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  الملخص
في التعبير عـن  ـ  شعراً وخطابةـ  األدب الرسالي الكشف عن دورلي إهذا المقال  رميي

المواقف واألحداث التي جرت في موقعتي الجمل وصـفين واللتـان دارتـا بـين الخـط      
من جهة والتيارات  )ص(  خليفة رسول اهللا )ع(  طالب الرسالي المتمثل باإلمام علي بن أبي

 ةرقين ومن خالل هذه الدراسالقاسطين و الماو ةللناكثين أولئك الذين نكثوا البيع ةالفكري
نبين المواقف التي عبر عنها األدباء إزاء ما وقـع  التي تعتمد علي المنهج التحليلي النقلي 
لنا بوضوح تام الـدور الـذي أداه االدبـاء     يتضحفي خضم حرب الجمل و صفين، حتي 

ـ فهـوالء   )ع(  يمام علمنين على الجهاد في ركب اإلؤساليون في تحريض المالرِّ  ةالكوكب
جهادهم بالسنتهم فهم كانوا المجاهدين بسيوفهم يـذبون   عن عراء والخطباء فضالًمن الشِّ

فمن خالل هذا المقال نحصل علي فوائد ). ع(  مام عليإلرعيه المتمثلة باالشَّ ةعن الخالف
  .تاريخية تقع في صميم التاريخ االسالمي كثيرةو فوائد  ةلمعان جميل وصورٍ جمة لغويه
  .صفين ،الجمل ،)ع(  االمام علي، االدب الرسالي :ةمات الرئيسالكل

  
  المقدمة. 1

هذا المقال يعالج موضوعاً يقع تحت مظلة األدب الرِّسالي ولم يلمس النَّور من قبلُ ألَنَّه جديد لم 
الكُتُبِ والمصادرِ و يتطرق إليه كاتب ي أُمهاتبعثراً فكُونُ متكون خطتنـا   بيد أنّ هذا الموضوع ي
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ـ بعد قضية قتل عثمـان الم . في البحث ممنهجة علي المنهج الوصفي والتحليلي ـ  عقَّ اس دة بـايع النَّ
ومن أولئك الذين  ،ةمعروفة ام لظروف سياسية وإقليميإال أهل الشَّ )ع(  طالب أَبي بن اًاإلمام علي

ـ    من الزمان حينما لم ةو بعد بره بايعوا االمام هما طلحة والزبير، ا يصال الي ما برمجـا لـه فخطَّطّ
له  ةمعارض ةفاستأذناه للذهاب إلي العمرة في ظاهر األمر ساعيين فتح جبه) ع(  لالمام علي ةمكيد
حيـث يقـع    1ةعائشـ ) ص(  جيج فتيل حرب ضده فمن يكون عندهما أحسن من زوج النبيأو ت

أقنع الرجالن  ةادثات طويلوبعد مح) ص(  االكرمموقعها في صميم بيت الرساله لقربها من الرسول 
ستثمرا وجودها ومن الطلـب  اف للخروج ضد الخليفة الشرعي،) ص(  السياسيان عائشة زوج النبي

و ضد إجماع المسلمين ) ع(  مام علية االواليمعاد ل فكري ة لتاسيس خطٍّشرعية بدم عثمان ذريع
أولئك الـذين سـماهم اإلمـام     علي هعلي واليته، فحدثت واقعة الجمل المعروفة وانتهت بانتصار

 لـذلك الخـطِّ   حامياًوكان ، اموبما أن معاوية منذ عهد الخليفة الثاني كان والياً علي الشَّ. بالناكثين
أهل الجمل التي يتخذون منها حجة لخروجهم ضـد   ذريعةر رفض بيعة اإلمام وكرَّ الَّذي الجبهوي
و جـيش   ةتمثل بمعاويام المخري بين جيش الشَّفأشعلوا حرباً أُ بدم عثمان، ةوهي المطالب اإلمام
ما يعنينا في هذا المقـال أنـه كـان     .عرفت بصفّين الَّتيو) ع(  عليتمثل باإلمام المسلمين الم ةعام

ـ ة ساليين الذي ال يشغلهم شـاغل اال نصـر  عراء الرِّطباء والشُّعدداً كبيراً من الخُ  ةالشـرعي  ةالخالف
 ةفي هاتين المعركتين وقد تركـوا بصـم   فجاهدوا جهاد االبطال فلسيباللسان و ا) ع(  لالمام علي

ـ  ةواالدبي ةاللين قيمتها الدعو فضال ً الكثير من الخطب والقصائد فوا فيهاخلَّ ةادبي هـا  فانَّ ةو اللغوي
أدبيـة   نتاجـات  وتركوا لنـا في المعركتين  قصائدفارتجزوا  يياسالساالسالم لتاريخ  صادقسجِِّل 
بطلوا دعوي المدعين وادحضـوا حجـج المدلسـين عبـر     أك ودوا من خاللها غيوم الشَّبد. ةخالد

ـ و ) ع(  لم تكن مع والية االمامالفكر و القلم هي  ةالتاريخ بأَنَّ دول ـ ة ضد الخالف  مـام لإل ةرعيالشَّ
ـ ب عـن الخال فـي الـذَّ   هل هنالك بـرز أدبـاء  : وبهذا سيجيب المقال علي األسئلة التالية أوالً ة ف

مـواقفهم   تكـون هـل   ؟ساليما هي سمات أدبهم الرِّ :في الجمل و صفين ثانياً) ع(  ماملإل ةرعيالشَّ
السةياسية؟مواقف اعتقادي عن ة ناشئ  

  
  األثرالمتبادل بين الحرب واألدب 1.1

  أثر الحرب علي األدب 1.1.1
ب وتنفسـته كمـا تتـنفس    ألف سكان الجزيرة الحـر  وحيدأقدم العصور وإلي بزوغ شمس التَّ منذ

ا أثّرذلك علي نمط حياتهم وتغلغل شـيئاً  الهواء حتي أصبح جزءاً اليتجزأ من حياتهم اليومية مم
  :سهية يؤيد ذلك بقوله وهذا أرطأءة بنُ فشيئاً إلي لغتهم وأدبهم بشقيه المنظوم والمنثور،
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ــة لفلــف ــون إيــابي  إذا مــا طلعنــا مــن ثني ــاالً يكره  فخبررج
ــةٍ ــي رجعــت بغبط ــرهم أنّ أظفــاري ويصــرف نــابي  وخب دأحــد 

 كــالب عــدوي أو تهرّكالبــي  حـربٍ التـزال تهرّنـيوأنّي ابن
  )189/ 3 :1956 ،ابن شهر آشوب(

إذا ما نظرنا نظرة متأمل الي األبيات أعاله فنستشف أنَّ الشَّاعر استخدم صورة : وقفة تحليلية
الماضـي   ألول وهو االلتفات من الغائب الي المخاطب حيث إسـتخدامه بالغية جميلة في البيت ا

وفـي البيـت الثـاني اسـتخدم     » ...ثُم عدلَ وإلتفت إلي المخاطب فَخَبر رِجـاالً   ...إذا ما طلعنا «
الشَّاعر صنعة بالغية وهي تنزيل العالم منزلة الجاهل بسياق التهديد وفي البيـت الثَّالـث اسـتخدم    

ال تزال تهرنِّي كالب عدوي فبعد هـذه  : رة جميلة من صور المجاز وهي االستعارة المصرحةصو
إذا  :في المقطوعة االطالله نرجع ونقول بانَّ الشَّاعر استخدم في الشِّعر أعاله أدب الحرب لذا ذكر

ديـد  خبـر علـي وجـه االسـتعالء و الته     :ما طلعنا من ثنية لفلف واستخدم فعل االمر المخاطـب 
فأصبحوا يستعيرون أسـماء  إنِّي إبن حرب من الشَّواهد التي نستطيع أن نستشهد بها  :واستخدامه

ويستخرجون األمثال من داخل الساحة الحربيـة  ) سيف( أدوات الحرب ليضعوها علي أبناءهم كـ
روا بها ينتزعون الصورة األدبية ليعب و )487 /1 :1959 ،المعتزلي(» الحذر قبل إرسال السهم« نحو
يجيش في داخلهم من مشاعر حب أوبغض أو لإلستعانة بهاعلي وصف أورثاء عزيز أوحتي  عما

  :فينشد شاعرهم قائالً .تغزّل بحبيب
ه  يداك يـد يعطـي الجزيـلَ فَعالُهـا وأخري بها تسقي دماً من تُحاربـ 

  )10/ 1 :1968 أبي الشيخ، اإلصبهاني،(

تخدم اليد إلنَّها العضو الفعال الَّذي به يقبض و يعطي االنسان في البيت أعاله إس :وقفه تحليليـة 
إسـتخدم  . أخري تسقي بها دما من تحاربه: و هي مصدر القوة من بين االعضاء و في الشطر الثَّاني

فعل تسقي علي وجه المجاز العقلي بالعالقة السببية وفي هذا المجاز نوع من التهكم في فعل تسقي 
 ا ال غبار عليه أنفمم. به السقي للمزارع أو لألفراد وغيرها فهي تسقي مقتوليها بدمائهمالنَّه ال براد 

الي شعر الشعراء العرب القدامي  ةمتامل ةنظر و تكفينا البالغ علي األدب، الحرب وأجواءها لها األثر
ك عن اآلثار ناهي، في شتّي األغراض الشعريةنجد أدب الحرب و تأثيره ل، وحتي العصور المتأخرة

 .المسـتوحاة مـن الحـرب    بالصـور  زاخـرة األدبية المنثورة وباألخص الخطابية والتي تكون عادةً 
مـن األمثلـة التـي تـدل      فأصبحت العرب تستقي الكثير من األخيلة من هذا الرافد وهناك الكثيـر 

علي المفـردة   فمن تأثيرها. الثقافة الحربية علي المفردات والخيال العربي بوضوح علي مدي تأثير
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و  .وهذه المفردة مأخوذة من إسم آلة حربية وهي حديـدة يقـوم بهـا الـرمح    ، مثقّفا :للمتعلّم قولهم
ي العرب أبنائهم كما سم .ةسداداً وإطالقهم علي الفرصة غنيم ، وقولهم للتوفيققولهم للنصيب سهماً

  ).239 /10: 1962 البيهقي،( حرب وسيف ورمح وقوس: من هذه األسماءوبأسماء األدوات 

  تأثير األدب علي الحرب 2.1.1
فالكثير من الحـروب   ثير االدب علي الحرب،أمن ت ةنجد إرهاصات واضح في كثيرِ من األحيان

. فـي تـاريخ االدب  ة خطبة وهنا لك النمـاذج الكثيـر   قصيدة أو بسبب إشتعل فتيلها بين القبائل
ور البارز فـي ترغيـب   فوس والمشاعر له الدن ذلك فان األدب مما له من مأخذ في النعوفضال 

 ن ذلك له االثر البالغ علي الشاعرعفي الحروب وفضال  ةعلي المقاوم ةالقادة والجنود في المرابط
هو  والسبب في تاجيج الحروب في عداد المقاتلين علي خوض معركةمنخرطاً فيما إذا كان  نفسه

م وكانوا قد انقسموا إلي حزبين، فمـنهم مـن آمـن    بين العرب أنفسه فيما تضارب العقائد واآلراء
يريد الواليـة االلهيـة   علي البقاء في ظلمات الشرك و بدعوة الرسول وما جاء به ومنهم من أصرّ

فحدثت حروب معروفة تحدثت  .نزاعاتإلي  من الطبيعي بأنَّ هذا األمر يسوقهم خالفة وراثية و
  .كتب التاريخ والسير بالتفصيل عنها

  
  )ص(  األكرممكانة األدب في استراتيجية الرسول  2.1

ني اإللهـي  لـد السالم وبمدد خاص من العلم ال واألئمة األطهار عليهم) ص(  بما أنّ الرسول األعظم
مدي تأثير الشعروالخطابة  و علي النَّاس ةفسيوخاصة الوحي، هم أعرف من غيرهم بالمؤثرات النَّ

شعراء ورغّبوهم علي قول الشعر الهادف والهادي إلي الصراط علي نفسية المقاتلين، لذلك أمروا ال
إنّ روح القُدس التـزال  « :لشاعره حسان بن ثابت عند ما مدحه) ص(  قال النبي ولهذا المستقيم،

فهذا الحديث الخالد إِنَّما هو تأييد  .)139/ 5 :2002 ،الترمذي(» تؤيدك ما نافحت عن رسول اهللا
 فـي شـأن   من خالل إنشـاد قصـائد مدحيـة    ةااللهي ةن يدافعون عن الرسالألُولئك الشعراء الذي

للشعر ) ص(  النبي لترغيب الناس علي إتباعهم والشاهد اآلخر علي تأييد الرسول واألئمة األطهار
بـن الخطـاب اعتـرض علـي      ما جاء في الخبـر عـن أنـس بـن مالــك أن عمـر       الهادف هو

حين دخل مكة في عمرة القضـاء  ) ص(  الرسولبين يدي  كان ينشد شعراً رواحة عندما  بن  عبداهللا
  :وعبداهللا بن رواحة بين يديه إذ يقول

ــه  خلــوا بنــي الكفــار عــن ســبيله ــى تنزيل ــربكم عل ــوم نض  الي
ــل  ضــرباً يزيــل الهــام عــن مقيلــه ــن خلي ــل ع ــذهل الخلي  وي
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اء المحذوفـة ويقَّـدم عليهـا    في البيت األول ينادي الشَّاعر بني الكفَّار بأداة النَّد :وقفة تحليلية
يا  :فعل األمر المخاطب خلُّوا فالجملة الفعلية المتقدمة علي النداء فهي جواب النِّداء فيكونُ أَصلُها

و في الشَّطر الثَّاني إستخدم الشَّاعرُ نَضرِبكُم أي نُحـاربكم ونُقـاتلُكُم    سبيله عنبني الكفَّار خَلُّوا 
و في الشَّطر االول من البيت الثَّاني  القُرآنُ الكريمير المتصل في تَنزيله مرجِعه علي تَنزيله و الضم

نُقاتلُكُم قتاالً تطاير منه الرَّؤس و في الشَّطر الثَّاني إستخدم صوره بالغية مستوحاة  :يريد أن يقول
) ص(  اهللا  فقال رسول .تي تؤويهيوم يفرُّ من صاحبته وأخيه و فصيلته ال القرآن الكريمو مقتبسة من 

» فلَهـي أسـرع فـيهم مـن نضـح النبـل       خَـلِّ عنـه يـاعمر،   « :تأييداً لما قاله عبداهللا بن رواحـة 
أن يبـين ألصـحابه   ) ص(  أراد الرسول األكرم وفي موضع آخر. )416 /9 :1380 ،بخش إحسان(

ـ  شدة وقع هجاء شعراء المسلمين علي قريش، ، إن اهللا« ):ص(  ي قولـه فشبهه بوقع النبل عليهم ف
إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسـي بيـده    :أنزل في الشعرما أنزل فقال قد، عزل وجل

وإن ، إن من الشعر حكمة«): ص(  و قوله )87 :1425 الريشهري،( »لكأنّ ما ترمونهم به نضح النبل
يحـرّض  ) ص(  األكـرم  بينَّال وعلي هذا نجد أنَّ. )128 -  11 /1 :1990 ي،زك( ً»من البيان سحرا

  .و المشركين يين أحقية الدعوة لمن أراد الهداية و هجاء الكفاربالشعراء المسلمين بت
  
  الجمل وصفينحرب في  دوراألدب الرسالي 3.1

في كافه األصعده بناء علي قول ) ص(  علي خطي رسول اهللا) ع(   من الطبيعي أن يسيراإلمام علي
ـ  العلم و علي ةأنا مدين ):ص(  بيالنِّ فليـدخل مـن بابهـا، ألنّـه      ةبابها ومن أراد أن يدخل المدين

يسـمح للخطبـاء والشـعراء مـن      )السـالم  عليه(ولهذا كان . خليفته ووارث علمه والمبلغ لرسالته
أصحابه ليبينوا للناس سبل الرشد ويحذرونهم من مخاطر الوقوع في شـباك المحتـالين الـذين    

اس ليتحكموا في مقدراتهم وينتهبوا خيـراتهم  حتي يدلسوا به علي النَّ يتخذون من الدين ظاهراً
 )ص(  رسول اهللا ةعلي سن عليهم بعد ما أخرجهم من الظلمات وأدخلهم إلي النور التي منّ اهللا بها

  .)السالم عليهم(  بيته  و أهل
  

  الخطابة. 2
اإلمام  ألقَيفلذا  والتعابير الجميلهنظراً لحبهم الكلمه الرقيقه  خذا بالغا علي العربألخطابة ماخذ أت

اشرف المعاني فـنهج   مثال فيو ةتعد أُنموذجا في البالغ ةخطبا كثيره ذات مناحي عديد )ع(  علي
في تاليف الخطب فنبغ خطبـاء تركـوا    ةألولئك الذين لهم المقدر ةأصبح طريق ةمنهجا في الخطاب

  ةلدفاع عن الخط الرسالي و الخالفتحمل في طياتها مواقف ل ةبالغي ةذات بصم ةخطبا خالد
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فهي تهدف لنشر الوعي وإزالة الغموض المصطنع مـن قبـل المضـلين،    )ع(  لالمام علي ةالشرعي 
علـي حملـه والجهـاد مـن أجـل رد       ،إن اقتضت الضرورة، وترغيب من يستطيع حمل السالح

مه علي اللحـاق بركـب   إذ يرغّب قو فهذا عدي بن حاتم الطائي يقوم خطيباً .األمور إلي نصابها
في حربه للناكثين ويذكرهم قبل ذلك بوفاءهم للنبـي صـلي اهللا عليـه    ) ع(  طالب  بن  االمام علي
يا معشر طيئ إنكم أمسكتم عن حرب رسول اهللا في الشرك ونصرتم اهللا ورسوله « :وآله ويقول

فخفّوا معه وقد قادم عليكم وقد ضمنت له مثل عدة من معه منكم  دة وعليفي اإلسالم على الرّ
كنتم تقاتلون في الجاهلية على الدنيا فقاتلوا في اإلسالم على اآلخرة فإن أردتم الدنيا فعنـد اهللا  
مغانم كثيرة وأنا أدعوكم إلى الدنيا واآلخرة وقد ضـمنت عـنكم الوفـاء وباهيـت بكـم النـاس       

المعاش للعيـال   فأجيبوا قولي فإنكم أعز العرب دارا لكم فضل معاشكم وخيلكم فاجعلوا فضل
األنصـار  و فضول الخيل للجهاد و قد أضلكم علي و الناس معه مـن المهـاجرين و البـدريين و   

ـ   اةفكونوا أكثرهم عددا فإن هذا سبيل للحي زق رور وللقتيـل فيـه الحيـاة والـرِّ    فيه الغنـى والس
في هذه  و ).129 -  11 /1 :1990ي،زك( »أن يصم من صياحهم ى كادفصاحت طيئ نعم نعم حتَّ

يـا بنـي أسـد إن    «: قائالً) ع(  إذ يستنفر قومه لنصرة االمام علي :االحلبه يقوم زفر بن زيد خطيب
عدي بن حاتم ضمن لعلي قومه فأجابوه وقضوا عنه ذمامة فلم يعتل الغنـي بـالغني وال الفقيـر    

جيرانكم  بالفقر وواسى بعضهم بعضا حتى كأنهم المهاجرون في الهجرة واألنصار في األثرة وهم
في الديار وخلطاؤكم في األموال فأنشدكم اهللا ال يقول الناس غدا نصرت طيئ وخذلت بنو أسد 
وإن الجار يقاس بالجار كالنعل بالنعل فإن خفتم فتوسعوا في بالدهم وانضموا إلى جبلهم وهـذه  

). لعلميـة مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث ا(» دعوة لها ثواب من اهللا في الدنيا واآلخرة
ـ   ي خطباء إلبطال االشاعات و االكاذيـب التـي  وهنالك تصد اس عـن الخـروج مـع    تثـبط النَّ
اس أبوموسـي األشـعري وحـثهم    بعدما خطب النَّ فقام زيد بن صوحان خطيباً) ع(  أميرالمؤمنين

 :فرفع يده المقطوعة فقـال  .علي أن يلزموا بيوتهم ورغبهم علي عدم المشاركة في حرب الجمل
فـإن قـدرت    رد الفرات عن أدراجه، أردده من يجيء، حتي يعود كما بـدأ، ، بداهللا بن قيسياع«

الم، أحسب النـاس أن  « :ثم قرأ ،»فستقدر علي ما تريد، فدع عنك ما لست مدركه علي ذلك،
يتركوا أن يقولوا آمنّا وهم ال يفتنون، ولقد فتنّا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمنَّ اهللاُ الـذين صـدقوا       

 ،قالفـرزد (» وأنفروا إليـه أجمعـين، تصـيبوا الحـق    ، ولَيعلمنّ الكاذبين سيروا إلي أميرالمؤمنين
 الفتنـة وشـقّ عصـا    نـار  اشـتعال  بعد مـا يحـذر مـن    :عمار بن ياسر خطيبا وقام). 50 :2007

يـا  : يقـول  أن سفك دماء الناكثين وجهادهم قربة إلـي اهللا وكرامـة منـه وهـو     يعتبر المسلمين،
نـار الفجـرة    إلتهـاب منين إن استطعت أن ال تقيم يوما واحدا فافعل اشخص بنـا قبـل   أميرالمؤ
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واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة وادعهم إلى حظهم ورشدهم فإن قبلوا سـعدوا وإن أبـوا إال   
 :1982 األغـاني، (اهللا إن سفك دمائهم والجد في جهادهم لقربة عنـد اهللا وكرامـة منـه     حربنا فو

إن معاويـة   :ي واقعة صفين قام عبداهللا بن بديل الخزاعي في أصحابه خطيبـا فقـال  وف). 36 /13
ليس له ونازع األمر أهله ومن ليس مثله وجادل بالباطـل ليـدحض بـه الحـق وصـال       ادعى ما

عليكم باألعراب واألحزاب وزين لهم الضاللة وزرع في قلوبهم حب الفتنة ولبس عليهم األمـور  
هم وأنتم واهللا علـى نـور وبرهـان قـاتلوا الطغـام الجفـاة قـاتلوهم وال        وزادهم رجسا إلى رجس

أتخشونهم فاهللا (تخشوهم وكيف تخشونهم وفي أيديكم كتاب من ربكم ظاهر مبين قوله سبحانه 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم وينصركم علـيهم ويشـف   

وآله واهللا ما هم فـي هـذه بـأزكى وال أتقـى وال أبـرأ       بيمع النَّلقد قاتلتهم ) صدور قوم مؤمنين
العربية  جامعة أم القري لعلوم الشريعة واللغة مجلة(كم عدو اهللا وعدوكم بارك اهللا علي انهضوا إلى

هامة ومصـيرية   علي أمور اهللا بن بديل الخزاعي أرادمن خالل خطبته هذه التأكيد عبد .)وآدابها
وال نصيب لمعاوية فيها وأن دعوي األخيـر باطلـة، زيـف الحقـائق     ) ع(  فة لعليأن الخال: ومنها

وال يفوته تشبيه من التف حول معاوية بـاألحزاب التـي    وأضل بها من اتبعه وجرّهم إلي الفتنة،
خنثر بن عبيـدة بـن خالـد     و يقوم .وكان أبو سفيان قائدها وهو أبو معاوية ،)ص(  حاربت النبي

من معركة صفين، وكان من أشجع الناس فلما اقتتـل النـاس يـوم     حاول الفرار يوبخ من :خطيبا
صفين جعل يرى أصحابه منهزمين فأخذ ينادي يا معشر قيس أطاعة الشيطان آثر عنـدكم مـن   
طاعة الرحمن أال إن الفرار فيه معصية اهللا سبحانه وسخطه وإن الصبر فيه طاعة اهللا عـز و جـل   

مـا الراحـة بعـد     تعالى على رضوانه ومعصيته على طاعتـه أال إنَّ ورضوانه أفتختارون سخط اهللا
  ).76/ 2 :2001 المحمودي،(الموت لمن مات محاسبا نفسه 

إستخدم الخطيب في الخطبة أعاله فن المقابلة فيما بين إطاعة الشيطان وإطاعة : وقفة تحليلية
و رِضوانه وفيما بين إختيـار سـخطَ اهللا   الرَّحمان وفيما بين الفرار فيه معصية والصبر فية طاعة هللا 

رهم أن الفرار من الجهاد معصية وأن الصبر فهو بقوله هذا يذكِّعلي رضوانه و معصيته علي طاعته 
الراحة األبدية بعد اإلستشهاد في سبيل اهللا، ثـم يـردف   تحصل به طاعة هللا سبحانه وتعالي وعليه 

  .الثبات وتحمل حرالسيف وهول المعركةيقوي به عزمه وعزم قومه علي  قوله بارتجاز
نحـن بنـو   «: )ع(  طالب أبي  بن  علي في مقام الطاعة لقائده وإمامه ويقوم حجر بن عدي خطيبا

الحرب وأهلها الذين نلقحها وننتجها قد ضارستنا وضارسناها ولنا أعوان وعشيرة ذات عدد ورأي 
ن شرّقت شرّقنا وإن غرّبت غرّبنا وما مجرب وبأس محمود وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة فإ

  ).15 /1 :1959 المعتزلي،(» أمرتنا به من أمرنا فعلنا
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مقام التحدي في جملٍ تضفي عليها كلمات وتراكيـب   يستخدم حجر بن عدي: وقفة تحليلية
بنوحرب علي كناية الموصوف فنستشف منها بأنَّ قائلها قد مارس الحـرب عهـوداً   : بصور بالغية

نحن بنوحرب وأهلها الذين نلقحها و ننتجها قـد ضارسـتنا و ضارسـناها ونظـراً لمقـام      «ويلة ط
ولنا أعوان و عشيرة ذات عـدد و رأي مجـرب و   » التحدي بين الخطيب في خطبته العدة و العدد

ـ    بأس محمود ولي ثُم أعلن طاعتَه ووالءه من إمامه حيثُ يراها أصالً من اركان الـدين و هـو التَّ
  .لالمام المفروض الطاعة و التبري من األعداء

يحثّ من كـان بأمرتـه    وهو :يقوم خطيبا )ع(  وهذا مالك األشتر النخعي القائد في جيش علي
عضوا على النواجذ من األضراس واستقبلوا القوم بهامكم وشدوا «: فيقول علي الصمود في المعركة

م خناقا على عدوهم قد وطنوا على الموت أنفسـهم  عليهم شدة قوم موتورين ثأر بĤبائهم وإخوانه
كيال يسبقوا بوتر وال يلحقوا في الدنيا عارا وايم اهللا ما وتر قوم قط بشيء أشد عليهم من أن يوتروا 
دينهم وإن هؤالء القوم ال يقاتلونكم إال عن دينكم ليميتوا السنة ويحيوا البدعة ويعيدوكم في ضاللة 

منها بحسن البصيرة فطيبوا عباد اهللا أنفسـا بـدمائكم دون ديـنكم فـإن     قد أخرجكم اهللا عز و جل 
ثوابكم على اهللا واهللا عنده جنات النعيم وإن الفرار من الزحف فيه السلب للعز والغلبـة علـى الفـئ    

  .)482 /1 :نفسه  المصدر( »وذل المحيا والممات وعار الدنيا واآلخرة وسخط اهللا وأليم عقابه
ومقام إسالم  إزاء مقام حياة ذل وهوان قام هنا مقام حرب ومقام حياة عزيزةالم :وقفة تحليليـة 

مقام إسالم يقوم علي البدع ومقام هداية إزاء مقام ضالل و مقام ثبات وكسب عـزٌّ إزاء   أصيل إزاء
فلذا نري الخطيب يبتعد عن إصاغة تراكيب شاعرية رقراقـة وإذا  . مقام فرار وعار الدنيا و اآلخرة

 الصور البالغية فهي جاءت عفوياً ليستخدم جمال االلفاظ والصور مع جمال وشرف المعاني جاءت
 ...وشـدوا  ...واستقبلوا ...عضوا: فيطلب الثبات و الهمم العالية بجمل فعلية مصدرة باالمر المخاطب

: وكأنّـه يريـد القـول   . لثُم يرجعهم علي ما سار آبائُهم إزاء هؤالء الشِّزذمة من أهل البدع و الضال
  .الدين هو آبائكم واخوانكم شجعان شرسين فكيف إذا كان هذا الوتر أنّكم في مقام طلب ثأر

  
  الشعر .3

نعلم أن في هاتين المعركتين كل من الطرفين يدعي أنه علي حق بالضرورة و الطرف المقابل علـي  
ولذلك يسوق كل من الطرفين الحجج والبراهين العقائدية والعقلية لتبرير ما يقوم به، ويحاول  باطل،

لتفريق انصاره وحشدالجماهير المسلمة لصالح ما يهدف  من الدين وتكفيره الطرفان إخراج خصمه
مـا أن  والمشاعر لكن ب في النفوس ولهذا استخدم الطرفان الشعراء ،لعلمهما بوقع الشعر. إلي تحقيقه

وخصومه من حيث المكانة والسابقة فـي اإلسـالم والقرابـة مـن النبـي      ) ع(  الفرق شاسع بين علي
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 ةو البياني ةالهدف وتركيب الصوره الداللي فشعراء اإلمام ال يجدون صعوبة في إيضاح ،)ص(  األكرم
بالشرعية التي  كان علي متسلحا« ).ع(  طالب أميرالمؤمنين علي بن أبي يصبو إليها التي ةو المفهومي

جعلت منه خليفة، له الحق في محاكمة الخارجين على سلطته، ومحاربتهم، وله على المسلمين حق 
وفضال عن ذلك كـان علـي متسـلحا،    . أو إذا أمرهم به ،أو إلى غيره ،الطاعة إذا ندبهم إلى ذلك

التـي تربطـه   أيضا، برصيد نضالي ضخم، وبرصيد عاطفي عظيم تأتى من خالل الروابط المختلفة 
وهذه األمور كلها كانت . ، ومن خالل ما عرف عنه من إيمان وتقوى وزهد)ص(  بالرسول الكريم

إبطال حجج الطـرف   ،حكما ،مادة خصبه يستقي منها الشعراء في تأكيد شرعية موقفهم المتضمن
  :منشداًشاعرنا جندب بن زهير موهذا ما يتجلى في الشعر بشكل واضح، فيقو. اآلخر، وزيفها

ــه ــاً مع ــدى حق واله ــي ــذا عل ــيعه  ه ــه وال تضـ ــارب فاحفظـ  يـ
ـه ــي فارفعـ رب ــاك ــه يخش  حــنُ نصــرناه علــى مــن نازعــهن  فإنَّ
ه المصطفى قـد طاوعـ صهرُ النبي  ــه ـ عـوتاب ــه ـ عـــن باي  أولُ مــ

  )483 /1 :المصدر نفسه(
 ثُم يدعو اهللا له بأن يحفظه النَّه علي خُطي) ع(  يقرن الشَّاعر الهدي مع إمامة علي :وقفة تحليلة

و يضيف علي  )ع(  الهدي و له مقام الخشية االلهية فالشاعر يبين لنا دليل نصرتَه علي من نازع االمام
لهدى مع وبديهي أن ا .ذلك بِأنَّه صهر النَّبي وأنَّه أَولُّ من آمنَ برسالة النبي وتبعه و بايعه علي ذلك

 كمـا أن . عابد الليل و قائد الحرب في النهار االمام علي إذ هو إمام المتقين و قائد الحر المحجلبين
 ةخالل القصيد ةللمصطفى، وأنه أول من بايع وتابع، تأتي اشارات عابر اإلشارة إلى كون علي صهراً
والشاعر ال يحـدد عـدوا    .وصيغة الماضي هنا يراد بها الماضي والحاضر. لمناصرته على من نازعه

وتأتي دعوات متكررة لعلي . معينا لكي يعطي فعل المناصرة اتساعا حتي يشمل أي منازع محتمل
واقتـران   .تعبيرا عن الطاعة القائمة على أساس قوي من الحب والوالء) فاحفظه، التضيعه، فارفعه(
تفرضـه الحاجـة إلـى    ) ىالهـد (بالهدى يتكرر في أشعار أنصاره، وهذا اإللحاح فـي ذكـر   ) علي(

، ومن ثم )الضالل(من حيث كونها حربا ضد  من الفهم اإلسالمي للحرب ،إلى أقصى حد ،االستفادة
  :خالد بن خالد األنصاري نشدفي. يمنحها شرعيتها) الهدى( فإن سعيها من أجل نشر

ــه ى أَمامــد واله ــي ــذا عل ــه    ه امـــا قد ــوا نبينـ ــذا لـ  هـ
ــي بقعــ   ــه ف مقحيــه ةٍ إقدام   ــه ــى وال آثام ــه نخش  ال جبنَ

  )398 :1382 ابن مزاحم،(
يسير علـي درب الهـدي وفـي    ) ع(  علياًينشد الشَّاعرُ في المقطوعة بأنَّ االمام  :وقفة تحليلة
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بـي  الشطر الثاني بجملة بيانِّية أو ذكر الخاص بعد العام بأنَّ النَّبي يسير أمامه و االمام خلفـه و الن 
يقحم االمام في الميادين المختلفة للذب عن الَّدين و الدفاع عن االسالم ثُم يقول الشاعر في آخر 

فالضَّميران المتصالن بجبنه و آثامه مرجعمها اإلمام  .ال جبنه نخشي و ال آثامه :شطر يقول الشَّاعر
ال يجبن في الميداين و اليأثم في يسرٍ أم ) ع(  علياًفيريد أن يقول إِنَّنا واثقون بِأنَّ اإلمام ) ع(  علي

فذكر رايـة  . الهدية فيصفه الشاعر بأنَّه الرافع لراي إذ هو بعد الرسول قطب الرحي للدينفي عسر 
يدعو الذاكرة على استرجاع صورة الصراع بين اإلسالم والشرك فـي بدايـة الـدعوة،    ) ص(  النبي

للقتال من حيث هو جهـاد فـي سـبيل اهللا ضـد      هومن شأن ذلك أن يعمق اإلحساس بالمسؤولي
ـ ) الجبنه نخشى وال آثامـه (الشرك والمشركين وأحد أركان الدين فقول الشاعر في علي   ةمرادف

، فخشية اهللا تتجسد من االيمـان الـي   )فإنه يخشاك ربي فارفعه( لقول جندب بن زهير، من قبل،
فـالقول   لعملي باألوامر واالنتهاء عن المعاصيتعني اال لتزام ا فمعنى الطاعة واقع العمل بالجوارح

 ،لالمام علي، وهوة الفذ ةنفي للجبن واآلثام عن الشخصي ،من جهة ،هو) الجبنه نخشى وال آثامه(
ـ  لإلإثبات  ،من جهة أخرى ). ص(  الرسـول االكـرم   ةيمان المترسخ الذي استشربه من لبـان هداي

بهما قائد في هذه المعركة والقضـية األخـري    فالقوة واإليمان هما أعظم صفتين يمكن أن يتحلى
له بالخالفة مـن  ) ص(  هي وصية النبي األكرم) ع(  التي تتكرر بوفرة في شعر أصحاب اإلمام علي

  :كما جاء في أبيات لزَحر بن قيس الجعفي بعده،
 رسول المليـك تمـام الـنَّعم     فصلّــى اإلله علـى أحمـد

ن بعـدهرسولُ متخليفُ  المليـك ومـعنـــا القـــائم المـــد 
ــاً عنيــت عليالنبــي ــا  وصــي ــم ذلنج ــواة االُم ــه غ  عن

  )147 /1 :1959 المعتزلي،(

تَجلَّت الوحدانية والنّبوه واإلمامة في هذه المقطوعـة يـدعو الشَّـاعرُ للرَّسـول     : وقفة تحليلية
الكونيةِ ثُم يدعو و يقرُّ بإمامة الذي جاء لهدايتنا من قبل اهللا الذي مصدر جميع النِّعم  )ص(  األكرم

و يقـولُ إنَّ مـن سـار علـي نهـج اإلمـام        )ص(  الذي هو الوصي للرسول األكرم) ع(  االمام علي
  .ينجو من الغواية) ع(  علي

  :و أنشد المغيرة بن الحارث بن عبدالمطّلب
يا عصبة المـوت صـبراً ال يهـولكم  فإنّ الحقّ قد ظهراابن حرب ٍجيش 

ـ   خــالفكمأيقنــوا أنّ مــن أضــحى يو اً وأمسى نفسه خسـرا أضحى شقي 
  )141 /1 :المصدر نفسه(
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كأنَّما الموقف و المقام مقام حرب و مقام الحقّ إزاء الباطل و مقام التَّـولي إزاء   :وقفة تحليلية
شَّـاعر الـدعوة إلـي    مقام التَّبري ومقام التَّبعية من الوصي لرسول اهللا إزاء أهل البدع فيسـتخدم ال 

أمام جيش معاوية ثُم يصـف المخـالفين لالمـام والوصـي     ) ع(  الثّبات والوقوف والصبر مع اإلمام
بأنَّهم أشقياء ويخسرون الدنيا واآلخرة ثُم يلتفت و يقـول علـيكم بالتَّبعيـة مـن     ) ص(  لرسول اهللا

وهوالذي ساهم في نشر  )ص(  ول األكرمفهو قائدكُم وهو أقرب النَّاسِ للرس )ص(  وصي رسول اهللا
  ).ص(  أحكام القرآن الكريم تحت إشراف رسول اهللا

  :و أنشد النعمان بن عجالن األنصاري
ــف ــرقُالتَّكي ــاف  ال كيــف إال حيـــرة وتخـــاذال  والوصــي إمامن

 من لم يكن عنـد البالبـل عـاقال  فــيال تغبــنن عقــولكم ال خيــرَ
ــابِ و ذروا م ــوي وت ــة الغ ــنَ  واععاوي ــدوه آجــالدي  الوصــي لتحم

  )266 /12 :المصدر نفسه(
فيما ) ص(  األكرميستنكر الشَّاعر علي القوم فيقول حينما يكون الوصي للرسول  :وقفة تحليلية

التغبنن أي ال : بيننا فالدعي للتَّفرُق والفرقة والتخاذُل ثُم يدعوهم بجملة فعليه مصدره بنهي فيقول
ن وتُضيعوا رشدكم وعقولكم وبعد ذلك يصرِّح فعلـيكم أن تبتعـدوا مـن معاويـة     تصبحوا مغبوني

فهذه القطعة تجلَّـي فيهـا    .لأنَّه الوصي واإلمام اإللهي) ع(  عليالمضل و يلزم عليكم متابعة اإلمام 
صـحابي   بـن ياسـر   عمـار  وفي شعر قريـب المعنـي مـن قـول األشـتر أنشـد      . التَّولي والتَّبري

  :ينشد) ص(  اهللا رسول
ـ ي ـ  ا نَ  وبـدا منكـر   عـرف قد مـات  نعـهام فاعي اإلسـالم قُ

ــا ــالقريش ال عـــال كعبهـ  من قدموا اليـوم ومـن أخّـروا     مـ
ــره ــروا أم ــي أنك ــل عل  مــا بيــنهم والشــمس التنكــر  مث
ــاهر ــم ظ ــيس يطــوي عل ــر   ول ــه تنشـ ــد اهللا لـ ــام يـ  سـ

ــوا صــدع  ال يجبـر  والصدع في الصخرة  ملمومــةحتــي يزل
 صـــديقها فاروقهـــا األكبـــر  كبش قريش في وغي حربهـا
ــة ــرب إذا خط ــف الك  أعيي علـي واردهـا المصـدر     وكاش
ــا ــلّي ومــ ــر هللا وصــ ـ ــروا  كبـ صــلّي ذوو العيــث وال كب 
ــوا روا       تــدبيرهم أدي إلــي مــا أت اً لهـم يـا بـئس مـا دبـتب 

  )171 /1 :1419 ،الخوارزمي(
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ويسـتنكر  ) ع(  الشِّعرية يبين الشَّاعر إيمانَه بإمامه اإلمام علـي  في هذه األبيات :وقفة تحليلية
علي قُريش في السقيفة ويدينُهم لتقديم ما حقُّه التَّاخير و تأخير ما حقُّه التَّقديم فيقول بـأَنَّ هـذا   

كالشَّـمس فـي رابعـة    ) ع(  التَّقديم و ذَاك التَّأخير يعد من مصائب الدين ألنَّ اإلمامة اإللهية لعلي
   ـهعقـل طمسال ي ين وكشف الكُرب وهو علمفاع عن الدفي الد نكر فضلَهالنَّهار وهذا اإلمام ال ي

عينَه ونصبه كإمـام و ولـي   ) ص(  وإخفاءه وأَنَّ إمامتَة النَّاس فيها نص قرآني وأَنَّ الرَّسول األكرم
وفـي القصـيده هنالـك مـن أروع الصـور       .ليهم بالويل و الثّبـور للمسلمين وفي اإلنتهاء يدعو ع

  .البالغية لوال عدم مقتضي الحال والخوف من اإلطالة ألسهبنا في ذلك
  :وينشد ابواألسود

ــم مصــحر ــاً لك ــود    و إن علي ــد األس ــه األس  أال إن
ــدين ــه ثالــث العاب ــد   أمــا إن ــة واهللا ال يعبــ  بمكــ
ــد    فرخوا الخناق وال تعجلـوا ــم موع ــداً لك ــإن غ  ف

  )30 /20 :1424 النويري،(
من أجلِ حفظ الـدين و هـو    بأنَّه تَرَك كُلَّ شيء :يصف أبو األسود االمام علياً :وقفة تحليلية

 أسد األُسود ألنَّه جاء عن معتقد وإعتنقَ ويصفُه بِأنَّه )ص(  مصحر يريد إستمرارية سيرة رسول اهللا
و كـان النَّـاس يعبـدون    ) ص(  حينَ ال ناصر لرسـول اهللا  بمكة) ص(  يدي رسول اهللاِاإلسالم بين 

يري أن علياً  فهو. األوثان واألصنام وعلي آمن باهللا و عبده فأيها القوم أثبتوا معه أمام أعداء الدين
 ،)ص(  مـد وأنه سالم عليه أول المؤمنين برسالة مح ،وهوكذلك ،من حيث الشجاعة أسد ضرغام

  .وهذه مكانة ال يضاهيها أحد من خصومه
  

  النتيجة. 4
األدب الرّسالي في حرب الجمل و صفين ليس وليد الساعة و لـم يـتَمخَّض مـن خـالل أسـنة      
السيوف وضرب الرَّماح في الحربينِ المشاراليهما بل يمكنُ القُولُ نظرياً بأنَّ قدم األدب الرِّسـالي  

َيدعون إلـي الحـقِّ ولَهـم     اإلنسان علي الُكرة األرضية فبعض النَّاس من أهل الحققُدوم  يوازي
يدعون إلي الباطلِ فَمن خالل ذلـك السـجال بـين     رِسالة يدعون إليها و بعضهم من أهل الباطل

اريخ البشـري وفـي زمـنِ        األنبيـاء  هذين التَّيارينِ وقعت حوارات و ردود ونَشـأَ أدب عبـرَ التـَّ
إلي قسمين  إنقسم الشُّعراء والخُطباء) ص(  إستمرَّ هذا االدب وفي زمن الرَّسول األكرم والصالحين

فمن أولئك الَّذين نَظَموا للدفاع عن الرَّسالة اإللهية فهم يمثِّلُون األدب الرِّسالي و أُولئـك الَّـذين   
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ن أجلِ مم ون كُلَّ شيءبيحونَ ويبرِّرمثَلُون األدب اإلباحي وفي زمـن  يصالحهم الخاصة فهؤالء ي
) ع(  اإلمـام علـي   جانب من الشُّعراء و الخطباءإلي هنالَك من وقف )ع(  اإلمام علي بن أبي طالب

عينـه إمامـاً علـي    )ص(  ألنَّهم يرونه اإلمام الشَّرعي الَّذي جاء نص قرآني بحقِّه و الرَّسول األكرم
 ةتياران فكريان أحدهما يجعل من الدين وسـيل ظَهر في حرب صفين و الجمل و ادرؤوس األشه

ة ه شيء سـوي نصـر  ال يهم والتيار اآلخر ةوراثي ةللحكم علي الجماهير و يريد أن يجعل الخالف
اهللا أعلم حيـث يجعـل   « ةالهي ةها سماويبانَّ ةويجعل الخالف) ص(  كرماأل بيالدين الذي جاء به النَّ

جاهدت بإيمانها وروحها و  ثقلهااالدب بكل  ةنعم ففي خضم هاتين المعركتين نزلت دول »تهرسال
  .ةللمعاني الجميل ةبخالَّاً و صور الغوي اًفي هذا االدب إرث نلمسبقلمها و لسانها ف و
  
  ترجمة أعالم المقال. 5

  يأبواألسود الدؤل 1.5
به وهوملقب بلقب ملك النحو بل بعثة النبي وآمن ولد قو هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني 

  ).455/ 1: 2001 السماوي،( القرآن الكريملوضعه علم النحو وهو أيضا الذي شكل األحرف في 
  

  أرطاة بن سهية 2.5
الغطفاني المزني الشاعر المشهور أدرك الجاهلية وقـال أبـو الفـرج     هو أرطاة بن زفر بن عبد اهللا

مة لضرار بن األزور ثم صارت إلى زفـر فجـاءت بأرطـاة علـى فراشـه      األصبهاني كانت سهية أ
 فادعاه فراش ضرار في الجاهلية فأعطاه له زفر ثم انتزعه قومه منه فغلبت عليه النسبة إلـى أمـة  

  ).4 /8 :2008 ابن عساكر،(
  

 جندب بن زهير 3.5

ـ هو  و جنْدب بن زهير بن الحارث األزدي الغامدي أبو عبد الرحمنهو  ن أعـالم القـرن األول   م
في حربـي  ) ع(  مع اإلمام علي و شارك. )ع(  واإلمام علي )ص(  من أصحاب النبي كانف .الهجري

  .)1 /7 :1386 ،حسيني حائري( بحرب صفّينه  37في شهر صفر  استُشهدو  الجمل وصفّين،
  

  حجر بن عدى 4.5
مـن أصـحاب   خيـر، و حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي الكندي، المعـروف بحجـر ال  
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كان من أحد قادة الجـيش الـذي فـتح    و  )السالم عليهما(  الحسناالمام وطالب  ابي  ابن  على  االمام
، هــ  51فسقط شـهيداً سـنة    فقتله معاوية بمرج عذراء مع عدة )ع(  عليعذراء و ابرز شيعة امام 

  ).165 /1 :1990 زكي،( ودفن في مرج عذراء وقبره معروف هناك
  

  ثابتحسان بن  5.5
عـاش  و  )ص(  شاعر رسول اهللا هو، هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري

فلذا هـو مـن شـعراء    في االسالم اخري في الجاهلية وستين منها  مائة وعشرين سنة، ستين سنة
  ).223 /1 :تاالب ابن قتيبة،( المخضرمين

  
 بن صوحان زيد 6.5

استشـهد  ، فعد من الصـحابة  )ص(  النبيأسلم في عهد الكوفي العبدي زيد بن صوحان بن الحارث 
رحمـك اهللا يـا   «: عندما جلس عند رأسه قائالً )ع(   خاطبه اإلمام و، هـ 36في حرب الجمل سنة 

  ).56 /3 :2001 الزهري،(» عظيم المعونة، زيد قد كنت خفيف المؤونة
  

 عبد اهللا بن بديل الخزاعي 7.5

مـن أصـحاب    كـان و  مـن أعـالم القـرن األول الهجـري    وهـو   اء الخزاعيعبد اهللا بن بديل بن ورق
في حربي الجمل وصفّين، وكان فيها من قـادة   )ع(  اشترك مع اإلمام علي. )ع(  ، واإلمام علي)ص(  النبي

  ).98 /2 :تاالب قتيبة،  ابن( بحرب صفّين، ودفن في منطقة صفّينه  37في شهر صفر  استُشهدو . الجيش
  

  حاتم الطائي عدي بن 8.5
اللَّه دبن عن حاتم بالجمـل وصـفين والنهـروان، ومـات       .ويقال أبا وهب وعدي ب ـيلشهد مع ع

  ).546 /1: 1987 خطيب البغدادي،( بقرقيسيا: بعدذلك بالكوفة، ويقال
  

  عمار بن ياسر 9.5
، واإلمـام  )ص(  كان مـن أصـحاب النبـي   . أبو يقظان، عمار بن ياسر بن عامر، مولى بني مخزوم

وصـلّى   ،، وإلى المدينة المنورة)ع(  طالب أبيإلى الحبشة مع جعفر بن  ،هاجر الهجرتين .)ع(  علي
  ).282 /13 :1992 الخويي،( إلى القبلتين، وبايع بيعة الرضوان
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  الفرزدق 10.5
من شعراء العهد األموي واشـتهر  هوأبو فراس همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي شاعر 

نقـائض  «و ، دونه محمد بن حبيب النحـوي البصـري   »ديوان« عر المدح والفخر وشعر الهجاءبش
  ).89 /15 :1982 ،اإلصفهاني( »جرير و الفرزدق

  
  النخعي مالك االشتر 11.5

وكـان فارسـاً شـجاعاً رئيسـاً مـن االكـابر الشـيعة        مالك بن الحارث من مذحج هو ابوابراهيم 
فاصبح قائد جيشه ونصره وكان سيد قومـه  ) ع(  عليميرالمؤمنين وعظمائها، شديد التحقق بوالء ا

  ).8 -  7 /3 :2000الصنعاني، ( وخطيبهم وشاعرهم وكان احد دهاة العرب
  

  المغيرة بن الحارث القرشي 12.5
واخـوه مـن    )ص(  النبـي المغَيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم القُرَشي الهاشمي، ابنُ عـم  

وشهد له  ،)ص(  اللّهرسول  كان احد الخمسة الذين يشبهون .سفيان، وبها اشتهركنيته أَبو. الرضاعة
  ).49 /4: 1987 الخطيب البغدادي،( توفي بالمدينة. بالجنة) ص(  النبي

  
  الهامش

سار القوم نحو البصرة في ستمائة راكب، فانتهوا في الليل إلى ماء لبني كالب يعرف بالحواب، عليه ناس من بني . 1
الحـواب،  : ما اسم هـذا الموضـع؟ فقـال لهـا السـائق أجملهـا      : عوت كالبهم على الركب، فقالت عائشةكالب، فَ

ردوني إلى حرم رسول اهللاّ صلى اهللا عليه وسلم، ال حاجة لـي  : فاسترجعت وذكرت ما قيل لها في ذلك، فقالت
اقَةِ النـاس، فلحقهـا    باللّه ما هذا الحواب، ولقد غلط فيما أخبرك : في المسير، فقال الزبير به، وكان طلحة في سـ

فأقسم أن ذلك ليس بالحوأب، وشهد معهما خمسون رجالً ممن كان معهم، فكان ذلك أول شهادة زور أقيمـت  
في اإلسالم، فأتوا البصرة فخرج إليهم عثمان بن حنَيف فَمانَعهم، وجرى بينهم قتال، ثم إنهم اصطلحوا بعد ذلـك  

قدوم علي، فلما كان في بعض الليالي بيتُوا عثمان بن حنَيف فأسروه وضربوه ونتفوا لحيته،  على كف الحرب إلى
وا عنـه،    ثمِ إن القوم استرجعوا وخافوا على مخلَّفيهم بالمدينة من أخيه سهل بن حنيف وغيره من األنصار، فخلـَّ

فقتل منهمِ سبعون رجال غير من جرح، وخمسون وأرادوا بيت المال فمانعهم الخزانُ والموكلون به وهم السبابجة، 
من السبعين ضربت رقابهم صبراَ من بعد األسر، وهؤالء أول من قُتلَ ظلماً في اإلِسالم وصبراً، وقتلوا حكيم بـن  
جبلَة العبدي، ؤكان من سادات عبد القيس وزهاد ربيعه ونُساكها، وتشاح طلحة والزبير في الصالة بالنـاس، ثـم   

تفقوا على أن يصلي بالناس عبد اللّه بن ألزبير يوماً، ومحمد بن طلحة يوماً، في خطب طويل كان بـين طلحـة   ا
  ).357/ 2: 1404المسعودي، ( والزبير إلى أن اتفقا على ما وصفنا
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 .ةالعربي الكتب

  .دارالكتب العلمية: بيروت، 20 ج ،نهاية األرب في فنون األدب ).ق.هـ  1424( شهاب الدين، النويري


	Afaq 30 Nahayi
	1 Sh
	2 Shivenameye Afaq
	3-Fehrest
	4-Matn Nahayi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5-Chekideye Farsiye Afaq 30
	6-Abstracts
	7 Sh




