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وضع األحادٌث وانرواٌاث يف تفضٍم بًُ أيٍت وتذعٍى شرعٍت
حكًهى يف عهذ يعاوٌت بٍ ابً سفٍاٌ

االستار انذكتىر

يذرس يساعذ

سهًى عبذ احلًٍذ اهلامشً

يصطفى سامل حازو

جايعت انبصرة  /كهٍت اَداب

املهخص-:
غمل ألامىٍىن في ظبُل ايماُ مششوغهم الكٌشي في بالد الشام بةدخاُ
الػذًذ مً ألاخادًث اإلاىغىغت التي مً شإنها سقؼ نُمتهم غىذ ؤهل الشام
وجشظُخ الخػلُل في مخُلتهم وبيهامهم بإن لبجي ؤمُت شإها ودوسا قػال في
خذمت الاظالم ووششه ،وؤن اظدُالءهم غلى الخٌم لم ًإث ِمً قشاؽ وبهما
ُ
هى اظخدهام بلهي يـلل به مػاوٍت ومً ظُإحي مً بػذه مً خٍام بجي ؤمُت،
وألحل رلَ ششغذ اإلااظعت الكٌشٍت الاغالمُت التي اوحذها مػاوٍت في وغؼ
حملت مً ألاخادًث اإلاىغىغت غً سظىُ هللا( )مً ؤحل جذغُم ؾاًاتهم
واهذاقهم الشامُت الى جشظُخ الخٌم الامىي في بالد الشام.
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Putting conversations and novels in favor of the
Umayyad and strengthening their rule in the era of
Muawiya ibn Abi Sufyan.

Assistant teacher: Mustafa Salem Hazem
Dr. Salma Abdel Hamid AL Hashemi
University of Basrah / College of Arts

Abstract:
The Umayyads worked to complete their intellectual
project in the country by introducing many of the local
traditions that would raise their value among the people
of the Levant and to instill misinformation in their
imagination and to believe that the sons of illiteracy had
an active role in the service of Islam and its propagation
and that their takeover of the government did not come
from a vacuum. Muawiya and the subsequent will come
from the rulers of the sons of illiteracy. For this reason,
the intellectual media institute that Muawiya started
was started in the development of a number of hadiths
on the Messenger of Allah (may Allah bless him and
grant him peace) in order to consolidate their goals and
aims to consolidate the Umayyad rule in the Levant.
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املقذيت-:

ًٌخل بىى ؤمُت بةًجاد ناغذة ظُاظُت وقٌشٍت ماٍذة لكٌشهم في بالد الشام
لم
ِ
واإلاىالُت لخٌمهم ،بل غملىا غلى جدطحن هزه الهاغذة مً ؤي خشم خاسجي ًمًٌ ؤن
ًٌشل ألهل الشام ظىء غهاثذهم وؾؿُانهم واهدشاقهم غً ههج ومبادت ؤلاظالم ،بر لم
ّ
ًًٌ مً مطلخت الامىٍحن ؤن ٌػشف ؤهل الشام بإنهم ل ًمخلٌىن جاسٍخا مششقا ،ولِغ
لذيهم ما ًذغى للمكاخشة والاغتزاص بعبب مىانكهم الػذاثُت مً ؤلاظالم ،ولم ًٌىهىا ظىي
مً ضىل الؿشداء والؿلهاء ،وهزه الخهُهت خالف ما سسخه الامىٍىن في هكىط ؤهل
الشام ،وألحل اإلاداقظت غلى هظشة الخهذٌغ التي ؾشظىها في هكىط ؤهل الشام  ،خشص
مػاوٍت بً ؤبي ظكُان غلى بيهام ؤهل الشام مً خالُ التروٍج ،ان بجي ؤمُت ًخمخػىن
بمٍاهت ممحزة في ؤلاظالم  ،وبن اظخدىاره غلى الخٌم وخطشه في البِذ ألامىي ،ل ًمشل
خشوحا  ،ؤو جمشدا  ،ؤو اؾخطابا باغخباسه ضاخب خو وقػُلت ،ونذ خهو هذقه في
الخػلُل مً خالُ دط حملت مً ألاخادًث الىبىٍت والشواًاث ،بالغخماد غلى الشواة
اإلاإحىسًٍ الزًً ؤوًل بلحهم مهمت الخػلُل الكٌشي ألهل الشام  ،قٍاهذ حهىدهم مىطبت
بهزا الطذد  ،وهزا ما ظِخم مػشقخه مً خالُ اإلاباخث الخالُت-:
املبحث األول :وضع األحادٌث وانرواٌاث يف فضائم بًُ أيٍت
بن ؤؾلب ألامىٍحن ولظُما العكُاهُحن واإلاشواهُحن ًاهىا غمً ضكىف اإلاػاسغت
لإلظالم ،وخاغىا خشوبا غذ الشظىُ( )واإلاعلمحن ولم ًذخلىا في ؤلاظالم ختى قخذ
مٌت ظىت(8هـ 629 /م) ،قٍاهىا مً الؿلهاء واإلاالكت نلىبهم ،ؤي لم جًٌ لهم ظابهت ؤو
قػل في الجهاد ؤو دوس في ؤلاظالم.
ونذ اظخمش الىهج اإلاػادي لإلظالم وللشظىُ( )مً خالُ حػمذ ؤلاظاءة لصخظ
الشظىُ( )وإلابادت ؤلاظالم ،اغؿش الشظىُ( )الى هذس دماء غذد مجهم ،وألامش بؿشدهم
مً اإلاذًىت ،وشٍلذ هزه ألامىس اخذ ألاظباب اإلاهمت في مػاسغت يباس الصخابت لعُاظت
غشمان بً غكان خُىما ّ
جىج خٌمه(35 -23هـ643 /م655 -م) ،بالػكى غً الؿشداء،
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وجهشٍب آُ ؤمُت وآُ الخٌم مىه ،ومىدهم الامخُاصاث الػذًذة ،وهي مً ؤظباب الشىسة
الشػبُت التي اشخػلذ غذ غشمان وؤدث الى مهخله ظىت(35هـ655 /م)(.)1
وقُما ًخظ ؤهل الشام قإنهم ًاهىا خذًثي الػهذ باإلظالم  ،ولِغ لذيهم مػشقت
واظػت ؤو ضىسة واضخت وخهُهُت غً ؤلاظالم ،وسمىصه وما واحههم مً مشاًل واظاءاث
غلى ًذ يباس صغماء بجي ؤمُت وغلى سؤظهم ؤبى ظكُان وولذه مػاوٍت ،والخٌم بً ؤبي
الػاص ومً بػذه ابىه مشوان وؾحرهم( ،)2والكػل في رلَ بالؿبؼ ٌػىد لجهىد مػاوٍت بً
ؤبي ظكُان في الدشىٍه والخػلُل بر ؤهه سقذ خؿىاجه في الجاهب العُاسخي والػعٌشي
بخؿىاث ممازلت في الجاهب الكٌشي ،قٍاهذ حػلُماجه للشواة اإلاإحىسًٍ جخػمً جضوٍش
الخهاثو ،ووغؼ ألاخادًث في مىانب بجي ؤمُت ،وظاس غلى ههجه بهُت خٍام بجي ؤمُت يما ظجري.

لهذ ُحػل لػشمان بً غكان هطِب يبحر مً جلَ ألاخادًث غلى اغخباس ؤن الخٌم ألامىي

ٌعخمذ ششغُخه مً نػُت مظلىمُت غشمان ونخله ،ووسازت دمه ،والشإس له ومً زم وسازت
الخٌم مً بػذه ،يما خشص مػاوٍت غلى بظهاس رلَ في خؿابه العُاسخي( ،)3قٍان لبذ مً
الخث غلى اقخػاُ ؤخادًث في قػاثل غشمان وسقؼ مجزلخه وبغالء مٍاهخه لُػاهي في رلَ
بهُت الصخابت وبطىسة خاضت ًػاهي في مجزلخه وقػله الامام غلي بً ؤبي ؾالب(،)
بر ؤخز مػاوٍت غلى هكعه ؤن ل ًجذ خذًشا ؤو قػال لإلمام غلي( )بل وغؼ خذًشا
ممازال له في غشمان(.)4
ومً ألاخادًث اإلاىغىغت في قػاثل غشمان هزيش خذًث سواه ؤبى هشٍشة ؤن الشظىُ()

ناُ " :بن لٍل هبي خلُال مً ؤمخه ،وبن خلُلي غشمان بً غكان"( ،)5ونذ ؤزحر خىُ هزا
الخذًث الٌشحر مً الشبهاث ،يىهه خذًشا ل صخت له( ،)6قػال غً وحىد خذًث آخش
للشظىُ( )وسد قُه ؤن خلُله هى ؤبى بٌش ،لهىُ سظىُ هللا( " :)بن هللا غضوحل ؤجخز
ؤبشاهُم خلُال ،وؤن خلُلي ؤبى بٌش"( ،)7واقخػل ؤبى هشٍشة خذًشا آخش غً سظىُ
ُ
هللا()ناُ قُه " :لٍل هبي سقُو في الجىت وسقُهي قحها غشمان بً غكان "( ،)8ونذ ؤغخبر
هزا الخذًث متروًا ألهه ؾشٍب وظىذه غػُل(.)9
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وؤقخػلذ ؤخادًث ؤظهشث ان صواج غشمان مً ؤم ًلشىم ًان بإمش بلهي ،قػً ؤبي هشٍشة
ؤًػا ؤن سظىُ هللا( ،)لهي غشمان غىذ باب اإلاسجذ قهاُ لهً " :ا غشمان هزا حبرًل
ؤخبروي ؤن هللا نذ ؤمشوي ؤن ؤصوحَ ؤم ًلشىم بمشل ضذام سنُت "( ،)11وفي لكظ آخش
ّ
غضوحل ؤن ؤصوحَ ؤختها "(ٌ ،)12ػجي
ناُ()11الشظىُ( ..." :)قهزا حبرًل ًإمشوي بإمش هللا
ؤم ًلشىم بػذ وقاة سنُت.
ومشل هزه ألاخادًث حاءث للخمىٍه غلى يُكُت صواج الامام غلي( )مً العُذة
قاؾمت الضهشاء(غلحها العالم) بإمش الهي(.)13

وفي اإلاهابل ما ريش غً الىبي( )ؤهه خُىما غشج الى العماء ُ
وؤغؿي جكاخت مً الجىت
ُ
ومجها جٌىهذ الىؿكت التي خلهذ مجها الطذًهت قاؾمت الضهشاء( ،)14()3وغػىا خذًشا
مشابها وسد قُه ؤن سظىُ هللا(ُ )
ؤغؿي جكاخت  ،قلما وغػذ في ًذه اهكلهذ غً
خىساء غُىاء يإن ؤشكاس غُىحها مهادًش ؤحىدت اليعىس ،قعإُ الشظىُ(( )إلاً ؤهذ؟)،
قهالذ " :اها للخلُكت اإلاهخىُ ظلما غشمان بً غكان"( ،)15وؾحرها مً ألاخادًث الاخشي(.)16
وًاهذ الخظىة الٌبحرة لطالر ماظغ الخٌم الىساسي ألامىي مػاوٍت بً ؤبي ظكُان،
قهذ وغػذ في قػاثله ؤخادًث ُ
ودظذ سواًاث غذًذة  ،بر اضؿىؼ مػاوٍت سحال اخزوا
غلى غاجههم اقخػاُ ؤخادًث في قػاثله ووششها في الشام  ،قعاهمىا في يعب ودهم
وجشبى غلحها ؤولدهم  ،ختى ؤضبدذ بمشابت الؿشط للضسع  ،وهزا ما ريش غىه "...وخلل
مػاوٍت خلو يشحر ًدبىهه وٍخؿالىن قُه وٍكػلىهه ،ؤما نذ ملٌهم بالٌشم والخلم والػؿاء،
وؤما نذ ولذوا في الشام غلى خبه وجشبى ؤولدهم غلى رلَ ،وقحهم حماغت ٌعحرة مً
الصخابت وغذد يشحر مً الخابػحن والكػالء ،وخاسبىا مػه ؤهل الػشام ،ووشإوا غلى
الىطب ،)17( "..ولم ًهخطش دوس الىغاغحن في اخخالم ألاخادًث غً سظىُ هللا( ،)بل
بنهم وعبىا سواًت بػؼ جلَ ألاخادًث غلى لعان غذد مً يباس الصخابت والشهاة مً
الشواة يزبا وصوسا ،ألحل جإيُذ صختها ومطذانُت ما وسد قحها يما ظجري.
ومً ألاخادًث اإلاىغىغت في قػاثل مػاوٍت هزيش خذًشا غً غبذ هللا بً غمش ناُ :ناُ
سظىُ هللا(ً" : )ؿلؼ غلٌُم مً هزا الباب سحل مً ؤهل الجىت ،قؿلؼ مػاوٍت ،قلما
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ًان مً الؿذ ،ناُ مشل رلَ ،قؿلؼ مػاوٍت ،قلما ًان بػذ الؿذ ناُ مشل رلَ قؿلؼ
مػاوٍت ،ناُ سحل :هى هزا ،زم ناُ سظىُ هللا (ً - )امػاوٍت ؤهذ مجي ،وؤها مىَ
لتزاخمجي غلى باب الجىت يهاجحن ،)18("..ؤن متن الخذًث ًايذ باهه خذًث مكخػل ل صخت
له ،قمً ؤي باب ًان ًؿلؼ وإلاذة زالزت ؤًام؟ زم ؤن الخذًث حاء غلى همـ خذًث مشهىس
غً سظىُ هللا( )ناله بدو ؤلامام غلي بً ؤبي ؾالب( )خُىما اظخخلكه في اإلاذًىت
في مىنػت جبىى ظىت(9هـ631/م) ،ؤر سوي ؤن الشظىُ( )ناُ لإلمام غلي( " :)ؤهذ
مجي بمجزلت هاسون مً مىسخى الا ؤهه ل هبي بػذي"( ،)19قمً وغؼ الخذًث الخاص بكػل
مػاوٍت ؤغؿاه مجزلت سقُػت بإن ًٌىن حضء مً سظىُ هللا )(،وهى ل ًهل مٍاهت غً بيذ
سظىُ هللا ( )الزي ناُ غجها " :قاؾمت بػػت مجي قمً آراها قهذ آراوي ،ومً ؾاظها
قهذ ؾاظجي ،ومً ظشها قهذ ظشوي"( ،)21وقىم هزا ًله ؤضبذ مػاوٍت مً ؤهل الجىت بٍل
ؤقػاله بل ؤهه ًضاخم سظىُ هللا ()غلى باب الجىت.
وفي خذًث آخش ظهش قُه ؤن مٍاهت مػاوٍت مً سظىُ هللا( )ؤيبر مً مٍاهت ؤبي بٌش
وغمش ،وؤهه ضاخب مىانب يبحرة ،قػً غبذ هللا بً بعش( )21ؤهه ناُ " :بن سظىُ هللا-6-
اظخإرن ؤبا بٌش وغمش في ؤمش قهاُ ؤشحروا ،قهال :هللا وسظىله ؤغلم ....،قهاُ سظىُ
هللا( --)ؤدغىا لي مػاوٍت ......قلما ونل بحن ًذًه ناُ سظىُ هللا( )اخػشه ؤمشيم
وؤشهذوه ؤمشيم قةهه نىي ؤمحن"( ،)22ونذ ريش ابً الجىصي ظىذ هزا الخذًث بهىله:
"هزا الخذًث مً حمُؼ الؿشم ل ًصر"( ،)23وريش بشإن هزا الخذًث ؤًػا (هزا
الخذًث مىٌش) ( ، )24والعااُ الجذًش ؾشخه هىا بما ًخظ متن الخذًث ،بما ؤن مػاوٍت
هى ؤقػل غلما ونذسة مً ؤبي بٌش وغمش ،قلمارا لم ًىلىه الخالقت بذل غجهما امخشال
لىضُت سظىُ هللا؟ ومً حاهب آخش قةن سظىُ هللا ()خُىما ًؿلو ؤوضاقا ؤو ؤلهابا غلى
الصخابت ًان رلَ بىاءا غلى مىانل اظخدهذ جلَ الاوضاف ؤو ألالهاب ،قما هى اإلاىنل
الزي ضذس مً مػاوٍت (الصجاغت ؤو الهىة ،ؤو الجشؤة) ًي ٌعخدو لهب الهىي؟ وهل
اقخهذث العاخت ؤلاظالمُت لصخطُاث مً اإلاعلمحن ألاواثل مً هى نىي وؤمحن ؾحر
مػاوٍت؟ ؤم بن هزا الىضل حاء بإزش اظخٌخابه وؤهه ًان ؤمُىا في غمله؟ ،ونذ بالـ الشواة
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في اقخػاُ ألاخادًث بطذد جىلي مػاوٍت ابً ؤبي ظكُان الٌخابت بحن ًـذي سظىُ هللا الى
دسحت ؤن ؤضبذ ؤمش اظخٌخابه نذ جم بةسادة ؤلهُت ،قػً ُخمُذ الؿىٍل(. )25
ّ
غــً ؤوغ بً مالَ غً سظىُ هللا( )ناُ " :هبـ غلي حبرًل ومػه نلم مً رهب
ببشٍض( ،)26قهاُ لي :ؤن الػلي ألاغلى ًهشثَ العالم وهى ًهىُ لَ خبُبي نذ ؤهذًذ الهلم
مً قىم غششخي الى مػاوٍت ابً ؤبي ظكُان قإوضله اًاه وؤمشه ؤن ًٌخب آًت الٌشسخي
بخؿه بهزا الهلم وَشٍله وَعجمه وَػشغه غلَُ قةوي نذ يخبذ له مً الشىاب بػذد ًل
مً نشؤ آًت الٌشسخي مً ظاغت ًٌخبها الى ًىم الهُامت...قذقؼ الُه الهلم زم ناُ لهً :ا
مػاوٍت هزا نلم نذ ؤهذاه الَُ سبَ مً قىم غششه لخٌخب به آًت الٌشسخي بخؿَ...ناُ:
قإخز الهلم مً ًذ الىبي-6 -قىغػه قىم ؤرهه قــهاُ سظـىُ هللا( )اللهم ؤشهذ ؤوي نذ
اوضلخه الُه زالزا ...قلم ًضُ ًخـ به آًت الٌشسخي ؤخعً ما ًٌىن مً الخـ ختى يخبها
وشٍلها وغشغها غلى الىبي( )قهاُ سظىُ هللا(ً )ا مػاوٍت بن هللا نذ يخب لَ مً
الشىاب بػذد ًل مً ًهشؤ آًت الٌشسخي مً ظاغت يخبتها الى ًىم الهُامت "(.)27
قباليعبت بلى ظىذ الخذًث غً خمُذ الؿىٍل قهذ وضكه ابً خبان ؤهه ًذلغ(،)28
وناُ غىه ابً ظػذ " زهت يشحر الخذًث ؤل ؤهه سبما دلغ غً ؤوغ بً مالَ" ( ،)29وؤيذ
ابً الجىصي ؤن الخذًث مىغىع بهىله " :هزا خذًث مىغىع وما ابشؤ الزي وغػه،
ولهذ ابذع قُه ،وؤيثر سحاله مجهىلىن"( ،)31ؤما متن الخذًث قلم ًهخطش غلى ألامش آلالهي
في اخخُاس مػاوٍت لٌخابت آًت الٌشسخي ،بل
ُحػل له مً الشىاب الٌبحر الى ًىم ًبػشىن ،وفي خذًث آخش مشابه سوي غً غشوة بً
الضبحر( ،)31غً العُذة غاجشت وسد قُه ؤن الشظىُ( )ناُ إلاػاوٍت ..." :وهللا ما
اظخٌخبخَ بل بىحي مً هللا.)32("...
وؤضبذ مػاوٍت بكػل اظخٌخابه ؤمُىا غلى الىحي بدذًث صغم قُه ؤن سظىُ هللا()

ناُ " :ان هللا اجمً غلى وخُه حبرًل واها ومػاوٍت ،وًاد ؤن ًبػث مػاوٍت هبُا مً يثرة
خلمه واثخماهه غلى يالم سبي ،قؿكش إلاػاوٍت رهىبه ووقاه خعابه وغلمه يخابه ،وحػله
()33

هادًا مهذًا هذي به"

 ،وهىا ًخٌشس الضغم بإن اظخٌخاب مػاوٍت ًان بإمش مً هللا
187

0202

مجلت آداب البصرة /العدد 91

ّ
غضوحل ،وهاُ ألحل رلَ اإلاؿكشة ،وؤؾشب ما سود في الخذًث ؤن هللا ًاد ؤن ًبػث مػاوٍت
هبُا ،ول وػلم هل ًهطذ الشواة الىغاغىن ؤن ًُبػث مػاوٍت هبُا بذل غً الىبي ؤم مارا؟
بر بن الىبي مدمذ( )هى خاجم ألاهبُاء ،زم ماهي خذود غمل مػاوٍت في الٌخابت ختى
ُ
ًشجهي هزه اإلاٍاهت دون ؾحره مً يخاب الىحي؟.
بن الزي غلُه اإلادههىن مً ؤهل العحرة ،هى ؤن الىحي ًان ًٌخبه الامام غلي بً ؤبي
()34

ؾالب( ، )وصٍذ بً زابذ

()36

 ،صٍذ بً ؤسنم( ،)35واما خىظلت بً الشبُؼ الخُمي

ومػاوٍت بً ؤبي ظكُان ًاها ًٌخبان لشظىُ هللا( )الى اإلالىى وسئظاء الهباثل ،وٌٍخبان
ما ًجبى مً ؤمىاُ الطذناث وما ًهعم في ؤسبابها( ،)37ونُل ان مػاوٍت ًان ًاجبا قُما بحن
الىبي( )وبحن الػشب( ،)38ولِغ مً الػهل الخطذًو بمضاغم الشواة مً ؤجباع بجي ؤمُت
بإن مػاوٍت ًان ًٌخب الىحي لشظىُ هللا( )وًان بظالمه ظىت(8هـ629 /م) ،ونُل ؤظلم
نبل وقاة الىبي( )بخمعت ؤشهش ،قٌُل ًشو الشظىُ( )به مؼ نشب غهذ بظالمه(،)39
وسد ؤخذ الباخشحن غلى هزه الكشٍت ألن مػاوٍت ؤظلم غام الكخذ ،وهى وؤبىه مً الؿلهاء،
ونذ ؤظلم في ؤوناث نذ قشؽ قحها هضوُ الىحي ،قمارا ظٌُخب مػاوٍت بػذ هزا( )41؟

ومً ألاخادًث اإلاكخػلت غمً ؤؾاس يخابت الىحي ،ويىن مػاوٍت اإلااجمً غلُه ،ريش ؤن
الشظىُ( )ناُ " :ألامىاء ظبػت اللىح ،والهلم ،وبظشاقُل ،ومٍُاثُل ،وحبرًل ،وؤها
ومػاوٍت ابً ؤبي ظكُان ،قةن ًان ًىم الهُامت ًهىُ هللا للهلم :الى مً ؤدًذ الىحي،
قُهىُ الى اللىح ،قُهىُ للىح الى مً ؤدًذ الىحي ،قُهىُ الى بظشاقُل.....قُهىُ
إلادمذ( )مً اثخمىذ غلى الىحي ،قإنىُ إلاػاوٍت يزا ؤخبروي حبرًل غىًَ ،ا سب ؤهَ
نلذ ؤهه ؤمحن في الذهُا وآلاخشة ،قُهىُ هللا ضذم الهلم وضذم اللىح...وضذم
مدمذ( ، )وضذنذ ؤها ،بن مػاوٍت ؤمحن في الذهُا وآلاخشة"( ،)41قمػاوٍت لهب باألمحن
مً نبل هللا ظبداهه وحػالى وهى ؤمحن في الذهُا وألاخشة ،قةلى ؤي مٍاهه اسجهى مػاوٍت
بكػل هزه ألاخادًث  ،ومػامحن حمُؼ ألاخادًث في قػاثل مػاوٍت جايذ يىهه مً
ُ
الطالخحن بل بمجزلت ألاهبُاء ومً ؤهل الجىت قال لىم ؤرن غلى ؤهل الشام الزًً ؾُبذ
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غجهم الخهاثو ،وجشبىا غلى ما ؾشظه مػاوٍت وبىى ؤمُت في هكىظهم ،ختى ًٌىهىا مً ؤشذ
اإلاىالحن إلاػاوٍت ،وؤن ًهكىا مػه في مىاحهت خطىمه.
وَعىم لىا ابً غعايش خذًشا في قػاثل مػاوٍت ًُظهش قُه مػاوٍت في مطاف سظىُ
هللا(ً )هكان مػا بحن ًذي هللا حػالى ،قُؿلب الشظىُ( )مً هللا ظبداهه وحػالى ؤن
ًٌشم مػاوٍت وٍػمً له الجىت قِعخجُب الباست حل حالله وٍهىُ... " :خز بُذ ضاخبَ،
اهؿلها الى الجىت "( ، )42وٌٍكي هىا ؤن هزيش حػلُو الزهبي غلى هزا الخذًث وؾحره مً
ألاخادًث التي ؤوسدها ابً غعايش ناثال" :ونذ ظام ابً غعايش في الترحمت -جشحمت
مػاوٍت-ؤخادًث واهُت باؾلت ،ؾىُ بها حذا " (.)43

ُ
ونذ اقخ ِػلذ في قػاثل مػاوٍت ؤخادًث يشحرة ،ؤوسد بػػا مجها الزهبي مايذا ؤنها ؤخادًث

مىغىغت بهىله(:غمً الاباؾُل اإلاخخلهت) .هزيش مجها(:)44
" -1هىِئا ًا مػاوٍت ،لهذ ؤضبدذ ؤمُىا غلى خبر العماء"
" -2ؾكش هللا لَ ًا مػاوٍت ما جهذم مً رهبَ بلى ًىم الهُامت"
 " -3هضُ حبرًل قهاُ ً :امدمذ( )لِغ لَ ؤن حػضُ مً اخخاسه هللا لٌخابت وخُه،
قإنشه ؤهه ؤمحن"
-4غً العُذة غاجشت مشقىغا "يإوي ؤهظش الى ظىٍهي مػاوٍت جشقالن في الجىت"
" -5دخل الىبي( )غلى ؤم خبِبت ومػاوٍت هاثم غلى قخزها ،قهاُ :ؤجدبِىه؟ نالذ:
وػم ،ناُ :هللا ؤشذ خبا له مىَ ،يإوي ؤساه غلى سقاسف الجىت "
 " -6ؤهذي للىبي( )ظكشحل ،قإغؿى مػاوٍت مىه زالزا ،وناُ ؤلهجي بهً في الجىت" .
والؿشٍب ؤن هزا الخذًث الاخحر مشوي غً حػكش بً ؤبي ؾالب (سغىان هللا غلُه) ،ونذ
غهب الزهبي غلى هزا الخذًث بهىله.." :وحػكش نذ ماث نبل نذوم مػاوٍت معلما "(.)45
وؾحرها الٌشحر مً ألاخادًث ألاخشي التي ل ًمًٌ خطشها وهي ؤخادًث مخخلهت
ومىغىغت يما ريش رلَ الزهبي ،وؤيذ الصخيء راجه ابً ساهىٍه(()46ث238هـ) ،بهىله " :ل
ًصر في قػل مػاوٍت خذًث "( ،)47ويزلَ اليعاجي(ث313هـ) ،الزي ؤحاب غلى ظااُ
ؾشخه غلُه ؤهل الشام بشإن قػاثل مػاوٍت ناثال ..." :ما ؤغشف له قػُلت بل ل ؤشبؼ
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هللا بؿىَ "( ، )48وهزا ًذُ غلى خلى حػبت مػاوٍت مً ؤي خذًث صخُذ في قػاثله،
قذقؼ اليعاجي خُاجه زمىا ألحل رلَ ،بر سوي ؤن ؤهل دمشو ؤخشحىه مً اإلاسجذ وداظىه
ُ
قدمل الى الشملت( ،)49قماث بها بإزش رلَ ،ونُل ؤن اليعاجي امخدً بذمشو وحػشع
للػشب وؤلاهاهت ،قؿلب ؤن ًدملىه بلى مٌت قدملىه بلحها  ،قخىفي بها وهى مذقىن بحن
الطكا واإلاشوة ،قٍاهذ وقاجه بعبب رلَ الخذر(.)51
ؤن ما خل باليعاجي ،ومدىخه مؼ ؤهل الشام ،وعخذُ بها غلى مهذاس ما ًان ًدمله
مػاوٍت مً مدبت غىذ ؤهل الشام غامت ،وؤهل دمشو خاضت ،قةرا ًان الخهجم غلى
اليعاجي وغشبه وبخشاحه ومىجه نذ خذر في (الهشن الشابؼ الهجشي /الػاشش اإلاُالدي)،
قٌُل ًان خاُ جكٌحر ؤهل دمشو والشام غامت في (الهشن ألاوُ الهجشي /الهشن العابؼ
اإلاُالدي) ،في ظل الخٌم ألامىي ،وهزا ٌػٌغ حجم الخإزحر الزي ؤونػه مػاوٍت وبجي ؤمُت
في هكىظهم ومهذاس الػالُ والدشىٍه الزي غم في بالدهم ،وبالكػل قةن مػاوٍت خلو
حُال بل ؤحُال جدبه وحؿالي في خبه وجكػُله ،قهىاى مً ولذ في الشام غلى خبه وجشبى
ؤولدهم غلى رلَ( ،)51قالهػُت نػُت جإظِغ لهُم قٌشٍت ؾشظها ألامىٍىن في هكىط
ؤهل الشام قخىاسزىها حُال بػذ حُل.
الى حاهب اإلاؿالة في ؤمش نُام مػاوٍت بالٌخابت بحن ًذي سظىُ هللا ()واخخالم
ُ
ألاخادًث التي حػلذ مػاوٍت في مطاف ألاهبُاء ،قهذ اظخؿل مىغىع سيىب مػاوٍت وابىه
ًضٍذ البدش لُجػلىا مىه مىهبت ما بػذها مىهبت ،ار سوي غً امشؤة جذعى ؤم خشام( ،)52ؤن
سظىُ هللا( )ؤخبرها ..." :غشع غلي هاط مً ؤمتي ًشيبىن هزا البدش ًاإلالىى غلى
الاظشة ،قهلذ :ؤدع هللا ؤن ًجػلجي مجهم ،قهاُ :ؤهذ مً الاولحن"( ،)53وهزا الخذًث حاء
للخىىٍه غً مػاوٍت الزي صغم ؤهه ؤوُ مً سيب البدش في ظبُل هللا حػالى خُىما ؾضا
نبرص ،ظىت(28هـ648/م) ّ
وغذ رلَ مىهبت وقػل ًػاهي قػل اإلاجاهذًً في ظبُل
هللا( ،)54وحاء في خذًث آخش غً ؤم خشام ؤنها ظمػذ سظىُ هللا(ً )هىُ " :ؤوُ حِش
مً ؤمتي ٌؿضون البدش نذ ؤوحبىا ،نالذ ؤم خشام ،نلذً :ا سظىُ هللا( )ؤها مجهم ،ناُ
ؤهذ قحهم ،زم ناُ الىبي( )ؤوُ حِش مً ؤمتي ٌؿضون مذًىت الهُطش مؿكىس لهم ،قهلذ
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ؤها قحهم ًا سظىُ هللا( )ناُ :ل ،)55("...قهىا شملىا في وغؼ الخذًث مػاوٍت وابىه ًضٍذ،
بر ان مػاوٍت هى ضاخب الؿضوة ألاولى ظىت(28هـ648/م) ،وًاهذ ؤم خشام نذ خػشتها،
لزلَ قهي مشمىلت بالذغاء ،ؤما ضاخب الؿضوة الشاهُت قهى ًضٍذ بً مػاوٍت الزي حػل
له خطت مً الكػل قخممىا الخذًث باإلشاسة الى ؾضوة الهعؿىؿُيُت( ،)56وؤن مً قحها
ظدشمله اإلاؿكشة ،ولم جًٌ ؤم خشام مػهم ألنها جىقُذ آهزاى ،قإخبرها الشظىُ( )بإنها
لِعذ ممً ظدىاله بشًاث هزه الؿضوة ،وؤضبذ خذًث ؤم خشام مىهبت إلاػاوٍت ولحزًذ
قهُل ..." :هزا الخذًث مىهبت إلاػاوٍت ألهه ؤوُ مً ؾضا البدش ،ومىهبت لحزًذ ألهه ؤوُ مً
ؾضا مذًىت الهُطش"(.)57
وغلى الشؾم مً اإلاالخظاث الػذًذة التي سجلذ غلى خذًث ؤم خشام مً نبل بػؼ
الباخشحن وما وسد في الخذًث مً جكاضُل جشحر الشٌىى وجذُ غلى بهٍاسه( ،)58بل ؤن ما
ًيبغي ريش هى ؤن الخذًث لم ًطشح غلىا باظم مػاوٍت بِىما مً ؤساد حشىٍه الخهُهت ومً
غمل غلى وغؼ الخذًث هم الزًً سبؿىا بحن مػمىن الخذًث ومجشٍاث ألاخذار،
ولٌجهم ؤؾكلىا خهُهت جاسٍخُت في ؤن ؤوُ مً سيب البدش هى الػالء بً الخػشمي(،)59
ولِغ مػاوٍت بً ؤبي ظكُان( ،)61ولم ًٌخكىا بهزا الهذس بل ؤغاقىا للخذًث جٌملت جػكي
غلى ًضٍذ مىهبت وقػال في الجهاد ،وفي هُل اإلاؿكشة ،وهى الزي ؤسجٌب ؤبشؼ الجشاثم بدو
ؤلاوعاهُت ،واهتهَ اإلاهذظاث( ،)61وانترف اإلاىٌشاث( ،)62ختى اظخدو اللػً بلى ًىم الذًً.
ومؼ ؤهخهاُ الخٌم ألامىي للكشع اإلاشواوي بػذ ظُؿشة مشوان بً الخٌم غلى مهالُذ
ُ
العلؿت ظىت(65هـ684/م) ،ؤقخػلذ سواًاث وؤخادًث في قػاثل آُ الخٌم ولظُما
مشوان بً الخٌم وولذه غبذاإلالَ الزي ًاهذ لجهىدهم ؤزش في جىؾُذ الخٌم ألامىي
اإلاشواوي ،قجاء ؤن الخٌم بً ؤبي الػاصً ،ان نذ نذم مؼ ؤم خبِبت إلاا صقذ بلى
الشظىُ( )وهى ًخىُ وػلها(.)63
وفي الخٌم سوي ؤن سظىُ هللا( )ناُ " :ابً اإلاخضومُت راى سحل برا بلـ ولذه زالزحن
ؤو ؤسبػحن ملٌىا ألامش"(.)64
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ول وػلم متى ويُل ؤضبذ الخٌم ًلي ؤمش ؤم خبِبت في لُلت صقاقها غلى سظىُ
هللا()وهى ًان مً الؿشداء ،قهذ هكاه الشظىُ( )بلى الؿاثل قجزُ بىادي وج( ،)65ولم
ٌػذ للمذًىت بل في ؤًام غشمان بً غكان الزي اغاده بلى اإلاذًىت ،وًان رلَ ؤخذ ؤظباب
ًٌخل الشواة في ؤن ُحػل للخٌم مىهبت في ؤهه ًان مؼ
ههمت اإلاعلمحن غلى غشمان( ،)66ولم
ِ
ؤم خبِبت لُلت صقاقها غلى الشظىُ( ،)ؤخخلهىا خذًشا غً سظىُ هللا ()بشش قُه بخىلي
آُ الخٌم الخالقت وحػلىا رلَ بػذ خحن ًي ل ًخػاسب هزا الخذًث مؼ ألاخادًث ألاخشي
ّ
التي هبإث وبششث بخالقت مػاوٍت ،قأُ الخٌم ظِخىلىن الخالقت بر ما بلـ ولذ الخٌم
زالزىن ؤو ؤسبػىن سحال  ،في الىنذ الزي سوي الشػبي غً غبذ هللا ابً الضبحر ؤن الخٌم بً
ؤبي الػاص وولذه ملػىهىن غلى لعان الىبي(.)67( )
ُ
وفي مشوان اقخػلذ اإلاىانب قىضل بالهاست الكهُه الشذًذ في خذود هللا حػالى(،)68
ومً الاقتراءاث ألاخشي صغمىا ؤن ؤلامام غلي بً ؤبي ؾالب( )ؤشاد بمشوان خُىما ظئل
ُ
غىه ًىم الجمل ظىت (36هـ656/م) ،وخُىما ظئل ألامام ( )غً ظبب ؤلايشاس مً
العااُ غً مشوان قإحاب ألامام غلي( )بن رلَ ٌػىد لطلت الشخم وألهه ظُذ مً
شباب نشَش( ،)69ودط الشواة في قػاثل غبذ اإلالَ بً مشوان سواًاث غذًذة وضل قحها
بالػلم والكهم والػهل واإلاشوءة( ،)71وؤهه ًان حذًشا بخىلي الخٌم(.)71
املبحث انثاًَ :وضع األحادٌث وانرواٌاث يف شرعٍت احلكى األيىي ودعًه

خشص ألامىٍىن غلى جدشُذ الشؤي الػام وحسخحره لطالر مىانكهم العُاظُت اإلاخػلهت
بالظخدىار غلى العلؿت ،والىنىف بىحه اإلاػاسغحن لخٌمهم ،وًان مً باب ؤولى ؤن ًتريض
خؿابهم العُاسخي غلى يعب ؤهل الشام ألحل خلو ناغذة قٌشٍت ًمًٌ الاظخػاهت بها في
جهذًم الذغم وألاظىاد في مىاحهت خطىمهم ،ومً هىا ؤخز ألامىٍىن غلى غاجههم
معاولُت بنىاع ؤهل الشام بإنهم ؤصخاب الخو في الخٌم ،وؤن خشوبهم ل جمشل خشوحا ؤو
جمشدا وبهما دقاع غً الخو ،قهم ؤصخاب ظلؿت ششغُت ومػعٌشهم ًمشل مػعٌش الخو،
وؾاغتهم واحبت.
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ونذ بذؤ ألامىٍىن خؿابهم بإن ششغُت خٌمهم معخمذة مً دوسهم في ؤخز الشإس مً
نخلت الخلُكت غشمان بً غكان ،قهم وسزىا دمه ،ووسزىا الخٌم مً بػذه ،واهدطش هزا
الخو بالعكُاهحن للجهىد التي بزلها مػاوٍت في مداسبت ألامام غلي( )بذجت الخشوج
ألخز الشإس مً نخلت غشمان(.)72
يما اظخخذم اإلاشواهُىن نػُت مهخل غشمان واإلاشاسيت في خشوب ؤخز الشإس ظىاء في
مػشيت الجمل ظىت(36هـ656 /م) ،ؤم في ضكحن(37هـ657 /م) ،رسَػت ألخهُت وششغُت
خٌمهم خُىما ظهش الخىاقغ غلى الخٌم في بغهاب مهخل مػاوٍت الشاوي ظىت(65هـ/
684م) ،واوػهاد ؤحخماع الجابُت لعذ الكشاؽ العُاسخي بػذ ؤن سقؼ مػاوٍت الشاوي حػُحن
ولُا للػهذ مً ألاظشة ألامىٍت ؤو مً ؾحرها(.)73
وغمً هزا ألاؾاس ؤهطبذ الجهىد ألامىٍت في جػلُل ؤهل الشام بمعاغذة الشواة
اإلاإحىسًٍ ،ؤو الزًً ًبؿػىن ألامام غلي بً ؤبي ؾالب( )وٍىاضبىن آلُ البِذ(غلحهم
العالم) الػذاء ،وبما ؤن الهػُت مشجبؿت بػشمان بً غكان قةن ألاخادًث اإلاىغىغت
سيضث غلى بظهاس مظلىمُت غشمان بػذ ؤن خشج غً ؾاغخه ؤهل ألامطاس ؤلاظالمُت وبػؼ
الصخابت وؾالبىه بخلؼ هكعه( ،)74وؤن سقؼ غشمان لخلؼ هكعه حاء امخشال لألمش ؤلالهي،
بر اهه جىلى الخٌم بةسادة الهُت ول ًجىص خلؼ هكعه ،وهزا ما خمل اإلاعلمىن غلى نخله،
ومً ألاخادًث اإلاىغىغت بهزا الخطىص ما سواه سبُػت بً ظُل( )75مشقىغا الى غبذ هللا
بً غمشو بً الػاص ؤن سظىُ هللا( )ناًٌُ " :ىن بػذي ؤزىا غشش خلُكت .....زم ؤشاس
الى غشمان ،قهاُ :وؤهذ ًهمطَ هللا نمُطا قإن ؤسادوى اإلاىاقهىن غلى خلػه ل جخلػه
قى الزي هكسخي بُذه لئن خلػخه ل جشي الجىت ختى ًلج الجمل في ُظم الخُاؽ"( ،)76ونذ
ؤهٌش الزهبي هزا الخذًث ألن قُه سبُػت بً ظُل وهى ضاخب مىايحر وعجاثب ،وٍشوي
ألاباؾُل( ،)77وغبذ هللا بً غمشو غشف غىه ونىقه مؼ ؤبُه بلى حاهب مػاوٍت في مداسبت
ألامام غلي( ،)ؤما متن الخذًث هجذ بشاسة بلى ؤن ًل مً زاس غذ غشمان ،ؤو ؾالبه
بخلؼ هكعه هم مىاقهىن ،وؤن غشمان لم ًمخشل لؿلبهم في خلؼ هكعه امخشال لىضُت الىبي
ألايشم مدمذ( )ولإلسادة ؤلالهُت ،ولى قػل رلَ قةهه لً ًشي الجىت ،والعجب في الخذًث
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ؤن الشظىُ( )هىا خذد الخلكاء مً بػذه بازجي غشش خلُكت ،قٍان ؤخذهم غمش بً
الخؿاب ،وآلاخش غشمان بً غكان الزي جىلى الخالقت بةسادة هللا ظبداهه وحػالى.
ُ
وألحل حػضٍض وسقذ هزا الخذًث قهذ اقخػل خذًشا ممازال له غلى لعان العُذة غاجشت
ل ًخلى مً الخلـ والخىانؼ بإنها ظمػذ الشظىُ(ً )هىُ لػشمان " :ؤن هللا غضوحل
لػله ؤن ًهمطَ نمُطا ،قإن ؤسادوى غلى خلػه قال جخلػه زالر مشاث ،)78( "...وخُىما
ظإلىا العُذة غاجشت ؤًً ًاهذ غً هزا الخذًث مً نبل؟ قإحابذ بإنها وعِخه ،وبػذ ؤن
ظمؼ مػاوٍت الخذًث يخب بلى العُذة غاجشت ًؿلب مجها ؤن جٌخب له الخذًث " قٌخبذ
بلُه به يخابا "( )79ول هذسي يُل وعِذ العُذة غاجشت ؤن جخبر الػامت غً هٌزا خذًث
مهم ،وهي باألظاط ًاهذ مً اإلاػاسغاث لػشمان ومىخهذة لعحرجه ألهه ّ
ؾحر ظىت سظىُ
هللا( )وؾاإلاا ًاهذ جىادي " ؤنخلىا وػشال قهذ يكش"

()81

وؤنها ؤخشحذ وػلي سظىُ هللا()

ونالذ " :ؤيها الىاط الػهذ نشٍب  ،هزان وػال سظىُ هللا ()ونمُطه ...جهىُ وبن قٌُم
قشغىن هزه ألامت ،)81( "..وفي سواًت ؤخشي سوي غً العُذة غاجشت ؤنها سقػذ وػل سظىُ
هللا( )ونالذ لػشمان .. " :جشيذ ظىت ضاخب هزا الىػل"( )82وخُىما خشحذ في مىنػه
الجمل(37هـ 657/م) بذغىة ؤخز الشإس مً نخلت غشمان  ،لم جخزيش الخذًث لٍي جخبر
اإلاعلمحن به ًي جدطل غلى ألانل ،غلى الذغم والخإًُذ ،وارا ًاهذ العُذة غاجشت ممً
ًيسخى ألاخادًث اإلاشوٍت غً سظىُ هللا( )قٌُل للمعلمحن ؤن ًدٌمىا غلى صخت حملت
مً ألاخادًث اإلاشوٍت غجها؟ وما هى مىنل غلماء الجشح والخػذًل وخٌمهم غلى مً وضل
باليعُان ،هل ًاخز بشواًخه ؤم ل؟.
ؤن الخذًث اإلازيىس مدؼ اقتراء وحاء لخهىٍت مىنل مػاوٍت في بزاسة ؤهل الشام
ويعب مشاغشهم هدى نػُت غشمان  ،وجدشُذهم لخىع الخشب غذ ألامام غلي بً ؤبي
ؾالب( ،)بذجت ؤخز الشإس ،يما ؤن الىػمان بً بشحر ()83الزي خذزخه العُذة غاجشت
بالخذًث وبذوسه ههله بلى مػاوٍت هى مً اإلاىالحن إلاػاوٍت ولبجي ؤمُت ُ
وغشف غىه اللػب
غلى وجش مشاغش ؤهل الشام خُىما ًان ًخؿب بهم خامال مػه نمُظ غشمان اإلالىر بذمه،
ونُل ؤًػا ؤضابؼ صوحخه هاثلت بيذ الكشاقطت ،قُبٍي ُوٍبٍي مػه ؤهل الشام( ،)84ولشَ
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ؤن مشل هزه ألاخادًث اإلاىغىغت حػؿي مطذانُت لدغاءاث مػاوٍت وششغُت جمشده
وخشوحه غً ؾاغت الخلُكت الششعي ؤلامام غلي( ، )بل وونىف ؤهل الشام بلى حاهبه.

وخالُ اإلاىاحهاث الػعٌشٍت بحن حِش ؤلامام غلي( ، )وحِش مػاوٍت ًان
الىغاغىن ًشحرون خماط حِش الشام باغخباسهم ًمشلىن مػعٌش الخو وهم ًخىغىن
خشبا غذ ؤهل الػالُ والظلم والباؾل ،قهذ سوي حبحر بً هكحر()85ؤهه ناُ " :يىا
مػعٌشًٍ مؼ مػاوٍت قهام مشة بً يػب( )86قهاُ :اما وهللا لىل شخيء ظمػخه مً سظىُ
هللا( )ما نمذ هزا اإلاهام ،ناُ :قلما ظمؼ مػاوٍت ريش سظىُ هللا ( )ؤحلغ الىاط،
ناُ :خُىما هدً حلىط مؼ سظىُ هللا( )ؤر ّمش بىا غشمان بً غكان غلُه مشحال(،)87
ناُ :قهاُ سظىُ هللا( )لخخشحً قخىت جدذ سحلي-ؤي مً جدذ نذمي -وهزا ًىمئز ومً
ؤجبػه غلى الهذي ،ناُ :قهام غبذ هللا بً خىالت الاصدي مً غىذ اإلاىبر قهاُ :بهَ
لطاخب هزا؟ ناُ :وػم ،ناُ :اما وهللا بوي لخاغش رلَ اإلاجلغ ،ولى يىذ ؤغلم ؤن لي في
الجِش مطذنا لٌىذ ؤوُ مً جٍلم قُه.)88( "..
وحاء ؤن هزا الخذًث ًان خالُ خشوب مػاوٍت مؼ الامام غلي( )بػذ مهخل غشمان
ظىت (37هـ657 /م) ،وؤن مشة بً يػب خُىما ظمؼ نىُ سظىُ هللا( )ؤخز بمىٌب
غشمان ختى بِىه لشظىُ هللا ()لُخإيذ بإهه هى مً نطذه الشظىُ( )بالهىُ " :هزا
(.)89

ومً ؤجبػه غلى الهذي"

ًان مشة بً يػب ؤخذ الىغاغحن وؤساد ؤن ًُظهش بإن ؤلامام غلي ()غلى الباؾل،
ومػاوٍت غلى الخو ألحل جدكحز ؤهل الشام غلى جإًُذ مػاوٍت في مهاجلت ألامام
غلي( ،)91()ولم ًًٌ وغؼ الخذًث نذ جم دون جشجِب معبو مً نبل مػاوٍت بر ؤن
الخذًث سواه مشة البهضي في مٍان مىاظب ألحل ؤن ٌعمؼ الخذًث حمُؼ اإلاىحىدًً في
مػعٌش مػاوٍت ،وفي ونذ ًان قُه مػاوٍت ًخىع ضشاع غعٌشي مؼ ؤلامام غلي()
وهى بإمغ الخاحت بلى الذغم والخإًُذ لُظهش ؤمام ؤهل الشام بإهه ضاخب خو ومً اجبػه
غلى الهذي ،واشترى مػهم غبذ هللا بً خىالت لٌُىن شاهذ ضذم غلى مضاغم مشة البهضي
قُما سواه غً سظىُ هللا( )بشإن غشمان ،ألهه ًان خاغشا آهزاى ؤًػا وظمؼ نىُ
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الشظىُ( )بدو غشمان ،ولػل ما ًٌشل غلم مػاوٍت وجذخله في ضُاؾت الخذًث ؤهه
ّ
وقش قشضت ؤلاغالن غً الخذًث  ،قدُىما نام مشة البهضي لُخبرهم بما ظمؼ غً سظىُ هللا
()بادس مػاوٍت الى شذ اهدباه الخػىس وحمؼ ؤرهانهم لعماع سواًت مشة البهضي قإحلعهم
وقسر اإلاجاُ إلاشة بإن ًذلي بالخذًث بهذوء والىاط ٌعمػىن نىله.
وؤخز مػاوٍت ًيهئ ؤرهان ؤهل الشام بلى ؤن اظخدىاره غلى الخٌم ًان في بؾاس ششعي،
ُ
جاسة غً ؾشٍو الخيبا له باإلالَ والعلؿت ،وجاسة ؤخشي بالضغم ؤن رلَ ًان ؤمشا مهذسا مً
العماء بخكىٍؼ بلهي ،وزالشت بالدغاء ؤن سظىُ هللا( )نذ بششه ؤو ؤوصخى له بزلَ،
وسابػت بجػل ألامش نذ اهخهل الُه بطُؿت الاخخُاس والخػُحن مً نبل الخلُكت العابو
ُ
الامام غلي بً ؤبي ؾالب ()هكعه ،ووقو هزا الاججاه اقخػلذ له ؤخادًث وسواًاث،
()91

هزيش مجها ما حاء في نػُت بتهام الكايه بً اإلاؿحرة

لضوحخه هىذ بيذ غخبت –نبل

صواحها مً ؤبي ظكُان -بالخُاهت الضوحُت ،وبػذ ؤن لجإوا الى ؤخذ الٌهان مً ؤحل
الٌشل غً خهُهت ألامش وخعبما ًان مػشوقا وظاثذا غىذ الػشب نبل ؤلاظالم في جدٌُم
الٌهان ؤو الػشاقُحن( ، )92ؤيذ لهم الٍاهً بشاءة هىذ بيذ غخبت مً التهمت وناُ لها" :
ؤنهضخي ؾحر سسخاء()93ول صاهُت ،وظخلذًً ملٍا ًهاُ له مػاوٍت" ،قما ؤن ظمؼ الكايه
بهىُ الٍاهً ختى نهؼ وؤخز بُذ هىذ ،بل ؤنها سدجه وهترث ًذها مً ًذه ونالذ " قى هللا
ّ
ألخشضً غلى ؤن ًٌىن رلَ مً ؾحرى" ،قتزوحها ؤبى ظكُان مً بػذه وؤهجبذ مىه
(.)94

مػاوٍت

قالشواًت خٌُذ بخكاضُل ؾىٍلت واتهاماثً ،ل رلَ مً ؤحل جبرًش ؤمش وضىُ هىذ
للٍاهً لُؿلػها بإنها ظخلذ ملَ ،وخذد اظمه مػاوٍت ولِغ ظىاه ،قإهجبخه مً ؤبي
ظكُان ولِغ مً الكايه ،قمػاوٍت وقو هزا الخيبا ملَ ؤو خايم نبل ؤن جلذه ؤمه ،بل
نبل ؤن جشجبـ ؤمه هىذ بإبُه ؤبي ظكُان ،ولى لم ًًٌ الىبي مدمذ( )خاجم ألاهبُاء ،
لصر الهىُ بإن الٌهان جيباا بيبىة مػاوٍت وهى ل ًضاُ في ظهش ؤبُه.
وقُما ًخػلو باألخادًث اإلاىغىغت بخىلي مػاوٍت الخٌم وقو اإلاىظىس ألالهي ،قهذ سوي
غشوة بً الضبحر غً العُذة غاجشت بإن مػاوٍت نذم ًىما غلى سظىُ هللا( )وًان غىذ ؤم
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خبِبت ،قهاُ له الشظىُ( .. " :)يُل بَ لى نذ نمطَ ٌػجي الخالقت ،قهامذ ؤم
خبِبت قجلعذ بحن ًذًه قهالذً :ا سظىُ هللا( )وؤن هللا مهمظ ؤخي نمُطا ،ناُ:
وػم ،ولًٌ قُه هىاث وهىاث وهىاث ،قهالذ ًا سظىُ هللا( )قإدع له ،قهاُ :اللهم
ُ
وحىبه الشدي ،وؤؾكش له في ألاخشي وألاولى " ( ،)95قالشظىُ( )بشش مػاوٍت
ؤهذه بالهذي،
بالخالقت وهبإه بما ظُالنُه مً اإلاشاًل والخطىم ،زم دغا له باإلاؿكشة والهذي ،والىطش
غلى ألاغذاء ،والخالقت هىا ؤجذ إلاػاوٍت بةسادة بلهت قلى ًان هزا الخذًث صخُدا قلمارا
لم َ
ًشو غً ؤم خبِبت وهي التي شهذث الىانػت وظمػذ الشظىُ( )وظإلخه بىكعها
وؾلبذ الذغاء ألخحها ،وبالؿبؼ قإن واغعي الخذًث ًان هذقهم بًهاع ألازش في هكىط
ظامػُه ،قلى سوي غلى لعان ؤم خبِبت ؤو غً مػاوٍت هكعه ألزاس رلَ الشٌىى والشبهاث
ولهُل يُل ومتى وؤًً ظمؼ غشوة الخذًث مجهما ،لزلَ وعبه غشوة بلى غمخه العُذة
غاجشت لُىاُ الخذًث مطذانُت وشهشة ،يما ؤن الخذًث ؤظهش مىنل العُذة غاجشت
ّ
اإلااٍذ واإلاعاهذ إلاػاوٍت واإلاهش بششغُت خٌمه ،ولٌىه ؤؾكل واغػىا الخذًث ؤلاحابت غً
العااُ آلاحي وهى ؤًً ًاهذ العُذة غاجشت ًىمها ؟  ،هل ًاهذ جهل غلى باب ؤم خبِبت
جدىطذ غلحها وغلى سظىُ هللا( )ختى ؤلهذ العمؼ بالخذًث وبادسث بلى سواًخه؟ زم إلاارا
جشو الخذًث هزا مً نبل خُىما جىلى الخٌم ؤبى بٌش ومً بػذه غمش وغشمان ،ولم
لم ِ
ًظهش هزا الخذًث بل في ؾػىن خالقت الامام غلي( ، )ؤو قُما بػذ خُىما اظخىلى
مػاوٍت غلى الخٌم ،قةرا ًاهذ هزه وضُت الشظىُ( )وبةسادة العماء قمً الاحذس بها ؤن
جيشش هزا الخذًث لُػلم به اإلاعلمىن وخاضت خُىما حشي ما حشي في العهُكت
ظىت(11هـ 632 /م) ،يما ؤن مػاوٍت لم ًؿالب بدهه آهزاى ول وػلم ما ظبب ظٌىجه غً
رلَ؟ قاألمش لِغ بل اقتراءاث اقخػلها غشوة بً الضبحر ووعبها بلى غمخه العُذة غاجشت
يزبا وبهخاها ،وخاضت قُما ًخػلو باألخادًث التي جهىي مىنل مػاوٍت وحسخيء لإلمام
غلي( ،)إلاا غشف غً غشوة بؿػه لإلمام( )واهدشاقه غىه( ،)96قػال غً يىهه مً
بؿاهت مػاوٍت ومً اإلاهشبحن بلُه(.)97
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وسوي ظػُذ بً غمشو بً ظػُذ بً الػاص()98غً ؤبي هشٍشة ؤن مالَ بً ؤوغ ًان
ّ
ًىضخىء سظىُ هللا( )بذل مىه ،قشقؼ
ًىما مشٍػا قإخز مػاوٍت الاداوة مىه ،وؤخز
الشظىُ( )سؤظه بلُه مشة ؤو مشجحن وهى ًىغإ قهاًُ " :ا مػاوٍت ؤن ولُذ ؤمشا قإجو
هللا ،وؤغذُ ،ناُ :قما صلذ ؤظً ؤوي مبخل ٍبػمل لهىُ سظىُ هللا ( )ختى ابخلُذ"(،)99
ونُل ؤن مػاوٍت ًان داثما ًهىُ " :ما صلذ ؤؾمؼ في الخالقت مىز ناُ لي سظىُ هللا()

ًا مػاوٍت ؤن ملٌذ قإخعً"( ،)111قاإلاعإلت واضخت ،قىغؼ هزا الخذًث حاء لخإيُذ
ؤخهُت وششغُت مػاوٍت بالخٌم بػذ ؤن بششه الشظىُ( ،)وؤوضاه بالػذُ وؤلاخعان،
ويشل له غما ظُالنُه مً ضػىباث ومدً ،لزلَ قإن مؿامؼ مػاوٍت لم جإث مً قشاؽ
وبهما امخشال لهىُ الشظىُ ( ،)ؤل ؤن العجُب في الخذًث ؤن ًُبلـ الشظىُ( )مػاوٍت
بالخالقت ؤزىاء ما ًان ًىغئه  ،ؤقال ًىحذ مٍان مىاظب لألدلء بهزا الهىُ والىضُت
اإلاهمت ؟ وإلاارا العشٍت ،ختى ؤن مػاوٍت وخذه مً ظمؼ الخذًث ار لم ًًٌ شخظ آخش
بجاهبه؟ وألاعجب مً رلَ ؤن الشظىُ( )باٌؼ ؤلامام غلي( )في ؾذًش خم في ( 18ري
الدجت) ظىت(11هـ631/م) بػذ اظخٌماُ قشٍػت الدج في حجت الىداع ،ونُل ؤن ؤغذاد
الدجُج بلـ هدى غششة ألاف خاحا  ،قاإلغالن غً بُػت ؤلامام غلي(ً )اهذ غامت وفي
مٍان غام وبدػىس حمؼ يبحر مً اإلاعلمحن ًان ؤخذهم غمش بً الخؿاب الزي ناُ لإلمام
غلُا( " :)بخ بخ لَ ًا ابً ؤبي ؾالب ؤضبدذ مىلي ومىلى ًل معلم ،)111("..وسوي
بلكظ آخش " بخ بخ لَ ًا غلي ؤضبدذ مىلي ومىلى ًل مامً ومامىت بلى ًىم
الهُامت"( )112وسؾم رلَ قهذ ؤهٌش يباس الصخابت خذًث الشظىُ( )وبُػت ؤلامام)(،
في الىنذ الزي ؤظهش الخذًث اإلاخخلو بشإن مػاوٍت نبىل وؤهدشاسا ول ظُما في ؤوظاؽ
بجي ؤمُت وؤهالي الشام بذلُل ؤهه مشوي غً ظػُذ بً غمشو بً ظػُذ ألامىي.
وفي خذًث آخش ٌشحر بلى جبلُـ الشظىُ( )إلاػاوٍت بالخٌم ،قهذ سوي غً غبذ هللا بً
دًىاس( )113غً ابً غمش ؤهه ناُ " يىا غىذ سظىُ هللا( )قهاُ لُلحن بػؼ مذاثً الشام
سحل غضٍض مىُؼ هى مجي وؤها مىه ،قهاُ له سحل :مً هى ًا سظىُ هللا( ،)ناُ سظىُ
هللا( )بهػِب ًان بُذه في نكا مػاوٍت في هزا "(. )114
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ؤما ما ًخظ ظىذ الخذًث قهذ ريش ؤهه خذًث مىغىع ومىٌش( ،)115يما ؤن متن
الخذًث ًٌشل غً الىغؼ والاقتراء ،قالشظىُ لم ًدذد مشل هزه اإلاجزلت(هى مجي وؤها
مىه) ،بل آلُ بِخه ،قٍاهذ العُذة قاؾمت الضهشاء(غلحها العالم) بػػت سظىُ
هللا( ، )116()وناُ غً الامام الخعحن(" )خعحن مجي وؤها مىه"( ،)117زم إلاارا لم
ًطشح الشظىُ( )غلىا باظم مػاوٍت بل خُىما ظإله سحل ل وػلم مً هى ،وًان حىاب
سظىُ هللا( )مً خالُ ؾمض نكا مػاوٍت بهػِب ُلُػلم رلَ الشحل وخذه ،ؤو سبما مً
ًان بهشبه قهـ ؤهه ًهطذ مػاوٍت ولم ٌػلً الشظىُ( )غً ؤمش مهم يهزا وهى ٌعخهبل
وحه مػاوٍت وغلى معمؼ ومشؤي مً اإلاعلمحن وفي مدكل غام ،ؤو سبما يباس الصخابت
لِشهذوا غلى نىله.
وفي مجاُ الاخخُاس والخػُحن ُ
دظذ سواًت مىغىغت ؤوسدها ابً غعايش ،حاء قحها ؤن
ؤلامام غلي بً ؤبي ؾالب( )خؿب بإهل الٌىقت وؤغلً ؤمامهم ؤخخُاسه إلاػاوٍت خلُكت
مً بػذه " ...ولخشحً ما في غىهي إلاػاوٍت بً ؤبي ظكُان ،لهذ اظخٌخبه سظىُ( )وؤها
حالغ بحن ًذًه ،قإخز الهلم قجػله في ًذه ،قلم ؤحذ مً رلَ بر غلمذ ؤن رلَ لم ًًٌ
مً سظىُ هللا( )وًان مً هللا غضوحل"( )118قاإلمام غلي (ً )شي اظخدهام مػاوٍت
بإن ًلي ألامش مً بػذه ،ألهه ًان ًاجبا لشظىُ هللا( )وقو بسادة هللا حػالى وجكىٍػه ،بر ل
اغتراع غلى بسادة الباست ظبداهه وحػالى ،ولى ًان ألامش مً نبل الشظىُ( )ألخذر رلَ
في نلب ؤلامام( )شِئا هدى مػاوٍت سبما خعذا ؤو ؾحره ،ؤو هدى رلَ ،قجاء بغالن
ألامام غلي( )ؤمام ؤهل الٌىقت " ألخشحً ما في غىهي إلاػاوٍت بً ؤبي ظكُان" ،وهزا
سدا غلى اظخخالف ؤلامام الخعً( )بالىظ والىضُت ،وبالؿبؼ قةن هزه الشواًت
ظخالقي نبىل بحن اهل الشام الزي ل ٌػلمىن بدهُهت ألامىس وما ًان ًهىله ألامام
غلي( )بخؿبه في الٌىقت ،وؾاإلاا ههل لهم مػاوٍت ؤًارًب واقتراءاث وجمًٌ مً
ُ
جمشٍشها في بالد الشام ؤمشاُ الٌخاب الزي اقخػل غلى لعان نِغ بً ظػذ( )119ظىت
(36هـ656 /م)وًان آهزاى والُا لإلمام غلي( )غلى مطش ،وؤيذ في الٌخاب جشى نِغ
إلاػعٌش ؤلامام غلي( )والخدانه بمػعٌش مػاوٍت ماٍذا لكٌشة ؤخز زإس غشمان(. )111
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اخلامتة:

جبحن مً خالُ مػؿُاث البدث ان الامىٍحن وغلى ساظهم مػاوٍت بً ابي ظكُان هجر
الى خذ ما في اظخهؿاب ؤهل الشام الى حاهبه وحػلهم الهىة الػاسبت التي جذاقؼ غً
الذولت الامىٍت مً خالُ ما ؾشظه في هكىظهم مً نُم ومخبيُاث قٌشٍت مشسها غً ؾشٍو
وغػه لالخادًث والشواًاث اإلالكهت التي ؤساد مً وسائها يعب نىاغاث اهل الشام
بخطىص بجي امُت وغذم نبىلهم ألي قػُلت ومٍاهت ًمًٌ ان جظهش غىذ ؾحرهم معخؿال
بزلَ يىن اهل الشام خذًثي غهذ باإلظالم ،وبزلَ جمًٌ مػاوٍت مً ان ًهىؼ اهل
الشام بإن الامىٍحن ؤخو ؤن ًدبػىا ألنهم ألانشب والاخب الى سظىُ هللا( ، )وهٌزا
اضبذ ؤهل الشام غلى نىاغت جامت بجمُؼ ما حاء به مػاوٍت مً ؾشوخاث وؾاًاث
ظُاظُت مضحها بالخطىساث الكٌشٍت التي ظاهمذ معاهمت قػالت في جػلُل ؤهل الشام
واحجبذ غجهم سئٍت الخهُهت التي ؾاإلاا ؾُبها ألامىٍحن غجهم.
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اهلوامش-:

( )1ابً شبه  ،جاسٍخ اإلاذًىت ،ج ،4ص1299-1298؛ الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،3ص411-399
( )2الىانذي ،اإلاؿاصي ،ج ،1ص213-199؛ الُػهىبي ،جاسٍخ ،ج ،2ص164 ،48-47
()3ؾاسم مدمذ الػضام ،الخؿاب الامىي ،ص 6-4
( )4ابً ابي الخذًذ ،ششح ههج البالؾت ،ج ،11ص45
()5ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو،ج ،39ص125
( )6الزهبي :محزان الاغخذاُ في ههذ الشحاُ  ،ج ،1ص211
( )7الؿبراوي ،اإلاعجم الٌبحر ،ج ،8ص218؛ اإلاىزسي ،الترؾُب والترهُب،ج ،3ص215
( )8ؤبً ماحه ،ج ،1ص41
( )9الترمزي ،ظجن الترمزي ،ج ،5ص288
( )11الؿبراوي ،اإلاعجم الٌبحر  ،ج ،22ص437؛ الطالحي الشامي ،ظبل الهذاًت والششاد ،ج،11
ص36
( )11الخايم الىِعابىسي ،اإلاعخذسى ،ج ،4ص49؛ اإلادب الؿبري ،الشٍاع الىػشة ج ،3ص11
( )12ؤبً شهش آشىب ،مدمذ بً غلي(ث588هـ) :مىانب آُ ؤبي ؾالب  ،ج ،3ص124
( )13قشاث الٌىفي ،جكعحر قشاث الٌىفي322-321 ،
( )14الخؿُب البؿذادي ،جاسٍخ بؿذاد،ج ،9ص471؛ ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو،ج،39
ص119
( )15ؤبً ؤبي غاضم ،العىت ،ص576-575؛ الؿبراوي ،معىذ الشامُحن،ج ،3ص52-51؛ ابً
غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،45ص453
( )16الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،3ص128
( )17ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص98؛ ؤبً حجش الػعهالوي  :لعان اإلاحزان ،
ج ،4ص25
( )18ؤخمذ بً خىبل  ،معىذ ؤخمذ ،ج ،3ص32
( )19الطذوم ،مً ل ًدػشه الكهُه،ج ،4ص125؛ الىىوي ،اإلاجمىع ،ج ،21ص244
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( )21غبذ هللا بً بعش اإلااصوي،يىِخه ؤبى ضكىانٌ ،ػذ مً ؤصخاب سظىُ هللا( ،)6شاسى في
قخىح الشام وظًٌ قحها ،شاسى مؼ مػاوٍت في ؾضو الشوم ،جىفي في الشام ظىت(88هـ) ،وهى ؤبً
ؤسبؼ وحعػحن ظىت ،للمضٍذ ًىظش :ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًً دمشو  ،ج ،27ص 143 ،139
( )21الؿبراوي ،معىذ الشامُحن،ج ،2ص161؛ ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص86
( )22ؤبً الجىصي :اإلاىغىغاث  ،ج ،2ص19
( )23الٌىاوي ،ججزًه الششَػت  ،ج ،2ص16
(ُ )24خمُذ الؿىٍل :هى ُخمُذ بً جحروٍه ،وٌٍجى ؤبا غبُذة ،ونُل خمُذ بً غبذ الشخمً وٍهاُ
خمُذ بً داود  ،ونُل خمُذ بً ؾشخان مىلى ؾلخت الؿلخاث ،اإلاىلىد في البطشة ظىت (68هـ)،
جىفي ظىت (143هـ)ًىظش :ؤبً غذي  ،الٍامل في غػكاء الشحاُ،ج ،2ص268-267؛ ؤبً خبان
البعتي ،مشاهحر ؤغالم ألامطاس ،ص151-151
( )25ببشٍض  :الزهب الخالظ مً الخبث والشىاثب ،ونُل هى الخلي الطافي مً الزهبً ،ىظش:
الضمخششي ،ؤظاط البالؾت ،ص42؛ ؤبً مىظىس ،لعان الػشب ،ج ،5ص311
( )26ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص72-71
( )27ؤبً خبان البعتي ،مشاهحر ؤغالم ألامطاس ،ص151
( )28الؿبهاث الٌبري ،ج ،7ص252
( )29اإلاىغىغاث ،ج ،2ص16
( )31غشوة بً الضبحر بً الػىام بً خىٍلذ الهششخيًٌ ،جى ؤبى غبذ هللا  ،مً قههاء ؤهل اإلاذًىت ،
ٌػذ مً الىاقذًً غلى البالؽ الامىي ،قهذ وقذ غلى مػاوٍت وغبذ اإلالَ بً مشوان وغلى الىلُذ
بً غبذ اإلالَ  ،جىفي ظىت ( 73هـ)ً ،ىظش :ابً غعايش  ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،41ص ،237
241
( )31الؿبراوي  :اإلاعجم ألاوظـ ،ج ،2ص233؛ ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو،ج،59ص69
( )32ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص74
( )33صٍذ بً زابذ بً الطخاى بً خاسزت بً صٍذ مً بجي الخاسر بً الخضسجًٌ ،جى ؤبا ظػُذ
ونُل ؤبا خاسحتٌُ ،ػذ -غىذ البػؼ -مً الكههاء الاغالم ،جىفي ؤًام خٌم مػاوٍت بً ؤبي ظكُان
ظىت (45هـ) ،ونُل ظىت(51هـ)ً ،ىظش :ؤبً خبان ،مشاهحر غلماء ألامطاس ،ص29
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( )34صٍذ بً ؤسنم بً صٍذ بً نِغ الاهطاسي الخضسجي ،يىِخه ؤبى غمش  ،ونُل ؤبى غامش ونُل ؤبى
ظػذ ؤو ظػُذ ،سوي غً ؤبً غباط وغً ؤوغ بً مالَ ،نُل ؤهه شهذ مؼ الىبي( )6ؤؾلب
مػاسيه وظشاًاهٌُ ،ػذ مً ؤصخاب الامام غلي( ، )7وشهذ مػه ضكحن ظًٌ الٌىقت ،جىفي بػذ
اظدشهاد الامام الخعحن( )7بكترة نلُلت ،ونُل جىفي ظىت(68هـ)ً ،ىظش ،ؤبً الازحر ،ؤظذ الؿابت،
ج ،2ص221

ُ
( )35خىظلت بً الشبُؼ بً ضُكي بً سباح الخُمي ألاظُذيًٌ ،جى ؤبى سبعي الخُميٌُ ،ػذ مً يخاب
الىبي ،شهذ خشوب قخذ الػشام ،وقخذ الشام ،ظًٌ الٌىقت ،وسخل غجها ؤًام الامام غلي( )7الى
الشام ً ،ىظش :ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،15ص323-322
( )36ؤبً ؤبي الخذًذ ،ششح ههج البالؾت ،ج ،1ص338
( )37الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،3ص123
( )38الىباؾي البُاضخي ،الطشاؽ اإلاعخهُم ،ج ،3ص46
()39غلي الٌىساوي ،حىاهش الخاسٍخ،ج ،2ص136
( )41الٌىاوي ،ججزًه الششَػت ،ج ،2ص21
( )41الٌىاوي ،ججزًه الششَػت  ،ج ،2ص23
( )42ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،3ص127
( )43ظحر اغالم الىبالء ،ج ،3ص131
( )44الزهبي ،ظحر اغالم الىبالء ،ج ،3ص131
( )45بسخام بً ؤبشاهُم بً مخلذًٌ ،جى ؤبا ٌػهىب الخىظلي اإلاشوصي ،اإلاػشوف بإبً ساهىٍه،
مً الػلماء الاغالم ،جىهل بحن الػشام والدجاص والُمً والشام في ؾلب الػلم ووششه ،وناُ غىه
ؤبً خىبل ل اغشف ألبً ساهىٍه مشُل في ؤهل الػشام ،للمضٍذ ًىظش :الخؿُب البؿذادي ،جاسٍخ

بؿذاد ،ج ،6ص348-343
( )46الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء،ج ،3ص132؛ الكخجي ،جزيشة اإلاىغىغاث  ،ص111
( )47ؤبً خلٍان ،وقُاث الاغُان ،ج ،1ص78-77؛ الُاقعي ،مشآة الجىان ،ج ،2ص118
( )48الشملت :مذًىت غظُمت مً مذن الشام جهؼ في قلعؿحن ،وحػذ مً سباؽ اإلاعلمحن في
الشامً ،ىظشً :انىث الخمىي ،معجم البلذان ،ج ،3ص69
( )49ؤبً خلٍان ،وقُاث الاغُان  ،ج ،1ص77
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( )51الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،3ص128

( )51ام خشام بيذ ملخان بً خالذ بً صٍذ مً بجي الىجاس ،صوحت غبادة بً الطامذ وخالت
ؤوغ بً مالَ ،جىقُذ ؤزىاء معحرها مؼ صوحها لؿضو الشومً ،ىظش :ؤبً ظػذ ،الؿبهاث الٌبري،
ج ،8ص435
( )52ؤبً خىبل ،معىذ ؤخمذ ج ،6ص 423،361؛ مطػب الضبحري ،وعب نشَش،ج ،4ص-124
125؛ البخاسي ،صخُذ البخاسي ،ج ،3ص ،213 ،211ج ،7ص141
( )53البالرسي ،قخىح البلذان ،ج ،1ص181؛ الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،3ص315
( )54البخاسي ،صخُذ البخاسي ،ج ،3ص232؛ الخايم الىِعابىسي ،اإلاعخذسى ،ج ،4ص556
( )55ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،21ص432
( )56ؤبً حجش الػعهالوي :قخذ الباسي  ،ج ،6ص74؛ الػُجي ،غمذة الهاسي  ،ج ،14ص199
( )57حػكش مشجضخى الػاملي ،الصخُذ مً ظحرة الىبي ،-6-ج ،14ص 13-12؛ غلي الٌىساوي،
حىاهش الخاسٍخ ،ج ،3ص338-332
( )58الػالء بً الخػشمي ،وؤظم الخػشمي غبذ هللا بً غباد ،مً ؤهل الُمً ،وله
الىبي(،)6ؤظخمش في مىطبه ختى خالقت غمش بً الخؿابٌ ،ػذ مً الهادة الصجػان ،جىفي
ظىت(14هـ)ً ،ىظش :ؤظذ الؿابت ،ؤبً ألازحر ،ج ،4ص7
( )59الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،3ص178-176؛ معٌىٍه ،ججاسب ألامم  ،ج ،1ص371
( )61الاصسقي ،ؤخباس مٌت  ،ج ،1ص199؛ ؤبً نخِبت الذًىىسي ،الامامت والعُاظت ،ج ،2ص19
( )61الُػهىبي ،جاسٍخ ،ج ،2ص251؛ الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،4ص371
( )62ؤبً حجش الػعهالوي ،ؤلاضابت،ج ،2ص92-91
( )63ؤبً حجش الػعهالوي  ،ؤلاضابت ،ج ،2ص92
( )64وادي وج  :وهى وادي في ؤساضخي نبُلت زهُل بُجها وبحن مٌت ؤزىا غشش قشسخً ،ىظشً :انىث
الخمىي ،معجم البلذان ،ج ،4ص9
( )65الزهبحن ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،2ص118
( )66الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء ،ج ،2ص118
( )67الزهبي ،ظحر ؤغالم الىبالء  ،ج ،3ص477؛ ؤبً يشحر ،البذاًت والجهاًت ،ج ،8ص283
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( )68ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،57ص238؛ الزهبي ،ظحر اغالم الىبالء  ،ج،3
ص477
( )69ؤبً ظػذ ،الؿبهاث الٌبري ،ج ،5ص225-224؛ ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج،37
ص123؛ ؤبً ؤبي الخذًذ ،ششح ههج البالؾت ،ج ،16ص64
( )71ابً غبذ البر ،الاظدُػاب ،ج ،4ص1795؛ ؤبً خمذون ،الخزيشة الخمذوهُت ،ج،3
ص1947؛ ؤبً الجىصي ،اإلاىخظم ،ج ،6ص41
( )72اإلاعػىدي ،مشوج الزهب ،ج ،2ص232
()73ؤبً نخِبت الذًىىسي ،ؤلامامت والعُاظت ،ج ،2ص22
( )74البالرسي ،ؤوعاب الاششاف،ج ،5ص382
( )75سبُػت بً ظُل اإلاػاقشي اإلاطشي ،جابعي وضكه ؤهل الجشح والخػذًل بالػػل وسواًت
ُ
اإلاىايحر وممً ل ًإخز بدذًثهم ،جىفي ظىت (121هـ) للمضٍذ ًىظش :الزهبي ،محزان الاغخذاُ،ج،2
ص43
( )76ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو  ،ج ،39ص183؛ الطالحي الشامي ،ظبل الهذاًت ،ج،1
ص286
( )77الزهبي ،محزان الاغخذاُ ،ج ،2ص44-43
( )78ؤبً خىبل ،معىذ ؤخمذ بً خىبل  ،ج ،6ص 87-86؛ ؤبً شبه  ،جاسٍخ اإلاذًىت ،ج، 3
ص1167؛ ؤبً خبان البعتي ،صخُذ ؤبً خبان ،ج  ،15ص346؛ الٌالعي ،الايخكاء ،ج،2
ص624
( )79ؤبً خىبل ،معىذ ؤخمذ بً خىبل ،ج ،6ص87؛ الؿبراوي ،معىذ الشامُحن ،ج ،3ص131
( )81الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،3ص477؛ ؤبً ؤغشم الٌىفي ،الكخىح ،ج ،2ص437
( )81اإلاكُذ ،الجمل ،ص76-75
( )82ؤبً ؤبي الخذًذ  ،ششح ههج البالؾت ،ج ،17ص232
()83الىػمان بً بشحر
( )84معٌىٍه ،ججاسب ألامم ،ج ،1ص466
( )85معٌىٍه ،ججاسب ألامم ،ج ،1ص466
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( ) 86حبحر بً هكحر الخػشميًٌ ،جى ؤبا غبذ الشخمً اظلم في غهذ ؤبي بٌش ،ؤي ممً جإخش
بظالمه ،جىفي ظىت (81هـ)ً ،ىظش :ابً ظػذ ،الؿبهاث الٌبري ،ج ،7ص441
( )87مشة بً يػب العلمي البهضي ،مً ؤهل البطشة ،ظًٌ الشام وجدذًذا في ألاسدن واظخهش
قحها ،جىفي ظىت(57هـ)ً ،ىظش :اإلاضي ،تهزًب الٌماُ ،ج ،24ص198-197
( )88مشحال :غشب مً زُاث الىشخي ،ونُل ؤنها مً ُ
البرد الُماهُتً ،ىظش :الجىهشي ،الصخاح،
ج ،5ص1818؛ ابً الازحر ،الجهاًت في ؾشٍب الخذًث ،ج ،4ص315
( )89ؤبً خىبل ،معىذ ؤخمذ بً خىبل  ،ج،4ص 236؛ ؤبً شبت  ،جاسٍخ اإلاذًىت ،ج ،3ص1113
( )91الؿبراوي ،اإلاعجم الٌبحر ،ج317-316 ،2؛ ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،39ص
275-274
()91الدعتري ،ج ،11ص46
( )92الكايه بً اإلاؿحرة بً غبذ هللا بً غمش اإلاخضومي ،غم خالذ بً الىلُذ ،مً قصخاء نشَش
في الجاهلُتً ،ىظش :ؤبً خبِب ،اإلادبر ،ص175
()93حىاد غلي ،اإلاكطل ،ج ،5ص468
()94الشسخاء :اإلاشؤة سسخاء ؤي ل عجحزة لها ويإنها شبهذ بالعهم  ،ونُل ؤن الشسخاء حػجي
اإلاشؤة الهبُدتً ،ىظش :الكشاهُذي ،الػحن ،ج ،3ص139؛ ؤبً قاسط  ،معجم مهاًِغ اللؿت ،
ج19 ،2؛ الشػالبي ،قهه اللؿت وظش الػشبُت  ،ص 149
( )95ؤبً خبِب ،اإلاىمو ،ص111
( )96ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص69
( )97ؤبً ؤبي الخذًذ ،ششح ههج البالؾت ،ج ،4ص64-63
()98ؤبً ظػذ ،الؿبهاث الٌبري ،ج ،5ص178
( )99ظػُذ بً غمشو بً ظػُذ بً الػاص بً ظػُذ بً الػاصًٌ ،جى ؤبا غىبعت وٍهاُ ؤبى
غشمان الهششخي ألامىي ،شهذ ونػت مشج ساهـ ،ؤخشحه غبذ اإلالَ بً مشوان الى الدجاص بػذ ؤن
نخل ؤبُه ،زم ظًٌ الٌىقتً ،ىظش :ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،21ص255-254
( )111ؤبً حجش الهُشمي ،مجمؼ الضواثذ ،ج ،9ص355
( )111الؿبراوي :اإلاعجم ألاوظـ  ،ج ،5ص 344؛ ابً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج،59
ص111؛ ؤبً يشحر ،البذاًت والجهاًت ،ج ،6ص246
206

0202

مجلت آداب البصرة /العدد 91
()112ؤبً يشحر  ،البذاًت والجهاًت ،ج ،7ص386
( )113ؤبً ؤبي خاجم  ،الذس الىظُم ،ص269

ّ
( )114غبذ هللا بً دًىاس الػذوي ،مىلى غمش بً الخؿاب مً مكتي اإلاذًىت ،جىفي ظىت(127هـ)،
ًىظش :اإلاضي ،تهزًب الٌماُ ،ج ،14ص475
( )115ؤبً غعايش ،جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص91؛ ؤبً حجش ،لعان اإلاحزان ،ج  ،2ص213
( )116الزهبي ،محزان الاغخذاُ ،ج ،1ص495
( )117ابً خىبل ،معىذ اخمذ بً خىبل  ،ج  ،4ص5؛ اإلاكُذ ،ألامالي ،ص261
( )118الؿبراوي ،اإلاعجم الٌبحر ،ج ،22ص274؛ الىػمان اإلاؿشبي  ،ششح الاخباس ،ج ،3ص112؛
الخايم الىِعابىسي ،اإلاعخذسى ،ج ،3ص177
( )119جاسٍخ مذًىت دمشو ،ج ،59ص71
( )111نِغ بً ظػذ بً غبادة بً دًلم الاهطاسي ،الخضسجي ؤبً ظُذ الخضسجًٌ ،جى ؤبى زابذ،
ٌُػذ مً ؤصخاب سظىُ هللا( )6وؤهطاس الامام غلي( ،)7شهذ قخذ مطش  ،ولي مطش لػلي بً ؤبي
ؾالب ()7ظىت(36هـ) ،غشف غىه الضهذ والاًمان والٌشم والصجاغت ،جىفي ؤواخش خالقت مػاوٍت
بً ؤبي ظكُانً ،ىظش :الزهبي ،ظحر اغالم الىبالء ،ج ،3ص112
()111الؿبري ،جاسٍخ ،ج ،3ص554

أوالً املصادر االولية:
* ؤبً ألازحر ،غض الذًً ؤبي الخعً غلي بً ؤبي الٌشم (ث 631 :هـ 1232 /م )
 – 1أظذ الغابت في معشفت الصحابت (داس الىخاب العشبي – بيروث  /د .ث)
* ؤبً ألازحر  ،مجذ الذًً بً مدمذ ( ث  616 :هـ  1219 /م )
 -2النهاًت في غشيب الحذًث والاثش ( جحليم  ،طاهش احمذ الضاوي  ،محمىد محمذ الطىاحي ،
مؤظعت اظماعيليان – كم امللذظت /د.ث )
* ألاصسقي  ،مدمذ بً غبذ هللا ( ث 251هـ 864 /م)
 -3أخباس مىت وما حاء فيها مً أخباس ( جحليم ،سؼذي الصالح ملحغ ،أهدؽاساث الؽشيف
الشض ي – كم امللذظت1411 /هـ)
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* ؤبً ؤغشم الٌىفي  ،ؤبى مدمذ ؤخمذ بً ؤغشم ( ث  314 :هـ  927 /م )

 – 4هخاب الفخىح ( جحليم  ،علي ؼيري  ،داس ألاضىاء – بيروث 1412/هـ1991 /م )
* البخاسي  ،ؤبى غبذ هللا مدمذ بً بظماغُل بً ببشاهُم الجػكي ( ث  256 :هـ  869 /م )
 -5صحيح البخاسي ( داس الفىش – بيروث 1442 /هـ1981 /م )
* البالرسي  ،ؤخمذ بً ًدحى بً حابش ( ث  279 :هـ  892 /م )
 – 6أوعاب ألاؼشاف ( جحليم  ،محمذ باكش محمىدي  ،مؤظعت ألاعلمي – بيروث 1974/م)
 –7فخىح البلذان (جحليم  ،د.صالح الذًً املىجذ  ،مىخبت النهضت املصشيت – اللاهشة /د.ث)
* الترمزي  ،مدمذ بً غِسخى بً ظىسة (ث279هـ892 /م)
 -8الجامع الصحيح ( ظنن الترمزي) ( جحليم ،عبذ الشحمً محمذ عثمان  ،ط ،2داس الفىش
– بيروث 1983 /م)
* الشػالبي ،غبذ اإلالَ بً مدمذ الىِعابىسي( ث431هـ)
 -9فله اللغت وظش العشبيت ( جحليم ،فائض محمذ  ،ط ،2داس الىخاب العشبي – بيروث/
)1996
* ؤبً الجىصي  ،غبذ الشخمً بً غلي بً مدمذ ( ث  597 :هـ  1211 /م )
 – 14املىخظم في جاسيخ ألامم وامللىن ( جحليم  ،محمذ عبذ اللادس عطا  ،مصطفى عبذ اللادس
عطا  ،ساحعه وصححه  ،وعيم صسصوس  ،ط ،1داس الىخب العلميت  /بيروث 1992/م) .
 -11الىضاعىن ( جحليم ،عبذ الشحمً عبذ الشحمً محمذ عثمان  ،املىخبت العلفيت –
املذًىت املىىسة1966 /م)
* الجىهشي  ،بظماغُل بً خماد ( ث  393 :هـ  1112 /م )
 -12الصحاح جاج اللغت وصحاح العشبيت ( جحليم  ،أحمذ عبذ الغفىس عطا ،ط ،4داس العلم
للمالًين – بيروث 1987 /م)
* ؤبً ابي خاجم  ،حماُ الذًً ًىظل بً ابي خاجم اإلاشكشي ( ث  664 :هـ  1265 /م )
 – 13الذس الىظيم ( مؤظعت اليؽش إلاظالمي – كم املؽشفت  /د  .ث )
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* الخايم الىِعابىسي  ،ؤبى غبذ هللا مدمذ بً غبذ هللا بً خمذون ( ث  415 :هـ /
1114م )
 – 14املعخذسن على الصحيحين ( إؼشاف  ،عبذ الشحمً املشعش ي  ،داس املعشفت – بيروث /
د  .ث)
* ؤبً خبان البعتي  ،مدمذ بً خبان بً اخمذ ( ث  354 :هـ  965 /م )
 -15مؽاهير اعالم ألامصاس ( جحليم ،مشصوق علي إبشاهيم  ،داس الىفاء– اللاهشة  1411/هـ /
 1994م )
* ؤبً خبِب  ،مدمذ البؿذادي(ث245هـ859/م)
 -16املحبر ( مطبعت الذائشة  ،د.ن  /د .ث)
 -17املىمم في أخباس كشيؾ ( جحليم ،خىسؼيذ أحمذ فاسوق  ،داس صادس – بيروث /د.ث)
* ؤبً حجش الػعهالوي  ،شهاب الذًً ؤخمذ بً غلي ( ث  852 :هـ  1448 /م )
 –18فخح الباسي ؼشح صحيح البخاسي ( ط ، 2داس املعشفت – بيروث  /د  .ث ) .
 – 19لعان امليزان ( ط ، 2مؤظعت ألاعلمي – بيروث 1971 /م) .
ابً حجش الهُخمي ،هىس الذًً غلي ابً ابي بٌش( 817هـ1414 /م)
 -24مجمع الضوائذ ومىبع الفىائذ ( داس الىخب العلميت – بيروث)1988 /
* ؤبً ؤبي الخذًذ اإلاػتزلي  ،غبذ الخمُذ بً مدمذ بً مدمذ ( ث  656 :هـ  1258 /م )
 – 21ؼشح ههج البالغت (جحليم  ،محمذ أبى الفضل إبشاهيم  ،ط ،2داس إحياء الىخب العشبيت
– بيروث1967 /م)
* ؤبً خمذون  ،مدمذ بً الخعً بً مدمذ ( ث  562 :هـ  1166 /م )
 – 22الخزهشة الحمذوهيت ( جحليم  ،إحعان عباط  ،بىش عباط  ،داس صادس –
بيروث1996/م)
ؤبً خىبل  ،ؤبى غبذ هللا ؤخمذ ( ث  241 :هـ  855 /م )
 – 23معىذ إلامام أحمذ بً حىبل ( داس صادس – بيروث  /د  .ث )
* الخؿُب البؿذادي  ،ؤبى بٌش ؤخمذ بً غلي بً زابذ ( ث  463 :هـ  1171 /م )
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 – 24جاسيخ بغذاد ( جحليم  ،مصطفى عبذ اللادس عطا  ،ط ، 1داس الىخب العلميت – بيروث
) 1997 /
* ؤبً خلٍان  ،شمغ الذًً ؤبى الػباط ؤخمذ بً مدمذ ( ث  681 :هـ  1282 /م )
 – 25وفياث ألاعيان وأهباء أبىاء الضمان ( جحليم  ،إحعان عباط  ،داس الثلاف ـ ــت – بيروث /
د.ث)
* الزهبي  ،شمغ الذًً مدمذ بً ؤخمذ بً غشمان ( ث  748 :هـ  1347 /م )
 – 26ظير أعالم الىبالء ( أؼشف على جحليم الىخاب وأخشج أحادًثه  ،ؼعيب الاسهؤوط ،
ط ، 9مؤظعت الشظالت – بيروث 1993 /م) .
 –27ميزان الاعخذال ( جحليم ،محمذ علي البجاوي ،داس املعشفت – بيروث 1963/م).
* الضمخششي  ،ؤبى الهاظم مدمىد بً غمش ( ث  538 :هـ  1143 /م )
 – 28أظاط البالغت ( داس مطبعت الؽعب – اللاهشة 1964 /م) .
* ؤبً ظػذ  ،ؤبى غبذ هللا مدمذ بً ظػذ بً مىُؼ البطشي ( ث  231 :هـ  844 /م )
 – 29الطبلاث الىبري ( داس صادس – بيروث  /د  .ث )
* ؤبً شبه الىمحري  ،ؤبى صٍذ غمش بً شبه ( ث  262 :هـ  875 /م )
 – 34جاسيخ املذًىـت املىىسة ( جحليـم  ،فهيـم محمذ ؼلخـىث  ،داس الفىـش – كم املؽشفـت /
 1414هـ)
* ؤبً شهشآشىب  ،مشحر الذًً ؤبي غبذ هللا مدمذ بً غلي ( ث  588 :هـ  1192 /م )
 – 31مىاكب آل أبي طالب (جصحيح ،لجىت مً أظاجزة الحىصة ،املىخبت الحيذسيت – الىجف
ألاؼشف 1956 /م)
* الطالحي الشامي  ،مدمذ بً ًىظل ( ث  942 :هـ  1535 /م )
 –32ظبل الهذي والشؼاد (جحليم وحعليم ،الؽيخ عادل أحمذ ،علي محمذ معىض ،داس
الىخب العلميت – بيروث 1993 /م).
* الطذوم  ،ؤبى حػكش مدمذ بً غلي بً الخعحن بً بابىٍه ( ث  381 :هـ  991 /م )
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 – 33مً ال ًحضشه الفليه ( جصحيح وحعليم  ،علي أهبر غفاسي  ،ط ، 2مؤظعت اليؽش
إلاظالمي – كم املؽشفت 1444 /هـ)
* الؿبراوي  ،ؤبى الهاظم ظلُمان بً ؤخمذ ( ث  361 :هـ  971 /هـ )
 – 34املعجم ألاوظط ( جحليم ووؽش  ،كعم الخحليم بذاس الحشمين – اللاهشة  1995/م)
 – 35املعجم الىبير ( جحليم ،حمذي عبذ املجيذ العلفي ،ط 2مضيذة  ،داس أحياء التراث –
بيروث)1985 /
 -36معىذ الؽاميين ( جحليم ،حمذي عبذ املجيذ العلفي ،مؤظعت الشظالت – بيروث/
)1996
* الؿبري  ،ؤبى حػكش مدمذ بً حشٍش ( ث  311 :هـ  922 /م )
 – 37جاسيخ الشظل وامللىن ( مؤظعت ألاعلمي – بيروث  1983 /م )
* ؤبً ؤبي غاضم  ،غمشو بً مخلذ الشِباوي ( ث278هـ891 /م)
 – 38العىت ( ط ، 3املىخب إلاظالمي – بيروث1993 /م)
* ؤبً غبذ البر ً ،ىظل بً غبذ هللا بً مدمذ الىمحري ( ث  463 :هـ  1171 /م )
 – 39الاظديعاب في معشفت ألاصحاب ( جحليم ،علي محمذ البجاوي  ،داس الجيل – بيروث
1992/م)
* ؤبً غعايش  ،ؤبى الهاظم غلي بً الخعً ؤبً هبت هللا ( ث  571 :هـ  1175 /م )
 – 44جاسيخ مذًىت دمؽم ( جحليم  ،علي ؼيري  ،داس الفىش– بيروث 1415 /هـ )
* الػُجي  ،بذس الذًً مدمىد بً ؤخمذ ( ث  852 :هـ  1448 /م )
 –41عمذة اللاسي في ؼشح البخاسي ( داس إحياء التراث – بيروث  /د  .ث )
* ؤبً قاسط  ،اخمذ بً قاسط( ث395هـ ) /
 -42معجم ملاًيغ اللغت ( جحليم /عبذ العالم محمذ هاسون ،مىخبت الاعالم إلاظالمي –
بيروث 1444 /هـ)
* الكخجي ،مدمذ بً ؾاهش بً غلي ( ،ث986هـ1578 /م)
 – 43جزهشة املىضىعاث ( د.ن  /د.ث)
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* الهاضخي الىػمان  ،مدمذ بً مىطىس اإلاؿشبي ( ث  363 :هـ  973 /م )

 –44ؼشح ألاخباس ( محمذ الحعيني  ،مؤظعت اليؽش إلاظالمي – كم امللذظت /د.ث)
* ؤبً نخِبت الذًىىسي  ،ؤبى مدمذ غبذ هللا بً معلم ( ث  276 :هـ  889 /م )
 – 45إلامامت والعياظت – امليعىب (جحليم ،علي ؼيري ،ميؽىساث الؽشيف الشض ي – كم
املؽشفت  1414 /هـ 1989 /م)
* ؤبً يشحر  ،ؤبى الكذاء بظماغُل بً غمشو الذمشهي ( ث  774 :هـ  1372 /م )
 –46البذاًـت والنهاًـت (جحليـم وحعليم ،علي ؼيري  ،داس إحيـاء الخـشاث – بيروث1988 /م)
* الٌالعي  ،ظلُمان بً مىسخى ( ث  634 :هـ  1236 /م )
 –47الاهخفاء بما جضمىه مً مغاصي الشظىل ()6والثالثت الخلفاء ( جحليم  ،محمذ كادس عطا
 ،داس الىخب العلميت – بيروث 1421/هـ)
* الٌىاوي  ،غلي بً مدمذ ؤبً غشام ( 963هـ 1555 /م)
 – 48جنزًه الؽشيعت املشفىعت عً ألاخباس الؽييعت املشفىعت ( صححه وعلم عليه ،عبذ هللا
بً الصذًم ،عبذ الىهاب بً عبذ اللطيف  ،مىخبت اللاهشة – اللاهشة  /د.ث)
* الٌىفي  ،قشاث بً ؤبشاهُم ( ث352هـ963 /م)
 – 49جفعير فشاث اليىفي (جحليم  ،محمذ عبذ الياظم  ،وصاسة الثلافت وإلاسؼاد – طهشان/
1994م)
* اإلادب الؿبري  ،ؤبى حػكش ؤخمذ بً مدمذ ث  694 :هـ  1294 /م )
 –54الشياض الىظشة في مىاكب العؽشة  ( ،داس الىخب العلميت – بيروث  /د  .ث ) .
* اإلاضي  ،حماُ الذًً ؤبى الدجاج ًىظل ( ث  742 :هـ  1341 /م )
 – 51تهزًب الىمال في أظماء الشحال ( جحليم  ،بؽاس عىاد معشوف  ،مؤظعت الشظالت –
بيروث 1992/م ) .
* اإلاعػىدي  ،ؤبى الخعً غلي بً الخعحن بً غلي ( ث  346 :هـ  957 /م )
 –52مشوج الزهب ومعادن الجىهش ( ط ،2داس الهجشة – إًشان  ،كم 1984/م )
* معٌىٍه  ،ؤخمذ بً مدمذ الشاصي ( ث  421 :هـ  1131 /م )
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 –53ججاسب ألامم وحعاكب الهمم (جحليم ،أبى اللاظم إمامي  ،داس ظشوػ – طهشان
1998/م) .
* مطػب الضبحري ،مطػب بً غبذ هللا ( ث 236هـ  851/م)
 – 54وعب كشيؾ (صححه وعلم عليه  ،إ  .بشوفيعال ،ط ، 3داس املعاسف – اللاهشة /د.ث)
* اإلاكُذ  ،مدمذ بً مدمذ بً الىػمان الػٌبري ( ث  413 :هـ  1122 /م )
 – 55ألامالي ( جحليم  ،حعين ألاظخار  ،علي اهبر  ،ط ، 2داس املفيذ – بيروث)1993 /
* ؤبً مىظىس  ،حماُ الذًً مدمذ بً مٌشم ( ث  711 :هـ  1311 /م )
 – 56لعان العشب ( داس الحىصة – كم امللذظت 1444 /هـ)
* اإلاىزسي  ،غبذ الػظُم بً غبذ الهىي ( ث 656ه ـ 1258م)
 – 57الترغيب والترهيب مً الحذًث الؽشيف ( جحليم  ،مصطفى محمذ عماسة  ،داس الفىش
– بيروث)1988 /
* الىباؾي  ،غلي بً ًىوغ الػاملي ( ث 877هـ1472 /م)
 – 58الصشاط املعخليم الى معخحلي الخلذًم (صححه وعلم عليه ،محمذ باكش البهبىدي،
املىخبت املشجضىيت – طهشان  /د.ث)
* الىىوي  ،محي الذًً الىىوي الشاقعي ( ث  676 :هـ  1277 /م )
 – 59املجمىع في ؼشح املهزب ( داس الفىش – بيروث  /د  .ث )
* الىانذي  ،مدمذ بً غمش ( ث  217 :هـ  822 /م )
 – 64املغاصي ( جحليم  ،ماسظذن حىوغ  ،داوؾ إظالمي – ( د.ميا) 1445/هـ)
* الُاقعي  ،غبذ هللا بً ظػذ اإلاٍي ( ث  768 :هـ  1366 /م )
 –61مشآة الجىان وعبرة اليلظان ( جحليم  ،خليل مىصىس – داس الىخب العلميت – بيروث /
1418هـ1997 /م )
* ًانىث الخمىي  ،شهاب الذًً ؤبى غبذ هللا ًانىث بً غبذ هللا ( ث  626 :هـ 1228 /م )
 –62معجم البلذان ( داس إحياء التراث العشبي – بيروث 1444/هـ  1979 /م ) .
* الُػهىبي  ،ؤخمذ بً ؤبي ٌػهىب بً حػكش ( ث  292 :هـ  914 /م )
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 –63جاسيخ اليعلىبي ( داس صادس – بيروث  /د  .ث )
ثاٍَا  :املراجع احلذٌثت
* الدعتري  ،مدمذ جهي

 – 64كامىط الشحال ( مؤظعت اليؽش إلاظالمي – كم امللذظت 1421/هـ 2444 /م)
* الػاملي  ،حػكش مشجضخى
 – 65الصخُذ مً ظحرة الىبي ( ( )6داس الخذًث – نم اإلاهذظت )2115 /
* الٌىساوي ،غلي الػاملي
 – 66حىاهش الخاسٍخ ( ؽ ، 2داس الهذي – د .ث)
* غلي  ،حىاد
 – 67املفصل في جاسيخ العشب كبل إلاظالم ( ط ، 2حامعت بغذاد )1993 /
ثانثا انرسائم اجلايعٍت:
الػضام ،ؾاسم مدمذ قػله
 -68الخطاب ألامىي ( أطشوحت دهخىساه  ،وليت الذساظاث العليا ،الجامعت ألاسدهيت – عمان/
)2442
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