعدد  السددبي  علددى ن سدده اال ن سدده 

عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( تدددأثير كبيدددر فدددي اهددد  البصدددرة حيدددث جمدددع ابدددو االسدددود الدددد لي )ألدددف 
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بجين القائد جاريه بدن قدامدة السدعدي الدذي سدار بهدم حتدى التقدى بجدين   وسبعمائة( رج  والتحخ
( بالنخيلة ليكون عدد الجيشين )ثالثة آالف ومائتا رج ( وعندما التقدى الجيشدان الخلي ة علي )

 . (161)( قد ضع ت بسبب الخوارجفانت جبهة الخلي ة علي )
( في ى الخلي ة علي )م( ذهب ابن عباس )رضي هللا عنهما( ال659هد 39وفي سنة )

وعندما عاد ابدن  (162)ال وفة واستخلف على البصرة بدله زياد المعروف بزياد بن ابيه لحين عودته
م( 659هددد  39فددي سددنة ) (163)عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( الددى البصددرة تمددرد اهدد  فددارس وكرمددان

و ددردوا واليهددا ( وامتنعددوا عددن دفددع الخددراج، وسدديطروا علددى مددا فددي مدددنهم، علددى الخلي ددة علددي )
من فارس، فطلب الخلي ة من ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا(  رجداًل يسديطر   (164)سه  بن حنيف

أففيددك  "( علددى االوضدداع فددي هددذه المدددن فقددال ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( للخلي ددة علددي )
 ( عليدده َأرسددله ابددن عبدداس )رضددي هللابزيدداد بددن ابددي سددفيان وبعددد موافقددة الخلي ددة علددي ) "فددارس

عنهمددا( إلددى فددارس فددي جمددع كبيددر، فلمددا رأوه قادمددًا فددي حشددد كبيددر هددابوه فأرضددوه وصددالحوه بدددفع 
 .(165)الخراج وأ اعوه

وعندما كان ابن عباس واليدًا علدى البصدرة وصدلته رسدالة مدن الخلي دة علدي  يست سدر منده 
اما بعد فِّن الدذي  "، فأجابه ابن عباس )رضي هللا عنهما( عن ذلك قائاًل: (166)عن أموال البصرة

ا تحدددت يددددي اضدددبطوا وأح ددد م فدددال تصددددق علدددّي األظنددداء، رحمدددك هللا  بلودددك عندددي با ددد ، وأندددا ِلمدددَ
. إال أن الخلي دة لددم يقتندع بددرد ابدن عبداس )رضددي هللا عنهمدا(  وأمددره بِّرجداع األمددوال (167)"والسدالم

واسددتمر الخلي ددة علددي يرسدد  ال تددب الددى ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( يطالبدده . (168)التددي أخددذها
 .(169)فيها بِّرجاع أموال البصرة

فقددرر ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا(  الخددروج مددن البصددرة بسددبب هددذا االتهددام فلمددا أراد 
الخدددروج مندددع مدددن ذلدددك، فاسدددتنجد ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا(  بأخوالددده بندددي هدددالل فانجدددده 

فعنددما خرجدوا معده لحقدتهم اخمداس  (170)ك بن عبد هللا الهاللي وعبد هللا بدن رزيدن الهاللديالضحا
وحصلت بين اخدوال ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( مدن بندي هدالل وبدين االزد وبندي   (171)البصرة

بكر وتميم مناوشات ادت إلى قت  عدد من الرجال من كال الطرفين، حّتى جاء زعديم األزد صدبره 
فحجددز بيددنهم فانسددحبت االزد وبكددر وتمدديم فخددرج ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( إلددى  بددن شدديمان

 . (172)مكة
( بعددد مشددكلة وقددد حصدد  خددالف كبيددر حددول مسددلك ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( )

أمدددوال البصدددرة فقدددد أشدددارت بعدددن الروايدددات إلدددى ان ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا(  تدددرك امدددارة 
، عندددما " خددرج عبددد هللا بددن (174) م(660هددد 40سددنة ) (173)()البصددرة علددى عهددد الخلي ددة علددي 

عباس من البصرة، ولحدخ بمكدة فدي قدول عامدة اهد  السدير، وقدد ان در ذلدك بعضدهم، فدزعم انده لدم 



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

557 

 

(، وبعدد مقتد  ( حتدى قتد  علدي )يزل بالبصرة عاماًل عليها مدن قبد  اميدر المدؤمنين علدي )
 .(175) حين ذ الى مكة "( حتى صالح الحسن معاوية، ثم خرج علي )

، فدددي روايدددة اخدددرا " ان عليدددًا قتددد  وابدددن عبددداس بمكدددة وان الدددذي شدددهد (176) وقدددال الطبدددري 
 الصلح بين الحسن ومعاوية عبيد هللا بن العباس ".

فددددي حدددددين اشدددددارت روايدددددات اخدددددرا إلدددددى انددددده خدددددرج مدددددن البصدددددرة بعدددددد استشدددددهاد الخلي دددددة 
ولعد  الروايدات ، (178)م(661هدد  41ي سدنة )فتوّلى البصرة بعده حمران بدن ابدان فد  (177)(علي)

التدي اوردت قصدة اتهدام ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( بدأموال البصدرة فيهدا ال ثيدر مدن الومددوض 
والمبالوة؛ الن هذه الروايات لي  فيها من السند ما يوثخ . وأقدم من أوردها هو الدبالذري ثدم أخدذ 

 تب الحديث. عنه رواة متأخرين ولم تذكر قصة أموال البصرة ك
( كمدا  وقد كان ابن عباس )رضدي هللا عنهمدا( وفيدًا ألبنداء ابدن عمده علدي بدن بدي ا الدب ) 

( بالخالفدة فدي سدنة  فان وفيدا لده يدؤازرهم ويقددم النصدائح لهدم حيدث انده لمدا بويدع الحسدن بدن علدي ) 
م( بعدددد استشددهاد والدددده أرسدد  ابدددن عبدداس )رضدددي هللا عنهمددا( رسدددالة للحسددن بدددن علدددي  660هددد    40) 

امدا بعدد فدِّن المسدلمين ولدّوك أمدورهم بعدد علدي  " )رضي هللا عنهما( لما واله الناس أمرهم  قال له فيهدا:  
ين ديندده بمدا  ال يددثلم لدك ديندده ووِل أهدد     فشدمر للحددرب وجاهدد عدددوك وقددارب أصدحابك، واشددتر مدن الظنددّ

 مدددددددددددا البيوتددددددددددات والشدددددددددددرف تستصددددددددددلح بددددددددددده عشدددددددددددائرهم، حتددددددددددى يكدددددددددددون جماعدددددددددددة، فددددددددددِّن بعدددددددددددن  
خيدَر مدن كثيدر  -مالم يتعد الحخ، وكانت عوا به تؤدي الى ظهور العدل وعدز الددين-يكره الناس  

 (179)"ممددا يحبدده الندداس إذ كانددت عوا بدده تدددعو إلددى ظهددور الجددور وذل المددؤمنين وعددز ال دداجرين...
( علدددى مقاتلدددة عددددوه وهدددذه الرسدددالة تددددل علدددى حدددث ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( للحسدددن )

ونصددحه أن يقددّرب اليدده اصددحابه ويددولي مددن يسددتحخ الواليددة، الن تلددك األمددور تددؤدي إلددى إظهددار 
ألنده علدم ان ابدن عبداس )رضدي هللا  (180)( فرحدًا شدديدًا بهدذه الرسدالةالعدل . وقد فرق الحسن )

 . (181)بايعهعنهما( قد 
( حتى بعد وفاته حيث انه لما  فما كان ابن عباس )رضي هللا عنهما( وفيًا للحسن ) 

(، جاء إلى مجل  معاوية وكان قد ذهب  علم أن معاوية أظهر ال رق والسرور لوفاة الحسن )
  ِإَلْيهِ   َوُِنَّا  هللَِّ   ِإنَّا  : عباس  ابن  فقال .  علي  بن  الحسن  هلك  العباس  أبا  يابصره. " فقال له معاوية: "

.  بعده  تخلد   وال  ح رتك  يسد   ال  معاوية  يا   هللا   أما:  فقال  به  شامت   أنه  عباس  ابن  وعرف.  راِجُعونَ 
 أعد   قط  أحدا  كلمت   ما   هللا  ال:  معاوية  فقال .  قام  ثم.  بعده  هللا   فجبرنا  منه  بأعظم  أصبنا   ولقد 
"ثم شهخ وبكى، وبكى من حضر في المجل  وبكى معاوية    (182)  "عباس ابن  من  أعق   وال  جوابا

فما رأيت يومًا أفثر بافيًا من ذلك اليوم فقال معاوية بلوني أنه ترك بنين صوارا فقال أبن عباس  
 . (183) فلنا كان صويرا ف بر"

وقد جرت لقاءات بين ابن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( ومعاويدة وحصدلت خدالل هدذه اللقداءات مناقشدات  
ظرات جددادة كددان ابددن عبدداس واضددحًا وصددريحا فددي اجاباتدده فددي مجلدد  معاويددة بمددا يسددأل عندده خاصددة عددن  ومنددا 

 (184)السياسدية  ان دلدت علدى شديا فانمدا تددل علدى ذكداء ابدن عبداس وحن تده وهدذه المنداظرات    الخل اء الراشددين 
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يكرمددده كمدددا كدددان معاويدددة  (185)وعلدددى الدددرغم مدددن ذلدددك كدددان معاويدددة يسدددايره لمكانتددده عندددد المسدددلمين
 .(186)ويقضي حوائجه

وعندما أرس  الخلي ة معاوية بن ابي سفيان حملة ل دتح القسدطنطينية عاصدمة البيدزنطيين 
وذلك ألبعاد خطر البيزنطيين عن   (187)م( بقيادة فضالة بن عبد هللا االنصاري 668هد   48سنة ) 

ن يزيدددد الدددذي ، صدددحب ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( جدددي(188)حددددود الدولدددة العربيدددة اإلسدددالمية
 (189)م( مع االمدادات العسدكرية إلدى القسدطنطينية 669هد 49ارسله معاوية بن ابي سفيان سنة )

فوصددلت الحملددة إلددى حدددود القسددطنطينية وفرضددوا عليهددا الحصددار إال أن هددذه الحملددة فشددلت ولددم 
 .(190)تستطع ان ت تح المدينة فرجعت إلى الشام

 ارك فدددددي هدددددذه الحملدددددة وهدددددو ابدددددن ثدددددالث وكددددان ابدددددن عبددددداس )رضدددددي هللا عنهمدددددا( قدددددد شددددد
 .(191)وخمسين سنة

وقد حزن ابن عباس )رضي هللا عنهما( علدى معاويدة لمدا بلوده خبدر وفاتده مدن قبد  عتبدة 
جبد   "ثدم سدكت ل تدرة ثدم قدال:  (193)حيث كدان يأفد  فطلدب مدن مدواله رفدع الخدوان  (192)بن مسعود 

 .(194)تزعزع ثم مال بكل لة
فمددا نصددح ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( الحسددين بددن علددي )رضددي هللا عنهمددا( لمددا اراد 

"اتسدير  م( بخطدورة المسدير إلدى العدراق بقولده لده: 679هدد 60الخروج من المدينة إلى ال وفدة سدنة )
الدى قدوم  ددردوا اميدرهم عددنهمم وضدبطوا بالدهددم  فدِّن كدانوا فعلددوا ذلدك فسددر الديهمم ُون كددانوا انمدا يدددعونك  
 الدددددددددددددددددددديهم، واميددددددددددددددددددددرهم علدددددددددددددددددددديهم وعمالدددددددددددددددددددده يحبددددددددددددددددددددونهم، فددددددددددددددددددددأنهم انمددددددددددددددددددددا يدددددددددددددددددددددعونك الددددددددددددددددددددى 

فأجابدددده الحسددددين بأندددده سددددوف يسددددتخير  .    ( 195") الحددددرب، وال امددددنهم ان يخددددذلوك كمددددا خددددذلوا ابدددداك وأخدددداك 
 .  ( 196) هللا 

ولم يكتِف ابن عباس )رضي هللا عنهما( بذلك ب  جاء اليه في اليوم الثاني وجدد النصح  
أه    من  وحذره  "  ال وفةله   هذا   في  عليك  أتخوف  إني  أصبر،  وال  أتصبر   إني  عم  بن  يابقوله 

  أه    سيد   فِّنك  البلد   بهذا  أقم  تقربنهم،  فال  غدر،  قوم  العراق  أه   إن  واالست صال،  الهالك  الوجه
  فِّن   عليهم،  أقدم  ثم  عدوهم،  فلين وا  إليهم  فافتب   زعموا  كما  يريدونك  العراق  أه   كان  فِّن  الحجاز،

  وألبيك    ويلة،  عريضة  أرض   وهي  وشعابا،  حصونا  بها  فِّن  اليمن  إلى  فسر  تخرج  انه  اال  أبيت 
  أن   أرجو  فِّني  دعاتك،  وتبث   وترس ،  الناس  إلى  فت تب   عزلة،  في  الناس   عن  وأنت   شيعة،  بها

  ألعلم   هللا  إني  عم،  بن  يا(:  "فقال له الحسين ).  (197)   "عافية  في  تحب   الذي  ذلك  عند   يأتيك
 كنت   فِّن:  عباس  ابن  له  فقال(198)"  المسير  على  وأجمعت   أزمعت  قد   ول ني  مش خ،  ناصح  أنك
  وولده  ونسا ه  عثمان  قت   كما  تقت   أن  لخائف  إني  هللا  فو  وصبيتك،  بنسائك  تسر  فال  سائرا
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  منها،   والخروج  والحجاز  إياه   بتخليتك   الزبير  ابن  عين   أقررت   لقد :  عباس  ابن   قال  ثم  إليه   ينظرون 
 بشعرك  أخذت   إذا  أنك  أعلم  لو   هو  إال  إله  ال  الذي   هللا  معك،  أحد   إليه  ينظر  ال   اليوم  وهو

 عنده،  من  عباس ابن  خرج  ثم:  قال  ذلك  ل علت   أ عتني  الناس  وعليك علي يجتمع  حتى  وناصيتك
   :قال ثم! الزبير بن  يا عينك قرت : فقال الزبير، بن هللا بعبد  فمر

 لاصفري  فبيضي اله  لك خال...  بمعمر قبره من لك يا
 .تنقري  أا شئت ما لنقري 

 .(199)  " بالحجاز وعليك العراق، إلى يخرج  حسين هذا
محدرم سدنة  10( لم يأخدذ برأيده وخدرج إلدى ال وفدة فاستشدهد فيهدا فدي )اال ان الحسين )

 .(200)م( 680هد 61
وكانت البن عباس )رضي هللا عنهما( مواقف وآراء واضحة تجداه يزيدد بدن معاويدة وأولدى 
تلك المواقف وأهمها انه لم يبايعه لما أرس  خالد بن الحكم اليه  البًا منه البيعة، ولم يكتدِف بدذلك 

اقددريء االميدر السددالم، وقدد  لدده  هللا مددا بقددي "خالددد بددن الحكددم رسدالة إلددى يزيددد قددال فيهددا:  بد  حمدد 
فيما تخافوه فأقن في أمرك ما انت قاٍض، فِّذا سه  الممشى وذهبدت  عمده النداس ج تدك ف علندا 

 . (201) ما احببنا..."
 فمدددددددددا كدددددددددان ابدددددددددن عبددددددددداس )رضدددددددددي هللا عنهمدددددددددا( صدددددددددريحًا بدددددددددالرد علدددددددددى يزيدددددددددد بدددددددددن 

امدا بعدد، فقدد بلوندي كتابدك  "(بقولده: اثندى عليدهم النده لدم يبدايع عبدد هللا بدن الزبيدر )  معاوية لمدا
بدذكر دعداء ابدن الزبيددر إيداي إلدى ن سدده وامتنداعي عليده فدي الددذي دعداني اليده مددن بيعتده، فدِّن يددُك 

. وهدذه الروايددة (202) "ذلدك كمدا بلوددك، فلسدت حمدددك أردت وال وّدك، ول دن هللا بالددذي أندوي علدديم...
أي االمتنداع عدن بيعدة ابددن  توضدح موقدف ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( الددرافن ل دال الطدرفين،

( لي  ل سب ود يزيد ب  هو موقف ثابت من ابن عباس )رضدي هللا عنهمدا( بامتناعده الزبير )
. اال ان ابددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمددا( هدددو وعبدددد هللا بددن عمدددر )رضدددي هللا (203)عددن مبايعتهمدددا 

 .(204)ك كما بايع الناس"عنهما( بايعا يزيد بعد ان بايعه الناس حقنًا للدماء وقاال له: "بايعنا
 ( ال عبددة وكددان البددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( رأي بشددأن هدددم عبددد هللا بددن الزبيددر )

م( عندددما 683هددد   64جمددادي انخددرة سددنة  15واعددادة بنائهددا لترميمهددا وادامتهددا فددي يددوم )السددبت 
ئاًل لده يدا ابدن ( فدي ذلدك فاجداب ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( قدااستشاره عبد هللا بدن الزبيدر )

( فِّني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها فال تدزال تهددم الزبير: "دعها على ما أقرها رسول هللا )
ها، فقال ابن الزبيدر  هللا مدا يرضدى أحددكم ان يرقدع  ََ وتبنى فيتهاوُن الناس في حرمتها ول ن ارْقْع

أعاله الدى أسد له وكدان ممدن  بيت أبيه وأمه ف يف أرقع بيت هللا سبحانه وأنا أنظر اليه ينقن من
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حتدددى إن الحمدددام ليقدددُع عليددده فتتنددداُثر   أشدددار عليددده بهددددمها جدددابر بدددن عبدددد هللا، وكدددان جددداء معتمدددراً 
، فلم يأخذ ابن الزبير برأي ابن عباس )رضي هللا عنهما( وهدم ال عبة وأعاد بناءها، (205)حجارته"

( لل عبددة وُعددادة بنائهددا أرسدد  اليدده ولمددا علددم ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( بهدددم ابددن الزبيددر )
قددائاًل لدده: ال تدددع الندداس بويددر قبلددة وانصددب لهددم حددول ال عبددة الخشددب واجعدد  عليهددا السددتور حتددى 

( بددرأي ابددن عبدداس )رضددي هللا فأخددذ ابددن الزبيددر ) (206)يطددوف الندداس مددن ورائهددا ويصددلوا اليهددا
 عنهما( األخير. 

( وعبدد الملدك بدن مدروان حدول الخالفدة انتقد  ولما وقعت ال تنة بين عبد هللا بن الزبيدر)
مدن المديندة بأوالدهمدا ونسدائهما إلدى مكدة  (207) ابن عباس  محمد بدن الحنفيدة )رضدي هللا عنهمدا(

( تجنبددًا مددن عبددد الملددك بددن مددروان؛ وألن المدينددة كانددت تحددت سدديطرته، فلمددا علددم ابددن الزبيددر )
عليهددا ارسدد  اليهمددا يريددد منهمددا بيعتدده ( يسدديطر بوصددولهما إلددى مكددة حيددث كددان ابددن الزبيددر )

فوضدب  (208)"فرفضا ذلك وقاال  لن نبايعك "حتى تجتمع الناس على إمدام ثدم نبدايع فِّندك فدي فتندة
ابدن الزبيددر منهمددا، وبعددد فتددرة كدرر عرضدده عليهمددا إال إنهمددا رفضددا ايضدًا وألددح عليهمددا ابددن الزبيددر 

( مع خمسة عشر رجاًل بسهما ابن الزبير )فح (209)الحاحًا فاستمرا على موق هما الرافن لبيعته
من بني هاشم في حجرة  زمزم في دار يقال له سجن عارم لرفضهم بيعتده وهدددهم بدالحرق اذا لدم 

ولمكاندة ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( لددا العامدة فقدد  (210)يبايعوه ول ن هذا لم يثنهم عن رأيهدم
حالدة ابددن  واصد اً  ()امدام عبدد هللا بدن الزبيدر فدي شدعره الدذي انشددده (211)ذكدره الشداعر ُكَثيدر عدزة

  عباس )رضي هللا عنهما( بقوله:
ك  عا أأأأأأأأأأ    ن   ق أأأأأأأأأأت أنأأأأأأأأأأي ر مأأأأأأأأأأ   تخبأأأأأأأأأأي

 
  

 بأأأأأل العا أأأأأ  المن أأأأأ   فأأأأأي  أأأأأهن عأأأأأار 
 

 فمأأن ق أأا  أأ ا اللأأيا بأأالىني  مأأن منأأ 
 

  
 مأأأأأأن النأأأأأأاس يع أأأأأأ  أنأأأأأأ    أأأأأأر  أأأأأأال 

 
مأأأأأأ  م  النبأأأأأأي الممأأأأأأطف  لابأأأأأأن ع    أأأأأأي

 
  

 (212)لقاضأأأأأأأي م أأأأأأأار لفكأأأأأأأا  أ أأأأأأأال  

 

( رسالة مدن السدجن الدى أهد  ال وفدة مدع أبدي الط يد  عدامر فأرس  محمد بن الحنفية )
 الدددددذي بددددددوره اسدددددتنجد بأهددددد  ال وفدددددة فأنجددددددوه  (214)إلدددددى المختدددددار بدددددن أبدددددي عبيدددددد  (213)بدددددن وائلدددددة
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حتددى دخدد  دار الندددوةم ويقددال تعلددخ  ())بأربعددة آالف( رجدد  فلمددا دخلددوا مكددة، هددرب ابددن الزبيددر 
ثدددم ذهبددوا وأخرجددو ابددن عبدداس وابددن الحنفيددة )رضدددي هللا  (215)باسددتار ال عبددة وقددال أنددا عائددذ بدداهلل

عنهما(  ومن معهم من سجن عارم ثم  لبوا من ابن عباس )رضي هللا عنهما( السماق لهدم بقتد  
سداعة  ()اال انه رفن ذلك وقال : هذه بلد حرمها هللا ما أحله ألحد اال للنبدي   ()الزبير    ابن

بيعتده  ()و لدب مجدددًا مدن ابدن الحنفيدة  ()  فعاد ابن الزبير  (216)فتركوا ابن الزبير ولم يؤذوه
علم أن عبد الملك بن مروان لم يرغب بمجي ده  (217)إال أنه رفن وسار إلى الشام فلما وص  إيلة

وعلى اثر ذلك انتق  ابدن عباس)رضدي هللا عنهمدا(  إلدى ب،(218)إلى الشام فرجع وسار إلى الطائف
ب.(220)فأقام بالطائف سنة أو سنتين لم يبايع احداً . (219)بم(685هد 66الطائف سنة )

باخلامتةبواالستنتاجاتب

 االتية: النتائ  واالستنتاجاتهذا البحث الى  لقد توصلنا في 

بّينت دراسة الصحابي عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنهمدا( أنده عداي فدي مكدة ونشدأ فيهدا تحدت رعايدة  -
والديه وتأثيرهما، حيث انه انتق  معهدم الدى المديندة بعدد فدتح مكدة، وفدي المديندة حظدي برعايدة رسدول هللا 

( خاصددة واندده كددان يحددب الددتعلم )( واإلفددادة مددن رسددول هللا مددن تددردده الدددائم علددى بيددت رسددول هللا )
(( ولحّب الرسول ،)( عند خالته ميمونة )رضي هللا عنهاله دعا له مرتين ) 

كانددت لدده مكانددة خاصددة عنددد الخل دداء الراشدددين، حيددث بددرزت فددي الندداحيتين السياسددية، والعلميددة، وكددان   -
ار ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( عنددما كدان يجلسده وهدو ( ال ض  بِّظهدللخلي ة عمر بن الخطاب )

فتى مدع شديوب بددر، وذلدك لمدا عدرف عنده مدن صد ات وقددرات ومواهدب ميزتده عدن غيدره، فأخدذ يستشديره 
فدي أمددور دينيدة، وسياسددية، كمدا كانددت لدده المكاندة ن سددها عندد الخلي تددين عثمددان بدن ع ددان وعلدي بددن أبددي 

(، وكانددت نرائدده ومواق دده ثابددة اليددد اليمنددى للخلي ددة علددي ) الددب )رضددي هللا عنهمددا( حتددى أصددبح بم
السياسدددية التدددي أبدددداها للخل ددداء األثدددر ال عدددال فدددي سدددير األحدددداث السياسدددية خاصدددة فدددي مدددوقعتي الجمددد  

ِ ين، وبعددد واقعددة الجمدد  تددوّلى إمددارة البصددرة بددأمر مددن الخلي ددة علددي ) ( إال أندده تركهددا بعددد اتهامدده وصددَّ
م(، وانتقددد  الدددى مكدددة وفيهدددا ت دددرأ لتعلددديم النددداس أمدددور ديدددنهم، والسددديما 688هدددد 39بدددأموال البصدددرة سدددنة )

( بيعته فدرفن وانتقد  الدى الطدائف سدنة الت سير، وأخبار العرب الى ان  لب منه عبد هللا بن الزبير)
 م( وفيها فقد بصره وتوفي.685هد 66)

 
 

 

ب
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 الهوامش:
 

،  ة ابن سعيد السكري عن حبيب عنهي، رواجمهرة النسبأبو المنذر هشام بن محمد بن السائب ال لبي:  (1)
  ؛ أبو عبد هللا29 1(: 1986، عبد الستار احمد فرج ) بوداد،  ققه وَأفمله ونسقه، حومختصر الجمهرة وحواشيه

والتعليخ عليه لي ي  وتصحيحه  ألول مرة شره نب ي، عننسب قر شالمصعب بن عبد هللا بن المصعب الزبيري: 
بن  اأبو محمد علي بن احمد بن سعيد  ؛26-5(:  1976: دار المعارف للطباعة والنشر، هرةالقا، 2طسال )نبروف

،   -7(:  1962هارون )القاهرة: دار المعارف بمصر، محمد عبد السالم  ،، تحقيخجمهرة انسا  العر حزم: 
عبد هللا  ،ضا  مؤ د ما  هللا عز زن(      )رضي هللا عنهما عبد هللا بن عباسللمزيد عن حياة    19

 : حيات  لمرل ات  التار خية  )رضي هللا عنهما( بن عباس
   .30-1(،2019)ب دا  ، ار ا طرلحة ل نلر لالت ز ع، (687  – 619 أ /68  -ق. أ 3)

األر  فأي معرفأة  نهايأة :القلقشدندي؛ أبدو العبداس احمدد بدن علدي 32-27: جمهرة انسأا  العأر ابن حدزم،   (2)
  . 41(: .تبناني، دلاري ) بيروت: دار ال تاب البي، تحقيخ ابراهيم االانسا  العر 

. تبقيوو ،  انسدداب اراددرا  ؛ اب ح بن يبيى بن جابم بن حاؤح البالذمي: 26: نسب قريش ال صعب الزبيمي،    ( 3) 
؛  ابع ر م بعسف بن ربح هللا بن  ب ح بن ربووح البووم:  12/ 1(:  1959اب ح ب يح هللا، ) صم: حام ال عامف،  

؛ رووز  284/ 1(  1992، تبقيوو  ر ووم  ب ووح البجوواعي ) بيوومعي: حام الجيوو ،  ارستيعاب في معرفة ارصحاب 
أُسدد ا البابددة فددي  الحين أبم البسن ر م بن ابم الكمم  ب ح بن  ب ح بن ربح الكميم بن ربح العابح بن االثيم: 

قي  عتع ي  ر م  ب ح  ععض عراح  اب ح ربح ال اجعم عقووحم لوو  عقمحوو   ب ووح ربووح  ، تب معرفة الصحابة 
 . 195/ 3ال نعم  ععض عربح الفتاح ابع سنة ) بيمعي: حام الكتب الع ي ة، ح.ي(: 

: ارسددتيعاب؛ ابوون ربووح البووم: 18: جمهرة انسدداب العددرب؛ ابن بزم، 26:  نسب قريشال صعب الزبيمي،    (4)
؛ الِشْعب: هع عاٍح بين  كووة عال حينووة يصووب يووم عاحي الصووفما ، 3/165:    البابةاس؛ ابن االثيم،  3/933

 معجددا البلدد انعهع الطمي  يم الجب  ع ا انفمج بووين جب ووين، شووداب الووحين بوون ربووح هللا يوواقعي الب ووعي: 
؛ عِشْعب بكسم الشين كان  نز  بنووم هاشووم ميووم  سوواكندم 348/    2)بيمعي: حام الكتاب العمبم، ح.ي(:  

  ِشْعب ابم يعسف، عقي  ِشْعب ابم طالب " عاالصح ِشْعب بنم هاشم عيعمف اليعم بشعب ر ووم، ابوون عقي
 .45: جمهرة انساب العرببزم، 

(، عكانووي ا وومأ   ( ام الفح : هم لُبابة بني البامث بوون بووزن بوون بُجيووْم الدالليووة، عأزووي  ي عنووة زعج النبووم ) 5) 
:  نسددب قددريش م(؛ ال صووعب الزبيوومي،  652هو/ 32 نجبة علحي ل عباس ستة مجا ، تعييي بعح العباس يم سنة ) 

أشدرف علدى ال تداب  وخدرج      ر اعال  النأبال،، شم  الدين محمد بن احمد بن عثمان الدذهبي:  ؛  267؛  231/ 2
طباعدددة والنشدددر والتوزيدددع،  ، بيدددروت: مؤسسدددة الرسدددالة لل 2صددداغرجي، )ط ال احاديثددده محمدددد نعددديم القرقوسدددي ومدددأمون  

 . 16)ح.م، ح.ي(:   النسائيات عن ارح اث النبوية الاريفة ؛ ب ح صالح يميعم،  333-334/ 3:  ( 2001

  اباحيث   ب حي بن ربح ال جيح السوو فم  ، بقق  عزمج  المعجا الكبير ( ابع القاسم س ي ان بن اب ح بن ايعب ال ز م الطبمانم:  6) 
السيرة الحلبية  ؛ ؛ ر م بن ابماهيم بن اب ح بن بمهان الب بم:  514/  1، ال عص :  طبعة الزهما  البحيثة، ح.ي(:  2)ط 

، ح شوو :  1شمبدا عحبطدا عر   ر ي   ب ح التعنجم )ط   المسمى انسان العيون في سيرة األمين والمأمون،     النبوية 
)القوواهم : حام الفكووم    عب  هللا بن عباس ترجمددان القددرآن ؛ ربح العزيز الشناعي:  147؛  335/ 1(:  1989  حام ال عمية، 

 . 15العمبم، ح.ي(:  

)  التأير ا الكب أرالبخداري: بن بردزية أبو عبدهللا اسماعي  بن ابراهيم ؛ 26:  نسب قريشال صعب الزبيمي،    (7)
 .5/ 3ج-1 ق 1بيروت: دار ال تب العلمية، د.ت( م

بيددروت: دار صددادر،    ، 2ط   ) ، علددي محمددد عمددر   ، تحقيددخ   ، الطبقأأات الكبأأرى ابددن سددعد،  عبددد هللا محمددد أبددو (8)
 ( . ت ، د 
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 :، تبقي  ربح العزيز بن ربح هللا بن باز )القاهم : ال كتبة التعييقية، ح.ي(:صحيح البخاري؛ البخاري،  365 5  :
، بيدروت: دار ال تداب 2)ط ا لليا، لطبقات ا صأييا،:ح ية االصبهاني: أبو نعيم  ؛ احمد عبد هللا  169 1

 .316 1(: 1967العربي، 

(:  1972. مصر: دار المعارف،  3. شرق.احمد محمد شافر. )ط الم سند أبو عبد هللا احمد بن محمد ابن حنب :  (9)
 .   28  3:  انسا  ا شراف، البالذري، 328 1
مصر: ) احمد حميد هللا  ،تحقيخ ،انسا  ا شرافالبالذري،  بن دا د  احمد بن يحيى بن جابر(10)

 ؛   27  3: (.1959دار المعارف، 

 ؛ 270 2: الطبقات الكبرى ابن سعد،  (11)
،  أنن الأدارمي؛ ابدو محمدد عبدد هللا بدن عبدد الدرحمن الددارمي، 268-367 2:  الطبقات الكبأرى ابن سعد،    (12)

 .305-303 2(: 1407تحقيخ فواز احمد )بيروت: دار ال تاب، 
 ( . 1، االية )النمرسورة  (13)
 .   311  2:    صىيح البخاري ؛ البخاري،    337  1:  المسند ؛ ابن حنب ، 368  2: الطبقات الكبرى ابن سعد،   ( 14) 

، شوومب  عحووبط  العقدد  الفريدد ابع ر م اب ح بن  ب ح بن ربح مبوو : ؛  68  4:  أنسا  األشأراف ( الدبالذري، 15) 

عصبب  عرنعن  عحعرات  عمتب يدامس  اب ح ا ين عاب ح الزين عابماهيم االبيامي ) القوواهم :  طبعووة 

؛ احمددد زكددي  15؛   265  10:  المعهأأ  الكب أأر ؛ الطبرانددي،  9  1  (:1956لجنووة التوو ليف عالتمج ووة عالنشووم، 
، د.م: دار  1)ط   صأأدر اال أأال  العمأأر الهأأا  ي لعمأأر  ،  خطأأب العأأر  فأأي العمأأ ر الزا أأرة   جمهأأرة صدد وت،  

 . 260  1العلوم، د.ت(: 
 .242-341 3: الطبقات الكبرى ابن سعد،  (16)

حمددم: هددي بلدددة مشددهورة قديمددة كبيددرة مسددورة بددين دمشددخ وحلددب فددي نصددف الطريددخ بناهددا رجدد  يقددال لدده  (17)
: داا، معهأ  الب أحمم بدن المهدر بدن خدان مكندف، وقيد  بناهدا حمدم بدن مكندف العملقدي، يداقوت الحمدوي 

2 302 – 304. 

، بيوومعي : حام ال عميووة ل طبارووة عالنشووم، 2)ط  كتدداب الخددرا القاحم :  ابع يعسف    يعقعب بن ابماهيم    (18)
1979 : )126-127. 

االصأابة فأي  شهاب الدين أبو ال ض  احمد بن علي بن حجر العسدقالني:  ؛ 3/226: النبالء أعالا سيرالذهبم،    (19)
 4/90:  ، )بوداد: مكتبة المثنى، د.ت( معرفة المىابة 

هع ربح هللا بن سعح بن أبم سمح بن البامث القمشم العووا مي يكنووى بوو بم يبيووى، صووبابم ع وون كتوواب   (20)
م(؛ ابوون 656هووو/36ص، تووعيى سوونة )العبم، شدح تبميم  صم، كان قائح ال ي نة لجوويع ر وومع بوون العووا

، ح.م: حام 1، تبقيوو  ر ووم  ب ووح البجوواعي )طميددنان ارعتدد ا ؛ الووذهبم،  7/195:  الطبقات الكبددر سعح،  
 .1/296: (1382إبيا  الكتب العمبية ريسى الباب الب بم، 

، بققوو  ربووح هللا انوويس  فتوح افريقيا وارندد لس ل  زيح رن ال عمكة ينظم ربح المب ن بن ربح هللا بن ربح البكم:    ( 21) 
؛ ؛ أبووع زيووح ربووح الوومب ن بوون  ب ووح البحووم م  45-40(:  1964)بيمعي:  كتبة ال حمسووة عالكتوواب ال بنووانم،  

  والخبددر فددي ايدداا العددرب والعجددا والبربددر المسمى العبر و يوان المبتدد أ    تاريخ ابن خل ون ال غمبم ابن ز حعن:  
؛ ابووع  105/ 2(:  1979) بيوومعي:  ؤسسووة ج ووا  ل طبارووة عالنشووم،    ومن عاصرها مددن ذوي السددلطان اركبددر 

، تبقيوو  جعفووم الناصوومي ع ب ووح  ارقصددى   المبددرب    و    رخبددار   ارستقصددا العبوواس اب ووح بوون زالووح الناصوومي:  
 . 131/ 1(:  1954الناصمي )الحام البيحا : حام الكتاب،  
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م( علووم 623هووو/2( هع  معان بن البكم بن أبم العاص بن ا ية ابع ربح ال  ك اال عي ال حنم، علووح سوونة )22)
م( عهووع 684هووو/65الزالية يم آزم سنة امبع عستين ل دجم  ال يثبي ل  صببة، تعيم يم م حان سوونة )

 .3/1387: ارستيعابابن ثالث عستين سنة، ابن ربح البم، 

م( ؛  705هووو/  86( تووعيم يووم سوونة ) هللا بن را م بن أبم مبيعة العنزي عقي  العزي، معى روون النبووم ) هع ربح    ( 23) 
، تبقي  سا م  كم العانم )بغووحاح،  طبعووة العووانم، ارخبار الموفقياتالزبيم بن بكام بن ربح هللا بن بكام: 

 . 321/ 2: ارصابة ؛ ابن بجم العسقالنم،  117:  ح.ي(: الكتاب السابع

ر الثددداني )جريجوريدددوس( ملدددك الدددروم النصدددراني ملدددك افريقيدددة، وقدددد كدددان يعطدددي الخدددراج لالمبرا دددور جرجيددد (24)
م( ثدورة ان صدالية علدى االمبرا دور البيزنطدي )قسدطنطين الثداني(  645هد   25البيزنطي ك  سنة فقام سنة )  

( Constantion)   (21-48  فخلع  اعة االمبرا ور وجع  سبيطلة قاعددة668 -641هد )لقواتده سدنة  م
ا خبأأأار م(؛ ابدددن بكدددار، 647هدددد  27م( ف دددان ن دددوذه مدددن  دددرابل  إلدددى  نجدددة، قتددد  سدددنة ) 646هدددد   26)

، فت   ممر لالم ر ؛ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم، 117: ال تاب السابع:  الم فقيات
؛ ابددو العبدداس احمددد بددن محمددد ابددن 123(: 1961تحقيددخ عبددد المددنعم عددامر )القدداهرة: لجنددة البيددان العربددي، 

، تحقيدخ، كدوالن ولي دي برفنسدال )بيدروت: دار البياا الم ر  في أخبار ا ندلس لالم أر عذاري المرافشي:  
بددة الثقافددة الدينيددة، د.ت(: )القدداهرة: مكت فأأتح العأأر  ل م أأر ؛ حسددين مددؤن : 10 – 9 1(: 1980الثقافددة، 

96- 97 . 
( للمزيد عن  بيعة الحوار بين ابن عباس )رضي هللا عنهما( ومن معده وملدك افريقيدة جرجيدر الثداني ينظدر، 25)

  .120 – 117، ال تاب السابع: ا خبار الم فقياتابن بكار، 

واسدعة فيهدا مددن وحصدون، يداقوت  سبيطلة: هي مدينة قمودة على بعد سبعين مياًل من القيروانم وهي بلددة  (26)
 .83 3: ، معه  الب دااالحموي 

عقوبة: ذكر انه سه  أو حصن أو بلدة في افريقية دارت فيها المعركة المذكورة، احمد بن يحيى الدبالذري،   (27)
 .228(: 1978، راجعه وعلخ عليه رضوان محمد رضوان ) بيروت: دار ال تب العلمية، الب داا فت  

 .228-227: الب داا فت  ، البالذري  (28)

تحقيدخ بشدير  ،ر أا  النفأ س فأي طبقأات ع مأا، الق أرلاا لافر قيأة( ابو بكدر عبدد هللا بدن محمدد المدال ي: 29)
  .104 – 101 3:  فتح العر  ل م ر ؛ ؛ مؤن ،  66 1(:  1983)بيروت: دار الورب اإلسالمي،  البكوي

،   برسدتان وخراسدان بناهدا يزيدد مدن المهلدب بدن أبدي صد رة؛ يداقوت الحمدوي جرجان: هدي مديندة مشدهورة عظيمدة بدين    ( 30) 
) عجووم  الددروا المعطددار فددي خبددر األقطددار ب ح بن ربح ال وونعم الب يوومي، ؛  120-119  2:  معه  الب داا 

 . 161-  160(: 1975جغمايم  ع سمح رام(، تبقي  ابسان رباس، )بيمعي:  طبعة لبنان، 
 برسدتان: بلددد مددن بددالد خراسدان والطبددر بال ارسددية ال ددأس واسدتان الشددجر وهددي بلددد عظيمدة كثيددرة الحصددون واالعمددال    ( 31) 

 . 120-119  2:  ، معه  الب داا منيعة باالودية؛ ياقوت الحموي 
هددو سددعيد بددن العددا  بددن سددعيد بددن العددا  بددن أميددة القريشددي، واله الخلي ددة عثمددان علددى ال وفددة وهددو فدداتح  (32)

: الطبقات الكبرى م(، ابن سعد، 678هد 59 برستانم وأحد الذين كتبوا المصحف للخلي ة عثمان توفي سنة )
، د.م: دار 1ي: )ط، تحقيدخ، علدي وهيدب الجبدور كتأا  المىأن؛ احمد بدن محمدد بدن تمديم ابدو العدرب: 19 5

 .326 1: ا صابة(؛ ابن حجر العسقالني، 1983الورب اإلسالمي، 
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خراسان: هي إقليم في فارس يشتم  على كور يحيط بها شرقي سجستان ونهر الهند وغربيهما موارة الوزيدة   (33)
، وقوم ؛ يداقوت الحمدوي ونواحي جرجان، وشمالها ما وراء النهر وشرقي بالد الترك من جنوبها م ازة فارس 

 .14: الرل  المعطار؛ الحميري، 351-350 2: معه  الب داا

أبدو محمدد  ،تحقيدخ ،تار ا الر ل لالم   ،جع ر محمد بن جرير أبو ؛ 33:  الب داا  فت  البالذري،    (34)
 (.ت ،القاهرة: دار المعارف، د  إبراهيم)ال ض  

 .175) القاهرة: مطبعة مصط ى محمد، د.ت(:  النب  ة الفت حات؛ احمد زيني دحالن: 269-270 4: 

 .270-269 4: لالم    الر ل تير االطبري،  (35)

 .270-269 4: تير ا الر ل لالم   ؛ الطبري،  33: فت   الب دااالبالذري،  (36)

) وهددو المعددروف بتدداريخ الخل دداء( وهددو ال تدداب يا أأة االمامأأة لالس( ابددو محمددد عبددد هللا بددن مسددلم بددن قتيبددة: 37)
-33 1(:1967المنسوب اليه، تحقيدخ  ده  محمدد الدزين )النجدف: دار االنددل  للطباعدة والنشدر والتوزيدع، 

34. 

 .34الممدر نفس : ( 38)

، وهددو ال تدداب المنسددوب اليدده، جمددع وتصددنيف احمددد  الفتنأأة للقعأأة الهمأأل سدديف بددن عمددر الضددبعي االسدددي،    (39)
، )بيدددروت، دار الراشأأأدلا  الخ فأأأا،؛ عبدددد الوهددداب النجدددار: 111 :راتدددب عرمدددوي )د.م، دار الن دددائ ، د.ت( 

 . 374(: 1979ال تب العلمية، 

بيدددروت: دار صدددادر للطباعدددة  )الكامأأأل فأأأي التأأأار ا؛ 383 3:تأأأير ا الر أأأل لالم أأأ  الطبدددري،  (40)
 (.1965والنشر، 

 :3 174. 

َ  أبدوه يدوم بدددر كدافرًا قتلده الخلي ددة عمدر بدن الخطدداب )هدو خالدد بدن العددا  بدن  (41) ( المويدرة المخزومددي، ُقتدِ
( قدد واله إمدارة مكدة اسلم خالد يوم فتح مكة وأقام بها وال عقب لده،وكان خالده الخلي دة عمدر بدن الخطداب )

: طبقأات الكبأرى ال( شدي ًا؛ ابدن سدعد، ( وقيد : انده لدم يسدمع عدن النبدي )فأقام بها، وله رواية عن النبدي )
 .231 2: ا  تيعا ؛ ابن عبد البر، 446 – 445 5

، تأير ا المدقنأأة المنأأ رة ( لددوالي مكدة ينظددر ابدو زيدد عمددرو بدن شددبه،للمزيدد عدن رسددالة الخلي دة عثمدان ) (42)
 .1166 4(: 1979تحقيخ فهيم محمد شلتون )مكة المكرمة، 

 .406 4: لالم    الر ل تير االطبري،  (43)

 .39 4: األشراف أنسا ؛ البالذري، 38 1: لالسيا ة االمامةتيبة، ( ابن ق44)

لُص : موضع بنواحي المدينة المنورة على بعد سبعة أميدال منهدا، ندزل فيده الرسدول )  (45) ( يدوم خدرج مدن الص 
 .421 3: معه  الب دااالمدينة إلى مكة عام ال تح، ياقوت الحموي، 

 .407 4: لالم   تار ا الر ل الطبري،  (46)
: (:1979، تحقيدددخ فهددديم محمدددد شدددلتون )مكدددة المكرمدددة، تأأأير ا المدقنأأأة المنأأأ رة ابدددو زيدددد عمدددرو بدددن شدددبه،(47)

 .407 – 406 4: تار ا الر ل لالم   ؛ الطبري، 1166 4
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( هددو نددافع بددن  ريددف بددن عمددرو بددن نوفدد  بددن عبددد مندداف بددن قصددي القرشددي النددوفلي، أسددلم يددوم فددتح مكددة، 48)
: تأير ا المدقنأة المنأ رة(؛ ابدن شدبه، ( وكتب المصداحب للخلي دة عمدر بدن الخطداب )الرسول )صحب  

  .10 5: ال ابة ا د؛ ابن االثير، 38 1: ا مامة لالسيا ة؛ ابن قتيبة، 1166 4

( ارسددد  كتابدددًا الدددى الحجددداج ؛ وذكدددر الطبدددري ان الخلي دددة عثمدددان )38 1: االمامأأأة لالسيا أأأةابدددن قتيبدددة، (49)
 407 4: تير ا الر ل لالم   م ان ينصروه، ل ن لم يذكر من الذي حم  ال تاب وما هو مضمونه؛ يسأله

 . 447  4:  تير ا الر ل لالم    ؛ الطبري،  39  4:  أنسا  األشراف ( البالذري،  50) 

اشددراف  ،)تدداريخ ابددن الددوردي( تتمأأة المختمأأر فأأي أخبأأار البلأأربددن الددوردي، زيددن الدددين عمددر 51) )
 وتحقيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ

 .236  (1970بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر،  ،1ط )احمد رفعت البدراني

 – 282 2: االمامأة لالسيا أةللمزيد عن رسالة ابدن عبداس )رضدي هللا عنهمدا( لمعاويدة ينظدر ابدن قتيبدة،   (52)
-40ا مأأأأ ي )ال ثأأأأا ا السيا أأأأية لاأل ار أأأأة العا أأأأدة ل عمأأأأر ؛ محمددددد مدددداهر حمددددادة: 155 2و  283
 .171(: 1984، د.م: مؤسسة الرسالة، دار الن ائ ، 1)ط   (750-660 أ/132

؛ ابدو محمدد 407 – 406 4: تأار ا الر أل لالم أ  ؛ الطبدري، 588 4: المنأ رة المدقنة  تار ا( ابن شبة:  53)
(: 1972 ، الهنددد: مطبعدة مجلد  دائددرة المعدارف اإلسدالمية، حيدددر ابداد الدددكن،1)ط الفتأ  احمدد بدن اعددثم، 

2 242.  

  .191 3: التار ا في الكامل؛ ابن االثير، 243 2: تار ا الر ل لالم   ( الطبري، 54)

 ؛ ابدددددددن االثيدددددددر، 243 2: تأأأأأأأار ا الر أأأأأأأل لالم أأأأأأأ  ؛ الطبدددددددري، 11 3: انسأأأأأأأا  ا شأأأأأأأرافالدددددددبالذري،  (55)
 ربيأأة اال أأالميةالىيأأاة السيا أأية فأأي الدللأأة الع؛ محمددد جمددال الدددين سددرور: 191 3: التأأار ا فأأي الكامأأل

 . 168(: 1960)د.م: دار ال  ر العربي، دار الثقافة العربية للطباعة، 

 .427 4:  تار ا الر ل لالم   الطبري،  (56)
هو المويرة بن ُشعبة بن مسعود بن معتب الثق ي، صحابي مشهور، اسلم قب  الحديبية، وولى امره البصرة،   (57)

علدددى وعلدددخ  هحققددد ،تقر أأأب التهأأأ قبم( ابدددن حجدددر العسدددقالني، 670هدددد  50ثدددم ال وفدددة، تدددوفي سدددنة )
بيدددروت: دار المعرفدددة للطباعدددة والنشدددر،  ،2ط،)اللطيدددف عبدددد عبدددد الوهددداب ،حواشددديه وقددددم له

1975.،) 2 269. 
:  الفتأأأ   ؛ ابدددن اعدددثم،  440  -438  4:  تأأأار ا الر أأأل لالم أأأ   ؛ الطبدددري،  50  1:  لالسيا أأأة   ا مامأأأة ( ابدددن قتيبدددة،  58) 

، )بيددروت:  4ط مأأرلا الأأ  ب لمعأأا ا الهأأ  ر،  ؛ الحسددن علددي بددن الحسددين بددن علددي المسددعودي:   267  –  266  2
؛ محمددد  لدد ،  198-197  3:  التأأار ا   فأأي   الكامأأل ؛ ابددن االثيددر،  154  2(:  1981دار االندددل  للطباعددة والنشددر،  

 . 270  2)بيروت: دار االندل  للطباعة والنشر، د.ت(:    تار ا العر  
: التأأأار االكامأأأل فأأأي ؛ ابدددن االثيدددر، 438 4:تأأأير ا الر أأأل لالم أأأ  الطبدددري،  ،للمزيدددد عدددن هدددذه الروايدددة(  59) 

تأأير ا العأأر  منأأ  عمأأر الها  يأأة حتأأ   أأق   ، تأأير ا الدللأأة األم  أأة ؛ عبدد العزيددز سدالم،197-198 3
 .575-574(:1972) بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  الدللة ا م  ة
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هرة: دار احيددداء  ، القدددا 1، تحقيدددخ، عبدددد المدددنعم عدددامر )ط األخبأأأار الطأأأ ا  ( ابدددو حني دددة احمدددد بدددن دا د الددددينوري:  60) 
 . 444-442  4: تير ا الر ل لالم    ؛ الطبري،  146-141  1(:  1960ال تاب العربي، 

  .569: اال المية العربيةالىياة السيا ية في الدللة ؛ سرور، 440 4: تير ا الر ل لالم   ( الطبري، 61)

الكامأأل فأأي ؛ ابددن االثيددر، 440 4: تأأير ا الر أأل لالم أأ  ؛ الطبددري، 936 3: أنسأأا  األشأأرافالددبالذري،  (62)
 .198 -197 3: التار ا

الربددذة: قريددة مددن قددرا المدينددة علددى بعددد ثالثددة أيددام منهددا قريبددة مددن ذات عددرق علددى  ريددخ الحجدداز، يدداقوت  (63)
 .266: الرل  المعطار؛ الحميري، 25-24 3: ، معه  الب دااالحموي 

االشعري، صحابي مشهور أمره الخلي ة عثمدان، وهدو  هو عبد هللا بن  ي  بن سليم بن حضار، ابو موسى  (64)
؛ ابددن 798 2: ا  أأتيعا م( وقيدد  بعدددها، ابددن عبددد البددر، 669هددد  50احددد الحكمددين بصددِ ِّين، تددوفي سددنة )

 .441 1: الته قب تقر بحجر العسقالني، 

ن قبيلدة النخدع االشتر: هو مالك بن الحارث بن عبدد الودوث بدن مسدلمة بدن ربيعدة بدن الحدارث بدن جذيمدة مد  (65)
م( وهدو فدي  ريقده 658هدد  38( ايدام ال تندة، مدات مسدمومًا بشدربة عسد  فدي سدنة )الخلي ة علدي)مع  فان  

الع اصأأ  مأأن الق اصأأ  فأأي  (؛ ابددو بكددر بددن العربددي، إلددى مصددر بعددد ان واله عليهددا علددي بددن ابددي  الددب)
هوامشدده، محيددي الدددين الخطيددب )القدداهرة،  حققدده وعلددخ علددى  (،  تىق أأا م ا أأ  المأأىابة بعأأد لفأأاة النبأأي) 

؛ محمد القرشي: 505 3: ابن حهر العسقالني، تقر ب الته قب؛ 119 –  117:  ( 1371المطبعة السلفية، 
 .29(: 2005، بيروت: درا اليوسف، 1)ط م   عة شعرا، صدر اال ال  لالعمر ا م ي 

الدب، تحقيدخ صدبحي الصدالح ) بيدروت: المنسدوب الدى علدي بدن أبدي   نهأ  البال أة( علي بن ابي  الدب:  66)
عزالدين ابدو ؛482 4: تير ا الر ل لالم   ؛ الطبري، 155: الفتنة للاقعة الهمل؛ االسدي، 74(:  1387

شأر  نهأ  البال أة ألم أر المأؤمن ن ع أي بأن أبأي حامد بن هبة هللا بن محمد بن الحسين بدن ابدي الحديدد: 
 .676 1(: 1959بيروت: دار االندل  للطباعة والنشر، ، 1، تحقيخ محمد ابو ال ض  ابراهيم )ططالب

: األشأراف أنسأا ؛ الدبالذري، 65 1: لالسيا أة ا مامة؛ ابن قتيبة، 136: الفتنة للاقعة الهمل( االسدي، 67)
؛ ابددن 295 -293 2: الفتأ  ؛ ابدن اعدثم، 537-478  40: لالم أأ   الر أل تأير ا؛ الطبدري، 25-28 3

تتمأة المختمأر فأي اخبأار ؛ ابدن الدوردي، 246 3: لالنهايأة البدايأة، ابدن كثيدر،  في التير ا  الكاملاالثير،  
 . 237 1: البلر

( لمدا تدوفي ورثدة النبدوة ف دان ( في النبوة وان النبي )السبأية: وهم الذين يزعمون ان عليا شريك النبي )  (68)
( بالرسالة،ابو الحسين محمد بن احمد بن عبد الدرحمن المدالطي الشدافعي: ويأتيه جبري  )نبيًا يومي اليه  

عرض وترجمه وعلخ على حواشيه محمد زاهد بدن الحسدين ال دوثري،   ،التنبي  لالر  ع   أ ل ا   ا، لالبدع
المية، عنددي بنشددره ورفددع اصددله ووقددف علددى  بعدده عددزت العطددار الحسدديني )دمشددخ: مكتددب نشددر الثقافددة اإلسدد

1949 :)150. 

 الر أل تار ا؛ الطبري، 28-25 2: ا شراف انسا ؛ البالذري،66-65 1: لالسيا ة ا مامةابن قتيبة،   (69)
 .195 – 193 2: الفت  ؛ ابن اعثم، 478 4: لالم   

المسدلمون بعدد الخريبة: موضدع بالبصدرة سدميت بدذلك الن المرزبدان قدد ابتناهدا قصدرًا خدرب بعدده، فلمدا ندزل   (70)
؛ الحميدري، 363 2: ، معهأ  الب أدااذلك بنوه وسموه الخريبة، وبالخريبة كانت واقعة الجم ، ياقوت الحموي 

 . 314: الرل  المعطار



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

568 

 

 

؛ 590 – 537 – 478 4: لالم أ   الر أل تأار ا؛ الطبدري، 61 -54 1: لالسيا أة ا مامأةابن قتيبدة،   (71)
، برواية محمد الهمل لقعةريا بن دينار العلوجي الوالبي البصري: ؛ محمد بن زك492 1: الفت  ابن اعثم، 

، د.م: مطبعددة المعددارف، 1بددن يحيددى بددن عبددد هللا بددن العبدداس الصددولي، تحقيددخ، محمددد حسددن ال ياسددين )ط
1970 :)16. 

، نقلده إلدى تأار ا اللأع   اال أالمية؛ كدارل بروكلمدان: 439 –  417 4:  لالم أ    الر أل  تأار االطبري،    (72)
؛ علددددي ظريددددف 115(: 1977، بيددددروت: دار العلددددم للماليددددين، 1عربيددددة، امددددين فددددارس ومنيددددر البعلبكددددي )طال

 .23(: 1927) بوداد، مطبعة ال رات،  البمرة تار ا مختمراالعظمي، 

 خلف بن عبد هللا الخزاعي: لم اعثر على ترجمة له. (73)
( هي صفية بنت الحدارث بدن ابدي  لحدة العبدربده صدحابية روت عدن أم المدؤمنين عائشدة )رضدي هللا عنهدا( 74)

  .603 4: تقر ب الته قبوذكرها ابن حيان بقوله إنها من التابعين، ابن حجر العسقالني، 

:  قأأأد الفر أأأد ، الع ؛ ابدددن عبدددد ربددده 338  –  335  2:  الفتأأأ  ؛ ابدددن اعدددثم،  213  2:  تأأأير ا اليعقأأأ بي اليعقدددوبي،    ( 75) 
،  الفت حأأات العربيأأة الكبأأأرى ؛ جددون بدداجون غلددوب:  229  6:  ، شأأر  نهأأ  البال أأأة ؛ ابددن ابددي الحديددد 103  3

 . 82تعريب خيري حماد )بوداد: مكتبة المثنى، د.ت(:  

 .34، انية:آ  عمرااسورة  (76)

، شأأر  نهأأ  الحديددد؛ ابددن ابددي 103 3: ، العقأأد الفر أأد؛ ابددن عبددد ربدده338 – 335 2: الفتأأ  (ابددن اعددثم، 77)
 .9 6: البال ة

: النأبال، أعأال   أ ر؛ الدذهبي، 79 1: االمامة لالسيا ة؛ ابن قتيبة، 155 5:  الطبقات الكبرى ابن سعد،    (78)
، ؛ االعظمددددي273: عمأأأأر الخ فأأأأا، الراشأأأأدقن؛ بخيددددت، 304 8: البدايأأأأة لالنهايأأأأة؛ ابدددن كثيددددر، 304 8

 .79:  مختمر تار ا البمرة

: (1966، بيدددروت: مكتبدددة المعدددارف، 2، )طالبدايأأأة لالنهايأأأةعمددداد الددددين أبدددو ال دددداء اسدددماعي  بدددن كثيدددر: (79)
8/246 . 

تاريخ ؛ يعليعس ي داعزن:  8/304:  الب اية والنهاية؛ ابن كثيم،  4/543:  تأريخ الرس  والملوكالطبمي،    (80)
لقوواهم ، لجنووة التوو ليف عالتمج ووة عالنشووم، ) ا  ال ولة العربية منذ ظهور اإلسالا إلى نهاية ال ولددة العربيددة

1958 :)95. 

 .8/246: الب اية والنهايةابن كثيم،   (81)

 .3/360: الكام  في التأريخ؛ ابن االثيم، 5/155: تأريخ الرس  والملوك( الطبمي، 82)

؛ الحباك بن قيس بن زالووح بوون  360/ 3:  الكام  في التأريخ ؛ ابن االثيم،  269/ 2:  تأريخ اليعقوبي اليعقعبم،  ( 83) 
م( ابن  683هو/ 64عهب الفدمي، ابع انيس اال يم ال شدعم صبابم صغيم، قت  يم عاقعة  مج ماهط سنة ) 

 . 373/ 1:  تقريب التهذيب بجم العسقالنم،  

، 2، )طالتنظيمددات ارجتماعيددة وارقتصددا ية فددي البصددرة فددي القددرن ارو  الهجددري( صالح اب ح الع ووم:  84)
.زيح بن جب ة بن  محاس بن قيس  سوو  ة بوون رووا م بوون ربيووح السووعحي 327(:  1969حاح: حام الط يعة،  بغ

 .1/405: ارصابةالبصمي ابح يقدا  البصم ، ابن بجم العسقالنم، 
ابع االسعح الحؤلم: هع ظالم بن ر مع بن سفيان بن زالس بن يع م بن نفاتة بن رحي، تابعم  ن اصباب  (85)

( عشدح  ع الز يفة ر ووم البحيدة عالجعاب السميع، ثقة،  زحمم، سكن البصم  ر ى ردح الز يفة ر م )
(( ِصف ِين عهع اع   ن نقط ال صووبف، تووعيم يووم البصووم  سوونة  )ابوون سووعح، 688هووو/ 69 )الطبقددات م

، وأنباء أبناء النمددان ، وفيات األعيان؛ ابع العباس ش س الحين اب ح بن ابم بكم بن ز كان7/99:  الكبر 
: تهددذيبتقريددب ال؛ ابوون بجووم العسووقالنم، 1/240(: 1968تبقيوو  ابسووان ربوواس )بيوومعي: حام الفكووم، 

 .3/340(: 1979)بيمعي:  ارعالا؛ زيم الحين الزمك م، 2/391
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؛ ربووح 327: وارقتصددا ية التنظيمات ارجتماعية، الع م،  284ع    3/280:  ارصابةابن بجم العسقالنم،    (86)
م( ابوون 702هووو/ 83المب ن بن يزيح بن قيس النزع، ابع بكم الكعيم، ثقة،  وون كبووام الثالثووة، تووعيى سوونة )

 . 2/502: تقريب التهذيبلعسقالنم، بجم ا

؛ زيوواح بوون أبووم سووفيان 4/543: تأريخ الرس  والملوك؛ الطبمي، 3/281: ارصابةابن بجم العسقالنم،   (87)
عهع زياح بن ا ية بن ربح ش س، عأ   س ية جامية البامث بن ك حه الثقفم عكووان بعحوودم يقووع  زيوواح بوون 

م( ععاله البصم  عالكعية، 664هو/  44لبق   عاعية ب  يم سنة )أبي  عبعحدم يقعح زياح بن سفيان إلى ان ا
 .2/523: ارستيعابابن ربح البم، 

 ؛ راشد الحديدي: لم اعثر على ترجمة له.32 5: الطبقات الكبرى  (88)

شأر  ؛ ذكدر بدن ابدي الحديدد: 79 1: االمامأة لالسيا أة؛ ابدن قتيبدة، 465:  نهأ  البال أةابن ابي  الب،    (89)
، 1)ط لصأايا اال أال  لالدللأة ا م  أة جمهأرة لصأايا العأر ؛ محمد نايف الددليمي: 136 3: نه  البال ة

 .111 2(: 1991بيروت: دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع، 

 حسكة بن عتاب الحيطي: لم اعثر على ترجمة له. (90)

 م اعثر على ترجمة له. عمران بن ال ض  البرهمي: ل (91)

( مياًل، ياقوت 390( مياًلم وتبعد عن كرمان )240سجستان: هي ناحية كبيرة تقع جنوب هرات على بعد )  (92)
 .190 3: ، معه  الب دااالحموي 

 ربعى بن ال اس العنبري: لم اعثر على ترجمة له. (93)

ر التميمي العنبري أبو القلدوس، ثقدة، الحصين بن ابي الحر: هو حصين بن مالك الخسخاي، وهو ابن الح  (94)
تقر أب ( عاي إلى ان قرب التسعين، ابن حجر العسدقالني، من الثانية، عم  للخلي ة عمر بن الخطاب )

 . 183 1: الته قب
 .24 3: التير ا في الكامل؛ ابن االثير، 229 1:تير اابن خياط،  (95)

قصدور وحصدون، وقدد أرسد  عبدد هللا بدن عدامر بدن كريدز زالخ: من نواحي سجستان وهي رستاق كبيدر فيده   (96)
م( فافتتحها عنوة وسبى منها عشرة االف رجد ، يداقوت 650هد 30الربيع بن زياد بن الحارث إلى زالخ سنة )

 .127 3: ، معه  الب دااالحموي 

 .264 3: التير ا في الكامل؛ ابن االثير، 229 1ابن خياط، تاريخ:  (97)

بقرب الرقة على شا يء ال رات من الجانب الوربي بين الرقة وبال ، وكانت بها وقعدة   ِص ِّين: هو موضع  (98)
، معهأأأ  م(، يددداقوت الحمدددوي 657هدددد  37(  ومعاويدددة فدددي )غدددرة صددد ر سدددنة صددد ين بدددين الخلي دددة علدددي )

 .414 3: الب داا

 الر أأل تأأير ا ؛ الطبددري،93-92 1: االمامأأة لالسيا أأة؛ ابددن قتيبددة، 21 3: الطبقأأات الكبأأرى ( ابددن سددعد، 99)
؛ ابو الحسن علدي بدن الحسدين بدن علدي المسدعودي: 171 2: الفت   ؛ ابن اعثم،573  –  570 2:  لالم   

)بيددروت:  العأأر  إمبراط ر أأة؛ جدون بدداجون جلددوب: 72(: 1965)بيدروت: مكتبددة خيدداط،  التنبيأأ  لا شأأراف
  .51(: 1966دار ال تاب العربي، 

( لمدا بلوده مدا النخيلة: تصوير نخلة موضع قرب ال وفة، وهو الموضع الدذي خدرج اليده الخلي دة علدي )  (100)
 .279 – 278 5: ، معه  الب دااحص  باالنبار من قب  عامله عليها، ياقوت الحموي 

 .592 4: لالم    الر ل تار االطبري،  (101)
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:  جمهأأأرة خطأأأب العأأأر  ؛ صددد وت،  504  1:  ، شأأأر  نهأأأ  البال أأأة يدددد عدددن الخطبدددة ينظدددر ابدددن أبدددي الحديدددد للمز  (102)
1  274 . 

 الر أأأل تأأأير ا؛ الطبدددري، 93 1: لالسيا أأأة االمامأأأة؛ ابدددن قتيبدددة، 32 3: الطبقأأأات الكبأأأرى ابدددن سدددعد،  (103)
 التنبيأأأ ؛ 389 2: الأأأ  ب مأأأرلا؛ المسدددعودي، 171 2: الفتأأأ  ؛ ابدددن اعدددثم، 573 – 570 4: لالم أأأ  
 .163 – 160 3: التار ا في الكامل؛ ابن االثير، 272: لا شراف

 . 51: ، امبراط ر ة العر  ؛ جلوب 31  3:  الفت  ؛ ابن اعثم، 19-5  5:  لالم      الر ل  تير ا الطبري،   (104)

شأر  نهأ  ؛ ابدن ابدي الحديدد، 99-98 1: االمامأة لالسيا أيةللمزيد عن هدذه الرسدالة ينظدر ابدن قتيبدة،   (105)
 288 8: البال ة

  .32 – 31 3: الفت  ؛ ابن اعثم، 19-5 5: تار ا الر ل لالم   ( الطبري، 106)

( ذع الكالع: هع ايفع بن ناكعم، عقي  ايفع س يع عهع ب يمي عيكنى ب بم شمببي  أس م يم بيووا  مسووع  107)
( يط ب  ن  التعاعن  ع  لقتا  االسعح العنسم أقووام المسع  )  هللا عكان مئيساً يم قع    تبعرا عكتب الي 

  .3/82: ارستيعابذعالكالع يم الشام آزم بيات ، ابن ربح البم، 

؛ ابن االثيووم،  305  –  304/ 3:  الفتوح؛ ابن ارثم،  15/ 5؛ ع  367  -363/ 3:  والملوك   الرس    تأريخ الطبمي،    ( 108) 
 . 226/ 3:  النبالء   أعالا   سير ؛ الذهبم، 316  –  315/ 3:  التأريخ   في  الكام  

؛ ابوون بجووم 3/226: النددبالء اعددالا سددير؛ الووذهبم، 305  –  3/304:  والملددوك  الرس   تاريخالطبمي،    (109)
 .4/90: ارصابةالعسقالنم، 

هع العليح بن رقبة بن ابم  عيط القميشم عاسم ابم  عيط ابان بن ابم ر مع عاسم ابم ر مع ذكعان بن   (110)
ا ية بن ربح ش س بن ربح  ناف، عا   أمعى بني كميز، يكنى ابا عهب، كان ياسقاً قعياً شارماً كمي اً، اس م 

 .1557-4/1556: ارستيعابيعم الفتح، ابن ربح البم، 
 .1/379: مرو  الذهب؛ ال سععحي، 5/13: والملوك  الرس  يختارالطبمي،  (111)

:  الفتددوح؛ ابوون ارووثم،  64  –  255/ 5:  تدداريخ الرسدد  والملددوك ؛ الطبمي،  197/ 2:  تاريخ اليعقوبي اليعقعبم،    ( 112) 
؛  ب ووح ا ووين مالووب الطعيوو :  319/ 3:  الكام  في التاريخ ؛ ابن االثيم،  391/ 2:  مرو  الذهب ؛ ال سععحي،  2/ 4

تدداريخ صدد ر اإلسددالا  ؛ ر م يوومع :  115(:  1966بيمعي: حام االنحلس ل طبارة عالنشم،    2)ط   تاريخ العلويين 
)    الحجددان وال ولددة اإلسددالمية ؛ ابووماهيم بيحووعن:  122(:  1979)بيمعي: حام الع ووم ل  اليووين،    وال ولة ارموية 

 . 204(:  1983النشم عالتعزيع،  بيمعي:  ؤسسة الجا عة لالستيماح ع 

  1/333 :، أنساب ارارا البالذمي (113)
:  الفتددوح؛ ابوون ارووثم،  64  –  255/ 5:  تدداريخ الرسدد  والملددوك ؛ الطبمي،  197/ 2:  تاريخ اليعقوبي اليعقعبم،    ( 114) 

 . 319/ 3:  الكام  في التاريخ ؛ ابن االثيم،  391/ 2:  مرو  الذهب ؛ ال سععحي،  2/ 4

مهم عأأأة ال ثأأأا ا  للمزيدددد عدددن ت اصدددي  ال تددداب الدددذي ات قدددوا عليددده فدددي التحكددديم ينظدددر، محمدددد حميدددد هللا:    ( 115) 
 . 398-397(:  1969، د.م: دار االوسط للطباعة والنشر، 3) ط   السيا ية ل عهد النب ي لالخالفة الراشدة 

تأأار ا ؛ الطبددري، 191 2: تأأار ا اليعقأأ بي؛ اليعقددوبي، 199-196 1: ا مامأأة لالسيا أأة( ابددن قتيبددة، 116)
 الخأ ارا لالمرجئأةمحمد ابدراهيم ال يدومي: ؛395 1: مرلا ال  ب؛ المسعودي، 65-64 5:  الر ل لالم   

 .89(: 2003، القاهرة: دار ال  ر العربي، 1)ط

، ممأأنع عبأأد الأأرزاق؛ أبددو بكددر عبددد الددرزاق بددن همددام الصددنعاني: 465: نهأأ  البال أأة( ابددن ابددي  الددب: 117)
، ؛ الحدافم، النيسدابوري 157 1(: 1403، بيروت، المكتدب اإلسدالمي، 2من االعظمي )طتحقيخ حبيب الرح

النهايأأة فأأي  ر أأب ؛ مجددد الدددين أبددو السددعادات المبددارك بددن محمددد ابددن االثيددر الجددزري: 15 2: المسأأتدر 
  .؛ 444 1تحقيخ،  اهر الزاوي ومحمود محمد الطناجي )د.م: المكتب اإلسالمي، د.ت(: الىدقث لاألثر، 

 .30 2: شر  نه  البال ةابن ابي الحديد،  (118)
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 .65-64  5: أنسا  األشرافالبالذري،  (119)

دومدة الجنددل: هددو حصدن مدن أعمددال دمشدخ يبعدد عددن المديندة المندورة مراحدد م وسدمّي بدومدة الجندددل الن  (120)
 .487 2: ، معه  الب دااحصنها مبني بالجندل، ياقوت الحموي 

 .329 -326 3: الكامل في التير ا؛ ابن االثير، 68-64 5: لم   تير ا الر ل لا( الطبري، 121)

؛ الطبدددري، 123-122 3: أنسأأأا  األشأأأراف؛ الدددبالذري، 257 -256 4: الطبقأأأات الكبأأأرى ( ابدددن سدددعد، 122)
  .436: الخ فا، الراشدلا ؛ النجار، 377 7: البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 70 5: تير ا الر ل لالم   

 .377 7: البداية لالنهاية؛ ابن كثير،126-125 3: أنسا  األشرافالبالذري،  (123)

 .174-173 46: تار ا  ملا الكب ر؛ أبن عسافر، 257 4: الطبقات الكبرى ابن سعد،  (124)

 . 71  4: تير ا الر ل لالم    ؛ الطبري،  351  3:  أنسا  األشراف البالذري،    ( 125) 

: تأأأير ا الر أأأل لالم أأأ  ؛ الطبدددري، 352و  127-120 3: انسأأأا  ا شأأأرافللمزيدددد ينظدددر، الدددبالذري،  (126)
 .86: ، تير ا الدللة العربية؛ فلهاوزن 332-334 2

حروراء: هي قرية بظاهر ال وفدة تبعدد عنهدا ميلدين أي نصدف فرسدخ نزلهدا الخدوارج الدذين خرجدوا علدى الخلي دة   (127)
احمدد  مدن الدريح وهدي بالليد  كسدموم بالنهدار مدن شددة الحدرارة، ( وسدميت بحدروراء مشدتقاً علي )

بيددروت: دار  )تأأار ا اليعقأأ بياليعقددوبي، بددن يعقددوب بددن جع ددر بددن وهددب بددن واضددح 
 (1960 ،بيروت للطباعة والنشر

 .88  2: ، معه  الب داا، ياقوت الحموي 193 20: 

 ؛ 211 3: الكامأأأأل؛ المبددددرد، 368-361، 123-122 3: انسأأأأا  ا شأأأأراف ( للمزيددددد ينظددددر الددددبالذري،128)
 .253 – 252  1: ، شر  نه  البال ة؛ ابن ابي الحديد389 – 388 2: ، العقد الفر دابن عبد ربه

 .95، االية: الما دةسورة  (129)

 .6، االية: ا حزا سورة  (130)

م وكدان كثيدر البكداء عندد قدراءة هو سهي  بن عمرو بن شم  القرشي يكنى بأبي يزيد، أسلم يدوم فدتح مكدة  (131)
: ا أد ال ابأةم( ابدن االثيدر، 639هدد  18القرآن استشهد يوم اليرموك وقي  انه تدوفي بطداعون عمدواس سدنة )

 .66:   رة المىابة؛ مراد، 481 – 480 2

 -358 2: ، العقأد الفر أد؛ ؛ ابدن عبدد ربده211-200 3: الكامأل؛ المبدرد، 152 7: المسند( ابن حنب ،  132)
؛ ؛ 253-252 1: ، شأأأر  نهأأأ  البال أأأة؛ ابدددن ابدددي الحديدددد66 45 1 المعهأأأ  الكب أأأر:؛ الطبراندددي، 389

 .244 1:جمهرة خطب العر ص وت، 

 .389 -358 2: ، العقد الفر د؛ ابن عبد ربه152 7: المسند( ابن حنب ، 133)

ائددد الخددوارج الددذين خرجددوا علددى ( عبددد هللا بددن وهددب الراسددبي، مددن بنددي راسددبم وهددي قبيلددة معروفددةم وهددو ق134)
: م أأزاا ا عتأأدا م( الددذهبي، 658هددد  38( يددوم النهددروان وقتدد  فددي معركددة النهددروان سددنة )الخلي دة علددي )

، الهند: حيدر اباد الدكن، مطبعة مجل  دائرة المعارف 1) ط  لساا الم زاابن حجر العسقالني: ا؛  524 2
 . 284 3(: 1330النظامية، 



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

572 

 

 

الكامل ؛ ابن االثير، 77-76 5: تير ا الر ل لالم   ؛ الطبري،  134 1:   مامة لالسيا ةاابن قتيبة،    (135)
ا عال  بأالىرل  ؛ ابو الحجاج يوسف بن محمد بن ابراهيم االنصاري البياسي، 343-342 3:  في التير ا

 – 160 1، عمددان، د.ت(: 1، دراسددة وتحقيددخ شدد يخ جاسددر محمددد محمددود )طال اقعأأة فأأي صأأدر اال أأال 
162.  

النهدروان: هدي ثددالث نهدروان االعلددى واالوسدط واالسدد   وهدي كددورة واسدعة بددين بودداد وواسددط حدده االعلددى  (136)
( وافسددوا االرض فدي متص  ببوداد واصحاب النهروان هم  ائ ة مدن الخدوارج خرجدوا علدى االمدام علدي )

 ( حتددددددددددددددددددددددددددددددى قددددددددددددددددددددددددددددددتلهم، م( فقدددددددددددددددددددددددددددددداتلهم الخلي ددددددددددددددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددددددددددددي )658هددددددددددددددددددددددددددددددد  38سددددددددددددددددددددددددددددددنة )
 .324 5: معه  الب داا

 الخريب بن راشد الناجي: لم اعثر على ترجمة له. (137)

: تأأير ا الر أأل لالم أأ  خالددد بددن معدددان مددن وجددوه الندداس ومددن أهدد  االصددالق والبددأس والنجدددة، الطبددري،  (138)
4 94. 

معق  بن  ي  الرياحي من بني يربوع قائدد مدن الشدجعان، أدرك عصدر النبدوةم وقدد أوفدده عمدار بدن ياسدر   (139)
بدن ابدي  الدب فدي االحدواز  الى الخلي ة عمر يبشره ب تح تستر، امر الص وف يوم الجم  وولدي شدر ة علدي

 .149 3: ا صابةم(، ابن حجر العسقالني، 758هد 140توفي سنة )

:  معهأأ  الب أأداااردشددير: كددورة قديمددة مددن فددارس بناهددا اردشددير وقددد كانددت دار ممل تدده، يدداقوت الحمددوي،  (140)
1 146. 

عارضده بأصدوله    ، الكامأل المبدرد،  العباس محمد بدن يزيدد أبو ؛  414  2:  انسا  ا شراف ( الدبالذري،  141) 
 ،  ة د سدددددددددددددددددددددددديد شددددددددددددددددددددددددحا و محمددددددددددددددددددددددددد أبددددددددددددددددددددددددو ال ضدددددددددددددددددددددددد  إبددددددددددددددددددددددددراهيم    ، وعلددددددددددددددددددددددددخ عليدددددددددددددددددددددددده 

 . 113  3:  ( ت ، مطبعة النهضة مصر بال جالة، د  ، : دار النهضة للطباعة والنشر القاهرة)

  ابو جمرة الحن ي: لم اعثر على ترجمة له.142) )

مصقلة بدن هبيدرة بدن شدب  الثعلبدي الشديباني بدن بكدر بدن وائد  كدان مدن رجدال الخلي دة علدي اال انده تحدول   (143)
 .249 7: ا عال م(، الزركلي، 670هد 50الى جبهة معاوية في ص ين توفي نحو سنة )

 .80-78: الفت  ابن اعثم،  (144)

( هو محمد بن ابي بكر الصديخ، يكنى بأبي القاسم، واسم امه اسماء بنت عمي  الخثعمية، ولد فدي حجدة 145)
 ؛ ابددددن حجددددر العسددددقالني، 1366 3: ا  أأأأتيعا الددددوداع وكددددان الخلي ددددة علددددي يثنددددي عليدددده، ابددددن عبددددد البددددر، 

  .138 2:  الته قب تقر ب

: لالم أأ   الر أأل تأأير ا؛ الطبددري، 408:  أأةنهأأ  البالللمزيددد عددن هددذه الرسددالة ينظددر ابددن ابددي  الددب،  (146)
 .96 3: التير ا في الكامل؛ ابن االثير، 108-109 5

: التأار ا فأي الكامأل؛ ابدن االثيدر، 109 5:تأير ا الر أل لالم أ  للمزيد من هذه الرسالة ينظدر الطبدري،   (147)
 .742 1: ا عال  بالىرل  ال اقعة في صدر اال ال ؛ البياسي، 96-97 3

 .293 6: ، شر  نه  البال ةابن ابي الحديد( 148)



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

573 

 

 

: ا عأأال  بأأالىرل  ال اقعأأة فأأي صأأدر اال أأال ؛ البياسددي، 425 – 424 3: األشأأراف أنسأأا الددبالذري،  (149)
 .24: مختمر تار ا البمرة؛ االعظمي، 146 1

ى بدأبي هو عبد هللا بدن عدامر بدن رزارة الحضدرمي ابدن اخدي العدالء بدن الحضدرمي، يقدال لده صدحبةم يكند  (150)
: التهأأ قب تقر أأبم( ابددن حجددر العسددقالني، 657هددد  37محمددد ال ددوفي، صدددوق، مددن العاشددرة، تددوفي سددنة )

1 425. 

تحقيخ: سهي   ،برواية تقي الدين بن مخلد  ،تار ا خ يفة بن خيا ابن خياط،  عمرو خلي ةأبو  (151)
 (ت ،القومي، د  اإلرشاد مطابع وزارة الثقافة والسياحة و   ،دمشخ )زكار

: ا عأال  بأالىرل  ال اقعأة فأي صأدر اال أال ؛ البياسي، 425 – 324 3: أنسا  األشراف؛ البالذري،  23 1:  
، بيدددروت: دار 5)ط مىاضأأأرات فأأأي تأأار ا ا مأأأ  اال أأأالمية )الدللأأة ا م  أأأة(؛ محمددد الخضددري: 146 1

 .266 1(: 1988المعرفة، 

( هو صبرة بن شيمان االزدي بدن حددان بدن شدنوده مدن قحطدان رأس األزد فدي أيامده وقائددهم فدي واقعدة الجمد ، ابدن  152) 
   .  86  3: ا عال  ؛ الزركلي، 9  2:  الته قب  تقر ب حجر العسقالني،  

ضددبيعة بددن عقددال بددن محمددد بددن سددفيان بددن مجاشددع التميمدديم وهددو الددذي عقددر الجمدد  الددذي هددو أعددين بددن  (153)
( للقضدداء علددى ابددن الحضددرمي فانددت عليدده ام المددؤمنين عائشددة )رضددي هللا عنهددا( وأرسددله الخلي ددة علددي )

 .141 1: ا  تيعا فقتلوه قومه غدرًا؛ ابن عبد البر، 

اسمه فقي  بعضهم جارية بن قدامة بن مالك بن زهير، وقي   جارية بن قدامة السعدي التميمي اختلف في (154)
جارية بن قدامة بن زهير بن حصين التميمي السعدي، يعد من البصريين ويكنى بأبي ايوب وقيد  بدأبي يزيدد 

 .227 -226 1: الممدر نفس ( في حروبه؛ وهو من اصحاب الخلي ة علي )
 شريك بن االعور: لم اعثر على ترجمة له.  (155)

؛  113  –  110  5:  تير ا الر ل لالم    ؛ الطبري،  428  –  428و    424  –  423  2:  األشراف   أنسا  البالذري،    ( 156) 
 . 149  1:  ا عال  بالىرل  ال اقعة في صدر اال ال  ؛ البياسي،  364  –  360  3:  التير ا   في   الكامل ابن االثير،  

دار سدنب  أو قصدر سدنب : كدان قصدرًا قدديمًا لل درس فدي الجاهليدة، فلمدا فدتح المسدلمون العدراق صدار مل دًا  (157)
لهم ثم صدار لسدنب  السدعديم وكدان يحديط بده خنددقم وهدو يقدع فدي أرض بندي تمديم وقيد  فدي بندي سدعد، فدي 

 الر أل تأار اري، ؛ الطبد425 2: ا شأراف انسأا ؛ الدبالذري، 39 1:  الطبقأات الكبأرى البصرة، ابدن سدعد،  
 .  296 1: لالم   

؛  196  –  195   2:  األشأأراف   أنسأأا  ؛ الددبالذري،  233  1:  تأأار ا ؛ ابددن خيدداط،  39  1:  الطبقأأات الكبأأرى ابددن سددعد،    ( 158) 
ا عأأال   ؛ البياسددي، 363  –  360  3:  التأأار ا   فأأي   الكامأأل ؛ ابددن االثيددر،  79  –  70  1:  لالم أأ     الر أأل   تأأار ا الطبددري،  

 . 150  –  149  1:  بالىرل  ال اقعة في صدر اال ال 
( االحنف بن  ي  بن حصن التميمي السعدي، ابو بحر اسمه الضحاك، وقي  صخر، مخضرم، ثقة، قيد  159)

 .49: تقر ب الته قبم(؛ ابن حجر العسقالني، 691-686هد  72أو  67انه توفي سنة )

؛ صد وت، 44 6، 79-78 5: تأار ا الر أل لالم أ  ؛ الطبدري، 124 1: ا مامة لالسيا أةابن قتيبة،   (160)
 .231 1 جمهرة خطب العر :



 العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد خاص باملؤمتر    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

574 

 

 

 .343 -342 7: الكامل في التار ا؛ ابن االثير،79-78 3: تار ا الر ل لالم   الطبري،  (161)

 .527 5: البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 318 3: تار ا الر ل لالم   الطبري،  (162)
واليدددة مشدددهورة، وناحيددددة كبيدددرة مومدددورة ذات بدددالد وقدددرا ومدددددن واسدددعة بدددين فدددارس ومكددددران ( كرمدددان: هدددي 163)

  .454 4: ، معه  الب دااوسجستان وخراسان وفي شرقها مكران وفي غربها ارض فارس، ياقوت الحموي 

هو سه  بن حنيف بن وهب بن الحكم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث االوسي، يكندى بدأبي سدعد، وقيد    (164)
( فاسدخل ه ( ثم صحب الخلي ة علي )بي عبد هللا وقي  بأبي ثابت، شهد المشاهد كلها مع رسول هللا )بأ

ِ ين، ثدم واله الخلي دة فدارس اال ان  الخلي دة علدى المديندة عنددما خدرج إلدى البصدرة، فشدهد مدع الخلي دة علدي صدَّ
 .663 2: ا  تيعا م(؛ ابن عبد البر، 658هد 38اه  فارس اخرجوه عنوه، توفي سنة )

 .539 5: البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 318 3: لالم    الر ل تار االطبري،  (165)

 انسأأأا ( عدددن ابدددن عبددداس )رضدددي هللا عنهمدددا( ينظدددر، الدددبالذري، علدددي ) للمزيدددد عدددن رسدددالة الخلي دددة (166)
ا عأأأال  ياسدددي، ؛الب197 1: ، العقأأأد الفر أأأد؛ ابدددن عبدددد ربددده74 4: الفتأأأ  ؛ ابدددن اعدددثم، 169 2: ا شأأأراف

 .197 1: بالىرل  ال اقعة في صدر اال ال 

:  الفتأأ  ؛ ابددن اعددثم،  141  5:  لالم أأ     الر أأل   تأأار ا ؛ الطبددري،  170-169  2:  ا شأأراف   انسأأا  الددبالذري،    ( 167) 
 . 386  3:  التار ا   الكامل في ؛ ابن االثير، 355  4:  ، العقد الفر د ؛ ابن عبد ربه 75  4

:  انسأأا  ا شأأراف ينظددر الددبالذري،  )رضددي هللا عنهمددا( الددى ابددن عبدداس  ( )للمزيددد عددن رسددالة الخلي ددة علددي    ( 168) 
 . 197  1:  ا عال  بالىرل  ؛ البياسي،  355  4:  العقد الفر د ؛ ابن عبد ربه،  169-170  2

: العقأد الفر أد، ؛ ابدن عبدد ربده176 2: انسا  ا شأراف؛ البالذري، 414: نه  البال ةابن ابي  الب،   (169)
 .200 1: ا عال  بالىرل  ال اقعة في صدر اال ال ؛ البياسي، 357 4

( هددو عبددد هللا بددن رزيددن الهاللددي بددن مسددعود بددن مالددك االسدددي ال ددوفي، مقبددول مددن السادسددة، ابددن حجددر 170)
  .415 1:  الته قب تقر بالعسقالني، 

جازيددة وغيرهددا اسددتو نوا البصددرة وكددان أخمدداس البصددرة: وهددم خمسددة اخمدداس وهددم مجموعددات مددن  بائدد  ح (171)
بعضهم من مقاتليه فضاًل عن مشاركة بعن رجالها في ال توحات اإلسالمية خاصة بكر واألخماس الخمسة 

؛ ابدو القاسدم 355 4: ، العقأد الفر أدهم أه  العالية، وبكر بن وائد  وتمديم وعبدد القدي  واالزد، ابدن عبدد ربده
ا عأأأال  ؛ البياسدددي، 69(: 1979، بيدددروت: دار مكتبدددة الحيددداة، 2)ط ا ر  صأأأ رةابدددن حوقددد  النصددديبي: 

 فأأي  را أأة، خطأأا البمأأرة لمنطقتهأأا، صددالح احمددد العلددي: 198 1: بأأالىرل  ال اقعأأة فأأي صأأدر اال أأال 
 -92(: 1986)العراق: مطبوعات المجمع العلمي،  ا لل  اال المية العه   في لالمالية العمرانية  اح الها

97. 

 .176 2: ا شراف انسا البالذري،  (172)

، 2)ط الصددلة بددين التصددو  والتادديي ؛ كا وو   صووطفى الشوويبم: 11: ارمامددة والسياسددةابوون قتيبووة،  (173)
 .27: ، مختصر تاريخ البصرة؛ االرظ م53القاهم : حام ال عامف، ح.ي(: 

 .3/320: تاريخ الرس  والملوك( الطبمي، 174)

 .5/537: الب اية والنهاية؛ عينظم: ابن كثيم، 3/320: المص ر نفسه( 175)

 .3/327: تاريخ الرس  والملوك( 176)

  .155ع 5/143: المص ر نفسه( 177)
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؛ 1/202: ارعددالا بددالحروب الواقعددة فددي صدد ر اإلسددالا  ؛ البياسم،4/359:  ، العق  الفري ابن ربح مب   (178)
؛ ب مان ابن ابان: هووع  ووعلى رث ووان بوون رفووان 330  –  328:  وارقتصا ية  ارجتماعية  التنظيماتالع م،  

((  اشتماه يم ز ن الز يفة أبم بكم الصحي )( ثقة، تعيم سنة ،)عقي  ميم ذلك؛ ابوون 675هو/  75 )م
 .1/198: التهذيب تقريبابن بجم العسقالنم،  ؛6/148:  الطبقات الكبر سعح، 

  .88: ال ثا ا السيا ية؛ وينظر: حمادة، 692-691 4: ، شر  نه  البال ة( ابن ابي الحديد179)

 .4/150: الفتوح( ابن ارثم، 180)

 الوثددائ ؛ ب وواح ، 692-4/691: ، اددرح نهددب البال ددةل  زيح رن هذه المسالة ينظم، ابوون ابووم البحيووح  (181)
 .88: السياسية

تدداريخ ؛ اليعقووعبم، 127/ 1:  ارمامة والسياسة؛ عينظم: ابن قتيبة،  6/295:  الطبقات الكبر ( ابن سعح,  182)
  .2/22: اليعقوبي

 . 127/ 1:  ارمامة والسياسة ( ابن قتيبة،  183) 

: ، شأأر  نهأأ  البال أأة؛ ابددن ابددي الحديددد908 4و  111 2: ، العقأأد الفر أأد( للمزيددد ينظددر ابددن عبددد ربدده184)
 .101-92 3: جمهرة خطب العر ؛ ص وت، 53؛303 6و  105 2

 . 75  1:  ا  تيعا  ؛ ابن عبد البر،  89  4:  ا شراف  انسا  ؛ البالذري،  187  1: تار ا ( ابن خياط،  185) 
، تحقيددخ، علددي بأأدا ع السأأ ك فأأي بأأدا ع الم أأك(عبددد هللا محمددد بددن علددي بددن محمددد بددن مسددعود بددن االزرق: 186)

 .372 1(: 1970سامي النشار )الجمهورية العرا ية: دار الحرية للطباعة والنشر، 

( هددو فضددالة بددن عبيددد هللا بددن نافددذ بددن  ددي  االنصدداري االوسددي، أول مددا شددهد أحددد، ثددم نددزل دمشددخ وولددي 187)
 . 119 2: الته قب تقر بم( وقي  قبلها؛ ابن حجر العسقالني، 654هد  58اءها، توفي سنة )قض

 الر أأل تأأير ا؛ الطبددري، 86 4: األشأأراف أنسأأا ؛ الددبالذري، 191 1: نسأأب قأأر ش( المصددعب الزبيددري، 188)
 تأأأير ا؛ حسدددن ابدددراهيم حسدددن:459-458 3: التأأأير ا فأأأي الكامأأأل؛ ابدددن االثيدددر، 232-227 5: لالم أأأ  

)القددداهرة: مكتبدددة النهضدددة المصدددرية، مطبعدددة المحمديدددة، اال أأأال  السيا أأأي لالأأأدقني لالجقأأأافي لا جتمأأأاعي 
)بوددداد: دار ال تددب  الدللأأة العربيأأة اال أأالمية )الخالفأأة ا م  أأة(؛ رشدديد عبددد هللا الجميلددي: 180 1د.ت(: 

 . 157(: 2001للطباعة والنشر، 
: أنسأأأا  األشأأأراف؛ الدددبالذري، 191: نسأأأب قأأأر شللمزيدددد عدددن هدددذه الحملدددة ينظدددر، المصدددعب الزبيدددري،  (189)

 ؛367 4: ، العقأأأأأد الفر أأأأأد؛ ابدددددن عبدددددد ربددددده232 – 227 5: تأأأأأير ا الر أأأأأل لالم أأأأأ  ؛ الطبدددددري، 86 4
: الزا رةالنه   ؛ ابن توري بدردا، 268 2: نهاية ا ر ؛ النويري، 459 3: الكامل في التير اابن االثير، 

)بوددداد: دار  تننيمأأات الهأأيش فأأي العمأأر اال أأالمي فأأي العمأأر ا مأأ ي ؛ خالددد قاسددم الجنددابي: 135 1
الدللأة لبيد ابراهيم احمد وعبدد الواحدد ذندون  ده وعبدد القدادر سدليمان المعاضديدي: ،  195(:  1986الحرية،  

 . 155(: 1992بحث العلمي، )بوداد: وزارة التعليم العالي وال العربية اال المية في العمر ا م ي 
 .459 -458 3: الكامل في التير اابن االثير،  (190)

 .173) بير وت: دار الجي ، د.ت(:  حبر ا مة عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنهما(،محمود شلبي:  (191)

( هو عتبة بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود الهذلي، يلقب العمي  المسعودي، ال وفي، ثقة، من 192)
  .4 2: الته قب تقر بالسابعة، ابن حجر العسقالني، 

 . 146   13:  ، لساا العر  الخوان، والخواُن وهي المائدة التي يوضع عليها الطعام عند االف ؛ ابن منظور   ( 193) 
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؛ ال لْ َ : الصددر فدي كد  شديء وقيد  مدا بدين الترقدويين، وقيد  174-173 2:  اليعق بي  تار االيعقوبي،    (194)
 .596 13: ، لساا العر هو با ن الّزوَر، ابن منظور

 . . 243  1:  ا خبار الط ا  الدينوري،    ( 195) 

؛ ابدو القاسدم علدي بدن الحسدن هبدة 383 5: الر ل لالم    ( للمزيد عن هذه الرواية ينظر، الطبري، تداريخ196)
، هذبه ورتبه عبد القادر بن احمدد بدن مصدط ى بدن عبدد ته قب تار ا ابن عساكرهللا الشافعي ابن عسافر: 

الددرحيم بددن احمددد الرومددي الدمشددقي الحنبلددي، دقددخ علددى  بعدده احمددد عبيددد )دمشددخ: المكتبددة العربيددة، د.ت(: 
  .164 8 :البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 167 1

جمهأرة خطأب  ؛ ص وت،  39-38  4:  الكامل في التار ا ؛ ابن االثير،  383  5:  تار ا الر ل لالم    الطبري،    ( 197) 
 . 36-35  2: العر  

تأار ا  ؛ الطبدري،  244:  ا خبأار الطأ ا  ؛ الددينوري،  15  4:  انسأا  ا شأراف للمزيد عن ذلك ينظر، الدبالذري،    ( 198) 
؛ ادريددد  بدددن عمددداد الددددين بدددن الحسدددن القريشدددي:  88-86  2:  مأأأرلا الأأأ  ب ؛ المسدددعودي،  4  5:  الر أأأل لالم أأأ   

 . 93(:  1983، تحقيخ مصط ى غالب ) بيروت: دار التراث ال ا مي،  ع  ا ا خبار لفن ا ا ثار 

؛ ابدددن االثيدددر، 86  3: مأأأرلا الأأأ  ب؛ المسدددعودي، 475 – 474 5: تأأأار ا الر أأأل لالم أأأ  الطبدددري،  (199)
؛ ابددن 14 2: ا عأأال  بأأالىرل  ال اقعأأة فأأي صأأدر اال أأال ؛ البياسددي، 39 – 38 4: التأأار ا الكامأأل فأأي

 . 64 8: البداية لالنهايةفثير،  

:  ا عأأأال  بأأأالىرل  ال اقعأأأة فأأأي صأأأدر اال أأأال  ؛ البياسدددي،  475  –  474  5:  تأأأار ا الر أأأل لالم أأأ   ( الطبدددري،  200) 
2  14 . 

تأأأير ا ( للمزيددد عدددن رسددالة يزيدددد وجدددواب وخطبددة ابدددن عبدداس )رضدددي هللا عنهمدددا( بالندداس ينظدددر اليعقدددوبي، 201)
  .147 8: البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 244 -243 1:  اليعق بي

 .164 8: البداية لالنهاية؛ ابن كثير، 244 1:  تير ا اليعق بي( اليعقوبي، 202)

 : تأأأأأأير ا اليعقأأأأأأ بي ( للمزيددددددد عددددددن رسددددددالة يزيددددددد وجددددددواب ابددددددن عبدددددداس )رضددددددي هللا عنهمددددددا( ينظددددددر اليعقددددددوبي،  203) 
ال ثأا ا  ؛ حمداده،  318  3:  الكامأل فأي التأار ا ؛ ابن االثيدر،  18  2:  انسا  ا شراف ؛ البالذري،  250  -248  2

   . 213  –  211:  السيا ية 

   .222 2: الر ل لالم    تار ا؛ الطبري، 76 1: ا مامة لالسيا ة( ابن قتيبة، 204)
، تحقيددخ رشدددي أخبأأار م أأة لمأأا جأأا، ف هأأا مأأن ا ثأأارابددو الوليددد محمددد بددن عبددد هللا بددن احمددد االزرقددي:  (205)

فأأي منأأز  ؛ محمددد حسددين هيكدد : 218و  206-204 1الصددالح مددال حسددن ) د.م: دار االندددل ، د.ت(: 
 .21 – 212(: 1957، د.م: مكتبة النهضة المصرية، 3)ط ال حي

 .206 1: أخبار م ةاالزرقي،  (206)

( المعددروف بددأبي القاسددم محمددد بددن الحنفيددة المدددني  محمددد بددن الحنفيددة: هددو محمددد بددن علددي بددن ابددي  الددب )   (207)
فا مددة الزهددراء )رضددي هللا  ونسددب المدده قولدده بنددت جع ددر الحنفيددة تميددز لدده عددن اخويدده الحسددن والحسددين الن امهمددا  

م( وكددددان كثيددددر العلددددم والددددورع وال قدددده عددددالم تددددوفي فددددي حدددددود  632هددددد   11( المتوفيددددة ) عنهددددا( بنددددت رسددددول هللا ) 
؛ ابددن  174  3:  ح يأأة ا لليأأا، ؛ ابددو نعدديم االصددبهاني،  92-91  5:  الطبقأأات الكبأأرى م(؛ ابددن سددعد،  700هددد  80) 
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،  فتأأالي ع مأأا،  رناطأأة د بددن محمددد بددن سددراج االندلسددي،  ؛ ابددو القاسددم محمدد169     4:  لفيأأات ا عيأأاا خل ددان،  
؛ ابدن حجدر العسدقالني،  292  2(:  2000جمع ودراسة وتحقيدخ محمدد ابدو االحقداف ) ابدو ظبي،المجمدع الثقدافي،  

) دمشدددخ: المطبعدددة  معهأأأ   با أأأل العأأأر  القديمأأأة لالىدقجأأأة  ؛ ؛ محمدددد رضدددا كحالدددة،  192  2:  تقر أأأب التهأأأ قب 
 232 2الهاشمية، د.ت ( :

 . 353  2:  الكامل في التار ا أبن األثير،    (208)

 .  253  2: الكامل في التار ا ؛ ابن االثير،  194  3؛ المبرد، ال ام : 330  1: تار ا   أبن خياط،   ( 209) 

؛ مجهددول  194  3  الكامأأل: ؛ المبددرد،  261  2:  تأأير ا اليعقأأ بي ؛ اليعقددوبي،  100  5:  الطبقأأات الكبأأرى ابددن سددعد،    ( 210) 
 . 253-248   2:  الفت   ؛ ابن اعثم،  99: اخبار العباس لللده المؤلف، 

المنتقأ  فأي اخبأار ا   ابو عبد هللا محمد بن اسحاق ال افهي، كتداب  ( كثير: هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، 211)
بدن عبدد هللا بدن أبدي ؛ وقيد  أنده كثيدر 342 3: )بيروت: مكتبة خياط، د.ت( القرى ل ي منتخبات من تار ا م ة  

جمعدة بددن خزاعدة وكنيتدده ابدو صددقر كدان شدداعرًا ألهد  الحجدداز وكاندت لدده منزلدة عنددد قدرين، محمددد بدن سددالم 
، قددرأه ابددو فهددر محمددد شددافر )القدداهرة: المؤسسددة السددعودية بمصددر، د.ت( طبقأأات فىأأ   اللأأعرا،الجمحددي: 

  .345الس ر االول: 

 .194 3: الكاملالمبرد،  (212)

عامر بن وائلة بن عبد هللا بدن عمدرو بدن جحدن الليثدي، يكندى بدأبي الط يد ، وربمدا شدم  عمدرا، ولدد هو    (213)
م( 728هدد  110( وروا عن أبي بكر وعمر )رضي هللا عنهمدا(، وقدد تدوفي سدنة )عام ُأحد، ورأا النبي )

تقر أأأب ؛ ابددن حجدددر العسددقالني، 457 5: الطبقأأأات الكبأأرى وهددو اخددر مددن مدددات مددن الصددحابة؛ ابدددن سددعد، 
 .389 1: الته قب

المختدار بددن أبدي عبيددد الثق دي، كددان والدده االميددر أبدا عبيددد  بدن مسددعود بدن عمددر بدن عميددره بدن عددوف بددن  (214)
( ( ولددم نعلددم لدده صددحبة، اسددتعمله الخلي ددة عمددر )عنتددره بددن عددوف مددن ثقيددف قددد اسددلم فددي حيدداة النبددي )

عبيددددم ويعدددد مدددن أفدددابر ثقيدددف وذوي الدددرأي علدددى الجدددين الدددذي حدددرر العدددراق واليددده تنسدددب واقعدددة جسدددر ابدددن 
( اال ان ابدن الزبيدر وال صاحة والشجاعة والدهاء فيهم، سار من الطائف إلى مكة بعد استشدهاد الحسدين )

 ددرده فجدداء إلددى ابددن الحنفيددة فددأغراه بالخالفددة ل ددن ابددن عبدداس )رضددي هللا عنهمددا( نصددح ابددن الحنفيددة بعدددم 
 .449   4: الكامل في التار اه يريد تحقيخ غايته؛؛ ابن االثير، االنجرار وراء اغراء المختارم الن

:  المنتقأأأ  ؛ ال دددافهي،  306  –  305  3:  البدايأأأة لالنهايأأأة ؛ ابدددن كثيدددر،  253-248  2:  الفتأأأ   ( ابدددن اعدددثم،  215) 
؛ عائدذ: كدان عبدد هللا بدن الزبيدر يددعى العائدذ النده عداذ بالبيدت؛    243":  عبأدهللا بأن عبأاس ؛ الشويعر، " 31  2

   . 306-305  3:  البداية لالنهاية ؛ ابن كثير، 304  3 الكامل: المبرد، 

 .306 8: لالنهاية البداية؛ ابن كثير، 265 3: الكاملالمبرد،  (216)

وهي مدينة جليلدة القددر علدى سداح  البحدر    م وهي أول حد الحجاز   م ة: في  ريخ مكة، احا ها هللا من مصر ل إي   ( 217) 
واهلهدا اخدالط مدن النداسم وسدميت بهدذا االسدم نسدبة إلدى ايلدة بندت مددين    حجداج والمودرب وبهدا التجدارة ال بها تجتمدع  

 . 70:  الرل  المعطار وهي القرية التي كانت حاضرة البحر في القرآن وهي العقبة حاليًا، الحميري،  
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  الم ل؛ ابو ال تح محمد بن عبد ال ريم أبي بكر الشهرستاني: 103-102 5: الطبقات الكبرى سعد، ابن  (218)
 . 50(: 1983، )بيروت: دار المعرفة، لالنىل

: التأار افدي  الكامل؛ ابن االثير، 253-248 4: الفت  ؛ ابن اعثم، 262 2:  اليعق بي  تار االيعقوبي،    (219)
 .294 2: ال ابة ا د؛ 54 4

 ،عمددر عبددد السددالم تدددمري  ،تحقيددخ ،تأأار ا اال أأال  للفيأأات الملأأا  ر لاألعأأال الددذهبي،  (220)
 .160 2: (1998بيروت: دار ال تاب العربي، )


