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هـ. ففي ذي 63، أّول احلروِب الداخلّيِة بني املسلمني، بني عليٍّ عليه السالم والناكثني يف العام اجلمل، حرب
ّتفَق أهُل املدينِة على هذا األمِر وأصّروا السالم زماَم اخلالفة، بعد أِن اعليه  مام علّيتوّلى اإلهـ 63احلّجة من العام 

وبايعه اجلميع باستثناء القّلِة العثمانّيِة اهلوى، وقد فّر عدٌد من املعارضني إىل  ،كعليه، على الرغم من عدم رغبته يف ذل
ُة بُن عبيِد اهلل والزبري بُن العّوام، الصحابّيان املعروفان، اللذان كانا مرّشَحني للخالفة فقد بايعا حأّما طل الشام ومّكة.

ًئا: إّن هذا األمَر ه مشلولًة، قال أحدهم وقد رأى يف ذلك فأًلا سّي، وكانت يداإلمام، وقيل أّن طلحَة كان أّوَل املبايعني
، ةهنج البالغ(. كان طلحُة والزبري الطاحمان إىل اخلالفة )463-424، ص4الطربّي، مج ←لن يصل إىل خواتيمه )

ركاه يف احلكم، ( يتوّقعان بعد مبايعِة عليٍّ عليه السالم أْن يشا433، 436، ص4الطربّي، مج ←أيًضا  ؛144 اخلطبة
أو على األقل يتوىّل كلٌّ منهما واليًة من الواليات، قد طلبا أْن يوّليهما اإلماُم املصَرين البصرة والكوفة )أو العراق 

 (.464، 424، ص4؛ الطربّي، مج32-31، ص1واليمن(، لكّن اإلمام رأى أّنهما غري جديَرين بذلك )ابن قتيبة، مج

إلمام عليٍّ عليه السالم اخلالفَة، وقد أحّس طلحُة والزبري أّن الناَس قد انصرفوا عنهما، بعد أربعة أشهٍر من توّلي ا
الشاَم أو العراق،  نومل يعد هلما من شأٍن يف املدينة، استأذنا اإلماَم بالذهاب إىل مّكة ألداء الُعمرة، فقال هلما، رّبما تبغيا

يف األرض، ولن  سادفواإلوأقسما باهلل أّنهما لن يعمال على إثارِة الفتنِة داء الُعمرة، أفكان رّدمها أّنهما ال يريدان سوى 
، 4؛ الطربّي، مج134، ص2رّي، مجينكثا البيعَة، فقال اإلمام: إّنهما ال يريدان العمرة، بل الغدر ونكث البيعة )البالُذ

 (.223، 133؛ املفيد، ص444، 424ص

أن  د ذهبت إىل مّكة ألداِء الُعمرِة،*، اليت كانت قبل مقتل عثمان قلتحقيق أهدافهما طلب طلحة والزبري إىل عائشة
من أصحاِب عليٍّ وقادته املقّربني. وقد  -بزعمهما-تعاوهنما يف املطالبة بدِم عثمان، واالنتقام من قاتليه، الذين أصبحوا

، 4؛ الطربّي، مج144؛ الدينورّي، ص134، ص2رّي، مجاستجابت عائشة يف هناية املطاف لطلبهما )البالُذ
 (.423، ص4؛ ابن األعثم الكويّف، مج431، 444-444ص

بدعوهتما إىل األخذ بثأر عثمان، لكّنهما، كما يقول  على الرغم من أّن طلحة والزبري قد خرجا على طاعة اإلمام
قد اّدعيا أّنهما تابا، (. ل444، ص4اإلمام علّي عليه السالم، مها من قتَل عثمان ]بتحريضهما الناَس عليه[ )الطربّي، مج

يف ما  االذي ُقتل مظلوًما، وأن جيعال اخلالفَة شورى، كشورى عمر، ويتفقو ثمانعاالنتقام لوتكفرًيا عن ذنبهما يريدان 
، 2مج ؛ البالُذرّي،34، 33، ص1بينهم على اخلليفة. طلبا أيًضا إىل عائشة أْن تعلَن هذا األمَر على املأل )ابن قتيبة، مج

(. اّدعيا أيًضا تسويًغا لنكثهما أّنهما بايعا خائَفني مكرَهني لذلك ليس يف ذّمتهما عهٌد يفرض 134-136، 134ص
(. قال اإلمام: 432، 434، 463، 461-424، ص4؛ الطربّي، مج134، ص2عليهما طاعَة اإلمام )البالُذرّي، مج
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عليها بأمر ُيعرف، وإّلا فليدخْل يف  يعة واّدعى الوليجة، فليأِتبالب الزبري يزعم أّنه قد بايع بيده ومل يبايع بقلبه، فقد أقّر إّن
 (.4، اخلطبة هنج البالغةما خرج منه )

( كالزبري يريد اخلالفَة 44-44، ص1ابن الكليب، مج ←طلحة أيًضا وهو من بين َتْيم* عشرية أيب بكر ) كان
عائشة فقد كانت حني ُقتل عثمان تأمل وتعتقد أّن طلحة (. أّما 144، اخلطبة هنج البالغةحساًبا لغريه )لنفسه، وال يقيم 

الذي سيتوّلى اخلالفة بعد مقتل عثمان، فأسرعت بالعودة إىل املدينة، ويف أثناء الطريق مسعت أّن الناس قد بايعوا  هو
إّن عثمان قد عليًّا، فعادت أدراجها إىل مّكة، وأعلنت ندمها على حتريضها الناَس على عثمان، وخاطبت الناس بقوهلا 

بثأره، وأخذت تؤّلبهم على اإلمام وتدعوهم إىل قتال غوغاء املدينة، جميبًة من  ل مظلوًما، ودعْت أهَل املدينِة لألخذتُق
اعترَض عليها وذّكرها بأّنها هي اليت كانت حتّرض على قتل عثمان )نعَثٍل، حبسب قوهلا(، بقوهلا إّنهم استتابوه مّث قتلوه 

؛ املفيد، 434-434، 434-444، ص4؛ الطربّي، مج133، ص2؛ البالُذرّي، مج32، ص1ابن قتيبة، مج)
أّما الزبري فهو ابن عّمِة النيبِّ صّلى اهلل عليه وآله وسّلم واإلمام علّي وزوج أمساء بنت أيب بكر أخت  (.224-224ص

ابن األثر،  ←زبري وإشعال نار الفتنة )ه عبد اهلل، كان له الدور األساس يف جعِل عائشة تصحُب طلحَة والعائشة، وابُن
، هنج البالغة، كارهًة له )(. عائشة نفسها كانت حاقدة على علي246ٍّ-242، ص6، مج234-244، ص2مج

-134املفيد، ص ←؛ لالّطالع على أسباب هذا البغض )134، ص3، مج344، ص4؛ الطربّي، مج133اخلطبة 
ا إىل االنضمام إىل طلحة والزبري؛ وهكذا فإّن طلحة والزبري (، وهذا ما دفعها أيًض423-464، 444-412، 134

جة أّم املؤمنني، وزو دون عائشة،الذين كانوا يعلمون أّن أمَرهم لن يصَل إىل أيِّ نتيجٍة من -ومن معهما من الناكثني 
؛ املفيد، 431-434، ص4قد وّفقوا يف إقناعها وجنحوا جناًحا عظيًما )الطربّي، مج -النيّب، الوجيهة لدى الناس

 (.224-223ص

عثماَن على مّكة أّوَل املستجيبني لدعوة عائشة، وتبعه يف ذلك بنو أمّية  مّي، عامُلَرْضاهلِل بُن عامر احَل كان عبُد 
 ن بنن املدينة إىل مّكة بعد قتل عثمان )كسعيد بِن العاص، ومروان بن احلكم، وعبد الرمٰحمالذين كانوا قد هربوا 

رية بن ُشعبة، والوليد بن ُعقبة(، وأخذ املغرية بُن شعبة حيّرض الناَس على الثأر لعثمان، وقدَم عليهم من عّتاب، واملغ
ريز، ومن اليمن يعلى بُن أمّية بأمواٍل وإبل )بناًء على بعض الروايات ستمائة بعري وستمائة ُكالبصرِة عبُد اهلل بن عامر بن 

، ال سّيما أولئك الذين كانوا بيت عائشة، اليت استقطبت كلَّ أعداء اإلمام ألف درهم أو دينار(، واجتمعوا كّلهم يف
عليهم عبد اهلل بن عامر أن يتحّركوا حنو  خيافون أن يستردَّ اإلماُم منهم حقوَق املسلمني. اتفق اجملتمعون، كما أشار
لن يقدروا على مواجهة أهل املدينة. فضًلا  البصرة )خمالًفا بذلك رأَي عائشة اليت اقترحت أن يذهبوا إىل املدينة(، ألّنهم

عن أّن أهل البصرة كانوا من مؤّيدي طلحة والزبري، وكان لعبد اهلل أنصاٌر فيها. كان طلحة والزبري يأمالن أن حتّرض 
ن إىل البصرة، عائشُة البصرّيني كما حّرضِت املّكّيني. أعّدوا العّدَة وأعلن املنادي أّن أّم املؤمنني وطلحة والزبري يتوّجهو
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ه ثالثة آالف، ومن يريُد نصرَة اإلسالم وحماربة املارقني والثأَر لعثمان فليتحّرْك معهم. ويف النهاية حتّرك جيش عديُد
؛ 434، 432-444، ص4؛ الطربّي، مج134-134، ص2تسعمائة منهم من أهل مّكة واملدينة )البالُذرّي، مج

 (.224؛ املفيد، ص142، ص6املسعودّي، مج؛ 436، ص2م الكويّف، مجثاألع ابنقاِرْن 

معاوية أيًضا وايل الشام، الذي كان قد رفع شعار املطالبة بدم عثمان، كتب إىل الزبري رسالًة يدعوه فيها خداًعا أن 
الصحابِة خمالفًة واضحًة  (. كان خروج عائشة بنظر كبار146، ص2يأيَت إىل الشام فيبايعه هو وأهلها )البالُذرّي، مج

؛ ابن 444، ص4مج الطربّي، ←من سورة األحزاب اليت تأمر نساء النيب صراحًة أن يوقرَن يف بيوهتّن ) 66ها لآلية من
(. من بني زوجات النيب صّلى اهلل عليه وآله وسّلم 444-446، 434، 434، 434-433، ص2مج األعثم الكويّف،

، 431، ص4ا عبُد اهلل بن ُعَمر )الطربّي، مجاستجابت حفصة لدعوة عائشة، وأرادت أن ترافقها، فمنعها أخوه
(، وسعت إىل 134، ص2(. أّما أم َسَلمة فقد دعِت الناَس إىل تقوى اهلل، وطاعة عليٍّ عليه السالم )البالُذرّي، مج434

قول رسول اهلل ، وأنِت كنِت أشّد الناِس عليه، وذّكرهتا بعثماَن تطالبني قة الناكثني، وقالت هلا: َأِبدِممنع عائشة من مراف
صّلى اهلل عليه وآله وسّلم عن عليٍّ عليه السالم وواليته وخالفته، وكان جواُب عائشة أّنها تريد اإلصالح بني املسلمني، 

-434، ص2وجرباَن موقفها السابق من عثمان، ورفضت نصيحتها )البالُذرّي، م.ن، ص.ن؛ ابن األعثم الكويّف، مج
لك، أرسلت أّم َسَلمة رسالًة إىل اإلمام ختربه مبا جيري، وبعثت ابنها ُعَمَر لنصرته (. بعد ذ264-263؛ املفيد، ص433

، 134، ص2؛ قارن البالُذرّي، مج432-431، ص4؛ الطربّي، مج433-433، ص2مج ،)ابن األعثم الكويّف
ى اهلل عليه وآله وسّلم هي ، اللذين ذكرا أّن أّم الفضل بنَت احلارث زوجَة العّباس عّم النيّب صّل431، ص4والطربّي، مج

، ذكر رسالَة أّم َسَلمة، وذكر أيًضا رسالة أّم 434-433، ص2اليت كتبت الرسالَة إىل اإلمام؛ ابن األعثم الكويّف، مج
 ، َنَسَب الرسالَة إىل ُقثم بِن العّباس(.32، ص1الفضل؛ ابن قتيبة، مج

 بل  املدينَة خرُب احتجاج أهل مّكة ومعارضتهم له، فأعلن ضمن كان اإلمام ُيِعدُّ العّدَة حملاربة معاوية وأعوانه، حني
خطبٍة له، أّن هؤالء إْن اكتفوا هبذا القدر من املعارضة فإّنه لن حيارهبم، لكْن حني بلَغه أّنهم متوّجهون حنو البصرة، استعّد 

ن خمالفتهم واعتراضهم، ال جيب أن يقلقنا لقتاهلم، وقال إْن فعلوها سيختلُّ حبُل األمن، لكّن بقاءهم بيننا على الّرغم م
 (.443-443، ص4)الطربّي، مج

ديناًرا )ويف رواية يف مّكة بثمانني  منيةركبت عائشة اجلمَل املسّمى عسكًرا، الذي كان قد اشتراه هلا يعلى بن 
اجلمل. (؛ هلذا السبب ُسّميت احلرب حرب 344، 434-433، قارن ص 432، ص4 دينار( )م.ن، مجأخرى مائيت

بن شعبة الثقفّي وسعيد بن العاص، بعد أن ابتعدا مقدار منزلة عن مّكة، تشاورا يف أمرمها إْن كانا سيتابعان  ّما املغريةأ
إىل بين ثقيف العودة أيًضا؛ كذلك قال سعيد  وطلباملسري أم يعودان من حيث أتيا، املغريُة الداهيُة اختذ قراًرا بالعودة 
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ّن الذين حيملون على عواتقهم ِوزر الدماء، إ –صهر عثمان، وأحد املطالبني الرئيسّيني بدمه  -وّي ملروان بن احلكم األم
(. وأّما عبد اهلل 436، ص4يعلون اجلمال، اقتلهم، وعد إىل بيتك، وال تعّرَضنَّ نفسك للقتل، وعاد إىل مّكة )م.ن، مج

، وبقي يف مّكة. ومن أبناء الزبري مل يرافقه سوى ابنه عبد اهلل، بن ُعَمَر فقال إّنه واحٌد من أهل املدينة رأُيه من رأيهم
 (.434، 434، ص4ورافَق طلحَة ابُنه حمّمد )م.ن، مج

يف الطريق بني مّكة والبصرة، مّروا مباٍء ُيدعى احلوأب، فنبحتهم كالُبه، ومّلا مسعت عائشة النباح وعلمت أّنه ماُء 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم لنسائه، كيف بإحداُكّن إذا نبحتها  احلوأب، قالت رّدوين، فقد تذّكرت حديَث

كالب احلوأب. فقال هلا عبد اهلل بن الزبري )ويف رواية أخرى طلحة والزبري( إّنه كذب، هذا ليس ماء احلوأب، وجاؤوا 
؛ 134-134، ص2ُذرّي، مجهلا خبمسني رجًلا من بين عامر شهدوا وأقسموا أّن هذا املاء ليس ماء احلوأب )البال

 (.146-142، ص6؛ املسعودّي، مج434-434، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، نج434، 434، ص4الطربّي، مج

حني صار املعترضون قريًبا من البصرة، أرسلت عائشة عبد اهلل بن عامر ومّحلته رسالًة إىل مجاعة من وجوه البصرة، 
، 4؛ الطربّي، مج134، ص2 ُحَفْير أو َحفر أيب موسى )البالُذرّي، مجفدخلها متخّفًيا، ووصلت عائشة ومن معها إىل

البصرة، أرسَل عثماُن بُن ُحَنْيف )أمري البصرة من قبل علّي عليه السالم(، عمران بَن ُحَصْين  بل  اخلرُب ـّا(. ومل431ص
 بادروار أهل األمصاّن الغوغاء من وأبا األسود الدؤيّل إىل عائشة، ليسأالها عن سبب مسريها وخمالفتها، فأجابتهما إ

بالعدوان، وسفكوا الدم احلرام وقتلوا خليفة املسلمني، واستحّلوا البلد احلرام والشهر احلرام، وأخذوا املاَل احلرام، وقد 
م أْن تقّر صّلى اهلل عليه وآله وسّل ِجئُت ألستنهَض أهَل البصرة، فذّكراها بأمِر اهلل عّز وجّل أّن عليها كسائر نساء النيب

يف بيتها. وقال طلحة والزبري أيًضا إّنهما يطالبان بدم عثمان، وإّنهما بايعا عليًّا عليه السالم مكرَهني )البالُذرّي، م.ن، 
 (.432-431، ص4ص.ن؛ الطربّي، مج

مام، يتصّدى هلم أمَر اإلماُم عثماَن بن ُحَنْيف أن يدعو املعارضني إىل طريق احلّق، وإن مل يقبلوا، إىل حني وصول اإل
(. نادى عثمان بالناس وأمرهم أْن يتجّهزوا ويستعّدوا للحرب. وأقبلت عائشة ومن معها حّتى انتهوا 34، ص)اإلسكايّف

 أن ن أراداحلَموّي، ماّدة "ِمْرَبد"(، وخرج إليها من أهل البصرة َمـِْرَبد )موضع كبري ومشهور يف البصرة؛ ياقوت إىل امل
رت . مّث خطبت عائشة بصوهتا اجلْهَورّي، وذكطلحة والزبري حيّرضان الناس على املطالبة بدم عثمانمعها، وأخذ  يكوَن

خذت حتّرض الناس على عليٍّ عليه السالم، وأّن اخلالفة جيب أن تكون شورى، فافترق أصحاب قتَل عثمان ظلًما، وأ
وأقبل جارية بن قدامة السعدّي، أحد أصحاب علّي عثمان بن ُحَنْيف فرقتني، فرقة مالت إىل عائشة وآخرون بقوا معه. 

عليه السالم على عائشة ناصًحا، وقال: يا أمَّ املؤمنني، واهلل لقتل عثمان أهوُن من خروِجك من بيتك على هذا اجلمل 
 وأقبل ُحَكْيُم بن َجْبلة*، قائد الفرسان يف جيش عثمان بن امللعون، عرضًة للسالح، فهتكت سترك وأَبحت حرمك.
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* وبدأ بقتال أصحاب عائشة، وأشرف أهُل الدوِر مّمن كان له يف أحد الفريقني هوى فرموا اآلخرين باحلجارة. ُحَنْيف
وأصحاب عائشة قتاًلا شديًدا من طلوع الشمس إىل الزوال، يف ناحية أصحاب عثمان بن ُحَنْيف ويف اليوم التايل تقاتل 

رزاق( يف زابوقة )موضع قرب البصرة(، وكثر القتُل يف أصحاب عثمان بن ُتسّمى دار الرزق )مدينة الرزق/ قرية األ
يس(؛ فلّما أرهقتهم احلرب تنادوا إىل الصلح قُحَنْيف )نقًلا عن املفيد، ُقتل على األقّل مخسماية من قبيلة عبد ال

ينهم (. وكتبوا ب244-244؛ املفيد، ص434، 434-436، ص4؛ الطربّي، مج131-34، ص2البالُذرّي، مج)
الطرقات، وتبقى دار ضهم يف السوق وال يف كتاًبا، أن يوقفوا القتال، إىل أْن يأيت علّي عليه السالم، وأن ال يتعّرضوا لبع

ّرق الناس، فاإلمارة وبيت املال واملسجد بإمرة عثمان بن ُحنيف، ويقيم طلحة والزبري وأنصارمها حيث يشاؤون. مّث ت
؛ ابن األعثم 131، ص2البالُذرّي، مج؛ 34، ص1؛ ابن قتيبة، مج144اط، صووضعوا أسلحتهم )خليفة بن اخلّي

(، برواية عن سيف بن عمر، قرار 434-434، ص4(. أورد الطربّي )مج244؛ املفيد، ص434، ص2الكويّف، مج
املدينة يسأل  بن ُسور إىل روايته أّن الفريقني اتفقا على إرسال َكعِب الصلح على حنٍو آخر، وملصلحة املخالفني. فبحسب

هذا املوضوع ال أساس له، ألّن كعَب بنٍ ُسور نفَسه يبدو أّن أهلها، إن كان طلحة والزبري ُأكرها على البيعة أم ال. لكْن 
ومن املؤّكد أّن ُعثمان بَن ُحَنيف ال يقبل مثل هذا القرار، وال مثل هذا الرسول. بعد ذلك من قادة أصحاب اجلمل، 

له الغلبة، على نقض العهد، ومن مثَّ اعُتقل عثمان بن ُحَنيف  لزبري خوًفا من أن يقدم عليٌّ وتكونبيومني، أقدم طلحة وا
(. أمرت عائشة أْن 434-434، ص4؛ قارن الطربّي، مج132، ص2رّي، مجالُذسجد )البيف املالعشاَء وهو يصّلي 

 بأمٍر من طلحة أو ُمجاشع بِن مسعود شعَرفوا يقتلوه، مّث عادت عن هذا الرأي وأمرت حببسه. فضربوه أربعني سوًطا ونت
رأسه وحليته وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه. ودخل عبد اهلل بن الزبري ومجاعة معه دار اإلمارة وقتلوا حرَس عثمان بن 

يكن  ُحَنيف األربعني )أو السبعني برواية أخرى(، واستوىل طلحة والزبري على بيِت املال، وكان الناُس معهما، ومن مل
؛ البالُذرّي، م.ن، ص.ن؛ الطربّي، 44-34، ص1؛ ابن قتيبة، مج214، 142، اخلطبة هنج البالغةمعهما استتر )

(. بايع الناس طلحة والزبري باإلمارة ال باخلالفة. واختلف الرجالن 146، ص6؛ املسعودّي، مج444-434، ص 4مج
حمّمد بن طلحة، وعبد  )أو ابنامهامنهما يوٍم واحد ها كّل يؤّم حبيثإمامة الصالة، مّث تقّرر أن يكون ذلك بالتناوب على 

بعثمان بن ُحَنيف، فجاء جبماعة من ثالمثائة رجل إىل الزابوقة، وقال إّن ما ُصنع  ُم بن جبلةاهلل بن الزبري(. وبل  ُحكْي
ان بن ُحَنيف، ويسّلموه دار الذين قتلهم املعارضون ال يَد هلم بقتل عثمان. وطلب إىل طلحة والزبري أن ُيطلقا ُعثم

، 4ا )البالُذرّي، م.ن، ص.ن؛ الطربّي، مجرفض ااإلمارة، وأن يعودوا إىل أماكنهم بانتظار قدوم علّي عليه السالم، لكّنهم
؛ املسعودّي، م.ن، ص.ن(. هّب ُحَكيُم والفرسان معه ورجاٌل من عبد القيس وقبيلة ربيعة لنصرة ُعثمان بن 443ص

عركة حامية الوطيس، ُقتل هو وسبعون رجًلا من عبد القيس وربيعة. بعد ذلك نادى طلحة والزبري يف ُحَنيف، وبعد م
، 4؛ الطربّي، مج133-132، ص2، مجالناس، أن انتقموا مّمن ثار على عثمان من القبائل البصرّية )البالُذرّي

ينة، أّنهم قد أرادوا قتلة عثمان (. وّجها بعد ذلك رسائل إىل أهل الشام والكوفة واملد443-444، 442-444ص

Comment [DS22]:  كاتب هذه المقالة يقول دائًما
أصحاب عثمان، وهو يقصد عثمان بن حنيف صاحب 
علّي، لذلك أضافت المترجمة د. دالل أصحاب عثمان 
بن حنيف كي ال يظن القارئ أّن المقصود أتباع عثمان 
 بن عفّان الخليفة الذي يقتتلون من أجله......
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ىل أهل الكوفة، تسّوغ فيها ما إمجيًعا، وأّدوا ما عليهم من واجب، وجيب أْن يفعلوا مثلهم. كذلك وّجهت عائشة كتاًبا 
لدم عثمان، فنحن معذورون، فقد بقينا فيهم سّتة وعشرين  : حنن إن قتلنا أشخاًصا انتقاًماأقدم عليه املتمّردون، وقالت

ا، ندعوهم إىل إقامة حدود اهلل، وندعوهم إىل عدم سفك الدماء وإىل احلّق، فغدروا وخانوا، وقد مجع اهلل قتلة عثمان يوًم
كتبت عائشة  .(444-442، ص4يف مكاٍن واحد، وقاصصهم؛ فال تغّضوا الطرف عن قتلة عثمان )الطربّي، مج

 (.642-244املفيد، ص ←ين )نصرة املتمّرد كذلك إىل أهل املدينة واليمامة تدعوهم إىل

خوًفا من انتقام أخيه )سهل بن ُحَنيف( وعشريته، ل عثمان بن ُحَنيف، لكّنهم كان املتمّردون يريدون أيًضا قت
ربيع اآلخرة )أو شهر  23و 24، فذهب إىل علّي عليه السالم. تاريخ هذه األحداث أطلقوا سراحهوبطلب من عائشة، 

-444، 434، ص4؛ الطربّي، مج134-136، ص2البالُذرّي، مج ←جرة )لله 63مجادى ]األوىل؟[( سنة 
443.) 

باجتاه البصرة طلب نصرَة أهل املدينة فاستجابوا له )البالُذرّي، مسري عائشة وطلحة والزبري  خرُب حني بل  عليًّا
ملؤّلف من بن ُحَنيف* مكانه، وسار باجليش ا (. فوّلى سهَل434، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج133، ص2مج

سبعمائة رجل )من ضمنهم أربعمائة من املهاجرين واألنصار(، الذي كان قد أعّده ملواجهة أهل الشام، وقد غادر املدينة 
هـ( عّله ُيعيُد املتمّردين إىل صواهبم؛ لكْن، حني وصل إىل الرََّبَذة، على بعد ثالثة أميال من 63خرة سنة )آخر ربيع اآل

، ماّدة "الرََّبَذة"(، تبيَّن له أّن املتمّردين قد ابتعدوا. بقي اإلمام يف الرََّبَذة بضعة أّيام، حيث انضّم وّياملدينة )ياقوت احلَم
، 4؛ الطربّي، مج133، 134، ص2البالُذرّي، مج ←إليه أنصاٌر من قبيلة طيء، ووصله من املدينة خيٌل وسالح )

بناًء على  كتَب، الذي 114فة بن اخلّياط، ص؛ قارن خلي143-146، ص6؛ املسعودّي، مج444-444، 433ص
أربعة آالف(. يف تلك  أصحابه من املدينة كان إحدى الروايات أّن أنصار اإلمام كانوا مثامنائة رجل، وبناء على قول آخر

ل بَن ُعتبة املعروف بامِلرقا هاشَماإلماُم (. أرسَل 444، ص4األثناء كتب إىل أهل الكوفة يستنصرهم )الطربّي، مج
برسالة إىل أيب موسى األشعرّي عامِل الكوفة، طالًبا إليه أن جيّهز الناس ملناصرة اإلمام. أخذ أبو موسى يثّبط الناس عن 

عبَد اهلل بَن عّباس وحمّمًدا ابن  إلماُمنصرة اإلمام، وقال إّن ما حدَث كان فتنًة، وهّدد هاشم باحلبس. بعد ذلك أرسل ا
وايٍة أخرى أرسل أّوًلا حمّمد بن أيب بكر وحمّمًدا بَن عون، ويف املّرة الثانية عبَد اهلل بَن عّباس أيب بكر إىل الكوفة )حبسب ر

احلسن بَن علّي  عب األنصارّي والًيا على الكوفة. مّث أرسل اإلماَمظة بن َكَرومالًكا األشتر( لعزل أيب موسى، وتعيني َق
، 134؛ قارن ص133، ص 2لبالُذرّي، مجابَن ياسر برسالة إىل أهل الكوفة يدعوهم فيها للتأّهب ) عليه السالم وعّمار

(. 244-242؛ املفيد، ص344-444، 444-441، 444-444، ص4؛ الطربّي، مج143-144الدينورّي ص
ما  رأى اإلماُم حني. عثمان بُن ُحَنيف(. هنالك التقاه 436-432، ص4)الطربّي، مج ومن الّربذة سار إىل ذي قار

 (.243؛ املفيد، ص444، قارن ص441، ص4أصابه هّون عليه، وقال له أصبَت أجًرا وخرًيا )م.ن، مج
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يف الكوفة، خطب احلسن بن علّي وسائر أصحاب اإلمام يف الناس، وحّثوهم على نصرة اإلمام. فنفر معهم من 
قار.كما انضّم إليه كذلك ألفان )أو ثالثة آالف( من الف رجل، انضّموا إىل جيش اإلمام يف ذي الكوفة حواىل تسعة آ

شيعته من عبد القيس وربيعة، كانوا مقيمني يف البصرة. سار اإلمام، ووصل إىل البصرة ومعه حواىل اثين عشر ألًفا. كان 
وِعمران ومتيم جيش اإلمام سبع فرق من قبائل متعّددة، على كلِّ فرقة أمري. التحقت قبائل أخرى كقيس واألزد وَحْنَظلة 

باب بأصحاب اجلمل. والبعض اعتزل الطرفني، كاألْحنِف بِن قيس* الذي قال لإلمام: اختر مّني واحدة من وَضبَّة وِر
عّنا اثنتني، إّما أن أقاتل معك، وإّما أن أكّف عنك عشرة آالف )أو أربعة آالف ( سيف. فقال له اإلمام بل اكفف 

؛ قارن 343-344، 444-443، ص4؛ الطربّي، مج143، 134-133، 134، ص2السيوف )البالُذرّي، مج
ُذكر  (، 114، ص6املسعودّي، مج ،436، 431-434، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج143-143الدينورّي، ص

 ←جيش اإلمام كان تسعة عشر ألًفا أو عشرين، وجيش املتمّردين كان ثالثني ألًفا أو يزيد )يف روايات أخرى أّن 
أحد أصحابه (. وحني سـأله 444، 436، 431، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج3434343، ص4الطربّي، مج

؛ ، أجاب: احلّق والباطل ال ُيعرفان بقدر الرجال ومنزلتهمة والزبري وعائشة مًعا على الباطلكيف ميكن أن يكون طلح
 (.134، ص2مججتُب معرفُة احلّق ملعرفة أهله، ومعرفُة الباطل ملعرفِة أهله )البالُذرّي، 

توّجه اإلمام إىل البصرة من جهة الطّف، وأقام عّدة أّيام يف ناحية تدعى الزاوية، ومن مثَّ تابع املسري. كذلك سار 
خليفة بن اخلّياط،  ←بعد وصول اإلمام إىل البصرة، تقابل اجلمعان ) .طلحة والزبري وعائشة من الُفرضة )امليناء(

(. انتقلت عائشة كذلك من مكان 143-144، ص6املسعودّي، مج؛ 343-344، ص4، الطربّي، مج111ص
 (.346، ص4إقامتها يف مسجد ُحّدان، حيث تنزل قبيلة يزد، ويف تلك النواحي جرِت املعركة )الطربّي، مج

يف ما رواه سيف بن عمر، أّن احملادثات اليت أجراها رسوُل علّي مع عائشة وطلحة والزبري، رّجحت كّفة الصلح، 
ن كانوا مندّسني يف جيش علّي، ورأوا يف من الذي -قتل عثمان  ضنيّراحملجليشان عازمان على التصاحل، لكّن وكان ا

الفرقة املعادية  التايل هاجم الكوفّيونوم احلرب، ويف صبيحة الياستقّر رأيهم ليلة املعركة على إشعال نار -ذلك هالكهم
 (.344-343، 444-444، ص4وهكذا بدأت احلرُب )م،ن، مج

فضًلا عن شخصّية سيف بن عمر، هذه الروايات مبا فيها من تناقض تلّمح إىل تأثري األشخاص واجملموعات الراغبة 
والناكثني أّنهم يريدون يف قرار اإلمام علّي، وتصّور املتمّردين  همون بقتل عثمان، ومجاعة ابن سبأ الضاّلة(يف احلرب )املّت
من  ّل إىل ما قبل ثالثة أّيامظسالم كما تؤّكد روايات أخرى مل يكن راغًبا يف احلرب. وأّن عليًّا عليه الحني الصلح؛ يف 

، 4؛ الطربّي، مج144الدينورّي، ص ←مسريه إىل البصرة يراسل الناكثني ويدعوهم إىل العودة عن ضالهلم )
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صباح حىت الظهر (. يوم املعركة أيًضا، ظّل من ال664؛ املفيد، ص143، ص6املسعودّي، مج ←؛ أيًضا 341ص
 صحاب اجلمل إىل العودة )الدينورّي، م.ن، ص.ن(.يدعو أ

وهم أحرار، وبراءته من دم عثمان، وأّن  بشرعّية خالفته، ومبايعة الناس لهيف رسالة إىل طلحة والزبري ذّكرمها اإلمام 
)بإخراجهما زوجة رسول اهلل لكرمي اال حّق لطلحة والزبري يف املطالبة بدم عثمان، وإقدامهما على خمالفة أحكام القرآن 

، فخرجت من بيتها، وبذريعة اإلصالح الكرمي القرآن َمحك أّنها خالفتمن ِخدرها(. ويف رسالة إىل عائشة نّبهها إىل 
كربى. ويف رسالة إىل اإلمام رّد طلحة والزبري أّنهما  واملطالبة بدم عثمان، أعّدت جيًشا، وارتكبت معصيًة بني الناس
على عدم إطاعته، أّما عائشة فلم ترّد. بعد ذلك أخذ عبد اهلل بن الزبري حيّرض الناس على اإلمام، فردَّ عليه احلسُن مصّران 

(. 434-433، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج41-44، ص1بن علّي عليه السالم خبطبة بليغة ومفحمة )ابن قتيبة، مج
هلل بن عّباس حملاورة طلحة والزبري وعائشة، لكْن من دون نتيجة، ومن مّث أرسل اإلمام َصْعصَعة بن صوحان، وبعده عبد ا
 (.434، ص2؛ قارن ابن األعثم الكويّف، مج614-616بني الثالثة كانت عائشة األكثر تصّلًبا )املفيد، ص

حلّجة عليهم، خطب اإلمام ُمتّمًما اعة، والعداوة واحلرب، يبعد فشل املكاتبة واحلوار وإصرار املتمّردين على نكث الب
، 2؛ ابن األعثم الكويّف، مج134، ص2عّد جيشه، وعّين قادته. أعّد أصحاب اجلمل جيشهم أيًضا )البالُذرّي، مجأو

 -الذي ُغّطي بالدروع- (. ركبت عائشُة اجلمل663-664، 661، 623-614؛ املفيد، ص434، 431ص
 (.344، ص4طربّي، مج؛ ال144؛ الدينورّي ص144، ص2وتقّدمت الصفوف )البالُذرّي، مج

ه منذ البداية أن ال جيهزوا على جريح، وال ميّثلوا بقتيل، وال يدخلوا داًرا من غري استئذان أهلها، أصحاَب نّبه اإلماُم
وال يشتموا أحًدا، وال يسّبوا امرأًة وإن شتمتهم، وليس هلم من غنيمٍة إّلا ما كان يف معسكر أصحاب اجلمل )البالُذرّي، 

 م.ن، ص.ن(.

الزبري الذي كان يرى أّنه أحرى الرجلني إن  ن قرب، وتوّجه إىلموالزبري  خاطب اإلمام علّي عليه السالم طلحَة
هم نعم ولو ذكرته ما سرت ُذّكَر باهلل أن يذكر، مذّكًرا إّياه حبديث الرسول صّلى اهلل عليه وآله وسّلم، فقال الزبري: الّل

أّنه ال يريد احلرب، فقال له ابنه عبد وعائشة، خيربها أّنه سيدعهم ويذهب جع إىل مسريي هذا، واهلل ال أقاتلك أبدا، ور
 لبعض أرْدَت أن تتركهم وتذهب، لكّنك خشيَت رايات ابن أيب ، حىت إذا حّدد بعُضهماهلل: مجعَت بني هذين العسكرين
ل الزبري إّني َحَلفُت أْن ال أقاتله، قال كّفر عن أجناد، وأّن حتتها املوَت األمحر فجبنت. فقا طالب، وَعِلمَت أّنها حتمل فتية

-144؛ الدينورّي، ص142-141، 134، ص2ه كّفارًة واستعّد للقتال )البالُذرّي، مجميينك وقاتله، فأعتق غالَم
، 6؛ املسعودّي، مج441-434، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج344-344، 342-341، ص4؛ الطربّي، مج144
 (.144-144ص
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املعركة أعطى اإلمام أحَد أصحابه ُمصحًفا ليدعو أصحاب اجلمل إىل ما فيه، وإىل نبذ الفرقة، ووحدة قبل بدء 
، 2الكلمة، لكّنهم قتلوه، كما قتلوا عدًدا من أصحاب اإلمام، حينئٍذ قال اإلمام اآلن حلَّ  قتاهلم )البالُذرّي، مج

 (.446، ص2، ابن االأعثم الكويّف، مج311، 344، ص4؛ الطربّي، مج142، ص2؛ اليعقويّب، مج141-144ص

 

، 4، الطربّي، مج111هـ )خليفة بن اخلّياط، ص63بدأِت احلرب يوم اخلميس منتصف مجادى اآلخرة سنة 
، فضًلا عن الواقدّي؛ البالًذرّي، 144هـ )خليفة بن اخلّياط، ص63مجادى اآلخرة سنة  14أو  (342، 341ص
أو (  116، ص6، فضًلا عن الواقدّي؛ املسعودّي، مج364، ص4، مج؛ الطربّي144؛ الدينورّي، ص134، ص2مج
 احلرُب (، بدأت663؛ املفيد، ص43، ص6املسعودّي، مج هـ )اليعقويّب، م.ن، ص.ن؛63سنة  األوىل[ مجادى 14]

وت ؛ ياق342، ص4الطربّي، مج ، م.ن، ص.ن؛؛ اليعقويّب144، ص2مج يف اخُلرْيبة، إحدى نواحي البصرة )البالُذرّي،
( ومالك األشتر قائد امليمنة فحَمال ه حمّمد بن احَلنفّية )حامل الرايةاخُلرْيبة"(. أمر عليٌّ عليه السالم ابَن وّي، ماّدة "احلَم

األزد حول قبيلتا ضّبة وبين  اجتمعتاستمّرت احلرب مشتعلة األوار من الظهر حىت املغرب. وقد  .على أصحاب اجلمل
عائشة، وأخذ أصحاب اجلمل ميسكون اخلطاَم حيامون عن مجل ممسًكا خطام ور الذي كان عائشة. وُقتل كعُب بُن ُس
الذين أمسكوا خطام اجلمل وُقّطعت أيديهم، وماتوا قد بل  عددهم سبعني  اآلخر. قيل إّن تلَوعائشة، وُيقتلون الواحَد 

( 326، ص4مج)الطربّي  (. أورد323، 316-312، 344، ص4؛ الطربّي، مج141، ص2بالُذرّي، مجلرجًلا )ا
 روايًة غريبًة عن تعّصب الناكثني يف تقديس اجلمل وحبِّ عائشة.

ردوه. فحمل عليه عدٌد من أصحاب اإلمام اجلمل أمَر أصحابه أن ُي استبسال البصرّيني حولحني رأى اإلمام 
، 644-643، 634-634؛ املفيد، ص131-134؛ الدينورّي، ص144، ص2اخلّلص وحنروه )البالُذرّي، مج

)البالُذرّي،  منهم(. فلّما سقط اجلمل، كانت اهلزميُة وفّرِت الرجال عنه بعد ساعاٍت من النزال، ومقتل عدٍد كبرٍي 644
، الذي ذكر أّن 44، ص1؛ قارن ابن قتيبة، مج43، ص6؛ املسعودّي، مج146، ص2؛ اليعقويّب، مج141، ص2مج

 .(علّي الغلبة بعد سبعة أّياٍم من املعارك كانت جليش

فُنقل إىل بيت يف البصرة،  .هوجرح طلحة سهًما أصاب رجَل مروان بن احلكم اجلمل صّوَبيف أثناء فرار جيش 
عثمان، لقد قضيت على واحٍد من الذين قتلوا  جنلوتوّفي فيها بعد أْن نزف دمه. قيل إّن مروان بن احلكم قال آلبان 

-344، ص4؛ الطربّي، مج144؛ قارن الدينورّي، ص141، ص2؛ اليعقويّب، مج143، ص2والدك )البالُذرّي، مج
خليفة بن اخلّياط،  ←اجلمل ) ب(. يف بعض الروايات ُذكر أّن طلحة كان أول قتلى حر324-324، 344
اجلمل من  ا، نادًما على فعلته، خرج قبل حرببعض املراجع، الزبري أيًضحبسب (. 444، ص4؛ الطربّي، مج111ص
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(. ُيستخلص من 441-444، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج146، ص2اليعقويّب، مج ←زمرة أصحاب اجلمل )
(. يف كّل 141، ص2البالُذرّي، مج ←رواية أخرى أّن الزبري بعد هزمية جيش اجلمل، فّر من املعركة، قاصًدا املدينة )

اره، وقتله غيلة يف موضع ُيسّمى وادي وعدٌد من أنص ز،ور بن ُجرمْيُعَماألحوال، حني غادر الزبري امليدان، تعّقبه َعمرو/
، 4؛ اليعقويّب، م.ن، ص.ن؛ الطربّي، مج144-144، ص2؛ البالُذرّي، مج44-46، ص1الّسباع )ابن قتيبة، مج

وملقتل الزبري،  هلذه الواقعة(. لقد أِسف اإلمام 144، ص6؛ املسعودّي، مج363-364، 311، 444-444ص
ت الزبري يف معارك صدر اإلسالم: سيٌف طاملا كشف الكرَب عن وجه رسول اهلل وحني رأى سيفه، قال مذكًِّرا ببطوال

 (.442-441؛ ابن األعثم الكويّف، ص141-14، ص2صّلى اهلل عليه وآله وسّلم )البالُذرّي، مج

رة بعد انتهاء احلرب، ُأخرجت عائشة من اهلودج، وُضربت عليها قّبة. وقد قّرعها عليٌّ عليه السالم إلشعاهلا شرا
أخذها إىل البصرة. بقيت هنالك أّياًما، للتوّجه بعد ذلك إىل املدينة، ي، أْن احلرب. مّث طلب إىل أخيها حمّمد بن أيب بكر

ـّاو انتهت املهلة املقّررة، تباطأت يف الرحيل، فبعث اإلمام إليها عبَد اهلل بن عّباس لتعجيل الرحيل وقّلة العرجة.  مل
عدد من نساء البصرة املعروفات، لبسَن العمائم وتقّلدن السيوف، وأخوها حمّمد )أو عبد  وأرسلها إىل املدينة ومعها

؛ 144-144، ص 2البالُذرّي، مج( بن أيب بكر، باحترام وتوديع، وأعطاها اثين عشر ألف )درهم أو دينار؟( )الرمٰحن
؛ 364-366، ص4ّي، مج؛ اليعقويب، م.ن، ص.ن؛ الطرب132؛ قارن الدينورّي، ص314-344، ص4الطربي، مج

، 114-116، ص6؛ املسعودّي، مج443-446، ص2؛ ابن األعثم الكويّف، مج44، ص1ابن قتيبة، مج ←أيًضا 
كانت عائشة كّلما تذّكرت يوم اجلمل، متّنت لو أّنها ماتت قبل ذلك، ومل تفعل ما فعلت. وحني بعد ذلك، (. 113

-144، 144، ص2(، تبكي حىت تبّلل مقنعتها )البالُذرّي، مج66اب:نَّ" )األحزُكيوِتكانت تقرأ آية "وَقْرَن يف ُب
 (.444، ص2؛ ابن األعثم الكوقّي، مج 144

رير، أّن الذين قتلوا َجهنالك خالف يف الروايات حول عدد القتلى يف حرب اجلمل. روى أبو َخْيَثمة عن َوهب بِن 
الطربّي،  ←؛ أيًضا144، 144، قارن ص144ص ،2رجًلا )البالُذرّي، مج 2344يف حرب اجلمل من جند البصرة 

خليفة بن  ←)أيًضا 230444إىل  30444(. ورد يف رواية أخرى أّن عدد قتلى أصحاب اجلمل من 343، ص4مج
؛ املسعودّي، 444-444، ص2؛ ابن األعثم الكوقّي، مج 343، 364، ص4؛ قارن الطربّي، مج112اخلّياط، ص

رجًلا، وهو عدد  640444اليعقويّب )م.ن، ص.ن( أّن العدد أكثر من (، وذكر 414؛ املفيد، ص43-43، ص6مج
رجًلا )خليفة بن اخلّياط، م.ن، ص.ن؛  30444إىل  444ذكر البعض أّن الشهداء من جيش اإلمام من  فيه غلوٌّ واضح.

 (.43،ص6؛ املسعودّي، مج444، ص2قارن ابن األعثم الكوقّي، مج 
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لوا أسرًيا، وال يتبعوا وال يقتلوا ُمدبًرا، ومن تأن ال جيهزوا على جريح، وال يق بعد هزمية أصحاب اجلمل، أمر اإلمام
ألقى سالحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. مل يقتل اإلمام أسرى اجلمل وفيهم )مروان بن احلكم، وموسى بن 

ايع أهل البصرة اإلمام، رفض طلحة، وأبناء عثمان، ووليد بن عقبة(، وإّنما أعطاهم األمان، وأطلق سراحهم. حني ب
إّنك إن بايعَت ستغُدر. وقد التحق مروان مبعاوية يف الشام، وجلأ ا إن ُأجرب على ذلك، فقال له األمام إّل مروان أن يبايَع

ـّاعبد اهلل بن الزبري وُعتبُة بُن أيب سفيان إىل عائشة، ومل يعترض اإلمام على ذلك. و ، صّلى يف املسجد دخل البصرة مل
عليه  صّلى اهللالرسول عفا  البيعَة من الرعّية، وشّق عصا األّمة. وكما أتاه الناس، فخطبهم، وقّرعهم أّنهم أّول من نكَثف

 ←لناس فبايعوه )لعن أهل البصرة، وحّذرهم من الفتنة؛ مّث جلس  عليه السالم  عن أهل مّكة، عفا اإلماموآله وسّلم 

-131؛ الدينورّي ص142، 144-143، ص2البالُذرّي، مج  ؛44، ص1مج ؛ ابن قتيبة،16اخلطبة  ،هنج البالغة
 (.114-116، ص6؛ املسعودّي، مج132

ه من االستيالء على األموال الشخصّية ألهل البصرة وأصحاب اجلمل، وأمر أن تكون أموال القتلى جنَد منع اإلماُم
حلرب فهو غنيمة جلنده، مّث إىل ام مّما محلوه معهم من أصحاب اجلمل للمستحّقني من ورثتهم، أّما ما خّلفوه يف معسكره

، 144، ص2قّسم ما ُوجد يف معسكر اجلمل من سالح وداّبة ومتاع مّما خّلفه اهلاربون من امليدان )البالُذرّي، مج 
(. وحني قال أحد أصحاب اإلمام كيف حيّل لنا أن ُنحارهبم 443؛ املفيد، ص132-131ص؛ الدينورّي، 143

َءهم، وال حيّل لنا سيَب نسائهم وأخذ أمواهلم غنائم لنا، قال اإلمام: كيف حيلُّ لكم ذرّيٌة ضعيفة يف دار ونسفَك دما
أكثروا عليه، قال: اقترعوا  ـّاحماربني... وملخذون أسرى وال ُتسلب أمواهلم إّلا إن كانوا ؤهجرة وإسالم، املسلمون ال ي

  (.131؛ الدينورّي، ص44، ص1تيبة، مجاهلل )ابن قعلى أّمكم عائشة! فقالوا نستغفر 

؛ 342، ص4حرب اجلمل، واالنتصار على الناكثني )الطربّي، مج كتب اإلمام إىل أهل الكوفة واملدينة أخباَر
؛ املفيد، 114-113، ص6(، وقّسم بيت املال بني أصحابه ومن كان معه )املسعودّي، مج644-643املفيد، ص

(. مّث استخلف على البصرة ابن 444، ص2أّيام )ابن األعثم الكويّف، مج (، وأقام يف البصرة بضعة441-444ص
؛ 142-141، ص2هـ سار إىل الكوفة )البالُذرّي، مج63رمضان( سنة يف حبسب قول آخر  وعّباس، ويف رجب )أ

يف ما يتعّلق  (. حتّول سلوك اإلمام علّي وسريته يف حرب اجلمل مرِجًعا لفقهاِء املذاهِب اإلسالمّية132الدينورّي، ص
-446؛ َعَلم اهُلدى، ص263، 224، ص4، مجالشافعّي ←ّردين والعصاة الداخلّيني )مي"، وأحكام املت"بقتال الَبْغ

، 4ّلي، مج؛ العّلامة احل124-123، ص 14، مج؛ مشس األئّمة السرخسّي233-234، ص4مج، ؛ الطوسّي444
كانت هلم واملؤّرخون املسلمون يف القرون األوىل  احملّدثون (.444-444، ص2؛ الشهيد الثاين، مج436-434ص

، علًما أّنها كانت األساس الذي اعُتمد عليه يف معظمها غري متوافر حاليًّانظرات عميقة يف ما يتعّلق حبرب اجلمل، 
، 14؛ النجاشّي، ص243، 122-121، 113، 111، 143-143، 34ص ،ابن الندمي ←املؤّلفات الّلاحقة )
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، من تأليف صرةترة يف حرب الَبصرة لسّيد الِعكتاب اجَلَمل والنُّ(. 463، 424، 414، 644 ،624، 244، 124
واملتكّلم الشيعّي اإلمامّي، أهّم املؤّلفات املتوافرة اليت عاجلت  هـ(، الفقيه واملتحّدث416الشيخ املفيد )املتوّفى يف العام 

 .(خ الشيعةتأرياجلزء الرابع:  ،التأريخ/ التاريخ ←)هذا املوضوع 

إبراهيم،   ، ط. حمّمد أيب الفضلالبالغة  هنج  شرحاحلديد،  أيب   ؛ ابن : فضًلا عن القرآن الكرمياملصادر واملراجع
  معرفة  يف  أسد الغابةثري،  تا.[؛ ابن األ ]ال  م، ط. أوفست بيروت1433-1434هـ/ 1643-1644القاهرة 
  عثماأل  م؛ ابن1973-1444/ هـ1642-1644  أمحد عاشور، القاهرةا وحمّمد بّنال  ، ط. حمّمد إبراهيمالصحابة
  تاريخـ ب  ، املعروفاإلمامة والسياسة،  قتيبة ؛ ابن  م1441هـ/1411، بيروت  شريي  ، ط. علي الفتوح  کتاب،  الکويّف
، ط.  1 ، مج بالنس  مجهرة،  الکليب  م[؛ ابن1444]  ش1636  ط. أوفست قم م، 1434هـ/1644، القاهرة اخللفاء
أمير   فضائل  يف  املعيار واملوازنة،  اإلسکايف  عبد الّله  ؛ حمّمد بن النديم  م؛ ابن1443 هـ/1444، بيروت  حسن  ناجي

حيىي   م؛ أمحد بن1441 هـ/1642، بيروت  ، ط. حمّمد باقر حمموديعليه(  الّله )صلوات   طالب أيب   بن علي   املؤمنين
  بن م؛ خليفة 2444-1443/ هـ1424-1413  ، دمشق العظم  ، ط. حممود فردوس األشراف  أنساب،  ريالبالُذ
  بن محدأم؛ 1443هـ/1413فّواز، بيروت   کشلی  فّواز وحکمت  جنيب  ، ط. مصطفیياطاخل  بن خليفة   تاريخ،  خياط
تا.[؛  الط.  أوفست بغداد ] [،م1434/ هـ1644عامر، مصر ]  املنعم ، ط. عبد خبار الطوالاأل،  ّيدينورالداود 
،  املبسوط  کتاب،  ّيسرخسال  ةاالئم  محد مشسأ  بن ؛ حمّمدم1446هـ/1446  ، بيروتّماأُل،  ّيشافعال  سيدرإ  بن حمّمد

، ط. حمّمد  ةّيالدمشق  اللمعة  شرح يف  ةّيالبه  الروضة،  ثاينالشهيد ال  يعل  بن  الدين  ؛ زينم1443/ هـ1443  بيروت
  بن (؛ حمّمد )بيروت  تاريخال،  ّيطربال؛ م1444هـ/1414  ، ط. أوفست قمم1444هـ/1644  نجفالتر، کالن
  امهعّلال  وسفي  بن  تا.[؛ حسن ال]  هرانط،  يباقر هببود ، ط. حمّمد4 جم، ةّيماماإل  فقه  يف  املبسوط،  ّيطوسال  سناحل
،  اهلدی  علم  حسين  بن ي ؛ علم1444-1441هـ/1424 -1412  ، قمعةيالشر  حکامأ  يف  عةيالش  فخمتِل،  ّيّلاحل
بالفارسّية   ، ترمجهةالبالغ  هنج،  لّوألا  مامإل(، ا )عأيب طالب   بنلي ؛ عم1444/هـ1414  هرانط، الناصريات  سائلامل

 دّيلس  والنصرة  اجلمل فيد،املحمّمد   بن (؛ حمّمد )بيروت  وجرامل،  يسعودامل؛  م[1441] ش1644  هرانط،  يجعفر شهيد
  يمساء مصّنفأ  سفهِر،  ينجاشال  يعل  بن محدأ؛ م[1443]  ش1644  ، قم يفيشرريم  ي، ط. علالبصرة  حرب  يف  العترة
، يعقويّبال؛  ّيوَماحَل  ؛ ياقوتم1443هـ/1444  ، قم زجنايّنال  يشبير  ، ط. موسیيالنجاش  رجالـاملشتهر ب  عةيالش
 .  ريختاال

 د رضا ناجي//حمّم
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