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�صوابُط النَّ�صِر يف جملَّة )ُتراث الب�صرة(

َوفق  الّرصينة  والّدراسات  البحوث  تستقبَل  أْن  البرصة(  )تراث  جمّلة  يرسُّ 
م املبيَّننِي:  الّضوابط التالية، وَدليَل املؤلِّف واملقوِّ

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
اث البرصّي(. التُّ

2- أْن تكوَن البحوث والّدراسات َوفق منهجّية البحث العلمّي وخطواته 
املتعارف عليها عاملّيًا.

مًا إىل  3- أْن ال يكوَن البحث منشورًا، وال حاصاًل عىل قبول نرٍش، أو مقدَّ
ة وسيلة نرش ُأخرى. أيَّ

4- خيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنِّيَّة.
6- حيقُّ للمجلَّة ترمجة البحوث املنشورة يف أعدادها إىل اللُّغات األُخرى من 

غري الرجوع إىل الباحث.
.Turnitin 7- ختضع األبحاث املستلمة لربنامج االستالل العلمّي

املجّلة،  حقِّ  من  واإللكتويّن  الورقّي  والتوزيع  والطبع  النرش  حقوق   -8
ة جهة ُأخرى إعادة  مه املؤلِّف بإمضائه، وال حيقُّ أليَّ وُيَقرُّ ذلك بتعّهٍد خطِّيٍّ يقدِّ

يَّة ِمَن املؤلِّف ورئيس التَّحرير. نرش البحث أو ترمجته ونرشه، إاّل بموافقة خطِّ
يٍّ لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد إىل  9- ختضع البحوث لتقويٍم علميٍّ رسِّ

أصحاهبا، سواء قبلْت للنرش أم مل ال، وَوفق اآللّية اآلتية: 
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها ُأسبوعان من 



تاريخ التسّلم.
أو  نرشها  قبول  عىل  التحرير  هيأة  بموافقة  البحوث  أصحاُب  خُيَطر  ب- 

هرين من تاريخ استالم البحث. رفضها خالل فتة ال تتجاوز الشَّ
موَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها  ج- البحوث التي يرى املقوِّ
قبل نرشها ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة؛ كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائّيًا للنرّش، وُيعاد البحث خالل فتة ُأسبوع من تاريخ استالم التعديالت.
إبداء أسباب  ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
فيها. هـ - ال ُتعاُد البحوث غري املقبولة للنرش إىل مؤلِّ

و- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 
ماليَّة.

10 - ال جيوز للباحث أْن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، 
وخصوصًا إذا تمَّ حترير قبول نرش به، إاّل ألسباٍب تقتنع هبا هيأة التحرير ، عىل أْن 

ة ُأسبوعني ِمن تاريخ تسّلم بحثه. يكون خالل مدَّ
11- ُيراعى يف أسبقيَّة النرش: 

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
4- تعربِّ مجيع األفكار املنشورة يف املجلَّة عن آراء كاتبيها، وال تعربِّ بالّضورة 



عن وجهة نظر جهة اإلصدار.

دليُل املوؤلِّف

اث البرصّي حرصًا. 1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن قضايا التُّ
ة وسيلة نرش ُأخرى. مًا إىل أيَّ 2- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقدَّ

ن النرش والتوزيع الورقّي  ة للمجلَّة تتضمَّ 3- أْن يعطَي املؤلِّف حقوقًا حرصيَّ
واإللكتويّن واخلزن وإعادة استخدام البحث.

مع  نسخ،  وبثالث   ،)A4(بحجم ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  ُيقّدم  أْن   -4
-5000( بحدود  البحث  كلامِت  عدُد  يكوَن  أن  عىل   ،)CD(مدمج قرص 
الّصفحات  ترّقم  10٫000( كلمة، ومكتوبًا بخّط)Simplified Arabic(، وأْن 

ترقياًم متسلِساًل.
5- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة.
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -6
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكتويّن، والكلامت املفتاحيَّة، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو 

الباحثني، يف صلب البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك.
7- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلميَّة املتعارفة 
يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(، أو )املؤلِّف، 

الكتاب، رقم الّصفحة(.



 ,MLA, IEEE( املعروفة  العامليَّة  يغ  الصِّ َوفَق  املصادر  ق  وتنسَّ ُترتَّب  أْن   -8
 .)Harvard or Vancouver ,Chicago, APA

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -9
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  التتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
ور واللَّوحات عىل أوراق مستقلَّة، وُيشار يف  10- أْن ُتطبع اجلداول والصُّ

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
املجلَّة  يف  ينرُشُ  كان  إذا  للباحِث  العلميَّة  رية  السِّ من  نسخة  ُترفق  أْن   -11
م إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل  للمّرة األُوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد ُقدِّ
ة جهة علمّية أو غري علمّية قامْت بتمويل  ُينرش ضمن أعامهلا، كام ُيشار إىل اسم أيَّ

البحث أو ساعدت يف إعداده.
12- أْن ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكتويّن للمركز: 

)Basrah@alkafeel.net(، أو ُتسلَّم مبارشة إىل مقرِّ املركز عىل العنوان اآليت: 
)العراق-البرصة-الرباضعيَّة-شارع سيِّد أمني/مركز تراث البرصة(. 



م دليُل املقوِّ

صه العلمّي. م كوَن البحث ضمن ختصُّ 1- أْن ُيالِحظ املقوِّ
خيضع  ال  وأْن  والعلميَّة،  املوضوعيَّة  املنهجّية  ضمن  التقويم  يكوَن  أْن   -2

ة. خصيَّة أو اآلراء اخلاصَّ غبات الشَّ للرَّ
يَّة نرشه يف املجلَّة. 3-أْن ينظر إىل أصالة البحث وأمهِّ

4- أْن ُيالحظ انسجام البحث مَع اهلدف العاّم للمجلَّة وسياستها يف النَّرش.
ته. ص البحث عن فكرة البحث ومادَّ 5- أْن ُيالحظ تعبري ملخَّ

ام. ة تقويم البحث عرشة أيَّ 6- أْن ال تتجاوز مدَّ
7- يف حاِل ظهور كوِن البحِث مستاّل، أو منتَحاًل، كلَّه أو جزءًا منه، اإلشارة 

إىل ذلك يف موضِعه.
املثبَّتة  الفقرات  َوفق  املرافقة للبحث، وملؤها  التقويم  8- مالحظة استامرة 

فيها، وكذا نتيجة التقويم. 
م وتوصياته عاماًل مهاّمً يف احلكم عىل قبول البحث  9- ُتعدُّ مالحظات املقوِّ
ِمن عدمه، فيلزم بيان املالحظات اجلوهرّية ِمَن اجلزئيَّة بشكل تقريٍر مكتوب، مع 

تثبيتها يف متِن البحث؛ ليتسنَّى التعامل معها فنِّيًَّا.
الربيد  أو  املجلَّة،  مقرِّ  إىل  البحث  مع  التقويم  مالحظات  ُترسل   -10
اإللكتويّن -إن اقتىض األمر ذلك- حسب داللة النقطة )12( من دليل املؤلِّف.





حيِم محِن الرَّ بِْسمِ اهللِ الرَّ

كلمُة العدد
ة ومنري  الُم عىل هادي األمَّ الُة والسَّ احلمُد هلل ِزنَة عرِشه، وعدَد خلِقه، والصَّ
ُسفِن  الطاهريَن،  الطيِّبنَي  آله  وعىل  د،  حممَّ سيِّدنا  وحيه،  عىل  اهللِ  أمني  ُعتمتِها، 

النَّجاِة، وأعالم اهلدى؛ وبعُد..
اث هَلي حمفوفة بالتَّحديات التي  إنَّ مسرية البحث العلمّي التي يؤطِّرها التُّ
ٍل ناظٍر َعرب أدوات ووسائل ال حرَص هلا؛ ألّن العامل  ِمن شأهنا خلق وعٍي متأمِّ

ك اليوم يف زيٍّ خماتٍل حُياول َطمس احلقيقة، واإلعالء ِمن شأن املصلحة. يتحرَّ
العّباسّية  العتبة  ابة  بوَّ وَعرب  البرصة(،  )تراث  جمّلة  يف  ي  التحدِّ يأيت  هنا  ِمن 

ائها بأقالٍم خملصٍة. مه لقرَّ ، وتقدِّ اَث النقيَّ س التُّ املقّدسة؛ لتتلمَّ
ل هاجسًا يف ضمري القائمنَي عىل هذه  اث يشكِّ يلحُظ القارئ الكريم أنَّ التُّ
إعادة  وإنَّ  به،  اُث  التُّ يضطلع  الذي  واخلطري  الفاعل  ور  بالدَّ إليامهنم  املجلَّة؛ 
منَي،  الغثَّ والسَّ الذي ضّم  التاثّي  الواقع  اقتضتها طبيعة  قراءته قضيَّة حتميَّة 
وربام ُنسب الفضل فيه إىل غري أصحابه، كّل ذلك وسواه ِمَن األسباب كفيٌل بأْن 
يدعونا للعودة إىل قراءٍة حِذرٍة ِمن شأهنا أْن ُتدرَك احلقيقة، أو حُتاول االقتاب 

منها، حسب مقتضيات البحث العلمّي.
عة،  ف بنا هذا العدد املزدوج من أعداد املجلَّة يف موضوعات متنوِّ وقْد طوَّ
والثَّالث  الثَّاين  القرنني:  يف  البرصة  علامء  ألبرز  والعلميَّة  الذاتيَّة  رية  السِّ منها: 
ألبرز  يايّس  والسِّ التبوّي  ور  للدَّ رصد  هناك  املعارص  التاريخ  ويف  اهلجرة،  ِمَن 
أعالم العرص احلديث، وسنقرأ بحثًا عن رحلة الفرنيّس )تيفينو( يف القرن الّسابع 
عرش امليالدّي إىل البرصة. كذا اشتمل العدد عىل جولة يف أبرز مكتبات البرصة 



احلديثة يف دراسة تارخييَّة ألُنموذٍج ترك بصمة ثقافيَّة ال جمال لتغافلها؛ أاَل وهي )املكتبة 
األهليَّة(.

التمهيد  بحث  جاء  رصحيًا،  ذكرًا    البيت  أهل  بذكر  إاّل  الحتلُّ  الربكة  وألّن 
البرصّيون  اه  أدَّ الذي  الكبري  ور  الدَّ البرصيَّة الستعراض  للنَّهضة احلسينّية يف املصادر 
العدد  هذا  يف  حارض  اللُّغة  عن  واحلديث  واخلالدة.  العظيمة  اإلهلّية  امللحمة  هذه  يف 
ين أمحد بن عبد  ب الدِّ يَّة للعامل البرصّي مهذِّ -أيضًا-، وقْد متثَّل يف حتقيق نسخة خطِّ
بنَي علامِء  النَّادرة  املراسالِت  . وقْد أخَذ حتقيُق بعِض  امعيَّ السَّ املؤنَّث  تناولت  ضا  الرِّ
البرصة وبعض العلامء الكبار مساحًة للكشِف عن املكانِة العلمّيِة واألدبّيِة التي كانت 
ص  تتمتَّع هبا البرصة. وألّن بيئة البرصة كانْت وماتزال بيئة زراعيَّّة ِخصبة، فقْد ُخصِّ
حيَّة وأثرها يف اإلصالح الزراعّي يف البرصة  هلذا اجلانب حديث شمل اجلمعيَّات الفالَّ

بعينيَّات. يف فتة السَّ
احلريرّي  متثَّل ذلك يف احلديث عن  إْذ  البرصّي؛  األديّب  اث  التُّ ُيمكن جتاوز  وال 
ي عىل حدٍّ سواٍء أْن يغرفا  ًا ال ينفكُّ الباحث واملتلقِّ ومقاماته، التي ُتعّد إرثًا أدبيًَّا ولغويَّ

ِمن ثرِّ عطائه. 
ائها  م جملَّتنا عددًا جديدًا لقرَّ وهكذا - وبفضل اهلل تعاىل وبركة صاحِب اجلوِد - ُتقدِّ
د العهد، ومتدَّ وشائج الودِّ والتواصل، وهي بمنزلة دعوة؛ ليشاطرنا  وباحثيها؛ لتجدِّ
املتميِّزة،  بأقالمهم  حضورًا  لوا  ويسجِّ املباركة،  اثيَّة  والتُّ العلميَّة  املائدة  هذه  اجلميع 

وبتواصلهم الذي ُيسعدنا دائاًم، ويشدُّ ِمن عزيمتنا.
وممّا ينبغي التنويه بِه: أنَّ عددنا املزدوج هذا قْد جاء مستوعبًا ألعداد عام )2020(، 
ومغنيًا عنها؛ نظرًا إىل ظروف جائحة كورونا، وصعوبة الظرف املانع من مدِّ جسور 

قف الفصلِّ لصدورها.  التواصل والعمل عىل إخراج أعداد املجلَّة ضمن السَّ

وآخر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي

هيأة التَّحرير 
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ملّخ�ُص البحث

احتّل َعمرو بن عبيٍد املعتزيّل البرصّي مكانًة متمّيزًة يف الفكر اإلسالمّي، من 
دٍة، كاحلديث، والِفقه، والّتفسرِي، والكالِم، فضاًل عْن  خالل تضّلِعِه يف علوٍم متعدِّ
متِِهم احلسُن  ُزهِدِه وأدبِِه وبالغتِِه. تتلمذ عىل عدٍد من علامِء عرِصِه، يأيت يف مقدَّ
. وكان ذا صلٍة وثيقٍة بواصل بن عطاء، فضاًل عن أخذه عن اإلمامنِي  البرصيُّ
الباقِر والّصادِق؛ إْذ كان يلتقي هبام ويسأهلام يف شؤوِن الّديِن، وُيمكن القول 
إّن هذا اللِّقاء يتمُّ إّما يف مّكة يف مواسم احلّج أو العمرة، أو يف املدينة عند زيارة 
الّروضة النّبوّية املباركة. ومع ذلك، فقْد كان خمالفًا لإلمامنِي فقهّيًا وكالمّيًا.
ها علُم احلديث، ومع مكانتِِه يف علم  َبَرَز َعمرو بن عبيد يف علوٍم شّتى، أمهُّ
احلديث، إاّل إّن تبنِّيه آراء املعتزلة جعله مرفوضًا من دائرة علامء احلديث، فكأهّنم 
اّتفقوا عىل تضعيفه وتكذيبه وترك حديثه، وأّنه ليس بحّجٍة يف احلديث، وهنوا 

عن أخذ احلديِث عنه، بل عّدوه من أعداء اهلل، وأّنه خبيٌث كّذاٌب متوٌك.
التاريخ قريبًا من علم احلديث يف العصور األُوىل، فقْد أبدى  ومّلا كان علُم 
َعمرو بن عبيد اهتاممًا برواية بعض األحداث التارخيّية، خاّصة ما يتعّلُق باملسائل 
الكالمّية. وقْد اعتَض اإلماُم جعفر الّصادق  عىل بعض فتاوى َعمرو بن 

عبيد وخّطأها، كرأيه يف توزيع الغنائم، وكيفّية طالق عبد اهلل بن عمر. 
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 مل يكن فقهّيًا فحسب، بل  ويظهر أّن خالَفه مع اإلمام جعفر الّصادق 
كاَن كالمّيًا أيضًا، وهذا يظهر بوضوح من مناظرة هشام بن احلكم -أحد أبرز 

تالمذة اإلمام الّصادق - لَعمرو وتأييد اإلمام الّصادق  لتلميذه. 
وكان لعمرو بن عبيد اهتامٌم بعلوم القرآن، تفسريًا وقراءًة، وقْد وّظف ذلك 
لدعم رؤيته االعتزالّية. وكان َعمرو بن عبيد من فصحاء البرصة، وله آراٌء يف 
البالغة، وُعرف بالّزهد، وقيل: إّنه كان يف البرصة َمن هو أفقه وأفصح منه، إاّل 

ينار والّدرهم، َفَساَد أهَل البرصة. إّنه كان أصربهم عىل الدِّ
أصحاب  ُه  عدَّ لذا  أتباعه؛  من  عدٌد  وتبنّاها  هبا  انفرَد  كالمّية  آراٌء  له  كانْت 

الِفَرق صاحَب فرقٍة مستقّلٍة من فرق املعتزلة، ُتدعى )الَعمروّية(.
وهنا سنناقش دوره يف علم الكالم يف أمرين: 

أّوالً: دوُرُه يف تأسيِس االعتزال.

ثانيًا: آراؤه الكالمّية.

وايات، هل كان َعمرو  ففيام خيصُّ دوَرُه يف تأسيس االعتزال، فقْد تباينْت الرِّ
ابن عبيد زمياًل لواصل بن عطاء يف تأسيس االعتزال، أو أّنه كان من أوائل من 
استجاب دعوة واصل؛ لذا ُيعّد من تالمذته، لكنّه غدا من مريديه واملالزمنَي له 
يف ِحّله وَترحاله، حّتى أّنه كان معه يف اجتامع األبواء قرب املدينة املنّورة ملبايعة 
حمّمد ذي النّفس الّزكّية سنة )126#(. وأصبح َعمرو ُيذكر حيثام ُيذكر واصل، 

سًا لالعتزال معه. وُعّد مؤسِّ
أّما عن آرائه الكالمّية، فيّتضُح من بعض النّصوص أّن َعمرو بن عبيد اقتفى 
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أثر واصل بن عطاء يف آرائه الكالمّية مع خالٍف قليٍل يف بعضها، كام سنأيت عليها 
يف البحث.

وال ُتشري املصادر إىل املواقف الّسياسّية لعمرو بن عبيد، ما خال موقفه من 
حمّمد ذي النّفس الزكّية أحد رجاالت آل البيت ، الذي تذبذبْت الّروايات 
باإلجيايّب،  وُأخرى  الّسلبّي،  باملوقِف  ُتظِهُرُه  الّروايات  فبعُض  إليه،  اإلشارة  يف 
وكذا موقُفُه من اخلالفة العّباسّية، ففي الوقت الذي ال نجُد أّي إشارٍة عن موقفه 
خالل حكم الّسفاح، ُتفاجُئنا النّصوص بعالقته الطّيبة باملنصور، ويف الواقع أّن 
التساؤل، فقْد كان َعمرو بن عبيد من جلساِئِه، وكان  ُيثرُي  موقف املنصور منه 
املنصور كُثر ما يمدُحُه وُيثني عليه، ويسأُلُه أسئلًة فقهّيًة، وكان َعمرو بن عبيد 
ينصُحُه بجرأٍة حّتى يبكي املنصور، ومل ُيالحْقه أو يصيبه بأيِّ أذًى!!؟ وعندما 

تويفِّ رثاه املنصور شعرًا!!
ادق  ، عمرو بن عبيد املعتزيّل، الكالميَّة،   الكلامت املفتاحيَّة: )اإلمام الصَّ

علم الكالم(.
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ABSTRACT

Amr bin Ubaid Al-Mu'tazily assumed a distinguished 

status in Islamic thought through his high competence 

in a number of scholarly fields such as philology, Islamic 

jurisprudence, and Qur'anic interpretation and theology. 

He was also known for his asceticism, literary knowledge 

and eloquence. He studied under the guidance of the 

great savants of his time such as Al-Hassan Al-Basri, Wasel 

bin Ata', Imam Baqer and Imam Sadeq where he used to 

meet them and inquire about religious matters although 

he had dissenting opinions with them from the juristic and 

theological perspectives.

Al-Mu'tazily excelled in a number of scholarly fields. 

Yet, his adoption of Al-Mu'tazila notions motivated other 

scholars to undertake a negative attitude towards him. 

They even claimed that he was not an authority on hadith 
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(Prophet traditions). They considered him a foe of God, a 

malicious man and a liar. He also paid attention to narrating 

some historical events. He has also showed an interest 

in Qur'anic sciences including Qur'an interpretation and 

reading, where he employed this to back up his Mu'tazila 

vision. Besides, he was distinguished by his eloquence, 

asceticism and Islamic jurisprudence.

His role in scholastic theology is discussed from two 

points:

(1)His role in founding Al-Mu'tazila thought.

(2) His theological opinions. There is no reference to 

Al-Mu'tazily's political attitudes except for his attitude 

towards Mohammad Dhi Al-Nafs Al-Zakiyya, a member of 

Ahl Al-Bayt, as well as his attitude towards the Abbaside 

Caliphate.

Key Words: Imam Sadeq(Pbuh), Amr bin Ubaid Al-

Mu'tazily, Theology, Scholastic Theology
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َن�َصُبُه ون�صبُتُه

ه )باب( من  هو أبو عثامن)1( َعمرو بن عبيد )2( بن باب البرصّي)3(. كان جدُّ
لبني  بن سمرة)4(، وغدا موىل  الرمحن  فارس، وقع يف أرس عبد  كابل من  سبي 
ان  ى )دكَّ ان معروف يسمَّ ة من بني متيم)5(، وقد عمل مكارّيًا؛ إذ كان له دكَّ العدويَّ
ا أبوه عبيد، فهو أبو عمرو  أمَّ باب(، وكان للفرزدق معه موقف فيه فحش)6(. 
اجًا)8(، ثّم عمل  عبيد بن باب )7(، فيظهر أّنه عمل يف أكثر من مهنة، فقد عمل نسَّ
ابًا للحكم بن أّيوب)9(، ثمَّ رشطيًَّا عند احلّجاج)10(. فيقال: إّنه - فيام بعد- إذا  بوَّ
اجتاز عمرو وأبوه عبيد معًا عىل النّاس، قالوا : هذا رّش النّاس أبو خري النّاس، 
من  هذا  يكون  أن  يبعد  تارح)11(. وال  وأنا  إبراهيم  هذا  عبيد: صدقتم،  فيقول 

وضع خصومه.
لدينا معلومات عن أرسته،  ليست  أّنه  إاّل  البرصة سنة )#80()12(،  ولد يف 
يقال  له  إىل وجود أخت  إشارة  نعم، جاءت  أخوة؟  لديه  ه؟ وهل  أمُّ فَمن هي 
بن  واصل  جها  تزوَّ وقد  كنيتها؟  أم  اسمها  هو  هل  ندري  وال  يوسف،  أّم  هلا: 

عطاء)13(، ومل نعلم شيئًا عن زوجته وال أوالده؟
التي  املكانة  تلك  اإلسالمّي،  الفكر  يف  متميِّزة  مكانة  عبيد  بن  عمرو  احتلَّ 
دة، كاحلديث، والفقه، والتفسري، والكالم،  جاءت من خالل تضّلعه بعلوم متعدِّ
علامء  كبار  من  عدد  عىل  تتلمذ  قد  وكان  وبالغته،  وأدبه،  زهده،  عن  فضاًل 
عرصه، يأيت يف مقّدمتهم احلسن البرصّي)14( )20-110(، الذي يعدُّ من أشهر 
أعدادًا من طلبة  يضّم   )15( البرصة  البرصة، وكان جملسه يف مسجد  التابعني يف 
اٍه ما، فكان قتادة )16( يف  ص كّل واحد منهم يف اجتِّ العلم الذين ما برحوا أْن ختصَّ
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التفسري، وفرقد الّسنجّي)17( يف التصّوف، وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يف 
الكالم)18(.

علم  جمال  يف  عبيد  بن  عمرو  يف  تأثريًا  األكثر  األستاذ  البرصّي  احلسن  يعّد 
بإيراد  والتفسري  والفقه  احلديث  كتب  زخرت  وقد  والتفسري،  والفقه  احلديث 
عبيد  بن  عمرو  أخذها  التي  ة  والتفسرييَّ والفقهيَّة  احلديثيَّة  النصوص  من  كثري 
احلسن  صاحب  له  يقال  كان  حّتى  البرصّي)19(،  احلسن  وشيخه  أستاذه  عن 
سيِّد  »هذا   : بقوله  عبيد  بن  عمرو  يمدح  البرصّي  احلسن  وكان  البرصّي)20(، 
العبارة األخرية موضوعة من  أنَّ  إْن مل حُيدث«)21(، لكن، يظهر  البرصة  شباب 

خصوم عمرو بن عبيد لتكون شهادة ِمن شيخه عىل انحرافه.
وكان عمرو بن عبيد ذا صلة وثيقة بواصل بن عطاء)22(، إاّل أّنه اختلف يف 
أّن  يّتضح  النصوص  بعض  فمن خالل  تلمذة؟  أم  زمالة  الّصلة، هل هي  هذه 
َعمرًا مل يكن يعرف واصاًل، أو أّن عالقتهام ليست عىل ما يرام؛ فقد ُعرف عن 
مت وقّلة الكالم؛ ولذا، أثناء جمالسته ملجلس احلسن البرصّي، كانوا  واصل الصَّ
رونه أخرس؛ لطول صمته)23(، فقال بعض َمن يعرفه لعمرو بن عبيد: »إّنه  يتصوَّ

أعلم النّاس بالردِّ عىل أهل البدع واملالحدة«)24(.
فُيقال:  به،  اآلخرين  استهزاء  مثار  كان ذلك  العنق،  كان واصل طويل  ومّلا 
ُيفلح هذا ما دامت  إّن عمرو بن عبيد نظر إىل واصل قبل مناظرته، فقال: »ال 
أخطأُت  ربام  عمرو:  قال  شأن،  له  وأصبح  واصل،  برع  فلاّم  العنق،  هذه  عليه 

الفراسة«)25(.
أين الفراسة يف كالم عمرو؟ وهل طول العنق دليل عىل عدم الفالح؟ فهل 
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ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

بن  نقدًا عىل عمرو  ُيعّد   - الكالم-إن صحَّ إّن هذا  بعقله؟  أم  اإلنسان بجسمه 
له  يكن  مل  التي  العنق  هذه  مسؤوليَّة  واصاًل  بتحميله  يوحي  كالمه  فإنَّ  عبيد، 
يد يف خلقها!! أو أّن َعمرًا قال ذلك من باب التقليل من شأنه أمام أصحابه!! 
ولكن األقرب للّصواب أن ُيقال: إّن هذا الكالم من املختلقات التي وضعت 
الوقت  وأتباع عمرو، يف  أتباع واصل  ة بني  الفكريَّ بعد يف وقت اخلالفات  فيام 
جملس  واعتزاهلام  االعتزال،  بنشوء  معًا  اسميهام  النصوص  بعض  تقرن  الذي 
احلسن البرصّي)26(؛ لذا عدَّ أبو إسحاق بن عّياش)27( سند املعتزلة منتهيًا إليهام 
إذ يّتصل إىل واصل  الفلق؛  املعتزلة ملذهبهم أوضح من  معًا)28(، فقال: »وسند 
وعمرو اّتصاالً ظاهرًا شاهرًا، ومها أخذا عن حمّمد بن عّل بن أيب طالب وابنه 
ج  خترَّ حّتى  وعلَّمه  واصاًل  ربَّى  الذي  هو  وحمّمد  حمّمد،  بن  اهلل  عبد  أيب هاشم 
واستحكم، وحمّمد أخذ عن أبيه عّل بن أيب طالب ، عن رسول اهلل ، وما 
ينطق عن اهلوى)29(«)30(، وقال احلاكم اجلشمّي: »وبيان اتِّصاله ]سند املعتزلة[ 
بواصل وعمرو، أّنه أخذه القايض)31( عن أيب عبد اهلل البرصّي)32(، وأبو عبد اهلل 
أخذه عن أيب إسحاق بن عّياش، وأبو إسحاق أخذه عن أيب هاشم)33( وطبقته، 
هاشم  أيب  عن  أخذه  عّل  وأبو  اجلبائّي)34(،  عّل  أيب  أبيه  عن  أخذه  هاشم  وأبو 
عثامن  عن  أخذه  اهلذيل  وأبو  اهلذيل)36(،  أيب  عن  أخذه  ّحام  والشَّ ّحام)35(،  الشَّ
الطويل)37( وطبقته، وعثامن أخذه عن واصل وعمرو، ومها أخذاه عن عبد اهلل 
ابن حمّمد، وعبد اهلل أخذه عن أبيه حمّمد بن عّل ابن احلنفيَّة، وحمّمد أخذه عن أبيه 

علٍّ ، وعّل  أخذه عنه ، وما ينطق عن اهلوى«)38(.
مع أنَّ هناك روايات تشري إىل أّن االعتزال ُأطلق عىل عمرو بن عبيد وعىل 
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الّسدويّس)40(،  قتادة  أو  البرصّي)39(  احلسن  قبل  من  واصل  دون  أصحابه 
وا  وُتفرد ُكتب الِفرق لعمرو آراًء خاّصة به اعتنقها عدد من أصحابه الذين ُسمُّ

بالعمرويَّة)41(.
وتشري رواية إىل أّن زوجة واصل -وهي أخت عمرو- ُسئلْت عن أفضليَّة 
إىل  ُيشري  ما  عمرو)42(،  أخيها  عىل  زوَجها  واصاًل  لت  فضَّ أْن  فكان  الرجلني؟ 

كوهنام يف منزلة سواء.
فيام ُيستشّف من روايات ُأخرى أنَّ عمرو بن عبيد كان من أوائل َمن أنضمَّ 
إىل واصل يف رأيه عن مرتكب الكبرية، وأّن ذلك حصل بعد مناظرة بني االثنني 
انتهت بانضامم عمرو لواصل)43(. وذكر أنَّ ِمن بني مؤلَّفات واصل )ما جرى 
أرسلها واصل  نّص رسالة  ربِّه)45(  ابن عبد  بني واصل وعمرو()44(. وقد ذكر 

لعمرو هبذا اخلصوص.
هرستايّن)46( إىل أّن َعْمرًا تابع واصل يف القول باملنزلة بني املنزلتني  وأشار الشِّ
فات، وقوله يف فريقي اجلمل، وزاد  بعد أن كان موافقًا له يف القدر وإنكار الصِّ
عىل واصل يف تفسيق أحد الفريقني ال بعينه، وإذا صّح كّل ذلك، فيفتض أْن 

يكون هذا قد حدث بعد اعتزال واصل ملجلس احلسن البرصّي إن صّح.
خطب  إذ  بواصل؛  عبيد  بن  عمرو  إلعجاب  البغدادّي)47(  اخلطيب  وأشار 
من  نبّيًا  أو  املالئكة  من  ملكًا  أنَّ  لو  »ترون  عمرو:  فقال  فأبلغ،  واصل،  يومًا 

األنبياء كان يزيد عىل هذا؟«.
وهذا النّص واضح أّنه موضوع، إّما من قبل أتباع واصل لرفع شأنه، أو ِمن 
قبل خصوم املعتزلة للطَّعن فيهم، وإاّل، فعمرو يعلم يقينًا أّن واصاًل ال يمكن أن 
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ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

يرقى إىل درجات األنبياء!!
مع  كان  عبيد  بن  أنَّ عمرو  إىل  األصفهايّن)48(  الفرج  أيب  روايات  وأشارت 

واصل يف نرصته ومبايعته ملحّمد ذي النفس الزكّية.
حمّمد  باإلمامني  يلتقي  كان  عبيد  بن  عمرو  أّن  الروايات  بعض  من  ويظهر 
هذا  إنَّ  القول  ويمكن  ين،  الدِّ شؤون  يف  ويسأهلام   ،الّصادق وجعفر  الباقر 
اللِّقاء يتّم إّما يف مّكة يف مواسم احلّج أو العمرة، أو يف املدينة عند زيارة الروضة 
عن  وسؤاله   ،الباقر حمّمد  اإلمام  لقائه  إىل  إشارات  فهناك  املباركة؛  النبوّية 
تفسري بعض اآليات القرآنّية، كمعنى قوله تعاىل: َوَمْن حيلْل َعَلْيِه َغَضبِي َفَقْد 
َكاَنَتا  امواِت واألرَض  إنَّ السَّ تق يف قوله تعاىل:  الرَّ َهَوى)49()50(، وعن معنى 

.)52()51(ا َرْتَقًا َفَفَتْقنَاُهَ
 ،وأشارت بعض الروايات بتفاصيل أكثر إىل لقائه باإلمام جعفر الّصادق
اإلمام  رواه  »ما  ومنها:  وفقهيَّة،  ة  تفسرييَّ أسئلة  إّياه  وسؤاله  عنه)53(،  واية  والرِّ
ضا عن أبيه اإلمام موسى الكاظم ، قال دخل  حمّمد اجلواد عن أبيه اإلمام الرِّ
عمرو بن عبيد عىل أيب عبد اهلل، فلامَّ سلَّم وجلس، تال اآلية: الَّذيَن َيتنبوَن 
أمسكت؟  مِلَ   : اهلل  عبد  أبو  له  فقال  أمسك،  ثمَّ   ،والفواحش اإلثِم  كبائَر 
فقال: ُأحبُّ أْن أعرف الكبائر ِمن كتاِب اهللِ ، فقال: نعم يا عمرو، أكرب الكبائر 

اإلرشاك باهلل...«)54(.
ومن األسئلة الفقهيَّة -عىل سبيل املثال- سؤاله اإلمام الّصادق  عن حّد 

الطعام)55(، وحّد اخلالء)56(، وكيفّية قضاء الّشخص حاجته)57(.
كرأيه  عبيد،  بن  عمرو  فتاوى  ببعض    الّصادق  جعفر  اإلمام  يقبل  ومل 
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ويظهر  اخلّطاب)59(.  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  طالق  وكيفّية  الغنائم)58(،  توزيع  يف 
كالميًَّا  بل  فحسب،  فقهيًَّا  يكن  مل    الّصادق  جعفر  اإلمام  مع  خالفه  أنَّ 
أيضًا، وهذا يظهر بوضوح من مناظرة هشام بن احلكم أحد أبرز تالميذ اإلمام 

ادق لعمرو بن عبيد، وتأييد اإلمام الّصادق  لتلميذه)60(. الصَّ
فضاًل عن مشايخ آخرين تتلمذ عليهم عمرو بن عبيد، كاحلسن بن حمّمد بن 
احلنفّية)61(، وأيب معرش)62(، وأيب محزة )63(، وأيب رجاء العطاردّي)64(، وعطاء)65(، 

وآخرين.
رس،  الدَّ حلقات  يعقد  أخذ  متميِّزة،  علميَّة  مكانة  عبيد  بن  عمرو  بلغ  ومّلا 
فتتلمذ عىل يديه عدد ِمن طلبة العلم يف علوم خمتلفة، كاحلديث، والفقه، والكالم، 
ومنهم عمر بن أيب عثامن الواسطّي)66(، وعبد الوارث بن سعيد)67(، وعبد الّسالم 
ابن حرب)68(، وسفيان بن عيينة)69(، وعبيد اهلل بن عمرو)70(، وأمحد بن موسى 
بن  وعمر  اخلّفاف)73(،  موسى  بن  وبّشار  هارون)72(،  بن  ويزيد   ،)71( الّلؤلؤّي 
قيس املّكّي)74(، وقريش بن أنس)75(، وسفيان الثورّي)76(، وعلـّي بن عاصم)77(، 
وعبد اهلل بن املبارك)78(، وحفص بن سامل)79(، واملسيَّب بن رشيك )80(، وحمّمد 
الكويّف)82(،  البجّل  خليفة  بن  طريف  بن  حمّمد  جعفر،  وأبو  إسحاق)81(،  ابن 
وجعفر بن سليامن)83(، وَمعمر )84(، وبحر السّقاء)85(، وأبو كريب)86(، وصالح 

ابن عمرو)87(، وعيسى بن عمر)88(، وغريهم.
تزخر  إذ  عبيد؛  بن  عمرو  هبا  متيَّز  التي  العلوم  أهمِّ  ِمن  احلديث  علم  ُيعدُّ 
احلسن  بخاّصة  مشاخيه  عن  رواها  التي  األحاديث  من  بالكثري  احلديث  كتب 
تبنِّيه  أّن  إاّل  احلديث،  علم  يف  عبيد  بن  عمرو  مكانة  ومع  البرصّي)89(. 
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عىل  اّتفقوا  فكأهّنم  احلديث،  علامء  دائرة  من  مرفوضًا  جعله  االعتزال  آراء 
تضعيفه)90(، وتكذيبه)91( وترك حديثه)92(، وأّنه ليس حّجة يف احلديث)93(، بل 
ساقط احلديث)94(؛ ألّن يف حديثه غرائب)95(؛ فهو سيِّئ الضبط)96(، وأّنه يزيد يف 
احلديث)97(، وهنوا عن أخذ احلديث عنه)98(، وذهب اهليثمّي إىل القول بأّنه من 

اب متوك)100(. أعداء اهلل )99(، وأّنه خبيث كذَّ
ومّلا كان علم التاريخ قريبًا من علم احلديث يف العصور األُوىل؛ أبدى عمرو 
باملسائل  يتعلَّق  ما  بخاّصة  التارخيّية،  األحداث  بعض  برواية  اهتاممًا  عبيد  بن 
الكالمّية موضع اهتاممه)101(. وقد يكون إنكاره أخذ ابن عّباس ألموال البرصة 
إّبان واليته هلا يف خالفة أمري املؤمنني اإلمام عّل  يعود ألغراض سياسيَّة؛ 
إذ كان يعيش يف ظلِّ الدولة العّباسّية، وكان ذا عالقة طيِّبة مع املنصور، علاًم أّن 

الّسائل عن هذا احلدث هو الوايل العّبايّس)102(. 
والفقه  احلديث  كتب  زخرت  إذ  الفقه)103(؛  علم  هبا  متيَّز  التي  العلوم  وِمن 

بذكر الكثري من آرائه الفقهّية، التي أكثرها من آراء شيخه احلسن البرصّي)104(.
وكان لعمرو بن عبيد اهتامٌم بعلوم القرآن تفسريًا وقراءة، وقد وظَّف ذلك 

لدعم رؤيته االعتزاليَّة )105(. 
وكان عمرو بن عبيد من فصحاء البرصة )106(، »قال اجلاحظ : وكان عمرو 
ابن عبيد رمحه اهلل تعاىل ال يكاد يتكّلم، فإْن تكلَّم، مل يكد ُيطيل، وكان يقول: ال 
خري يف املتكلِّم إذا كان كالمه ملن شهده دون نفسه، وإذا أطال املتكلِّم الكالم، 

عرضت له أسباب التكّلف، وال خري يف يشء يأتيك بالتكّلف«)107(.
وله آراء يف البالغة؛ فقد سأله سامل بن حفص عن البالغة، فقال: ما بلغك 
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ليس  قال:  غيِّك،  رشدك وعواقب  مواضع  ك  وبرصَّ النّار،  وباعدك عن  اجلنّة، 
عن هذا أسأل. فقال: كانوا خيافون من فتنة القول، ومن سقطات الكالم، وال 

خيافون من فتنة الّسكوت، وسقطات الّصمت)108(.
فماّم يؤثر عنه: ما ذكره ابن عبد الربِّ )109(: » ومن أحسن ما جاء يف التعزية، ما 
عزى به عمرو بن عبيد سهم بن عبد احلكم عىل ابنه، قال: إنَّ أباك كان أصلك، 

وإّن ابنك كان فرعك، وإنَّ امرًأ ذهب أصله وفرعه، حَلريٌّ أْن يقلَّ بقاؤه«.
وكان من دعائه: »اللَّهم أغثني باالفتقار إليك، وال تفقرين باالستغناء عنك، 

ين بالعصمة«)110(. نيا بالقناعة، وعىل الدِّ اللَّهّم أعنِّي عىل الدُّ
أفقه  هو  َمن  البرصة  يف  كان  إّنه  قيل:  بالزهد)111(،  عبيد  بن  عمرو  وُعرف 
ينار والّدرهم، فساد  الدِّ أّنه كان أصربهم عىل  إاّل  وأفصح من عمرو بن عبيد، 
أهل البرصة)112(. كان معاشه من دار ورثها، فكان يأخذ من أجرته يف كلِّ شهر 

دينارًا واحدًا، فيتبّلغ به)113(.
عليك  كان  إن  َدينًا  فتقيض  منّي  تأخذ  ال  مل  صفوان:  بن  خالد  له  قال  وقد 
، وأّما صلة رمحي، فال جيب  وتصل رمحك؟ فقال له عمرو: أّما َدين، فليس علَّ
، وليس عندي. قال: فام يمنعك أْن تأخذ منِّي؟ قال: يمنعني أّنه مل يأخذ أحٌد  علَّ
من أحٍد شيئًا إاّل ذلَّ له، وأنا -واهلل- أكره أْن أذّل لك)114(. وكان عمرو بن عبيد 
راهم والدنانري حّتى ربام نزع ثوبه فيدفعه إىل بعضهم، ويقول:  يصل إخوانه بالدَّ

كم شيئًا)115(. ما أعدل بربِّ
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ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

1- الكالم )االعتزال(

لعّل  بل  اإلسالمّي،  الفكر  يف  الكالميَّة  الفرق  أهّم  ِمن   )116( املعتزلة  ُتعّد 
أصحاب هذه الفرقة هم أهل الكالم؛ إذ كان هلم دور متميِّز يف هذا العلم)117(، 
منهم:  اإلسالمّي،  الفكر  يف  واضحة  بصامت  تركت  شخصّيات  فيهم  وبرزت 
عمرو بن عبيد، الذي ما زال اخلالف قائاًم يف تبعيَّته لواصل بن عطاء وتلمذته 
سًا له إىل جانب واصل،  عىل يِده، أو زمالتِه له، وكونه رأسًا يف االعتزال، ومؤسِّ
وكانت له آراء انفرد هبا وتبنّاها عدد من أتباعه؛ لذا عّده أصحاب الفرق صاحَب 

فرقة مستقّلة من فرق املعتزلة.
يف هذا املوضوع سنناقش املسائل اآلتية:

الً: دوره يف تأسيس االعتزال. أوَّ
ثانيًا: آراؤه الكالمّية.

اأّواًل: دوره يف ت�أ�صي�س االعتزال 

تباينت النصوص يف مسألة ريادة واصل بن عطاء يف تأسيس مذهب االعتزال، 
ثّم انضامم عمرو بن عبيد إليه أم ريادهتام معًا، فِمن خالل بعض النصوص يتَّضح 
أنَّ كاّل من واصل وعمرو كانا من تالميذ احلسن البرصّي)118(، إاّل أّن َعْمرًا مل 
عىل  دِّ  بالرَّ النّاس  أعلم  »إنَّه  واصل:  عن  أحدهم  له  فقال  واصاًل،  يعرف  يكن 
أهل البَِدع واملالحدة«)119(، ومّلا ذكر الشهرستايّن اعتزال واصل ملجلس احلسن 
البرصّي، مل ُيرش إىل عمرو بن عبيد معه، فقد جاء يف تفسريه لنشوء االعتزال: 
»أّنه دخل رجل عىل جملس احلسن البرصّي يف مسجد البرصة، فقال له: يا إمام 
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رون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم  ين! لقد ظهرت يف زماننا مجاعة يكفِّ الدِّ
كفر خيرج به عن املّلة، وهم وعيدّية اخلوارج، ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر، 
من  ركنًا  ليس  مذهبهم  عىل  العمل  بل  اإليامن،  مع  تضُّ  ال  عندهم  والكبرية 
اإليامن، وال يضُّ مع اإليامن معصية، كام ال ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة 

ة، فكيف حُتِكم لنا يف ذلك اعتقادًا؟ األمَّ
أْن جُييب، قام أحد طلبته، واسمه واصل بن  ر احلسن يف ذلك، وقبل  فتفكَّ
مطلقًا،  كافر  وال  مطلقًا،  مؤمن  الكبرية  صاحب  إّن  أقول  ال  أنا  فقال:  عطاء، 
بل هو يف منزلة بني املنزلتني: ال مؤمن و ال كافر. ثّم قام واصل واعتزل حلقة 
ر ما أجاب به عىل مجاعة  احلسن البرصّي إىل ُأسطوانة من ُأسطوانات املسجد يقرِّ
هو  ي  فُسمِّ واصل،  عنّا  اعتزل  البرصّي:  احلسن  فقال  احلسن،  أصحاب  من 

وأصحابه معتزلة«)120(.
ُأستاذه احلسن البرصّي بدأ بنرش رأيه  ويظهر أنَّ واصاًل بعد اعتزاله جملس 
يف مرتكب الكبرية، وكان يف مقّدمة َمن دعاهم إىل ذلك عمرو بن عبيد، الذي 
دت النصوص أّنه دخل معه يف مناظرة متّكن واصل فيها من إقناع عمرو بن  أكَّ
الرأي، وأصبح من كبار منارصيه، وأخذ اسمه  بدوره هذا  اعتنق  الذي  عبيد، 

يقرن باسم واصل دائاًم.
واصل  من  البرصّي  احلسن  سمع  فلاّم   ...« )ت#429(:  البغدادّي  يقول 
عند  فاعتزل  جملسه،  عن  طرده  قبله،  الفرق  أقوال  هبا  خالف  التي  هذه  بدعته 
سارية من سواري مسجد البرصة، وانضّم إليه قرينه يف الّضاللة عمرو بن عبيد 
ة،  ابن باب كعبٍد رصخُيُه َأَمة، فقال النّاس يومئٍذ فيهام: إهّنام قد اعتزال قول األُمَّ
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ي أتباعهام من يومئٍذ معتزلة)121(. وُسمِّ
ولكّن نصوصًا ُأخرى تشري إىل ريادة كلٍّ من واصل وعمرو لالعتزال معًا، 
أّيام  يف  حدث  »ثّم  البغدادّي:  يقول  معًا،  البرصّي  احلسن  جملس  اعتزال  وأهّنام 
احلسن البرصّي خالف واصل بن عطاء الغّزال يف القدر ويف املنزلة بني املنزلتني، 
وانضّم إليه عمرو بن عبيد بن باب يف بدعته، فطردمها احلسن عن جملسه، فاعتزال 
إىل سارية من سواري مسجد البرصة، فقيل هلام وألتباعهام: معتزلة؛ العتزاهلم 

ة اإلسالم ال مؤمن وال كافر«)122(. قول األُّمة يف دعواهم أّن الفاسق من ُأمَّ
بن  واصل  من  كلٍّ  إىل  ينتهي  ما  مذهبهم  سند  ون  يعدُّ املعتزلة  فإنَّ  ولذا، 
املعتزيّل)123(  عيَّاش  بن  إسحاق  أبو  ذهَب  كام  معًا،  عبيد  بن  وعمرو  عطاء 
يّتصل  إذ  الفلق؛  من  أوضح  ملذهبهم  املعتزلة  »وسند  فقال:  ذلك)124(،  إىل 
أيب  بن  عّل  بن  أخذا عن حمّمد  ظاهرًا شاهرًا، ومها  اتِّصاالً  إىل واصل وعمرو 
طالب وابنه أيب هاشم عبد اهلل بن حمّمد، وحمّمد هو الذي ربَّى واصاًل وعلَّمه 
عن  طالب أيب  بن  عّل  أبيه  عن  أخذ  وحمّمد  واستحكم،  ختّرج   حّتى 

.)126(»)125(َوَما َينْطُِق َعن اهَلَوى ، رسول اهلل
أّنه  وعمرو،  بواصل  املعتزلة[  ]سند  اتِّصاله  »وبيان  اجلشمّي:  احلاكم  وقال 
أخذه القايض عن أيب عبد اهلل البرصّي، وأبو عبد اهلل أخذه عن أيب إسحاق بن 
أبيه  أخذه عن  وأبو هاشم  أيب هاشم وطبقته،  أخذه عن  وأبو إسحاق  عّياش، 
ّحام أخذه عن أيب  ّحام، والشَّ أيب علٍّ اجلبائّي، وأبو عّل أخذه عن أيب هاشم الشَّ
اهلُذيل، وأبو اهلُذيل أخذه عن عثامن الطويل وطبقته، وعثامن أخذه عن واصل 
وعمرو، ومها أخذاه عن عبد اهلل بن حمّمد، وعبد اهلل أخذه عن أبيه حمّمد بن عّل 
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ابن احلنفّية، وحمّمد أخذه عن أبيه علٍّ ، وعّل  أخذه عنه ، وما ينطق 
عن اهلوى«)127(.

حينام  عبيد-  بن  عمرو  أخت  -وهي  واصل  زوجة  جواب  من  وُيستشّف 
يادة، ولكنَّ واصاًل يفوق َعْمرًا بالعبادة؛  سئلت عن أفضلهام، أهّنام يف منزلة الرِّ
ام  أّم يوسف ُأخت عمرو بن عبيد-: أيُّ إذ جاء: »ُسئلت زوجة واصل -وهي 
امء واألرض. فقيل: كيف كان عملهام؟ فقالت:  أفضل؟ فقالت: بينهام كام بني السَّ
، وأمامه لوح ودواة موضوعان،  اللَّيل، صفَّ قدميه يصلِّ كان واصل إذا جنّه 
ت به آية فيها حّجة عىل خمالف، جلس فكتبها، ثّم عاود إىل الّصالة«)128(. فإذا مرَّ
أتباع  التفضيل بني  باب  واية قد وضعت من  الرِّ أْن تكون هذه  يستبعد  وال 

واصل وبني أتباع عمرو بن عبيد فيام بعد.
يخ املفيد)129( إىل علوِّ منزلتهام عند املعتزلة، وهو يشري إىل موقفهم  وأشار الشَّ
إماماهم  فقال  املعتزلة...  ذلك  يف  »واختلف  فقال:  اجلمل،  حرب  فريقي  من 
ملعتقديه  وافتتحا  لالعتزال،  أصالن  مها  اللَّذان  املعظَّامن  وشيخاهم  مان،  املقدَّ
فيه الكالم، ومها فخر اجلامعة منهم ومجاهلم، الذين ال يعدلون عندهم سواهم؛ 

واصل بن عطاء الغّزال، وعمرو بن عبيد بن باب املكاري...«.
ولكّن نصوصًا ُأخر تشري إىل أنَّ لفظ االعتزال إّنام ُأطلق عىل عمرو بن عبيد 
وأتباعه دون واصل بن عطاء، من قبل قتادة بن دعامة الّسدويّس، الذي هو من 
تالمذة احلسن البرصّي؛ إذ اعتزل عمرو بن عبيد جملس قتادة يف أصحابه بعد 
واية سبب اخلالف، فكان قتادة يقول: ما فعل  خالفه مع قتادة دون أْن تبنيِّ الرِّ

املعتزلة؟)130(.
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والذي ُيالحظ عىل النصِّ أعاله غياب أّي دور لواصل بن عطاء، وكذلك 
إطالق لفظ االعتزال بعد وفاة احلسن البرصّي.

قائد؛  بغري  وأسفلها  أعالها  البرصة  يدور  كان  قتادة  أّن  مشاهبة  رواية  ويف 
ألّنه كان بصريًا، فدخل مسجد البرصة، فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه اعتزلوا 
أهّنا  يظنُّ  وهو  هم  فأمَّ أصواهتم،  وارتفعت  وحلقوا،  البرصّي،  احلسن  حلقة 
ا ليست هي، فقال: إنَّام هؤالء  حلقة احلسن البرصّي، فلاّم صار معهم، عرف أهنَّ

وا املعتزلة)131(. املعتزلة. ثّم قيل عنها: فُمذ يومئٍذ ُسمُّ
وهذه الرواية ُيالحظ عليها:

1- ال ُيعرف ما القصد من إعطاء قتادة صفة فيها نوع من اإلكبار لشخصه، 
فرغم كونه أعمى، ولكنّه ليس بحاجة مَلن يقوده، وهو يسري يف البرصة أعالها 

وأسفلها!!
2- تغييب دور واصل بن عطاء.

خب والّضوضاء، وهي إشارة لكثرة  3- تضفي عىل حلقة املعتزلة صفة الصَّ
خالفاهتم.

4- إذا كان عمرو بن عبيد وأصحابه خمتلفني مع قتادة، فكيف يأمتُّون به؟
والذي يمكن الركون إليه يف هذه املسألة يمكن تلخيصه باآليت:

االعتزال،  هذا  عىل  حتّفظنا  مع  البرصّي  احلسن  جملس  اعتزل  واصاًل  إنَّ 
إذ  الذي ربام حصل بعد وفاة احلسن البرصّي؛  بالّدعوة إىل رأيه،  وبعدها أخذ 
يّتضح أّن تالمذة احلسن البرصّي قد انخرطوا للتلمذة عىل يد قتادة الّسدويّس، 
الذي يظهر أّنه خلف احلسن البرصّي، ومنهم عمرو بن عبيد، وبعد وفاة احلسن 
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دعا واصل إىل رأيه اجلديد، وِمن ضمن َمن دعاه عمرو بن عبيد، الذي دخل 
معه يف مناظرة كالميَّة انتهت باقتناعه برأي واصل، فانضّم إليه. ومّلا كان عمرو 
ابن عبيد ِمن رجال احلديث، وقد عّمر بعد واصل، فقد اصطدم برجال احلديث 

فوه كام مر بنا. ّية اإلرادة واملنزلة بني املنزلتني، فضعَّ الرافضني للقول بحرِّ
نجد  ومل  معه،  التصادم  عدم  واصل  عىل  تفرض  البرصّي  احلسن  مكانة  إّن 
عن  اخلالف  إىل  تشري  التي  أعاله،  الرواية  عدا  ما  التصادم  ذلك  إىل  يشري  ما 
صّورت  التي  املعتزلة)132(،  خصوم  كتب  يف  جاءت  التي  الكبرية،  مرتكب 
خروج واصل عن جملس احلسن البرصّي، الذي يعني خروج االعتزال من أهل 
 ،)133( نّة، فاالعتزال من الفرق اهلالكة حسب احلديث املنسوب إىل النبّي السُّ
فضاًل عن ذلك، فإّن املعتزلة تُعّد احلسن البرصّي يف الطبقة الثالثة من طبقات 

املعتزلة)134(.
يف الواقع، القول بأّن االعتزال يبدأ باعتزال واصل حللقة احلسن البرصّي، أو 
اعتزال عمرو بن عبيد حللقة قتادة الّسدويّس، إّنام وضع من قبل خصوم املعتزلة 

لتربير كون االعتزال انشقاقًا عن جسم األُّمة )الّسنّة()135(.
ة  ، بل إّن املشكالت الفكريَّ وواقعًا أّنه ال يمكن لفرقة أْن تنشأ خالل يوم معنيَّ
التي تواجه املجتمع تفرض أن تطرح آراًء وحلوالً هلا، وهذه اآلراء بمرور الزمن 
جتد َمن يعتنقها وَمن يرفضها، فكثري من آراء رجاالت املعتزلة ُرفضت من قبل 
والفوطّي  سليامن  بن  وعّباد  عبيد  بن  وعمرو  واصل  كآراء  آخرين،  معتزلة 
وُأصوله  قواعده  االعتزال  استكمل  حّتى  طويل  زمن  مىض  وقد  واجلاحظ، 

اخلمسة)136(.
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ويمكن القول: إّن تفسري نشوء االعتزال ال يعود لقّصتي اعتزال واصل أو 
ة  إّنام يعود إىل أّن املجتمع اإلسالمّي قد واجه مشكالت فكريَّ عمرو بن عبيد، 
دة، إىل أْن استكملت هذه اآلراء  اقتضْت إجياد حلوٍل هلا، فكانت هناك آراء متعدِّ
ى باالعتزال، وما تلك اآلراء التي  اٌه فكريٌّ أخذ ُيسمَّ يف قواعد، وأصبح هناك اجتِّ

قيلت يف تفسري االعتزال إاّل ِمن وضع املعتزلة، أو خصوم املعتزلة)137(.

ث�ني�ً: اآراوؤه الكالميَّة

يتَّضح من بعض النصوص أنَّ عمرو بن عبيد اقتفى أثر واصل بن عطاء يف 
آرائه الكالميَّة مع خالف قليل يف بعضها، ومن هذه اآلراء:

أّوالً: املنزلة بني املنزلتني 

هو أّول وأقدم آراء املعتزلة، الذي يقتن به نشوء االعتزال، ولكنّه غدا فيام 
بعد األصل الرابع من ُأصوهلا، وهبذا القول يفرّس املعتزلة املوقف من مرتكب 
الكبرية، فهو ليس بمؤمن مطلقًا، وال كافر مطلقًا، بل يف منزلة بني منزلتي الكفر 
ودخل  اإليامن،  درجة  إىل  ارتقى  املوت،  قبل  تاب  فإن  الّدنيا،  دار  يف  واإليامن 

اجلنّة، وإن مات بال توبة، هبط إىل درجة الكفر، ودخل النّار)138(.
وباعتناق هذا الرأي دخل عمرو بن عبيد االعتزال؛ إذ دخل يف مناظرة كالميَّة 

مع واصل بن عطاء، فاقتنع برأي األخري، وانخرط يف صفوف أصحابه)139(.
ويبنيِّ الشهرستايّن فلسفتهام يف ذلك: »ووجه تقريره أّنه قال: إّن اإليامن عبارة 
املرء مؤمنًا، وهو اسم مدح. والفاسق مل  ي  إذا اجتمعت، ُسمِّ عن خصال خري 
وليس  مؤمنًا،  ى  يسمَّ فال  املدح،  اسم  استحّق  وما  اخلري،  خصال  يستجمع 
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فيه، ال وجه  اخلري موجودة  أعامل  هادة وسائر  الشَّ أيضًا؛ ألنَّ  مطلقًا  بكافر  هو 
نيا عىل كبرية من غري توبة، فهو من أهل النّار  إلنكارها، لكنّه إذا خرج من الدُّ
عري، لكنّه  خالد فيها؛ إذ ليس يف اآلخرة إاّل فريقان: فريق يف اجلنّة، وفريق يف السَّ

خيّفف عنه العذاب، وتكون دركته فوق دركة الكّفار)140(.
املعتزلة هبذا االسم؛ إذ  الّسبب يف تسمية  الرأي  البغدادّي اعتناق هذا  وعدَّ 
األزارقة،  فتنة  زمان  يف  البرصّي  احلسن  جملس  منتايب  من  واصل  »كان  يقول: 
وكان النّاس - يومئذ- خمتلفني يف أصحاب الّذنوب من ُأّمة اإلسالم عىل فرق؛ 
باهلل، وكان هذا قول  أو كبري مرشك  للذنب صغري  كّل مرتكب  أّن  تزعم  فرقة 
ولذلك  مرشكون؛  املرشكني  أطفال  أّن  هؤالء  وزعم  اخلوارج،  من  األزارقة 
استحّلوا قتل أطفال خمالفيهم وقتل نسائهم، سواء كانوا من ُأّمة اإلسالم أو من 
بأهّنم كفرة  الذنوب  ة من اخلوارج يقولون يف مرتكبي  فريَّ الصُّ غريهم؛ وكانت 
وزعمت  األطفال؛  يف  األزارقة  خالفوا  م  أهنَّ غري  األزارقة،  قالته  كام  مرشكون 
النّجدات من اخلوارج أّن صاحب الذنب الذي أمجعت األّمة عىل حتريمه كافر 
مرشك، وصاحب الذنب الذي اختلفت األُّمة فيه عىل حكم اجتهاد أهل الفقه 
فيه؛  عليه  ة  احلجَّ تقوم  أن  إىل  بجهالة حتريمه  يعلم  ما ال  مرتكب  وعذروا  فيه، 
وكانت اإلباضّية من اخلوارج يقولون: إّن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته باهلل 

عزَّ وجلَّ وبام جاء من عنده كافر كفران نعمة، وليس بكافر كفر رشك.
ة منافق،  وزعم قوم من أهل ذلك العرص أنَّ صاحب الكبرية من هذه األُمَّ
العرص مع  التابعني يف ذلك  لكفره؛ وكان علامء  املظِهر  الكافر  واملنافق رشٌّ من 
ة اإلسالم مؤمن؛ ملا فيه من معرفته  أكثر األُّمة يقولون: إّن صاحب الكبرية من ُأمَّ



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 48

ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

بالرسل والكتب املنزلة من اهلل تعاىل، وملعرفته بأّن كّل ما جاء من عند اهلل حّق، 
هذا  وعىل  واإلسالم.  اإليامن  اسم  عنه  ينفي  ال  وفسقه  بكبريته،  فاسق  ولكنّه 

ة من الّصحابة وأعالم التابعني. القول اخلامس مىض سلف األمَّ
النّاس عند ذلك يف  بالبرصة واألهواز، واختلف  فتنة األزارقة  فلاّم ظهرت 
أصحاب الذنوب عىل الوجوه اخلمسة التي ذكرناها، خرج واصل بن عطاء عن 
مة، وزعم أّن الفاسق من هذه األّمة ال مؤمن و ال كافر،  قول مجيع الفرق املتقدِّ
وجعل الفسق منزلة بني منزلتي الكفر واإليامن، فلاّم سمع احلسن البرصّي من 
واصل بدعته هذه التي خالف هبا أقوال الفرق قبله، طرده عن جملسه، فاعتزل 
عند سارية من سواري مسجد البرصة، وانضّم إليه قرينه يف الّضاللة عمرو بن 
قول  اعتزال  قد  ام  أهنَّ فيهام:  يومئٍذ  النّاس  فقال  أَمة،  باب كعبٍد رصخُيُه  بن  عبيد 

ي أتباعهام من يومئٍذ معتزلة«)141(. ة، وُسمِّ األمَّ
ويظهر غيظ البغدادّي عىل املعتزلة أن شبَّههم باخلوارج يف هذه املسألة نكاية 
هبم؛ إذ يقول: »إّن واصاًل وعمرًا وافقا اخلوارج يف تأبيد عقاب صاحب الكبرية 
د، وليس بمرشك وال كافر، وهلذا قيل للمعتزلة: إهّنم  يف النّار، مع قوهلام بأّنه موحِّ
النّار سّموهم  الذنوب اخللود يف  مّلا رأوا ألهل  خمانيث اخلوارج؛ ألّن اخلوارج 
كفرة، وال جرست عىل قتال أهل فرقة منهم، فضاًل عن قتال مجهور خمالفيهم، 
اخلوارج  إىل  عبيد  بن  وعمرو  واصاًل  العدوّي  سويد  بن  إسحاق  نسب  وهلذا 

التِّفاقهم عىل تأبيد عقاب أصحاب الذنوب، فقال يف بعض قصائده:
برئُت من اخلوارِج لسُت منهم

ال منهم وابِن باب«)142( ِمَن الغزَّ
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وما ذهب إليه البغدادّي ليس دقيقًا، فاملعتزلة تضع مرتكب الكبرية يف منزلة 
بني منزلتي الكفر واإليامن يف دار الّدنيا، فإْن تاب قبل املوت، ارتقى إىل درجة 
اإليامن، ودخل اجلنّة، وإن مات بال توبة، هبط إىل درجة الكفر، ودخل النّار)143(.

ة اإلرادة  يَّ ثانيًا: حرِّ

ذكر  بالقدرّي)144(.  ُنبز  فقد  لذا،  بالقدر؛  القول  الكالميَّة  آرائه  أهّم  ِمن 
يف  عطاء  بن  لواصل  موافقًا  كان  عبيد  بن  عمرو  أّن  والّشهرستايّن  البغدادّي 
ة اإلرادة(، ويرى البغدادّي أّن القول بالقدر مل يكن ابتكارًا  يَّ القول بالقدر )حرِّ
من واصل وعمرو، وإّنام اقتداء بمعبد اجلهنّي؛ إذ يقول: »إّن واصاًل وعمرو بن 
عبيد َدَعوا النّاس للقول بالقدر عىل رأي معبد اجلهنّي، فقال النّاس لواصل: إّنه 

مع كفره قدرّي، وجرى املثل بذلك يف كلِّ كافر قدرّي«)145(.
الباري  إّن   « بالقدر:  وعمرو  واصل  قول  فلسفة  الّشهرستايّن)146(  وأوضَح 
يريد  أْن  جيوز  وال  ظلم،  وال  رّش  إليه  ُيضاف  أن  جيوز  ال  عادل،  حكيم  تعاىل 
هو  فالعبد  عليه.  جيازيم  ثّم  شيئًا،  عليهم  وحيتِّم  يأمر،  ما  خالف  العباد  من 
الفاعل للخري والرّش، واإليامن والكفر، والطاعة واملعصية، وهو املجازى عىل 
العباد حمصورة يف احلركات،  ّب تعاىل أقدره عىل ذلك كلِّه. وأفعال  فعله. والرَّ
كنات، واالعتامدات والنظر، والعلم. ويستحيل أن خياطب العبد بـ )افعل(  والسَّ
وهو ال يمكنه أن يفعل، وال هو حيسن من نفسه االقتدار والفعل. وَمن أنكره، 

فقد أنكر الّضورة«. 
وتذكر بعض املصادر أّن احلّجاج كتب للحسن البرصّي وواصل بن عطاء 
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وعمرو بن عبيد والشعبّي عن رأيم يف القدر، فكلٌّ أجابه بكالم ُينسب ألمري 
 يف القدر، وكان جواب عمرو بن عبيد: ما أعرف فيه إاّل ما قاله  املؤمنني 
الوزر يف األصل حمتوًما، كان املوزور يف القصاص  عّل بن أيب طالب: لو كان 

مظلوًما«)147(. 
ويف الواقع قْد يصدق أْن يكتب احلّجاج للحسن البرصّي والّشعبّي؛ ألهّنام 
وعمرو  واصل  من  كلٍّ  إىل  بالنِّسبة  يصّح  ال  ولكن  عرصه،  رجاالت  كبار  من 
ابن عبيد، الّلذين كانا صغريين يف زمن احلّجاج؛ إذ ال يتجاوز عمرمها اخلامسة 

عرشة، هذا من جهة.
ومن جهٍة ُأخرى، يصعب قبول رواية أّن احلّجاج هو الذي كتب هلم يسأهلم 
  املؤمنني  أمري  بأجوبة مأخوذة من كالم  مّتفقني-  وأجابوه مجيعًا -وكأهّنم 
فيه  غدا  زمٍن  ويف  مطلقًا،  ذلك  حيتمل  ال  فاحلّجاج  اإلرادة(،  ّية  )حرِّ القدر  يف 
اإلنسان،  ة  ذمَّ ُيسقط  ممّا  عنه  واية  والرِّ   املؤمنني  أمري  فضائل  عن  احلديث 

ِم!  وجيعله مهدور الدَّ

ثالثًا: اإلمامة

نجد لعمرو بن عبيد ثالثة آراء يف موضوع اإلمامة، أحدها فيام خيّص موضوع 
التفضيل بعد النبّي ، والثاين املوقف من فريقي حرب اجلمل، والّثالث تفسري 

موقف اإلمام علٍّ  يوم اّلنهروان:
بعد  األفضل  هو  َمن  موضوع  يف  املسلمني  فرق  اختلفت  التفضيل:   -1
 مذاهب شّتى)148(، واملعتزلة أنفسهم انقسموا يف هذه املسألة عىل مخسة  النبيِّ



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 51

اأ.د. جواد كاظم النَّ�صر اهلل

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�صَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َصر والثاين َع�َصر

أقسام:
القسم األّول: يرى أفضلّية اخللفاء الراشدين حسب تسلسلهم باخلالفة.

القسم الثاين: يرى أفضلّية أيب بكر، ثّم عمر، ثّم عّل، ثّم عثامن.
القسم الثالث: يرى أفضلّية أيب بكر، ثّم عمر، ثّم عبد الّرمحن بن عوف، ثّم 

عثامن.
. ٍّالقسم الرابع: يتوّقف يف القول باألفضليَّة بني أيب بكر واإلمام عل

ثمَّ  عمر،  ثمَّ  بكر،  أيب  ثمَّ   ، علٍّ  اإلمام  أفضليَّة  يرى  اخلامس:  القسم 
عثامن)149(.

وفيام خيّص عمرو بن عبيد، فإّنه ممّن تبنّى رأي القسم األّول القائلني بأفضليَّة 
اخللفاء األربعة حسب تسلسلهم باخلالفة)150(، ولكن، ما هو دليلهم؟

موه  يذكر دليلهم الناشئ األكرب)151(، قائاًل عنهم: »إنَّ أصحاب النبّي  قدَّ
عىل  يتوىلَّ  ال  املفضول  وجدنا  قالوا:  النّاس،  سائر  عىل  اإلمامة  يف  بكر[  ]أبو 
ويتوىلَّ  أمرها،  عىل  ة  األمَّ املفضول  يغلب  بأن  إّما  خلَّتني:  بإحدى  إاّل  الفاضل 
اختيار  يتولَّون  الذين  يكون  بأن  وإّما  كارهون،  لذلك  والنّاس  الفاضل،  عىل 
ة، وال ناظرين، وال حمتاطني يف حسن االختيار إلماٍم  اإلمام غري مناصحني لألمَّ
فون عن الفاضل البارع إىل املفضول الناقص، وقالوا: كام وجدنا  يرعاها، فيتحرَّ
إمامة أيب بكر قد زال عنها هذان األمران؛ وذلك أّنه مل يستكره األُّمة، ومل يغلبها 
عىل اإلمامة، ولو كان ذلك، جلاءت األخبار به، وكان الذين عقدوا إمامته خيار 
اخللق واحلّجة، وهم الذين خلَّفهم الرسول آلدابه ]كذا[ وباجتامع منهم عليه، 
تي لتجتمع عىل ضاللة)152(، علمنا أّن أبا بكر إّنام  وقد قال النبّي: ومل تكن ُأمَّ
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عقد املسلموَن اإلمامة له؛ ألّنه أفضلهم عندهم، وقالوا مثل ذلك يف عمر، أّنه 
أفضل النّاس بعد أيب بكر، وأّن عثامن أفضل النّاس بعد عمر يف الوقت الذي ويلِّ 
، فقالوا: كان أفضل النّاس يف الوقت  إىل سنني من خالفته... وأثبتوا إمامة علٍّ

الذي عقد له اخلالفة...«.
إّن الذي ُيالحظ عىل النصِّ أعاله:

وفاة  تلت  التي  األحداث  يقرأ  َمن  كلَّ  فإنَّ  األُوىل؛  اخللَّة  إىل  بالنِّسبة   -1
، وكيف متّت بيعة أيب بكر، َليجد أّن بيعته متّت مباغتة، واستعملت فيها  النبيِّ
ها؛ إذ سارعا  القّوة حّتى وصفت من قبل أيب بكر وعمر بأهّنا فلتة وقى اهلل رشَّ
األنصار، مستغلَّني حالة اخلالف  مع  بني ساعدة، ودخال يف جدال  إىل سقيفة 
بن  واحلباب  عبادة  بن  داسا سعد  أْن  األمر  واخلزرج، ووصل هبام  األوس  بني 
املنذر اخلزرجّيني، ثّم خرجوا يزفُّون أبا بكر إىل املسجد، وكان عمر بن اخلّطاب 
يأخذ بيد كلِّ أحد ليبايع شاء أم أبى، والظاهر أنَّ هناك اتِّفاقا مسبقًا بني بعض 
رأيُت  إن  ما  قال:  أنَّه  ُيروى عن عمر  إذ  القبائل؛  واألنصار وبعض  املهاجرين 
أسلَم حّتى أيقنت بالنرّص، وأسلم قبيلة تسكن خارج املدينة، وكانت هبم حاجة 
ذت  اختَّ ولذا  األمر)153(؛  إلحكام  واإلعالمّية  ة  العدديَّ الناحية  من  القبيلة  هلذه 
الذي  عبادة،  بن  كسعد  بكر،  أيب  بيعة  يرفض  َمن  كلِّ  حيال  دة  متشدِّ مواقف 
داسوا يف بطنه، ثّم َترك املدينة إىل الّشام، وهناك لقي حتفه، وقد ألقيت تبعة قتله 
)154(، وكذلك اإلمام علـّي، الذي وصل األمر هبم إىل أن هامجوا  عىل اجلنِّ
وا بإحراقه، وأخرجوا اإلمام بطريقة مهينة، بل امتّدت أيديم إىل  بيته، ومهُّ
بن  مالك  موا  واهتَّ جنينها)155(،  وأسقطوا  ضلعها،  فكرسوا  الطاهرة،  البضعة 
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نويرة باالرتداد وقتلوه)156(.
2- أّما اخللَّة الثانية من أّن الذين عقدوا اإلمامة أليب بكر، وهي كوهنم من 
د خالفة أيب بكر هو عمر بن اخلّطاب،  خيار اخللق، فالذي ينفي ذلك أنَّ الذي مهَّ
وأّن االستقراء الدقيق ملوقف عمر بن اخلّطاب من النبّي  يكشف عن أنَّه ال 
قائٌم  وشّكه   ، للنبّي  االنتقاد  دائب  كان  إذ  القدسيَّة؛  تلك    للنبّي  حيمل 
 النبّي فهمه حلقيقة  دليل عىل عدم  ، وهذا  النبّي  به  يأمر  كان  ممّا  يف كثري 
بصفته نبّيًا معصومًا واجب الطاعة، وال جيوز الرّد عليه، كام أّكدت ذلك الكثري 
أنَّ  مع  زيد  بن  أسامة  برسّية  االنخراط  رفضه  ثّم  القرآنيَّة)157(،  اآليات  من 
م النبّي  باهلجران مّلا طلب  النبّي لعن َمن ختلَّف عن جيش أسامة، ثّم اهتَّ
فعدَّ  أبدًا،  بعِده  ِمن  كتابًا لن يضلُّوا  ليكتب هلم  بدواة وقرطاس  يأتوه  أْن  منهم 
 يجر وقد غلبه الوجع، وما تال ذلك حينام ادَّعى أنَّ النبّي  مل  عمر النبيَّ
بت هذه الفكرة  يمت، وإّنام ذهب إىل ربِّه كام ذهب موسى، وال ُيعرف كيف ترسَّ

ة إىل ذهن عمر؟)158(. اليهوديَّ
ومع غضِّ النظر عن تفسري ذلك سواء كان معتِقدًا ملا يقول أم مبيِّتًا أمرًا ما، 

فإّنه يكشف شيئًا من سرية عمر.
ملنازعة  الّسقيفة  إىل  بعُد، ومسارعتهم  ل  يغسَّ مل  النبّي مسّجى  تركهم  ثّم 
ارتكبوه  وما   ، فاطمة  الّسيِّدة  بيت  عىل  هجومه  ثّم  اخلالفة،  عن  األنصار 
ها، ثّم سلبهم حلقوقها التي نصَّ القرآن الكريم عليها، كَسْهم ذوي القربى  بحقِّ

)اخلمس(، وإرثها من أبيها، وحّتى ممتلكاهتا كفدك)159(.
فأين -إذن- دعواهم أنَّ الذين عقدوا اإلمامة هم خيار اخللق؟!.
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3- أّما قوهلم: »ولو كان ذلك، جلاءت األخبار به«.
أن  هلم  جيوز  فال  الّسقيفة،  يف  جرى  بام  معرفتهم  بعدم  صادقني  كانوا  إن 
روا اإلفتاء واحلكم؛ ألّن اجلاهل هبذه احلقائق غري معذور، وأّما إن كانوا  يتصدَّ

عاملني بذلك ومع ذلك يتجاهلون، فام أحراهم بقول القائل:
فتلَك مصيبٌة وإْن كنَت تدري فاملصيبُة أعظُم)160(إْن كنَت ال تدري 

متها صحيحا البخارّي)161( ومسلم)162(، وُكتب  فهذه ُكتب احلديث ويف مقدِّ
د هذه احلقيقة)164(. التاريخ كتاريخ الطربّي)163(، وغريها كّلها تؤكِّ

ففي  ضالل)165(،  عىل  تي  أمَّ جتتمع  ال   : بقوله  استشهادهم  وأّما   -4
بيعة  رفض  اخلزرج  زعيم  عبادة  بن  سعد  فهذا  لأُلّمة،  اجتامع  حيصل  مل  الواقع 
واضح  فموقفه   ، عّل  اإلمام  أّما  غامضة،  بطريقة  مات  حّتى  بكر  أيب 
بتهمة  ُقتل  الذي  نويرة  بن  هٍن وهٍن)166(، ومالك  بعد  إاّل  يبايع  مل  إذ  للجميع؛ 
حتت إاّل  ُيبايعوا  مل  الذين  واألنصار  املهاجرين  من  كثري  إىل   االرتداد)167(، 

اإلكراه )168(.
5- أّما عن رأيم أهّنم عقدوا أليب بكر ألّنه أفضلهم، فهذا ما مل يقل به أحد 
يوم اختيار أيب بكر، فالرفض خلالفة أيب بكر كان معروفًا، وكذلك خلالفة عمر، 
فقد واجه أبو بكر نقدًا شديدًا، أّما عثامن، فقد جاء للخالفة بناء عىل رغبة عبد 
لعبد  النقد  الّصحابة  بعده، وقد وّجه عدد من  ليستخلفه من  الرمحن بن عوف 
الّرمحن يف ذلك، وسرية عثامن تكشف لنا صّحة ذلك، ما أدَّى إىل مقتله عىل يد 

املسلمني.
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2- املوقُف من فريَقي معركة اجلمل

ُيعّد موقف عمرو بن عبيد من أحداث اجلمل من أغرب املواقف الكالميَّة؛ إذ 
ذهب هو وزميله واصل بن عطاء إىل وضع الفريقني يوم اجلمل بمنزلة املتالعنني 
املرفوضة شهادهتام؛ بدعوى عدم وضوح َمن هو املحّق، وَمن هو املبطل؛ وإليك 

بعض النصوص التي ُتشري إىل رؤيتهام هذه.

أّوالً: املفيد )ت #413( 

أشار املفيد إىل أّن رأي عمرو يف فريقي اجلمل موافق لرأي واصل بن عطاء؛ 
إذ جيعل اإلمام  وأصحاب اجلمل بمنزلة املتالعنني، فقد قال: »وزعم واصل 
الغّزال وعمرو بن عبيد بن باب من بني كاّفة املعتزلة أّن طلحة والزبري وعائشة 
وَمن كان يف حيِّزهم، وعّل بن أيب طالب  واحلسن واحلسني ، وَمن كان 
وبقايا  األنصار،  ووجوه  املهاجرين،  من  وغريهم  يارس،  بن  كعاّمر  حيِّزهم،  يف 
ضوان)169(، كانوا يف اختالفهم كاملتالعنني، وإّن إحدى الطائفتني  أهل بيعة الرُّ

ون للخلود يف النّار إاّل أّنه مل يقم عليها دليل«)170(. فّساق ضاّلل مستحقُّ
وأشار املفيد بتفصيل أكثر هلذه الرؤية يف كتابه اآلخر املسّمى )اجلمل(، قائاًل:

»واختلف يف ذلك املعتزلة...، فقال إماماهم املقّدمان، وشيخاهم املعّظامن 
اللَّذان مها أصالن لالعتزال، وافتتحا ملعتقديه فيه الكالم، ومها فخر اجلامعة منهم 
ومجاهلم، الذين ال يعدلون عندهم سواهم؛ واصل بن عطاء الغّزال، وعمرو بن 
خارج  فاسق  مضّل  البرصة  يف  ضاّل  الفريقني  أحد  إّن  املكارّي:  باب  بن  عبيد 
هذا  اآلخر  والفريق  النّار،  يف  للخلود  مستحّق  ملعون  واإلسالم،  اإليامن  من 
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مهدّي مصيب مستحّق للّثواب واخللود يف اجلنان، غري أهّنم زعموا أْن ال دليل 
عىل تعيني الفريق الضاّل، وال برهان عىل املهدّي، وال بيِّنة نتوّصل هبا إىل متييز 
أحدمها عن اآلخر يف ذلك بحاٍل من األحوال. وأّنه ال جيوز أْن يكون عّل بن أيب 
طالب ، واحلسن واحلسني، وحمّمد بن عّل)171(، وعبد اهلل )172(، وقثم)173(، 
والفضل)174(، وعبيد اهلل)175( بنو العّباس، وعبد اهلل بن جعفر الطيَّار)176(، وعاّمر 
ابن يارس، وخزيمة بن ثابت ذو الّشهادتني)177(، وأبو أّيوب األنصارّي)178(، وأبو 
التّيهان)179(، وكاّفة شيعة علـّي وأتباعه من املهاجرين واألنصار  اهليثم بن 
قني بسمة اإلسالم،  ين املتحيِّزين إليه واملحقِّ ضوان وأهل الدِّ وأهل بدر وبيعة الرُّ
اّل، والفاسق الباغي اخلارج عن اإليامن واإلسالم، والعدّو هلل،  هم الفريق الضَّ

والربيء من دينه، امللعون، املستحّق للخلود يف النّار.
العاص)181(،  أيب  بن  واحلكم  والزبري،  وطلحة،   ،)180( عائشة  وتكون 
ومروان)182( ابنه، وعبد اهلل بن أيب رسح)183(، والوليد بن عقبة)184(، وعبد اهلل 
البرصة،  ابن عامر بن كريز بن عبد شمس)185(، وَمن كان يف حيِّزهم من أهل 
هم الفريق املهدّي املوّفق إىل اهلل املصيب يف حربة املستحّق لإلعظام واإلجالل 

واخللود يف اجلنان.
ُننكر ذلك، وال ُنؤمن به؛ إذ ال دليل يمنع من احلكم به  قاال مجيعًا: نعم ما 
عىل ما ذكرناه بحّل، وكام إّن قولنا ذلك يف علٍّ وأصحابه، فكذلك هو يف الفريق 
هم  يكونوا  أْن  ُننكر  ولسنا  الّسواء،  عىل  وأتباعهم  أهّنم  ُننكر  لسنا  فإّنا  اآلخر، 
الفريق الّضاّل امللعون العدّو هلل الربيء من دينه، املستحّق للخلود يف النّار، وأن 
يكون عّل  وأصحابه هم الفريق اهلادي املهتدي الويل هلل يف سبيله واملستحّق 
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بقتاله عائشة وطلحة والزبري وقتل َمن ُقتل منهم اجلنّة وعظيم الثواب.
التمييز  عىل  يعلمه  ال  فاسق  فيهام  املتالعنني،  منزلة  الفريقني  ومنزلة  قاال: 
سطرها  قد  الرجلني  هذين  عن  مشهورة  مقالة  »وهذه   ، اهلل  إاّل  والتعيني  له 
أصحاب  وحكاها  املعتزلة()186(،  بـ)فضيلة  املوسوم  كتابه  يف  عنهام  اجلاحظ 
ام  وأهنَّ املذكورين،  الرجلني  عن  تها  صحَّ يف  العلامء  خيتلف  ومل  عنهام،  املقاالت 

خرجا من الّدنيا عىل التدّين هبا واالعتقاد هلا بال ارتياب«)187(.
يف املرتىض )ت#436( ثانيًا: الرشَّ

ه عىل القايض قائاًل: »وكيف  أشار الرشيف املرتىض إىل موقفه يف معرض ردِّ
ما  بن عبيد  بن عطاء وعمرو  ]القايض[ عن حكاية اجلاحظ عن واصل  ذهب 
يطم عىل كثري ممّا تقّدم؟ ونحن نحكي لفظه بعينه، قال: »وكان واصل بن عطاء 
جيعل علّيًا وطلحة والزبري بمنزلة املتالعنني يتوىّل كّل واحد منهم عىل حاله، وال 
يتواّلمها جمتمعني، وكذلك قوله: يف إجازة شهادهتم جمتمعني ومتفّرقني، وكان 
عمرو بن عبيد ال جُييز شهادهتام جمتمعني وال متفّرقني، وكان يفصل بني الوالية 
املسلمني  وجدُت  وقد  شهادته،  أقبل  ال  َمن  أتوىّل  قد  يقول:  وكان  والّشهادة، 
يتوّلون كّل مستور من أهل القبلة، ولو شهد رجل من عرضهم عىل عثامن وأيب 
ايف، فأنا أهّتم كّل أحد منهام  بكر أو عمر بن اخلطاب سأل احلاكم عنه الّسؤال الشَّ

ماء غري جائز الّشهادة«. ماء، وقد أمجعوا عىل أنَّ املتَّهم بالدِّ بسفك تلك الدِّ
املعروف  كتابه  يف  بحرٍف  حرفًا  ألفاظه  »هذه  املرتىض:  يف  الرشَّ وأضاف 
بفضائل املعتزلة، ال حكاية أصّح وأوىل بالقبول من حكاية اجلاحظ عن هذين 
احلكاية  هذه  -أيضًا-  ذكر  وقْد  مقالته.  ورئيسا  نحلته،  شيخا  ومها  الرجلني، 
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انتهائها: وبعض  عند  اجلاحظ، وقال  إىل  املقاالت، وأسندها  كتاب  البلخّي يف 
أصحابنا يدفع ذلك عن عمرو بن عبيد، ويقول: إّن َعمرًا مل يكن بالذي خيلف 
واصاًل ويرغب عن مقالته. فكأّنه صّحح عليها املذهب األّول الذي هو اعتقاد 
قني، وال ُتقبل إذا كانا جمتمعني.  أهّنام كاملتالعنني، وأّن شهادهتام ُتقبل إذا كانا متفرِّ
ومل يكن عنده يف دفع املذهب الثاين أكثر من حكايته عن بعض أصحابه بتنزيه 
حكاها  التي  للعّلة  له  واملنكر  ضعيف،  إنكار  وهذا  واصل،  خمالفة  عن  عمرو 

كاملقرِّ به، بل أقبح منه حاالً«)188(.
ثالثًا: الّشهرستاينُّ األشعريُّ )ت#548ّ(

اجلمل  أصحاب  من  الفريقني  يف  »قوله  قال:  واصل،  عن  ث  حتدَّ عندما 
وقاتليه  عثامن  يف  قوله  وكذلك  بعينه.  ال  خمطئ  أحدمها  إّن  صّفني:  وأصحاب 
وخاذليه، قال: إّن أحد الفريقني فاسق ال حمالة، كام أّن أحد املتالعنني فاسق ال 
حمالة، لكن ال بعينه، وقد عرفت قوله يف الفاسق. وأقّل درجات الفريقني أّنه ال 
يقبل شهادهتام كام ال تقبل شهادة املتالعنني، فال جيوز قبول شهادة عّل وطلحة 
أن يكون عثامن وعّل عىل اخلطأ. هذا قوله وهو  ز  بقل، وجوَّ باقة  والزبري عىل 

رئيس املعتزلة ومبدأ الطريقة يف أعالم الّصحابة وأئّمة العتة.
ال  الفريقني  أحد  تفسيق  يف  عليه  وزاد  مذهبه،  عىل  عبيد  بن  عمرو  ووافقه 
بعينه، بأن قال: لو شهد رجالن من أحد الفريقني مثل عّل ورجل من عسكره، 
أهل  من  وكوهنام  الفريقني،  تفسيق  وفيه  شهادهتام،  ُتقبل  مل  والزبري،  طلحة  أو 
النار. وكان عمرو بن عبيد من رواة احلديث، معروفًا بالزهد، وواصل مشهورًا 

بالفضل واألدب عندهم« )189(.
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الراوندّي)190(،  ابن  عىل  ه  ردِّ أثناء  رأيام  تربير  املعتزيّل  اخلّياط  حاول  ولقد 
فقال: »ثمَّ ذكر] ابن الراوندّي[ قول واصل يف عثامن، وذكر وقوفه فيه ويف خاذليه 
وقاتليه، وتركه الرباءة من واحٍد منهم. وهذه هي سبيل أهل الورع من العلامء 
ّت  السِّ يف  أحداث  لعثامن  عنده  صّحت  قد  أّنه  وذاك  الشبهات،  عند  يقفوا  أن 
ثّم ذكر]الراوندّي[ قوله وقول  أمره، فأرجاه إىل عامله،  األواخر، فأشكل عليه 
]بن عبيد[ يف علٍّ وحربه، وطلحة والزبري وعائشة وحرهبم، ووقوفهام  عمرو 
يف أمرهم. وهذا كالذي قبله: كان القوم عندمها أبرارًا أتقياء مؤمنني قد تقّدمت 
هلم سوابق حسنة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه، وهجرة وجهاد وأعامل جليلة، 
ني  ثّم وجداهم قد حتاربوا وجتالدوا بالّسيوف، فقاال: قد علمنا أهّنم ليسو بمحقِّ
مجيعًا، وجائز أْن تكون إحدى الطائفتني حمّقة واألخرى مبطلة، ومل يتبنيَّ لنا َمن 
القوم عىل أصل ما  ينا  القوم إىل عامله، وتولَّ املبطل، فوكلنا أمر  املحّق منهم ِمن 
كانوا عليه قبل القتال، فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا، قد علمنا أّن إحداكام عاصية 

ال ندري أّيكام هي«)191(.
ويف روايٍة ذكرها الرّشيف املرتىض ُيستشّف منها إّما تراجع عمرو بن عبيد 
عن رأيه، أو أّنه قْد قاله تقيًَّة، فقد ذكر الرشيف املرتىض أّنه: دخل عمرو بن عبيد 
عىل سليامن بن عّل بن عبد اهلل بن العّباس)192( بالبرصة، فقال له سليامن: أخربين 
عن صاحبك - يعني احلسن البرصّي- حني يزعم أنَّ علّيًا ، قال: إيّن وددُت 
يوم صفِّني-،  يعني:  باملدينة، ومل أشهد مشهدي هذا -  آكل احلشف  أينِّ كنُت 
فقال له عمرو بن عبيد: مل يقل هذا! ألّنه ظّن أّن أمري املؤمنني  شّك، ولكنّه 

يقول ودَّ أّنه كان يأكل احلشف باملدينة، ومل تكن هذه الفتنة )193(.
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ولكّن النوبختّي)194( يذكر أّن عمرو بن عبيد يرى أّن اإلمام علّيًا  كان 
أوىل باحلقِّ من غريه. 

بعد عرض هذه النصوص، ُيالحظ عليها:
يكوَن  أْن  جيب  اخلليفة  أّن  يف  رؤيته  مع  هذه  َعمرو  رؤية  تتعارض  أاَل   -1
ة)195(؛ ولذا فهو ينظر إىل كلِّ واحد من اخللفاء األربعة عىل أّنه أفضل  أفضل األمَّ
، ويضعه يف  املؤمنني اإلمام عّل  أمري  يتوّقف عمرو يف  فلامذا  أهل عرصه، 

منزلة املتالعنني مع أصحاب اجلمل مع أّنه يراه أفضل عرصه؟!!.
2- وضع اإلمام وأصحاب اجلمل يف منزلة املتالعنني أال يعدُّ رّدًا عىل َمن 

يرى عدالة الّصحابة أمجعني )196(؟!!.
3- أمل يّطلع عمرو بن عبيد عىل كثري من اآليات القرآنيَّة التي اّتفق اخللف 
واملباهلة)198(،  التطهري)197(،  كآية   ، عّل  اإلمام  يف  نزوهلا  عىل  والّسلف 

ة)199(، وذي القربى، والنّجوى)200(، وغريها)201(؟ واملودَّ
 ،ة بحقِّ اإلمام 4- أمل يّطلع عمرو بن عبيد عىل الكثري من األحاديث النبويَّ
واحلقُّ  احلقِّ  مَع  »عيلٌّ   : وقوله  الغدير)203(،  وحديث   ،)202( املنزلة  كحديث 
«)205(، وأقوال عمر)206( املشهورة يف  «)204(، وقوله : »أقضاكم علـيٌّ مَع عيلٍّ

اإلمام علٍّ ، وغريها)207(.

3- تف�صري موقِف االإم�م عليٍّ  يوم النَّهروان

يذكر إبراهيم النّظام املعتزيّل)208( أّن عمرو بن عبيد، قال: أاَل ترى أّن قوله 
ذلك  من  واملارقنَي،  والقاسطنَي  الناكثنَي  أقاتل  أن  ُأمرُت   :-عّل -اإلمام 
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كذبُت  وال  كذبُت  ما  ة:  الثُّديَّ ذي  يف  وقوله  للخدعة،  برأيه  يقوله  الذي  القول 
إنَّ يقول:  أْن  استجاز  ًا،  حقَّ عنده  كان  إذا  اليشء  ولعلَّ  قال:  أيضًا،  ذلك   من 

 .)209( رسول اهلل أمرين به ألنَّ اهلل ورسوله قد أمرا بكلِّ حقٍّ
التمس  أنَّ عليًَّا  النظَّام -أيضًا-: » قال عمرو بن عبيد: لوال  إبراهيم  وقال 
ة وإىل  امء مرَّ السَّ الثُّدية كان يقول: واهلل ما كذبت وال كذبت، وهو ينظر إىل  ذا 
قال  قوالً.  ذلك  يف  له  قال  قْد    النبيَّ  أنَّ  شككُت  ما  ُأخرى،  ة  مرَّ األرِض 

 .)210( ٍّإبراهيم: وهذا القول ِمن َعمرو طعٌن شديٌد عىل عل

اآراٌء �صي��صيَّة اأَُخر

لقْد عدت كتب الفرق واملقاالت ما جاء به عمرو بن عبيد ِمن آراء إّنام يمثِّل 
بعد  يذكروهنا  التي  الفرقة  وهي  الَعمرويَّة)211(،  ى  تسمَّ املعتزلة  فرقة  من  فرقة 
ها فرقة من أجل إجياد مصداق للحديث  الواصليَّة، ويظهر أنَّ إرصارهم عىل عدِّ

.)212( املنسوب إىل النبّي
د  ياسيَّة لعمرو بن عبيد، ما خال موقفه من حممَّ ال تشري املصادر إىل املواقف السِّ
ذي النفس الزكيَّة)213( أحد رجاالت آل البيت ، الذي تذبذبت الروايات يف 
لبّي، وُأخرى باإلجيايّب)214(،  اإلشارة إليه، فبعض الروايات ُتظهره باملوقف السَّ
وأشارت روايات األصفهاين إىل أنَّ عمرو بن عبيد كان مع واصل يف نرصهتم 
  م دعوا اإلمام جعفرًا الّصادق د ذي النفس الزكيَّة)215(، وأهنَّ ومبايعتهم ملحمَّ
ملبايعة حمّمد ذي النفس الزكيَّة، ما دعا اإلمام الّصادق  ألن يدخل معهم يف 
)216(، ونجد عددًا من أصحاِب َعمرو قد شاركوا يف ثورته  حواٍر كالميٍّ فقهيٍّ



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 62

ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

مع أخيه إبراهيم يف البرصة)217(.
أنَّ عمرو بن عبيد يذهب إىل عدم محل  الروايات إىل  وباملقابل ُتشري بعض 
د ذي النفس الزكيَّة، وردَّ البعض روايته عن  الح؛ لذلك رفض مبايعة حممَّ السِّ

اه بأنَّه روى احلديث تأييدًا لرأيه)218(.  الح متَّهمنَي إيَّ النبّي  يف عدم محل السِّ
وكذا موقفه من اخلالفة العبَّاسيَّة، ففي الوقت الذي ال نجد أيَّ إشارٍة عن 
النصوص  ُتفاجئنا   ،)#136-132( اح  فَّ السَّ العبَّاس  أيب  ُحكم  خالل  موقفه 
بعالقته الطيِّبة بأيب جعفر املنصور )136-158#(، ويف الواقع أّن موقف احلاكم 
من  عبيد  بن  عمرو  فكان  التساؤل،  ُيثري  عبيد  بن  عمرو  من  املنصور  العّبايّس 
املنصور، وكان األخري كثريًا ما يمدُحُه وُيثني عليه)219(، ويسأله أسئلة  جلساء 
ومل  املنصور)221(،  يبكي  حّتى  بجرأة  ينصحه  عبيد  بن  عمرو  وكان  فقهيَّة)220(، 
ُيالحقه أو يصبه بأيِّ أذى)222(؟!! وعندما تويفِّ عمرو بن عبيد يف )#143()223(، 
أو )144#()224(، أو )148#()225(، وُدفِن يف ُمّران)226( عن ُعمر يناهز الثالث 
املنصور  جعفر  أبو  رثاه  سنة،  تِّني  والسِّ الثامن  أو  تِّني،  والسِّ األربع  أو  ّتني،  والسِّ

شعرًا!)227(.
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الهوام�ُص

جال:  1- قيل: أبو مروان. ُينظر: الطويّس، رجال الطويّس: ص250؛ التفريّش، نقد الرِّ
واة: 622/1. 338/3، 225/5؛ األردبيل، جامع الرُّ

2- قيل: عمرو بن كيسان بن باب. البخارّي، التاريخ الّصغري: 66/2.
معني:  ابن  تاريخ  معني،  ابن  273/7؛  الكربى:  الطبقات  سعد،  ابن  ترمجته:  ُتنظر   -3
د، الكامل: 587/2؛ البلخّي، باب  240/2؛ البخارّي، التاريخ الّصغري: 66/55/2؛ املربِّ
املرتىض،  يف  الرشَّ ص242-250؛  االعتزال:  فضل  القايض،  ص90-91؛  املعتزلة:  ذكر 
امللل:  الشهرستايّن،  ص250؛  الطويّس:  رجال  الطويّس،  -187؛   180  ،48/1 األمايل: 
ابن  ص129؛  التعريفات:  اجلرجايّن،  460/3-462؛  وفيات:  خلِّكان،  ابن  ص38؛ 
خالصة  اخلزرجّي،  346/2؛  اخلطط:  املقريزّي،  ص35-41؛  املعتزلة:  طبقات  املرتىض، 
واة:  الرُّ جامع  األردبيّل،  225/5؛   ،338/3 جال:  الرِّ نقد  التفريّش،  ص291؛  تذهيب: 
622/1؛ الربوجردّي، طرائف املقال: 540/1؛ النامزّي، مستدركات علم رجال احلديث: 
يف  الفائق  الشبستّي،  123/14-124؛  احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي،  يِّد  السَّ 53/6؛ 
أصحاب اإلمام الّصادق: 497/2؛ عمر فّروخ، تاريخ الفكر العربـّي: ص225-224.
مناف،  عبد  بن  شمس  عبد  بن  حبيب  بن  سمرة  بن  الّرمحن  عبد  سعيد،  أبو  هو   -4
القريّش، العبشمّي. أسلم يوم فتح مّكة فكان من الطلقاء، ويف عهد عثامن بن عّفان واّله عبد 
اهلل بن عامر عىل سجستان سنة )33#(، حّتى اضطربت األحوال عىل عثامن، فخرج عنها، 
واستخلف رجاًل من بنى يشكر، فأخرجه أهل سجستان، ويف عهد معاوية، وّجهه ابن عامر 
سنة )42#( إىل سجستان، فخرج معه احلسن البرصّي، واملهلَّب بن أيب صفرة، وقطري بن 
الفجاءة، فافتتح كورًا من كور سجستان، ثّم رجع إىل البرصة، فسكنها، وإليه تنسب سّكة ابن 

سمرة بالبرصة، وتويّف هبا سنة )51#(. ُينظر: ابن عبد الرب، االستيعاب: 835/2.
5- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص 84.



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 64

ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

6- ُينظر: الرّشيف املرتىض، أمايل املرتىض: 180/1.
7- ُينظر: مسلم، املنفردات والوحدان: ص 172.

8- ُينظر: اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 165/12، ذكر ابن معني أّنه حائكًا: تاريخ 
ابن معني: 240/2. 

9- ُينظر: الرّشيف املرتىض، أمايل املرتىض: 180/1.
املرتىض:  أمايل  املرتىض،  الرّشيف  254/2؛  معني:  ابن  تاريخ  معني،  ابن  ُينظر:   -10

.180/1
11- ُينظر: الرّشيف املرتىض، أمايل املرتىض: 180/1.
12- ُينظر: الرّشيف املرتىض، أمايل املرتىض: 181/1.

املرتىض،  ابن  285/3؛  الّضعفاء:  العقيل،  103/5؛  الكامل:  عدّي،  ابن  ُأنظر:   -13
طبقات املعتزلة: ص31 -32. 

وفيات  خلِّكان،  ابن  -175؛   166/1 األمايل:  املرتىض،  الرّشيف  ترمجته:  ُأنظر   -14
األعيان: 69/2؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 18 - 24.

15- ملزيد من التفاصيل عن مسجد البرصة، ُينظر: النرص اهلل، مسجد البرصة دراسة يف 
ياسـّي والفكرّي: ص52-1. تطّوره العمرانـّي ودوره السِّ

ي  أوائل مفرسِّ الّضير، من  البرصّي  الّسدويس  بن دعامة  قتادة  اخلّطاب،  أبو  16- هو 
88؛  ص  املعتزلة:  ذكر  باب  البلخّي،  ترمجته:  ُأنظر   ،)#117( سنة  تويفِّ  البرصة،  تابعي 
القايض، فضل االعتزال: ص 341؛ الذهبّي، سري أعالم النّبالء: 270/5-283؛ الّصفدّي، 

نكت اهلميان: ص230 -231؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 4، 41، 137. 
صاحب  بأنَّه  وصف  بالبرصة،  وأقام  الكوفة  أهل  من  أصله  مشهور  زاهد   -17
الكربى: الطبقات  الشعرايّن،  97/16؛  األدباء:  معجم  احلموّي،   الدقائق. 

.32/1 
18- ُينظر: احلموّي، معجم األدباء: 97-96/16.

19- ُينظر -مثاًل-: الّصنعانـّي، املصنّف: 36/1، 83، 106، 136؛ ابن حنبل، العلل: 
487/1؛  األخبار:  رشح  املغريّب،  النعامن  القايض  17/1؛  الّصحيح:  مسلم،  406/1؛ 
ابن حزم،  املرتىض: 119/4، 123؛  املرتىض، رسائل  الرّشيف  اإلرشاد: 104/1؛  املفيد، 
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املحىّل: 175/5، 305/9، 348/10؛ البيهقّي، الّسنن الكربى: 25/1، 359، 302/2، 
129/4؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب: 326/2؛ النووّي، رشح صحيح مسلم: 
40/13؛  القارئ:  عمدة  العينّي،  621/8؛  اجلليل:  مواهب  عينّي،  الرُّ احلّطاب  109/1؛ 

عادة: 674/2. املحمودّي، هنج السَّ
20- ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 186/1؛ النووّي، رشح مسلم: 109/1.

21- القرطبّي، اجلامع ألحكام القرآن: 44/10. ويف لفظ الذهبّي: » نعم الفتى إن مل 
حيدث«. ميزان االعتدال: 279/3.

22- هو أبو حذيفة، واصل بن عطاء الغّزال، من املوايل. ولد سنة )80#(، ومتيَّز بطول 
اء؛ لذا كان ال يستخدمها يف كالمه؛ القتداره عىل إيراد املتادفات، ومن  عنقه، وكان ألثغ بالرَّ
س مذهب االعتزال،  مت حّتى كان ُيظنُّ به اخلرس. ُعرف عنه بأنَّه مؤسِّ خصائصه طول الصَّ
تويفِّ سنة )131# (. ُأنظر: ابن عطاء، اخلطبة اخلالية من الراء )نوادر املخطوطات(: 118/2-

ص10)تراجم  الفهرست:  النّديم،  ابن  ص64-68؛  املعتزلة:  ذكر  باب  البلخّي،  136؛ 
يف املرتىض، األمايل: 154/1-156، 175-180؛ البغدادّي،  ملحقة بآخر الكتاب(؛ الرشَّ
ص178،  التعريفات:  اجلرجايّن،  38؛  ص36-  امللل:  الشهرستايّن،  ص70-72؛  الفرق: 
-73/1 اإلسالمّيني:  مذاهب  بدوي،  ص28-35؛  املعتزلة:  طبقات  املرتىض،  ابن  202؛ 

 .96
:»إذا تمَّ  مت -أحيانًا - يكون فضيلة، كام ُأثر عن اإلمام علـيٍّ 23- ُيالحظ أّن الصَّ

العقُل نقَص الكالُم«. الرّشيف الريض، هنج البالغة: ص 480. 
24- أبو هالل، األوائل: ص 270، وُأنظر: ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 29 -30. 
25- املقريزّي، اخلطط: 395/3، وُأنظر: املربد، الكامل: ص 586؛ أبو هالل، األوائل: 
ص270؛ الرّشيف املرتىض: األمايل: 177/1؛ ابن خلِّكان: وفيات: 11/6؛ ابن املرتىض، 

طبقات املعتزلة: ص30.
26- ُينظر: املفيد، اجلمل: ص24؛ الّشهرستانـّي، امللل: ص 38؛ ابن املرتىض، طبقات 

املعتزلة: ص4 -5.
طبقات  املرتىض،  ابن  ص113؛  املعتزلة:  طبقات  فرق  القايض،  ترمجته:  ُأنظر   -27

املعتزلة: ص 107.
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28- ُينظر: ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص5. 
29- سورة النَّجم، آية )3(. 

30- ابن املرتىض: طبقات املعتزلة: ص7. 
القضاة  البرصة، وتوىّل منصب قايض  معتزلة  املعتزلة مجيعًا، وهو من  رئاسة  توىّل   -31
)ت415هـ(، ُأنظر ترمجته: اجلشمّي، الطبقتان: ص365-375؛ الذهبّي، الِعرب: 229/2؛ 
حجر،  ابن  ص112-113؛  املعتزلة:  طبقات  املرتىض،  ابن  29/3؛  اجلنان:  مرآة  اليافعّي، 
بدوي،  262/1-263؛  ين:  املفرسِّ طبقات  الداوودّي،  386/3-387؛  امليزان:  لسان 
مذاهب اإلسالمّيني: 380/1-484؛ عثامن، قايض القضاة عبد اجلّبار: ص11، وما بعدها؛ 

الراوي، القايض عبد اجلّبار: ص28-60؛ البّطاط، قايض القضاة: ص176-12.
النّديم،  ابن  ترمجته:  ُأنظر  )ت#367(.  البرصة  معتزلة  من  العارشة  الطبقة  من   -32
اإلمتاع  حّيان،  أبو  ص325-328؛  االعتزال:  فضل  القايض،  ص222؛  الفهرست: 
واملؤانسة: 14/1؛ ابن اجلوزّي، املنتظم: 101/7؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص105-

الداوودّي،  ص67؛  البهّية:  الفوائد  الّلكنوّي،  303/2؛  امليزان:  لسان  حجر،  ابن  107؛ 
ين: 159/1.  طبقات املفرسِّ

33- أحد معتزلة البرصة )247-321#(، ُأنظر ترمجته: امللطّي، التنبيه والرّد: ص40؛ 
297؛  ص278-  الطربّي:  تاريخ  تكملة  اهلمذايّن،  ص304؛  االعتزال:  فضل  القايض، 
امللل:  الشهرستايّن،  الفرق: ص137-150؛  البغدادّي،  الفهرست: ص222؛  النّديم،   ابن 
املرتىض،  ابن  157/1؛  اللُّباب:  األثري،  ابن  37/3؛  األنساب:  معايّن،  السَّ ص62-67؛ 
طبقات املعتزلة: ص94-96؛ املقريزّي، اخلطط: 348/2؛ ابن حجر، لسان امليزان: 16/4.

34- أحد معتزلة البرصة، وَمن توىلَّ رئاسة املعتزلة مجيعًا)235-303#(. ُأنظر ترمجته: 
تكملة  اهلمذايّن،  218؛  ص217-  الفهرست:  النّديم،  ابن  ص39-40؛  التنبيه:  امللطّي، 
البغدادّي،  ص287-296؛  االعتزال:  فضل  القايض،  ص208-209؛  الطربّي:  تاريخ 
36/2؛  األنساب:  الّسمعايّن،  ص62-67؛  امللل:  الشهرستايّن،  ص135-136؛  الفرق: 
الوايف:  الّصفدّي،  267/4-269؛  وفيات:  خلِّكان،  ابن  208/1؛  اللُّباب:  األثري،  ابن 
74/4-75؛ ابن كثري، البداية والنّهاية: 125/11؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص80- 

85؛ املقريزّي، اخلطط: 348/2؛ ابن حجر، لسان امليزان: 271/5. 
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التنبيه  امللطّي،  ُأنظر ترمجته:  35- يوسف بن عبد اهلل أحد معتزلة البرصة )ت#267(، 
ص131  الفرق:  البغدادّي،  ص280-281؛  االعتزال:  فضل  القايض،  ص39؛  والرّد: 

-132؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص71- 72.
ف؛ ألّن داره يف العاّلفني  ب بالعالَّ 36- هو حمّمد بن اهلذيل العاّلف)125-235#(، ولقِّ
بالبرصة. ُأنظر ترمجته: اخلّياط، االنتصار: ص21-15، 59-56، 83-80، 92-90، 110 
-113، 115-117، 120-121؛ البلخّي، باب ذكر املعتزلة: ص69-70؛ امللطّي، التنبيه: 
ص38-39؛ القايض، فضل االعتزال: ص254- 263؛ ابن النّديم، الفهرست: ص203 
-204؛ البغدادّي، الفرق: ص85 - 93؛ الشهرستايّن، امللل: ص 38- 42؛ ابن خلِّكان، 
املعتزلة:  طبقات  املرتىض،  ابن  116/2؛  اجلنان:  مرآة  اليافعّي،  265/4-267؛  وفيات: 

ص44-49؛ ابن حجر، لسان امليزان: 41/5، 414.
امللل:  الشهرستاين،  أرمينية.  إىل  أرسله  وقد  عطاء،  بن  واصل  تالميذ  من  هو   -37 

ص 38؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص32- 33. 
38- ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص7. 

39- ُينظر: الشهرستاين، امللل: 48/1.
ابن  178/1؛  األمايل:  املرتىض،  يف  الرشَّ ص482؛  املعارف:  قتيبة،  ابن  ُينظر:   -40

خلِّكان، وفيات: 85/4؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص4.
41- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص84؛ اجلرجايّن، التعريفات: ص 129.

الكامل:  عدّي،  ابن  ُأنظر:   ،32-31 ص  املعتزلة:  طبقات  املرتىض،  ابن  ُينظر:   -42
عفاء: 285/3. 103/5؛ العقيل، الضُّ

ابن املرتىض، طبقات املعتزلة:  ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 177/1-178؛   -43 
ص 36- 39. 

44- ُينظر: احلموّي، معجم اأُلدباء: 247/19؛ ابن خلِّكان، وفيات: 11/6.
45- ُينظر: العقد الفريد: 387-386/2.

46- ُينظر: امللل والنّحل: ص 38.
47- ُينظر: اخلطيب، تاريخ بغداد: 175/12. وقد ضّعف علامء اجلرح والتعديل هذا 
ميزان  الذهبّي،  103/5؛  الكامل:  عدّي،  ابن  283؛   282/3 الّضعفاء:  العقيّل،  القول. 
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االعتدال: 277/3.
48- ُينظر: مقاتل الطالبّيني: ص258-257. 

49- سورة طه، آية )81(. 
110/1؛  الكايف:  الكلينّي،  ص257؛  فرات:  تفسري  الكوفـّي،  فرات  ُينظر:   -50
دوق، التوحيد: ص168؛ معاين األخبار: ص19؛ املفيد، اإلرشاد: 165/2؛ الطربيّس،  الصَّ
االحتجاج: 55/2؛ املازندرايّن، رشح ُأصول الكايف: 272/3؛ النائينّي، احلاشية: ص271، 

يعة: 202/27؛ النورّي، مستدرك الوسائل: 169/1. احلّر العاملـّي، وسائل الشِّ
51- سورة األنبياء، آية )30(.

الطربيس،  الواعظني: ص203؛  الفّتال، روضة  املفيد، اإلرشاد: 165/2؛  ُينظر:   -52
اط  الرصِّ البيايّض،  329/3؛  طالب:  أيب  آل  مناقب  آشوب،  شهر  ابن  61/2؛  االحتجاج: 

املستقيم: 173/2.
53- ُينظر: الربقّي، املحاسن: 254/1.

أخبار  عيون  391/2؛  الرّشائع:  علل  الّصدوق،  285/2؛  الكايف:  الكلينّي،   -54
ضا: 257/2، َمن ال حيضه الفقيه: 563/3، الطربيّس، جممع البيان: 71/3؛ ابن  الرِّ
274/9؛  الكايف:  ُأصول  رشح  املازندرايّن،  375/3؛  أيب طالب:  آل  مناقب  آشوب،  شهر 
ق  املحقِّ 304/2/1؛  املعاد:  ذخرية  الّسبزوارّي،  318/3؛  يعة:  الشِّ وسائل  العامّل،  احلّر 
ق  نيَّة: ص 18؛ املحقِّ الّسبزوارّي، كفاية األحكام: 140/1؛ ماّل فيض الكاشايّن، التُّحفة السَّ
يخ األنصارّي،  البحرايّن، احلدائق النارضة: 49/10؛ القمّي، مناهج األحكام: ص72، الشَّ

رسائل فقهّية: ص45.
55- ُينظر: الربقّي، املحاسن: 448/2.

56- ُينظر: النورّي، مستدرك الوسائل: 252/1.
دوق، علل الرّشائع: 275/1؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب:  57- ُينظر: الصَّ

يعة: 334/1. 382/3؛ احلّر العاملـّي، وسائل الشِّ
مستند  النراقّي،  247/12-248؛  النارضة:  احلدائق  البحرانـّي،  ق  املحقِّ ُينظر:   -58

يعة: 328/9؛ النجفّي، جواهر الكالم: 450/15. الشِّ
يعة: 22/22. 59- ُينظر: الكلينّي، الكايف: 61/6؛ احلّر العامّل، وسائل الشِّ
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علل  ص686؛  األمايل:  الّصدوق،  169/1-170؛  الكايف:  الكلينّي،  ُينظر:   -60
ين: ص 207؛ الرّشيف املرتىض، األمايل: 186/1؛ الطربيّس،  الرّشائع: 193/1؛ كامل الدِّ
االحتجاج: 126/2؛ املازندرانـّي، رشح ُأصول الكايف: 85/5؛ النائينّي، احلاشية: ص527.

61- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 280/16.
62- ُينظر: الطربايّن، املعجم األوسط: 153/7.
63- ُينظر: الطربايّن، املعجم الكبري: 176/12.

الكبري:  املعجم  الطربانـّي،  ص20؛  أمحد:  اإلمام  مسند  خصائص  املدينّي،  ُينظر:   -64
.139/18

65- ُينظر: الطربّي، جامع البيان: 51/16.
66- ُينظر: الطربانـّي، املعجم األوسط: 153/7.

احلديث:  ناسخ  شاهني،  ابن  221/8؛  األوسط:  املعجم  الطربانـّي،  ُينظر:   -67 
ص573.

68- ُينظر: الطربانـّي، املعجم الكبري: 282/1.
واآلثار:  الّسنن  معرفة  البيهقّي،  159/2؛  الكبري:  املعجم  الطربانـّي،  ُينظر:   -69

284/3؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 280/16.
70- ُينظر: الطربانـّي، املعجم الكبري: 176/12.
71- ُينظر: الطربانـّي، املعجم الكبري: 139/18.
72- ُينظر: الطربانـّي، املعجم الكبري: 173/18.

ثني: 602/2. 73- ُينظر: العسكرّي، تصحيفات املحدِّ
74- ُينظر: الدار قطنّي، سنن الدار قطنّي: 171/1.

75- ُينظر: الدار قطنّي، سنن الدار قطنّي: 29/2.
76- ُينظر: ابن عبد البـّر، التمهيد: 168/9.

77- ُينظر: اخلطيب البغدادّي، الكفاية: ص 114.
78- ُينظر: اخلطيب، الكفاية: ص155.

79- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 89/7.
80- ُينظر: الزيلعّي، ختريج األحاديث واآلثار: 294/1.
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العاّمل:  كنز  اهلندّي،  املتَّقي  243؛   ،191/10 البيان:  جامع  الطربّي،  ُينظر:   -81
.90/15

82- ُينظر: اخلزرجّي، خالصة تذهيب: ص342.
83- ُينظر: الّصنعايّن، تفسري الّصنعايّن: 316/2.
84- ُينظر: الّصنعايّن، تفسري الّصنعايّن: 161/3.

85- ُينظر: الطربّي، جامع البيان: 192/4.

86- ُينظر: الطربّي، جامع البيان: 51/16.
87- ُينظر: الثعلبّي، تفسري الثعلبّي: 300/5.

88- ُينظر: ابن عطّية األندلسـّي، املحّرر الوجيز: 19/5.
 ،23/9  ،268/7  ،461/2 املصنّف:  الصنعانـّي،  التمثيل:  سبيل  عىل  ُينظر   -89
340/10؛ العديّن، كتاب اإليامن: ص116؛ احلارث بن أيب ُأسامة، بغية الباحث: ص 159، 
ّية الطاهرة: ص87؛ الطحاوّي، رشح معاين اآلثار: 243/1، 247؛ الطربايّن،  الدواليّب، الذرِّ

املعجم األوسط: 141/7؛ املعجم الكبري: 173/18.
90- ُينظر: ابن حجر، تلخيص احلبري: 562/5.

91- ُينظر: مسلم، صحيح مسلم: 17/1 18.
92- ُينظر: الشوكانـّي، نيل األوطار: 74/3.

93- ُينظر: الشوكانـّي، نيل األوطار: 395/2؛ حتفة األحوذّي: 360/2.
94- ُينظر: ابن حجر، فتح الباري: 146/9.

95- ُينظر: مسلم، صحيح مسلم: 17/1 18؛ النووّي، رشح مسلم: 109/1، ذكر ابن 
حجر أّن من غرائبه قوله: إّن سورة الفاحتة ثامن آيات. فتح الباري: 121/8.

96- ُينظر: ابن حجر، فتح الباري: 26/13.

97- ُينظر: ابن حجر، فتح الباري: 146/9.
بون  98- ُينظر: مسلم، صحيح مسلم: 18/1، قال ابن حجر: أئّمة احلديث كانوا يكذِّ
بالقول  التنّوري  سعيد  بن  الوارث  عبد  موا  اهتَّ لذا  جمالسته؛  عن  وينهون  عبيد،  ابن  عمرو 

بالقدر؛ ألّنه قال عن عمرو بن عبيد أّنه صدوق. مقّدمة فتح الباري: ص421.
99- ُينظر: جممع الزوائد: 288/4.
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100- ُينظر: اهليثمّي، جممع الزوائد: 279/6، 103/8، 246/10، 313، 314.
101- ُينظر -مثاًل-: الطربّي، املستشد يف اإلمامة: ص218؛ الطربسـّي، جممع البيان: 
البالغة:  هنج  رشح  احلديد،  أيب  ابن  835/2؛  واجلرائح:  اخلرائج  الراوندّي،  133/8؛ 
رجات: ص 114؛ املجليّس،  ، خمترص بصائر الدَّ ّ 280/16، 62/19؛ احلسن بن سليامن احللِّ

بحار األنوار: 165/28 166. 
عادة: 344/5.  102- ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 186/1؛ املحمودّي، منهج السَّ

103- ُينظر: ابن أيب احلديد: رشح هنج البالغة: 155/3.
104- ُينظر: الّصنعانـّي، املصنّف: 216/1، 233، 234، 507، 354/2، 423/6، 
البيهقّي،  227/7، 246، 379/7، 441/8؛ الرّشيف املرتىض، األمايل: 181/1 182؛ 
: 175/5، 305/9؛ العينّي، عمدة القارئ:  الّسنن الكربى: 25/1، 359؛ ابن حزم، املحىلَّ

248/10؛ احلّطاب الرعينّي، مواهب اجلليل: 621/8.
326/2؛  مقاتل:  تفسري  مقاتل،  738/2؛  جماهد:  تفسري  جماهد،  ُينظر:   -105
الّصنعانـّي، تفسري الّصنعايّن: 316/2، 161/3، 216؛ ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث: 
البيان: 192/4،  الطربّي، جامع  املؤمنني: ص 154؛  الكويّف، مناقب أمري  ص79؛ 111؛ 
61/10، 149/19، 2/30؛ النّحاس، معاين القرآن: 448/2، 468؛ الرّشيف املرتىض، 
تفسري  يف  التبيان  الطويّس،  359/1؛  الكربى:  الّسنن  البيهقّي،  -182؛   181/1 األمايل: 
القرآن: 416/2، 119/3، 495، 71/4، 581/9؛ الطربيّس، جوامع اجلامع: 383/3؛ 
جممع البيان: 162/3، 94/10؛ أبو حّيان، البحر املحيط: 533/8؛ ابن حجر، فتح الباري: 
121/8، 441/13؛ األفندّي، تنّزل اآليات: ص542؛ اخلوئّي، البيان: ص420؛ مصطفى 

اخلمينّي، تفسري القرآن: 164/2.
106- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 155/3.

107- ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 89/7.
108- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 89/7، وُأنظر -أيضًا-: املحمودّي، 

هنج الّسعادة: 382/7.
109- االستذكار: 82/3. وُينظر -أيضًا-: الرّشيف املرتىض، األمايل: 182/1.

110- ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 195/6.
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111- ُينظر: اخلزرجّي، خالصة تذهيب: ص 291؛ العينّي، عمدة القارئ: 130/15؛ 
املنّاوي، فيض القدير: 526/2.

112- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 155/3.

113- ُينظر: ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 156/3.
ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 181/1؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة:   -114

.155/3
115- ُينظر: ابن أيب الّدنيا، األخوان: ص216؛ مكارم األخالق: ص 99.

116- ملزيد من التفاصيل عن املعتزلة، ُينظر: عبد الّرمحن بدوي، مذاهب اإلسالمّيني؛ 
صبحي حممود، يف علم الكالم، اجلزء األّول؛ النعيمّي، مدرسة البرصة االعتزالّية.

ص37  اإلسالمّيني:  مذاهب  بدوي،  الّرمحن  عبد  ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيد   -117
-484؛ أمحد حممود صبحي، يف علم الكالم: 103/1 -354؛ وليد قّصاب، الّتاث النقدّي 
ّية اإلنسانّية: ص5،  والبالغّي للمعتزلة: ص5، وما بعدها؛ حمّمد عامرة، املعتزلة ومشكلة احلرِّ
نرش  يف  املعتزلة  دور  اهلل،  النرص  بعدها؛  وما  ص7،  املعتزلة:  اهلل،  جار  زهدي  بعدها؛  وما 

اإلسالم ومواجهة الفكر األجنبّي: ص56-23. 
118- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص81.

 29 ص  املعتزلة:  طبقات  املرتىض،  ابن  وُأنظر:  ص270،  األوائل:  هالل،  أبو   -119
 .30-

120- الشهرستانـّي، امللل: ص37 -38؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص3. 
121- ُينظر: الفرق بني الفرق: ص 81 -82.

122- الفرق بني الفرق: ص 15.
طبقات  املرتىض،  ابن  ص113؛  املعتزلة:  طبقات  فرق  القايض،  ترمجته:  ُأنظر   -123

املعتزلة: ص107.
124- ُينظر: ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص5. 

125- سورة النَّجم، آية )3(. 
126- ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص7. 
127- ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص7. 
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128- ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص31 -32. عن زواج واصل من ُأخت عمرو، 
ُأنظر: ابن عدّي، الكامل: 103/5، العقيلـّي، الّضعفاء: 285/3.

129- ُينظر: اجلمل: ص27-24.
130- ُينظر: ابن قتيبة، املعارف: ص482؛ الرّشيف املرتىض، األمايل: 178/1.

131- ُينظر: ابن خلِّكان، وفيات األعيان: 85/4.
132- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص 82؛ الشهرستاين، امللل والنِّحل: ص37 

.38-
133- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص 5 -7.

134- ُينظر: ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 18.
135- ُينظر: النرص اهلل، واصل بن عطاء: ص 244.
136- ُينظر: النرص اهلل، واصل بن عطاء: ص 244.
137- ُينظر: النرص اهلل، واصل بن عطاء: ص 244.

البالغة:  ابن أيب احلديد ملصري أصحاب اجلمل وصفِّني: رشح هنج  ُأنظر تفسري   -138
 9/1، 121/11 122، 34/20؛ أمحد حممود صبحي، يف علم الكالم: 163/1؛ النرص اهلل:
رشح هنج البالغة البن أيب احلديد رؤية اعتزاليَّة عن اإلمام عّل : ص 308 -312، 345 

.354-
139-ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 178-177/1.

140- ُينظر: الشهرستانـّي، امللل: ص37 -38؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص3. 
141- الفرق بني الفرق: ص 81 -82.

األشعرّي،  43/1؛  البيان:  اجلاحظ،  وُأنظر:  -83؛  ص82  الفرق:  البغدادّي،   -142
مقاالت اإلسالمّيني: ص19. 

: 143- ُينظر: النرص اهلل، رشح هنج البالغة البن أيب احلديد رؤية اعتزالّية عن اإلمام عّل 
ص 308 -312، 345 -354.

144- ُينظر: النووّي، رشح صحيح مسلم: 109/1. 
145- الفرق بني الفرق: ص 82.

146- امللل والنِّحل: ص 36 -38.
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147- ابن طاووس، الطرائف: ص329، وُأنظر: الكراجكّي، كنز الفوائد: ص170.
اعتزالّية عن  املعتزيّل رؤية  احلديد  أيب  البالغة البن  النرص اهلل: رشح هنج  ُينظر:   -148

: ص27 -56.  اإلمام علـيٍّ
اعتزاليَّة عن  املعتزيّل رؤية  احلديد  أيب  البالغة البن  النرص اهلل: رشح هنج  ُينظر:   -149

: ص 35.  اإلمام علـيٍّ
الرأي  هذا  إىل  يذهب  وممن   .14/1 البالغة:  هنج  رشح  احلديد:  أيب  ابن  ُينظر:   -150
ّحام.  النّظام، واجلاحظ، وثاممة بن األرشس، والفوطّي، والشَّ البرصة:  -أيضًا- من معتزلة 

النرص اهلل: اإلمام عل يف فكر معتزلة البرصة: ص43.
151- الناشئ األكرب، مسائل اإلمامة: ص53-52.

152- أخرجه: أبو داود، الّسنن: 98/4؛ ابن الطيِّب، املعتمد: 471/2؛ الشهرستايّن، 
امللل: ص160.

واالقتصادّي  ياسـّي  السِّ احلّق  مصادرة  اهلل،  النرص  راجع:  التفاصيل،  من  ملزيد   -153
ألهل البيت  ) الباب الثاين ( بجميع صفحاته. 

154- ُأنظر تعليق ابن أيب احلديد واستهزاءه: رشح هنج البالغة: 223/17.
الزهراء:  فاطمة  السيِّدة  العّواد،  عدنان  انتصار  ُأنظر:  التفاصيل،  من  ملزيد   -155

ص1017-907.
156- ُينظر: املوسوّي، النّص واالجتهاد: ص138-116. 

157- كقوله تعاىل: وما كاَن ملؤمٍن وال مؤمنٍة إذا َقىَض اهللُ ورسوُلُه أمرًا أْن يكوَن هُلم 
 .اخِلرَيُة ِمْن أمِرِهم

 :158- ُينظر ملزيد من التحليالت عن محلة ُأسامة بن زيد ومواقف عمر عند وفاة النبّي
النرص اهلل، مصادرة احلّق الّسياسـّي واالقتصادّي ألهل البيت : ص148-131.

ألهل  واالقتصادّي  ياسـّي  السِّ احلّق  مصادرة  اهلل،  النرص  ذلك:  تفاصيل  ُأنظر   -159
البيت: ص303-220. 

160- أرسل يل الدكتور خليل خلف بشري رسالة َعرب املوبايل بتاريخ: )2011/6/3(، 
، أو إىل حمّمد اهلاليل، واألخري أرجح.  ين احلّلّ ذكر فيها أّن البيت ُينسب لصفيِّ الدِّ

161- ُينظر: الّصحيح: 42/4، 82/5، 3/8.
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162- ُينظر: الّصحيح: 153/5 -154.
163- ُينظر: تاريخ الطربّي: 446/2، 448، 619.

تارخيّية،  دراسة  الزهراء  فاطمة  الّسيِّدة  العّواد:  راجع  املصادر،  للمزيد عن هذه   -164
الفصل اخلامس، فقد استقصت مجيع املصادر التاثّية اخلاّصة هبذا املوضوع.

165- أخرجه: أبو داود، الّسنن: 98/4، ابن الطّيب، املعتمد: 471/2، 475 -476، 
480، 483 -484، 491 -492، 496، 499، 502، 515؛ الشهرستانـّي، امللل: ص9. 

166- كناية عن ُأمور قبيحة ُيكره ذكرها. 
167- للتفاصيل، ُأنظر: املوسوّي، النّص االجتهاد: ص 138-116. 

168- ملزيد من التفاصيل، ُينظر: النرص اهلل، مصادرة احلّق الّسياسـّي واالقتصادّي ألهل 
فاطمة  الّسيِّدة  العّواد:  قّدمتها  التي  التفصيلّية  راسة  الدِّ وُأنظر  ص191-179،   :البيت
الزهراء  دراسة تارخيّية، الفصل اخلامس، املبحث األّول، فقد أماطت اللِّثام عن كثري من 

احلقائق يف هذا اجلانب.
169- هي بيعة املسلمني للرسول  يف الّسنة الّسادسة من اهلجرة، ملا رفضت قريش 
دخول النبّي  مّكة ألداء العمرة، ما أدَّى إىل عقد صلح احلديبّية، سورة الفتح آية )10(، 
رية النبوّية: 205/3؛ اليعقوبـّي، التاريخ: 35/2 -36 -170؛ أوائل  ُأنظر: ابن هشام، السِّ

املقاالت: ص 43. 
171- هو حمّمد بن احلنفّية أحد أوالد اإلمام علـّي ، وحامل لواء يوم اجلمل، مات 
283/3-288؛  األرشاف:  أنساب  البالذرّي،  ُأنظر:  مروان،  بن  امللك  عبد  أّيام  مّكة  يف 

الّشهرستانـّي، امللل: ص120-121؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص16-15. 
172- هو املعروف بحرب األّمة، وِمن أفقه تالميذ اإلمام علـّي ، وكان الناطق باسمه 
وكان  ذلك،  رفضوا  وأصحابه  األشعث  أّن  إاّل  للتحكيم،  ومرّشحه  اجلمل،  يف  ورسوله 
رسول اإلمام ملناظرة اخلوارج، وواليه عىل البرصة، ُأنظر: ابن األثري: ُأسد الغابة: 8/3-10؛ 
الصفدّي، نكت اهلميان يف نكت العميان: ص 180 -182؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: 
ص12-13؛ ابن حجر، اإلصابة: 330/2- 334؛ احلكيم، عبد اهلل بن عّباس: ص 11، 
وما بعدها. وُأنظر بحثنا: والية ابن عّباس للبرصة يف عهد اإلمام عّل واحلسن ، منشور يف 

جمّلة رسالة الرافدين س1، ع 4، 2006: ص 57 -93.
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173- هو قثم بن العّباس بن عبد املّطلب، ُأّمه ُأّم الفضل لبابة بنت احلارث، يروى أّنـها 
قالت للنبّي : أهّنا رأت كأنَّ عضوًا من أعضاء النبّي  يف حجرها، فقال النبّي  خريًا 
رأيت، تلد فاطمة غالمًا ترضعينه بلبن ابنك قثم، فولدت احلسن . إاّل أّن ذلك ال يصّح؛ 
مّكة،  ما زال مرشكًا يف  والعّباس وقتها  اهلجرة،  الثالثة من  الّسنة  اإلمام احلسن ولد يف  ألّن 
ومعه زوجته ُأّم الفضل. اختلف يف وفاته بني َمن يرى أّنه خرج مع سعيد بن عثامن بن عّفان 
إىل سمرقند، فاستشهد هناك، وهناك َمن يرى أّنه بقي حّيًا إىل خالفة اإلمام عّل  حيث 
واّله عىل مّكة. ُأنظر ترمجته: ابن األثري، ُأسد الغابة: 476/3-477 ؛ ابن حجر، اإلصابة: 

.227-226/3
ولد  بني  من  األكرب  هو  املّطلب،  عبد  بن  العّباس  بن  الفضل  العّباس،  أبو  هو   -174
العّباس، وُأّمه ُأّم الفضل لبابة بنت احلارث، غزا مع النبّي  يف فتح مّكة وحنني، وكان ممّن 

 . ثبت يف حنني، وشهد حّجة الوداع، وكان ممّن حظر ُغسل النبّي
ُأختلف يف وفاته هل يف أّيام أيب بكر أم يف طاعون عمواس يف عهد عمر بن اخلّطاب، ُأنظر 

ترمجته: ابن األثري، ُأسد الغابة: 460/3-461؛ ابن حجر، اإلصابة: 208/3 -209.
175- أبو حمّمد، عبيد اهلل بن العّباس بن عبد املّطلب، وُأّمه ُأّم الفضل لبابة بنت احلارث. 
كان أصغر من عبد اهلل بسنة، وكان عمره مّلا مات النبّي  عرش سنني، وهذا يعني أّنه ولد 
سنة اهلجرة، ُعرف بالّسخاء واجلود، وُعرف باسم تّيار الفرات، وحّج بالنّاس سنة )#36(، 
واستعمله اإلمام عّل  عىل اليمن، ثّم ترك اليمن منهزمًا من غارة برس بن أرطاة، الذي 
، فقبض ُبرس عىل أوالد عبيد اهلل  التابعة لبالد اإلمام  أرسله معاوية لإلغارة عىل اليمن 
وذبحهم، وبعد استشهاد اإلمام عل ، وتويلِّ اإلمام احلسن  اخلالفة، واّله عىل قيادة 
مات  معاوية،  مع  ّية  مادِّ صفقة  إثر  اجليش  قيادة  ترك  ولكنّه  معاوية،  حلرب  اخلارج  اجليش 
باملدينة سنة )58 #( - أو )87#(. ُأنظر ترمجته: املسعودّي، مروج الذهب: 168/3 -170؛ 

ابن األثري، ُأسد الغابة: 172/3-174؛ ابن حجر، اإلصابة: 438-437/2.
176- أبو جعفر، عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، وُأّمه أسامء بنت عميس. ولد باحلبشة؛ 
إذ هاجر أبوه وُأّمه إليها، وكان األكرب من بني أخوته، وقيل: إّنه كان يشبه النبّي  يف خلقه 
النبّي له أن يبارك اهلل يف  وخلقه. وبعد استشهاد أبيه يف مؤتة، توىّل إعالة ُأخوته، حيث دعا 
ب بقطب  بيعه وصفقته. تزّوج العقيلة زينب بنت أمري املؤمنني . وُعرف بالّسخاء؛ لذا لقِّ
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خاء، اشتك مع اإلمام عّل  يف اجلمل، وكان أحد ُأمراء جيشه يف صفِّني، ووقف إىل  السَّ
جانب اإلمام احلسن يف حربه ملعاوية، ثّم ُأصيب بالعمى؛ لذا مل يشتك بيوم الطّف، وأرسل 
، فاستشهدا معه. مات سنة )80 #( عام اجلحاف، وهو سيل  ولديه مع اإلمام احلسني 
كان ببطن مّكة جرف احلاّج، وذهب باإلبل وعليها محولتها. ُتنظر ترمجته: املسعودّي، مروج 
اإلصابة:  حجر،  ابن  568/2-569؛  الغابة:  ُأسد  األثري،  ابن  173/3-175؛  الذهب: 

.290 -289/2
177- صحايب استشهد مع اإلمام علـّي بصفِّني. ُينظر: الطربّي: املنتخب: ص511، 
فوة: 702/1؛ ابن أيب  الرّب، االستيعاب: 448/2؛ ابن اجلوزّي، صفة الصَّ 572، ابن عبد 

احلديد، رشح: 108/10-109؛ القمّي، هدّية األحباب: ص 192.
178- صحابـّي مشهور، شهد صفِّني والنهروان مع اإلمام علـّي ، ومات عىل حدود 
بيزنطة أّيام معاوية. ُينظر: الطربّي، املنتخب: ص515؛ البيهقّي، املحاسن: ص136-137؛ 

احلاكم، املستدرك: 518/3-523؛ ابن عبد البـّر، االستيعاب: 167-166/4.
179- أحد نقباء األنصار. شهد صفِّني مع اإلمام، وُقتل فيها، ُأنظر: احلاكم، املستدرك: 
فوة:  الصَّ صفة  اجلوزّي،  ابن  1773/4؛  االستيعاب:  الرّب،  عبد  ابن  323/3-324؛ 

.463-462/1
يِّدة خدجية  وسودة بنت زمعة. ُأخُتلف  180- هي الزوجة الثالثة للنبّي  بعد السَّ
جة قبل النبّي  أم ال؟ واملعروف أّن لزواج النبّي  من أّي امرأة حكمة  هل كانت متزوِّ
ما، إاّل أّنه مل ُيعرف سبب زواج النبّي  من عائشة. كانت من أكثر زوجاته إثارًة للمشاكل 
دًا هلا بالطالق. وقد حظيت بمكانة لدى املسلمني بعد تويلِّ أبيها  له  حّتى نزل القرآن مهدِّ
، وكذلك  النبّي  اخلالفة، وأصبحت مرجعًا للفتيا، وُنسبت أحاديث كثرية هلا روهتا عن 
ُنسب هلا كثري من الفضائل. ملزيد من التفاصيل عنها، ُأنظر: مرتىض العسكرّي، أحاديث ُأّم 

املؤمنني عائشة، الّصفحات مجيعها.
ُأمّية بن عبد شمس األُموّي، عّم عثامن بن عّفان،  181- هو احلكم بن أيب العاص بن 
ووالد مروان بن احلكم، كان من الطلقاء الذين استسلموا يوم فتح مّكة سنة )8#(، ويقال 

سكن املدينة مع أّن هذا معارض لقول النبّي : ال هجرة بعد الفتح. 
فامزال  هكذا.  ُكن  فقال:  مّرة،  النبّي  فرآه  استهزاًء،  وكالمه  النبّي  مشية  حيكي  وكان 



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 78

ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

منربي  يصعدون  بنيه  إىل  أنظر  كأينِّ  وقال:  احلكم،  لعن    النبّي  وكان  وفاته،  حّتى  خيتلج 
تي ممّا يف ُصلب هذا. وقالت عائشة ملروان بن احلكم: أشهد أّن  وينزلونه. وقال: ويٌل ألمَّ
رسول اهلل لعن أباك وأنت يف ُصلبه. ثّم نفاه النبّي  إىل الطائف، وبقي حّتى وفاة النبّي، 
ورفض أبو بكر وعمر أْن يرّداه، فلاّم جاء عثامن أعاده إىل املدينة، فكانت من املآخذ الكربى 
عىل عثامن، وقد اعتذر البعض لعثامن أّنه كان قد طلب من النبّي إعادته. إاّل أّن هذا لو صّح 
ألعاده أبو بكر وعمر. مات احلكم يف حكم عثامن سنة )22#(. ُأنظر ترمجته: ابن األثري، ُأسد 
الغابة: 37/2-38؛ الرّشيف املرتىض، الشايف: 265/4 272؛ الّصفدّي، نكت اهلميان يف 

نكت العميان: ص 146 -147؛ ابن حجر: اإلصابة: 346-345/1.
182- هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن ُأمّية بن عبد شمس، ابن عّم عثامن، وكاتبه 
أّيام خالفته. ولد بعد اهلجرة بسنتني، وقيل بأربع، وملا فتح النبّي  مّكة كان من الطلقاء، 
وملا طرد النبّي أباه إىل الطائف كان معه حّتى عاد مع أبيه أّيام عثامن، فجعله كاتبه وموضع 
جه ابنته ُأّم أبان. كان مروان قد أّدى دورًا خطريًا يف حكومة عثامن، فكان يزيِّن له  رّسه وزوَّ
الثائرين، والتاجع عن عهوده التي قطعها هلم، حّتى أّدى إىل مقتل  عدم االستامع لشكوى 
عثامن. شهد اجلمل مع عائشة، ورّبام هو الذي قتل طلحة بن عبيد اهلل، ثّم وقع أسريًا، فعفى 
ة، ثّم شهد صفِّني مع معاوية، ويف عهد معاوية توىّل  عنه اإلمام، ووصف يده بأهّنا كفٍّ يوديَّ
له املدينة، ثّم تركها أثر واقعة احلّرة، فسار إىل الّشام. ومّلا مات معاوية الثاين بن يزيد متّكن من 
الوصول إىل اخلالفة سنة )64#( طبقًا ملؤمتر اجلابية، ومل يستمّر سوى أشهر؛ إذ قتلته زوجته 
ُأّم خالد بن يزيد. ُأنظر ترمجته: ابن األثري، ُأسد الغابة: 107/4-109؛ ابن حجر، اإلصابة: 

.478-477/3
183- عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح بن احلارث بن حبيب، أخو عثامن من الرضاعة. 
كان أبوه من املنافقني الكّفار، وأسلم عبد اهلل بن سعد، وكان يكتب للنبّي وُييسء للقرآن، ثّم 
هرب وعاد كافرًا، فأمر النبّي بقتله يوم فتح مّكة، إاّل أّن عثامن طلب له األمان من النبّي فآمنه، 
ومّلا توىّل عثامن اخلالفة، عزل عمرو بن العاص عن مرص ووىّل بدله ابن أيب رسح، وملا اشتّدت 
الفتنة عىل عثامن قدم إليه، فقام حمّمد بن أيب حذيفة وسيطر عىل مرص، فذهب عبد اهلل بن سعد 
ملة، ومل ُيبايع اإلمام عّل ، ثّم شهد صفِّني مع معاوية، تويّف آخر حكم معاوية سنة  إىل الرَّ

)57 أو 59#(. ُتنظر ترمجته: ابن حجر، اإلصابة: 318-316/2.
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184- هو الوليد بن عقبة بن أيب معيط أبان بن أيب عمرو ذكوان بن ُأمّية بن عبد شمس، 
ه، ُقتل أبوه يوم بدر بعد أرسه؛ وذلك لشّدة عداوته للنبّي واإلسالم،  األُموّي أخو عثامن ألُمِّ
وكان من الطلقاء، وهو الذي نزل فيه إْن جاَءُكم فاسٌق بِنَبأٍ َفَتَبيَّنُوا، وذلك أنَّ النبيَّ أرسله 
وا بقتله، وقد كانوا خرجوا  وا ومهُّ م ارتدُّ إىل بني املصطلق ليجمع صدقاهتم، فعاد، واّدعى أهنَّ
الستقباله، ومّلا توىّل عثامن احلكم واّله الكوفة بعد عزله سعد بن أيب وّقاص، فكان ذلك ممّا 
ريًا، صىّل يف مسجد الكوفة صالة الّصبح أربعًا، فجلده اإلمام  شنّع عىل عثامن؛ ألّن الوليد سكِّ

ض معاوية عىل الوقوف بوجه اإلمام علٍّ ؛ إذ كتب إليه: عّل ، ومّلا ُقتل عثامن حرَّ
مىض إن  ك  بُأمِّ هنٌد  ما  اهللِ  ثائُرفو  بعثامن  يثأر  وملْ  النَّهار 
أهله سيَِّد  القوِم  عبُد  عاقُرأيقتُل  َك  ُأمَّ ليَت  تقتلوه،  ومل 
اِم وادعًا الدوائُروِمن عجٍب أْن بتَّ بالشَّ دارْت عليِه  قريرًا وقْد 

ترمجته:  ُأنظر  معاوية.  أّيام  ومات   ، علٍّ  لإلمام  املبغضني  أشّد  من  الوليد  وكان 
املسعودّي، مروج الذهب: 334/2، أبو الفرج، األغاين: 112/5-119، ابن األثري، ُأسد 
الغابة: 315/4-317؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 69/18؛ ابن حجر، اإلصابة: 

.638-637/3
185- عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن خال عثامن. ُولد 
عىل عهد النبّي ، ومّلا توىّل عثامن احلكم واّله البرصة بعد أيب موسى األشعرّي سنة )#29(، 
وضّم إليه فارس، ففتح مناطق بخراسان، وقدم بأموال كثرية وّزعها يف قريش واألنصار، وملا 
البرصة، ووّظفها يف حرب اجلمل؛ إذ حّرض عائشة وطلحة والزبري  ُقتل عثامن محل أموال 
عىل الذهاب معه إىل البرصة، ومّلا توىّل معاوية احلكم واّله البرصة ثالث سنني، ثّم عزله. تويّف 
سنة )57#(-. ُأنظر ترمجته يف: ابن األثري، ُأسد الغابة: 6/3-7؛ ابن حجر: اإلصابة: 60/3 

.61-
186- وهو من كتب اجلاحظ املفقودة، وقد ذكره ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 68. 

187- اجلمل: ص27-24.
188- الرّشيف املرتىض، الّشايف يف اإلمامة: 95-93/1.

189- امللل والنِّحل: ص 38.
190- ابن الراوندّي هو أمحد بن حييى بن احلسني الراوندّي نسبة إىل راوند، قرية تابعة 
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الذي  املعتزلة،  فضيحة  كتاب  بينها  من  كتاب،   )114( له  مشهور،  متكلِّم  وهو  ألصبهان، 
ناقض به كتاب فضيلة املعتزلة للجاحظ، كان من املعتزلة، ثّم اختلف معهم، فأصبح من أشّد 
خصومها، وقد ردَّ عليه اخلّياط املعتزيّل البغدادّي بكتاب االنتصار، وقد اهّتم بالزندقة، وربام 
لتحامله عىل املعتزلة )ت245# أو 250#(. ُأنظر ترمجته: القايض، فضل االعتزال: ص194، 
267، 296 - 299، 320؛ الرشيف املرتىض، الّشايف: 82/1-83، 87-88. ابن املرتىض، 

طبقات املعتزلة: ص85، 90 - 92.
191- االنتصار: ص 73 - 74.

192- أحد ُأمراء األرُسة العّباسّية، وعّم اخلليفتني الّسّفاح واملنصور، توّلـى إمارة احلّج 
أّيام الّسّفاح، وتوىّل والية البرصة من )133-139#(، مات سنة )141#(. خليفة بن خّياط، 
تاريخ خليفة: ص332، 339، 349؛ البخارّي، التاريخ الكبري: 25/4؛ ابن عساكر، تاريخ 
التهذيب:  تقريب  حجر،  ابن  84/10؛  والنِّهاية:  البداية  كثري،  ابن  352/22؛  دمشق: 

.390/1
193- ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 186/1.

يعة: ص33. 194- ُينظر: فرق الشِّ
195- ُينظر: الناشئ األكرب، مسائل اإلمامة: ص52-51.

196- تباينت اآلراء يف الّصحابة، فهناك َمن حيكم بعدالة الّصحابة أمجعني، وهناك َمن 
اإلمامة:  يف  الّشايف  املرتىض،  الرّشيف  ُأنظر:  بالعدالة،  الصحايّب  عىل  للحكم  رشوطًا  د  حيدِّ
عدالة  نظرّية  يعقوب،  حسني  أمحد   ،12-2/1 اإلصابة:  حجر،  ابن  233/1-261؛ 

فحات كّلها(.  ياسّية يف اإلسالم )الصَّ حابة واملرجعّية السِّ الصَّ
النسائّي،  200/12؛  سنن:  التمذّي،  ُأنظر:   ،)33( آية  األحزاب،  سورة   -197
ص87،  املحاسن:  البيهقّي،  508/22؛  البيان:  جامع  الطربّي،  ص49؛  خصائص: 
عبد  ابن  النزول: ص239-240؛  أسباب  الواحدّي،  املستدرك: 158/3-160؛  احلاكم، 
املناقب:  املناقب: ص301-307؛ اخلوارزمّي،  املغازيل،  ابن  الرّب، االستيعاب: 1100/3؛ 
ص23، 73؛ الزخمرشّي، الكّشاف: 269/1؛ سبط ابن اجلوزّي، تذكرة: ص17، 233؛ ابن 
نّة: 121/2؛ الزرندّي، معارج  ، هنج احلّق: ص173 175؛ ابن تيمية، منهاج السُّ ر احللِّ املطهَّ

الوصول: ص 33.
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198- سورة آل عمران، آية )61(، ُأنظر: التمذّي، سنن: 126/11، 173؛ الطربّي، 
جامع: 299/4-301؛ البيهقّي، املحاسن: ص42؛ احلاكم، املستدرك: 163/3؛ الواحدّي، 
الكّشاف:  الزخمرشّي،  ص263؛  املناقب:  املغازيّل،  ابن  ص67-68؛  النزول:  أسباب 
248/2؛  الرياض:  ين،  الدِّ حمّب  347/1/1؛  األسامء:  هتذيب  النووّي،  368/1-369؛ 
ابن  ص33؛  الوصول:  معارج  الزرندّي،  -179؛   177 ص  احلّق:  هنج   ، ّ احللِّ املطّهر  ابن 
كثري، البداية: 340/7؛ ابن حجر، اإلصابة: 509/2؛ الّسيوطّي، تاريخ اخللفاء: ص169، 

اهليتمّي، الّصواعق: ص113، 143، 155.
ية الطاهرة: ص110؛ الطربانـّي،  199- سورة الشورى، آية )24(، ُأنظر: الدوالبـّي، الذرِّ
املعجم األوسط: 337/2؛ املعجم الّصغري: 76/1؛ النّحاس، الناسخ واملنسوخ: ص216؛ 
املطّهر  ابن  105/4؛  النسفّي:  تفسري  النسفّي،  165/2؛  أصبهان:  أخبار  ذكر  نعيم،  أبو 
، هنج احلّق: ص175-176؛ املقريزّي، فضائل آل البيت: ص117؛ ابن اجلوزّي، زاد  احللِّ
املسري: 284/7؛ الشرباوّي، اإلحتاف: ص17-19؛ الصّبان، إسعاف الراغبني: ص105؛ 
وما   ،3/1 ة:  املودَّ ينابيع  القندوزّي،  127؛   ،122-121/2 الّلدنّية:  املواهب  القسطاليّن، 

بعدها، وُينظر: الفتالوّي، الكّشاف املنتقى: ص83-80. 
200- سورة املجادلة، آية )12-13 (، ُأنظر: البّزاز، مسند البّزاز: 358/2؛ أيب يعىل، 
اجلّصاص،  390/15-392؛  حّبان:  ابن  صحيح  حّبان،  ابن  322/1؛  يعىل:  أيب  مسند 
القرآن:  أحكام  العريّب،  ابن  380/3؛  القرآن:  إعراب  النّحاس،  428/3؛  القرآن:  أحكام 
، هنج احلّق وكشف  ّ ر احللِّ 1749/4-1750؛ النسفّي، تفسري النسفّي: 235/4؛ ابن املطهَّ
العوايل:  الزرندّي، معارج الوصول: ص27؛ العصامّي، سمط  دق: ص 182-183؛  الصِّ

474/2؛ الفتالوي، الكّشاف املنتقى: ص96-93.
ر احلّل، كتاب األلفني:  املطهَّ ابن  ُأنظر:   ، النازلة يف حّق اإلمام  201- عن اآليات 
دق: ص172 211؛ الزرندّي، معارج الوصول:  ص 36، وما بعدها؛ هنج احلّق وكشف الصِّ
آبادّي، فضائل اخلمسة  الفريوز  املوّدة: 103/1 -142؛  ينابيع  القندوزّي،  ص 25 -29؛ 
 19 ص  املنتقى:  الكّشاف  الفتالوي،  -480؛   461  ،348-  265/1 تَّة:  السِّ حاح  الصِّ يف 

-108؛ القز وينّي، اإلمام عل : ص91-72.
اجلاحظ  رسائل  اجلاحظ،  168/4؛   ،173/1 املسند:  حنبل،  ابن  أخرجه:   -202
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ياسيَّة: ص220، 234-239؛ البخارّي، الّصحيح: 90/5؛ البالذرّي، أنساب: 96/2؛  السِّ
خصائص:  النّسائّي،  175؛   ،171/12 سنن:  التمذّي،  25/1-27؛  سنن:  ماجة،  ابن 
امللطّي،  311/4؛  الفريد:  العقد  رّبه،  عبد  ابن  ص44؛  املحاسن:  البيهقّي،  ص48-50؛ 
144؛   ،117/3 املستدرك:  احلاكم،  78/12؛  الكبري:  املعجم  الطربايّن،  ص25؛  التنبيه: 
املغازيّل،  ابن  االستيعاب: 1097/3-1098؛  الرّب،  عبد  ابن  الفصل: 159/4؛  ابن حزم، 
مناقب: ص27-37؛ سبط ابن اجلوزّي، تذكرة: ص18-20، 23؛ النووّي، هتذيب األسامء: 
ص73،  العقبى:  ذخائر  ين،  الدِّ حمّب  59؛  ص19،  املناقب:  اخلوارزمّي،  346/1/1؛ 
مطني: ص116، 122، 126، 317، 329؛  الرياض: 214/2-216؛ اجلوينّي، فرائد السِّ
الزرندّي، معارج الوصول: ص33؛ ابن كثري، البداية: 335/7، 339-342؛ اهليثمّي، جممع 
الزوائد: 120/9؛ ابن حجر، اإلصابة: 509/2؛ هتذيب التهذيب: 337/7؛ لسان امليزان: 
2325/2؛ السيوطّي، تاريخ اخللفاء: ص168؛ اهليتمّي، الّصواعق: ص118-119، جتدر 
اإلشارة إىل أنَّ هناك حديثًا مشاهبًا، مضمونه: »أبو بكر منِّي بمنزلة هارون من موسى«، ولقد 

ه الذهبّي من املوضوعات، ميزان االعتدال: 122/3. عدَّ
سنة  احلّجة  ذي   )18( يوم  املسلمني    الّرسول  مجع  إذ  خّم؛  غدير  إىل  نسبة   -203
َمن  َمن واالُه وعاِد  واِل  اللَّهمَّ  عرشة من اهلجرة، وقال: »َمن كنُت موالُه، فهذا عيلٌّ مواله، 
عاداُه، واخذل َمن خذله، وانرُص َمن نرصه...« أخرجه: ابن حنبل، املسند: 347/5-366؛ 
ياسّية: ص22؛ البالذرّي، أنساب: 108/2-112؛ ابن ماجة،  اجلاحظ، رسائل اجلاحظ السِّ
رّبه،  عبد  ابن  ص64؛  خصائص:  النسائّي،  165/12؛  سنن:  التمذّي،  26/1؛  سنن: 
العقد: 311/4؛ امللطّي، التنبيه: ص25؛ احلاكم، املستدرك: 109/3، 116، 118-119؛ 
ابن عبد الرّب، االستيعاب: 1099/3؛ ابن املغازيّل، مناقب عّل بن أيب طالب: ص16-27؛ 
البلوّي، ألف باء: 223/1؛ اخلوارزمّي، املناقب: ص74، 79؛ ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: 
222/2-225؛  الرياض:  ين،  الدِّ حمّب  347/1/1؛  األسامء:  هتذيب  النووّي،  313/1؛ 
كثري،  ابن  -35؛   34 ص  الوصول:  معارج  الزرندّي،  13/3؛  نّة:  السُّ منهاج  تيمية،  ابن 
البداية والنِّهاية: 335/7، 339، 344- 355؛ ابن حجر، اإلصابة: 509/2؛ الّسيوطّي، 
تاريخ اخللفاء: ص196، وقد استعرض الّشيخ عبد احلسني األمينّي هذا احلديث ومصادره 

ه الغدير يف أحد عرش ُجزءًا.  التارخيّية واألدبّية يف كتاٍب سامَّ
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204- أخرجه التمذّي، سنن: 166/12؛ احلاكم: املستدرك: 119/3، 124، 135؛ 
اخلوارزمّي،  321/14؛  بغداد:  تاريخ  اخلطيب،  945/2-946؛  املعتمد:  الطّيب،  ابن 
مطني:  السِّ فرائد  اجلوينّي،  828/1؛  األبرار:  ربيع  الزخمرشّي،  ص56-57؛  املناقب: 

177/1؛ اهليثمّي، جممع الزوائد: 239/7.
145/3؛  املستدرك:  احلاكم،  338/2-339؛  الطبقات:  سعد،  ابن  أخرجه   -205
الشهرستايّن،  ص39-41؛  املناقب:  اخلوارزمّي،  1102/3؛  االستيعاب:  الرّب،  عبد  ابن 
فرائد  اجلوينّي،  346/1/1؛  واللُّغات:  األسامء  هتذيب  النووّي،  ص132؛  والنِّحل:  امللل 
التهذيب:  هتذيب  حجر،  ابن  360/7؛  والنِّهاية:  البداية  كثري،  ابن  166/1؛  مطني:  السِّ

337/7؛ الّسيوطّي، تاريخ اخللفاء: ص170؛ اهليتمّي، الّصواعق: ص121.
اإلمامة:  يف  ايف  الشَّ املرتىض،  الرشيف  13/2/20؛  املغني:  القايض،  ُينظر:   -206
ابن  سبط  ص39؛  املناقب:  اخلوارزمّي،  1103/3؛  االستيعاب:  الرّب،  عبد  ابن   ،203/1
نّة:  السُّ منهاج  تيمية،  ابن  141/1؛  رشح:  احلديد،  أيب  ابن  ص147؛  تذكرة:  اجلوزّي، 
مطني: 337/1-351؛ ابن الّصّباغ، الفصول املهّمة: ص17؛  160/4، اجلوينّي، فرائد السِّ
ُأنظر:  احلسن،  أبو  هلا  ليس  ملعضلٍة  بقيُت  ال  قوله:  وتارة   ،357/4 القدير:  فيض  املنّاوي، 
يف املرتىض، الّشايف يف اإلمامة: 203/1؛ ابن عبد الرّب،  ابن سعد، الطبقات: 339/2، الرشَّ
االستيعاب: 1103/3؛ البلوّي، ألف باء: 222/1؛ ابن اجلوزّي، صفة الّصفوة: 314/1؛ 
مطني:  ابن األثري، ُأسد الغابة: 288/3؛ اإلربِّل، كشف الغّمة: 116/1؛ اجلوينّي، فرائد السِّ
344/1-345؛ ابن كثري، البداية: 359/7-360؛ ابن حجر، اإلصابة: 509/2، هتذيب 
اخللفاء:  تاريخ  الّسيوطّي،  ص17؛  املهّمة:  الفصول  الّصّباغ،  ابن  337/7؛  التهذيب: 
ابن  قال  195/3؛  اري:  السَّ إرشاد  القسطاليّن،  ص125؛  الّصواعق:  اهليتمّي،  ص171؛ 
املسيَّب: وهلذا القول سبب، وهو: أّن ملك الروم كتب إىل عمر يسأله عن مسائل، فلم جيد 
، ُأنظر نّص املسائل عند: سبط ابن اجلوزّي: تذكرة: ص133- 147،  جوابًا إاّل عند علٍّ
وتارة يقول عمر: ال ُيفتنيَّ أحٌد يف املسجد وعلـيٌّ حارض. ابن أيب احلديد، رشح: 247/15.

دق:  ، هنج احلّق وكشف الصِّ ر احللِّّ 207- عن األحاديث يف حقِّ اإلمام، ُأنظر: ابن املطهَّ
ص212 -230؛ الزرندّي، معارج الوصول: ص30-35؛ الفريوزآبادّي، فضائل اخلمسة 
 109 ص  املنتقى:  الكّشاف  الفتالوّي،  7/3-144؛   ،502-  25/2 ّتة:  السِّ حاح  الصِّ يف 
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 .469-
208- هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّار النّظام، من املوايل، تلّقى االعتزال عن أيب اهُلذيل 
ي بفيلسوف املعتزلة، وقْد نقض كتاب  ف، وانكبَّ عىل دراسة كتب الفلسفة حّتى ُسمِّ العالَّ
يَّة، ودرس عىل يديه بعض من كبار رجاالت  من كتِب أرسطو، وهذا يتناقض مَع وصفه باألُمِّ
املعتزلة  عقائد  صّحة  إثبات  يف  مؤلَّفات  عّدة  وله  وغريمها،  وزرقان،  كاجلاحظ  املعتزلة، 
-21 ص19،  االنتصار:  اخلّياط:  ُينظر:  ترمجته،  عن  للمزيد  االعتزال.  خصوم  عىل  دِّ  والرَّ

االعتزال: ص265-264،  القايض، فضل  املعتزلة: ص70-71؛  ذكر  باب  البلخّي،  47؛ 
األمايل:  املرتىض،  يف  الرشَّ الكتاب(؛  بآخر  ملحقة  )تراجم  ص2  الفهرست:  النَّديم،  ابن 
47؛  ص42-  امللل:  الشهرستايّن،  ص79-91؛  الفرق:  البغدادّي،  197؛   -196/1
املرتىض،  ابن  ص195؛  التعريفات:  اجلرجايّن،  157؛  ص153-  العيون:  رسح  نباتة،  ابن 
طبقات املعتزلة: ص49-52؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 234/2؛ بدوي، مذاهب 

ة األحباب: ص341 -342.  اإلسالمّيني: 198/1-279؛ القمّي، هديَّ
الفصول  املفيد:  الّشيخ  رّد  ُينظر   ،231 ص  املختارة:  الفصول  املفيد،  ُينظر:   -209

املختارة: ص231 -232.
210- ُينظر: املفيد، الفصول املختارة: ص233. وُأنظر رّد املفيد الّصفحة ذاهتا.

البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص 78، 84؛ اجلرجانـّي، التعريفات: ص  ُينظر:   -211
.129

212- ُينظر: البغدادّي، الفرق بني الفرق: ص5 -8.
الذهب:  مروج  املسعودّي:  ُينظر:  وعلاًم،  فضاًل  البيت  آل  رجاالت  كبار  من   -213

307/3 -310؛ أبو الفرج: مقاتل الطالبّيني: ص206 -262.
ص187،  مقاتل:  الفرج،  أبو  92/3؛  األرشاف:  أنساب  البالذرّي،  ُينظر:   -214
يف املرتىض، األمايل:  218، 257-258؛ القايض، فضل االعتزال: ص 246-249؛ الرشَّ

 .185/1
215- ُينظر: مقاتل الطالبّيني: ص257 -258. 

148/6؛  األحكام:  هتذيب  الطويّس،  -27؛   24/5 الكايف:  الكلينّي،  ُينظر:   -216
يعة: 41/15؛ النّورّي، مستدرك  الطربيّس، االحتجاج: 118/2؛ احلّر العامّل، وسائل الشِّ
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الوسائل: 115/7. 
أنساب  البالذرّي،  257-258؛   ،218 ص187،  مقاتل:  الفرج،  أبو  ُينظر:   -217

األرشاف: 92/3؛ القايض، فضل االعتزال: ص246 -249.
218- ُينظر: مسلم، الّصحيح: 17/1؛ النووّي، رشح صحيح مسلم: 109/1. 

589؛  ص   : طالب  أيب  بن  علـّي  املؤمنني  أمري  مناقب  الكوفـّي،  ُينظر:   -219
الّصدوق، األمايل: ص521؛ الفّتال، روضة الواعظني: ص120؛ ابن محزة الطويّس، الثاقب 
مقاتل:  الفرج،  أبو  314/3-316؛  الذهب:  مروج  املسعودّي،  ص233؛  املناقب:  يف 
يف املرتىض، األمايل: 181/1، 183 -187؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة:  ص187؛ الرشَّ

ص40. 
220- ُينظر -مثاًل-: ابن حجر، فتح الباري: 5/5؛ الشوكانـّي، نيل األوطار: 3/9.

ينورّي، األخبار الطوال: ص384؛ الرشيف املرتىض، األمايل: 181/1،  221- ُينظر: الدِّ
183 -186؛ ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: 96/2، 147/18.

222- ُينظر: أبو الفرج، مقاتل: ص187؛ الرشيف املرتىض، األمايل: 181/1، 183 
-187؛ ابن املرتىض، طبقات املعتزلة: ص 40.

223- ُينظر: اخلطيب، تاريخ بغداد: 187-186/12.
224- ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 181/1.

225- ُينظر: اخلطيب، تاريخ بغداد: 187-186/12.
226- موضع عىل طريق البرصة يبعد عن مّكة أربع مراحل ما يقرب من اثني عرش مياًل. 

الرّشيف املرتىض، األمايل: 187/1، احلموّي، معجم البلدان: 95/5.
227- ُينظر: الرّشيف املرتىض، األمايل: 187/1.
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امل�صادُر واملراجُع

ين، أبو احلسن، عيّل بن حمّمد )ت630#/1232م(. - ابن األثري: عّز الدِّ
حابة، حتقيق: الّشيخ خليل مأمون شيحا، ط2، دار املعرفة،  1- ُأسد الغابة يف معرفة الصَّ

بريوت، 2001م.
2- اللُّباب يف هتذيب األنساب، القاهرة، #1386.
- اإلربيِّل: أبو احلسن، عيّل بن عيسى )ت#693(.

3- كشف الغّمة يف معرفة األئّمة، مطبعة النّجف، #1384.
- األردبييّل: حمّمد بن عيّل الغروّي احلائرّي )ت#1101(. 

واة، )ب. ط(، )ب. مط(، النارش: مكتبة املحّمدّي، قم، )ب.ت(.  4- جامع الرُّ
- األشعرّي: أبو احلسن، عيّل بن إسامعيل )ت#324(.

ين عبد احلميد، مرص،  5- مقاالت اإلسالمّيني واختالف املصلِّني، حتقيق: حمّمد حمي الدِّ
1369#/1950م.

ين )ت #1016(. - األفندّي: حمّب الدِّ
6- تنزيل اآليات عىل الّشواهد من األبيات، رشح شواهد الكّشاف، مكتبة ومطبعة البايب 

احللبّي وأوالده، القاهرة، 1968م.
- البحرايّن: يوسف )ت #1186(.

7- احلدائق النارضة، حتقيق: حمّمد تقي األيروايّن، قم، )ب. ت(.
- البخارّي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن إسامعيل )#256-194(. 

8- التاريخ الّصغري، حتقيق: حممود إبراهيم، ط1، دار املعرفة، بريوت، #1406. 
9- التاريخ الكبري، بـال. حمق، )ب. ط(، املكتبة اإلسالمّية، ديار بكر، )ب.ت(. 

10- الّصحيح، الطباعة املنريّية، مرص، )ب. ت(.
- الربقّي: أبو جعفر، أمحد بن حمّمد بن خالد )ت #274(.
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اإلسالمّية،  الكتب  دار  احلسينّي،  ين  الدِّ جالل  عليه:  وعّلق  صّححه  املحاسن،   -11
)ب.ت(.

- البّزاز: أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق )ت #293(.
12- مسند البّزاز، بريوت، #1409. 

- البغدادّي: عبد القاهر بن طاهر )ت#429(.
13- الفرق بني الفرق، ط 3، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2005م.

- البالذرّي: أمحد بن حييى بن جابر )ت#279(.
14- أنساب األرشاف، ج2، تح: حمّمد باقر املحمودّي، جممع إحياء الثقافة اإلسالمّية، 

ط2 قم، #1416. 
15- أنساب األرشاف، ج3، تح: حمّمد باقر املحمودّي، جممع إحياء الثقافة اإلسالمّية، 

ط2 قم، #1419.
- البلخّي: أبو القاسم الكعبّي )ت#319(.

تونس،  سيِّد،  فؤاد  حتقيق:  اإلسالمّيني،  مقاالت  كتاب  من  املعتزلة  ذكر  باب   -16
1974م. 

- البلوّي: أبو احلّجاج، يوسف بن حمّمد )ت604#/1207م(.
17- ألف باء، ب. حمق، بريوت، 1380#/1960م.

ين العاميّل )ت #877(. البيايّض: زين الدِّ
اط املستقيم: حتقيق: حمّمد البهبودّي، ط1، املكتبة املرتضوّية، #1384. 18- الرصِّ

- البيهقّي: إبراهيم بن حمّمد )ق#4(. 
19- املحاسن واملساوئ، )ب. حمق(، بريوت، 1380#/1960م.

- البيهقّي: أمحد بن احلسني )ت #458(.
نن الكربى، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(.  20- السُّ

21- معرفة الّسنن واآلثار، حتقيق: سيِّد كرسوي حسن، بريوت، دار الكتب العلميَّة.
- الرتمذّي: حمّمد بن عيسى )#279-209(.

ة باألزهر،  22- صحيح سنن التمذّي برشح ابن العريّب، )ب. حمق(، ط1، مط املرصيَّ
1931-1934م.
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- التفريّش: مصطفى بن احلسني احلسينّي ) ق #11(. 
قم،  ستارة-  مط  ط1،  اث،  التُّ إلحياء  البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  جال،  الرِّ نقد   -23

.#1418
ين، أبو املحاسن، يوسف )#874-813(. - ابن تغري بري: مجال الدِّ

24- النجوم الزاهرة، حتقيق: أمحد زكي العدوي، ط1، دار الكتب، القاهرة، 1929-
1956م.

ايّن )ت#728(. - ابن تيمية: أبو العّباس، أمحد بن عبد احلليم، احلرَّ
ة، ط1، مط األمريّية، بوالق، مرص، #1321. نّة النبويَّ 25- منهاج السُّ

- الثعلبّي: )ت#427(. 
العريّب،  الّتاث  إحياء  دار   ،1 ط  عاشور،  بن  حمّمد  أيب  حتقيق:  الثعلبّي،  تفسري   -26

بريوت، 2002م. 
- اجلاحظ: أبو عثامن، عمرو بن بحر)ت#255(.

اهلالل، بريوت،  دار مكتبة  بو ملحم،  وبّوبه ورشحه: عّل  له  قّدم  والتبيني،  27-البيان 
2002م.

ياسيَّة، حتقيق: الّسندويّب، ط1، القاهرة، 1933م. 28- رسائل اجلاحظ السِّ
- اجلرجايّن: أبو احلسن، عيّل بن حمّمد بن عيّل)740-816#/1340-1413م(.

29- التعريفات، )ب. حمق(، مؤّسسة التاريخ العريّب، ط1، بريوت، 1424#/2003م.
عد، املحسن بن حمّمد احلاكم )ت#494(. - اجلشمّي: أبو السَّ

30- الطبقتان احلادية عرشة الثانية عرشة من كتاب رسح العيون، نرش مع كتاب فضل 
االعتزال، حتقيق: فؤاد سيِّد، تونس، 1974م. 

- اجلّصاص: أبو بكر، أمحد بن عيّل )ت#370(.
31- أحكام القرآن، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، #1415.

ين، أبو الفرج، عبد الّرمحن بن عيّل )#597-510(. - ابن اجلوزّي: مجال الدِّ
32- زاد املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمّي، دمشق، #1385. 

فوة، حتقيق: حممود فاخوري-حمّمد روايس، ط2، دار املعرفة، 1979م. 33- صفة الصَّ
34- املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، )ب. حمق(، الّدار الوطنّية، بغداد، 1990م.
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د )#730-644(. - اجلوينّي: إبراهيم بن حممَّ
مطني، حتقيق: حمّمد باقر املحمودّي، ط1، بريوت، 1978م. 35- فرائد السِّ

د بن عبد اهلل)321-405#/933-1014م(. - احلاكم النيسابورّي: أبو عبد اهلل، حممَّ
حيحني، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بريوت،  36- املستدرك عىل الصَّ

1990م.
- ابن حّبان: حمّمد بن حّبان البستّي )ت #354(.

سالة، بريوت، #1418. 37- صحيح بن حّبان، مطبعة الرِّ
- ابن حجر العسقاليّن: أمحد بن عيّل )#852-733(.

طبعه  أعادت   ،#1328 مرص،  عادة،  السَّ مطبعة  ط1،  حابة،  الصَّ متييز  يف  اإلصابة   -38
باألوفسيت مكتبة املثنّى ببغداد.

39- تقريب التهذيب، ط1، دار الفكر، )ب.مكا(، 1984م. 
40- تلخيص احلبري، )ب.ط(، دار الفكر، )ب.مكا(، )ب.ت(. 

كن-اهلند،) #1327-1325(. 41- هتذيب التهذيب، )ب. حمق(، ط1، حيدر آباد الدَّ
42- فتح الباري برشح صحيح البخاري، ط2، دار املعرفة، بريوت، )ب. ت(. 

43- لسان امليزان، )ب. حمق(، ط1، حيدر آباد الّدكن-اهلند،)#1331-1330(.
44- مقّدمة فتح الباري رشح صحيح البخارّي، ط2، دار املعرفة، بريوت، )ب.ت(. 

ين عبد احلميد بن هبة اهلل )ت#656(. - ابن أيب احلديد: عزِّ الدِّ
45- رشح هنج البالغة، حتقيق: حمّمد أبو الفضل، ط1، دار اجليل، بريوت، 1987م.

-احلّر العاميّل: حمّمد بن احلسن )ت#1104(. 
اث، ط2، قم، 1414م. يعة، حتقيق: مؤّسسة آل البيت إلحياء التُّ 46- وسائل الشِّ

- ابن حزم: أبو حمّمد، عيّل بن أمحد )ت#456(.
47- الفصل يف امللل واألهواء والنِّحل، ب.حمق، ط1، مرص، #1317.

، حتقيق: أمحد حمّمد شاكر، )ب.ط(، دار الفكر، بريوت، )ب.ت(.  48- املحىلَّ
عينّي: أبو عبد اهلل، حمّمد املغريّب )ت#954(. - احلّطاب الرُّ

49- مواهب اجلليل، حتقيق: زكرّيا عمريان، ط1، بريوت، #1416.
ر ) #727-648(. : احلسن بن يوسف املطهَّ ّ - احليلِّ
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قم،  الّصادق،  صبح  منشورات  ط1،   ،املؤمنني أمري  إمامة  يف  األلفني  كتاب   -50
.#1425

دق، عّلق عليه: عني اهلل احلسنّي األرموّي، مط ستارة، قم،  51- هنج احلّق وكشف الصِّ
 .#1421

: حسن بن سليامن )ق#9(.  ّ -احليلِّ
رجات، ط1، النّجف، 1950م. 52- خمترص بصائر الدَّ

ين، أبو جعفر، حمّمد بن عيّل )ت#560(. - ابن محزة الطويّس: عامد الدِّ
53- الثاقب يف املناقب، حتقيق: نبيل رضا علوان، ط 2، مؤّسسة أنصاريان، قم، #1412.

ين، ياقوت )ت#626(. - احلموّي: شهاب الدِّ
54- معجم األدباء، )ب. حمق(، القاهرة،#1323.

55- معجم البلدان، حتقيق: صالح بن سامل املرصايّت، ط1، بريوت، #1418. 
- ابن حنبل: أمحد )ت #241(.

جال، حتقيق: د. ويص اهلل بن حممود عّباس، ط1، مطبعة: املكتب  56- العلل ومعرفة الرِّ
اإلسالمّي، النارش: دار اخلاين، بريوت، #1408. 

57- مسند أمحد بن حنبل، دار صادر، بريوت، )ب. ت(.
- أبو حّيان األندليّس: أبو عبد اهلل، حمّمد بن يوسف بن عيّل )ت #745(. 

58- تفسري البحر املحيط، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، ط 1، دار الكتب 
العلميَّة، بريوت، 2001م. 

- أبو حّيان التوحيدّي: عيّل بن حمّمد )ت نحو#400(.
حه: أمحد أمني- أمحد الزين، بريوت،1950- 1951م. 59- اإلمتاع واملؤانسة، صحَّ

- اخلزرجّي األنصارّي الياميّن )القرن العارش اهلجرّي(.
60- خالصة هتذيب تذهيب الكامل، قّدم له واعتنى بنرشه: عبد الفّتاح أبو غدة، ط 4، 

دار البشائر اإلسالمّية، حلب، #1411.
- اخلطيب البغدادّي: أبو بكر، أمحد بن عيّل )ت#463(.

عادة، القاهرة، 1931م. 61- تاريخ بغداد، )ب. حمق(، مطبعة دار السَّ
واية، حتقيق: أمحد عمر هاشم، دار الكتاب العريّب، ط1، 1985. 62- الكفاية يف علم الرِّ
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- ابن خلِّكان: أبو العّباس أمحد بن حمّمد )ت#681(.
63- وفيات األعيان، حتقيق: د. إحسان عّباس، دار صادر- بريوت، 1971م. 

- اخلوارزمّي: أبو املؤّيد، املوّفق بن أمحد بن حمّمد البكرّي )ق #6(.
م له: حمّمد رضا اخلرسان، النّجف، #1385. 64- املناقب، قدَّ

- اخلّياط: أبو احلسني، عبد الرحيم بن حمّمد )ت حدود#300(.
65- االنتصار، تصحيح: نيربج، بريوت، 1957م.

-ابن خيَّاط: أبو عمرو )ت#240(. 
66- تاريخ خليفة بن خيَّاط، حتقيق: سهيل زّكار، دار الفكر بريوت، #1414. 

- الدار قطنّي: أبو احلسن، عيّل بن عمر )ت #385(. 
بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  ط1،  منصور،  بن  جمدي  حتقيق:  قطنّي،  الدار  سنن   -67

1996م. 
- أبو داود: سليامن بن األشعث )#275-202(.

العريّب،  الّتاث  إحياء  دار  احلميد،  عبد  ين  الدِّ حمي  حمّمد  حتقيق:  داود،  أبو  سنن   -68
بريوت، )ب.ت(.

ين، حمّمد بن عيّل )ت#945(. - الداوودّي: شمس الدِّ
ين، )ب. حمق(، ط1، بريوت، 1983م. 69- طبقات املفرسِّ

- الدواليّب: حمّمد بن أمحد )ت#310(.
ة الطاهرة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم، #1418. يَّ 70- الذرِّ

نيا: أبو بكر، عبد اهلل بن حمّمد بن عبيد )ت#281(.  - ابن أيب الدُّ
71- األخوان، حتقيق وتعليق: حمّمد عبد الّرمحن طوالبة، دار االعتصام، )ب.ت(.

القاهرة،  القرآن،  مكتبة  إبراهيم،  يِّد  السَّ جمدي  وتعليق:  حتقيق  األخالق،  مكارم   -72
)ب. ت(. 

ينورّي: أبو حنيفة )ت #282(. - الدِّ
73- األخبار الّطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، ط1، دار إحياء الكتب العربيَّة،1960م.

- الذهبّي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن أمحد )ت#748(.
مؤّسسة  العرقسويّس،  حمّمد  األرناوؤط-  شعيب  حتقيق:  النّبالء،  أعالم  سري   -74
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سالة، بريوت،#1413. الرِّ
75- الِعرب يف خرب َمن غرب، حتقيق: أبو هاجر، حمّمد الّسعيد، بريوت، دار الكتب العلمّية، 

)ب. ت(.
76- ميزان االعتدال، حتقيق: عّل حمّمد البّجاوّي، ط1، دار إحياء الكتب العربّية،1963م.

ين، أبو احلسني، سعيد بن هبة اهلل )ت #573(.  -الراوندّي: قطب الدِّ
77- اخلرائج واجلرائح، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدّي ، ط1، قم، #1407. 

ين، حمّمد بن يوسف، احلنفّي )693 - #757(. - الزرندّي: مجال الدِّ
املحمودّي،  كاظم  والبتول، حتقيق: حمّمد  الرسول  آل  معرفة  إىل  الوصول  معارج   -78

ط1، جممع الثقافة اإلسالمّية، #1425.
- الزخمرشّي: جار اهلل، حممود بن عمر )ت#528(.

79- ربيع األبرار ونصوص األخيار، تح: د. سليم النعيمّي، مط العاين، بغداد،1982م.
بريوت،  العريّب،  الكتاب  دار  التنزيل،  وغوامض  التأويل  حقائق  عن  الكّشاف   -80

)ب.ت(. 
- الزيلعّي: )ت#762(.

عد، دار ابن خزيمة،  محن السَّ 81- ختريج األحاديث واآلثار، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرَّ
الرياض، #1424.

- الّسبزوارّي: املحّقق مال حمّمد باقر )ت#1090(.
82- ذخرية الدارين، مؤّسسة آل البيت إلحياء الّتاث، طبعة حجرّية. 

83- كفاية األحكام، حتقيق: مرتىض الواعظّي األراكّي، ط1، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، 
قم، #1423.

- سبط ابن اجلوزّي: يوسف بن قرا اوغيل بن عبد اهلل، البغدادّي )#654-581(.
م له: حمّمد صادق بحر العلوم، النّجف، 1964م. 84- تذكرة اخلواّص، قدَّ

- ابن سعد: حمّمد )ت#230(.
85- الطبقات الكربى، حتقيق: إحسان عّباس، بريوت، 1978م.

معايّن: أبو سعد، عبد الكريم بن حمّمد )ت562#/1166م(. - السَّ
86- األنساب، وضع حواشيه: حمّمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 

1998م.
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ين، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت#911(. - الّسيوطّي: جالل الدِّ
ين عبد احلميد، منشورات الرشيف الريض،  86- تاريخ اخللفاء، حتقيق: حمّمد حميي الدِّ

قم، )ب. ت(.
87- لبُّ اللُّباب يف حترير األنساب، دار صادر، بريوت، )ب. ت(.

- الشافعّي: حمّمد بن إدريس )ت #204(.
ار، ط2، بريوت، 1973م. 88- األُّم، تصحيح: حمّمد النجَّ

- ابن شاهني: أبو حفص، عمر بن أمحد بن عثامن بن أّيوب )ت#385(. 
89- ناسخ احلديث ومنسوخه: حتقيق: سمري الزهريّي، ط1، الزرقاء، 1988م.

- الشرباوّي: عبد اهلل بن حمّمد )ت#1171(.
90- اإلحتاف بحبِّ األرشاف، املطبعة األدبيَّة، مرص، #1316.

- الرّشيف الريّض: أبو احلسن، حمّمد بن احلسني)#406-359(.
الح، ط1، بريوت، 1387#/1967م. ه: صبحي الصَّ 91- هنج البالغة، ضبط نصَّ

- الرّشيف املرتىض: أبو القاسم، عيّل بن احلسني علم اهلدى )ت#436(.
92- األمايل، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، ذوي القربى، قم، 1384#.ش. 

93- رسائل املرتىض، حتقيق: مهدي رجائي، )ب. ط(، مطبعة: سيِّد الّشهداء، النّارش: 
دار القرآن، )ب. مكا(، #1405. 

الّصادق، طهران،  مؤّسسة  اخلطيب،  الزهراء  عبد  اإلمامة، حتقيق:  الّشايف يف   -94
.#1410

- الّشعرايّن: أبو املواهب عبد الوّهاب بن أمحد بن عيّل الّشافعّي )898 - #973(.
95- الطبقات الكربى، ب. حمق، القاهرة، #1343.

- ابن شهر آشوب )ت #588(.
ة، النّجف، 1956م. 96- مناقب آل أيب طالب، املطبعة احليدريَّ

- الّشهرستايّن: أبو الفتح، حمّمد عبد الكريم بن أيب بكر أمحد )ت #548(.
97- امللل والنِّحل: إرشاف: صدقي مجيل العّطار، ط2، دار الفكر، بريوت، 2002م.

-الّشوكايّن: حمّمد بن عيّل بن حمّمد )ت #1250(.
98- نيل األوطار، )ب. ط(، ب. مط، النّارش: دار اجلليل، بريوت، )ب. ت(.
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ين عيّل بن حمّمد)784-855#/1383-1451م(. - ابن الصبَّاغ املالكّي: نور الدِّ
ة، )ب. حمق(، ط2، النّجف، )ب. ت(. 99- الفصول املهمَّ

- الصبَّان: حمّمد بن عيّل )ت1206#/1792م(.
100- إسعاف الراغبني هبامش نور األبصار للّشبلنجّي، بريوت، )ب. ت(.

دوق: أبو جعفر، حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه، القمّي )ت#381(. - الصَّ
راسات اإلسالميَّة، ط1، مؤّسسة البعثة، قم، #1417.  101- األمايل، حتقيق: قسم الدِّ

102- التوحيد: حتقيق: هاشم احلسينّي، قم، #1387.
ة، النّجف، 1386#/1966م.  ائع، املطبعة احليدريَّ 103- علل الرشَّ

ة، قم، #1425.  ضا ، ط1، مطبعة رشيعت، املكتبة احليدريَّ 104- عيون أخبار الرِّ
حه: عّل أكرب غفارّي، )ب. ط(، قم، #1405.  ين ومتام النِّعمة، صحَّ 105- كامل الدِّ

حه: عّل أكرب غفارّي، )ب. ط(، قم، #1361.  106- معاين األخبار، صحَّ
قم،  سني،  املدرِّ مجاعة  ط2،  غفاري،  أكرب  عّل  حتقيق:  الفقيه،  حيضه  ال  َمن   -107

 .#1404
ين خليل بن أيبك )ت#764(. - الّصفدّي: صالح الدِّ

108- الوايف بالوفيات، ج4، باعتناء: س. دريد ينغ، مطبعة اهلاشميَّة، دمشق، 1959م.
اجلاملّية  املطبعة  زكي،  أمحد  طبعه:  عىل  وقف  العميان،  نكت  يف  اهلميان  نكت   -109

القاهرة، 1911م، أعادت منشورات الرّشيف الريض تصويره، قم، #1413. 
- الّصنعايّن: أبو بكر، عبد الرزاق )ت #211(.

الرشد،  مكتبة  مطبعة:  ط1،  حمّمد،  مسلم  مصطفى  حتقيق:  القرآن،  تفسري   -110
الرياض،#1410.

111- املصنَّف، حتقيق: حبيب الّرمحن األعظمّي، املجلس العلمّي، )ب.ت(. 
- ابن طاووس: أمحد بن موسى )ت #673(. 

112- الطرائف، ب. حمق، مط اخلّيام، ط1، قم، #1399.
- الطربايّن: أبو القاسم، سليامن بن أمحد )#360-260(.

113- املعجم األوسط، حتقيق: إبراهيم احلسينّي، دار احلرمني، )ب. ت(. 
114- املعجم الّصغري، ب. حمق، دار الكتب العلمّية، بريوت، )ب. ت(. 
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115- املعجم الكبري، حتقيق: محدي السلفّي، ط2، دار إحياء الّتاث العريّب اإلسالمّي، 
املوصل، 1986م.

- الطربيّس: أبو عيّل، الفضل بن احلسن )ت #548(. 
116- جامع اجلوامع: ط1، قم، #1418.

العلامء، ط1، مؤّسسة األعلمّي،  القرآن، حتقيق: جلنة من  البيان يف تفسري  117- جممع 
بريوت، #1415. 

- الطربيّس: أبو منصور، أمحد بن عيّل بن أيب طالب )تويّف نحو 560#/1165م(. 
118- االحتجاج، )ب. ط(، مؤّسسة األعلمّي، بريوت، )ب. ت(. 

- الطربّي اإلمامّي: حمّمد بن جرير )أوائل القرن الرابع اهلجرّي(.
مؤّسسة  ط1،  املحمودّي،  أمحد  حتقيق:   ،املؤمنني أمري  إمامة  يف  املستشد   -119

الثقافة اإلسالمّية، قم، )ب. ت(. 
- الطربّي: أبو جعفر، حمّمد بن جرير )ت#310(.

120- تاريخ األُمم وامللوك، مؤّسسة األعلمّي، بريوت، )ب. ت(. 
121- جامع البيان عن تأويل آي القران، )ب. حمق(، ط3، 1968م. 

دار  ط2،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:  املذّيل،  ذيل  كتاب  من  املنتخب   -122
املعارف، القاهرة، 1982م.

- الطحاوّي: أبو جعفر، أمحد بن حمّمد )#321-229(. 
العلميَّة،  الكتب  دار  ط3،  النّجار،  زهدي  حمّمد  حتقيق:  اآلثار،  معاين  رشح   -123 

)ب. مكا(، 1996م. 
- الطويّس: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت460#/1067م(.

بريوت،  األندلس،  دار  العامّل،  حبيب  أمحد  حتقيق:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   -124 
)ب. ت(.

125- هتذيب األحكام، حتقيق: حسن اخلرسان، تصحيح: حمّمد اآلخوندي، ط4، مط: 
خورشيد، دار الكتب اإلسالمّية، قم، 1365#. ش. 

ة،  احليدريَّ مطبعة  ط1،  العلوم،  بحر  آل  صادق  حمّمد  حتقيق:  الطويّس،  رجال   -126
النّجف، 1961م. 
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127- النِّهاية يف جمرد الفتاوى والفقه، )ب. حمق(، قم، )ب. ت(. 
- الطويّس: ابن محزة )ت#560(. 

سة  128- الثاقب يف املناقب، حتقيق: نبيل رضا علوان، ط2، مطبعة الّصدر، النّارش: مؤسَّ
أنصاريان، قم، #1412. 

- ابن الطيِّب البرصّي: أبو احلسن، حمّمد بن عيّل )ت#436(.
129- املعتمد يف ُأصول الفقه، حتقيق: حمّمد محيد اهلل وآخرين، دمشق، 1964-1965م. 

، أبو عمر، يوسف )ت#463(.  - ابن عبد الرَبّ
130- االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: عّل حمّمد البّجاوي، القاهرة، 1960م. 
وزارة  البكرّي،  الكبري  عبد  حمّمد  و  العلوّي  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  التمهيد،   -131

األوقاف، املغرب، #1387. 
132- االستذكار، حتقيق: سامل حمّمد عطا و حمّمد عّل معوض، ط1، دار الكتب العلميَّة، 

بريوت، 2000م.
- ابن عبد رّبه: أبو عمر، أمحد بن حمّمد )ت#328(.

133- العقد الفريد، حتقيق: أمحد الزين وإبراهيم األبيارّي، القاهرة، 1940م.
- العديّن: حمّمد بن حييى )ت#243(. 

الكويت،  الّسلفيَّة،  الّدار  ط1،  اجلابرّي،  محدي  بن  محد  حتقيق:  اإليامن،  كتاب   -134
.#1407

- ابن عدّي: أبو أمحد، عبد اهلل اجلرجايّن )ت#365(.
جال، حتقيق: د. سهيل زّكار، ط3، دار الفكر، #1409.  135- الكامل يف ضعفاء الرِّ

- ابن العريّب: أبو بكر، حمّمد بن عبد اهلل )ت#543(. 
136- أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربّية، مرص، #1376.

- ابن عساكر: أبو القاسم، عيّل بن احلسن بن هبة اهلل، الّشافعّي )499 #571(.
137- تاريخ دمشق، حتقيق: عّل شريي، دار الفكر، #1415. 

- العصامّي: عبد امللك بن حسني )ت#1111(.
138- سمط النجوم العوايل، مطبعة الّسلفّية، مرص، )ب. ت(.

- ابن عطاء: واصل )#131-80(.
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عبد  حتقيق:  املخطوطات،  نوادر  ضمن  منشور  عطاء،  بن  واصل  خطّية  كتاب   -139
الّسالم هارون، املجموعة الثانية، ط1، 1971م.

- ابن عطّية: أبو حمّمد، عبد احلّق بن أيب بكر غالب، الغرناطّي )ت#546(.
الشايف حمّمد،  الّسالم عبد  العزيز، حتقيق: عبد  الكتاب  الوجيز يف تفسري  ر  املحرَّ  -140

ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1993م.
- العقييّل: أبو جعفر، حمّمد بن عمرو )ت#322(.

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  أمني،  املعطي  عبد  د.  حتقيق:  الّضعفاء،   -141
1998م.

ين )ت #855(. - العينّي: بدر الدِّ
142- عمدة القاري برشح البخارّي، دار إحياء الّتاث العريّب، بريوت، )ب. ت(.

- الفّتال النيسابورّي: أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت#508(.
143- روضة الواعظني، ط2، مطبعة أمري، قم، #1375. 

- فرات بن إبراهيم الكويّف: أبو القاسم )ت #352(. 
الثقافة  لوزارة  التابعة  املطبعة  الكاظم، ط1،  الكويّف، حتقيق: حمّمد  فرات  تفسري   -144

واإلرشاد اإلسالمّي، إيران، 1990م. 
- أبو الفرج األصفهايّن: عيّل بن احلسني )ت356#/966م(.

بريوت،  العلمّية،  الكتب  دار  ط2،  جابر،  سمري   - عّل  عبد  رشحه:  األغاين،   -145
1986م.

ة، #1420.  146- مقاتل الطالبّيني، رشح وحتقيق: الّسيِّد أمحد صقر، ط1، املكتبة احليدريَّ
- الفيض الكاشايّن: ماّل حمسن )ت#1091(.

ين  نيَّة يف رشح النُّخبة املحسنيَّة، خمطوط بخّط ورشح: عبد اهلل نور الدِّ 147- التُّحفة السَّ
ابن نعمة اهلل اجلزائرّي، #1312.

ين، أبو احلسن بن أمحد )ت#415(. - القايض عبد اجلّبار عامد الدِّ
عّل،  حمّمد  ين  الدِّ عصام  النّشار-  سامي  عّل  حتقيق:  املعتزلة،  وطبقات  فرق   -148

ة، 1972م.  اإلسكندريَّ
149- فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، حتقيق: فؤاد سيِّد، تونس، 1974م.
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150- املغني يف أبواب العدل والتوحيد، حتقيق: عبد احلليم النّجار- سليامن دنيا، الدار 
ة، )ب. ت(. املرصيَّ

- القايض النعامن بن حمّمد، التميمّي، املغريّب )ت #363(.
الّسيِّد حمّمد احلسينّي اجلاليّل،  151- رشح األخبار يف فضائل األئّمة األطهار، حتقيق: 

سني، قم، )ب. ت(.  مؤّسسة النرش اإلسالمّي، مجاعة املدرِّ
- ابن قتيبة: أبو حمّمد، عبد اهلل بن مسلم )ت#276(.

152- تأويل خمتلف احلديث، حتقيق: إسامعيل األسعردّي، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 
)ب. ت(.

153- املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة، 1981م.
- القرطبّي: أبو عبد اهلل، حمّمد بن أمحد، األنصارّي )671#/1273م(.

ة، 1960م. 154- اجلامع ألحكام القرآن، ط2، القاهرة، دار الكتب املرصيَّ
- القسطاليّن: أمحد بن حمّمد بن أيب بكر )#923-851(.

اري لرشح صحيح البخارّي، )ب. حمق(، بوالق، #1293. 155- إرشاد السَّ
ة، مطبعة الرّشقّية، مرص، 1326#-1907م.  ديَّ 156- املواهب اللَّدنّية يف املِنح املحمَّ

- القمّي: املريزا أبو القاسم )ت#1231(.
157- مناهج األحكام، ط1، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، قم، #1420.

- القندوزّي: سليامن بن إبراهيم، احلنفّي )ت#1294(.
ة، ط2، انتشارات الرّشيف الريّض، قم، #1417.  158- ينابيع املودَّ

- الكتبّي: حمّمد شاكر )ت#764(.
ين عبد احلميد، القاهرة، 1951م. 159- فوات الوفيات، حتقيق: حمّمد حميي الدِّ

ين، أبو الفداء، إسامعيل بن عمر )ت#774(. - ابن كثري: عامد الدِّ
160- البداية والنِّهاية، ط2، بريوت، 1977م. 

- الكراجكّي: أو الفتح، حمّمد بن عيّل )ت#449(.
161- كنز الفوائد، ط2، ب. حمق، قم، #1410. 

الكلينّي: أبو جعفر، حمّمد بن يعقوب )ت #328(.
162- الكايف، حتقيق: عّل أكرب غفارّي، ط3، دار الكتب اإلسالميَّة، #1388.
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- الكويّف: حمّمد بن سليامن )كان حيًَّا #300(. 
163- مناقب أمري املؤمنني ، حتقيق: حمّمد باقر املحمودّي، ط1، جممع إحياء الثقافة 

اإلسالميَّة، قم، #1412. 
- الّلكنوّي اهلندّي: أبو احلسنات، حمّمد عبد احلّي )1264- #1304(.

164-الفوائد البهيَّة يف تراجم احلنفّية، ط1، مرص، #1324. 
- ابن ماجة: حمّمد بن يزيد )209- #273(.

165- سنن ابن ماجة، حتقيق: حمّمد نارص األلبايّن، ط1، بريوت، 1986م.
- املازندرايّن: موسى حمّمد صالح )ت#1081(.

الفقهّي برقم  الّشعرايّن، )قرص املعجم  أبو احلسن  166- رشح ُأصول الكايف، تعليق: 
.)1038

-املباركفورّي: أبو العال، حمّمد بن عبد الّرمحن بن عبد املنعم )ت#1353(. 
167- حتفة األحوذّي برشح جامع التمذّي، ط1، بريوت، #1410. 

د: أبو العّباس، حمّمد بن يزيد )ت#285(. - املربِّ
بريوت،  املعرفة،  دار  ط1،  احلسن،  مجعة  حتقيق:  واألدب،  الّلغة  يف  الكامل   -168

2004م. 
ين بن عيّل )ت975#/1567م(. - املتَّقي اهلندّي: عالء الدِّ

169- كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، ط2، حيدر آباد الّدكن- اهلند، 1950-
1967م.

جماهد بن جرب: أبو احلّجاج )ت#104(.
اإلسالميَّة،  البحوث  جممع  الطاهر،  الّرمحن  عبد  قه:  وحقَّ له  م  قدَّ جماهد،  تفسري   -170

إسالم آباد، باكستان، )ب. ت(.
- املجليّس: حمّمد باقر )ت#1111(.

171- بحار األنوار، ط2، مؤّسسة الوفاء، بريوت، 1983م. 
ين الطربّي: أبو جعفر، أمحد بن عبد اهلل )#694-615(. - حمّب الدِّ

حبيب،  إبراهيم  مجيل  ومراجعة:  تقديم  القربى،  ذوي  مناقب  يف  العقبى  ذخائر   -172
بغداد، 1984م.



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 100

ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

مرص،  ط2،  الوّهاب،  عبد  حسن  سليامن  حتقيق:  النضة،  الرياض   -173
1372#/1953م.

- املدينّي: حمّمد بن عمر بن أمحد )ت#581(.
174- خصائص اإلمام أمحد، مكتبة التوبة، الرياض، #1410.

- ابن املرتىض: أمحد بن حييى )ت#840(.
175- طبقات املعتزلة، حتقيق: مؤّسسة ديفلد - فلزر، استانبول، ط2، 1988م.

- املسعودّي: أبو احلسن، عيّل بن احلسني )ت #346(.
176- مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ُعني به: حمّمد النعسان عبد املجيد حلبّي، ط1، 

دار املعرفة، بريوت، 2005م. 
- مسلم بن احلّجاج النيسابورّي )ت#261(.

177- صحيح مسلم، ب. حمق، دار الفكر، بريوت، )ب. ت(. 
العلميَّة،  الكتب  دار  البغدادّي، ط1،  الغّفار  عبد  والوحدان، حتقيق:  املنفردات   -178

بريوت، 1988م. 
- ابن معني: حييى بن معني بن عون، الغطفايّن )158- #233(. 

سيف،  نور  حمّمد  أمحد  حتقيق:  )ت#280(،  الدارمّي  برواية  معني،  ابن  تاريخ   -179
اث، مّكة، )ب. ت(.  )ب.ط(، دار املأمون للتُّ

- ابن املغازيّل: أبو احلسن، عيّل بن حمّمد، الّشافعّي )ت#483(.
180- مناقب عّل بن أيب طالب، حتقيق: حمّمد باقر البهبودّي، املكتبة اإلسالميَّة، طهران، 

.#1394
- املفيد: أبو عبد اهلل، حمّمد بن حمّمد بن النّعامن )#413-336(.

181- اإلرشاد، )ب. حمق(، ط5، مؤّسسة األعلمّي، بريوت، 2001م.
املفيد، بريوت،  دار  الزنجايّن، ط2،  إبراهيم األنصارّي  املقاالت، حتقيق:  أوائل   -182

.#1414
يِّد عّل مري رشيعتّي، ط2، قم، #1416. 183- اجلمل، حتقيق: السَّ

بريوت،  املفيد،  دار  ط2،  رشيعتي،  عّل  مري  الّسيِّد  حتقيق:  املختارة،  الفصول   -184
.1993/#1414
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- مقاتل بن سليامن )ت#150(.
185- تفسري مقاتل، حتقيق: أمحد فريد، ط1، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2003م.

ين، أبو العّباس، أمحد بن عيّل )ت845#/1442م(. - املقريزّي: تقّي الدِّ
ة، )ب. حمق(، بوالق، 1294#، أعادت طبعه باألوفسيت، مكتبة  186- اخلطط املقريزيَّ

املثنّى، بغداد، 1970م.
187- فضل آل البيت، حتقيق الّسيِّد عّل عاشور، 1999م. 

امللطّي: أبو احلسن، حمّمد بن أمحد )ت#377(.
ّد عىل أهل األهواء، تقديم: حمّمد زاهد الكوثرّي، بريوت، 1968م. 188- التنبيه والرَّ

- املنّاوّي: حمّمد عبد الرؤوف )#1031-952(.
189- فيض القدير برشح اجلامع الّصغري، ط1، مرص، 1938م.

- ابن هشام: عبد امللك )ت#213(.
ة، )ب. حمق(، ط2، دار الفجر، القاهرة، )ب. ت(. رية النبويَّ 190- السِّ

- أبو هالل العسكرّي: احلسن بن عبد اهلل بن سهيل )ت#395(.
العلميَّة،  الكتب  املهدّي، ط1، دار  الرّزاق غالب  191- األوائل، وضع حواشيه: عبد 

1997م.
ثني، حتقيق: حممود أمحد، ط1، القاهرة، #1402. 192- تصحيفات املحدِّ

- اهلمذايّن: حمّمد بن عبد امللك )ت521#/1127م(.
193- تكملة تاريخ الطربّي ضمن ذيول تاريخ الطربّي، ط2، حتقيق: حمّمد أبو الفضل 

إبراهيم، دار املعارف، 1982م. 
ّي )ت#974(. - اهليتمّي: أمحد بن حجر، املكِّ

194- الّصواعق املحرقة، حتقيق: عبد الوّهاب عبد اللَّطيف احلسنّي، القاهرة، #1375.
ين، عيّل بن أيب بكر )ت#807(. - اهليثمّي: نور الدِّ

195- بغية الباحث عن زوائد احلارث، حتقيق: مسعد عبد احلميد مسعد، الّسعديّن، دار 
الطالئع، )ب. ت(.

196- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القديس، القاهرة، #1353-1352.
- الواحدّي: أبو احلسن، عيّل بن أمحد )ت#468(.
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197- أسباب النزول، )ب. حمق(، القاهرة، 1968م.
ين، حمّمد بن حيدر )ت#1082(. - النائينّي: رفيع الدِّ

198- احلاشية عىل ُأصول الكايف، حتقيق: حمّمد حسني الّدرايتّي، ط1، دار احلديث، قم، 
.#1424

- الناشئ األكرب: أبو العّباس، عبد اهلل بن حمّمد )ت293#/906م(.
199- مسائل اإلمامة، حتقيق: يوسف فان آس، بريوت، 1971م.

ين، حمّمد بن حّممد )ت#768(. - ابن نباتة: مجال الدِّ
200- رسح العيون يف رشح رسالة ابن زيدون، ط4، مرص، #1321. 

- النّجفّي: الّشيخ حمّمد حسن )ت#1266(.
دار  ط3،  القوجايّن،  عّباس  حتقيق:  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر   -201

الكتب اإلسالمّية، طهران، #1367.
- النّّحاس: أبو جعفر، أمحد بن حمّمد )ت #338(.

202- إعراب القرآن، مطبعة العاين، بغداد، #1397.
عادة، مرص، #1382.  203- النّاسخ واملنسوخ، مطبعة السَّ

204- معاين القرآن، حتقيق: حمّمد عّل الّصابويّن، ط1، جامعة ُأّم القرى، 1988م.
- ابن النّديم: حمّمد بن إسحاق )ت مطلع ق #5(.

205- الفهرست، )ب. حمق(، دار املعرفة، بريوت، 1398#/1978م. 
النراقّي: أمحد بن حمّمد مهدي )ت#1245(.

اث، ط1،  يعة يف أحكام الرّشيعة، حتقيق: مؤّسسة آل البيت إلحياء التُّ 206- مستند الشِّ
مشهد، #1415. 

- النسائّي: أبو عبد الّرمحن، أمحد بن شعيب )215- #303(. 
207- خصائص أمري املؤمنني ، حتقيق: حمّمد الكاظم املحمودّي، جممع إحياء الثقافة 

اإلسالمّية، ط1، #1419.
- النّسفّي: أبو الربكات، عبد اهلل بن أمحد )ت#710(.

208- تفسري النسفّي، مطبعة احللبّي، مرص، )ب. ت(. 
- أبو نعيم: أمحد بن عبد اهلل، األصبهايّن )ت#430(.
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209- حلية األولياء وطبقات األصفياء، )ب. حمق(، ط2، دار الكتاب العريّب، بريوت، 
1967م. 

210- حلية األولياء، حتقيق: ألربت يوسف كنعان، ط4، دار الكتاب العريّب، بريوت، 
 .#1405

211- ذكر أخبار أصفهان، )ب. حمق(، بريل ليدن، 1931م. 
- النوبختّي: احلسن بن موسى )ق#3(.

ة، النّجف،  يِّد حمّمد صادق آل بحر العلوم، مطبعة احليدريَّ يعة، تعليق: السَّ 212- فرق الشِّ
)ب.ت(. 

ين )ت#656(. - النووّي: أبو زكرّيا، حميي الدِّ
بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  واللُّغات، )ب. حمق(، )ب. ط(،  األسامء  213- هتذيب 

)ب.ت(.
214- رشح صحيح مسلم، ط2، النّارش: دار الكتاب العريّب، بريوت، #1407.

- الواحدّي: أبو احلسن، عيّل بن أمحد )ت#468(.
215- أسباب النزول، )ب. حمق(، القاهرة، 1968م.

- اليافعّي: أبو حمّمد، عبد اهلل بن أسعد )ت#768(.
216- مرآة اجلنان وعربة اليقظان، ط2، )ب. حمق(، دار املعارف، 1970م. 

- اليعقويّب: أمحد بن أيب يعقوب )ت بعد #292(.
217- التاريخ، حتقيق: حمّمد صادق بحر العلوم، ط4، النّجف، 1974م.

- أبو يعىل: أمحد بن عيّل بن املثنّى املوصيّل )ت #307(.
218- مسند أيب يعىل، دار املأمون، دمشق، #1404.

ث�ني�ً: املراجع 
- األمينّي: عبد احلسني بن أمحد، النجفّي )ت1390#/1970م(.

نّة واألدب والتاريخ، مركز الغدير للّدراسات اإلسالميَّة،  219- الغدير يف الكتاب والسُّ
ط1، 1995م. 

- األنصارّي: الّشيخ مرتىض )ت#1281(. 
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220- رسائل فقهيَّة، ط1، قم، #1414.
- بدوي: عبد الرمحن )ت2002م(.

221- مذاهب اإلسالمّيني، ط3، دار العلم للماليني، بريوت، 1983م.
- الربوجردّي: الّسيِّد عيّل أصغر اجلابلقّي )ت#1313(. 

الرجائّي، ط1، يمن،  جال، حتقيق: مهدي  الرِّ معرفة طبقات  املقال يف  222- طرائف 
النارش: مكتبة املرعيّش، قم، #1410. 

- البّطاط: إخالص.
البرصة،  جامعة  اآلداب،  ّية  كلِّ ماجستري،  رسالة  اجلّبار،  عبد  القضاة  قايض   -223

1999م.
- جار اهلل: زهدي. 

224- املعتزلة، ط2، بريوت، 1974م.
- احلفنّي: عبد املنعم.

ط2،  اإلسالميَّة،  واحلركات  واألحزاب  واملذاهب  واجلامعات  الفرق  موسوعة   -225
)ب. مكا(، 1999م.

- احلكيم: د. حسن.
226- مذاهب اإلسالمّيني يف علوم احلديث، ط1، بغداد، 2006م. 

- احلكيم: حمّمد تقي. 
227- عبد اهلل بن عّباس، ط1، قم، #1423. 
ين )ت #1371(. - حنفي: عيّل حمّمد فتح الدِّ

ط2،  جعفر،  حمّمد  عّل  أصغر  مال  حتقيق:  الة،  والصَّ اإلمامة  يف  النّجاة  فلك   -228
مؤّسسة اإلسالم، #1418.

يِّد مصطفى )ت #1398(. - اخلمينّي: السَّ
العروج،  مؤّسسة  ط1،  اإلهليَّة(،  اخلزائن  أحسن  )مفتاح  الكريم  القرآن  تفسري   -229

1418#ـ. 
يِّد أبو القاسم، املوسوّي )ت1413#/1992م(.  - اخلوئّي: السَّ
230- البيان يف تفسري القرآن، ط4، دار الثقلني، قم، #1425. 
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نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�صَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َصر والثاين َع�َصر

231- معجم رجال احلديث، حتقيق: جلنة التحقيق، ط5، )ب. مكا(، 1992م. 
- الراوي: عبد الّسّتار.

232- القايض عبد اجلّبار، ُأطروحة دكتوراه، اإلسكندرّية، 1977م.
- صبحي: أمحد حممود.

233- يف علم الكالم، ط5، دار النهضة العربيَّة، بريوت، 1985م.
- عثامن: عبد الكريم.

234- قايض القضاة عبد اجلّبار أمحد اهلمذايّن، بريوت، 1967م.
- العسكرّي: مرتىض. 

ين، بريوت،  235- أحاديث ُأّم املؤمنني عائشة، ط7، مطبعة القدير، نرش كّليَّة ُأصول الدِّ
 .#1425

- عامرة: حمّمد. 
ة اإلنسانّية، ط2، بغداد، 1984م. يَّ 236- املعتزلة ومشكلة احلرِّ

- العّواد: انتصار عدنان. 
237- الّسيِّدة فاطمة الزهراء  دراسة تارخييَّة، البديل، بريوت، 2009م.

- الفتالوّي: كاظم عّبود. 
238- الكّشاف املنتقى لفضائل علٍّ املرتىض، ط1، النّجف، #2005.

- فّروخ: عمر.
239- تاريخ الفكر العريّب إىل أّيام ابن خلدون، ط4، بريوت، 1983م.

- الفضيّل: د. عبد اهلادي.
240- خالصة علم الكالم، دار التعارف، بريوت، 1988م. 

- الفريوز آبادّي: مرتىض احلسينّي )1329- #1410(. 
تَّة، النّجف، #1384-1383. حاح السِّ 241- فضائل اخلمسة من الصِّ

- القزوينّي: حمّمد كاظم. 
242- اإلمام عّل من املهد إىل اللَّحد، ط16، دار القارئ، بريوت، 2004م. 

- قّصاب: وليد.
اث النقدّي والبالغّي للمعتزلة حّتى هناية القرن الّسادس اهلجرّي، الّدوحة،  243- التُّ

1985م.
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ِة َعْمُرو بن عبيد املعتزيلُّ )80 - 144ه(- درا�صٌة يف �صريِتِه واآراِئِه الكالميَّ

- القمّي: عّباس )1294- #1359(.
ط1،  الّصاحلّي،  هاشم  ترمجة:  واأللقاب،  بالكنى  املعروفني  يف  األحباب  هدّية   -244

مؤّسسة نرش الفقاهة،#1420. 
- كّحالة: عمر رضا )1408#- 1987م(.

سالة، ط7، 1994م. 245- معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة، مؤّسسة الرِّ
246- معجم املؤلِّفني، دمشق، 1961م.

- املحمودّي: حمّمد باقر.
عادة، ط1، بريوت، #1396. 247- هنج السَّ

ين: عيّل جواد. - حميي الدِّ
248- ابن أيب احلديد سريته وآثاره، رسالة ماجستري، القاهرة، 1977م.

ين )1873- 1958م(. يِّد عبد احلسني رشف الدِّ - املوسوّي: السَّ
249- النّص واالجتهاد، دار األُسوة، ط3، قم، 1382 ش.

- النرص اهلل: د. جواد كاظم.
بريوت،  الفيحاء،  دار  األُوىل،  الطبعة  البرصة،  معتزلة  فكر  يف    عّل  اإلمام   -250

2013م.
251- رشح هنج البالغة: رؤية اعتزاليَّة عن اإلمام عّل، مطبعة ذوي القربى، ط1، 

قم، 1384 #. ش- 2005 م. 
252- دور املعتزلة يف نرش اإلسالم ومواجهة الفكر األجنبّي، جمّلة آداب البرصة، العدد 

)54(، املجلَّد الثاين، 2010م.
253- مسجد البرصة، جمّلة دراسات البرصة، العدد اخلامس، 2008م.

254- مصادرة احلّق الّسيايّس واالقتصادّي ألهل البيت ، مراجعة وتدقيق وضبط: 
مركز تراث البرصة- العتبة العّباسّية املقّدسة، مطبعة الكفيل، ط1، 1435#- 2014م. 

255- واصل بن عطاء متكلِّاًم، جمّلة دراسات الكوفة، العدد التاسع، 2008م. 
256- والية ابن عّباس للبرصة يف عهد اإلمام عّل واحلسن ، جمّلة رسالة الرافدين، 

العدد الرابع، 2006م.
- النعيمّي: عامد.
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257- مدرسة البرصة االعتزاليَّة، دار احلكمة، 1990م. 
- النامزّي: عيّل الشاهرودّي )ت #1405(.

258- مستدركات علم رجال احلديث، ط1، مطبعة شفق، طهران، #1412.
- النورّي: حسني )ت#1320(. 

إلحياء    البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  املسائل،  ومستنبط  الوسائل  مستدرك   -259
الّتاث، ط1، بريوت، 1987م. 

- يعقوب: أمحد حسني. 
ياسّية يف اإلسالم، ط4، مؤّسسة أنصاريان،  260- نظرّية عدالة الّصحابة واملرجعيَّة السِّ

قم، #1424. 




