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Abstract
Our glorious Islamic history has witnessed the birth and existence of great men
characterized by their wonderful, wise and spiritual mentalities, that had a very deep
effect on some of the Islamic historic event, for their valuable wisdom advice and
splendid opinions. One of those was the Sahabi, Al-mugeera Bin Shuba (May Allah
bless him),who will be the subject matter of the present paper .
The title of the paper is ,’’ The Role of the wise negotiator in the event of the Islamic
History During the Rashidi and Amawi Eras: Al-Mugeera Bin Shu’ba as an example.
It reveal the influence of Al-Mugeera Bin Shuba on the negotiations that affected the
flow of events especially in the Amawi era.
This paper is divided in to four section. Section one present his biography and
position is Islamic. Section two handles the theme of wise negotiation in the Islamic
law(sharia). Section three studies the influence of Al-mugeera Bin Shuba in the
negotiations during the Rashidi Era. Section four treats his role in the negotiation during
the Amawi Era.

المقدمة :

الحمد هلل رب العالمين الذي بفضمو تتم النعم والصالة والسالم عمى ِ
رسولو محمد االمين خاتم

االنبياء والمرسمين وعمى آلو وصحبو اجمعين ومن تبعيم باحسان الى يوم الدين .

اما بعد :

لقد شيد تاريخنا االسالمي المجيد ظيور شخصيات تمتعوا بعقمية حكيمة رائعة كان ليا االثر

الطيب في بعض احداث التاريخ االسالمي لما بذلوه من عمل َقيم في مجال الحكمة والمشورة
والرأي السديد ،ومن ىؤالء كان الصحابي المغيرة بن شعبة (رضي اهلل عنو) ،ومن ىنا جاءت
رغبتي في اختيار بحثي الموسوم ( دور المفاوض في بعض احداث التاريخ االسالمي خالل

العصرين الراشدي واالموي ـ المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو انموذجاً ـ ) لمتعرف عمى دور ىذا
الصحابي (رضي اهلل عنو) في التفاوض مما كان لو االثر في بعض االحداث سيما في العصر

االموي .

وعمى ىذا قسمت البحث الى اربعة مطالب ،كان المطمب االول سيرتو ومكانتو في االسالم،

والمطمب الثاني اصل المفاوضات الحكيمة في الشريعة االسالمية ،بينما تحدثت في المطمب الثالث
عن دور المغيرة في التفاوض في العصر الراشدي ،ثم المطمب الرابع كان عن دور المغيرة بن

شعبة في التفاوض في العصر االموي .
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المطمب االول  /سيرته ومكانته في االسالم :

ىو الصحابي المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود الثقفي ( ،)1نسبو الى ثقيف بن منبو

بن بكر بن ىوزان في الطائف

()2

.

دخل المغيرة في االسالم عام سنة (  5ىـ  626 /م ) فشيد عمرة الحديبية

 262م )

()4

()3

سنة (  6ىـ /

 ،وروى الحديث الشريف عن النبي عميو الصالة والسالم (( اخبرنا ابراىيم بن محمد

وراد،
الفقيو وغير واحد بأسنادىم الى محمد بن عيسى ،عن رجاء بن حيوة ،عن كاتب المغيرة وىو ّ
عن المغيرة بن شعيبة ،أن النبي صمى اهلل عميو وسمّم ((مسح أعمى الخف واسفموُ)) )) ( ،)5وفي

سنة (  9ىـ  636 /م ) ارسمو النبي عميو الصالة والسالم مع ابو سفيان بن حرب ( رضي اهلل
عنيما ) ليدم صنم الالت في الطائف ( ،)6مما يشير انو كان ذا مكانة منذ بداية اسالمو .

اما في العصر الراشدي فمم يكن المغيرة رضي اهلل عنو بعيدا عن انظار الخمفاء الراشدين

(رضي اهلل عنيم) ،حيث اسند اليو العديد من الميام ،منيا في خالفة الفاروق عمر بن الخطاب

رضي اهلل عنو الذي استعممو اكثر من مرة مما يدل عمى حسن ثقتو بو ،سيما ان المشيور عن
الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ان استعمالو لموالة والقادة ليس باالمر السيل ،فكان ال

يستعمل اال من تتوفر فيو مزايا كثيرة اىميا القوة واالمانة والعمم والبصيرة والشفقة بالرعية .

ووفق ىذه الثوابت استعمل الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو المغيرة بن شعبة عمى

البحرين ( ،)7ثم عزلو ( ،)8وبعد وفاة عتبة بن غزوان رضي اهلل عنو سنة 14ه ( ،)9استعممو عمى
البصرة فبقى عمييا سنتين الى عام 16ه ( ،)16نظم فييا شؤونيا فكان المغيرة "  ...اول من وضع

ديوان البصرة وجمع الناس ليعطوا عميو "

()11

.

وفي سنة (  21ىـ  641 /م ) ولى الخميفة عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) المغيرة بن

شعبة عمى الكوفة "  ...فمم يزل عمييا حتى مات عمر "

رضي اهلل عنو عمى الكوفة ثم عزلو بعد ذلك

()13

.

(،)12

ثم اقره الخميفة عثمان بن عفان

اما بالنسبة لدور المغيرة بن شعبة الجيادي في الفتوح والمعارك فمم يكن بأقل من دوره

السياسي واالداري في توليتو الواليات ،إذ شيد فتوح ومعارك ع َدة منيا معركة اليرموك التي حدثت
سنة ( 13ىـ  633 /م) بين المسممين في الشام والتي فقد فييا احدى عينو ،وكذلك شارك في فتوح
الشام والعراق ( ،)14وعندما واله الخميفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو البصرة فتح ميسان (،)15
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وفي سنة (  21ىـ  641 /م ) شيد المغيرة مع وجوه من صحابة النبي عميو الصالة والسالم وقعة

مقرن (... " ،)17( )16
نياوند والتي سميت فتح الفتوح بين المسممين والفرس تحت قيادة النعمان بن َ
وكان عمى ميسرة النعمان بن مقرن ،وكان عمر (رضي اهلل عنو) قد كتب  :إن ىمك النعمان
فاألمير حذيفة ،فإن ىمك فاألمير المغيرة

()18

".

يتبين لنا مما ورد مقدار الدور والميام التي كمف بيا المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو من

الخمفاء ال سيما امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو الذي لم ينساه حتى في خطة امارة

الجيش في معركة نياوند ،وجاء ىذا كما يبدو من الصفات التي اتصف بيا المغيرة بن شعبة فقد

ودىاء " ( ،)19وكان يقال لو  :مغيرة الرأي ( ،)26وروي
عد "  ...من رجال الدىر حزماً وعزماً ورأياً
َ
ً
()21
ان "  ...دىاة العرب معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد "  ،وكان "  ...ال يقع

في أمر اال وجد لو مخرجاً وال يمتبس عميو امران اال ظير الرأي في احدىما " ( ،)22وليذه الميزات
التي حباه اهلل بيا كان ُيقدم في االمور التي تحتاج الى الحكمة والفطنة والرأي ،فاختير رسوال من
سعد بن ابي وقاص (رضي اهلل عنو) الى رستم قائد الفرس في معركة القادسية سنة 15ىـ ،ثم

مقرن (رضي اهلل عنو) الى امير الفرس ( ،)23كما سنذكر الحقا .
رسول النعمان بن َ
وفي العصر األموي لم ليكن دور المغيرة بن شعبة فيو ىامشيا ،فبعد أن استتب امر الخالفة

لمعاوية بن أبي سفيان (رضي اهلل عنو) سنة (  41ىـ  661 /م ) استعمل المغيرة بن شعبة عمى

الكوفة ( ،)24وبقي واليا عمييا تسع سنين حتى وفاتو سنة ( 56ىـ  676 /م ) ،وقد قيل انو توفي
سنة احدى وخمسين أو تسع وأربعين

اتفقت عميو المصادر

()26

()25

إال أن الراجح انو توفي سنة (  56ىـ  676 /م ) وىو ما

المطمب الثاني /أصل المفاوضات الحكيمة في الشريعة اإلسالمية:
لقد أكدت الشريعة اإلسالمية عمى حسن الحوار والمطف فيو مع الخصوم لما لذلك من اثر بالغ

في نفوسيم األمر الذي يؤدي إلى تيدئة النفوس وتطييبيا وبالتالي التقارب والتفاىم وتحقيق اليدف

االسمى المنشود من التفاوض ،فعندما بعث اهلل تعالى نبيو موسى واخيو ىارون (عمييما السالم)
إلى فرعون أمرىما بقولو قال تعالى :ﮋﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮊ ( ،)27وفي ىذه اآلية عبرة
عظيمة وفائدة جمة ....(( ،وىو أن فرعون في غاية العتو واالستكبار وموسى (عميو السالم) صفوة
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اهلل من خمقو آنذاك ومع ىذا امر اال يخاطب فرعون أال بالمالطفة والمين ))

(،)28

والحاصل من

أقوال العمماء أن دعوة موسى وىارون لفرعون يجب أن تكون (( بكالم رقيق لين سيل ،ليكون أوقع
في النفوس وابمغ وانجع )) ( ،)29كما قال تعالى [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

وجادليم بالتي ىي احسن]

()36

.

أما في السنة النبوية الشريفة فقد جاءت االحاديث الشريفة تؤكد عمى الرفق وحسن الكالم

في الحوار ،فقد ذكر األمام البخاري

()31

رحمو اهلل  ... (( :أن عائشة (رضي اهلل عنيا) زوج النبي

(عميو الصالة والسالم) قالت  :دخل رىط من الييود عمى رسول اهلل عميو الصالة والسالم فقالو:

السام عميكم ،قالت عائشة ففيمتيا فقمت وعميكم السام والمعنة ،قالت فقال رسول اهلل عميو الصالة
والسالم  :ميال يا عائشة إن اهلل يحب الرفق في األمر كمو ،فقالت يا رسول اهلل أولم تسمع ما قالوا

قال رسول اهلل عميو الصالة والسالم قد قمت وعميكم )) .

وعن عائشة (رضي اهلل عنيا) قالت  :قال النبي (عميو الصالة والسالم) (( إن الرفق ال

يكون في شيء إال زانة وال ينزع من شيء إال شانو ))( ،)32وذكرت أيضاً ام المؤمنين رضي اهلل

عنيا قالت  ((:إن النبي (عميو الصالة والسالم) قال (( :انو من أعطي حظو من الرفق فقد أعطي

حظو من خير الدنيا واألخرة وصمت الرحم وحسن الخمق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في

األعمار )) (. )33

ىذه األحاديث الشريفة عن النبي عميو الصالة والسالم والتي رواىا عمماؤنا رحميم اهلل أكدت

عمى الرفق في كل امر لما فيو خير الدنيا واألخرة ،ومنو الرفق في الكالم والحوار وحسن التفاوض

والتفاىم مع المعارضين والمخالفين ،والذي يجر بدوره إلى إطفاء نار الفتن وحقن دماء المسممين
والمحافظة عمى مصالحيم وحقوقيم وأعراضيم ،وما أحوجنا في عصرنا إلى ىذا الفيم الرباني الرائع

في التعامل مع األخرين ومع الخصوم ،وما أحوجنا إلى ىكذا رجال أمثال المغيرة بن شعبة رضي
اهلل عنو ـ نموذج موضوع البحث  -وما اتصف بصفاتو من الحكمة والروية والرأي السديد في حل

المشاكل والمعضالت.
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المطمب الثالث /دور المغيرة بن شعبة (رضي اهلل عنه) في التفاوض خالل العصر الراشدي :

في العصر الراشدي انطمقت جيوش المسممين لمفتح وتحرير البالد ونشر الدعوة اإلسالمية

كما ىو معموم ،واتسعت الفتوحات خالل عصر الخميفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو)

( 23 – 13ىـ  643 / 634 /م ) صوب العراق وبالد فارس ،فحدث أثناء ذلك مفاوضات بين
المسممين والفرس في معركتي القادسية ونياوند ،فكان المغيرة بن شعبة (رضي اهلل عنو) المفاوض

في ىاتين المعركتين ،ففي معركة القادسية زحف رستم قائد الفرس بجنوده حتى عسكر عمى بعد
ميل من المسممين ،ثم ارسل إلى سعد بن أبي وقاص (رضي اهلل عنو) قائد جيش المسممين في

معركة القادسية (( أن ابعث إلي من أصحابك رجال ،لو فيم وعقل وعمم ،ألكممو )) ( ،)34فبعث اليو
المغيرة بن شعبة ،فمما دخل عميو قال لو رستم  (( :إن اهلل قد اعظم لنا السمطان ،وأظيرنا عمى
األمم ،واخضع لنا األقاليم ،وذلل لنا أىل األرضين ،ولم يكن في األرض أمة اصغر قد ار عندنا

منكم ،ألنكم أىل قمة وذلة وارض جدبة ومعيشة ضنك ،فما حممكم عمى تخطيكم إلى بالدنا ؟ فأن

كان ذلك من قحط نزل بكم ،فان نوسعكم ونفضل عميكم ،فأرجعوا إلى بالدكم )) ( ،)35فقال لو
المغيرة بن شعبة  (( :أما ما ذكرت من عظيم سمطانكم ،ورفاىة عيشكم ،وظيوركم عمى األمم ،وما

أوتيتم من رفيع الشأن ،فنحن كل ذلك عارفون وسأخبرك عن حالنا  :إن اهلل ولو الحمد أنزلنا بقفار

من األرض ،مع الماء النزر ،والعيش القشف يأكل قوينا ضعيفنا ونقطع أرحامنا ...ونعبد األوثان،
فبينما نحن كذلك بعث اهلل فينا نبيا من صميمنا  ...وأمره أن يدعوا الناس إلى شيادة أال إلو إال

اهلل ،وان نعمل بكتاب انزلو الينا ،فأمنا بو وصدقناه ،فأمرنا أن ندعوا الناس إلى ما أمره اهلل بو ،فمن
أجابنا كان لو ما لنا وعميو ما عمينا ،ومن أبى ذلك سألناه الجزية عن يد ،فمن أبى جاىدناه ))(.)36

وفضال عن مقالتو لرستم استطاع المغيرة بن شعبة بحكمتو وقوة كالمو أن يصف حكم مموك

فارس لشعبيم ،فأخبرىم بأنو لم يرى اسفو منيم في استعباد بعضيم بعضا ،وكيف أن ىذا األمر ال
يستقيم فييم وانيم مغموبون (( وان ممكا ال يقوم عمى ىذه السيرة ،وال عمى ىذه العقول ،فقالت

الدىاقين وىم زعماء فالحي العجم ـ  :لقد
السوقة ( وىم الضعفاء )  :صدق واهلل العربي ،وقالت َ
َ
رمى بكالم ال تزال عبيدنا تنزع اليو ،قاتل اهلل سابقينا حيث كانوا يصغرون امر ىذه االمة  ...فخال
رستم باىل فارس وقال  :اين ىؤالء منكم ؟  ...ىؤالء واهلل الرجال صادقين كانوا أم كاذبين ،واهلل

لسرىم أال يختمفوا ،فما قوم أبمغ فيما أرادوا منيم ))
لئن بمغ من ادبيم ،وصونيم َ
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اما في معركة نياوند ( فتح الفتوح ) عام (  21ىـ  641 /م ) ضد الفرس وبعد ان اقتتل

الفريقان ليومين والحرب بينيما سجال ،بعث امير الفرس الى قائد جيش المسممين النعمان بن مقرن

يطمب رجال من المسممين يكممو ،فارسل اليو المغيرة بن شعبة ،فخاطبو امير الفرس بكالم فيو " ...
احتقار العرب واستيانتو بيم ،وانيم كانوا اطول الناس جوعا ،واقميم دا ار وقد ار ،وقال  :ما يمنع
ىؤالء  ...حولي ان ينتظموكم بالنشاب اال تنجسا من جيفكم ،فان تذىبوا نخل عنكم ،وان تأبوا

نزركم مصارعكم " (،)38

فقال المغيرة بن شعبة  (( :فتشيد وحمدت اهلل ،وقمت  :لقد كنا أسوأ حاالً مما ذكرت حتى بعث اهلل

رسولو الينا ،وقد جئناكم في بالدكم ،وانا لن نرجع الى ذلك الشقاء ابداً حتى نغمبكم عمى بالدكم وما
في أيديكم ،أو نقتل بأرضكم ،فقال  ( :اي امير الفرس ) أما واهلل  ...لقد صدقكم ما في
نفسو))(.)39

المطمب الرابع  /دور المغيرة بن شعبة (رضى اهلل عنه) في التفاوض خالل العصر االموي :

لم يكن دور المغيرة بن شعبة في العصر االموي ىامشيا كما ذكرنا آنفا ،ولم يكن دوره

التفاوضي خالل ىذا العصر بأقل من دوره خالل العصر الراشدي ،فقبيل تولي معاوية بن ابي
سفيان رضي اهلل عنو الخالفة ارسمو عمى رأس وفد ضم عبد اهلل بن عامر بن كريز وعبد الرحمن

بن أم الحكم الى الحسن بن عمي رضي اهلل عنو ،وأتوه وىو بالمدائن( ،)46ألقناعو بقبول الصمح

والموادعة ( ، )41وارسل إليو مع الوفد صحيفة بيضاء مختوم عمى اسفميا ،وكتب إليو ان يشترط ما

شاء عمييا فصالحوُ الحسن عمى ان يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آالف درىم ( ،)42ولم يأخذ
أسر من
الحسن (رضي اهلل عنو) ىذه االموال لنفسو ،وانما اخذىا ليفرقيا بين جنوده وليواسي بيا ُ

قتموا مع ابيو (.)43

وبعد ان استتب امر الخالفة لمعاوية بن ابي سفيان عام (  41ىـ  661 /م ) ،شغمو امر

ويدعيو ويمحقو بابي سفيان ( ،)44وذلك ان
زياد بن ابيو وكان ىذا اسمو قبل ان يستقدمو معاوية َ
سبق لزياد توليو بالد فارس لمخميفة عمي بن ابي طالب رضي اهلل عنو ،فمما آلت الخالفة لمعاوية
بن ابي سفيان لم يبايعو وتحصن في قمعة من قالع فارس ،فأشار المغيرة بن شعبة عمى الخميفة

معاوية بأتيان زياد واقناعو بالقدوم والمبايعة ،فوافق وارسمو اليو ،وعندما بمغ زياد قدوم المغيرة اليو
قال  " :ما قدم اال المر ثم اذن لو فدخل عميو  ...فقال زياد افمح رائد فقال المغيرة  :اليك ينتيي
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الخبر أبا المغيرة ( وىي كنية زياد ) ان معاوية استخفو الوجل حتى بعثني اليك ،ولم يكن يعمم احدا

يمد يده الى ىذا االمر غير الحسن وقد بايع معاوية ،فخذ لنفسك قبل التوطين ،فيستغي عنك
َ
عمي  ...فان المستشار مؤتمن ،فقال المغيرة  ... :ارى ان تصل حبمك بحبمو
معاوية ،قال  :أشر َ
وتشخص اليو ،قال  :ارى ويقضي اهلل " ( ،)45فقدم زياد الى الخميفة معاوية بن ابي سفيان " فسأل

معاوية زياداً عما صار اليو من اموال فارس ،فاخبره بما حمل منيا الى عمي (رضي اهلل عنو) وما

فصدقو معاوية عمى ما انفق وما بقى عنده،
انفق منيا في الوجوه التي يحتاج فييا الى النفقة،
َ
وقبضو منو ،وقال  :كنت امين خمفائنا " (. )46
وبيذه الجيود الطيبة م ن المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنو استطاع ان يقنع زياد بن ابي

سفيان بالشخوص الى الخميفة معاوية بن ابي سفيان ومبايعتو والوقوف الى جانبو في تثبيت اركان

الدولة االموية ،وكان ذلك عام  42ىـ  662 /م

()47
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بعد االنتياء من كتابة البحث اتضح لي من خاللو ان لممفاوض دو ار كبي ار في بعض

االحداث التي جرت عمى مسرح التاريخ االسالمي ،ومنيم المغيرة بن شعبة (رضي اهلل عنو) الذي
كان من الذين فضل اهلل عمييم بالحكمة وحسن الحوار ،فكان لو دور عمى عيد النبي عميو الصالة

والسالم ،ودور آخر مميز خالل العصرين الراشدي واالموي في مجال التفاوض مع الخصوم ،سيما
اثناء تفاوضو مع قادة الفرس خالل معركتي القادسية ونياوند الشييرتين ،اما في العصر االموي

فكان دوره اكبر في ىذا المجال حيث استطاع بحكمتو وحصافتو ان يقنع رجال قويا وحكيما مثل

زياد بن ا بي سفيان بالتخمي عن المعارضة والخالف ويبايع الخميفة معاوية بن ابي سفيان ويقف
الى جانبو في تثبيت اركان الدولة الجديدة .

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ...
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الهوامش

( )1ابن حجر ،شياب الدين احمد بن عمي بن محمد بن عمي العسقالني  :االصابة في تمييز

الصحابة ،دار

الكتب العممية ( ،بيروت  :د  .ت ). 131 / 6 ،
( ) 2السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور  :االنساب ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية،
( بيروت . 16 / 2 ،) 1998 :

( )3وىي التي حدثت عندما خرج الرسول عميو الصالة والسالم الى مكة معتم اًر في السنة السادسة لميجرة ومنعتو
قريش من دخول مكة وجرت الرسل بينيما وتم الصمح الذي سمي صمح الحديبية ،وكان المغيرة بن شعبة يقف عمى

رأس رسول اهلل عميو الصالة والسالم اثناء تفاوضو مع المشركين (ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن بن عبد الواحد
الشيباني :الكافل في التاريخ ،المكتبة العصرية( ،بيروت. )323 – 322/1 ،)2669 :

( )4ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن بن عبد الواحد الشيباني  :أُسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيق :الشيخ
عمي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود ،ط ،2دار الكتب العممية ( ،بيروت  238 / 5 ،) 2663 :؛
ابن حجر  :االصابة. 131 / 6 ،
( )5ابن االثير  :اسد الغابة. 238 ،

( )6الطبري ،محمد بن جريد  :تاريخ الرسل والمموك ،تحقيق  :محمد ابو الفضل ابراىيم ،ط ،4دار المعارف،
(القاىرة  :د  .ت ) 234 / 5 ،؛ ابن عساكر ،عمي بن حسن بن ىبة اهلل الشافعي  :تاريخ دمشق الكبير ،تحقيق:
عمي عاشور الجنزي ،دار احياء التراث العربي ( ،بيروت  12/ 32،) 2661 :؛ ابن حجر  :االصابة.131 / 6 ،
( )7ىي بالد عمى ساحل بحر اليند بين البصرة وعمان فييا عيون ومياه بينيا وبين اليمامة مسيرة عشرة ايام
(ياقوت الحموي ،شياب الدين ابي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل البغدادي  :معجم البمدان ،دار احياء التراث العربي،
( بيروت  :د  .ت ). ) 276 -275 / 2 ،

( ) 8الذىبي ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان  :سير اعالم النبالء ،تحقيق  :خيري سعيد ،المكتبة التوفيقية،
( القاىرة  :د  .ت ) 262 / 4 ،؛ ابن حجر  :االصابة 132 / 6 ،؛ الصالبي ،الدكتور عمي محمد  :عمر بن
الخطاب شخصيتو وعصره ،دار ابن كثير ( ،بيروت  ،) 2665 :ص. 466

( ) 9ىو الصحابي عتبة بن غزوان بن جابر المازني ،اسمم سابع سبعة في االسالم وكان من امراء الغزاة وىو الذي
اختط البصرة وانشأىا ،توفي سنة سبع عشرة وقيل سنة خمس عشرة رضي اهلل عنو ( الذىبي  :سير االعالم
النبالء. ) 183 -182 / 3 ،
( ) 16ابن سعد ،محمد بن سعد  :الطبقات الكبرى ،دار صادر ( ،بيروت  :د  .ت ) 26 / 6 ،؛ خميفة بن خياط
العصفري :تاريخ خميفة بن خياط  ،تحقيق  :الدكتور مصطفى نجيب فواز والدكتورة حكمت كشمي فواز ،دار الكتب

العممية ( ،بيروت  ،)1995 :ص 69؛ الطبري :تاريخ ،597 / 3 ،ابن االثير :الكامل.432/1 ،
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( ) 11ابن قتيبة ،ابو محمد عبد اهلل بن مسمم الدنيوري ،المعارف ،تحقيق  :محمد اسماعيل عبد اهلل الصاوي،
المطبعة االسالمية ( ،مصر  ،) 1934 :ص  128؛ ابن عساكر :تاريخ دمشق13/ 32 ،

( )12ابن سعد  :الطبقات 26 / 6 ،؛ البالذري ،احمد بن يحيى بن جابر  :فتوح البمدان ،تحقيق  :عبد القادر
محمد عمي ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  ،) 2666 :ص176؛الطبري :تاريخ144 /4 ،
( )13ابن حجر  :االصابة. 131 / 6 ،
( )14ابن قتيبة  :المعارف ،ص. 128

( )15ابن حجر  :االصابة. 132 -131 / 6 ،
مقرن المزني من اخيار صحابة النبي عميو الصالة والسالم ،واله الخميفة عمر بن
( )16ىو النعمان بن عمرو بن َ
الخطاب رضي اهلل عنو قيادة الجيش في وقعة نياوند سنة  21ىـ ضد الفرس فكان اول شييد في ىذه الوقعة

(الدينوري ،ابي حنيفة احمد بن داود  :االخبار الطوال ،تحقيق  :الدكتور عصام محمد الحاج عمي ،دار الكتب
العممية ( ،بيروت  ،) 2661 :ص . 195-192
( )17خميفة بن خياط  :تاريخ ،ص 83؛ الطبري  :تاريخ 114 / 4 ،ـ  115؛ ابن االثير ،ابي الحسن عمي بن
عبد الواحد الشيباني  :الكامل ي التاريخ ،دار الفكر ( ،بيروت . 4 / 3 ،) 1978 :
( )18الدينوري  :االخبار الطوال ،ص 194؛ ابن عساكر  :تاريخ دمشق. 13 / 32 ،

( ) 19ابن العماد ،عبد الحي بن احمد بن محمد الحنبمي  :شذرات الذىب ،تحقيق  :محمود األرناؤوط ،دار ابن
كثير ( ،بيروت . 245 / 1 ،) 1986 :
( )26الذىبي شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان  :تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالم ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية  ( ،بيروت  276 / 2 ،) 2665 :؛ ابن حجر  :االصابة. 131 / 6 ،

( ) 21السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر  :تاريخ الخمفاء ،تحقيق  :وائل محمد الشرقي ،دار الكتب
العممية ( ،بيروت  ،) 2668 :ص. 136
( )22ابن حجر  :االصابة. 134 - 132 / 6 ،
( )23ابن عساكر :تاريخ دمشق 13 / 32 ،؛ ابن حجر :االصابة. 132 - 131 / 6 ،
( )24الطبري  :تاريخ 166 / 5 ،؛ ابن االثير  :الكامل في التاريخ. 267 / 3 ،

( )25الطبري  :تاريخ 234 / 5 ،؛ ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عمي بن محمد  :المنتظم في تاريخ المموك
واالمم ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  :د  .ت )/ 5 ،
. 246
( )26ابن سعد  :الطبقات 26 / 6 ،؛ ابن قتيبة  :المعارف ،ص 128؛ الطبري  :تاريخ ،234 / 5 ،الذىبي :
تاريخ االسالم 278 / 2 ،؛ ابن قنفذ ،ابو العباس احمد بن حسن بن عمي بن الخطيب  :الوفيات ،تحقيق  :عادل
نوييض ،المكتب التجاري ( ،بيروت  ،) 1971 :ص 63؛ ابن العماد  :شذرات الذىب. 245 / 1 ،
( )27سورة طو  :اآلية . 44
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( )28ابن كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  :تفسير القرآن العظيم ،ط ،2دار عالم
الكتب ( ،الرياض . 195 / 3 ،) 1977 :

( )29ابن كثير  :المصدر نفسو. 195 / 3 ،
( )36سورة النحل  :اآلية . 125
( )31محمد بن اسماعيل الجعفي  :الجامع الصحيح المختصر ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا ،ط ،3دار ابن

كثير ( بيروت  ،) 1987 :برقم  2242/ 5 ،5678؛ العوايشة ،حسين بن عودة  :شرح صحيح االدب المفرد
لالمام البخاري ،ط ،2المكتبة االسالمية ( ،القاىرة . 74 – 73 / 2 ،) 2664 :

( ) 32مسمم ،مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري  :صحيح مسمم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار التراث
العربي ( ،بيروت  :د  .ت ) ،برقم . 2663 / 4 ،2594

( ) 33ابن حنبل ،احمد بن حنبل الشيباني  :مسند االمام احمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ( ،مصر :

د  .ت )،

برقم . 159 / 6 ،25298
( )34الدينوري  :االخبار الطوال ،ص. 176
( )35الدينوري  :المصدر نفسو ،ص 176؛ الصالبي  :عمر بن الخطاب ،ص. 499
( )36الدينوري  :االخبار الطوال ،ص. 176

( )37الصالبي  :عمر بن الخطاب ،ص. 499 - 498
( )38ابن كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  :البداية والنياية ،تحقيق  :محمد محمد
تامر وآخرون ،دار البيان العربي ( ،د  .ت ) 231 / 4 ،؛ الصالبي  :عمر بن الخطاب ،ص. 557 - 552
( )39ابن كثير  :البداية والنياية231 / 4 ،

( )46ىي بمدة شبيية بالقرية بينيا وبين بغداد ستة فراسخ واىميا فالحون ،وبالمدينة الشرقية قرب االيوان قبر سممان
الفارسي (رضي اهلل عنو) .فتحت عمى يد سعد بن ابي وقاص (رضي اهلل عنو) سنة  16ىـ ،واول من بنى فييا
مدينة االسكندر ،ثم اصبحت مسكن المموك االكاسرة الساسانيين ،فكان كل واحد منيم اذا ممك بنى لنفسو مدينة الى
جنب التي قبميا فسميت المدائن (اليعقوبي  :معجم البمدان.)222 - 221/7 ،

( )41اليعقوبي ،احمد بن اسحاق بن وىب البغدادي  :تاريخ اليعقوبي ،تحقيق  :خميل المنصور ،ط ،2دار الكتب

العممية ( ،بيروت . 149 / 2 ،) 2662 :
( )42ابن االثير :الكامل في التاريخ.621/1 ،
( ) 43عبد المطيف ،عبد الشافي محمد  :العالم االسالمي في العصر االموي ،دار السالم( ،القاىرة ،)2668 :ص
.96

( )44اليعقوبي :تاريخ . 152 / 2 ،
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( )45الطبري  :تاريخ 177 / 5 ،؛ ابن االثير  :الكامل في التاريخ 211 / 3 ،؛ شمبي ،احمد  :الدولة االموية

والحركات الفكرية والثورية خالليا ،ط ،7مكتبة النيضة المصرية ( ،القاىرة  42 / 2 ،) 1984 :؛ طيبوب،
صالح  :العصر االموي ،دار اسامة ( ،االردن  ،) 2664 :ص. 11

( )46الطبري  :تاريخ 178 / 5 ،؛ طيبوب  :العصر االموي ،ص. 11
( )47اليعقوبي  :تاريخ 152 / 2 ،؛ الطبري  :تاريخ 176 / 5 ،ـ  179؛ ابن االثير  :الكامل في التاريخ/ 3 ،
 216ـ . 211
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قائمة المصادر والمراجع

اوال  :المصادر االولية :
ـ القرآن الكريم ـ

* ابن االثير ،عز الدين ابي الحسن عمي بن عبد الواحد الشيباني ( ت  636ىـ ) :
 1ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيق  :الشيخ عمي محمد معوض والشيخ عـادل احمـد عبـد الموجـود ،ط ،2دار
الكتب العممية ( ،بيروت . ) 2663 :

2ـ الكامل في التاريخ ،دار الفكر ( ،بيروت  ،) 1978 :وطبعة المكتبة العصرية( ،بيروت .)2669 :
* البخاري ،محمد بن اسماعيل الجعفي ( ت  256ىـ ) :
3ـ الجامع الصحيح المختصر ،تحقيق  :د .مصطفى اديب البغا ،ط ،3دار ابن كثير ( ،بيروت . ) 1987 :
* البالذري ،احمد بن يحيى بن جابر ( ت  279ىـ ) :

4ـ فتوح البمدان ،تحقيق  :عبد القادر محمد عمي ،دار الكتب العممية ( ،بيروت .)2666 :
* ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن عمي بن محمد ( ت  597ىـ ) :
5ـ ـ المنــتظم فــي تــاريخ الممــوك واالمــم ،تحقيــق  :محمــد عبــد القــادر عطــا ومصــطفى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب
العممية ( ،بيروت  :د  .ت ) .

* ابن حجر ،شياب الدين احمد بن محمد بن محمد بن عمي العسقالني ( ت  852ىـ ) :

6ـ االصابة في تمييز الصحابة ،دار الكتب العممية ( ،بيروت  :د  .ت ) .
* ابن حنبل ،احمد بن حنبل الشيباني ( ت  241ىـ ) :
7ـ مسند االمام احمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ( ،مصر  :د  .ت ) :
* خميفة بن خياط ،خميفة بن خياط العصفري ( ت : ) 246

8ـ تاريخ خميفة بن خياط ،تحقيق  :الدكتور مصطفى نجيب فواز والـدكتورة حكمـت كشـمي فواز ـ دار الكتـب العمميـة،
( بيروت . ) 1995 :
* الدينوري ،ابي حنيفة احمد بن داود (  282ىـ ) :

9ـ االخبار الطوال ،تحقيق  :الدكتور عصام محمد الحاج عمي ،دار الكتب العممية ( ،بيروت . ) 2661 :
* الذىبي ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت  748ىـ ) :
16ـ سير اعالم النبالء ،تحقيق  :خيري سعيد ،المكتبة التوفيقية ( ،القاىرة  :د  .ت ) .
11ـ تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعالم ،تحقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتـب العمميـة ( ،بيـروت :
. ) 2665

* ابن سعد ،محمد بن سعد ( ت  236ىـ ) :

12ـ الطبقات الكبرى ،دار صادر ( ،بيروت  :د  .ت ) .
* السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور ( ت  562ىـ ) :
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13ـ االنساب ،تحقيق  :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ( ،بيروت . ) 1998 :
* السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ( ت  911ىـ ) :

14ـ تاريخ الخمفاء ،تحقيق  :وائل محمد الشرقي ،دار الكتب العممية ( ،بيروت . )2668 :
* الطبري ،محمد بن جرير ( ت  316ىـ ) :
15ـ تاريخ الرسل والمموك ،تحقيق  :محمد ابو الفضل ابراىيم ،ط ،4دار المعارف ( ،القاىرة  :د  .ت ) .
* ابن عساكر ،عمي بن حسن بن ىبة اهلل الشافعي ( ت  571ىـ ) :

16ـ تاريخ دمشق الكبير ،تحقيق  :عمي عاشور الجنوبي ،دار احياء التراث العربي ( ،بيروت . ) 2661 :
* ابن العماد ،عبد الحي بن احمد بن محمد الحنبمي ( ت  1689ىـ ) :
17ـ شذرات الذىب في اخبار من ذىب ،تحقيق  :محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير ( ،بيروت . ) 1986 :
* ابن قتيبة ،ابو محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري ( ت  276ىـ ) :

18ـ المعارف ،تحقيق  :محمد اسماعيل عبد اهلل الصاوي ،المطبعة االسالمية ( ،مصر . ) 1934 :
* ابن قنفذ ،ابو العباس احمد بن حسن بن عمي بن الخطيب ( ت  869ىـ ) :
19ـ الوفيات ،تحقيق  :عادل نوييض ،المكتب التجاري ( ،بيروت . ) 1971 :
* ابن كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي ( ت  774ىـ ) :

26ـ تفسير القرآن العظيم ،ط ،2دار عالم الكتب ( ،الرياض . ) 1997 :

21ـ البداية والنياية ،تحقيق  :محمد محمد تامر وآخرون ،دار البيان العربي ( د  .ت ) .
* مسمم ،مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت  261ىـ ) :
22ـ صحيح مسمم ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء التراث العربي ( ،بيروت  :د  .ت ) .
* ياقوت الحموي ،شياب الدين ابي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل البغدادي ( ت  292ىـ ) :

23ـ معجم البمدان ،دار احياء التراث العربي ( ،بيروت  :د  .ت ) .
* اليعقوبي ،احمد بن اسحاق بن جعفر بن وىب البغدادي (  292ىـ ) :
24ـ تاريخ اليعقوبي ،تحقيق  :خميل المنصور ،ط ،2دار الكتب العممية ( ،بيروت . ) 2662 :
ثانيا  :المراجع الثانوية :

* شمبي ،احمد :

1ـ الدولة االموية والحركات الفكرية والثورية خالليا ،ط ،7مكتبة النيضة المصرية ( ،القاىرة .)1984 :
* الصالبي ،الدكتور عمي محمد :
2ـ عمر بن الخطاب شخصيتو وعصره ،دار ابن كثير ( ،بيروت . ) 2665 :
* طيبوب ،صالح :

3ـ العصر االموي ،دار اسامة ( ،االردن . ) 2664 :
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*عبدالمطيف ،عبد الشافي محمد:

 .4العالم االسالمي في العصر االموي ،دار السالم( ،القاىرة )2668 :
* العوايشة ،حسين بن عودة :

5ـ شرح صحيح االدب المفرد لالمام البخاري ،ط ،2المكتبة االسالمية ( ،القاىرة . ) 2664 :
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