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 م. هناء محمد كريم

 ذي قار محافظة تربيةل العامة مديريةال
Hanakareem470@gmail.com 

  الممخص:
لممرأة المسممة دور لـ يقتصر عمى جانب مف جوانب الحياة بؿ كاف ليا دور في كؿ مياديف الحياة    

الدينية واالجتماعية والسياسية ومعارضتيا لمسمطة الحاكمة ومشاركتيا في المعارؾ وتحريضيا عمى 
في صناعة القرار  القتاؿ والراوية لالحاديث النبوية والسيدة عائشة كانت واحده منيف حيث برز دورىا

في معركة  لسياسية تارة اخرى والسيما مشاركتياوسير االحداث تارة وقائده لمجيوش والناقدة لممواقؼ ا
) صمى اهلل عميو وآلو ( الجمؿ التي تسبب بمقتؿ االؼ مف المسمميف متجاوزه بذلؾ تحذير رسوؿ اهلل 

 () والتي تمكف الخميفة عمي بف ابي طالب لفتنو ومعارضة بعض أميات المؤمنيف ليا مف تمؾ ا
وظمت السيدة في المدينة المنورة مف أخمداىا وقتؿ  بعض قادتيا وارجاع السيدة عائشة الى بيتيا 

ف في خالفة االعمى سنة ثماف وخمسيحتى انتقاليا الى الرفيؽ  ةمراقبة وناقده لبعض المواقؼ السياسي
 .معاوية بف ابي  سفياف

 االفتتاحية: )السيدة عائشة  ،االمام عمي بن ابي طالب ، معركة الجمل (.الكممات 
The political Stances of Aisha the daughter of Abu Bakir 

Hana Muhammad Karim Directorate of Education Dhi Qar 

Abstract: 

The Muslim woman had a role that was not limited to one aspect of life but 

extended to the religious, social and political aspects as well as her opposition to 

the ruling authority and her participation in the battles in addition  her urging the 

others for fighting. Moreover, her narration of the prophets’ Hadiths. Lady 

Aisha’s role had emerged in decisions’s making on one hand and leading armies 

on other hand such as her pivotal role in the battle of Camel. Her leadership of 

that battle resulted in death of thousands of Muslims through neglecting the 

warnings of the prophet and the opposition of the mothers of believers to her 

leading role of the aforementioned battle which encountered the Islamic nation 

as a strife. But Imam Ali ( pbuh) was able to put that strife off by killing some of 

the battle leaders and brought Aisha back to her residence. Despite of that she 

maintained her right to criticise and monitor  the political situations until her 

death at the beginning of Amaui Era. 

Keywords: (Lady Aisha, Imam Ali bin Abi Talib, The Battle of the 

Camel). 
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  المقدمة:
في صنع القرارات السياسية في االسالـ و دورا واضحا لممرأة المسممة كاف        

والسيما أميات المؤمنيف فميذا  تناولت درستنا إحدى أميات المؤمنيف وىي السيدة 
عمى الرغـ اف المرأة  السياسية  عاِئشة بنت أبي بكر التي اشتيرت بمواقفيا وتحركاتيا

ة عائشة لكف السيد صنع القرارالسياسية و  الشؤوففرص قميمة مف المشاركة في تحظى ب
دورىا  فضال عف) صمى اهلل عميو وآلو ( منذ عيد الرسوؿ  لعبت دور في ىذا المجاؿ

نبذه االعالمي ضد بعض الخمفاء وتحشيد الراي العاـ عمييـ فقد تناولت ىذه الدراسة 
) صمى اهلل عميو يا السياسية في أخر حياة الرسوؿ عف حياتيا أسميا ونسبيا ومواقف

 معاوية بف ابي سفياف وبيعة ابنو يزيد . وفي عصر الخمفاء وأثرىا في عيدوآلو ( 
وقد اعتمدت الدراسة عمى جممة مف المصادر االولية والمراجع التي ثبت في قائمة  

 المصادر  
 ت ابي بكر السيدة عائشة بن 

 بف أبي قحافة بف عامر بف تيـ بف مرة وأميا أـ رومافعائشة بنت أبي بكر  السيدة   
( ٕف الزبير)ببف اختيا عبد اهلل أـ عبداهلل أ كيتيا (ٔبف كنانة) بنت عمير بف عامر 

حظيت السيدة عائشة  بخطبة رسوؿ اهلل ) ( ٖما طمبت مف الرسوؿ اف يكنيا )بعد
وآلو ( في السنة العاشرة مف النبوة ،وكانت خولة بنت حكيـ زوجة صمى اهلل عميو 

( ىي التي تولت خطبتيا الى رسوؿ اهلل عندما كاف في مكة ٗعثماف بف مظعوف) 
الثامنة والخمسيف مف اليجرة  عندما كاف  وتوفيت التاسعة قبؿ اليجرة  في ولدت (. ٘)

في  ) صمى اهلل عميو وآلو ( عمرىا ست وستيف سنة ودفنت بالبقيع مع أزواج النبي 
: )إني قد أحدثت بعد  عمى طمبيا ألنيا  قالت (  بناء ٙمعاوية بف ابي سفياف) خالفة

الجمؿ بعد أف  تعني بذلؾ ما فعمتو يوـ ( ٚفادفنوني مع أزواج النبي( )  رسوؿ اهلل 
: ) كأني بامرأة مف نسائي تنبح عمييا كالب وصية رسوؿ اهلل ليا بعد أف  ابمغيا  خالفة

راوية لمحديث النبوي الشريؼ  كانت (ٛت يا حميراء( ) الحوأب ، فاتقي اهلل أف تكوني أن
 (.ٜوروت عف أبييا والخميفة عمر ، وروى عنيا عدد مف الصحابة والتابعيف )

 ياسية :مواقفها الس
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لعبت المرأة دور ميـ في الحياة السياسية منذ العصور القديمة واستمر ىذا الدور     
حتى العصور االسالمية ووقتنا الحاضر وال يسعنا ىنا اال اف نذكر دور اـ المؤمنيف 

وحتى خالفة معاوية ابف ) صمى اهلل عميو وآلو (  السيدة عائشة منذ عيد رسوؿ اهلل 
 أبي سفياف :

 صمى اهلل عميو وآلو (في عهد رسول اهلل  عائشة  السيدة دور (: 
 موقفها من جيش أسامة بن زيد: -

لـ تكف السيدة عائشة بمعزؿ عف الحياة السياسية بؿ كاف ليا دور فعاؿ في سير     
) صمى اهلل االحداث فكانت تسعى جاىده مف أجؿ جعؿ ابييا يقوـ بمياـ رسوؿ اهلل 

) لتكوف حجة لو عمى الناس لكف رسوؿ اهلل  االنظار اليو لكي تتوجو عميو وآلو ( 
) صمى اهلل اشتد مرض رسوؿ اهلل  وذلؾ عندما  ليذه االمرتنبو  صمى اهلل عميو وآلو ( 

) ( كعادتو عندما حاف وقت الصالة يستأف رسوؿ اهلل ٓٔقاـ المؤذف بالؿ )عميو وآلو ( 
) صمى مشغوال برسوؿ اهلل حينيا   () واالماـ عمي وكاف  صمى اهلل عميو وآلو ( 

فما كاف مف  ) صمى اهلل عميو وآلو ( وخشي أف تفوتو نفس رسوؿ اهلل  اهلل عميو وآلو ( 
السيدة عائشة اال أمرت بالؿ أف يأمر ابا بكر فميصمي بالناس فدخؿ المسجد وقاؿ 

اف اصمي بالناس مما اثار ذلؾ بعض  ) صمى اهلل عميو وآلو ( امرني رسوؿ اهلل 
(فما اف سمع ٔٔالصحابة وقالوا  كيؼ يمكف ذلؾ وىو قد أنفذه في جيش اسامة  ) 

فقاؿ (ذلؾ مف بالؿ الذي طرؽ الباب بعنؼ ليخبرىـ بما حدث ٕٔالفضؿ بف العباس )
جيش أسامة ىذا ىو واهلل الشر العظيـ الذي طرؽ البارحة المدينة : )أو ليس أبو بكر ب

) ( ثـ اخبرا رسوؿ اهلل ٖٔ، لقد أخبرنا رسوؿ اهلل ) صمى اهلل عميو وآلو ( بذلؾ( ) 
بذلؾ حتى خرج متوكأ عمى عمي بف ابي طالب والفضؿ بف صمى اهلل عميو وآلو ( 

ولما  (ٗٔ) ) صمى اهلل عميو وآلو (العباس ونحى ابا بكر وصمى رسوؿ اهلل بالناس 
انتياء الصالة استدعى  إلى منزلو  بعد وآلو ( ) صمى اهلل عميو انصرؼ رسوؿ اهلل 

: ) ألـ آمر أف  وابي بكر وعمر وقاؿ ليـ جماعة ممف حضروا المسجد مف المسمميف 
تنفذوا جيش أسامة ؟ ! ( قالوا : بمى يا رسوؿ اهلل . قاؿ : ) فمـ تأخرتـ عف أمري ؟ ( 
فقاؿ أبو بكر : إنني كنت خرجت ثـ عدت ألجدد  بؾ عيدا . وقاؿ عمر : يا رسوؿ 
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اهلل ، لـ أخرج ألنني لـ أحب أف أسأؿ عنؾ الركب . فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو : 
سيدة عائشة ىي مف ارسمت وكانت ال(٘ٔفذوا جيش أسامة ( )) فانفذوا جيش أسامة فان

) بالرجوع ليال وسرا بعد أف ثقؿ المرض برسوؿ اهلل   ومف كاف معو وامرتيـ الى ابييا
(وربما كانت السيدة تبغي مف وراء تقديـ اباىا لصالة لنيؿ ٙٔ)  صمى اهلل عميو وآلو ( 

ولـ يثبت    ( ،ٚٔيو وعمييا مف الذكر الجميؿ )الشرؼ بمقاـ رسوؿ اهلل ولما يعود عم
يصمي بالناس اال عف السيدة عائشة  أمر ابا بكر) صمى اهلل عميو وآلو ( أف رسوؿ اهلل 

)  (  ولو كاف تقديـ رسوؿ اهلل ٛٔوكيؼ يأمره بالصالة وىو انفذه في جيش أسامة.)
بكر يوـ السقيفة عمى  االنصار  لو صحيحا الحتج بو ابو صمى اهلل عميو وآلو ( 

(ٜٔ.) 
كي  عائشة امرت ابييا بالرجوع ليال يبدو مف ذلؾ: لكف الممفت لمنظر لماذا السيدة  

) صمى اهلل عميو يكوف بعيدا عف انظار الناس خشيتو اف يتيـ بمخالفة امر الرسوؿ 
 .) صمى اهلل عميو وآلو (اف ال يفوتو االمر بعد رحيؿ رسوؿ اهلل وآلو ( لو و 

   هـ(31 -31في عهد  الخميفة عمر بن الخطاب )موقف السيدة عائشة 
 وضع لمدولة في عيد الخميفة عمر بف الخطاباستمرت السيدة عائشة تراقب ال        

التي الت اليو الخالفة بعد خالفة ابييا التي دامت لمدة سنتيف وثالثة اشير تقريبا ) 
( ثـ اوصى مف بعده بالخالفة الى الخميفة عمر بف الخطاب التي استمرت خالفتو ٕٓ

 .( ٕٔ) حوالي عشر سنوات وثمانية أشير
 موقفها من السياسة المالية: -

خالؿ فترة حكمو عمى بعض اإلجراءات المالية الخميفة عمر بف الخطاب اقدـ        
والخميفة ابو بكر ) صمى اهلل عميو وآلو ( المغايرة لما كاف عمييا في عيد رسوؿ اهلل 

الذي كانت قائمو عمى اساس المساواة في العطاء اال اف الخميفة الثاني أحدث بعض 
( فبدأ ٕٕالتغيرات وميز بيف الناس في العطاء عمى  أقدارىـ وتقدميـ في اإلسالـ )

) صمى اهلل عميو وخصص لزوجات رسوؿ اهلل ) صمى اهلل عميو وآلو ( بقرابة رسوؿ اهلل 
واحدة عشرة آالؼ ولكف فضؿ عمييف السيدة عائشة بألفيف لمنزلتيا عند  لكؿوآلو ( 

جعؿ فقد ( ٖٕ)  ) صمى اهلل عميو وآلو ( واستثنى مف ذلؾ بعض زوجاتورسوؿ اهلل 
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قد ) صمى اهلل عميو وآلو ( لكؿ منيف ستة االلؼ فأبت ذلؾ السيدة عائشة الف رسوؿ 
اهلل ) صمى رسوؿ لثالث اسوة بأزواج وجعؿ ىؤالء ا ذلؾ عدؿ بينيف فعدؿ الخميفة عف

 . (ٕٗ) اهلل عميو وآلو ( 
عف سائر نساء رسوؿ اهلل) صمى اهلل  وىو بذلؾ ميز السيدة عائشة في العطاء    

وىذه السياسة كانت اساس لمصراع الطبقي في المجتمع االسالمي عميو وآلو ( بألفيف 
 .في ذلؾ الوقت 

 : موقفها من تولى السمطة -
عمر بف لـ تكتؼ السيدة عائشة باعتراضيا عمى السياسة المالية لمخميفة         
بؿ صارت تراقب الوضع السياسي بعدما طعف الخميفة واحس بالموت ارسؿ الخطاب 

) صمى اهلل ( الى السيدة عائشة يمتمس منيا أف يدفف بجوار رسوؿ اهللٕ٘ابنو عبد اهلل )
يا بني أبمغ عمر سالمي ، وقؿ لو : ال  :)  وابييا فرضت بذلؾ واوصتوعميو وآلو ( 

تدع أمة محمد بال راع ، استخمؼ عمييـ ، وال تدعيـ بعدؾ ىمال ، فإني أخشى عمييـ 
 ( ٕٙالفتنة ...( )

رأت أف مف المصمحة العامة االسراع في  ويستشؼ مف ذلؾ أف السيدة عائشة   
 اختيار خميفة لممسمميف .

قاؿ : )ما أجد أحدا أحؽ بيذا األمر مف ىؤالء  ولما اشير عميو اف يستخمؼ       
فسمى  وىو عنيـ راض(صمى اهلل عميو وسمـ )النفر أو الرىط الذيف توفي رسوؿ اهلل 

فكاف  ( (ٖٓ( وعبد الرحمف)ٜٕ(وسعدا ) ٕٛ( وطمحة ) ٕٚعميا وعثماف والزبير)
ف وضع (وترؾ االمر شورى بيف ىؤالء بعد أٖ)ىؤالء ىـ المرشحيف مف قبؿ الخميفة

 ( فأصبح عثماف بفٕٖالضوابط ليـ حتى يختاروا خميفة مف بينيـ خالؿ ثالثة أياـ )
 (. ٖٖالتي وضعيا ليـ الخميفة عمر بف الخطاب ) عفاف خميفة لممسمميف وفؽ الشروط

  هـ(13 -هـ 32في خالفة عثمان بن عفان )دور السيدة 
مرت خالفتو الى سنة خمس بويع الخميفة عثماف بف عفاف سنة أربع وعشريف واست     

(عمد خالؿ خالفتو الى عزؿ الوالة السابقيف وتعيف ٖٗوثالثيف حوالي اثنى عشر سنة )
( وقد اعتبروا الخالفة ممكا ٖ٘اقاربو بدليـ وتصرفوا بالماؿ العاـ في غير وجو حؽ )
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( حتى شكا سكاف االمصار مف تصرفات والتيـ الذيف ٖٙليـ يفعموف بيا ما يشاؤوف )
عوف األمور دوف عمـ الخميفة ويقولوف لمناس ىذا أمر عثماف ولـ تكف لو سيطرة يقتط

حذره مف ذلؾ وكاف واسطو بينو وبيف  ()( وكاف االماـ عمي ٖٚعمى ىؤالء الوالة )
( ٖٛالثائريف عميو لكنو اخذ يقدـ بعض الحجج  ولـ تأت تمؾ الجيود  ثمارىا )

باإلضافة الى السياسة المالية والتفاوت في العطاء ادى الى تفاقـ الوضع فكاف مبرر 
ا لسخط العامة عميو الف االجراءات المالية التي وضعيا الخميفة عمر ظيرت نتائجي

في خالفتو فكانت مف اسباب غضب السيدة عائشة عمى عثماف االساءة الى بعض 
الصحابة ومنعيا ما كانت تحصؿ عميو مف امتيازات زمف الخمفاء السابقيف وساوى 

( فقد أتتا الخميفة عثماف يوما ٜٖ)) صمى اهلل عميو وآلو (  بينيا وبيف نساء رسوؿ اهلل
ف ما كاف أبواىما يعطيانيما فقاؿ:)ال أجد لؾ ىي وحفصة بنت عمر بف الخطاب تطمبا

نما كاف أبوؾ وعمر بف الخطاب يعطيانؾ بطيبة  موضعا في الكتاب وال في السنة ، وا 
) صمى اهلل عميو مف أنفسيما، وأنا ال أفعؿ  قالت لو : فأعطني ميراثي مف رسوؿ اهلل 

(فشيدتما أف ٓٗ، فقاؿ ليا : أو لـ تجئني أنت ومالؾ بف أوس النصري ) وآلو ( 
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ال يورث ، حتى منعتما فاطمة ميراثيا ، وأبطمتما حقيا ، 

 (.ٔٗفكيؼ تطمبيف اليـو ميراثا مف النبي صمى اهلل عميو وآلو ؟ ( )
يبدو مف النص ظاىريا اف الخميفة ماضي في أتباع الكتاب والسنة ولكف عند التمعف  

اثر فيو الذي اوى طريد رسوؿ اهلل واستئثار أقاربو بالمناصب في سياستو لـ نجد لذلؾ 
واالمواؿ ...  فصارت منافرة بينيـ وغادرتو وىي ناقمة عميو وكاف اذا خرج لصالة 

وقميصو ) صمى اهلل عميو وآلو ( دة عائشة نعمي رسوؿ اهلل وصعد المنبر أخرجت السي
لت مف دينو وغيرت مف سنتو قالت:)ىذاف نعال رسوؿ اهلل وقميصو لـ تبؿ، وقد بدف
( ألنيا كانت ترى ٖٗ( حتى وصؿ بيا الحاؿ انيا قالت : )اقتموا نعثال فقد كفر ()ٕٗ()

( ٗٗأف عثماف غير سنة رسوؿ اهلل وسنة الخميفتيف مف قبمو فحمت لذلؾ دمو )
السيدة ومنيـ مف انكر عمييا ذلؾ )  أيديامف  ـفاضطرب القوـ وانقسموا قسميف مني

تعدؿ عف ذلؾ حتى مقتمو فمما بمغيا ماحؿ بو فقالت : )أبعده اهلل بما قدمت ( ولـ ٘ٗ
(  لكنيا سرعاف ما غيرت موقفيا وقالت قتؿ مظموما لما انفمت االمر عف ٙٗيداه ( )
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 ابف عميا طمحة بف عبيد اهلل ألنيا كانت تحرص عمى تأميره ولما بويع االماـ عمي
() ( وتقوؿ: )إنيـ ٚٗتطالب بدمو ) وقامت مف مكة بعد ما خرجت  ورجعت  بكت

( عندما ٛٗاستتابوه ثـ قتموه ، وقد قمت وقالوا ، وقولي األخير خير مف قولي األوؿ ( )
( وقوليا : )واهلل ليوـ مف عثماف ٜٗقيؿ ليا انتي  ممف كاف يقوؿ :)اقتموا نعثال ( )

مف كاف  وىي باال مس تحرض عميو ولحؽ بيا كؿ (ٓ٘خير مف عمي الدىر كمو ()
 البصرة لألخذ بثأره. ( متوجييف الىٔ٘والزبير وطمحة) مرواف  بف الحكـ عمى ىواىا 

عمما اف مرواف طمب منيا وعثماف محاصر أف تتدخؿ وتفض مف حولو الثائريف  (33)
عندما كانت عازمة لمرحيؿ الى مكة لكنيا قالت : )قد حمبت ظيري ، وعريت غرائري ، 

( فما كاف مف مرواف اال وأسمعيا بيتا مف الشعر فردت ٖ٘ولست أقدر عمى المقاـ()
عميو غاضبة عميو : )أييا المتمثؿ عمي باألشعار وددت واهلل إنؾ وصاحبؾ ىذا الذي 

نكما في البحر ()  ( ٗ٘يعنيؾ أمره في رحؿ كؿ واحد منكما رحا وا 
دىور ويمكف القوؿ أف اىـ االسباب التي ادت لثورة عميو سوء النظاـ االداري وت  

( عف سبب ٘٘األوضاع االقتصادية وألسباب دينية وذلؾ عندما ساؿ عمار بف ياسر)
( وقوؿ الزبير بف العواـ : )اقتموه فقد بدؿ دينكـ ( ٙ٘قتمو قاؿ: )أراد أف يغير ديننا( )

ما كانت تحصؿ عمية في عيد الخمفتيف واعتبرىا أسوة بأزواج عائشة (ومنع السيدة ٚ٘)
فكاف ليذا االثر الكبير في نقمتيا عمى الخميفة ى اهلل عميو وآلو ( ) صمالرسوؿ الكريـ 

مما دفعيا لتخمي ) صمى اهلل عميو وآلو ( عثماف واتيمو بالخروج عف سنة رسوؿ اهلل 
 عنو في محنتو وتحشيد المعارضة ضده.

  في عهد الخميفة عمي بن ابي طالبدور السيدة عائشة ) ) (13 هـ- 
 هـ(23

بأجماع المسمميف عميو بعد ( (بف ابي طالبعمي  بعدما تمت البيعة لمخميفة     
خميفة عمي مواتيامو لاستغؿ والي الشاـ معاوية مقتؿ الخميفة عثماف مقتؿ الخميفة عثماف 

مف اجؿ تحقيؽ واف اىؿ الشاـ يريدوف االقتصاص منو ( بذلؾ )بف ابي طالب 
أتباع الطرؽ السممية مع  بعدمف الصبر الجدوى  فشعر الخميفة اطماعو السياسية 

كؿ مف  السيدة  لكنو عمـ بأجتمع (ٛ٘)معاوية فحشد الجيوش لممسير الى الشاـ  
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واعمنوا الحرب عميو وتفريؽ جمعو  في مكة وطعنوا في خالفتو عائشة وطمحة والزبير 
وقصدوا العراؽ ( وحشدوا الحشود ٜ٘واثارة االباطيؿ حولو فتآمروا في مقتؿ عثماف ) 

( ٓٙ(.)لى الطمب بدمو ...تقوؿ : )إف عثماف قتؿ مظموما وأنا أدعوكـ إ فكانت السيدة
( والدليؿ عمى ذلؾ قوؿ ٔٙوىي كانت أشد الناس تحريضا عميو وتولب عمى قتمو)

(   ولما ٕٙعّمار بف ياسر ليا : )أنت باألمس تحّرضيف عميو ثـ أنت اليوـ تبكينو ( )
(تطمب منيا الخروج معيا فقالت ليا : )يا بنت أبي بكر أما ٖٙة )دخمت عمى أـ سمم

 (.ٗٙكنت تحرضيف الناس عمى قتمو ( )
وتحذيره ليا مف عاقبة ) صمى اهلل عميو وآلو ( وقد ذكرتيا أـ سممة بقوؿ رسوؿ اهلل    

بقولو :) يا ليت شعري ، أيتكف صاحبة الجمؿ اال ذنب ، تنبحيا كالب ىذا االمر 
(    فقمت اـ سممة : )أعوذ باهلل وبرسولو ٘ٙعف الصراط ! ( ) ناكبوفتكوف  الحوأب ،

مف ذلؾ ، ثـ ضرب عمى ظيرؾ ، وقاؿ : إياؾ أف تكونييا  ، ثـ قاؿ :  يا بنت أبي 
لكف السيدة عائشة لـ  (ٙٙأمية إياؾ أف تكونييا يا حميراء ، أما أنا فقد أنذرتؾ ( )

 لمؤامرة تارؾ وراءىا تمؾ الوصايا .تكترث لذلؾ وعازمو عمى تنفيذ تمؾ ا
واما طمحة كاف مف اكبر المؤلبيف عمى الخميفة عثماف وىو الذي كتب الى     

المسمميف لثورة عميو وكاف ممف رما الدار بالسياـ وحث المحاصريف عمى التسور عمى 
( وكاف مقتؿ مرواف بف الحكـ لطمحة ٚٙدار عثماف مف بيوت بعض االنصار فقتموه )

(   خير دليؿ عمى ذلؾ فمما قتمو قاؿ: ) ال أطمب ٛٙالجمؿ سنة ست وثالثيف ) يوـ
(  اما الزبير فال يقؿ موقفو بالتحريض عمى قتؿ الخميفة عف ٜٙبثأري بعد اليوـ ()

نو لجيفة عمى  موقؼ السيدة عائشة وطمحة فكاف يقوؿ : )قتموه فقد بدؿ دينكـ وا 
مف معيـ  بمكة عمى السير إلى البصرة والثأر ( فأجتمع ىؤالء الثالثة و ٓٚالصراط...()

( متخذيف مف دـ الخميفة عثماف عذرا لتحقيؽ ماربيـ  فعزلوا عامميا ٔٚمف قتمة عثماف)
( وحبسوه وقتموا مف كاف معو ٕٚمف قبؿ الخميفة عمي وكاف يومئذ عثماف بف حنيؼ)

عمي بف ابي  عمى الخميفةاستوجب االمر  مما(، ٖٚمف الرجاؿ واجتمعوا عمى حربة )
اشد  ألنو ليذا التحرؾ عمى تعبيتو التي اعدىا الى اىؿ الشاـ التفرغ ( طالب )

 . (52) وتأجيؿ التحرؾ الى الشاـخطر مف معاوية 
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فقتؿ  طمحة ورجع    فاقتتموا قتاال شديدا خرج الييـ مسرعا مستنيض ىيـ أىؿ الكوفةف 
( فقتمو ودخؿ الخميفة عمي ٙٚالّسباع )( بوادي ٘ٚالّزبير فمحؽ بو عمرو بف جرموز)

 (. ٚٚوبايعو اىؿ البصرة )
 (عمي بف ابي طالب ولكف لـ تنجح تمؾ المؤامرة وانتيت بقتؿ قادتيا واعاد الخميفة 

السيدة عائشة مع عدد مف النسوة الممثمات يظف الناظر الييف رجاؿ مف اجؿ وصوؿ (
 (.ٛٚالسيدة الى المدينة بسالـ )

ويبدو مف ) صمى اهلل عميو وآلو ( رسوؿ اهلل مما يدؿ عمى حرص الخميفة عمى زوجة  
البعد عف  ذلؾ اف المصالح الشخصية وراء تحرؾ قادة المعارضة وكانت بعيدة كؿ

 المصالح العامة لالمة 
 في السياسة االموية : دور السيدة عائشة 
سنة استمرت السيدة عائشة تراقب االوضاع السياسية حتى بداية الخالفة االموية     

مستنكره عمى معاوية تولي الخالفة ومعترضة عمى تصرؼ بعض والتو احدى واربعيف 
ضيا اوالسيما ما يتعمؽ بمقتؿ أخوييا وبعض ما حصؿ لمصحابة مف االنتياكات واعتر 

 سنة ثماف وخمسيف تمرت معارضة حتى وفاتياعمى تولية يزيد خميفة لممسمميف واس
(ٜٚ). 

 (68مقتل محمد بن ابي بكر) -
في السنة الثامنة والثالثيف مف اليجرة بعد انصراؼ اىؿ الشاـ مف صفيف ومبايعتيـ    

الى معاوية بف ابي سفياف لـ يكف ىـ معاوية اال مصر الذي كاف عمييا محمد بف ابي 
( ٔٛفاستشار عمر بف العاص )(  ( ببف ابي طالبكر عامؿ الخميفة عمي 

(.فما كاف مف معاوية بف ابي ٕٛدعاىما الى الطمب بدـ عثماف فاجابا الى ذلؾ ) ف
إلى محمد بف أبي بكر مصر كتب  ث عمرو بف العاص بجيش فمما قربسفياف اال وبع
يتنحى الف اىؿ مصر رفضوا امرؾ واجتمعوا عمى خالفؾ ويطمب منو ناصحا لو 
الذي كاف يتضمف اتيامو بانو اشد  وبعث لو كتاب معاوية بف ابي سفياف الخروج منيا

ممف اشترؾ في سفؾ دمو ويطمب منو التنحي عف  وىوالناس بغيا عمى الخميفة عثماف 
( الف محمد كاف ممف حاصر عثماف يـو الدار واراد قتمو ٖٛ) بنفسومنصبو كي ينجى 
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محمد كتب الى  ولكف( ٗٛتركو()لكف عثماف قاؿ لو: )لو رآؾ أبوؾ لساءه فعمؾ ف
ى أف عثماف بدؿ حكـ اهلل معاوية كتاب ال يعتذر بو عما فعمو بعثماف يوـ الدار ألنو ير 

بيذه الكتب التي ( (( وكتب الى الخميفة عمي ٘ٛوعمؿ بالجور وىو يستحؽ القتؿ)
 اال((بف ابي طالب وصمت اليو يستمده بالماؿ والرجاؿ فما كاف جوب الخميفة عمي 

اندب إلى القوـ كنانة بف إليؾ شيعتؾ ... اف كتب اليو : )... حصف قريتؾ واضمـ
وكتب محمد   (ٚٛفاصبر لعدوؾ وامض عمى بصيرتؾ وقاتميـ...( .)...( ٙٛبشر) 

الى عمر بف العاص يتحده ويتيمو بانو لـ يكف مف الناصحيف  لو وانما مف المبطميف 
( فأقبؿ عمرو بف العاص ٛٛاجية اعدائو )وانو متوكؿ عمى اهلل تعالى في أمره ومو 

قاصدا مصر فقاـ محمد بف أبي بكر خطيبا بالناس يحثيـ عمى الجياد وجعؿ عمييـ  
كنانة بف بشر الذي كاف عمى مقدمتو  واستقبؿ عمرو بف العاص الذي كاف يرسؿ اليو 

ى الفرار الكتائب لكف كنانة بف بشر ابالء بالء حسنا فيـز تمؾ الكتائب مما اجبرىا عم
( فمما رأى ٜٛوالعودة الى عمرو مما جعؿ عمرو يستنجد  بمعاوية بف حديج الكندي ) 

( ٜٓحتى استشيد ) فقاتؿىو واصحابو مف فرسو كنانة جيش معاوية بف حديج نزؿ 
وتفرؽ عف محمد بف ابي بكر أصحابو فآوى الى خربة وخرج ابف حديج في طمبو حتى 

( التي خرج الييا ٜٔجوه فأقبموا بو نحو الفسطاط ) عثر عميو في تمؾ الخربة فاستخر 
( الذي كاف في جند عمرو ٕٜعمرو بف العاص وقد حاوؿ عبد الرحمف بف ابي بكر)

فطمب منيـ محمد  بف العاص اف ينقذ أخيو لكف تمؾ المحاوالت ذىبت ادراج الرياح  
ثـ ضرب  (ٖٜ)  اف يسقوه ماء فرفضوا ذلؾ ثارا لمخميفة عثماف الذي منعوه مف ذلؾ

(وبمغ معاوية بف ابي ٜٗأبف حديج عنقو وألقاه في جوؼ حمار ميت وأحرقو بالنار  )
جزع عميو جزعا ذلؾ ( (سفياف بذلؾ فأظير الفرح والسرور ولما بمغ الخميفة عمي 

( ثـ بعث ابف حديج  بيد مولى لو بقميص محمد ودخؿ بو دار عثماف ، ٜ٘) شديدا
بي سفياف بكبش لسرور لذلؾ وطمبت السيدة أـ حبيبة بنت أفاجتمع آؿ عثماف وأظيروا ا

(  تشّفيًا بمقتؿ  ٜٙسيدة عائشة وقالت : )ىكذا شوي أخوؾ ()يشوى ،وبعثت بو  ل
اخييا ، فما كاف مف السيدة عائشة اال اف ردت ردا قاسيا عمى اـ حبيبة بنت ابي 

لسيدة عائشة جزعا شديدا ( فجزعت ا ٜٚسفياف بقوليا  : )قاتؿ اهلل ابنة العاىرة ! () 
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عمى مقتؿ أخييا  وكانت تدعوا في دبر كؿ صالة عمى كؿ مف كاف وراء قتؿ أخييا 
بيذه الطريقة البشعة وما عثرت اال قالت :)تعس معاوية بف أبي سفياف وعمرو بف 

أال تأكؿ شواءا بعد قتؿ أخييا حتى لحقت  ( واقسمتٜٛعاص ومعاوية بف حديج ( )ال
 ( .ٓٓٔلت رعاية عياؿ أخييا فكاف ابنو القاسـ في حجرىا )( وتو ٜٜبربيا )

 
 : موقف السيدة عائشة من خالفة معاوية 
ـ( وتنازؿ ٓٙٙىػ /  ٓٗسنة)( (بف ابي طالب ما أف استشيد الخميفة عمي     

لمعاوية وفؽ مجموعة مف الشروط حتى اصبح معاوية خميفة ( (االماـ الحسف 
بالسيؼ عمى ىذه األمة مف غير مشورة بالرغـ مف وجود مف  وانتزاؤه( ٔٓٔ)لممسمميف 

( مما جعؿ بعض الصحابة في المدينة مناوئيف لو لما ٕٓٔ)و ىو أولى بيذا االمر من
أحدث مف البدع في الديف ولما قاـ بو مف البطش والتنكيؿ بالمسمميف وتسميط بعض 

السيدة عائشة ذلؾ  بمغ ( وما أفٖٓٔالوالة عمى رقاب المسمميف ومطاردتيـ لمشيعة )
مو الخالفة  وبمغ معاوية ذلؾ فقاؿ :) عجبا لعائشة تزعـ أني في اعترضت عمى تسم

غير ما أنا أىمو وأف الذي أصبحت فيو ليس لي بحؽ ، ما ليا وليذا يغفر اهلل ليا...( 
عندما دخؿ عميو االماـ الحسف بف عمي (٘ٓٔ)   ( وكاف ذلؾ بعد عاـ الجماعة ٗٓٔ)

) )(ٔٓٙ.) 
ولي معاوية الخالفة  يبدو مف قوؿ معاوية أف السيدة عائشة كانت معارضة لت   

 ومخالفتو لمعيود والمواثيؽ التي قطعيا.
 

  (385مقتل الصحابي حجر بن عدي) 
شتى صنوؼ االضطياد عمى يد الوالة األموييف  بعد لالشيعة والصحابة تعرض        

أف انكروا عمى الوالة افعاليـ فكاف ليـ دور كبير في التصدي لمخالفة االموية القائمة 
عمى السيؼ وقد بذؿ ىؤالء كؿ ما في وسعيـ مف وضع حد لتمؾ االنتياكات وحجر 

ىػ/ ٔ٘في السنة )بف عدي واحد مف الصحابة الذيف تصدوا الى االنتياكات االموية ف
ـ ( جمع معاوية بف ابي سفياف أثناء خالفتو والية البصرة والكوفة لزياد بف ابيو ٔٚٙ
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فمما صعد المنبر خطيبا في قصر الكوفة اطاؿ خطبتو حتى اخر وقت الصالة فما كاف 
مف حجر اال اف نادى بأعمى صوتو الصالة لكف ابف زياد ماضي في خطبتو فخشي 

صالة فما كاف مف حجر اال وحصبو وقاـ الى الصالة ومعو حجر مف فوات وقت ال
الناس فخافيـ زياد حتى نزؿ مف المنبر وصمى بالناس ثـ كتب الى معاوية بالشاـ 
يخبره بما قاـ بو حجر فكتب معاوية اليو أف يبعث بحجر وأصحابو اليو مقيديف بالحديد  

أمر بضرب عنقو فطمب فأستجاب حجر الى ذلؾ االمر فما أف دخؿ عمى معاوية حتى 
ال  (منيـ أف يصمي ركعتيف قربتا الى اهلل تعالى ثـ قاؿ لمف كاف معو مف أصحابو 

( ٛٓٔعنى دما فإني أالقي معاوية غدا عمى الجادة ( ) تطمقوا عنى حديدا وال تغسموا
( وقبره االف مشيور بعذراء ٜٓٔثـ ضرب عنقو وكاف ذلؾ سنة إحدى وخمسيف )

(ٔٔٓ.) 
عمى  بف عدي حجرالصحابي ذلؾ السيدة عائشة منذ اف سمعت بمقدـ مما أغضب   

( وقالت ٔٔٔمعاوية فأرسمت اليو تسالو الصفح عف حجر وأصحابو فوجده قد قتميـ  )
السيدة عائشة :) لوال أنا لـ نغير شيئا إال صارت بنا األمور إلى ما ىو أشد منو لغيرنا 

في الدخوؿ الى بيتيا بعد انصرافو مف  (،فما أف أستأذف عمييا معاويةٕٔٔقتؿ حجر( )
حجو فقالت لو: )  يا معاوية أأمنت أف أخبأ لؾ مف يقتمؾ قاؿ بيت االمف دخمت قالت 
يا معاوية أما خشيت اهلل في قتؿ حجر وأصحابو قاؿ لست أنا قتمتيـ إنما قتميـ مف 

ا الدماء ( وقولو : )خشيت فتنة فكاف قتمو خيرا مف حرب تيراؽ فيئٖٔشيد عمييـ ()
...(  )ٔٔٗ.) 
ويمقى بيا عمى اولئؾ الذيف  اراد اف يبرئ نفسو مف ذلؾ ويبدو مف ذلؾ أف معاوية   

 ح االمة. جندىـ زياد بف ابيو بالشيادة عمييـ واف قتمو كاف فيو صال
مرات  فكاف يقدـ ليا الكثير مف وقد عاتبت السيدة عائشة  معاوية عمى فعمو ىذا  

: )سمعت رسوؿ اخبرتو بقوؿ رسوؿ اهلل) صمى اهلل عميو وآلو (  حتى ( ٘ٔٔ)االعذار 
( ٙٔٔ« ) وأىؿ السماء مف قتميـ يقتؿ بعذراء  سبعة نفر يغضب اهلل» اهلل يقوؿ : 

( وذكر اف معاوية  ٚٔٔ)مف قبؿ قد اخبر اىؿ الكوفة بذلؾ ((وكاف االماـ عمي 
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يومى منؾ يا حجر يوـ طويؿ( شعر بالندـ عمى فعمو ىذا عند دنو اجمو فكاف يقوؿ : )
(ٔٔٛ). 
يتضح مف ذلؾ اف الصحابة وطنوا انفسيـ لمتضحية والفداء مف اجؿ مبادى العقيدة   

السمحاء وبذلوا كؿ ما في وسعيـ لذلؾ فما كاف جزاءىـ اال االستشياد عمى يد طغاة 
 عصرىـ . 

 من خالفة يزيد بن معاوية : موقف السيدة عائشة 
اغتصاب الخالفة لنفسو بؿ أخذ يميد لبيعة ابنو يزيد تاركا وراءه لـ يكتؼ معاوية ب   

وكاف ييدد الناس ألخذ البيعة البنو مما ( (ظيره بنود الصمح مع االماـ الحسف 
أغضب ذلؾ الكثير مف الصحابة عندما بمغيـ بيعة يزيد وكاف مف بينيـ عبد الرحمف 

الماؿ كي يثنيو عف رايو لكنو ابى ذلؾ بف ابي بكر وكاف معاوية قد دفع اليو مبمغ مف 
( والسيدة عائشة انكرت ذلؾ عميو وعاتبتو عندما دخؿ ٜٔٔرافضا اف يبيع دينو بدنياىا)

عمييا وعابت عميو الكثير مف التصرفات التي ال تمت لمشريعة االسالمية بصمو بقوليا 
ميو وآلو : الولد :) ...غيرت حكـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو ،حيث قاؿ صمى اهلل ع

لمفراش ، فنفيت زيادا " عمف ولد عمى فراشو ، ونسبتو إلى أبيؾ ، ووليت يزيد برأي 
نفسؾ . فقاؿ : يا أـ المؤمنيف ، ...اما زياد فإف أبي عيد إلي فيو ، وأما يزيد فاني 

 (.ٕٓٔرأيتو أحؽ الناس بيذا األمر  فوليتو (  )
عيد اليو ابيو حتى واف كاف ذلؾ مخالفا  يستشؼ مف ذلؾ أف معاوية يسير بما      

ـُ اتَِّبُعوا َما َأنَزَؿ المَُّو َقاُلوا َبْؿ َنتَِّبُع َما  َذا ِقيَؿ َلُي لمشريعة االسالمية  لقولة تعالى : }َواِ 
ـْ ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر { ) رسوؿ  ( وقوؿَٕٔٔوَجْدَنا َعَمْيِو آَباءَنا َأَوَلْو َكاَف الشَّْيَطاُف َيْدُعوُى

 (.ٕٕٔاهلل ص:) الولد لمفراش ولمعاىر الحجر( )
واف رأيو بيزيد كاف مخالفا لرأى عامة المسمميف لما عرؼ عف يزيد مف الفسوؽ    

 (ٖٕٔ)والعصياف ومخالفتو لمشريعة االسالمية .
وقد حاوؿ زياد بدىائو أف يحصؿ عمى اقرار مف السيدة عائشة بيذا النسب فكتب   

( وىو يريد بيذا اف تكتب لو إلى زياد ٕٗٔزياد بف ابي سفياف ...( )الييا كتاب: )مف 
بف ابي سفياف فيحتج بذلؾ أماـ المعارضيف لو بالنسب لكف السيدة عائشة فطنت ليذا 
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(    ولـ تكتؼ السيدة ٕ٘ٔ( .)...وكتبت اليو : )مف عائشة اـ المؤمنيف إلى ابنيا زياد 
ف معاوية عمى المنبر يأخذ البيعة البنو حاولت بعتاب معاوية عمى تولية يزيد  فمما كا

وىو عمى يزيد البنو يأخذ البيعة  ماـ الحاضريف عندما كاف أف تثنيو عف رايو وتحرجو ا
: ىؿ استدعى الشيوخ لبنييـ البيعة ؟ قاؿ : ال ، قالت : فبمف تقتدي   المنبر فقالت لو

مف قبؿ السيدة عائشة يفكر (  مما جعؿ معاوية بعد ىذا الموقؼ المخجؿ لو ٕٙٔ؟( )
 (.  ٕٚٔفي كيفية التخمص منيا فييأ ليا حفرة فوقعت فييا فماتت عمى اثرىا  )

مما غاضة ذلؾ  وقد بمغ معاوية اف عبد اهلل بف عمر قد بكي عمى السيدة عائشة    
( ولـ يكتؼ بقتميا بؿ منع البكاء عمييا وكانت قد ثارت عميو لقتمو أخييا وانيا ٕٛٔ)

 (  ٜٕٔ)غاضبة عمى معاوية  وىيماتت 
  الخاتمة 

 خالؿ دراستنا لممواقؼ السياسية لمسيدة عائشة يتضح لنا مايمي:
مـ تكف فبنت ابي بكر ذات شخصية سياسية وادارية وعسكرية عائشة السيدة    

ر بؿ بعيد عف االحداث السياسية التي عصؼ باألمة االسالمية بيف حينا واخ
فعاؿ في سير االحداث التي كانت تراقب االوضاع عف كثب فكاف ليا دور 

بما كانت تممكو مف امكانيات في صنع القرار وذلؾ التاريخ  غيرت مسار
بني خالفة الى توسع خالفيا وامتد وقد  في عيد الخمفاء سي والعسكريالسيا

 اعترضت عمى ولـ تيدأ ثورتيا حتىأمية كونيـ  خرجوا عف الديف االسالمي 
 وتولية  ابنو يزيد لمخالفةييا والصحابي حجر بف عدي قتؿ اخ معاوية عندما 

 حتى حيكت حوليا المؤامرات التي اودت بحياتيا. 
 :الهوامش 

؛ابف االثير :اسد  ٜٓٗ/ٔالبالذري :انساب االشراؼ؛  ٛ٘/ٛ(ابف سعد الطبقات؛ٔ) 
 ٔٓ٘/٘الغابة ،

(  عبد اهلل بف الزبير بف العّواـ بف خويمد بف أسد بف عبد العّزى بف قصّي القرشي ٕ)
األسدي كنيتو أبا بكر  وأبو خبيب ولد في سنة اثنتيف مف اليجرة وكاف أوؿ مولود مف 
المياجريف بالمدينة  في اإلسالـ وبويع لمخالفة سنة أربع وستيف ، بعد موت معاوية بف 
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عبد الممؾ  سنة ثالث وسبعيف ، وعمره ثنتيف وسبعيف سنة ، وصمب  يزيد وقتؿ في أّياـ
؛ابف عبد البر ٖٙبعد ذلؾ بمكة ، ينظر: خميفة بف خياط :تاريخ خميفة بف خياط ،

 ( ٜٙٓ/ٖ:االستيعاب،   
؛ لعيني ٜٓٔ/ٕٓ؛ شرح نيج البالغة :ابف ابي الحديد ،ٖٗٔ( ابف قتيبة :المعارؼ ،ٖ)

 ٖٛ/ٔ:عمدة القاري ،
(عثماف بف مظعوف بف حبيب بف وىب بف حذافة مف المسمميف االوائؿ المياجريف ٗ) 

الى المدينة المنورة ولما اسممت قريش عاد ثـ ىاجره مرة اخرى عرؼ باجتياده في 
عف ذلؾ مات بالمدينة سنة اثنتيف  ( )العبادة والتبتؿ واعتزاؿ النساء فنياه الرسوؿ 

 .ٜٕٓشافعي : االكماؿ في ذكر مف لو رواية ،مف اليجرة و دفف بالبقيع ينظر: ال
؛ الطبري :تاريخ الطبري ٖٗٔ؛ ابف قتيبة :المعارؼ ، ٛ٘/ٛ( ابف سعد :الطبقات،٘)  
 .ٕٖٓ/٘؛ ابف الجوزي:المنتظـ ،ٕٓٚ/ٗ؛.الطوسي :المبسوط ،ٕٔٗ/ٕ،
؛ ابف الجوزي ٖٔ٘/ٕ؛ النعماف :شرح االخبار ،ىامشٖٗٔابف قتيبة :المعارؼ ،( ٙ) 

 .ٖٖٓ/٘ظـ ،:المنت
 . ٗٚ/ٛ(ابف سعد :الطبقات ،ٚ) 
  ٚ٘ٗ/ٕ( ابف اعثـ :الفتوح ،ٛ)
؛لعيني :عمدة ٕٛ/ٔ؛  الذىبي :تذكرة الحفاظ ، ٓٙ/ٔ( الطوسي :الخالؼ، ٜ) 

 ٖٛ/ٔالقاري،
( بالؿ بف رباح ولد مف أبويف حبشييف  يكنى ابا عبد اهلل بيعا في سوؽ العبيد ٓٔ) 

ؼ في قبيمة بني جمح ،عرؼ بأمانتو فكاف يسيره في بمكة وتربى عند سيده أمية بف خم
تجارتو بيف مكة والشاـ  ولما سمع بداعي االسالـ اخذ يبحث عنو فذىب إليو وأعمف 
إسالمو حتى لقي مف العذاب مالقي عمى يد سيدة الى اف  اشتراه ابو بكر وأعتقو لوجو 

، ودفف بمقبرتيا سنة اهلل  شيد بدر وأحدا وسائر المشاىد مع رسوؿ اهلل مات بدمشؽ 
؛ لمحافظ أبى عمى الحسف بف محمد ٛٚٔ/ٔعشريف.ينظر: ابف عبد البر :االستيعاب ،

 .٘-ٗالصباح :مسند بالؿ بف رباح المؤذف،
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( أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ بف كعب بف عبد العّزى الكمبي  يكنى أبا ٔٔ)
.ينظر: ابف سعد  زيد توفي في سنة ثماف أو تسع وخمسيف في خالفة معاوية

 .ٙٚ/ٔ؛ ابف عبد البر:االستيعاب، ٜٓٔ/ٕ:الطبقات،  
(الفضؿ بف العباس  بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ يكنى ابا محمد لـ ٕٔ) 

يترؾ غير اـ كمثوـ تزوجيا الحسف بف عمي ثـ فارقيا غزا مع رسوؿ اهلل مكة وحنينا 
وشيد حّجة الوداع وكاف ممف غسؿ رسوؿ عند موتو مع عمي بف ابي طالب اختمؼ 

عشرة وقيؿ  بؿ قتؿ يوـ مرج الّصفر سنة  في وقت وفاتو فقيؿ يوـ أجناديف سنة ثالث
ثالث عشرة وقيؿ مات في طاعوف عمواس بالشاـ سنة ثماف عشرة  وقيؿ يوـ اليرموؾ 

؛ابف عبد البر: ٘٘/ٗسنة خمس عشرة ابف سعد : ينظر: ابف سعد :الطبقات، 
 (ٜٕٙٔ/ٖاالستيعاب، 

 ٛٓٔ/ٕٛوار،؛المجمسي :بحار االن  ٜٔٗ(سميـ بف قيس :كتاب سميـ بف قيس، ٖٔ) 
. 
؛  ٕٙ/ٕ؛ابف خمدوف :تاريخ ابف خمدوف، ٖٔٔ(   الطبري :المسترشد ،  ٗٔ) 

 . ٓٔٔ/ٕٛالمجمسي :بحار االنوار 
 .ٖ٘ٗ/ٖٓ؛ المجمسي :بحار االنوار،  ٖٛٔ/ٔ( المفيد :االرشاد ،٘ٔ) 
 . ٛٓٔ/  ٕٛ( المجمسي :يحار االنوار،ٙٔ) 
 . ٕٙٔ/  ٕٛ( المجمسي :بحار االنوار،ٚٔ) 
 .ٖٗٔ/ٖ؛العاممي: الصراط المستقيـ ،ٓٗ/ٔالنعماف :شرح االخبار ، (ٛٔ) 
 .ٕٖٙ/ٕٛ( المجمسي :بحار االنوار،ٜٔ) 
 . ٖ٘/ٔ(ابف قتيبة : االمامة والسياسة، ٕٓ)  
 .ٜ٘ٔ/ٕ؛ اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،ٕ٘/ٔ( ابف قتيبة :االمامة والسياسة ،ٕٔ) 
 .ٕٙٔ/ٔ( ابف الجوزي :كشؼ المشكؿ ،ٕٕ)   
 (جويرية وميمونة وصفيةٖٕ) 
 .٘ٗ/ٖٔ؛المجمسي : بحار االنوار،ٕٙٔ/ٔ(ا بف الجوزي :كشؼ المشكؿ ،ٕٗ)
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(عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدوي أسمـ وىو صغير لـ يشيد ٕ٘)
بدرا واحد لصغر سنو وأف أوؿ مشاىده الخندؽ كاف مف اىؿ العمـ والورع شديد التحري 

؛ابف عبد ٕٗٔ/ٗة سنة ثالث وسبعيف .ينظر:ابف سعد :الطبقات، في فتواه مات بمك
 ( ٖٜ٘- ٜٓ٘/ٖالبر:االستيعاب، 

 .ٓٔ/ٓٔ؛االميني: الغدير ،ٕٛ/ٔ( ابف قتيبة :االمامة والسياسة ،ٕٙ)
(الزبير بف العواـ بف خويمد بف أسد بف عبد العزى حواريا رسوؿ اهلل كنيتو أبا ٕٚ)   

رسوؿ اهلل مات في البصرة سنة ست وثالثيف .ينظر: عبد اهلل  شيد كؿ المشاىد مع 
 (  ٖٗ؛خميفة بف خياط :طبقات خميفة ، ٘ٓٔ-ٓٓٔ/ٖابف سعد :الطبقات ،

(طمحة بف عبيد اهلل بف عثماف بف عمرو بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة ابف ٕٛ)  
ى كعب بف لؤّي بف غالب القرشي التيمي كنيتو أبا محمد ، مف المياجريف األوليف آخ

رسوؿ اهلل صمَّى اهلل عميو وسمـ بينو وبيف كعب بف مالؾ لـ يشيد بدر ألنو كاف في 
تجارة بالشاـ شيد أحدا وسائر المشاىد بعدىا قتمو مرواف بف الحكـ يوـ الجمؿ وىو في 

 (ٗٙٚ/ٕ؛ابف عبد البر: االستيعاب،ٖٕٔ/ٖحزبو ينظر:.ابف سعد :الطبقات، 
أىيب بف عبد مناؼ القرشي الزىري ، يكنى أبا (سعد بف أبي وقاص بف مالؾ بف ٜٕ) 

إسحاؽ مف السابقيف في االسالـ شيد سائر المشاىد مع رسوؿ اهلل وشيد فتح فارس 
والقادسية وتولى الكوفة في عيد عمر بف الخطاب وعثماف ثـ عزلو عنيا مات سنة 

ي خمس وخمسيف وقيؿ ثماف وخمسيف بالعقيؽ التي تبعد عف المدينة عشرة أمياؿ ف
ابف حجر ٔ؛ ٙٓٙ/ٕقصره ودفف بالبقيع ، ابف عبد البر :االستيعاب، 

 (ٕٖٙ:االصابة،/
(عبد الرحمف بف عوؼ بف عبد عوؼ بف عبد بف الحارث القرشي الزىري ، يكنى ٖٓ)

أبا محمد ،سماه رسوؿ اهلل عبد الرحمف  اما اسمو في الجاىمية عبد عمرو ، وقيؿ عبد 
سنيف مف المسمميف والمياجريف األّوليف ، شيد كؿ  الكعبة ولد بعد عاـ الفيؿ بعشر

المشاىد مع رسوؿ اهلل توفى سنة إحدى وثالثيف بالمدينة ودفف بالبقيع .ينظر: ابف عبد 
 ( .ٜٕٔ/ٗ؛ابف حجر :االصابة،    ٛٗٛ-  ٕٗٛ/ٕالبر :االستيعاب، 
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ني ؛ االمي ٕٛ/ٔ؛ابف قتيبة :االمامة والسياسة ، ٔٙ/ٖ( ابف سعد :الطبقات ،ٖٔ)
  ٓٔ/ٓٔ:الغدير،

 .ٖٔٛ/ٖ( ابف االثير :أسد الغابة ،ٕٖ)
؛اليعقوبي ٖٓ-ٜٕ/ٔ؛ابف قتيبة :االمامة والسياسة ،ٔٙ/ٖ( ابف سعد :الطبقات ،ٖٖ)

 ٓٙٔ/ٕ:تاريخ اليعقوبي ،
 .ٙٚٔ/ٕ؛اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي ، ٜٙٔ( ابف قتيبة :المعارؼ ،ٖٗ)
- ٗٙٔ/ٕيعقوبي :تاريخ اليعقوبي ،؛ ال ٘ٔٔ-ٖٔٔ( ابف خياط :تاريخ خميفة ،ٖ٘)  

ٔٙٙ. 
؛ ابي الفداء :المختصر في اخبار   ٘ٛٔ/ٛ(الطبري :تاريخ الرسؿ ، ٖٙ)

 ٚ٘/ٕالبشر،
   ٖٙٚ/ٖ(الطبري :تاريخ الرسؿ ،ٖٚ)   
 .ٖٙٚ/ٖ( الطبري :تاريخ الرسؿ ،ٖٛ)   
؛  ٙٚٔ/ٕ؛  اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي، ٜٗ/ٖ( ابف ابي الحديد: شرح نيج البالغة،ٜٖ)

 .  ٕٕٙ/ ٖٔالمجمسي :بحار االنوار، 
( مالؾ بف أوس بف الحدثاف بف عوؼ بف ربيعة النصري ، كنيتو أبا سعد  ادرؾ ٓٗ) 

المفيد  ٖالنبي ص  تأخر اسالمو، توفي سنة اثنتيف أو إحدى وتسعيف  ينظر:ىامش 
 . ٖٙٗٔ/ٖ؛ ابف عبد  البر:االستيعاب،ٕ٘ٔ:االمالي ،

 .ٖٛٗ/ٖٔ؛المجمسي :بحار االنوار ،ٕ٘ٔ(المفيد :االمالى ،ٔٗ) 
 ٖ/ٖ( االماـ عمي :نيج البالغة ،ٕٗ) 
 .ٖٚٗ/ٕ؛ابف اعثـ :الفتوح ،ٚٚٗ/ٖ( الطبري :تاريخ الرسؿ ،ٖٗ)
 ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٖٔ(المجمسي :بحار االنوار، ٗٗ) 
 ٕٔ٘/٘( البالذري: انساب االشراؼ ،٘ٗ)
:بحار االنوار،   ؛ المجمسي ٜٕٛ(  ابو الصالح الحمبي :تقريب المعارؼ ، ٙٗ)

ٖٔ/ٕٜٛ . 
 ٙٚٗ/ٖ؛ الطبري :تاريخ الطبري،  ٘ٔٔ( الضبي : الفتنة ووقعة الجمؿ، ٚٗ)
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 . ٕٙٓ/ٖ؛ابف االثير :الكامؿ   ٘ٔٔ( الضبي :الفتنة ووقعة الجمؿ، ٛٗ.)
 ٘ٔٔ( الضبي :ووقعة الجمؿ، ٜٗ)
 .ٖٚٗ/ٕ( ابف اعثـ :الفتوح ،ٓ٘) 
بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ (مرواف  بف الحكـ بف أبي العاص ٔ٘، )  

ه معاوية  القرشي األموي يكنى أبا عبد الممؾ  ولد بالطائؼ سنة اثنتيف مف اليجرة  والَّ
بف ابي سفياف المدينة ثـ عزلو ثـ واله مرة اخرى عمييا ثـ عزلو، وولَّى الوليد بف عتبة 

نو أساء الى أبنيا ، مات سنة خمس وستيف مف قبؿ زوجتو أـ خالد بف يزيد وجوارييا أل
؛ ابف عبد   ٘ٓٗخالد   .ينظر: خميفة بف خياط :طبقات خميفة ،

    ٖٚٛٔ/ٖالبر:االستيعاب،
 ٘ٙ/.ٔ(ابف قتيبة :االمامة والسياسة ،ٕ٘)
 الغدير.  ٚٚ/ٜاالميني:     ٖٙ/٘( ابف سعد :الطبقات ،ٖ٘)  
 .ٚٚ/ٜ؛ االميني : الغدير ،ٖٙ/٘( ابف سعد :الطبقات ،ٗ٘)
ار بف ياسر بف مالؾ بف كناية بف قيس بف حصيف العنسّي المذحجي ، كنيتو (عمّ ٘٘) 

أبا اليقظاف كاف حميؼ لبني مخزوـ شيد بدرا وسائر المشاىد مع رسوؿ اهلل مف 
المياجريف األوليف استشيد يوـ صفيف سنة سبع وثالثيف وىو ابف اثنتيف وتسعيف سنة 

 ٖٙٔٔ/ٖبر: االستيعاب ، ؛ ابف عبد الٕٙٗ/ٖينظر: ابف سعد :الطبقات،  
   ٕٕ/ٛ؛ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ، ٖٖٛ(ابف مزاحـ :وقعة صفيف ،ٙ٘)  
 ٖٙ/ٜ؛ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ،   ٗٚ(المفيد :الجمؿ ، ىامشٚ٘)
؛  ابن الجوزي :المنتظم  358، 243 - 1/242( الطبري :تاريخ الطبري ، 36)
،3/56  . 
؛  المفيد :المسائؿ -  ٗٗٔ   -ٓٗٔي : االخبار الطواؿ ، (   الدينور ٜ٘) 

 ٕٔٔالعكبرية،
 ٖٕٕ/ٕ(  البالذري :انساب االشراؼ ،ٓٙ)
 ٖٔ؛ المجمسي :بحار االنوار ، ٕ٘ٔ/ٙ(   ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة  ،ٔٙ)
/ٖٓٓ  
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 . ٚٙٔ/ٕٖ؛المجمسي :بحار االنوار ،   ٓٙ٘/٘( البالذري:انساب االشراؼ ،ٕٙ) 
( اـ سممة ىند بنت ابي امية بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزوـ زوجيا ٖٙ)

أبى سممة بف عبد األسد ىاجرت ىي وزوجيا الى الحبشة توفي زوجيا متأثر بجروحو 
التي اصيب بيا يوـ أحد  فتزوجيا رسوؿ اهلل وتوفيت سنة ستيف في خالفة يزيد بف 

 .ٕٜٓٔ/ٗ؛ابف عبد البر :االستيعاب،  ٕٓٗ/ٖمعاوية ينظر: ابف سعد :الطبقات،  
 .ٚٙٔ/ٕٖ( المجمسي :بحار االنوار ،ٗٙ)
 .ٕٚٔ/ٙ،ابف ابي الحديد : شرح نيج البالغة (٘ٙ)
 .ٕٚٔ/ٙ،ابف ابي الحديد : شرح نيج البالغة (ٙٙ)

؛ اليعقوبي :تاريخ اليعقوبي،   ٗٙ/ٔ( ابف قتيبة :  االمامة والسياسة،ٚٙ)    
 ٗٚ،ىامش  ؛المفيد :الجمؿ٘ٚٔ/ٕ
 .ٔٛٔ/ٕ(   اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، ٛٙ) 
 ٕٔٔ/ٕ٘؛ ابف عساكر :تاريخ دمشؽ،   ٖ٘ٔ( تاريخ خميفة بف خياط ٜٙ)
 .ٗٚ( المفيد :الجمؿ ،ىامش ،ٓٚ)
 ٘ٔٔ؛  الضبي :ووقعة الجمؿ،ٜٚٗ/ٖ( تاريخ الطبري ، ٔٚ) 
مجدعة (عثماف بف حنيؼ بف واىب بف العكيـ بف ثعمبة بف الحارث بف ٕٚ) 

األنصاري ، ذات عقؿ ومعرفة وتجربة واله الخميفة عمر مساحة ارض العراؽ وجبايتيا 
وواله االماـ عمي البصرة حتى اخرج منيا قبيؿ وقعة الجمؿ وسكف الكوفة الى خالفة 

 ( ٖٖٓٔ/ٖ؛ابف عبد البر:االستيعاب، ٛ/ٙمعاوية ينظر:ابف سعد :الطبقات،
 .ٕٛٓ(ابف قتيبة :المعارؼ ،ٖٚ)
؛  ٔٚٗ-ٓٚٗ/ٖ؛الطبري :تاريخ الطبري ،ٕ٘ٔخميفة بف خياط :تاريخ خميفة ،( 52)

  .ٕٔٙ/ ٚ؛ابف كثير :البداية والنياية ،ٗٛٔ، ٔٛ/٘ابف الجوزي : المنتظـ، 
(جرموز وقيؿ عميرة بف جرموز السعدي التميمي .ينظر:ابف سعد :الطبقات  ، ٘ٚ)
 (  ٘ٔ٘/ٕ،ابف عبد البر :االستيعاب،ٔٔٔ/ٖ
ي السباع يقع بيف مكة والبصرة ويبعد عف البصرة خمسة أمياؿ ، ياقوت ( ووادٙٚ)

 ( ٖٖٗ/٘الحموي :معجـ البمداف ، 
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 .ٕٛٓ(. ابف قتيبة : المعارؼ،ٚٚ)
 .ٖٓ/ٕ( المسعودي : مروج الذىب،ٛٚ)
؛ابف ٛٔٗٔ/ٖ؛ابف عبد البر:االستيعاب،ٔٓٔ/٘( البالذري : انساب االشراؼ ،ٜٚ)

 .ٙٔ/ٖ،خمكاف :وفيات االعياف 
(محمد بف أبي بكر وُأّمو أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر بف أبي طالب ٓٛ) 

ـّ نشأ في حجر  ثـ تزوجيا أبو بكر بعد استشياده فولدت منو محّمدًا في حّجة الوداع ث
ـّ واّله مصر في  شير رمضاف  االماـ عمّي بعد وفاة أبيو وشيد معو الجمؿ وصفيف  ث

 (ٜٖٛابف الصباغ :الفصوؿ الميمة ،ىامش سبع وثالثيف  :ينظر :
(عمرو بف العاص بف وائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ كنيتو أبا عبد تأخر ٔٛ) 

اسالمو  قبيؿ الفتح سنة ثماف توفي بمصر سنة ثالث وأربعيف وىو ابف تسعيف سنة 
   ٕٔٔ/ٙٗ:ينظر:ابف عساكر :تاريخ دمشؽ،

 .ٕٖ٘/ٖ( ابف االثير : الكامؿ في التاريخ،ٕٛ) 
 -ٛ٘٘/ٖٖ؛المجمسي :بحار االنوار ،  ٖىامش  ٕٛٚ/ٔ(الثقفي :الغارات،  ٖٛ)

ٕ٘ٙ 
 .ٕٖٗ،/ٗ؛ ابف االثير:اسد الغابة  ٛ٘ٚ/ٕ( الثقفي :الغارات، ٗٛ)
؛  ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ٖٖالمجمسي :بحار االنوار، ؛ ٜٕٚ/ٔ(  الثقفي:الغارات،  ٘ٛ) 

 .ٚٙ/ٔٔ، االميني :الغدير
التجيبي كاف ممف  شيد فتح مصر أحد الثائريف عمى (كنانة بف بشر بف سمماف ٙٛ)  

عثماف بف عفاف يوـ الدار قتؿ سنة ست وثالثيف بفمسطيف .ينظر:ابف عساكر :تاريخ 
 ٕٛ٘/ ٓ٘دمشؽ، 

 .   ٚٚ/ٗ؛ الطبري :تاريخ الطبري ،  ٕٛٚ/ٔ( الثقفي :الغارات، ٚٛ.)
  ٕٓٛ/ٔ(. الثقفي :الغارات ، ٛٛ) 
(معاوية بف حديج  بف جفنة بف قنبرة  بف حارثة بف عبد شمس السكونّي يكنى ٜٛ)  

أبا عبد الرحمف صحب النبي ولقي عمر بف الخطاب وروى عنيما عثماني اليوى كاف 
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؛ابف عبد البر:االستيعاب، ٖٓ٘/ٚممف غزا إفريقية .ينظر: ابف سعد :الطبقات،
ٖ/ٖٔٗٔ  . 
 .ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ ٖٖي :بحار االنوار ،؛ المجمس ٕٔٛ/ٔ(الثقفي :الغارات ،ٜٓ)
( الفسطاط :احدى مدف مصر اختّطيا عمرو بف العاص فتعتبر قاعدة مصر ٜٔ)   

 (ٖٚإلى ىذا العيد .ينظر: ابف بطوطة :رحمة ابف بطوطو ،
(عبد الرحمف بف أبي بكر بف أبي قحافة بف عامر بف عمرو بف كعب بف سعد ٕٜ)  

السيدة عائشة أّميـ اـ روماف بنت الحارث بف غنـ بف تيـ ، كنيتو أبا عبد اهلل شقيؽ 
الكنانية ،شيد بدرا وأحدا الى جانب كفار قريش لكنو، أسمـ وحسف إسالمو فيما بعد ، 
وصحب النبي وشيد اليمامة وفتح الشاـ وشيد الجمؿ مع السيدة عائشة رفض بيعة 

قات، يزيد بف معاوية مات في مكة سنة ثالث وخمسيف .ينظر:ابف سعد :الطب
 ( ٜٚ-ٜ٘/ٛابف كثير :البداية والنياية ، ٕ٘ٛ/ٕ؛ابف عبد البر :االستيعاب،ٛٙٗ/ٛ

شرح نيج البالغة :ابف ابي الحديد  ٚٛ/ٙ؛ ٕٕٛ/ٔ(  الثقفي :الغارات  ،ٖٜ)  
 .ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ٖٖ؛ المجمسي :بحار االنوار، ٚٛ/ٙ،
 ٚٛ/ ٙ،  ؛   شرح نيج البالغة :ابف ابي الحديدٖٛ/ٖ( ابف سعد :الطبقات،  ٜٗ) 

 .ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ ٖٖ،المجمسي :بحار االنوار، 
؛االميني : ٜٕ٘/ٖٗ؛ ابف عساكر :تاريخ دمشؽ ،ٜٕ٘/ٔ(الثقفي :الغارات، ٜ٘) 

 . ٚٙ/ٔٔالغدير 
 ٔ٘ٔ/٘(   ابف الجوزي :المنتظـ،ٜٙ) 
؛  التستري :قاموس ٜٖٛ( ابف الصباغ :الفصوؿ الميمة ،ىامش  ٜٚ)  

 .ٜٚٔ/ٕٔالرجاؿ،
؛ابف االثير :الكامؿ في التاريخ،  ٕٙ٘/ٖ. ٕٛٛ-ٕٕٛ/ٔلغارات ،( الثقفي :اٜٛ) 
المجمسي :بحار  ٚٛ/ٙ؛ابف ابي الحديد : شرح نيج البالغة :ابف ابي الحديد، ٕٙ٘/ٖ

 ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ٖٖاالنوار،
؛ ٔ٘ٔ/٘؛ابف الجوزي :المنتظـ ،ٜٖٛ( .ابف الصباغ :الفصوؿ الميمة ،ىامش ٜٜ) 

 .ٕٙ٘ -ٛ٘٘/ٖٖالمجمسي:بحار االنوار ،
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 ٛ٘٘/ٖٖ؛المجمسي :بحار االنوار،ٚٛ/ٙ  ( ابف ابي الحديد: شرح نيج البالغةٓٓٔ) 
– ٕ٘ٙ. 
؛اؿ ياسيف  ٜٕ/ٗ؛ ابف اعثـ :الفتوح، ٓٗٔ/ٔ( الدينوري :االمامة والسياسة ،ٔٓٔ) 

 .ٛ٘:صمح الحسف )ع( ،
 ٛٛٗ - ٙٚٗ/ٖ(  ابف االثير :الكامؿ في التاريخ،ٕٓٔ) 

 ٕٚ/ٓٔ؛االميني: الغدير ،ٖٔ٘/ٖالبالغة ،  ،( الخطيب :مصادر نيج ٖٓٔ)   
؛ابف ابي الحديد :شرح نيج  ٔٓٔ/٘(البالذري :انساب االشراؼ، ٗٓٔ)

 .ٔٔ/ٙٔالبالغة،
( عاـ الجماعة  تنازؿ االماـ الحسف بف عمي عميو السالـ ، وتسميـ األمر الى ٘ٓٔ) 

احدى واربعيف عمى اف يكوف االمر لو مف بعده  سنة  تجنبا ال راقة الدماء معاوية
 .ٛٔٗٔ/ٖ؛ ٖٚٛ/ٔابف عبد البر:االستيعاب،؛ٗٓٔد :االفصاح،ير: المفينظ
؛ المرعشي :شرح احقاؽ   ٔٔ/ٙٔ( ابف ابي الحديد :شرح نيج البالغة ، ٙٓٔ)

 ٖٙٔ/ٔٔالحؽ،
(حجر بف عدي بف معاوية بف جبمة بف عدي بف ربيعة بف معاوية األكرميف ٚٓٔ)  

الكندي، كنيتو أبا عبد الرحمف ، كوفي ،مف فضالء الصحابة ، كاف ممف شيد القادسية  
وفتح مرج عذراء  مف اصحاب االماـ عمي ع شيد معو صفيف والنيرواف.ينظر: ابف 

 (ٜٕٖ/ٔ، ؛ابف عبد البر :االستيعابٕٚٔ/ٙسعد :الطبقات،
 . ٖٔ/ٖ؛ابف خمدوف :تاريخ بف خمدوف،ٜٓٔ/ٗ( الطبري :تاريخ الطبري ،  ٛٓٔ) 
 .ٖٙٛ/ٔ( ابف االثير:  اسد الغابة،ٜٓٔ)
(مرج عذراء قرية مف قرى دمشؽ بالشاـ. ينظر: البكري: معجـ ٓٔٔ)

 ( . ٔٓٔ/٘؛الحموي :معجـ البمداف ،ٕٜٙ/ٖماأستعجـ،
 .ٖٕٙ/٘بالذري: انساب االشراؼ،؛ الٕٛٔ/ٙ( ابف سعد :الطبقات،  ٔٔٔ)
 -ٙٚٗ/ٖ؛ ابف االثير :الكامؿ في التاريخ،  ٕٛٓ/ٗ(الطبري :تاريخ الطبري ، ٕٔٔ)

ٗٛٛ. 
 ٕٚٔ/ٕ؛ وينظر: النعماف :شرح االخبار،ٕٛٓ/ٗ(    الطبري : تاريخ الطبري، ٖٔٔ) 
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 .ٕ٘ٙ/  ٘(البالذري :انساب االشراؼ،ٗٔٔ) 
؛ ابف  ٕٕٗ/٘؛ ابف الجوزي :المنتظـ ،ٜٔٔ/ٗ(  الطبري :تاريخ الطبري ، ٘ٔٔ) 

 .ٖٔ/ٖخمدوف :تاريخ بف خمدوف،
 ٕٗٔ/ٛٔ؛المجمسي :بحار االنوار ،ٖٕٙ/٘ ، ( البالذري :انساب االشراؼٙٔٔ) 
 ؛  ٕٕٚ/  ٕٔ؛ ابف عساكر :تاريخ دمشؽ  ٘ٔٛ/ٕ( الثقفي :الغارات، ٚٔٔ) 
 .ٜٔٔ/ٗالطبري :تاريخ الطبري ،( ٛٔٔ) 
 . ٜٙ/ٛ:البداية والنياية ،( ابف كثير ٜٔٔ) 
 .ٕٚٔ/ٕ( النعماف :شرح االخبار ،ٕٓٔ)

  ٕٔ( سورة لقماف اآلية ٕٔٔ)      
 ٜٙ/٘(البخاري :صحيح البخاري،ٕٕٔ) 
 .ٚ/ٙ؛ابف الجوزي :المنتظـ ،ٖٛٙ/ٗ(الطبري :تاريخ الطبري،ٖٕٔ)

 .ٖٔ٘/ٖ( الخطيب :مصادر نيج البالغة ،ٕٗٔ)   
 .ٖٔ٘/ٖالغة،(  الخطيب :مصادر نيج البٕ٘ٔ)

 ٖٓٙ؛ الشيرازي :كتاب االربعيف،   ٙٗ/ٖ( العاممي :الصراط المستقيـ،ٕٙٔ)   
 .ٙٓٔ؛نجاح الطائي:اغتياؿ ابي بكر ،٘ٗ/ٖالعاممي :الصراط المستقيـ،(ٕٚٔ) 
 . ٙٔ/ٖ(ابف خمكاف :وفيات االعياف، ٕٛٔ)  
؛الكوراني العاممي :  جواىر ٙٓٔ(  نجاح الطائي :اغتياؿ ابي بكر ،ٜٕٔ)

    ٕٖٓ/ٕالتاريخ،
 القرآن الكريم 

 أواًل : المصادر األولية :
  عز الدين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم الشيباني ابن األثير ،

 م(.3313ه/418)ت
أحمد عبد تحقيؽ : عمي محمد معوض , عادؿ أسد الغابة في معرفة الصحابة ،  -  

 .دار الكتب العممية )د.ت( –الموجود , بيروت 
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دار الكتب  –تحقيؽ : أبي الفداء عبد اهلل القاضي , بيروت  الكامؿ في التاريخ ، -  
 (.ٜٚٛٔ-ٔالعممية )ط

 م(734ه/132ابن أعثم الكوفي ، أبو محمد أحمد )ت 
 (.ٜٜٔٔ-ٔ)طدار األضواء  -كتاب الفتوح ، تحقيؽ : عمي شيري ، بيروت  - 
 م( 647ه/334البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم )ت 
 (.ٜٔٛٔدار الفكر ) –اسطنبوؿ  صحيح البخاري ، -   
  ابن بطوطة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم) ت

 م(3155هـ/557
 ( ٜٛٙٔدار التراث ) -أدب الرحالت رحمة ابف بطوطة ،بيروت -

 نجي المعروؼ بابف بطوطةالمواتي ثـ الط
 م(3872ه/265البكري ، أبو عبيد  هلل عبد اهلل بن عبد العزيز )ت 
 –معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع ، تحقيؽ : مصطفى السػقا، بيروت  -

 (.ٖٜٛٔ-ٖعالـ الكتب )ط
 م(673ه/357البالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر )ت 
 دار الفكر )د.ت(. –مف المحققيف , بيروت  أنساب األشراؼ ، تحقيؽ : نخبة -  
 م(674ه/361الثقفي ، إبراهيم بن محمد بن سعيد أبو هالل )ت 
 الغارات ، تحقيؽ : جالؿ الديف المحدث ، بيمف )د.ط( )د.ت(. -  
 م(3388ه/375ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد )ت 
  الدكتور عمي حسين البواب كشف المشكل من حديث الصحيحين،تحقيق : 
  (3775دار الوطن)ط –الرياض 
 . (ٕٜٜٔ–ٔدار الكتب العممية )ط -ػػػ المنتظـ في تاريخ االمـ والمموؾ ، بيروت   
 ( 651/  ه 348لحافظ أبى عمى الحسن بن محمد الصباح )م 

دار الصحابة  -مسند بالؿ بف رباح المؤذف، تحقيؽ: مجدي فتحي ،طنطا   -
 (. ٜٜٛٔ ٔلمنشر والتحقيؽ )طلمتراث 

 م(3226ه/633ابن حجر العسقالني ، أحمد بن عمي )ت 
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موجود ، عمي محمد عادؿ أحمد عبد ال اإلصابة في معرفة الصحابة ، تحقيؽ : - 
 (.ٕ٘ٓٓ-ٔدار الكتب العممية )ط –معوض , بيروت 

 م(3336ه/434ابن أبي الحديد المعتزلي ، عز الدين بن عبد الحميد )ت 
مؤسسة  –شرح نيج البالغة ، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،قـ  - 

 (.ٜ٘ٙٔ–ٕإسماعيمياف)ط
 م(3473ه/3382الحر العاممي ، محمد بن الحسن بن عمي بن محمد )ت 
 خاتمة تفصيؿ وسائؿ الشيعة الى تحصيؿ مسائؿ الشريعة , تحقيؽ : محمد  -  
 بف حمد الحسيف القائيني ,الفصوؿ الميمة في أصوؿ األئمة , تحقيؽ : محمد  -  

 (.ٜٜٚٔ–ٔمؤسسة المعارؼ االسالمية )ط -قـ 
 م(673ه/363أبو حنيفة الدينوري ، أحمد بن داود )ت 
دار احياء الكتاب العربي  –األخبار الطواؿ ، تحقيؽ : عبد المنعـ عامر القاىرة  - 

 (.ٜٓٙٔ–ٔ)ط
  م(3283ه/686)تأبن خمدون ، عبد الرحمن محمد بن الحسن الحضرمي 
كتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر ومف عاصرىـ  -  

دار إحياء  –مف ذوي السمطاف أألكبر المسمى) تاريخ ابف خمدوف( ، بيروت 
 التراث العربي )د.ت(.

 م(3363ه/463ابن خمكان ، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت 
دار الثقافة  -وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف تحقيؽ : أحساف عباس ، بيروت - 

(ٜٔٙٛ.) 
 م(632ه/328ابن خياط , أبو عمرو خميفة بن خياط )ت 
 (.ٖٜٜٔدار الفكر ) –تاريخ خميفة بف خياط ، تحقيؽ : سييؿ زكار , بيروت  - 
–ٔالفكر )طدار  -طبقات خميفة بف خياط، تحقيؽ: سييؿ زكار , بيروت  -  

ٜٜٖٔ.) 
 م(3125ه/526الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت 
 دار إحياء التراث )د.ت(. -تذكرة الحفاظ ، بيروت  -  
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مؤسسة الرسالة  –سير أعالـ النبالء ، تحقيؽ : مأموف الصاغرجي ، بيروت  -  
 (.ٖٜٜٔ –ٜ)ط

 م( 622ه/318ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري )ت 
 دار صادر )د.ت( . -الطبقات الكبرى ، بيروت  -
  سميم بن قيس الهاللي الكوفي )ت القرن االول الهجري/القرن السابع

 الميالدي(
-ٔدليؿ ما )ط –سميـ بف قيس , تحقيؽ : محمد باقر األنصاري , قـ كتاب  -

ٕٓٓٔ). 
  م(3141ه/ 543الشافعي ، محمد بن عمي الحسيني الدمشقي )ت 
 -  االكماؿ في ذكر مف لو رواية في مسند أحمد ،تحقيؽ : الدكتور عبد المعاطي

 أميف 
  د ت(. ٔجامعة الدراسات اإلسالمية )ط -قمعجي ،باكستاف 
  م(3464ه/3876الشيرازي , محمد طاهر القمي )ت. 
 .(ٜٜٚٔ-ٔمطبعة االمير )ط –كتاب االربعيف , تحقيؽ : محمد الرجائي , قـ  -  

  (م3233ه/633المالكي , عمي بن محمد أحمد )تابن الصباغ 

دار الحديث  –الفصوؿ الميمة في معرفة االئمة , تحقيؽ : سامي الغريري , قـ  - 
 (.ٕٔٓٓ-ٔ)ط

   (3833/ ه 225أبي الصالح تقي بن نجم الحمبي )ت 
 (ٜٜٙٔتقريب المعارؼ :تحقيؽ فارس تبريزياف ) د .ـ ()

 م( 633ه/388, سيف بن عمر ألسدي )ت الضبي 
دار النفائس )  -الفتنة ووقعة الجمؿ ، تحقيؽ : أحمد راتب عرموش ، بيروت  - 

 (.ٜٜٙٔ–ٔط
 م(733ه/138الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير )ت 
دار  –تاريخ الرسؿ والمموؾ ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ , القاىرة  - 

 المعارؼ ) د.ت(. 
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-ٔمؤسسة الثقافة اإلسالمية )ط -المسترشد , تحقيؽ : أحمد المحمودي , قـ  -
ٜٜٔٗ.) 

 م(3845ه/248الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن  بن عمي )ت 
-ٔمؤسسة النشر اإلسالمي )ط -، قـ ، تحقيؽ جماعة مف المحققيف  الخالؼ -

ٜٔٛٙ.) 
المرتضوية إلحياء االثار الجعفرية المكتبة  –المبسوط  في فقو االمامية ، طيراف  -

(ٜٔٙٚ). 
 م(3858ه/241ت)أبو عمر يوسف بن عبدا هلل  بن عبد البر ،ا 
دار الجيؿ  –االستيعاب في معرفة االصحاب ، تحقيؽ : محمد البيجاوي ، بيروت  -

(ٜٜٕٔ.)  
  ابن عساكر ، أبي القاسم بن عمي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل

 م(.3353ه/353)ت
 (.ٜٜٗٔ-ٔدار الفكر )ط -تاريخ مدينة دمشػػؽ ، تحقيؽ : عمي شيري ، بيروت  - 
  االمام عمي بن ابي طالب() م( 448ه/28)ت 
دار الذخائر  –جمعو الشريؼ الرضي , حققو محمد عبدة ، قـ  نيج البالغة ، - 

  .(ٜٜٔٔ-ٔ)ط
 م(3233ه/633العيني ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد)ت 
 دار إحياء التراث العربي )د.ت(. -عمدة القارئ في شرح البخاري ، بيروت  - 
 م(3113ه/513ابي الفداء , عماد الدين اسماعيل )ت 
 .دار المعرفة )د.ت( –المختصر في اخبار البشر تاريخ أبي الفداء , بيروت  - 
 م(667ه/354ابن قتيبة الدينوري ، أبي محمد عبداهلل بن مسمم )ت 
مؤسسة الحمبي  –والسياسة) منسوب (،تحقيؽ:طو محمد الزيني،سوريا االمامة  - 

  لمنشر والتوزيع )د.ت(.
 (.ٜٜٙٔ-ٕدار المعارؼ )ط –تحقيؽ : ثروت عكاشة , مصر المعارؼ ،  -
 م(3153ه/552ابن كثير ، أبي الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت 
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احياء التراث العربي )  دار –البداية والنياية ، تحقيؽ : عمي شيري , بيروت  - 
 (.ٜٛٛٔ-ٔط

 م(3588ه/3333المجمسي ، محمد باقر )ت 
مؤسسة الوفاء )  –بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطيار ، بيروت  - 

 (.ٖٜٛٔ–ٖط
 م(636ه/333ابن مزاحم المنقري , نصر )ت 
لعربية المؤسسة ا -القاىرة وقعة صفيف ، تحقيؽ : عبد السالـ محمد ىاروف ،  - 

 .(ٕٜٙٔ–ٕ)طلمطباعة 
 م(735ه/124المسعودي ، أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمي )ت 
 (.ٖٜٛٔ-ٕدار اليجراف )ط –مروج الذىب ومعادف الجوىر ، قـ  -
  المفيد ، محمد النعمان بن المعمم أبي عبداهلل العكبري البغدادي

 م(3833ه/231)ت
دار المفيد  –لتحقيؽ التراث , بيروت ( اإلرشاد ، تحقيؽ : مؤسسة اؿ البيت ) -

 ( .ٖٜٜٔ-ٕ)ط

دار المفيد  –االمالى , تحقيؽ : حسيف االستاذ ولي , عمي اكبر الغفاري , بيروت  -
 (.ٕٜٜٔ-ٕ)ط

 دار المفيد  –المسائؿ العكبرية ،حقيؽ : عمي أكبر اإلليي الخراساني،بيروت 
 (. ٖٜٜٔ ٕ)ط 
  النعمان بن محمد بن منصور  القاضي النعمان المغربي، أبو حنيفة

 م(751ه/141)ت
 -، تحقيؽ : محمد الحسيني ، طػيراف في فضائؿ االئمة االطيار شػرح األخبػار  -

  (.ٖٜٜٔ–ٕمػؤسسة النػشر اإلسػالمي )ط
  ياقوت الحموي شهاب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي

 م(3337ه/434البغدادي )ت
 .(ٜٛ٘ٔ-ٕدار صادر ) ط -معجـ البمداف ، بيروت   - 
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  اليعقوبي ، احمد بن يعقوب بن ابي جعفر بن وهب ابن واضح
 م(782ه/373)ت

 دار صادر )د.ت(. -تاريخ اليعقوبي ، بيروت  -  
  م(3253ه/655ابن يونس العاممي , عمي )ت 
المكتبة  –رؼ الصراط المستقيـ , تحقيؽ : محمد الباقر البيبودي , النجؼ االش - 

 (.ٜٗٙٔ-ٔالمرتضوية إلحياء االثار الجعفرية )ط
 المراجع 
 الشيخ األميني 
 -  (. ٜٚٚٔ  ٗدار الكتاب العربي)ط –الغدير ،بيروت 
 , تقي محمد التستري  

مؤسسة النشر  -قاموس الرجاؿ , تحقيؽ : مؤسسة النشر اإلسالمي , قـ  - 
 (.ٕٔٓٓ-ٔاإلسالمي )ط

  الخطيب ، عبد الزهرة الحسيني 
  (.ٜٛٛٔ-ٔدار الزىراء )ط –مصادر نيج البالغة وأسانيده , بيروت  - 
  الكوراني , عمي 
 (.ٕٚٓٓدار اليدى ) –جواىر التأريخ ، قـ  -  
  السيد المرعشي 
 - النجفي، قـ  شرح إحقاؽ الحؽ تحقيؽ : السيد شياب الديف المرعشي-

 منشورات مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي )د ت(
  الشيخ نجاح الطائي 
 -  (3776دار الهدى إلحياء التراث ) -اغتيال ابي بكر، بيروت 

  : الشيخ راضي آؿ ياسيف ال ياسين 
 صمح الحسف ) ع ( )د ط()د ت(  -
 


