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هنح االهان يف الذولت االسالهيت
حىت سنت 391ه
االستار املساعذ الذكتىر
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هشام جخيىر الربيعي

رحين خلف مشهىد الشرع

جاهعت البصرة/كليت اآلداب

امللخص-:
ً
ٌػذ مىلىع الاماهاث في الذولت الػشبُت الاظالمُت مً اإلاىالُؼ التي حؽغل ححزا
ً
مهما في الخاسٍخ الاظالمي فلذ وسد الترهحز غلى الاماهت في اللشآن الىشٍم والاحادًض
الىبىٍت الؽشٍفت باسجباوها الىزُم بحُاة اإلاجخمؼ الاظالمي ظماغاث وافشاد فهى
ًخػلم في الجاهب العُاس ي  ،لزا ظاء اخخُاس الباحض للمىلىع لِعلي المىء غلى
ً
ً
الاحذار الخاسٍخُت التي واهذ الاماهاث محىسا سئِعُا لها ،ففي غفش الشظالت
حظُذ الاماهاث بإَمُت هبحرة غىذ اإلاعلمحن ولزلً لخإهُذ اللشان والخذًض الىبىي
فلذ رهشث اإلافادس الخاسٍخُت الػذًذ مً ألاحادًض الىبىٍت التي جحض غلى ؤداء
ألاماهت وؤَمُتها .اما في الػفش الشاؼذي ظاءث الشواًاث الخاسٍخُت لخىؽف الازاس
العلبُت لسُاهت الاماهت ،وفي الػفش الامىي اظخغل ألامىٍىن مفهىم ألاماهت وألامان
للعُىشة غلى الخشواث العُاظُت اإلاىاوئت لهم ،وفي الػفش الػباس ي لم ًىً بىى
الػباط ؤفمل مً بني ؤمُت فُما ًخق هظشتهم إلافهىم ألاماهت وألامان فلذ بذؤوا
غفشَم بمالحلت بني ؤمُت والخىىُل بهم.
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Abstract:
The subject of trusteeship in the Arab Islamic State is
one of the topics that occupy an important place in
Islamic history. The emphasis on honesty in the Holy
Qur'an and the noble prophetic Hadith is related to the
life of the Islamic community. It is related to the political
aspect. The researcher chose the subject to highlight the
historical events. Which was a major pillar of the
secretariat, in the era of the message has been the
secretaries of great importance to Muslims and therefore
to confirm the Koran and Hadith, the historical sources
mentioned many of the prophetic traditions that urge the
performance of the Secretariat and its importance. In the
Rashidi era, historical narratives revealed the negative
effects of the betrayal of honesty. In the Umayyad era,
the Umayyad used the concept of safety and security to
control the political movements that opposed them. In the
Abbasid period, the Abbasids were not better than
illiterate children. Illiteracy and abuse
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املقذهت-:

الخمذ هلل ألاوٌ بال ؤوٌ وان كبلت وآلاخش بال آخش ًىىن بػذٍ الزي كفشث غً سئٍخه
ً
ؤبفاس الىاظشًٍ وعجضث غً وػخه ؤوَام الىاـفحن ببخذع السلم بلذسجه ببخذاغا
ً
واخترغهم غلى مؽِئت اختراغا زم ظلً بهم وشٍم بسادجه وبػض ظبُل محبخه  .اللهم ففل
غلى محمذ ؤمُىً غلى وحًُ وهجُبً مً خللً وـفًُ مً غبادن بمام الشحمت وكائذ
السحر ومفخاح البرهت .
إلاا واهذ ألاماهت ـفت ظامػت للفمائل واللُم واإلاشل الػلُا الىبُلت  ،لىىجها ألاظاط
الزي جبنى غلُه غلُذة الاوعان وغالكخه بشبه مً ظهت وباإلاجخمؼ مً ظهت ؤخشي  ،وسوي
ً
غً ؤلامام الفادق ( غلُه العالم ) كاٌ  (( :ما بػض هللا هبُا كي بال بفذق الخذًض
وؤداء ألاماهت ))( )1لزا واهذ ألاماهت ـفت لشظىلىا الىشٍم(ـل هللا غلُه وآله وظلم) حتى غشف
بحن كىمه بالفادق ألامحن  ،وكذ واهذ لإلماهت في الجاهب العُاس ي ؤزش هبحر في حُاة اإلاعلمحن .

األمانة لغــةً -:
ً
ً
ً
ُ
بؼخلذ لفظت ألاماهت مً الفػل ؤمً – ًإمً ؤمىا  ،الزي ؼيل اهىالكا لفظُا لهزٍ
اإلافشدة وغحرَا  ،لُػىي مػاوي مخػذدة فمً آلامً اؼخم لفظ ألامً الزي َى لذ
السىف ،ولفظ اإلاإمً الزي َى مىلؼ ألامً  ،ومىه آلامىت مً آلامً بظم مىلىع مً
َْ َ
آمىذ  ،ومىه ألامان ؤي بلفاء ألامىت ومىه ؤلاًمان الخفذًم هما في كىله حػالى َ و َما ؤهذ
ْ ََ
ِب ُما ِم ًٍ لىا ؤي مفذق  ،ومىه الخإمحن  ،هما في اللىٌ آمحن  ،مىه هاكت آمىن وهي ألامُىت
والىزُلت(.)2
وألاماهت مً ألامً هما في كىٌ الؽاغش(الاحىؿ) (-:)3
()4

وسؤي اإلاذًىت حُض هىذ ؤمحرَا  ...ؤمً البريء بها وهام ألاغضٌ

ومىه ألامان وألاماهت الزي َى هلُن السائً والسُاهت  ،فلذ آمىذ فإها آمً وآمىذ
ً
ً
ً
غحري مً ألامً وألامان  ،وٍلاٌ آمىذ الشظل ؤمىا وؤمىه وؤماها وؤمىخني ًإمىني بًماها
ً (. )5
والػشب جلىٌ سظل ؤمان برا وان ؤمُىا
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وألامان لذ السىف ؤي غذم جىكؼ مىشوٍ في آلاحي وؤـله ومإهِىت الىفغ وصواٌ
()6

السىف

 .وألاماهت مً الفػل ؤمً – الهمضة واإلاُم والىىن  ،وألاـل آلاخش ومإهِىت

الىفغ وظىىجها بضواٌ السىف وهي مفذس حػني ألامان  .وَى ؤظم للخالت التي ًىىن غليها
ً
ً
ؤلاوعان مً ألامً وؤحُاها جىىن ؤظما إلاا ًاجمً غلُه ؤلاوعان(.)7
ً
وألامىت  :ألامً  ،ومىه  :ؤمىه وػاظا وبرا غؽاهم الىػاط ؤمىت مىه وسظل ؤمً وؤمحن
بمػنى واحذ في الخجزًل الػضٍض وَزا البلذ ألامحن  ،ؤي ٌػني مىت وَى آلامً( .)8ولفظت ألاماهت
مإخىرة مً ألامً وَى لذ السىف ألن ألاماهت جىلؼ في ألاـل غىذ ؤمحن  ،وألامحن زلت ال
ًخىن وألاماهت خالف السُاهت ومػىاَا ظىىن الللب والخفذًم للماجمً غلُه  .وٍشاد بها
في اللغت الىاغت والػبادة والىدٌػت والشلت وول ما غهذ به ؤلاوعان مً الخيالُف الؽشغُت
وغحرَا ومً ألاماهت ألاَل واإلااٌ(.)9
ومً ًإمً مً السىف فهى آمً وَى ؤماهت مً ؤمىه فبػذ فخح مىت ظىت ( )ٌ8هىدي مً
ولؼ ظالحه فهى آمً ومً دخل داس ؤبي ظفُان فهى آمً ومً ؤغلم بابه فهى آمً( .)11ومً
ؤظماء هللا الخعنى ( اإلاامً ) َى الزي ًفذق غبادٍ وغذٍ فهى مً ؤلاًمان ؤي الخفذًم
(. )11

ؤو ًامىه في ًىم اللُامت مً غزابه فهى مً ألامان وألامً لذ السىف
ثانياً .األمانة اصطالح ًا -:

"وكُل هي خلم ٌػف فُه ؤلاوعان غما لِغ له به حم وٍادي ما غلُه مً الخلىق
فمً ؤماهت ؤلاوعان ؤن ًخػفف غً ألامىاٌ وؤلاغشاك التي ال جحل له ومً ؤماهخه ؤن ًادي
ما غلُه مً حلىق ججاٍ هللا والسلم ؤظمػحن"(.)12

ً
وكُل هي حفظ الص يء وغذم الخفشف به ظىاء وان ماال او غحرٍ وظىاء وان رلً الص يء
ً
مملىوا له او لغحرٍ(.)13
ً
وهي ؤًما غفت ألامحن بحفظ ما ؤظخامً غلُه مً حلىق وغذم الخفشٍي بها(.)14
وكُل هي الخػفف غما ًخفشف به ؤلاوعان مً ماٌ وغحرٍ وما ًىزم به غلُه مً
ألاغشاك والخشم مؼ اللذسة غلُه وسد ما اظخىدع الى مىدغه(.)15
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وألاماهت هي ول مالضم غلى ؤلاوعان ؤداءٍ وحفظه مً الخلىق والىاظباث اإلاترجبت غلُه
وؤن ول ما فشله هللا ظبحاهه وحػالى غلى الػباد فهى ؤماهت ظىاء ما وان الخىم اإلاإمىس به
ً
مخػللا بػالكت الفشد بشبه مشل الػباداث هفالة وصواة وـُام وحج وؤمش باإلاػشوف وههي
غً اإلاىىش(.)16
وكذ غشفذ في الاـىالح الؽشعي  :بإن ألاماهت كذ اظخػملها الفلهاء في مػىُحن ؤحذَما
بمػنى الص يء الزي ًىظذ غىذ ألامحن ورلً ًىىن في زالر ؤحىاٌ .
الػلذ الزي جىىن فُه ألاماهت هي اإلالفذ ألاـلي هي الىدٌػت وهي الػحن التي جىلؼ غىذ
شسق لُحفظها فهي ؤخق مً ألاماهت فيل ودٌػت ؤماهت  .واإلاػنى الشاوي هي الػلذ الزي
ً
ً
ً
جىىن فُه ألاماهت لمىا ولِعذ ؤـال بل جبػا واإلظاسة ()17والػاسٍت( )18واإلاماسبت( )19وما
واهذ بذون غلذ والللىت .
والشالض بمػنى الففت وٍىىن في زالزت ؤحىاٌ ما ٌعمى بُؼ ألاماهت واإلاشابحت والخىلُت
والاظترظاٌ وألاـل الشاوي ألاظدئمان وهي الػلذ التي ًحخىم بها اإلابخاع الى لمحرٍ وؤماهخه
وألاـل آلاخش في الىالًاث ظىاء واهذ غامت واللاض ي ؤم خاـت والىص ي وهاظش الىكف(.)21
أوالً  :عصر الرسالة -:
حظُذ الاماهاث بإَمُت هبحرة غىذ اإلاعلمحن ورلً لخإهُذ اللشان والخذًض الىبىي فلذ
رهشث اإلافادس الخاسٍخُت الػذًذ مً ألاحادًض الىبىٍت التي جحض غلى ؤداء ألاماهت وؤَمُتها
وجذخل هخب ألامان مً لمً َزٍ ألاماهاث التي ؤلتزم الىبي (ﷺ) بدىفُزَا ومً َزٍ
الشواًاث الخاسٍخُت ما سوي غً سفاغت بً صٍذ الجزامي( )21ؤهه كذم غلى سظىٌ هللا (ﷺ)
ً
ً
في َذهت ـلر الخذًبُت فإَذي للشظىٌ غالفا وؤظلم فىخب سظىٌ هللا هخابا الى كىمه فُه
( بعم هللا الشحمً الشحُم َزا هخاب محمذ سظىٌ هللا الى سفاغت بً صٍذ ؤوي بػشخه الى
كىمه غامه ًذغىَم لإلظالم فمً ؤكبـل منهم ففي حضب هللا وسظىله ومً ؤدبش فلـه ؤمان
ؼهشًٍ )(.)22
للذ بذؤ الىبي (ﷺ) بةغىاء هخب ألامان ليل شسق بؽشه الذخىٌ في ؤلاظالم وسوي
ؤبى الػال بً الصسحر( )23كاٌ  :هىا في ظىق الابل باإلاشبذ فجاء اغشابي مؼ كىػت ؤدًم فلاٌ
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ؤفُىم مً ًلشؤ كلىا وػم فإغىاها ألادًم فةرا فُه (بعم هللا الشحمً الشحُم مً محمذ
سظىٌ هللا الىبي الى صَحر بً اكِؾ َى حي مً غيل بهىم بن ؼهذجم ؤن ال بله بال هللا وؤن
محمذ سظىٌ هللا وؤكمخم الفالة وآجِخم الضواة وفاسكخم اإلاؽشهحن وؤغىُتهم مً الغىائم
()24

السمغ فإهخم آمىىن بإمان هللا )

وفي َزا الىخاب ؤبػاد ظُاظُت واكخفادًت حُض

اكترن الخفىٌ غلى ألامان بؽشه غذم مىاـشة الىفاس وبغىاء السمغ وَزا ظاهب
ً
اكخفادي حتى ًذخلىا في ؤمان الىبي (ﷺ) وٍىىن الىبي ملضما بإماجهم وؤمان ؤمىالهم
وؤوالدَم وهي ألاماهت اإلاىللت للىبىة .
()25

هما هخب سظىٌ هللا (ﷺ) لػبذ ٌغىر بً وغله الخاسسي

ؤن له ما ؤظلم غلُه مً
()26

ؤسلها وؤؼُائها ٌػني هخلها ما ؤكام الفالة وآحى الضواة وؤغىى خمغ اإلاغاهم في الغضو
ً
هما ؤغىى الى بني كىان بً سػلبت مً بني الخاسر لهم محبعا وؤجهم آمىىن غلى ؤمىالهم
وؤهفعهم(.)27
هالحظ ؤن ألامان ًذخل بؽيل هبحر في ظُاظت الىبي (ﷺ) مؼ ظيان اإلاىاوم التي جفخح
او مؼ الىفىد اللادمت الى الىبي هما هالحظ ؤن بػن هخب ألامان التي فيها ظىبت وسازُت
()28

ومنها هخاب ألامان الى جمُم بً ؤوط

()29

ؤن له كشٍت حبري وبِذ غُىىن

كشٍتها ولها

ظهلها وظبلها ومائها وحشثها واهباوها وبلشَا ولػلبت مً بػذٍ ال ًحاكه فيها ؤحذ وال ًلجه
ً
غليهم بظلم ومً ظلمهم ؤو ؤخز ؤحذ منهم ؼِئا فػلُه لػىت هللا واإلاالئىت والىاط
ؤظمػحن(.)31
هما هخب سظىٌ هللا (ﷺ) هخاب ؤمان الى خالذ بً لماد ألاصدي ؤن له ما ؤظلم غلُه
ً
مً ؤسله غلى ؤن ًامً باهلل وال ٌؽشن به ؼِئا وَؽهذ ؤن محمذ سظىله وغلى ؤن ًلُم
ً
الفالة وٍاحي الضواة وٍفىم ؼهش سممان وٍذج البِذ وال ًإوي محذزا وال ًشجاب وغلى ؤن
ًىصر هلل ولشظىله وغلى ؤن ًحب ؤحباء هللا وٍبغن ؤغذاء هللا وغلى محمذ الىبي ؤن
()31

ًمىػه مما ًمىؼ هفعه وماله وؤَله وؤن لسالذ الاصدي رمت هللا ورمت سظىله بن وفي بهزا

هالحظ في َزا الىخاب بن فُه غذة ؼشوه لِغ فلي كبىٌ ؤلاظالم واهما جىبُم إلافاَُم
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ؤلاظالم وٍخىضر لىا ؤن في َزا الىخاب بإهه ألاماهت غلذ بحن الىبي ومً ًشٍذ ؤلاظالم
وَىان حلىق وواظباث في َزا الػلذ .
وهخب (ﷺ) إلالىن غمان ( مً محمذ الىبي سظىٌ هللا لػباد هللا الاظذًحن ملىن غمان
ومً وان منهم بالبحشًٍ ؤجهم آمىىن بإمان هللا وسظىله وؤغىىٍ حم الىبي (ﷺ) ووعىىا
وعً اإلاامىحن فإجهم آمىىن وؤن لهم ما ؤظلمىا غلُه غحر ؤن ماٌ بِذ الىاس زيُا هلل
ولشظىله وؤن غؽىس الخمش ـذكت وهفف غؽىس الخب وؤن للمعلمحن هفشَم وهصخهم
وؤن لهم غلى اإلاعلمحن مشل رلً( )32وهخب سظىٌ هللا (ﷺ) الى ـفىان بً ؤمُت( )33غىذما
ً
َشب فخيلم فُه غمش بً وَب الجمعي وكاٌ ظُذ كىمي َاسب خىفا فأمىه سظىٌ هللا
ً
فلخله فاغلمه ؤماهت فلم ٌؽلى به حتى بػض هللا سظىٌ هللا (ﷺ) ببردة وان مفخخشا فيها
فإومإن وسظؼ( )34وغىذما كخل خالذ بً الىلُذ كىم مً بني ظزًمت بً غامش فذغا سظىٌ
هللا (ﷺ) ؤلامام غلي (غلُه العالم) فلاٌ ًا غلي اخشط الى َاالء اللىم فإهظش في ؤمشَم
وؤظػل ؤمش الجاَلُت جحذ كذمًُ فخشط ؤلامام غلي ومػه ماٌ كذ بػشه سظىٌ هللا فإوي
()35

لهم الذماء وما ؤـِب لهم مً ألامىاٌ

وكذ ؤدي ؤلامام غلي (غلُه العالم) ألاماهت

غىذما حمل ألامىاٌ لبني ظزًمت وهي حػىٍن غما فػله خالذ بً الىلُذ بهم مً كخل
وجخشٍب هما وبػض سظىٌ هللا (ﷺ) ؤبى لبابه( )36الى بني كشٍظت إلاا حاـشَم فلالىا ًا ؤبا
لبابه ما جشي بن هضلىا غلى حىم ظػذ فُىا فإؼاس ؤبى لبابه الى حلل ِه ؤي ؤهه الزبح فال
جفػلىا فياهذ جلً خُاهت هلل ولشظىله كاٌ ابى لبابه فما صالذ كذماي في مياوي حتى غشفذ
ؤوي خىذ هللا وسظىله(.)37
ثاني ًا  :العصر الراشدي -:
ومً مشوٍاث الجاهب العُاس ي في الػفش الشاؼذي إلاا افخخحذ اإلاذائً( )38واهذ ملُئت
بىىىص هعشي فجاءوا بالىىىص وسـفىَا باإلاسجذ فىظش اليها غمش بً السىاب ووان مً
ً
بُنها فق ـغحر مً صبشظذ فلاٌ ؤن كىما ؤدوا َزا ألمىاء فىظش الُه ؤحذ الصخابه وكاٌ
ًا ؤمحر اإلاامىحن للذ غففذ فػفىا وسحػذ فشحػىا( )39فلذ هظش غمش بً السىاب الى ؤماهت
اإلاعلمحن بحُض ؤجهم ؤدوا الُه حتى ألاحجاس الفغحرة وإلاا ؤحي بالهشمضان( )41ؤظحر دغاٍ الى
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ؤلاظالم فإبى غلُه فإمش بلخله فلما غشك غلُه العُف كاٌ  :لى ؤمشث لي بؽشبه ماء فإمش
له بها فلما ـاس ؤلاهاء بحن ًذًه كاٌ  :ؤها آمً حتى ؤؼشب كاٌ غمش بً السىاب وػم فإللى
()41

ؤلاهاء مً ًذًه وكاٌ الىفاء ًا ؤمحر اإلاامىحن كاٌ ؤسفػىا غىه العُف فإظلم

ووان

الػشب ًفىن باليلمت غىذما ٌػىىجها ألغذاءَم فجري ؤن غمش بلتزم بةغىائه ألامان .
وٍشوي ؤن غمش بً السىاب إلاا وـله غماس بً ًاظش بإن الفشط اظخمػذ إلالاجلت
اإلاعلمحن فجمؼ غمش اإلاعلمحن في اإلاسجذ وكاٌ لهم ؤؼحروا غلي سحمىم هللا فيان ؤوٌ مً
ُ
لىخه الذَىس واحىمخه ألامىس فإهفزها هىفز
جيلم ولخت بً غبُذ هللا فلاٌ ؤهً سظل
واحملىا هشهب وؤدغىا هجب زم جيلم الضبحر وكاٌ ؤهذ باإلاؽىسة ؤبفش مً ول في اإلاسجذ
فإغمل بشؤًً فلاٌ غمش ؤسٍذ غحر َزًً الشؤًحن( )42فلاٌ غشمان ؤها ؤؼحر غلًُ بن حعحر
بىفعً بجمؼ مً اإلاهاظشًٍ وألاهفاس فخحفذ ؼىهتهم وؤن جىخب ألَل الؽام ؤن ًلبلىا
وؤَل الُمً زم حعحر بإَل الخشمحن الى البفشة والىىفت فخىىن في ظمؼ هشحر فإلخفذ غمش
الى ؤلامام غلي (غلُه العالم) فلاٌ إلاا ال حؽحر غلي هما ؤؼاس غحرن فلاٌ (غلُه العالم) ؤن
جىخب الى ؤَل الؽام ؤن ًلبلىا غلًُ لم جإمً مً َشكل فُغحر غلى بالدَم وؤن هخبذ الى
الُمً ؤغاسث الخبؽت غليهم فإكم باإلاذًىت وال جبرحها فةهه ؤَُب لً في غذون واسغب
لللىبهم فةهً ؤن غضٍذ بىفعً كالىا ؤن ملً الػشب غضا بىفعه لللت ؤجباغه وؤبػض مً
ًىفًُ َزا ألامش والعالم(.)43
جحمل َزٍ الىفىؿ ؤبػاد ظُاظُت وغعىشٍت وألاماهت َىا ؤماهت الشؤي ألن غمش ولب
منهم اإلاؽىسة وَى بهزا ٌعخإمنهم الشؤي فىالحظ ؤلامام غلُه العالم بػللُخه الىبحرة
وحعً جذبحرٍ ٌؽحر غلُه بإفمل آلاساء وفي هفغ الىكذ هشي غمش ًىظش الى ؤلامام وٍىلب
سؤًه غلى الشغم مً ؤن الصخابت كذ ظبلىا ؤلامام باإلاؽىسة غحر بن غمش وان مخإهذ مً ؤن
سؤي ؤلامام َى ؤفمل آلاساء وؤهه ال ًخىن ؤماهت الشؤي .
وغً فمُل بً صٍذ( )44ووان غضا غلى غهذ غمش بً السىاب ظبؼ غضواث كاٌ إلاا سظػىا
جخلف غبذ مً غبُذ اإلاعلمحن فىخب لهم ؤمان في صخُفخه فشماٍ اليهم كاٌ فىخبىا الى
غمش بً السىاب غىه فىخب غمش ؤن غبذ اإلاعلمحن مً اإلاعلمحن رمخه رمتهم فإظاص غمش
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فلذ ؤظاص غمش ؤمان َزا الػبذ ورلً لػظُم ألاماهت في هفىط اإلاعلمحن وَزا

ًذٌ غلى الدعامح الزي ًخمخؼ به اإلاعلمحن ججاٍ ؤبىاء اإلاىاوم اإلافخىحت هما هخب غمش بً
الػاؿ ألامان ألَل مفش غىذ فخحها وهفه بػذ البعملت (( َزا ما ؤغىى غمشو بً
الػاؿ ؤَل مفش مً ألامان غلى ؤهفعهم وملتهم وؤمىالهم وهىائعهم وبشَم وبحشَم ال
ًذخل غلُه ش يء مً رلً وال ًىلن ))( ، )46وفي حادزت الخحىُم إلاا سؤي ألاحىف بً
ً
كِغ( )47بـشاس ؤَل الىىفت غلى جحىُم ؤبي مىس ى الاؼػشي هصخه غىذما ودغه كائال ( ًا
ؤبا مىس ى ؤغشف خىب َزا ألامش وؤغلم ؤن له مابػذ وؤهً ؤن ؤلػذ الػشاق فال غشاق
ً
وبرا للُذ غمش غذا فال جبذؤٍ بالعالم فةجها وؤن واهذ ظىت بال ؤهه لِغ بإَلها وال حػىه
ًذن فةجها ؤماهت وبًان ؤن ًلفذن غلى ـذس الفشاػ فةجها خذغه وال جلله بال وحذة
وؤحزس ؤن ًيلمً في بِذ فُه مخذع جخبإ لً فُه الشظاٌ والؽهىد) (.)48
()49

وممً اؼتهش بالغذس غمش بً ظشمىص

غذس بالضبحر بً الػىام غىذما اغتزٌ اللخاٌ

فإدسهه ابً ظشمىص في وادي العباع وَى غلى ظبػت ؤمُاٌ مً البفشة وكذ هضٌ الضبحر بػلي
فلاٌ له ابً ظشمىص ؤهذ آمً فلما افخخح الفالة وػىت(.)51
ؤما في خالفت ؤلامام الخعً فلذ وان غذم اإلاحافظت غلى ألاماهت والسُاهت مً كبل
اجباغه آلازاس العلبُت غلى الذولت ؤلاظالمُت حُض اججهذ السالفت ؤلاظالمُت مً ؤلامام
الخعً الزي ًمشل الؽشغُت في بداسة الذولت الى مػعىش السُاهت اإلاخمشل بمػاوٍت بني ؤبي
()51

ظفُان  ،فُػخبر خزالن غبُذهللا بً الػباط

مً الػىامل اإلاهمت التي ظببذ جفىً

الجِؾ وخزالهه فلذ وػً بخُاهخه الجِؾ وػىت هجالء وفخح باب السُاهت والغذس ومهذ
ً
ً
العبُل لاللخحاق بمػاوٍت  ،وكذ وظذ ؤصخاب الىفىط المػُفت مجاال واظػا للغذس
بخُاهتهم لإلمام فإجخزوا مً غذس غبُذهللا وظُلت لزلً فهى ابً غم ؤلامام وؤكشب الىاط الُه .

ّ
ً
ً
ً
وكذ ولذ غذس غبُذهللا بً الػباط في هفغ ؤلامام حضها بالغا وؤس ًى مشٍشا فةهه لم ًشع

الذًً وال اللبُلت وال الشحم مً سظىٌ هللا وال مً كائذٍ ألاغلى وال اإلاُشاق الزي وازم هللا
غلُه في البُػت  ،فلذ وان ؤوٌ مً دغا لبُػت ؤلامام الخعً في مسجذ الىىفت( ، )52فلذ
ظاء في وـُت ؤلامام الخعً (غلُه العالم) الى غبُذ هللا بً الػباط حُىما والٍ كُادة
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ً
الجِؾ (( ًا ابً الػم ؤوي باغض مػً ؤزىا غؽش ؤلفا مً فشظان الػشب وكشاء اإلافش ،
ّ
فعش بهم  ،وؤلً لهم ظاهبً وؤبعي لهم وظهً وؤفشػ
الشظل منهم ًضٍذ غلى الىخِبت ،
لهم ظىاحً وؤدجهم مً مجلعً  ،فةجهم مً بلُت زلاة ؤمحر اإلاامىحن وظش بهم غلى ؼي
الفشاث  ،زم ؤمط ي بهم حتى حعخلبل بهم مػاوٍت  ،فةن ؤهذ للُخه فإحخبعه حتى آجًُ
ً
()53
فإوي غلى ؤزشن وؼُيا ولُىً خبرن غىذي ول ًىم وؼاوس َزًً ،كِغ بً ظػذ
()54

وظػُذ بً كِغ

وبرا للُذ مػاوٍت فال جلاجله حتى ًلاجلً ،فةن ؤـبذ فلِغ بً

ظػذ غلى الىاط فةن اـِب فعػُذ بً كِغ غلى الىاط(.)55
فلذ كام مػاوٍت بً ابي ظفُان بؽشاء الزمم والممائش الشخُفت مً كادة الجِؾ
ً
فلذ بزٌ لهم ؤمىالا ضسمت ومىاَم بالىظائف ؤلاداسٍت واإلاشاجب فإظابىٍ الى رلً ،
وحعللىا الُه والخحلىا في غعىشٍ في غلغ اللُل وفي وضر النهاس  ،وكذ هخب غبُذهللا
ؤهباءَم بالخففُل الى ؤلامام الخعً( )56وإلاا سؤي مػاوٍت ؤن غملُت الشؼىة كذ هجر بها الى
حذ هبحر مذ اظالهه الى غبُذهللا بً الػباط فجزبه الُه  ،فلذ خان غبُذهللا بزلً زلل
سظىٌ هللا وجشن مىهب الخم والهذي وؤهظم الى مػعىش السُاهت والجىس  ،ووان هق
سظالت مػاوٍت َى " ان الخعً كذ ساظلني في الفلر وَى معلم ألامش لي فةن دخلذ في
ً
واغتي هىذ مخبىغا وبال دخلذ وؤهذ جابؼ ولً ؤن ؤظبخني آلان ؤن ؤغىًُ ؤلف ؤلف دسَم
()57

ؤعجل لً في َزا الىكذ هففها وبرا دخلذ الىىفت الىفف آلاخش"

فخمشلذ ؤمامه

اإلاادة التي مىاٍ بها مػاوٍت ولم ًظفش بها في ظل الخىىمت الهاؼمُت التي بىِذ غلى بعي
ً
الػذٌ واإلاعاواة وؤخحرا ظىلذ له هفعه ألازُمت بالغذس وهىض الػهذ فاظخجاب لذهُا
مػاوٍت وماٌ غً الخم وؤهحشف غً الىشٍم اللىٍم وخان هللا وسظىله وجشن ظبي الىبي
وسٍحاهخه والخحم بمػعىش الظلم والجىس وكذ حعشبل بصُاب الػاس والسضي( )58وكذ حعلل
غبُذهللا بً الػباط الى مػاوٍت في غلغ اللُل ومػه زماهُت آالف مً الجِؾ( )59ففي غىم
غبُذهللا السائً جلؼ اإلاعاولُت الىبري فلذ ؤدث خُاهخه الى صغضة الجِؾ والىشابه .
بن َزٍ السىت التي اجبػها مػاوٍت واهذ مً ؤَم ألاظباب التي مهذث هجاحه وفىصٍ
باإلاىاكف وحغلبه غلى ألاحذار فلذ ظببذ اهذحاس الجِؾ وفخحذ باب الغذس والسُاهت
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غلى مفشاغيها  ،وؤـبحذ البلُت الباكُت مً الجِؾ جفدؾ غً كائذَا لُفلي بها ـالة
الفبح فلم ججذٍ  ،وإلاا غلمذ بخُاهخه وغذسٍ والخحاكه بجِؾ مػاوٍت الىشبذ ؤؼذ
ألالىشاب وماظذ بالفتن( )61وإلاا سؤي كِغ بً ظػذ الفتن التي لشبذ ؤوىابها غلى
ً
الجِؾ كام ففلى بهم ـالة الفبح وخىب بهم كائـال  (( :ؤحها الىاط ال حهىلىىم وال
ٌػظمً غلُىم ما ـىؼ َزا الشظل اإلاىله  ،بن َزا وؤباٍ وؤخاٍ لم ًإجىا بُىم خحر كي ؤن
ؤباٍ غم سظىٌ هللا خشط ًلاجله ببذس فإظشٍ ؤبى الِعش هػب بً غمش( )61فإحى به سظىٌ هللا
فإخز فذاءٍ فلعمه بحن اإلاعلمحن  ،وؤن ؤخاٍ والٍ غلي غلى البفشة فعشق ماٌ اإلاعلمحن
فإؼتري به الجىاسي وصغم ؤن رلً حالٌ وؤن َزا والٍ غلي غلى الُمً فهشب مً بعش بً
ؤسوإة( )62وجشن ولذٍ حتى كخلىا وـىؼ الزي ـىؼ آلان))(.)63

ً
وبػض مػاوٍت ليل مً غمشو بً حشٍض( )64وألاؼػض بً كِغ ،وحجاس بً ؤبجش( )65غُىا

مً غُىهه ًمني ول واحذ منهم بلُادة ظىذ مً ظِؽه(.)66
وكذ وظه ؤلامام الخعً ؤحذ اللادة مً هىذة في ؤسبػت آالف ملاجل وؤمشٍ ؤن ٌػعىش
ً
ؤولً بػن هىس الؽام))
باألهباس  ،فىظه مػاوٍت الُه سظىال وهخب له (( بهً ؤن ؤكبلذ بلي ِ
وؤسظل الُه خمعمائت آلف دسَم فلبن الىىذي اإلااٌ وماٌ الى الى ظِؾ مػاوٍت في مائتي
ً
سظل غً خاـخه  ،فإسظل ؤلامام الخعً بذال غىه سظل مً مشاد في ؤسبػت آالف وظاس حتى
ً
وـل ألاهباس  ،وإلاا غلم مػاوٍت به ؤسظل الُه سظال وهخب الُه بمشل ما هخب الى ـاحبه
فإهحاص الى مػاوٍت(.)67
ثالثاً  -:العصر األمــوي -:
اظخغل ألامىٍىن مفهىم ألاماهت وألامان للعُىشة غلى حشهت معلم بً غلُل في الىىفت
فاإلافادس جزهش محمذ بً الاؼػض ؤغىى ألامان إلاعلم بً غلُل وَى ًلاجلهم بالىىفت
فلاٌ ابً الاؼػض لً ألامان الجلخل هفعً وَى ًلاجلهم وٍلىٌ  :ؤكعمذ ؤال ؤكخل حشا
ً
وؤن سؤًذ اإلاىث ؼِئا هىشا فإغاد ابً الاؼػض غلُه اللىٌ لً ألامان فلاٌ ؤآمً فلاٌ
وػم فلاٌ لللىم الزًً مػه لي ألامان فلالىا له وػم فلما ؤدخلىٍ غلى غبُذ هللا ببً صٍاد
ً
لم ًجحز ؤماهت مً كبل ابً الاؼػض( )68فلاٌ له معلم ( برا هىذ مضمػا غلى كخلي فذغني
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ؤوص ي الى بػن مً في اإلاجلغ فىظش الى غمش بً ظػذ فلاٌ له لِغ في اللىم ؤكشب الي
ً
مىً ؤجلبل وـُتي كاٌ وػم  ،كاٌ معلم ؤن غلي دًىا ملذاسٍ ؤلف دسَم فإكط ي غني وبرا
ً
ؤها كخلذ اظخىَب ابً صٍاد ظشتي وابػض الى الخعحن سظىال مً كبلً ٌػلمه بحالي فلاٌ
له غمش  :لً غلى رلً وله وؤها به صغُم) فإهفشف الى ببً صٍاد وؤخبرٍ بيل ما ؤوص ى
معلم فلاٌ له ابً صٍاد ؤظاث في افؽائً ما ؤظشٍ الًُ)( )69هشي مً َزا ألامان ؤمان ابً
الاؼػض وؤمان غمش ابً ظػذ بإجهم لم ًلتزمىا بإخالق الػشب اللذامى وال باألخالق
ؤلاظالمُت التي تهخم باألماهت وألامان بحُض لم ًلتزم ابً الاؼػض بإماهت إلاعلم وحىم غلُه
باللخل واما غمش ابً ظػذ فهى لم ًلتزم بالجاهب ألاخالقي ألن معلم بً غلُل ظإله َل
جلبل مني فلبل فإوص ى وهالحظ غبُذ هللا بً صٍاد ًاهب ابً ظػذ وٍلىٌ له اخىإث في
افؽائً ظشن وَزٍ هي ؤخالق مً ًدبؼ العلىت الظاإلات .
وهخب غمشو بً ظػُذ بً الػاؿ غامل مىت هخاب ؤمان لإلمام الخعحن غلُه العالم (
بلغني ؤهً جىظهذ الى الػشاق وؤوي ؤغُزن باهلل مً الؽلاق فةوي ؤخاف غلًُ فُه مً
الهالن وكذ بػشذ الًُ غبذ هللا بً ظػفش وٍحيى بً ظػذ فإكبل مػهما فةن لً غىذي
ألامان والبر والفلت لً هللا غلي لزلً ؼهُذ وهفُل ) فىخب الخعحن (غلُه العالم) (
خحر ألامان ؤمان هللا ولً ًامً مً هللا ًىم اللُامت مً لهم ًخفه بالذهُا فيعإٌ هللا
مخافخه في الذهُا جىظب لىا ؤماهت ًىم اللُامت )( )71كذ ًىىن غامل مىت َى ؤمان حلُلي
او غحر حلُلي ولىً الخعحن (غلُه العالم) ـاحب كمُت ؤظمى مً ؤن ًلبل بإمان
شسص ي جابؼ لحزًذ ألن الخعحن َى ـاحب البُػت الؽشغُت بػذ اظدؽهاد ؤخُه الخعً
ومىث مػاوٍت وحعب ؤلاجفاق اإلابرم ًجب ؤن ًىىن الخعحن َى خلُفت اإلاعلمحن الؽشعي
الافت الى ان الخعحن مىفب مً كبل هللا ظبحاهه وحػالى ارن فهى اغلى مشجبت مً والي
الىىفت فال ًجب ان ًاخز امان مىه بغن الىظش غً هىن بني امُت ال ًلتزمىن بالجىاهب
الاخالكُت .

ً
وٍشوي ؤن غبذهللا بً حضام ابً خاٌ الػباط بً الامام غلي(غلُه العالم) ؤخز ؤماها

مً ابً صٍاد للػباط وؤخىاهه مً ؤمه فلاٌ الػباط وؤخىجه ال حاظت لىا في ألامان ؤمان
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هللا خحر مً ؤمان ابً ظمُت وغىذما هادي ؼمش بً ري الجىؼً ًىم الػاؼش غلى الػباط
وؤخىجه فإظابه الػباط ما جشٍذ كاٌ ؤهخم بىى ؤخخىا آمىىن فلاٌ له الػباط لػىً هللا
ولػً ؤماهً ؤجىمىىا وابً سظىٌ هللا ال ؤمان له( )71وهشي بإن الػباط (غلُه العالم) واهذ
لذًه دساًت واملت بإن ؤمان الخعحن َى ؤمان هللا فىُف ًترن ؤمان السالم ًزَب الى ؤمان
اإلاخلىق.
وٍشي ؤ ن غمش بً ظػذ بػذ ملخل الخعحن (غلُه العالم) كاٌ لػبذ هللا بً ظػذة بً
ً
َبحرة ووان ؤهشم السلم غلى اإلاخخاس الشلفي ؤوي ال ؤمً َزا الشظل فخز لي مىه ؤماها ففػل
ً
ووان ؤماهه ؤهه ؤمً غلى هفعه وماله وغُاله وال ًااخز غلى حذر وان مىه كذًما ما ظمؼ
وؤواع ولضم سحلت وؤَله ومفشٍ فمً للي غمش بً ظػذ فال ٌػشك له بال بخحر وظػل
ً
اإلاخخاس غلى هفعه لُفحن له بإماهه بال ؤن ًحذر حذزا(.)72
غلى الشغم مً غظم الجشٍمت التي اسجىبها ابً ظػذ بال ؤن اإلاخخاس بلتزم باألمان الزي
ؤغىاٍ له بؽشه غذم مغادسة بِخه وَزٍ ؤخالق ؤجباع ؤَل البِذ (غليهم العالم) وفي ؤًام
()73

الدجاط بً ًىظف الشلفي غىذما اجهضم الىاط في وكػت غبذ الشحمً ابً الاؼػض
()74

هادي مىادي الدجاط مً لخم بلخِبت بً معلم

()75

بالشي

فهى ؤماهه فلخم به هاط

هشحر( )76فلذ ؤغىى الدجاط ألامان للزًً ؼاسهىا مؼ غبذ الشحمً حشبه لُلخلىا الجِؾ
الباَلي اإلاخىظه الى الشي ليي ًخخلق منهم .
رابعاً  :العصر العباسي -:
لم ًىً بىى الػباط ؤفمل مً بني ؤمُت فُما ًخق هظشتهم إلافهىم ألاماهت وألامان فلذ
بذؤوا غفشَم بمالحلت بني ؤمُت والخىىُل بهم ووان ؤؼذ الىاط غلى بني ؤمُت غبذهللا بً
غلي( )77واحنهم غليهم ظلُمان بً غلي( )78وَى الزي وان ٌعمُه ابى معلم( )79هىف ألامان
ووان ًجبر مً اظخجاس به وهخب الى الػباط العفاح بها لم هحاسب بني ؤمُت غلى ؤسحامهم
ً
ً
واهما حاسبىاَم غلى غلىكهم وكذ ظاء الي منهم ظماغت لم ٌؽهشوا ظالحا ولم ًىثروا ظمػا
فإحب ؤن هىخب لهم ميؽىس ؤمان فىخب لهم وؤهفزٍ اليهم وإلاا ماث ظلُمان وان غىذٍ
بمؼ وزماهىن حشمه لبني ؤمُت(.)81
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()81

وإلاا هخب اإلاىفىس هخاب ألامان لحزًذ بً غمش بً َبحرة

وكذ ؼاوس فُه  :الػلماء

ؤسبػحن لُلت حتى سلُه ابً َبحرة زم اهفزٍ ابى ظػفش الى ابي الػباط العفاح ووان ابي
ً
الػباط ال ًلىؼ ؤمشا دون ابي معلم فىخب ابي معلم الى ابي الػباط ان الىشٍم العهل
ارا ؤللُذ فُه الدجاسة فعذ ال وهللا ال ًفلر وشٍم فُه ابً َبحرة(.)82
وإلاا دخل ابً َبحرة غلى اإلاىفىس بػذ ما هخب ؤماهه فلاٌ ؤمحر اإلاامىحن ان ؤماهىم
لبىش ودولخىم ظذًذة فإرًلىا الىاط حالوتها وظىبىَم مشاستها جخف غلى كلىبهم واغخىم
ً
ً
فلما كام اإلاىفىس كاٌ عجبا إلاً ًلخل َزا زم كخله بػذ رلً غذسا(.)83
وكذ سوي اإلااسخىن ان السلُفت ابى ظػفش اإلاىفىس هىض ؤماهت وخفش رمت غمُه غِس ى
وظلُمان بػذ ان حلف لهما باألًمان اإلاغلمت فجائوا له بإخيهما غبذ هللا فحبعه بحُلت
وو شدَما مؼ حامُتهما زم اظخػمل غمه اإلاحبىط للمعاومت والخُلت مؼ ابً غمه مىس ى
ولي غهذٍ لُػضله مؼ ان ؤخاٍ ابى الػباط هق غلُه في غهذٍ اإلاضغىم لهما(.)84
ً
هشي ان بني الػباط وخفىـا اإلاىفىس ٌعخخذم مفهىم ألاماهت وألامان لللماء غلى
ول مً ًخالفه الشؤي لِعخإزش بالعلىت وَػضٌ ابً غمه غً والًت الػهذ وإلاا هخب ؤمان
غبذ هللا بً غلي واظخفخإ ابً اإلالفؼ( )85ووان واجب ؤخُه ظلُمان وؤهذ لعلُمان وؤخىجه
غلى ؤن اإلاىفىس ملتزم بإماهه وكاٌ اإلاىفىس َزا الصم بال ارا وكػذ غُني غلُه فلما دخل
داسٍ ؤمش ؤن ٌػذٌ به ولم ًشاٍ فحبغ وواهذ َزٍ مً حُل اإلاىفىس.)86
ووان ابً اإلالفؼ كذ هخب ؤمان غبذ هللا بً غباط وفُه ؤن غبذ هللا ؤمحر اإلاامىحن ؤن لم
ًف بما ظػل لػبذ هللا فلذ خلؼ هفعه والىاط في حل وظػت مً هلن ببُػخه فإهىش ابى
ظػفش اإلاىفىس رلً وؤؼخذ غُمه غلى ابً اإلالفؼ وهخب الى ظفُان بً مػاوٍت غامله غلى
ً
()87
البفشة ؤهفُني ؤمش ابً اإلالفؼ وٍلاٌ ؤهه ؤللي في حجشٍ زم سجش له جىىسا فإللاٍ فُه
هشي في َزا الىق ؤَمُت هبري للماهت وهخب ألامان بر ؤن ابً اإلالفؼ كذ ولؼ ؤحذ
الؽشوه هي السلؼ مً السالفت ورلً ألَمُت الالتزام باألمان بال ؤهىا هجذ اإلاىفىس الًلتزم
بهزٍ الىخب بالشغم مً ـػىبت الؽشوه اإلاىخىبت بحن اإلااجمً وـاحب ألامان.
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ؤساد ابى ظػفش اإلاىفىس اظدشماس اظخغالٌ فىشة هخب ألامان لللماء غلى مىاوئُه
العُاظُحن حُض ؤؼاسث اإلافادس الى اهه هخب الى محمذ ري الىفغ الضهُت

()88

لً غلي

غهذ هللا ومُشاكه ورمخه ورمت سظىله ؤن جبذ وسظػذ مً كبل ؤن ؤكذس غلًُ فإهذ آمً
وظمُؼ ولذن وؤخىجً وؤَل بِخً ومً جبػً غلى دمائهم وؤمىالهم وؤغىًُ ؤلف ؤلف
دسَم وؤهضلً ؤي البالد التي جشٍذ وؤولم مً في حبس ي مً ؤَلً فىخب الُه محمذ بً غبذ
هللا ( مً محمذ بً غبذ هللا الى غبذ هللا بً محمذ وؤها ؤغشك غلًُ مشل ألامان الزي
غشلخه غلي ولً ألامان غلي مشل ما رهشث ؤن دخلذ في واغتي واظبذ دغىحي واما كىلً
غً ألامان فإي ألاماهاث حػىُني ؤمان غمً غبذ هللا بً غلي او ؤمان ابي معلم ؤو امان
ابً َبحرة والعالم ) (.)89
هالحظ ان محمذ بً غبذ هللا واهذ لذًه الخفىساث اليافُت غً وبُػت ألامان الزي
ٌػىُه ابى ظػفش اإلاىفىس الى ول مً ًخشط غلُه مً ؤغذائه فهى مً ؤهثر الخلفاء
الػباظُحن الزًً هلمىا ألامان وألامش آلاخش بن محمذ بً غبذ هللا ًبحن ؤهه ؤحم مً
ً
اإلاىفىس بالسالفت ألهه ٌػىُه هفغ ألامان الزي ؤغىاٍ الُه اإلاىفىس  ،وسوي ؤًما في َزا
الجاهب خبر مذًىت حشان( )91وواهذ مً اإلاذن اإلاىُػت التي الًىمؼ فيها ؤحذ فىظهىا اليها
ً
اإلاعشبل بً السشٍذ بً ساؼذ الىاجي ووان ـذًلا إلالىها ظبفشي فإخبر اإلاعشبل اإلالً بما
ـىؼ الخشش ي بإَل زجىذٍ كاٌ فما جشي كاٌ ججزٌ بإمان كاٌ فما ؤـىؼ بمً ؤلخم بي
كاٌ ججػلهم بإماهً ففالخهم فإمىىٍ وبالدٍ وسظؼ الخشش ي الى بالدٍ ومػه ظبفشي فلخله
ومػه

()91
ؤماهت .

وٍبرص ؤحذ مػاوي ألاماهت في بػن الؽىاَذ الخاسٍخُت ومنها ما حفل بحن وفذ الؽام
واإلاىفىس الػباس ي حُض غذوا ؤهفعهم ؤماهت غىذٍ فػفا غنهم وآمنهم(. )92
هما ؤن الشؼُذ غذس بُحيى بً غبذ هللا اإلاحن بػذما ؤمىه إلاا ظهش ببالد الذًلم وهخب
ً
له ؤماها بخىه زم ولب ًحيى ؤماهت فعلمه الشؼُذ الى ابى ًىظف اللاض ي فلشؤٍ فلاٌ
َزا ؤمان صخُح الحُلت فُه( )93فإخز ابى البختري مً ًذٍ فلشؤٍ وكاٌ َزا ؤمان فاظذ
باول مىخلن كذ ؼم الػفا وظفً الذماء بلخل ـاحبه ودمه في غىلي فىَب له
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الشؼُذ ؤلف ؤلف وظخمائت ؤلف ووالٍ اللماء وحشك آلاخشًٍ زم ؤمش بُحيى الى السجً
زم كخله بػذ رلً(.)94
ًدبحن لىا ؤن الشؼُذ ؤساد الؽشغُت ؤمام الػامت ليي ًلخل ًحيى لهزا هجذ الخيام ًلشبىن
الػلماء وسظاٌ الذًً الزًً ًىافلىن آساءَم وَغذكىن غليهم الػىاًا والسلؼ .
ً
ومً مشوٍاث َزا الجاهب ما حفل ؤًما لػلي بً السلُل( )95مؼ الشؼُذ حُض ؤتهم
ً
ً
بالضهذكت فحمش ًىما مجلغ الشؼُذ فإوؽذ ؤبُاجا فػفا غىه وؤمىه وؤغىاٍ خمعت آالف
دًىاس (.)96
هما جزهش الشواًاث الخاسٍخُت بإن الشؼُذ غىذما اسجحل غً بغذاد الى خشاظان اغتراٍ
مشك ؼذًذ فاؼذ غلى الفمل بً الشبُؼ( )97وكاٌ له ارا ؤها مذ ؤدفني َىا وؤبػض بيل ما
معي مً السضائً ومػذاث الخشب وباقي ألاؼُاء والػبُذ والسُل والذواب الى ؤبني اإلاإمىن
في مشو فةن محمذ في غنى غنها ولخػلم ؤهً ان ؤؼشث الغذس وظلىذ وشٍم البغي ؤهذ او
ؤي ؤحذ في خاـتي ليان غاس غلُىم فةهىم حسسىىن هللا وجللىن غلابه فلاٌ الفمل :
(. )98

ؤغاَذ هللا وؤمحر اإلاامىحن غلى ؤوي ظإحفظ َزٍ الىـُت وؤكىم بدىفُزَا

ومً ألاماهاث الػلمُت راث البػذ العُاس ي التي وسد رهشَا غً َاسون بً مخىول

()99

كاٌ للُذ ًحيى بً صٍذ بً غلي وَى مخىظه الى خشاظان فعلمذ غلُه فلاٌ مً ؤًً
ؤكبلذ فللذ له مً الدج فعإلني غً ؤَله وبني غمه باإلاذًىت فإخبرجه بحضجهم غلى ؤبُه
ً
صٍذ بً غلي كاٌ فهل ظمػذ ظػفش بً محمذ (غلُه العالم) ًزهش ؼِئا مً ؤمشي كلذ
وػم ظمػخه ًلىٌ بهً ملخىٌ وجىلب هما كخل ؤبىن زم ؤهه دغا ببُػخه فإظخخشط منها
صخُفت ملفلت ومخخىمت فىظش الى الساجم وكبله وبيى زم وؽش الصخُفت وولػها غلى
غُيُه وكاٌ وهللا ًامخىول لىال ما رهشث مً كىٌ ابً غمي ؤهني ملخىٌ إلاا دفػتها بلًُ
فاكبمها وجشبق فةرا كط ى هللا مً ؤمشي وؤمش َاالء اللىم فهي ؤماهت غىذن حتى
جىـلها الى ؤبني غمي ببشاَُم ومحمذ ابً غبذ هللا بً الخعً(.)111
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-23ؤبى الػالء بً الصسحر :ؤبى الػال ًضٍذ بً غبذ هللا بً الصسحر الػامشي البفشي  ،ؤحذ
الائمت جىفي ظىت  ٌ118وكُل  .ٌ111الزَبي  ،ظحر ؤغالم الىبالء.494/4 ،
 -24ابً كاوؼ  ،معجم الصخابت  164/3 ،؛ ابً ظالم الجمحي  ،وبلاث فحىٌ الؽػشاء ،
 162/1؛ اإلالشٍضي  ،امخاع الاظماع .136/13 ،
 -25غبذ ٌغىر الخاسسي  :بىً مً بني الخاسر وَى غبذ ٌغىر بً الخاسر بً مػاوٍت بً
ً
هػب بً سبُػت بً الخاسر ؤحذ صغماء الُمً وكخل ـبرا ًىم الىالب الشاوي .ابً حضم ،
ظىَشة اوعاب الػشب ،ؿ.417
 -26ابً ظػذ  ،الىبلاث الىبري268./1،
 -27ابً ظػذ  ،الىبلاث الىبري. 269/1،
 -28جمُم بً اوط الذاسي :جمُم بً اوط بً خاسظه بً ظىد بً ظزًمت بً غذي مً
ً
كبُلت لسم ،وؤخىٍ وػُم بً ؤوط وان جمُم هفشاهُا اظلم ظىت ( )ٌ9في وفذ مً كىمه بني
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الذاس بػذ غضوة جبىن ،ووان ممً اؼتهش بػبادجه وكشائخه لللشآن .ابً ظػذ  ،الىبلاث
343/1،؛ ابً الازحر  ،ؤظذ الغابت في مػشفت الصخابت .215/1 ،
 -29كشٍت حبري وبِذ غُىىن :وهي كشي فلعىُيُت جلؼ ؼماٌ مذًىت السلُل وحؽتهش
بضساغت الػىب والضٍخىن ً .اكىث الخمىي  ،معجم البلذان.198/2،
 -31ابً ظػذ  ،الىبلاث 267/1،؛ ابً صهجىٍه ،الامىاٌ614./1،
 -31ابً ظػذ  ،الىبلاث .267/1
-32ابً صهجىٍت  :الامىاٌ 118/1،؛ ابً ظالم  ،الامىاٌ ،ؿ21؛ اللللؽىذي  ،ـبح
الاغص ى 381./6
 -33ـفىان بً امُت  :بً خلف بً وَب بً حزافت بً ظمح اللشَص ي كخل ابىٍ ًىم بذس
ً
وافشا وَشب ـفىان ًىم فخح مىت  .جىفي ظىت َ 35ـ  ،الزَبي  ،ظحر ؤغالم الىبالء ،
563./2
 -34البالرسي  ،اوعاب الاؼشاف 362./1،
 -35ابً هشحر  ،البذاًت والنهاًت 268/3 ،؛ الؽحراصي  ،الشظىٌ الاغظم (ؿ) 229. ،
 -36ابى لبابه  :بؽحر بً غبذ اإلاىزس بً سفاغت بً صٍذ بً مالً بً غىف بً الاوط
الاهفاسي .ابً ظػذ  ،الىبلاث 457/3،؛ ابً ابي حاجم ،الجشح والخػذًل.375/2،
 -37الزَبي  ،الىبائش  ،ؿ219.
 -38اإلاذائً :بلذة ـغحرة في الجاهب الغشبي مً دظلت  ،وهي غاـمت ملىن الفشط مً
الػياهشة العاظاهُحن وظماَا الػشب مذائً الهه ظبػت مذن  ،فخحذ ظىت  ، ٌ16وفيها
كبر ظلمان الفاسس ي وحزًفت بً الُمان .البغذادي ،مشاـذ الاوالع 243/3،
 -39البيهلي  ،ظجن البيهلي 79./6 ،
 -41الهشمضانَ :ى احذ كادة الفشط ابان الفخح الاظالمي  ،ووان كائذ الجِؾ الفاسس ي في
ً
مػشهت اللادظُت كخل ظىت  ، ٌ 23وغلذ ـلخا مؼ اإلاعلمحن ظىت  ، ٌ16زم هلمه
.الىبري  ،جاسٍخ الىبري218./4،
 -41ابً غبذ سبه ،الػلذ الفشٍذ 41./2،
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-42ابً اغشم الىىفي ،الفخىح 36.-34/2،

 -43الىبري ،جاسٍخ الىبري .123/4،؛ابً ابي الخذًذ  ،ؼشح ههج البالغت96/9،
 - 44ابى حعان الفمُل بً صٍذ  :الشكاش ي مً مخلذمي الخابػحن وغباد اَل البفشة جىفي
ظىت َ 119ـ  .حلُت ألاولُاء 122./3،
 - 45البيهلي  ،العجن الىبري 194./8،
 - 46ابً ظػذ  ،الىبلاث الىبري 269./2
 -47الاحىف بً كِغ  :ؤظمه ضخان وكُل صسش وؼهش باألحىف لخىف سظلُه وَى الػىط
واإلاُل  ،وَى ظُذ جمُم وؤحذ الخىماء الذَاة الفصخاء ًمشب به اإلاشل بالخلم ولذ
بالبفشة وؤدسن الىبي (ﷺ) ولم ًشاٍ وفذ غلى غمش بً السىاب غام وامل مػه فاغتزٌ ًىم
الجمل زم ؼهذ ـفحن مؼ ؤلامام غلي  .جىفي ظىت َ72ـ .الزَبي  ،ظحر ؤغالم الىبالء 71/4 ،
؛ الضسهلي  ،ألاغالم .277/1 ،
 -48اإلالشٍضي  ،امخاع الاظماع 361/5،؛ هفش بً مضاحم اإلاىلشي وكػت ـفحن  536/؛ ابً
ابي الخذًذ  ،ؼشح ههج البالغت 249./2
 -49غمش بً ظشمىص الخمُمي :اغتزٌ مػشهت الجمل وكخل الضبحر بً الػىام زم خشط غلى
ؤلامام غلي في النهشوان وكخل ظىت َ 38ـ .ابً ظػذ  ،الىبلاث الىبري 111/3،؛ ابً هشحر،
البذاًت والنهاًت.249/7 ،
 -51الىبري  ،جاسٍخ الىبري  321/1،؛ الُػلىبي  ،جاسٍخ الُػلىبي  183/2،؛ ابً ألازحر ،
ؤظذ الغابت . 169/2 ،
 -51غبُذ هللا بً الػباط بً غبذ اإلاىلب اللشَص ي الهاؼمي بً غم الىبي ووان اـغش مً
اخُه غبذ هللا  ،وكذ اظدىابه الامام غلي(غلُه العالم) في خالفخه غلى الُمً  ،ولذ في
حُاة الىبي(ﷺ) جىفي ظىت  . ٌ58الزَبي ،ظحر اغالم الىبالء .513/3،
 -52الُػلىبي ،جاسٍخ الُػلىبي 191/2،؛ابً الازحر ،اليامل في الخاسٍخ176/5،؛اللشش ي ،
حُاة ؤلامام الخعً .84/2 ،
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 -53كِغ بً ظػذ  :بً غبادة بً دلُم بً حاسزت بً ابي ظزًمت مً السضسط ـاحب
سظىٌ هللا وابً ـاحبه وَى ظُذ كىمه ولذ بحن َ15-11ـ وكُل جىفي في ؤواخش ظىت َ61ـ
وواهذ للِغ وابُه ظػذ مىاكف والئُت مؽشفت والٍ الامام غلي (غلُه العالم) غلى مفش.
الزَبي  ،ظحر ؤغالم الىبالء .112/32 ،
 -54ظػُذ بً كِغ  :بً صٍذ بً مالً بً صٍذ بً ههالن بً ظبإ مً غلُت َمذان وهبرائها
ومً ظاللت ملىهها ،ال ًىظذ جاسٍخ واضر لىالدجه الا اهه مً هباس الخابػحن اؼترن في فخح
جهاوهذ ظىت  ٌ19ووان ـاحب ساًت َمذان في مػشهت الجمل  ،جىفي ما بحن  . 45-41ابً
ؼهشؤؼىب  ،مىاكب آٌ ابي والب 355/2 ،؛ ابً ابي حاجم ،الجشح والخػذًل.181/4،
 -55الىبري  ،جاسٍخ الىبري  94/6 ،؛ ابً ؤبي الخذًذ  ،ؼشح ههج البالغت .14/4 ،
 -56ابً ؤبي الخذًذ  ،ؼشح ههج البالغت .28/4 ،
 - 57اإلافذس هفعه .
 -58باكش اللشش ي  ،حُاة ؤلامام الخعً .93/2 ،
 -59الُػلىبي  ،جاسٍخ الُػلىبي . 191/2 ،
 - 61اللشش ي  ،حُاة ؤلامام الخعً .93/2 ،
 -61هػب بً غمش الاهفاسي  :ؼهذ بذس بػذ الػلبت وَى الزي ؤظش الػباط ًىم بذس واهتزع
ساًت اإلاؽشهحن وؼهذ مؼ ؤمحر اإلاامىحن ـفحن  .جىفي في اإلاذًىت ظىت َ 55ـ ،ابً غبذ البر
،الاظدُػاب . 215/4 ،
 -62بعش بً ؤسوإة اللشش ي ً :ىنى ابا غبذالشحمً كُل ؤهه ولذ كبل وفاة الىبي بعىحن ؼهذ
ـفحن مؼ مػاوٍت ووان ؼذًذ غلى غلي والصخابت وَى مً ربح ولذا غبُذ هللا بً
الػباط غبذالشحمً وكشم ،حُىما بػشه مػاوٍت الى الدجاص والُمً ووان غبُذ هللا والي غلى
الُمً مً كبل ؤلامام غلي فهشب وجشن ؤبىاءٍ لُلخلهم بعش  ،مفػب الضبحري  ،وعب كشَؾ
 ،ؿ 439؛ ابً خُاه  ،جاسٍخ خلُفت  61/1 ،؛ الُػلىبي  ،جاسٍخ الُػلىبي  197/2 ،؛
الشلفي  ،الغاساث . 639/2 ،
 -63ابى وػُم الاـفهاوي  ،ملاجل الىالبُحن .35 ،
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 -64غمش بً حشٍض بً غشمان  :اللشش ي اإلاخضومي الىىفي وان غمشٍ ًىم جىفي سظىٌ هللا
ازىا غؽش ظىت ووان مً الىللاء الفغاس ولي الىىفت غً صٍاد وؤبىه غبُذهللا بً صٍاد جىفي
ظىت َ85ـ .ابً حجش الػعلالوي ،تهزًب التهزًب .17/7 ،
ً
 -65حجاس بً ؤبجش  :وان ؤبىٍ هفشاهُا فىفذ غلى غمش  ،فلاٌ ؤبجش  ،لػمش ؤؼهذ ؤن ال اله
ً
بال هللا وؤن حجاسا ٌؽهذ ؤن محمذ سظىٌ هللا  ،فلاٌ غمش  :وما ًمىػً ان جلىلها ؤهذ ،
وكُل ؤهه ماث غلى هفشاهِخه  ،ابً حجش  ،الاـابت . 373/1 ،
 - 66اللشش ي  ،حُاة ؤلامام الخعً . 99/2 ،
 - 67اإلاجلس ي  ،بحاس ألاهىاس  111/11 ،؛ اللشش ي  ،حُاة ؤلامام الخعً .111/2 ،
 -68الىِعابىسي  ،سولت الىاغظحن  ،ؿ 179.
 -69ابي حىُفت الذًىىسي  ،الاخباس الىىاٌ  ،ؿ  341؛ الىبري  ،جاسٍخ الىبري  277 /3،؛
اإلالشٍضي ،امخاع الاظماع  363/5 ،؛ ألامحن  ،اغُان الؽُػت .591/1 ،
 -71الىبري  ،جاسٍخ الشظل واإلالىن  292-291/4،؛ ًىظف الػؾ  ،الذولت الامىٍت  ،ؿ
 /168اإلاُالوي  ،كادجىا هُف وػشفهم 612./3،
 -71ألامحن  ،ؤغُان الؽُػت 429./36 ،
 72الدعتري  ،كامىط الشظاٌ 126./11 ،
 - 73زىسة غبذ الشحمً بً الاؼػض :وهي مً اغىف الشىساث التي واظهتها السالفت الامىٍت
ً
 ،وظمُذ اًما حشهت اللشاء  ،وكائذ َزٍ الخشهت َى غبذ الشحمً بً محمذ بً الاؼػض
بً كِغ صغُم كبُلت هىذٍ .الىبري ،جاسٍخ الىبري375./5،
 -74كخِبت بً معلم الباَلي ؤمحر خشاظان في خالفت ظلُمان بً غبذاإلالً  .ابً حجش ،
الاـابت . 389/6 ،
 -75الشي :مذًىت مؽهىسة مً امهاث البالد واغالم اإلاذن هشحرة الفىاهت والسحراث وهي
محىت الخاط غلى وشٍم العابلت  ،وكفبت بالد الجباٌ  ،والشي لِغ مذًىت بػذ بغذاد في
اإلاؽشق اغمش منهاً .اكىث الخمىي ،معجم البلذان118.-116/3،
 -76ابً معىىٍه  ،ججاسب ألامم 362./2 ،
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 -77غبذ هللا بً غلي بً غبذ هللا بً الػباط بً غبذ اإلاىلب ووان كذ دغا لىفعه بػذ
وفاة ابي الػباط العفاح وكذ كخله ؤبى ظػفش اإلاىفىس  ،الزَبي  ،ظحر اغالم الىبالء ،
241./8
 -78ظلُمان بً غلي بً غبذ هللا بً الػباط بً غبذ اإلاىلب ووان مً ألاظىاد كُل بهه
ؤغخم مئت مملىن ّ
ولي البفشة وَى ابً غؽشًٍ ظىت جىفي  .142ابً خليان  ،وفُاث
ألاغُان  153/2 ،؛الزَبي  ،ظحر اغالم الىبالء 163./6،
 -79غبذ الشحمً بً معلم وكُل غبذ الشحمً بً غشمان بً ٌعاس السشظاوي ـاحب
ً
الذغىة الػباظُت ووان ففُحا بالػشبُت والفاسظُت حلى اإلاىىم ووان سواًت للؽػش  .ابً
خليان  ،وفُاث الاغُان 48./6 ،
 -81ابً غبذ سبه  ،الػلذ الفشٍذ218.-217/5،
ً -81ضٍذ بً غمشو بً َبحرة السضاسي ًىنى ابا خالذ ووان مً اإلااٍذًً لبني امُت  ،وجىلى
والًت كيعلحن اًام الىلُذ بً ًضٍذ  ،وجىلى امشة الػشاكحن ظىت  ٌ128في غهذ مشوان بً
محمذ .الزَبي  ،جاسٍخ الاظالم217/7،؛ ظحر اغالم الىبالء 218./6،
 -82ابً اغشم ،الفخىح345/8 ،؛ الىبري  ،جاسٍخ الىبري 114./9،
 -83ابً غبذ سبه  ،الػلذ الفشٍذ 31./2،
 -84ابً هشحر  ،البذاًت ولنهاًت 122/9 ،؛ الىىساوي  ،ظىاَش الخاسٍخ 431./5 ،
 -85غبذ هللا بً سوصبه بً را دوٍه  :ولذ ظىت  116وجىفي ظىت َ142ـ مفىش فاسس ي اغخىم
الاظالم وغاـش الذولت الامىٍت والػباظُت  ،ابً خليان  ،وفُاث الاغُان . 417/1 ،
 -86ابً حمذون  ،الخزهشة الخمذوهُت 226./8 ،
 -87اإلالشٍضي  ،الجزاع والخخاـم 147. ،
 -88محمذ بً غبذ هللا بً الخعً اإلاشنى بً الخعً العبي بً ؤلامام غلي بً ابي والب
( غلُه العالم) اإلاػشوف بالىفغ الضهُت .الاـفهاوي  ،ملاجل الىالبحن  ،ؿ166.
-89البالرسي  ،اوعاب الاؼشاف  95/3،؛ الىبري  ،جاسٍخ الىبري 524./7،
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 -91مذًىت حشان  :وهي مً مذن اكلُم الشي في بالد فاسط وواهذ راث اظىاق غامشة
وبعاجحن وخحراث ؛ الخمىي  ،معجم البلذان 416./4/
 -91الىبري  ،جاسٍخ الىبري  366/5 ،؛ الىبري 116/4 ،؛ ابً معىىٍه  ،ججاسب الامم ،
12/3؛ابً الازحر  ،اليامل في الخاسٍخ 112/5،
 -92الخفشي  ،صَش ألاداب وزمش ألالباب .838/3 ،
-93ابى الفشط الاـفهاوي  ،ملاجل الىالبحن  ،ؿ 317-316؛ محعً ألامحن  ،اغُان
الؽُػت 29./1
 -94الدعتري  ،كامىط الشظاٌ 458./11 ،
 -95غلي بً السلُلَ :ى سظل مً اَل الىىفت مىلى مػً بً صائذة الؽِباوي وَعمى ابي
الخعً  ،ووان ٌػاؼش ـالر بً غبذ اللذوط ال ًياد ًفاسكه فاتهم بالضهذكت .ابى الفشط
الاـفهاوي ،الاغاوي.218/4،
 -96الخفشي  ،صَش ألاداب وزمش ألالباب .911/4 ،
 -97الفمل بً الشبُؼ  :بً محمذ بً بؽحر بً بؽحر بً صٍاد بً غلفان مً ؤَل اـفهان
وَى حاظب َاسون الشؼُذ ؛ ابً الىجاس البغذادي ،رًل جاسٍخ بغذاد 182./1
 -98البيهلي  ،جاسٍخ البيهلي،ؿ 28.
َ - -99اسون بً اإلاخىول َ :ى الزي سوي دغاء الصخُفت السجادًت غً ًحيى بً صٍذ .
السىئي  ،معجم سظاٌ الخذًض 185./15 ،
 -111ابى الفشط الاـفهاوي  ،ملاجل الىالبُحن  ،ؿ 118-113؛ اإلاجلس ي  ،بحاس ألاهىاس ،
.182/46
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املصادر واملراجع
 ببشاَُم مفىفى :اإلاعجم الىظُي  ،ه ،1مجمؼ اللغت  ،داس الذغىة .

 ابً ؤغشم الىىفي  ،ؤبى محمذ احمذ ( ثَ314ـ926/م) :الفخىح  ،جحلُم  :غلي ؼحري ،
ه ، 1داس ألالىاء للىباغت واليؽش  ،بحروث َ1411 ،ـ1991/م .
 ابً ألازحر  ،ؤبى العػاداث اإلاباسن بً محمذ بً محمذ الؽِباوي ( ثَ 616ـ1211/م):
النهاًت في غشٍب الخذًض وألازش  ،جحلُم  :واَش احمذ الضاوي  ،محمىد محمذ الىىاجي ،
ه ، 4ماظعت بظماغُلُان  ،كم  ،بًشان .
 ابً ألازحر  ،غض الذًً ابً ألازحر الجضسي ( ثَ 631ـ1232/م) :اليامل في الخاسٍخ ،
جحلُم  :غلي ؼحري  ،داس بحُاء الترار الػشبي  ،بحروث  ،لبىان.
ؤظذ الغابت في مػشفت الصخابت  ،اإلاىبػت ؤلاظالمُت  ،وهشان َ1377 ،ـ 1957 /م.
 ألامحن  ،حعً :معخذسواث ؤغُان الؽُػت  ،حلله وؤخشظه  :حعً ألامحن  ،ه ، 6داس
الخػاسف  ،بحروث َ1375 ،ـ  1955/م .
 ألاـفهاوي ،ؤبى وػُم ؤحمذ بً غبذهللا ( ثَ431ـ1138/م) :حلُت ألاولُاء ووبلاث
الاـفُاء  ،جحلُم  :حعام الذًً  ،ه ، 4داس الىخاب الػشبي  ،اللاَشة ،
(َ1415ـ1985/م) .
 الاـفهاوي ،ابى الفشط( ث  :)356ملاجل اإلاىالبحن  ،جحلُم واظم اإلاظفش،ه،2ظىت
الىبؼ(1965-ٌ1385م).
 الاـفهاوي  ،الػالمت الشاغب (ثَ425ـ1118/م) :مفشداث غشٍب اللشآن  ،جحلُم :
ـفىان غذهان داودي  ،ه ، 2ولُػت الىىس لليؽش َ 1427 ،ـ.
 البالرسي  ،احمذ بً ًحيى بً ظابش ( ثَ279ـ892/م ) :ؤوعاب ألاؼشاف  ،ه ، 1داس
الفىش  ،بحروث 1996 ،م .
 البيهلي  ،ؤبى بىش احمذ بً الخعحن ( ثَ458ـ1166/م ) :العجن الىبري  ،ه، 1
مجلغ دائشة اإلاػاسف الىظامُت  ،حُذس ؤباد  ،الهىذ َ1344 ،ـ.
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 الدعتري  ،الؽُخ محمذ جلي :كامىط الشظاٌ  ،ه ، 1ماظعت اليؽش ؤلاظالمي الخابػت
لجماغت اإلاذسظحن  ،كم َ 1419 ،ـ.
 الشلفي  ،ببشاَُم بً محمذ ( ثَ283ـ896/م ) :الغاساث  ،جحلُم  :العُذ ظالٌ الذًً
الخعُني  ،بًشان.
 الجاحظ  ،ؤبى غشمان غمش بً بحش ( ثَ255ـ868/م ) :تهزًب ألاخالق  ،كشؤٍ وغلم
غلُه  :ببشاَُم بً محمذ  ،داس الصخابت للترار .
 ابً حجش  ،ؤبى الفمل احمذ بً غلي ( ثَ852ـ1448/م ) :ؤلاـابت  ،جحلُم  :غلي
محمذ البجاوي  ،ه ، 1داس الجُل  ،بحروث َ1412 ،ـ1992/م .
تهزًب التهزًب ،ه،1داس اإلاػاسف الىظامُت ،ظىت . ٌ1325
 ابً ؤبي الخذًذ اإلاػتزلي  ،غبذالخمُذ بً َبت هللا ( ثَ656ـ1258/م ) :ؼشح ههج
البالغت  ،جحلُم  :محمذ ؤبى الفمل ببشاَُم  ،ه ، 1داس الجُل  ،بحروث،
َ1417ـ1987/م.
 ؤبى حىُفت الذًىىسي  :ؤحمذ بً داود (ثَ282ـ895/م) .ألاخباس الىىاٌ  ،جح :
غبذاإلاىػم غامش  ،ه ، 1اللاَشة  ،داس بحُاء الترار الػشبي 1961 ،م .
 الخفشي اللحرواوي  ،ؤبى بسخاق ببشاَُم بً غلي ( ثَ453ـ1161/م) :صَش آلاداب وزمش
ألالباب  ،حلله ولبىه وؼشحه  :محيي الذًً غبذالخمُذ  ،ه ، 4داس الجبل  ،بحروث ،
1972م.

 ابً حمذون  ،محمذ بً الخعً بً محمذ بً غلي ( ثَ562ـ1166/م) :الخزهشة
الخمذوهُت  ،جحلُم  :بحعان غباط وبىش غباط  ،ه ، 1داس ـادس  ،بحروث 1996 ،م .
 الخمىيً ،اكىث ؼهاب الذًً ؤبى غبذهللا ( ثَ626ـ1229/م ) :معجم البلذان  ،داس
بحُاء الترار الػشبي  ،بحروث 1979 ،م.
 ابً خليان  ،احمذ بً محمذ ( ثَ681ـ1282/م) :وفُاث الاغُان وؤهباء ابىاء آخش
الضمان  ،حلله  :احعان غباط  ،داس ـادس  ،بحروث َ1388 ،ـ1968/م.
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 السىئي  ،ؤبى اللاظم اإلاىظىي :معجم سظاٌ الخذًض وجففُل وبلاث الشواة  ،ه، 1
َ1413ـ  1992 /م .
 ابً خُاه  ،خلُفت بً خُاه الػففشي ( ثَ241ـ 854 /م) :جاسٍخ خلُفت بً خُاه ،
جحلُم  :ؤهشم لُاء الػمشي  ،مىبػت ألادب  ،الىجف ألاؼشف َ1386،ـ1967/م.
 الزَبي  ،ؼمغ الذًً محمذ بً احمذ ( ثَ748ـ1348/م) :ظحر ؤغالم الىبالء ،
جحلُم  :ؼػُب ألاسهائوه  ،ماظعت الشظالت  ،بحروث َ1413 ،ـ1993/م .
الىبائش  ،جحلُم  :مؽهىس بً حعً آٌ ظلمان  ،مىخبت الفشكان  2113 ،م.
 الضبُذي  ،ؤبى الفُن محمذ بً محمذ ( ثَ 1215ـ1791/م) :جاط الػشوط وظىاَش
اللامىط  ،جحلُم  :غلي ؼحري  ،داس الفىش  ،بحروث 1994 ،م .
 الضسهلي  ،خحر الذًً :ألاغالم  ،ه ،1داس الػلم للمالًحن  ،بحروثَ1419 ،ـ 1989/م.
 ابً صهجىٍه محمذ بً مخلذ ( َ251ـ865/م) :هخاب ألامىاٌ  ،جحلُم  :ؼاهش رًاب
فُاك  ،ه ، 1الشٍاك 1986 ،م .
 ابً ظػذ  ،محمذ بً ظػذ بً مىُؼ ؤبى غبذهللا البفشي الضَشي ( ثَ 231-168ـ/
941 -784م ) :الىبلاث الىبري  ،جحلُم  :محمىد ببشاَُم ،ه ، 1داس الىخب الػلمُت  ،بحروث .

 ابً ظالم  ،ؤبي غبُذ اللاظم بً ظالم الهشوي ( ثَ224ـ838/م) :غشٍب الخذًض ،
جحلُم محمذ غبذ اإلاػُذ خان  ،ه ، 1داس الىخاب الػشبي  ،بحروث َ1884 ،ـ.
ألامىاٌ  ،جح  :خلُل محمذ َشاط ،ه ، 1داس الؽشوق للىباغت . 1868/1388 ،
 العلفي  ،ؤبى واَش احمذ بً محمذ العلفي (َ576ـ1173/م) :معجم العفش  ،جحلُم :
غبذهللا غمش الباسودي  ،داس الفىش للىباغت واليؽش والخىصَؼ  ،بحروث  ،لبىان ،
َ1414ـ1993/م .
 ابً ؼهش ؤؼىب  ،محمذ اإلااصهذساوي ( ثَ588ـ1992/م) :مىاكب آٌ ؤبي والب  ،وؽش
ماظعت الػالمت لليؽش  ،كم اإلالذظت َ1379 ،ـ 1959 /م.
 الىبري  ،ؤبي ظػفش محمذ بً ظشٍش الىبري ( ثَ311ـ922/م) :جاسٍخ الشظل واإلالىن ،
جلذًم ومشاظػت  :ـذقي ظمُل الػىاس ،ه ، 1داس الفىش َ1418 ،ـ1998/م .
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 غابذ وخالذ :ألاخالق في ؤلاظالم  ،ه ، 1داس اإلاىاهج  ،غمان َ1421 ،ـ1999/م .
 الػاملي  ،ظػفش مشجط ى :الصخُح مً ظحرة ؤلامام غلي  ،ه ، 1بًشان َ1431 ،ـ .
 ابً غبذ البر  ،ؤبي غمش ًىظف بً غبذهللا بً محمذ (ثَ463ـ1171/م)  :الاظدُػاب
في مػشفت ألاصخاب  ،جحلُم  :غلي محمذ البجاوي  ،داس الجُل  ،بحروث 1992 ،م .
 ابً غبذ سبه ألاهذلس ي  ،الفلُه ؤحمذ بً محمذ ( ثَ328ـ941/م) :الػلذ الفشٍذ ،
جحلُم  :محمذ غبذاللادس ؼاَحن  ،ـُذا  ،بحروث.
 ابً فاسط  ،ؤبى الخعحن بً فاسط بً صهشٍا ( ثَ395ـ1114/م) :معجم ملاًِغ اللغت،
جحلُم ولبي  :غبذالعالم محمذ َاسون  ،مىخب ؤلاغالم ؤلاظالمي  ،وهشان َ1414 ،ـ.
 الفشاَُذي  ،السلُل بً احمذ ( ثَ175ـ792/م) :هخاب الػحن  ،جحلُم  :مهذي
اإلاخضومي  ،ببشاَُم العامشائي  ،ه ، 2ماظعت داس الهجشة  ،بًشان 1989 ،م .
 ابً كخِبت الذًىىسي  ،ؤبى محمذ غبذهللا بً معلم ( ثَ276ـ889/م) :الؽػش والؽػشاء
 ،جحلُم :احمذ محمذ ؼاهش ،داس الخذًض  ،اللاَشة 2116 ،م .
 اللشش ي  ،باكش ؼشٍف :حُاة ؤلامام الخعً بً غلي  ،ه ، 1داس البالغت للىباغت
واليؽش ،بحروث َ1413 ،ـ1993/م.
 اللللؽىذي  ،احمذ بً غلي ( ثَ821ـ1418/م) :ـبح ألاغص ى في ـىاغت ؤلاوؽا ،
جحلُم  :محمذ حعحن ؼمغ الذًً  ،داس الىخب الػلمُت  ،بحروث.
 ابً هشحر  ،ؤبى الفذاء بظماغُل بً غمش ( ثَ774ـ1373/م )  :البذاًت والنهاًت  ،جحلُم
 :غلي ؼحري  ،ه ، 1داس بحُاء الترار الػشبي  ،بحروث 1988 ،م .
 الىفىي  ،ؤًىب بً مىس ى ( ثَ 1194ـ1683/م) :اليلُاث  ،جحلُم  :غذهان دسوَؾ
،محمذ اإلافشي  ،ماظعت الشظالت  ،بحروث.
 اإلاجلس ي  ،محمذ باكش ( ثَ1111ـ1699/م) :بحاس ألاهىاس  ،جحلُم  :محمذ مهذي
العُذ حعً اإلاىظىي وآخشون  ،ه ، 3داس بحُاء الترار الػشبي  ،بحروث 1983 ،م .
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 ابً معىىٍه  ،احمذ بً محمذ ( ثَ421ـ1131/م) :ججاسب ألامم  ،جحلُم  :ؤبى
اللاظم ؤمامي  ،ه ، 1داس ظشوػ للىباغت َ1379 ،ـ2111/م .
 اإلالشٍضي  ،جلي الذًً ؤحمذ بً غلي ( ثَ845ـ1441/م) :بمخاع ألاظماع بما للىبي مً
ألاحىاٌ وألامىاٌ والخفذة واإلاخاع  ،جحلُم  :محمذ غبذالخمُذ اإلاىِس ي  ،ه ، 1داس
الىخب الػلمُت  ،بحروث 1999 ،م.
 ابً مىظىس  ،الػالمت ؤبي الفمل ظماٌ الذًً محمذ بً مىشم ( ثَ711ـ 1311 /م):
لعان الػشب  ،وؽش ؤدب الخىصة َ1415 ،ـ.
 اإلاىلشي  ،هفش بً مضاحم بً ٌعاس ( ثَ212ـ827/م ) :وكػت ـفحن  ،ه ، 2مىخبت آًت
هللا اإلاشغص ي  ،كم اإلالذظت َ1413 ،ـ 1983/م .
 مهذي الفذس  :اخالق ؤَل البِذ  ،داس الىخاب ؤلاظالمي.
 اإلاُذاوي  ،ؤبى الفمل احمذ بً محمذ الىِعابىسي ( ث َ518ـ1124/م) :مجمؼ
ألامشاٌ ،جحلُم  :ظػُذ اللخام  ،داس الىخاب 2112 ،م .
 اإلاُالوي  ،العُذ محمذ َادي الخعُني  :كادجىا هُف وػشفهم  ،جحلُم  :العُذ محمذ
غلي اإلاُالوي  ،ه ، 1مىبػت هجاح الىائي.
 ابً الىجاس البغذادي  ،محب الذًً غبذهللا بً محمىد بً َبت هللا (ثَ643ـ /
1245م) :رًل جاسٍخ بغذاد  ،جحلُم  :مفىفى غبذاللادس غىا  ،ه ، 1داس الىخب
الػلمُت ،بحروث َ1417 ،ـ1997/م .
 الىىسي  ،اإلاحرصا حعً ( ث َ1321ـ) :معخذسن الىظائل  ،جحلُم ماظعت اَل البِذ
إلحُاء الترار  ،بحروث  ،لبىان.
 الىِعابىسي  ،محمذ بً الفخاٌ ( ث َ 518ـ1128/م) :سولت الىاغظحن  ،جحلُم :
العُذ محمذ مهذي العُذ حعً السشظان  ،ميؽىساث الؽشٍف الشض ي  ،كم.
 الُػلىبي  ،ؤحمذ بً بسخاق بً واضر ( ثَ292ـ915/م ) :جاسٍخ الُػلىبي  ،داس
ـادس ،بحروث .
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