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عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي

((دراسح تارخييح يف سريته الشخصيح))

ادلذرش الذكتىرج

وهلـــــــــح عثـــــــــــار الزم
جامعح الثصرج /كليح اآلداب
ادللخص-:
اجطر مً زالٌ صعاؾت شخهُت غبُض هللا بً الخغ الجخفي اهه وان مً
الهػالًُ  ،وٍبضو ان هىان اؾباب هشحرة اصث به للخهػلً  ،ومنها ما ٌػىص الى
اخؿاؾه بالظلم الهه لم ًىً ٌػامل مػاملت الاخغاع غلى ما فُه مً فًل .
ا
ا
وكض طهغث بػٌ اإلاهاصع اهه وان عحال شجاغا  ،ووان مً ؾاصاث اهل الىىفت
ا
وبها ولض ووكإ  ،ووان ملُما بها في زالفت غشمان بً غفان ( عى )  ،فلما كخل
غشمان  ،وان مً امغ الجمل ما وان  ،زغج غبُض هللا بً الخغ الجخفي الى
ا
مػاوٍت بالكام فالخجإ الُه مغايبا  .وكاٌ " اما ان هللا لُػلم اوي ال ؤخب
ا
غشمان مُخا وخؼن غلُه " .وعوي اهه قهض نفحن مؼ مػاوٍت ولم ًؼٌ مػه ختى
كخل الامام غلي بً ابي َالب ( غلُه الؿالم ) .
وٍظهغ ان الؿبب الغثِسخي الزخُاع مىيىع البدث الاصواع الباعػة التي لػبها
غبُض هللا بً الخغ الجخفي في الخُاة الؿُاؾُت في الضولت الامىٍت .
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OubaidAllah Bin Al – Hur Al – Ja'fi : A Historical
Study

Dr. Nahla Abar Lazem Al – Kenani
University in Basrah / College of Arts

Abstract:
Studying the Personality of Oubaid Allah Bin Al –
Hur Al – Ja'fi revealed that he was a tramp and there
were many reasons behind his being so, one of which
was that he was not treated as free man through he was
a nobleman .
Some references stated that he was a brave man and
one of the masters in Kufa where he was born and grew
up . He settled there during caliph Othman Bin Affan's
era. When Othman was Killed , OubaidAllah departed
to the Levant and , against his will , he sought asylum to
Mu'awia . He said " Allah Knows that I don't like to see
Othman dead " . It is also said that he witnessed Saffeen
war with Mu'awia and stayed with him till the murder
of Ali Bin Abi Talib .
The main reason of selecting this topic for researching
is the prominent role played by OubaidAllah Bin Al –
Hur Al – Ja'fi in the Political life in the Ummaid State .
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ادلقذمح-:

ان صعاؾت الخاعٍش الاؾالمي وما ًدخىي غلُه مً اخضار جاعٍسُت مهمت ًلىصها الى صعاؾت
الصخهُاث الخاعٍسُت التي ؾاهمذ بكيل او بأزغ في جلً الاخضار  ،ووان مً ابغػ جلً
الصخهُاث غبُض هللا بً الخغ الجخفي  ،فػىض مغاحػت الخاعٍش الاؾالمي بكيل غام هجض
ا
ان هىان شخهُاث غضًضة حػغيذ للىلض والخجغٍذ وناعث هضف للماعزحن كضًما
ا
وخضًشا  ،لىً غىض الخضكُم ًدبحن لىا الىشحر مً الخلاثم  ،وٍظهغ لىا بكيل هبحر مً اجباع
ا
اهل البِذ غليهم الؿالم ومىانغيهم الظًً وكفىا صفاغا غً الخلُلت .
ا
وهشحرا ما ابخلُذ البالص والػباص بإهاؽ مخظبظبحن وال ٌػغف لهم مبضؤ وال تهمهم ؾىي
مهالخهم وعغباتهم  ،وغلى وحه الخدضًض الظًً خهلىا غلى ملضاع مً اللىة جمىنهم مً
جدلُم مُامػهم ومً امشاٌ هاالء الظًً اهتهىىا البالص غبُض هللا بً الخغ الجخفي مً
مظحج وال بض مً الاقاعة الى صوعه في ػغؼغت الامً الضازلي في غهض اإلاسخاع الشلفي  ،بػٌ
ا
ا
اإلااعزحن ًهفه بإهه عحال شجاغا جخللب به الاخىاٌ والاًام والاعاء  ،ووان مً ؾاصاث اهل
ا
الىىفت وبها ولض ووكإ  ،ووان ملُما بها في زالفت غشمان بً غفان ( ع ى )  .وعغم ما
طهغهاه فان شخهُت غبُض هللا جضعؽ هما هي بسحرها وقغها  ،وحػغى حىاهب هظه
الصخهُت  ،هما جىضخها اإلاهاصع اإلاىزىق بها صون الخإزغ بما ًلىله اإلااٍضون والخهىم .
وٍىمً الؿبب الغثِـ الزخُاع مىيىع البدث الى الاصواع الباعػة التي لػبها غبُض هللا بً
الخغ الجخفي الخُاة الؿُاؾُت في الضولت الامىٍت ايافت الى ان اخض الباخشحن لم ًىدبه
الى صعاؾت هظه الصخهُت .
وكؿم البدث الى زالر مباخث وملضمت وزاجمت  ،اإلابدث الاوٌ ً :دىاوٌ اؾمه وهىِخه وغىصجه
الى الػغاق مً الكام واصخابه وملخل غبُض هللا بً الخغ الجخفي  .اما البدث الشاوي  :فُدىاوٌ
غالكخه مؼ الخؿحن بً غلي بً ابي َالب ( غلُه الؿالم )  ،وغالكخه مؼ ابً ػٍاص وهظلً
غالكخه مؼ ابً الؼبحر .
اما اإلابدث الشالث  :فُدىاوٌ بضاًت الخالف بحن غبُض هللا بً الخغ الجخفي ومهػب بً الؼبحر
ا
وحػبئخه الصخابه للخغوج غلُه وجىاوٌ هظا اإلابدث اًًا مؿحر غبض هللا بً الخغ الجخفي الى
غبض اإلالً بً مغوان .
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ادلثحــث األول
أ – أمسه وكىيته

وهى غبُض هللا بً غمغو بً زالض بً اإلاجمؼ بً مالً بً هػب بً ؾػض بً غىف بً
خغٍم بً حػفغ بً ؾػض الػكحرة بً مظحج وهى مالً بً ؤصص بً ػٍض بً ٌصجب بً
غغٍب بً ػٍض بً ههالن بً ؾبإ (  . ) 1وكض طهغه ؤبً ؤغشم ؤهه ولض بالىىفت ووكإ بها ( ، ) 2
وفي عواًت طهغها ؤبً حجغ ؤهه قهض اللاصؾُت فلاٌ (( قهض غبُض هللا بً الخغ الجػفي
اللاصؾُت مؼ زُالت مغقض وػهحر ؤبجي كِـ بً مصجػت الجػفُحن (  ، ) 3ومً اإلادخمل ؤن
ًىىن غمغه بحن الخامؿت والػكغًٍ وجىىن والصجه في الؿىت الشالشت كبل الهجغة ؤو بػضها،
وكىٌ ؤبً اغشم فُه قً ألن ؤبً الخغ كض ؤقاع في كىله له ًساَب به ؤصخابه (( فػالم
حؿخدل خغمخىا وهدً ؤصخاب الىسُلت واللاصؾُت وحلىالء ونهاوهض هللي ألاؾىت بىدىعها
والؿُىف بجباهىا ال ٌػغف لىا خلىا وفًلىا ))

()4

ومً اإلاػغوف ان الىسُلت واهذ ؾىت

 14هـ بحن حغٍغ بً غبض هللا البجلي  ،ومهغان اللاثم بها واهتهذ بلخل ألازحر  ،وٍمىً ؤن
ًإوٌ ؤن هظا الغحل ؤؾخىًَ الىسُله وهي بحن هغبالء والىىفت .
ًىجى ؤبا ألابغف (  ) 5له مً الىلض  ،نضقي  ،وجىبه  ،وألابغف  ،وألاقلغ  ،وألاخىف ،
ا
قهضوا صًغ الجماحم مؼ ؤبً ألاقػث كاجلىا ًىمئظ وغغفذ مىاكفهم (  ، ) 6وان ملُما
بالىىفت في زالفت غشمان بً غفان ( عى )  ،فلما كخل غشمان (  ، ) 7وان مً ؤمغ الجمل ما
ا
وان  ،زغج غبُض هللا بً الخغ الجػفي الى مػاوٍت بالكام فالخجإ الُه مغايبا وكاٌ  " :ؤما
ا
ؤن هللا لُػلم ؤوي ال ؤخب غشمان مُخا وخؼن غلُه " (  ، ) 8وكض ازخلفذ في ؤمغه ؤزىاء مىىزه
بالكام  ،فلض طهغث بػٌ اإلاهاصع غلى ؤهه قهض نفحن مؼ مػاوٍت ولم ًؼٌ مػه ختى كخل
ألامام غلي بً ؤبي َالب ( عى ) ( . ) 9
وطهغ ؤبً اغشم ما وان بِىه وبحن مػاوٍت فُلىٌ (( ختى ؤطا ؤكضم غلي بً ؤبي َالب
( عى ) مً البهغة الى الىىفت  ،وزغج غبُض هللا بً الخغ الجػفي الى الكام  ،فضغاه
مػاوٍت  ،زم كاٌ ً :ا ؤبً الخغ  ،ؤهىا اخخجىا الى مػاوهخً ولً غىضها الغيا  :فلاٌ له ؤبً
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الخغ  :ؤوي ال ًتهُإ لي طلً ألهجي عحل مً ؤهل الىىفت  ،وهاالء مؼ غلي بً ؤبي َالب
ؤهثرهم كىمي وغكاثغي  ،ولم ؤزغج مً غىضهم مىغها  ،ولم ًلخل غلي غشمان بً غفان
فإكاجله فإن عؤًذ ؤن حػفُجي مً كخاٌ غلي فإفػل ؤهذ  ،فةطا ؤههغف غىً غلي فإكاجل
مً قئذ مً بػضه ))  ،كاٌ فغًب غلُه مػاوٍت وحفاه فلؼم ؤبً الخغ مجزله فلم ٌكهض
ا
مكهضا مً خغوب نفحن  ،ولم ًؼٌ هظلً الى ؤن وان مً ؤمغ الخىمحن ما وان ،وعحؼ غلي
( عى ) الى الىىفت فجزلها  ،وؤعؾل مػاوٍت الى غبُض هللا بً الخغ فضغاه زم كاٌ ًا ؤبً
الخغ  :صغىهان باألمـ الى كخاٌ عحل كض ؾاع الُىا ًغٍض بىاعها واؾدئهالىا فلم ججبىا ولم
جلاجل مػىا  ،وألان فلض هفاها هللا جباعن وحػالى ؤمغ غلي وناع الى الىىفت  ،غحر ؤهه بلغجي
ؤن حماغت مً الػغب ًهحرون الًُ في حىف اللُل فُىىهىن غىضن  ،فةطا ؤنبدىا
جفغكىا فمً هاالء ًا ؤبً الخغ ؟ فلاٌ  :هاالء ؤصخابي الظًً كضمىا معي مً بلضي
فِكاوعوهجي في ؤمىعهم  ،وؤقاوعهم في ؤمغي وملامي بإعى الكام فلاٌ له مػاوٍت ،
ؤجًً هفؿً كض جُلػذ الى الىىفت ؤو الىُىىهت مؼ غلي بً ؤبي َالب ؟ فلاٌ ؤبً الخغ
ؤهه وهللا لػلي ما ظىذ  ،وؤن بلضي ؤخب ؤلي مً غحره  ،وؤهه للبُذ بي ؤن ؤجغن كىمي
ا
وغكحرحي  ،وؤكُم بالكام غغٍبا في غحر صاعي ووَجي  ،وؤما ما طهغث مً غلي فىهللا ما
ؤقً ؤهه غلى الخم وؤهه ؤمام هضي  ،فلاٌ عحل مً حلؿاء مػاوٍت  :هظبذ ًا ؤبً الخغ :
ؤهذ وهللا ؤهظب وؤالم وللض كاجلذ ؤدي عؾىٌ هللا ( م ) وؤبً غمه ظلما ا وغضواها كاٌ :
ا
زم وزب ؤبً الخغ فسغج مً غىض مػاوٍت مغًبا ختى ناع الى مجزله  ،وؤلخفذ مػاوٍت الى

ا
طلً الغحل فلاٌ  :بئـ ما نىػذ هدً ؤخغج ؤن هغضخي عحال مشل هظا مً ؤن حسخُه ( . ) 11

فمً عواًت ؤبً اغشم ًمىً ؤن هلىٌ ؤنها بضاًت الخالف بحن ؤبً الخغ ومػاوٍت بً ؤبي
ؾفُان  ،وهي التي ويػذ الغحل غلى َغٍم الشىعة والخمغص غلى الؿلُان في وكخه  ،ومً
هىا بضؤ جاعٍش الغحل الؿُاسخي ؤو جهيُفه مً الغحاٌ الهػالًُ في الػهغ ألامىي هما
ًلىٌ الضهخىع خؿحن غُىان  ،وؤَلم غلُه (( نػلىن ؾُاسخي َامؼ )) (  ، ) 11ووػخه
ا
ا
بخللب اإلاىاكف وؤقاع الى ؤن مغص طلً الى ؤهه لم ًىً غغبُا صخُدا ،وؤهما وان ؤبىه
غغبُا ا  ،وؤمه ؾبُت مً الؿباًا  ،وٍظهغ ؤهه لم ًلضع بؿببها خم كضعه  ،ومً ؤحل طلً
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خـ بالظلم الاحخماعي وَمذ الى جدلُم ما ًبخغُه بالػهُان والخمغص والشىعة وهى بىفؿه
ا
ًسبرها بظلً كاثال:
ؤن جً ؤمي مً وؿاء ؤفاءها
فخبا لفًل الخغ ؤن لم ؤهل مىه

حُاص اللىا واإلاغهفاث الهفاثذ
هغاثم ؤوالص اليؿاء الهغاثذ

( ) 12

وٍبضو ؤن غىامل هشحرة ؤصث لخهػلً ؤبً الخغ  ،منها ما ٌػىص الى ؤخؿاؾه بالظلم ألهه
لم ًىً ٌػامل مػاملخه ؤبىاء الخغاثغ غلى ما فُه مً فًل ولظلً ؤزغ الخهػلً ليي ًظفغ
بما ًغٍ ض لىفؿه مً اإلاجض والػؼة والغجى والجاه وؤهظم الُه ؤمشاله مً الخلػاء واإلاىبىطًً
الظًً واهىا زاثغًٍ غلى كباثلهم ألنها زلػتهم وجغثذ منهم  ،وؤزظ ٌغحر بهم غلى والًاث
الضولت وٍدخل بًها وَؿخىلي غلى زغاحها ( . ) 13
ومً ؤزىة غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،ؾلمت بً الخغ بً ًىؾف بً ًدحى بً الخىم
ا
والظي ؤقاع ؤلُه الؼبحري فلاٌ  " :وان قاغغا " ( . ) 14
ؤما مً ؤهظم ؤلُه مً الخلػاء واإلاىبىطًً واهىا زاثغًٍ غلى كباثلهم هما ًلىٌ  ،فالخلُؼ
هما غغفه ؤهل اللغت  ،هى ؤؾم للىلض الظي ًسلػه ؤبىه مسافت ؤن ًججي غلُه فُلىٌ :
هظا ؤبجي زلػخه فإث حغ لم ؤيمً  ،وؤن حغ غلُه ؤَلب  ،ؤي ؤنهم جُلب بهم غكاثغهم
وال حؿلمهم الى خغ الؿُف لُلخلىا فلظلً هم مهابىن ما صامذ كباثلهم جُالب بضمهم ؤن
كخلىا "  ،وؤن وان زلُؼ كىمه فهل مً اإلاػلىٌ ؤن ًُلب الخؿحن ( ع ) الػىن منهم ؟
ومً اإلاػغوف ؤن الخلػاء ال ًغهىىن ؤال الى زلُؼ فهل وان غبُض هللا بً الخغ الجػفي زلُؼ
كىمه ومىبىط غً كبُلخه ؟ وهى الغحل الظي ؤزجى غلُه  ،وكض كاٌ غىه الضهخىع خؿحن
ا
ا
ا
غُىان  :وان في نضع قبابه مً ؤفًل كىمه نغاخا واحتهاصا واحخىابا للفىاخل  ،هما
وان مً شجػانهم وفغؾانهم اإلاػضوصًً

( ) 15

.

وكض طهغه ؤبى خاجم البؿتي  ،فلاٌ (( مً ؤهل الىىفت ًغوي مً ألامام غلي بً ؤبي َالب
( غلُه الؿالم ) ))

( ) 16

.

هما ؤقاع الخغ الػاملي في (( وؾاثل الكُػت )) وكاٌ  :مً الُبلت الشاهُت ممً صون
الخضًث غً غلي بً ؤبي َالب ( ع )  ،غً الىجاشخي ومنهم غبُض هللا بً الخغ الجػفي
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ا
 ،بِىما طهغه البالطعي بإهه وان عحال ال ًلاجل لضًاهت وؤهما

وان همه الفخً والخهػلً والغاعاث ( . ) 18
ب – عىدج عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي مه الشام اىل العراق
ً ...غجر البػٌ غىصجه مً الكام الى الػغاق الى ؤن ػوحخه الضعصاء كض ػوحها ؤهلها
لغحل آزغ  ،وؾبب آزغ هى غضم اَمئىاهه الى مػاوٍت بً ؤبي ؾفُان  ،فؼوحخه الضعصاء
وان كض ػوحه ؤًاها ؤبىها في الجؼٍغة (  .)19فإهُلم غبُض هللا فلخم بمػاوٍت  ،فإَاٌ
الغُبت غلى امغؤجه  ،وماث ؤبىها فؼوحها ؤهلها مً عحل (ً ، ) 21لاٌ له غىغمت بً الخبىو
بً الخهحن بً عبُػت بً ؾالمان بً حػفي (  . ) 21فبلغ طلً غبُض هللا فلضم الىىفت
الىىفت منهم ؤن ًسانم ؤولُاء اإلاغؤة الى ألامام غلي بً ؤبي َالب ( ع ) فلاٌ له بػٌ بجي
حػفي  :ؤجسانم غلى عحل هىذ باألمـ غلُه مؼ مػاوٍت  ،فلاٌ  :وهللا ما هىذ غلُه
ؾاغت كِ  ،ولى هىذ غلُه ما زفذ ؤن ًجىع غلي في الخىم  ،زم ؤزخهم ؤبً الخغ مؼ
ا
ؤولُاء اإلاغؤة الى ألامام غلي بً ؤبي َالب ( ع ) (  . ) 22وواهذ اإلاغؤة خامال مً غىغمت
فىيػها غلى ًضي غضٌ  (( ،فلالذ اإلاغؤة لػلي ( ع )  :ؤها ؤخم بما لي ؤو غبُض هللا بً الخغ
فلاٌ  :بل ؤهذ ؤخم بظلً  ،وكاٌ  :فإقهضن ؤن ول ما وان لي غلى غىغمت مً شخيء مً
نضاق فهى له )) (  ، ) 23ووان كض حػل لها نضاكها بما ؤناب مً فغحها وؤمغ ػوحها ألاوٌ
ؤن ال ًلغبها ختى جىلطخي غضتها (  . ) 24فلما ويػذ ما في بُنها عصها الى غبُض هللا وؤلخم
الىلض الى غىغمت ( . ) 25
ؤما غضم اَمئىاهه الى مػاوٍت فػىض غىصجه مىه طهغ ؤبً ؤغشم ؤن غبُض هللا بً الخغ
الجػفي ؤعؾل في حىف اللُل الى ؤصخابه وبُجي غمه  ،فإمغهم بالخغوج مػه في وكتهم
ا
طلً  ،فسغج هدى الىىفت في ؤصخابه هاالء وبجي غمهم زمؿت وزالزىن هفغا  ،فجػل ٌؿحر
ختى ؤنبذ ّمغ ببػٌ مكاًش مػاوٍت فلالىا  (( :مً ؤهذ ؤيها الغحل ؟ فلاٌ ؤها غبُض هللا
ا
بً الخغ  ،كالىا فإًً جغٍض ؟ كاٌ  :في ناحه  ،كالىا  :فإهىا هساف ؤن جىىن مسالفا ألمحر
اإلاامىحن وجغٍض الخغوج غلُه  ،ولؿىا بخاعهًُ ؤو ًإجِىا فًُ الخبر مً غىض ؤمحر اإلاامىحن ،
فالخفذ ؤبً الخغ الى ؤصخابه فلاٌ  :صوهىم اللىم ! فهظه ؤوٌ الغىُمت كاٌ  :فكض
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ؤصخاب غبُض هللا بً الخغ غلى هاالء اللىم فلخلىا منهم مً كخلىا  ،وهغب الباكحن غلى
وحىههم وؤزظث صوابهم وؤؾلختهم )) .وؾاع ؤبً الخغ فجػل ال ًمغ بلغٍت مً كغي الكام
الا ؤغاع غليها هى وؤصخابه  ،فلم ًترن هظلً ختى كضم الىىفت  ،وبها ألامام غلي بً ؤبي
َالب ( ع ) ٌغضو وٍغوح ؤلُه ( . ) 26
وكض ؤقاع بً ؤبي قِبت في مهىفه الى ؤن ألامام غلي بً ؤبي َالب ( ع ) ؤؾخسلف غبُض
هللا بً الخغ مؼ بىدُه ( . ) 27
فلم ًؼٌ هظلً الى ؤن كخل ألامام غلي ( ع ) في عمًان ؾىت  41هـ وماث الخؿً بً غلي
بً ؤبي َالب ( ع )  ،وماث ػٍاص بً ؤبُه  ،وولي غبُض هللا ػٍاص البهغة والىىفت ( . ) 28
وفي ؤًام ػٍاص بً ؤبُه كبٌ ػٍاص غلى جخغ بً غضي

(*)

وؤصخابه وؤعؾلهم ملُضًً الى

مػاوٍت بً ؤبي ؾفُان  ،فحروي الُبري عواًت بؿىضه غً غبُض هللا بً الخغ الجػفي كاٌ :
وهللا ؤوي لىاكف غىض باب الؿغي بً ؤبي وكام خحن مغوا بذجغ بً غضي وؤصخابه
فللذ  :ؤال غكغ عهِ ؤؾدىلظ بهم هاالء ؟ ؤال زمؿت عهِ  ،وكاٌ ؤبً الخغ ً :خلهف كاٌ:
فلم ًجُبجي ؤخض مً الىاؽ فمًىا بهم ختى اهتهىا الى الغغٍحن زم مًىا بهم ختى ؤهتهىا
بهم الى مغج غظعاء (  ، ) 29وٍلىٌ  (( :وخبؿىا في مغج غظعاء فلخلىا هىان وهفىىا غليهم ))

( ) 31

وطهغ ؤهه إلاا ولي غبُض هللا بً ػٍاص البهغة والىىفت مً كبل ًؼٍض بً مػاوٍت ؾىت 64 – 61
هـ فإهف غبُض هللا بً الخغ ؤن ًىاله اللىم بؿىء فسغج مً الىىفت فجزٌ بلهغ بجي ملاجل
بً ؾلمان بً الخمحري  ،فلم ًؼٌ ملُما هىان الى ؤن كخل مؿلم بً غلُل بً ؤبي َالب ( عى)

وغىض وعوص الخؿحن بً غلي بً ؤبي َالب ( ع ) الى ؤعى الػغاق للُه في كهغ بجي ملاجل ،
وؤن هظا اللهغ لم ًلؼ غلى َغٍم اللاصم الى الىىفت مً الدجاػ وؤهما قماٌ هغبالء
بإزىحن وحؿػحن مترا

( ) 31

ج – أصحاب عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي
ؤقاعث بػٌ اإلاهاصع الى ؤن البػٌ مً ؤصخاب غبُض هللا بً الخغ الجػفي ومنهم
حمُل بً ؾلمت بً غبض هللا بً هػب بً مػاوٍت بً كغن بً ؤلىط بً هػب بً ؤوص بً
مهػب بً ؾػض الػكحرة بً مظحج ( . ) 32
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وؤخمغ بً َي مً بجي وهب بً عٍف بً غمغو بً زمامت بً مالً بً بً حضغاء بً طهل
بً عومان بً حىضب بً زاعحت بً ؾػض بً فُغة بً َيء  ،كخله الخىاعج باإلاؼاع  ،ووان
ا
شجاغا  ،ومً فغؾان غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،وفي طلً ًلىٌ الكاغغ :
جغهخم فتى الفخُان ؤخمغ َيء
بؿاباٍ لم ٌػُف غلُه زلُل ُ

( ) 33

 ....ومنهم غبض الغخمً بً خغي بً ػهي بً هىٍغه بً زُشمت بً ؤبي خمغان الخاعر بً
مػاوٍت بً مالً بً غىف بً ؾػض بً غىف بً خغٍم الجػفي بً ؾػض بً مالً وهى
مظحج ( . ) 34
ومً ؤصخابه ؤًًا ا فهض بً الخلِـ بً مؿغوق بً فهض بً ًؼٍض بً الخاعر بً زيؿاء
بً هػب بً الخاعر بً ؾػض بً هاحُت بً مالً بً خغٍم بً حػفي اإلاظهىع

( ) 35

.

ومنهم غمغو بً َغٍف بً غمغو بً زمامت بً حضغاء الُاجي  ،وٍللب بالبدغ لجىصه ( . ) 36
ادلثحــــــث الثاوي
أ – احلسني ته علي ته أتي طالة ( ع ) وعثيذ اهلل ته احلر اجلعفي
للض واهذ زىعاث الكُػت زالٌ الػهغ ألامىي زىعاث مدكابهت مً خُث ألاهضاف ،
وؤؾبابها الىغاهُت والخلض لألمىٍحن .
فيان مػاوٍت بً ؤبي ؾفُان كض غهض الى ؤبىه ًؼٍض بالخالفت  ،فباٌػه الىاؽ  ،ولم
ًخسلف غً البُػت بىالًت الػهض لحزًض بال ؤعبػت ؤشخام امخىػىا غً طلً وهم الخؿحن
بً غلي ( ع ) وغبض هللا بً الؼبحر وغبض هللا بً غمغ وغبض الغخمً بً ؤبي بىغ ( . ) 37
ا
( )38
ووان الامام الخؿحن بً غلي ( ع ) مىحىصا باإلاضًىت غىض وفاة مػاوٍت بً ؤبي ؾفُان
فإنبذ هم ًؼٍض ألاوٌ هى ؤزظ البُػت مىه  ،فإعؾل غلى ؤزغ طلً الى والي اإلاضًىت الىلُض بً
غخبت بً ؤبي ؾفُان بإزظ البُػت له مً الخؿحن ( ع ) (  . ) 39فإؾخضعى الىلُض الخؿحن ( ع )

وؤزبره بمىث مػاوٍت وغغى غلُه البُػت  ،فلاٌ له الخؿحن ( ع ) (( ؤزغوي وؤعفم ))
فإزغه  ،وٍظهغ ؤن الخؿحن ( ع ) زغج مً لُلخه ومػه وؿائه وؤهل بِخه (  ، ) 41بػض ؤن
هثرث غلُه هخب ؤهل الىىفت وعؾلهم جضغىه باإلاجيء  ،فجاء ؤلُه ؤبً غباؽ ونهاه غً
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طلً غىضما كاٌ له (( ًا ؤبً غمي ؤن ؤهل الىىفت كىم غضع كخلىا ؤبان وزظلىا ؤزان
وَػىىه وؾلمىه الى غضوه وفػلىا ما فػلىا )) فإحابه (( هظه هخبهم وعؾلهم وكض ؤوحبذ
غلي اإلاؿحر للخاٌ ؤغضاء هللا ))  ،فبياه ؤبً غباؽ وكاٌ (( وخؿِىاه )) ( . ) 41
ووان جىحه الخؿحن ( ع ) مً مىت الى الػغاق في ًىم زغوج مؿلم بً غلُل بالىىفت
وهى ًىم التروٍت (. )42وكض ؤحخمؼ ؤلُه مضة ملامه بمىت هفغ مً ؤهل الدجاػ وهفغ مً ؤهل
البهغة اهًافىا الى ؤهل بِخه ومىالُه ( . )43زم ؾاع الخؿحن ( ع ) ختى هؼٌ في كهغ بحن
ملاجل فةطا هى بفؿُاٍ
غلى مؼوصة

( ) 45

مًغوب (  ، )44وعمذ مىهىب  ،وؾُف مػلم  ،وفغؽ واكف

فلاٌ الخؿحن  (( :إلاً هظا الفؿُاٍ ؟ فلُل لغحل ًلاٌ له غبُض هللا

بً الخغ الجػفي ))  ،وٍبض ؤن الخؿحن ( ع ) ؤعؾل بغحل مً ؤصخابه ًلاٌ له الدجاج
بً مؿغوق الجػفي فإكبل ختى صزل غلُه في فؿُاَه فؿلم فغص غلُه الؿالم زم كاٌ :
(( ما وعاثً ؟ فلاٌ الدجاج  :وهللا ! وعاجي ًا ؤبً الخغ ! وهللا كض ؤهضي هللا الًُ هغامت
ؤن كبلتها  ،كاٌ  :وما طان ؟ فلاٌ  :هظا الخؿحن بً غلي ( عضخي هللا غنهما ) ًضغىن الى
ههغجه  ،فإن كاجلذ بحن ًضًه ؤحغث  ،وؤن مذ فإهً اؾدكهضث ))  ،فلاٌ غبُض هللا (( :
وهللا ما زغحذ مً الىىفت بال مسافت ؤن ًضزلها الخؿحن بً غلي وؤها فيها  ،فال ؤههغه
ألهه لِـ له في الىىفت قُػت وال ؤههاع بال كض مالىا غلى الضهُا بال مً غهم هللا منهم ،
فإعحؼ ؤلُه وزبره بظلً ))

( ) 46

.

وفي زالٌ هظه ألازىاء كام الخؿحن ( ع ) زم ناع غلُه في حماغت مً ؤزىاهه  ،فلم صزل
وؾلم وزب غبُض هللا بً الخغ الجػفي مً نضع اإلاجلـ  ،وحلـ الخؿحن ( ع ) فدمض هللا
وؤزجى غلُه  ،وكاٌ (( ؤما بػض ًا ؤبً الخغ  ،فإن مهغهم هظه هخبىا ؤلي وزبرووي ؤنهم
مجخمػىن غلى ههغحي وؤن ًلىمىا صووي وٍلاجلىا غضوي  ،وؤنهم ؾإلىوي اللضوم غليهم
فلضمذ ولؿذ ؤصعي اللىم غلى ما ػغمىا ألنهم كض ؤغاهىا غلى كخل ؤبً غمي مؿلم بً
غلُل عخمت هللا وقُػخه  ،وؤحمػىا غلى ؤبً مغحاهه غبُض هللا بً ػٍاص مباٌػحن لحزًض بً
مػاوٍت  ،وؤهذ ًا ؤبً الخغ  ،فإغلم ؤن هللا غؼ وحل ماازظن بما هؿبذ واؾلفذ مً
الظهىب في ألاًام الخالُت  ،وؤها ؤصغىن في وكتي هظا الى الخىبت وحغؿل بها ما غلًُ مً
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الظهىب  ،وؤصغىن الى ههغجىا ؤهل البِذ  ،فإن ؤغىدىا خلىا خمضها هللا غلى طلً وكبلىاه،
وؤن مىػىا خلىا  ،وعهبىا الظلم هىذ مً ؤغىاوي غلى َلب الخم  ،فلاٌ غبُض هللا بً
الخغ  :وهللا ًا ؤبً عؾىٌ هللا  ،لى وان لً بالىىفت ؤغىان ًلاجلىن مػً لىىذ ؤها ؤقضهم
غلى غضون  ،ولىجي عؤًذ قُػخً بالىىفت وكض لؼمىا مىاػلهم زىفا ا مً بجي ؤمُت
وؾُىفهم  ،فإوكضن باهلل ؤن جُلب مجي هظه اإلاجزلت  ،وؤها ؤواؾًُ بيل ما ؤكضع غلُه ،
ا
وهظه فغسخي ملجمت  ،وهللا ما َلبذ غليها قِئا بال ؤطكخه خُاى اإلاىث  ،وال َلبذ وؤها
غليها فلخلذ  ،وزظ ؾُفي هظا فى هللا ما يغبذ به ؤال كُػذ  ،فلاٌ له الخؿحن ( ع )
ًا ؤبً الخغ ما حئىان لفغؾً وؾُفً ؤهما ؤجِىان ليؿإلً الىهغة فإن هىذ كض بسلذ
ا
غلُىا بىفؿً فال خاحت لىا بصخيء مً مالً  ،ولم ؤهً بالظي ؤجسظ اإلاًلحن غًضا ،
وألوي ؾمػذ عؾىٌ هللا ( م ) وهى ًلىٌ  :مً ؾمؼ صاغُخه ؤهل بُتي ولم ًىهغهم غلى
خلهم بال ؤهبه هللا غلى وحه بالىاع ( . ) 47
ؤطن جبحن ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي لم ًىهغ ألامام الخؿحن ( ع ) بؿبب زىفه مً
بجي ؤمُت فًال ا غً الى غضم وحىص ؤههاع له في الىىفت والظًً ؤظهغوا الخإًُض ألبً ػٍاص ،
ا
ومما ًضٌ غلى كؿىة ؤبً ػٍاص غىض ونىٌ الخؿحن ( ع ) للىىفت لم ٌؿخُؼ ؤن ًجض ؤخضا
ًباٌػه بال ؤن هظا ال ٌػجي مػجى ؤلازالم ألبً ػٍاص مً كبل الجمُؼ بل ٌكحر الى ؤن الىاؽ
وان ًىمئظ في زىف وعغب مً ؤظهاع جإًُضهم للخؿحن ( ع )  ،وهظا ًضلل غلى
اؾخػضاصهم لخمل الؿُف لهظه الضعحت مً اللؿىة (  . ) 48وٍظهغ ؤبً فهض الخلي (( ؤهه
ما مً ؤخض مً اإلالاجلت في الىىفت ؤهل وملً وكبُلخه بخسىف غليهم مً الخسلف ألن غبُض
هللا بً ػٍاص وان ًدملهم غلى طلً )) ( . ) 49
ولىً عغم ما ؤقغها بلُه  ،فإن طلً ال ٌػجي ؤن غبُض هللا بالخغ الجػفي وان ًدمل
الخلض والىغاهُت لألمام الخؿحن ( ع )  ،وبهما الخىف مً ؤبً ػٍاص وان الضافؼ ألاؾاسخي
لػضم ههغجه ومما ًضلل غلى طلً ما هظمه مً كهُضة حكحر الى هضمه غلى غضم ههغة
ألامام الخؿحن ( ع ) مُلػها - :
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فُالً خؿغة ما صمذ خُـ ـ ــا

جغصص بحن خللي والتراك ـ ــي

خؿحن خحن ًُلب بظٌ ههغي

غلى ؤهل الػضاوة والكلـ ــاق ِ

فما ؤوسخى غضاة ًل ــىٌ خؼها ا

ؤجترهىا وجؼمؼ الهُ ـ ـ ــالق ِ

ولى ؤوي ؤواؾُه بىفؿـ ـ ــي

لللذ هغامت ًىم الخـ ـ ـ ـغاق ِ

مؼ ؤبً اإلاهُفى هفسخي فضاه

جىلى زم وصع باهُـ ـ ـ ــالق ِ

غضاة ًلىٌ لي باللهــغ كىال ا

ؤجترهىا وحػ ـ ـ ــؼم بالفغاق ِ

فلى فلم الخلهف كلب خـ ــي

لهم الُىم كلبي باهف ـ ـ ــالق ِ

فلض فاػ ألاولى ههغوا خؿِىا

وزاب آلازغون الى الىفاق

()51

ب – عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي وأته زياد
بػض اؾدكهاص ألامام الخؿحن ( ع ) في واكػت الُف ؾىت  61هـ عحؼ غبُض هللا بً ػٍاص
مً مػؿىغه بالىسُلت فضزل الىىفت  (( ،جللذ الكُػت بالخالئم والىضم  ،وعؤث بهما كض
ؤزُإث زُإ هبحرا بضغائهم الخؿحن الى الىهغة وجغههم ؤحابخه وملخله الى حاهبهم ولم
ًىهغوه  ،وعؤوا ؤهه ال ٌغؿل غاعهم وألازم غنهم في ملخله بال بلخل مً كخله  ،ؤو اللخل
فُه )) (  . ) 51فُظهغ ؤهه بػض اؾدكهاص ألامام الخؿحن ( ع ) بشالزت ؤًام ؤكبل غبُض هللا بً
الخغ الجػفي وصزل الىىفت وبها ًىمئظ غبُض هللا بً ػٍاص  ،وهى ًخفلض ؤقغاف الىاؽ
صزلىا غلُه  ،فلما صزل غبُض هللا بً الخغ وهظغ بلُه ؤبً ػٍاص كاٌ  :ؤًً هىذ ًاؤبً الخغ؟
ا
كاٌ هىذ مغًٍا  ،ؤنلر هللا ألامحر  ،فلاٌ ؤبً ػٍاص مغٌٍ الللب ؤم مغٌٍ الجؿض ؟
ا
فلاٌ ؤبً الخغ  :ؤما كلبي فإهه لم ًمغى كِ  ،والخمض هلل وؤما حؿضي فلض وان مغًٍا،
وكض مً هللا غلي بالػافُت  ،فلاٌ (( ؤبُلذ ًا ؤبً الخغ  ،ما هىذ مؼ غضوها الخؿحن بً
غلي )) ؟ فلاٌ لى هىذ مؼ الخؿحن لم ًسف غلًُ مياوي ))  ،فلاٌ ؤبً ػٍاص  :ؤما مػىا
فلم جىً  ،فلاٌ نضكذ  :ؤًتها ألامحر  ،ال ؤهً مػً وال غلًُ ( . ) 52
وٍبضو ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي لم ًىً غلى كىاغت بملاجلت ؤبً بيذ عؾىٌ هللا (
م ) بيافت الى حػاَفه مػهم الغخلاصه بإنهم ؤصخاب خم قغعي في مُالبتهم بالخالفت
والتي ؤنبدذ خم لهم  ،وكض ؤوعصث بػٌ اإلاهاصع عواًت ألبً ػٍاص ًلىٌ فيها لػبُض هللا
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بً الخغ الجػفي (( ما مىػً مً ههغة ؤمحر اإلاامىحن ًؼٍض ؟ فلاٌ مىػجي مً طلً كىٌ هللا
حػالى (( وال جغهىىا الى الظًً ظلمىا فخمؿىم الىاع ))  ،فُبضو ؤن ؤبً ػٍاص غًب مً ؤبً
الخغ وؤعاص كخله  ،لىىه غحر عؤًه بػض طلً زىفا ا مً ؤن ًلىم ؤبً الخغ بخدغٌٍ الىاؽ
غلُه في الىىفت  ،فإعؾل ؤبً ػٍاص الكغَت إلخًاع غبُض هللا بً الخغ لىىه عفٌ فإحابهم
ا ا
بلىله (( ال ؤجُه وهللا َاجػا ؤبضا))  ،زم زغج ختى ؤحى مجزله ؤخمغ بً ػٍاص الُاجي ؤفإحمخؼ
بلُه ؤصخابه في مجزله وبىى غمه زم زغج ختى ؤحى هغبالء فىظغ الى مهغع اللىم فإؾخغفغ
له وؤصخابه زم مطخى ختى هؼٌ اإلاضاثً  ،وٍظهغ ؤن ؤبً ػٍاص وان ًسكاه ألهه هم في َلبه
ليي ًغيُه وَػخظع الُه فلاٌ ؤبً الخغ :
ؤمحر ُ
ًلىٌ ُ
غاصع وؤبً غاصع
ؤال هىذ كاجلذ الكهُض ؤبً فاَمت

( ) 53

فظهغ الُبري بػض وفاة مػاوٍت هاج طلً الهُج في فخىت ؤبً الؼبحر  ،فلاٌ ؤبً الخغ  :ما
ؤعي كغَكا جىهف ! ؤبً ؤبىاء الخغاثغ  ،فإجاه ول زلُؼ مً ول كبُلت  ،فيان مػه
ؾبػماثت فاعؽ  ،فلالىا مىا ًإمغن فلما طهب غبُض هللا بً ػٍاص  ،وماث ًؼٍض بً مػاوٍت
كبل طلً ً ،بضو ؤن غبُض هللا بً الخغ ؤؾخغل الفغنت فلاٌ لفخُاهه (( للض بحن الهبذ
ا
الظي غُىحن فةطا ؤقئخم ))  ،فسغج غلى اإلاضاثً فلم ًضع ماال كضم مً الجبل الى
الؿلُان ؤال ؤزظه  ،فإزظ مىه غُاءه وؤغُاه ؤصخابه  ،زم كاٌ (( ؤن لىم قغواء
ا
بالىىفت في هظا اإلاجاٌ كض اؾخىحبىه  ،ولىً ال حعجلىا غُاء كابل ؾلفا  ،زم هخب
لهاخب اإلااٌ بغاءة بما كبٌ مً اإلااٌ  ،زم حػل ًخلصخى الىىع غلى طلً )) ( . ) 54
للض ؤوعصث بػٌ اإلاهاصع عواًاث حكحر الى ظهىع صاغُت صغا الى الشإع لألمام الخؿحن بً
غلي ( ع ) وهى اإلاسخاع بً ؤبي غبُض الشلفي (  ، ) 55ووان اإلاسخاع كض كضم مىظ فترة الى
الىىفت وؤزظ ًبث صغىجه بحن ؤبىائها الؾخمالتهم الى حاهبه ولىً هشحر مً هاالء ؤزغ البلاء
ا
جدذ ػغامت ؾلُمان بً نغص الخؼاعي  ،فإهخخى اإلاسخاع حاهبا غىضثظ باهخظاع مىاؾبت
ؤزغي  ،ووان ًساَب الكُػت وٍلىٌ (( ؤوي حئخىم مً كبل اإلاهضي مدمض بً غلي بً
ا
ا
ا
الخىفُت ماجمىا مامىها مىخجبا ووػٍغا )) (  . )56فمالذ بلُه َاثفت مً الكُػت حػظمه
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وججُبه وجيخظغ ؤمغه  ،بال ؤن ؤغلب الكُػت مالذ الى ؾلُمان بً نغص واإلاؿِب بً هجبه ،
وزاَب اإلاسخاع ؤجباع ؾلُمان (( ؤجضعون ما ًغٍض هظا  ،ؤهما ًغص ؤن ًسغج فُلخل هفؿه ،
وٍلخلىم لِـ له بهغ بالخغوب وال غلم بها )) (  ، )57طلً ؤن اإلاسخاع وان ًغي في خغهت
الخىابحن مجغص مغامغة ههُبها مً الىجاح يئُل  ،فإزظ ٌصجؼ الخىابحن غلى الخغوج
بػضما وان ٌػمل غلى تهبُِ هممهم ولى الخلى هال الُغفحن اإلاسخاع الشلفي وؾلُمان بً
ا
نغص وؤصخابه الؾُما ؤن هضفها واخض  ،فالهضف في الظاهغ وان واخضا ولىً هُاتهم واهذ
مسخلفت  ،ليان ههِب الشىعة الىجاح

()58

 ،وٍبضو ؤهه إلاا غظم ؤمغ اإلاسخاع بً ؤبي غبُضة

الشلفي وباٌػه مً ؤهل الىىفت مً باٌؼ  ،بلغ طلً غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،فإكبل
ختى صزل الىىفت  ،زم ناع الى اإلاسخاع فباٌػه ( . ) 59
وكض صغا غبض اإلالً بً مغوان غبُض هللا بً ػٍاص فًم بلُه زماهحن ؤلفا مً ؤهل الكام
ومً ؤحىاصه  ،زم ويؼ لهم ألاعػاق وؤغُاهم وؤمغهم بالؿمؼ والُاغت لػبُض هللا بً ػٍاص
زم ؤكبل غلُه فلاٌ له (( ًا ؤبً ػٍاص ؤهذ حػلم ؤن ؤبي مغوان وان كض ؤمغن باإلاؿحر غلى
ا
الػغاق غلى ؤهً جإحي الىىفت فخلل ؤهلها وجنهبها زالزا  ،زم ؤن غاحله فمطخى لؿبُله ،
وألان فإهجي ولُخً غلى هظا الجِل فؿغ هدى الجؼٍغة والػغاق  ،فةطا فغغذ مً اإلاسخاع
فؿغ غلى مهػب بً الؼبحر فإهفجي ؤمغه  ،زم ؾغ الى غبض هللا بً الؼبحر بالدجاػ فإلخله
بإزُه مهػب  ،فةطا فغغذ مً طلً فلً حمُؼ ما غلبذ غلُه بؿُفً مً ؤعى الكام
الى مُلؼ الكمـ )) .

ا
فؿاع غبُض هللا بً ػٍاص مً الكام ومػه زماهىن ؤلفا مً الخُل والجىىص ختى ناع غلى

بالص الجؼٍغة وهؼٌ ؤعى ههبحن ( ، )61فهغب غامل اإلاسخاع غلى اإلاىنل غبض الغخمً ؾػُض
بً كِـ الهمضاوي الى جىغٍذ فجزلها غبُض هللا بً ػٍاص ( ، )61فؿحر اإلاسخاع ًؼٍض بً ؤوـ غلى
زالزت آلالف مً ؾاصاث فغؾان الػغب فىنل صًغ ؤبي مىسخى ويم ؤلُه غبض الغخمً بً
ؾػُض بً كِـ الهمضاوي وؤصخابه ( . )62وؾاع ًؼٍض بً ؤوـ ختى هؼٌ غلى زمـ فغاسخ
ا
ا
مً ؤعى اإلاىنل  ،فبػث بلُه غبُض هللا بً ػٍاص ؾخت آلاف فاعؽ  ،فلاجلىا كخاال قضًضا
ا
فهؼم ؤصخاب ؤبً ػٍاص وكخل منهم مً كخل وؤؾغ زالزماثت عحال فإنغ ًؼٍض بً ؤوـ
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فًغبذ ؤغىاكهم غً ؤزغهم  ،وماث ًؼٍض في لُلتها مً غلت ؤإلاذ به  ،فخىلى ؤمغهم وعكاء
بً غاػب فإزغ ان ًغخل بجىف اللُل هدى الػغاق ألهه ال كبل له غلى حِل ؤبً ػٍاص ( ، ) 63
فلضمىا الىىفت غلى اإلاسخاع وغغف ما وان مً ؤمغهم  ،فػىضها صغا اإلاسخاع بةبغاهُم بً

ا
ألاقتر وغلض له غلضا ويم ؤلُه ؤصخاب ًؼٍض بً ؤوـ وغحرهم مً فغؾان ؤهل الىىفت

( ) 64

فلاٌ ؤبً ألاقتر (( ؤيها ألامحر ؤوي زغحذ هما طهغث وؤعصث  ،ولىجي ال ؤخب ؤن ًسغج معي
غبُض هللا بً الخغ الجػفي في هظا الجِل  ،فإهه عحل معجب بىفؿه وؤزاف ؤن ٌغضع عبي
في وكذ خاحتي ؤلُه ))  ،فُبضو ؤن ؤبً ألاقتر وان ًدمل الخلض والًغُىت لػبُض هللا بً
الخغ الجػفي لغفًه ؤصخابه مػه هفاعؽ مً فغؾان الىىفت  ،فلاٌ اإلاسخاع (( :نضكذ
ًا ؤبا الىػمان  ،ولىً صاعه وؤخجن ؤلُه وؤمال غُىه مً اإلااٌ فةهه ؤبً غمً  ،ولػلي ؤن
ؤمغاه بالخسلف غىً ؤن ًجض في هفؿه مً طلً غلًُ  ،ولىً غلُىم بمضاعاجه مهما
اؾخُػذ  ،وؤغلم ؤهذ مىخظغ ألمغن  ،وما ًىىن مىً في كخاٌ الفاؾلحن  ،وؤها ؤعحى ؤن
جلخم آلازغًٍ باألولحن )) ( . ) 65
زم زغج ببغاهُم بً ألاقتر مً الىىفت ًىم الؿبذ لشمان زلىن مً طي الدجت ؾىت 66
هـ ومػه ًىمئظ غكغة آلاف فاعؽ وؾبػت آلاف عاحل (  ، ) 66زم ناع الى اإلاضاثً فجزلها
زالزت ؤًام  ،زم عخل غنها وحض بالؿحر ختى ناع الى جىغٍذ  ،فلما هؼلها ؤمغ بجباًت زغاحها،
فجبى له الخغاج في ؤًام كالثل  ،فإزظه وفغكه غلى ما وان مػه مً ؤصخابه  ،وبػث الى
غبُض هللا بسمؿت آلالف صعهم  ،كاٌ فغًب غبُض هللا بً الخغ الجػفي لظلً زم بػث الى
ؤبً ألاقتر فلاٌ  (( :ؤيها ألامحر  ،ؤجبػث ؤلُه بسمؿت آلاف صعهم وجلبٌ لىفؿً غلى ما
بلغجي غكغة آلاف صعهم ! وهللا ما ؤها بضوهً في هظا اإلاػؿىغ  ،وال وان الخغ بً غمغ بضون
ؤبًُ مالً بً الخاعر  ،فلم جإزظ ؤهذ مً اإلااٌ ما ؤزظ ))  ،فبػث ؤلُه ؤبً ألاقتر ((
وهللا ًا ؤبً الػم  ،ما ؤزظث ؤال هما ؤزظث وكض وحهذ ؤلًُ بسمؿت آلاف صعهم التي
ا
ناعث ؤلي  ،فإبى ؤبً الخغ ؤن ًلبل مً طلً قِئا)) ( . ) 67
ًخطر مً زالٌ جلً الغواًت بإن غبُض هللا بإن غبُض هللا بً الخغ الجػفي وان ًغي
الدؿىٍت بحن الىاؽ في الػُاء بحن ؤصخابه  ،وهى ٌػؼف هى ؤزظ ما هى خله له .
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وطهغ ؤبً ؤغشم ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي ؤعؾل الى وحىه ؤهل الػؿىغ فإزظ غهضهم
زم مىاهم وؤوغضهم الغىاثم  ،زم كاٌ (( ما جهفىن بمداعبت غبُض هللا بً ػٍاص وؤهخم ال
ا
جغٍضون ما ًىىن مً ألامغ غضا  ،ؤجبػىوي فإوي اغىُىم وؤغجي غاكبخىم مً بػضهم )) ،
فإحابىا الى طلً  ،فسغج بهم مً الػؿىغ في حىف اللُل ختى ؤحخمؼ زالزماثت عحل  ،فؿاع
بهم غبُض هللا بً الخغ ختى ؤنبذ غلى بػض غكغًٍ فغسخا ا مً جىغٍذ  ،زم ؤوكإ ًلىٌ
ا
ؤبُاجا مُلػها :
ا
عجبذ ؾلُمى ؤن عؤججي قاخبا
( ) 68
َّ
بؿاغضي زضوف
زلم اللمُو
وٍبضو ؤبً ببغاهُم ألاقتر كض خؼن غىضما غلم بإن غبُض هللا بً الخغ الجػفي كض غاصعهم
ا
ولم ًىً ًضعي ؤي َغٍم ؾلً  ،وظً ؤهه كض مطخى مؿخإمىا الى غبُض هللا بً ػٍاص .
ا
وحػل غبُض هللا بً الخغ الجػفي ال ًمغ ببلض ؤال ؤغاع غلى ؤهله ختى حمؼ ماال غظُما
وكاٌ ألصخابه (( ؤكؿمىا هظا اإلااٌ بِىىم  ،فال خاحت لي شخيء مىه فإكدؿمىا طلً اإلااٌ
ا
بلليؿىة عحل منهم )) فإوكإ غبُض هللا بً الخغ ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها :
ؤها الخغ وؤبً الخغ ًدمل مىىبي

َىاٌ الهىاصي مكغفاث الخىاعن

( ) 69

وكض ؤوعص ؤبً ألاقتر عواًت ًلىٌ فيها ؤهه لم ًخػغى إلااٌ ؤخض وال طمت (  . ) 71وغلى ما
ًبضو ؤن ول مً وان مبغًا ا للمسخاع ؤزظ ٌؿحر الى غبُض هللا بً الخغ الجػفي ختى ناع
في زمؿماثت فاعؽ  ،فبلغ طلً بً ألاقتر فىخب الى اإلاسخاع ٌػلمه بظلً فلاٌ (( كض وان
ؤبً ألاقتر ؤغف به غجي  ،ولىجي لم ؤكبل مىه ))  ،وؤكبل ؤبً الخغ ختى ناع الى هُذ ،
ا
وبها ًىمئظ هاثب اإلاسخاع فىبؿها وكخل هاثبها وؤخخىي غلى بِذ اإلااٌ  ،فإناب فُه ماال
ا
حؼٍال  ،فلاٌ ألصخابه (( ؤكؿمىا هظا اإلااٌ بِىىم  ،فاكدؿمىه بلليؿىة عحل ًلاٌ له
ا
ولهم بً ػٍاص اإلااصي وواهذ غلى مشاٌ اإلاىىن  ،زم ؤوكإ ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها :
ؤها الخغ وؤبً الخغ ٌػمل فبيي

قضًض اللُهغي في الػباص عخُل

ومما هى حضًغ ألاقاعة ؤهه إلاا بلغ اإلاسخاع طلً ياكذ غلُه ألاعى بما عخبذ  ،ولم ًضع ما
ًهىؼ  ،وا إلاسخاع ًىمئظ بحن حمغجحن  ،حمغة غً ًمُىه مهػب بً الؼبحر ًىمئظ بالبهغة ،
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والجمغة الػظمى غبُض هللا بً ػٍاص باإلاىنل في زالر وزماهحن ؤلفا  ،فضغا اإلاسخاع بغحل
ًلاٌ له غبُض هللا بً وامل الهمضاوي  ،فلاٌ له (( ؤعهب الؿاغت في ماثت عحل مً
ؤصخابً  ،ونغ غلى صاع غبُض هللا بً الخغ الجػفي فإهضمها  ،وزظ ؤمغاجه فًػها في
ا
السجً )) فؿاع غبُض هللا بً وامل الى صاع ؤبً الخغ فهضمها ولم ًمىػه ماوؼ زىفا مً
اإلاسخاع  ،وؤزظ ؤمغآجه ً ،لاٌ لها ؤم جىبه وؤؾمها ؾلمى بيذ زالض الجػفُت فدبؿها

( ) 71

وكض طهغ الضًىىعي ؤ ان اإلاسخاع هخب له كبل ؤن ٌسجً ػوحخه ووان ؤبً الخغ ًترػق
وبغحر كاثال ا  :ؤهما زغحذ غًبا ا للخؿحن  ،وهدً ؤًًا ا ممً غًب له وكض ججغصها
لىُلب بشإعها فإغىا غلى طلً  ،فلم ًجُبه ؤبً الخغ غلى طلً ( . ) 72
وبلغ غبُض هللا بً الخغ الجػفي هضم صاعه ونهبها وخبـ ػوحخه وؤن الظي جىلى طلً غمغو
بً ؾػُض الهمضاوي  ،فلهض الى يُػت لػمغو بً ؾػُض الهمضاوي باإلااهُت فإغاع غليها ،
وؤؾخاق مىاقيها وؤخغق ػعغها وكاٌ :
وما جغن الىظب مً حل مالىا

وال الؼعق مً همضان غحر قضًض

ؤفي الخم ؤن ًدخاج مالي وله
ا
ولم ًضع ماال للهمضاوي ؤال ؤزظه

وجإمً غىضي يُػت ؤبً ؾػُ ــض
(  ، ) 73زم ؤزخاع مً ؤبُاٌ ؤصخابه ماثت فاعؽ فيهم

مدكغ الخمُمي  ،وصلهم بً ػٍاص اإلاغاصي  ،وؤخمغ َيء وزلف بلُت ؤصخابه باإلااهُت  ،وؾاع
ا
ا
هدى الىىفت ختى اهخهى الى حؿغها لُال  ،فإمغ بلىام الجؿغ فىخفىا  ،ووول بهم عحال مً
ؤصخابه زم غبر  ،وصزل الىىفت  ،فللُه ؤبى غمغه بً هِؿان وهى ٌػؿـ بالىىفت (( ،
فلاٌ مً ؤهخم ؟ كالىا هدً ؤصخاب غبُض هللا بً وامل  ،ؤكبلىا غلى ألامحر اإلاسخاع)) كاٌ :
(( ؤمًىا في خفظ هللا  ،فمًىا ختى اهتهىا الى السجً فىؿغوه  ،فسغج ول مً فُه
ا
وخمل ؤم ؾلمت غلى فغؽ ووول بها ؤعبػحن عحال)) ( . ) 74
وهدُجت لخلً الخاصزت وحه اإلاسخاع غبض هللا بً وامل الهمضاوي وؤخمغ بً قمُِ البجلي ،
هظغ اليهم غبُض هللا بً الخغ الجػفي فدمل غليهم بإصخابه  ،فجػل ًلاجلهم وَؿىق
ا
ؤمغآجه بحن ًضًه ولم ًدبػه ؤخض مً ؤصخاب اإلاسخاع ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها - :
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ؤلم حػلمي ًا ؤم جىبت ؤهجي
ؤها الفاعؽ الخامي خلُلت مظحج

( ) 75

زم هؼٌ غبُض هللا بً الخغ غلى مُلحن مً الىىفت واإلاسخاع ًظً ؤهه كض عخل ومطخى ختى
ا
ؤط وان اللُل غلى ؤصخابه وؤكبل عوٍضا ختى هبـ الىىفت مً هاخُت كباثل همضان  ،فىكؼ
بخي منهم ًلاٌ لهم بىى قبام فلاجلهم  ،زم كهضه مىلى لهم ًلاٌ له ألاخمم وؤلخلُا
ا
بًغبخحن باصعه غبُض هللا بً الخغ الجخفي بًغبت فؿلِ كخُال زم خمل غليهم ففغكهم زم
كاٌ ألصخابه  ،ؤههغفىا غنهم ألان فلض ؤصعهذ مً حي قبام ما ؤصعث لُلتي هظه  ،زم
ؤوكإ غبُض هللا بً الخغ ًلىٌ ؤبُاجا ا مُلػها ( - : ) 76
طنبذ قباما غاعة مكمػلت
وؤزغي وكاهضها نباخا ا لكاهغ
وؤعؾل اإلاسخاع الى كباثل مً ؤعخب وقبام وقاهغ والؿبؼ غخىٍام فلاٌ  :قىه لىم ًا
مػكغ همضان ! ؤن ًىىن عحل مىىم ًإحي في هفغ مً هاالء اإلاخلههت فُىبـ صًاعهم  ،زم
ا
ًلخل وٍفػل وٍسغج غىىم ؾاإلاا  ،ؤما لىم ؤهفه ؟ ؤما فُىم مً ًساف ؤن ٌػحر بهظا ؤزغ
الضه غ ؟ فلاٌ اللىم  " :هفُذ ؤيها ألامحر ! وؤي طلً لػاع غلُىا هما طهغث  ،غحر ؤهىا غؼمىا
ا
غلى اإلاؿحر ؤلُه خُث وان  ،ولِـ هغحؼ ؤلًُ ؤال بغؤؾه  ،فإبكغ لظلً وكغ غُىا ))  ،زم
احخمػذ كباثل همضان في زالزماثت فاعؽ  ،ختى وافىا الىىفت وهمضان ًىمئظ في زالزماثت
مً كباثلهم وزالزماثت مً ؤصخاب اإلاسخاع  ،فلم ٌكػغوا ؤال غبُض هللا بً الخغ الجػفي كض
وافاهم خاؾغ وهى ًغججؼ وٍلىٌ - :
ؤوي ؤها الخغ وؤبً الخغ
وكاصح لىم غضاة الظغغ

طو خؿب مظحج وفس ـ ــغ
ا
( ) 77
بالًغب خُىا وَػً قؼع

وجىاصث همضان مً ول هاخُت  ،وخملىا غلُه الؿبُؼ  ،وٍلاٌ له غمغو بً هفُل  :ؤلي ًا
ا
ؤبً الخغ ! وصع الىاؽ حاهبا  ،فدمل غلُه ؤبً الخغ  ،والخلُا بًغبخحن يغبت الؼمه
الخًٌُ  ،زم ولى وولى اللىم ألاصباع  ،فىف غنهم ؤبً الخغ وكاٌ ألصخابه (( ال
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ا
ا
جدبػىهم فدؿبهم ما هالهم غاال وهفاهم ما هالهم به طال وقىاال ال ؤنهم ؤنبدىا في صًاعهم
ا
فما خمىا هغٍما  ،وال خغمىا خغٍما ا )) .
زم زصخي غبُض هللا بً الخغ الجػفي ؤن جضاهمه زُل اإلاسخاع باحمػها ؤو ججخمؼ غلُه
ؤهل الىىفت فال ًىىن له بهم َاكت  ،فهاح بإصخابه ومطخى ختى زغج مً الىىفت ،
ا
فإوكإ ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها - :
للُذ قباما غىض مسجض مسلف
ا
ا ( ) 78
وكبل قبام قاهغا وؾبُػا
وكخل مً ؤصخاب اإلاسخاع ماثت عحل  ،ولم ًلخل مً ؤصخابه ؤال ؤعبػت هفغ  ،وؾاع غبُض
هللا بً الخغ الجػفي ختى اهخهى الى باهلُا  ،فجزلىا وصاووا حغوخهم وغلفىا صوابهم وؾلىها
زم عهبىا  ،فلم ًدلى غلضها ختى اهتهىا لي ؾىال  ،فإعاخىا فيها زُىلهم  ،زم ؾاعوا ختى
ؤجىا اإلاضاثً  ،زم لخم بإصخابه باإلااهحن (  ، ) 79زم حػل غبُض هللا بً الخغ الجػفي ٌغحر
غلى ؾىاص الىىفت  ،وٍلخل هىاب اإلاسخاع وٍمشل بهم وٍىبـ اإلاضن واللغي  ،وٍإزظ ألامىاٌ
ختى ؤطا غلم ؤهه كض ؤؾخغل باألمىاٌ وؤهخفى مً الغحاٌ والا له والؿالح  ،جىحه الى
مهػب بً الؼبحر ( . ) 81
ج – عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي ومصعة ته الستري
بػض ؤن جم لػبُض هللا بً الخغ الجػفي ما ًغٍض مً اإلااٌ والؿالح ؾاع الى البهغة  ،وبها
ًىمئظ مهػب بً الؼبحر في وحىه ألاػاعكت فاؾخإمً الُه غبُض هللا بً الخغ  ،فلغبه
مهػب بً الؼبحر وؤهغمه هغامت لم ٌػُها ألي واخض كبله  ،فإزبره بيل ما حغي بِىه وبحن
اإلاسخاع وببغاهُم بً ألاقتر  ،وبلغ طلً اإلاسخاع فُبضو ؤن اإلاسخاع كض ؾغ بمؿحر غبُض هللا بً
الخغ الجػفي الى مهػب بً الؼبحر ( . ) 81
وفي عواًت ؤن ببغاهُم بً ألاقتر كاٌ إلاهػب بً الؼبحر وهى بالىىفت بػض كخل اإلاسخاع
وخبـ بً الخغ في سجً الىىفت  ،ووان ؤبً ألاقتر في قفاغت ألبً الخغ فلاٌ (( ؤغؼ هللا
ألامحر  ،للض وحهذ ؤلُه وؤهذ بالبهغة  ،فلضم غلًُ في ؤعبػماثت فاعؽ ال ًغي منهم ؤال
الخضق في حػبئت خؿىت مً ألاله والؿالح اليامل  ،وللض بلغجي ؤهه ججهؼ ؤلًُ ًىم ججهؼ
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ا
بيُف غلى ماثتي ؤلف صعهم  ،زم كضم مػً هظه البلضة فلاجل اإلاسخاع كخاال  ،فعجب مىه
ؤهل البلضة ))

( ) 82

.

وٍظهغ ؤن خالت الضولت غلى نىعة الىىفت ومىاصها الى خلىان والى اإلااهحن وماوا ال هما
بُض اإلاسخاع والجؼٍغة باحمػها مً صًاع بُػت ومًغ في ًض ببغاهُم بً ألاقتر وهىابه بها ،
والكام ولها وؤعى مهغ الى الىاخاث في ًض غبض اإلالً بً مغوان  ،والدجاػ وؤعى الُمً
في ًض غبض هللا بً الؼبحر وؤزُه مهػب بً الؼبحر بالبهغة واإلاهلب بً ؤبي نفغه مً كبل
مهػب في وحىه ألاػاعكت ًداعبهم ( . ) 83
وهظغ مهػب بً الؼبحر الى ببغاهُم بً ألاقتر وكض ؤخخىي غلى البالص مً الجؼٍغة  ،وبلي
اإلاسخاع بالىىفت فػؼم اإلاؿحر ؤلُه  (( ،وهخب الى اإلاهلب بً ؤبي نفغة بؿابىع مً ؤعى
فاعؽ بُض مدمض بً ألاقػث بً كِـ الىىضي باللضوم ؤلُه فلضم غلُه بإلف عحل مً
زغاؾان غؿىغه  ،فخلضم مهػب بً الؼبحر هدى الىىفت فالخلى غىض اإلاؼاع بشالزت آلاف
فاعؽ غليهم الخغ بً قمُِ البجلي فلخل البجلي وانهؼم ؤصخاب اإلاسخاع مً ؤهل
الىىفت ،وجلضم مهػب فجزٌ واؾِ فسغج اإلاسخاع مً الىىفت لُلخلي بجِل مهػب
ا
ا
بدغوعاء فاكخخلىا كخاال قضًضا ووان اإلاهلب بً ؤبي نفغه غلى حىض مهػب  ،وكخل مً
ؤهل الىىفت في الىكػت مدمض بً كِـ بً ألاقػث الىىضي زم خملىا غلى ؤصخاب اإلاسخاع
فهؼمىهم ))

( ) 84

.

غىضما هؼم اإلاسخاع صزل كهغ ألاماعة  ،غبإ مهػب بً الؼبحر ؤصخابه حػبئت خغب ،
وؤكبل هدى الىىفت ختى صزلها في حِكه  ،وجفغق ؤصخاب اإلاسخاع فمنهم مً وان مػه في
ا
ا
كهغ ألاماعة ومنهم مً طهبىا الى مىاػلهم  ،وٍبضو ؤن اإلاسخاع كض خانغ خهاعا قضًضا ،
فسغج في ماثخحن مً ؤصخابه فدملذ الىخاثب غلى اإلاسخاع وؤصخابه مً ول حاهب
فإعحػىه اللهغ  ،زم ؤؾخػض مغة زاهُت للخغوج مؼ ؤصخابه فلاجلىا كخاال ا قضًضا ا ختى
كخلىا باحمػهم فبلي اإلاسخاع وخضه فجػل ًلاجل  ،فإخاَذ به الخُل مً ول حاهب
ا
فجػل ًىغ وٍىغون غلُه ختى كهضه عحالن مً بجي خىفُه ؤزىان ويغباه حمُػا
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بإؾُافهما فؿلِ الى ألاعى فجزال غلُه فظبداه وؤختزا عؤؾه وؤكبال به الى مهػب بً
الؼبحر فإمغ بلُؼ ًضه الُمجى فلُػذ وؾمغث غلى باب اللهغ

( . ) 85

وٍبضو ؤن هظه اإلاػغهت واهذ مهمت باليؿبت إلاهػب بً الؼبحر ألن هظا الاهخهاع لجِل
مهػب ؤصي الى ؤن جهبذ الىىفت وؾىاصها جدذ ؾُُغة ؤبً الؼبحر ووان طلً في عمًان
ؾىت  67هـ  ،فإؾخىث بظلً الػغاق والجؼٍغة والدجاػ والُمً وؤعمُيُه وؤطعبُجان آلٌ
الؼبحر والكام ومهغ الى آزغ اإلاغغب في ًض غبض اإلالً بً مغوان

( . ) 86

ادلثحـــــث الثالث
أ – تذايح اخلالف تني عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي ومصعة ته الستري
وان مهػب كض ولى عحال م سخُا ا ًلاٌ له ػحغ بً كِـ الجػفي حمُؼ ؾىاص الىىفت ( . ) 87

ا
ا
وكض ؤقاعث بػٌ الغواًاث الى ؤن ػحغ بً كِـ هظا عحال سخُا  ،ال ًبلى غلى شخيء
فإجلف ماٌ الؿىاص ختى هؿض الى مهػب بً الؼبحر ؾبػىن ؤلف صعهم  ،فإزظه مهػب
فدبؿه ( . ) 88
وحاء غبُض هللا بً الخغ الجػفي ختى صزل غلى مهػب بً الؼبحر وؾإله في ػحغ بً كِـ
فإبى غلُه ؤن ٌكفػه فُه  ،فلاٌ ؤبً الخغ (( ؤيها ألامحر اإلااٌ غلى ما صوهه فإَلله )) ،
وبػض ف ترة كهحرة بػث مهػب الى غبُض هللا بً الخغ ًلخًُه اإلااٌ  ،فلاٌ ؤبً الخغ
للغؾىٌ (( ؤعحؼ الى ألامحر فلل له ًلىٌ لً غبُض هللا بً الخغ ؤيها ألامحر  :ؤما ما وان غلُىا
فإهً جلخًُه مىا  ،وما وان لىا غلًُ فال جاصًه ؤيها ألامحر  ،ؤهما ؾغث ؤلًُ غلى البهغة
مػىهت وجلىٍت لً ! وكضمذ مػً الى بلضي فإغىخً بىفسخي وغكاثغي ختى كخلذ اإلاسخاع
وظفغث بما جغٍض  ،لىهحر مىً الى ما ناع غحرها مً الىالًت والخبا والىغامت  ،ووان ما
ا
وغضجىا كضًما ا وعحىها هباء مىشىعا))  ،فؿاع الغؾىٌ الى مهػب بً الؼبحر فإزبره بظلً،
وٍخطر مً هالم غبُض هللا بً الخغ ؤهه وان غمُم اإلاػغفت بمهػب بً الؼبحر وبالىغىص
التي كُػها لهم بإنها واهذ واطبت غلى الغغم مً اإلاؿاغضة واإلاػىهت التي كضمها غبُض هللا ،
فلاٌ مػاجبا ا مهػب بً الؼبحر غلى غضم وفاثه بما وان بُنهم كبل مؿاغضة غبُض هللا بً
الخغ له في خغبه للمسخاع .
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وؤوي امغئ ًىفي ههُدخه كؿغا ا

عؤًذ ؤهف اإلاًلحن لضًى ـ ـ ــم مأل وهفى مً غُاثى ـ ــم نفغا
ولى قئذ كض ؾاعث الُىم هخاثب

عآها ؾغاغا هدى غلىجىم غُـغا

( ) 89

ومً الجضًغ بالظهغ ؤن مهػب بً الؼبحر ؤعؾل الى وحىه ؤهل الىىفت فإخًغوهم الى
مجلؿه وؤزبرهم بلهت غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،فلاٌ عحل منهم  (( :ؤنلر هللا ألامحر:
ؤوي ؤزبرن غىه بإمغ فلاٌ مهػب  :وما طلً ؟ فلاٌ  :ؤهه حاء ًىما ا مً ألاًام فإؾخإطن
غلُىم فلم ًإطن له الخاحب  ،وحاء مؿلم بً غمغو الباهلي فضزل  ،وحاء اإلاهلب بً ؤبي
نفغه فضزل  ،وحاء الًُ الىاؽ واخضا ا بػض واخض  ،زم صزل بػض طلً غبُض هللا بً
الخغ فلما زغج ؾمػخه ًلىٌ ؤبُاجا ا خفظها مىه )) وهي هظه ألابُاث :
بإي بضاء ؤم باًه وػم ـ ـ ـ ـ ــه

بمؿلم كلبي ًبخضت واإلاهلب

وٍضعى ؤبً مىجىف ؤمامي هإهه

( ) 91

ًُاغً كلبي بالىقُج اإلاغلب

وبػض طلً ؤعؾل غبُض هللا بً الخغ الجػفي الى فخُان نػالًُ الػغب فضغاهم وؤزظ
بُػتهم غلى ؤن ًسغحىا مػه غلى مهػب بً الؼبحر فإحابىه الى طلً  ،زم زغج مػه
ا
ؾبػىن عحال في حىف اللُل ختى ؤطا ناع الى فغسخحن مً الىىفت وونل الى الخبر الى
مهػب بً الؼبحر ًبضو ؤهه مهػب وان ًسصخى مً غبُض هللا بً الخغ الؿُُغة غلى ؾىاص
الىىفت  ،فبػث ؤلُه بغحل ًلاٌ له ؾُف بً هاوي وهخب ؤلُه ؤما بػض  :فلض بلغجي ما كض
غؼمذ غلُه مً ؤمغن  ،وكض وحهذ ؤلًُ عؾىلي ؤصغىن فُه الى َاغتي غلى ؤهً جلاجل
ا
ا
معي ؤهل الكام  ،ولً غىضي زغاج باصوعٍا جإزظه لىفؿً غفىا نفىا  ،فخفغكت فُه مً
ؤخببذ مً ؤهل بِخً وؤصخابً وغكحرجً فىف غما جغٍض ؤن جهىؼ والؿالم ))

( ) 91

فُظهغ مً زالٌ هظا الىخاب بإن مهػب بً الؼبحر ًداوٌ ؤن ٌغغي غبُض هللا بً الخغ
بإغُاه زغاج باصوعٍا  ،فلما كغؤ غبُض هللا ضخً لظلً وكاٌ (( ؤولِـ الى زغاج باصوعٍا
ا
ا
وغحر باصوعٍا مً الؿىاص  ،ال وهللا ال ؤحبذ مهػبا الى شخيء ؤبضا ))  ،زم ؤكبل غلى الغؾىٌ
ا
فلاٌ له  " :ؤوي ؤعان فتى ظغٍفا فهل لً ؤن جصخبجي فإغىًُ غً مهػب بً الؼبحر ؟
فلاٌ له الفتى  :حػلذ فضان ؤوي ؤزاف غلى ؤهل بُتي وغكحرحي ؤن ؤها فػلذ طلً ،فال
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جيلجي مً ألامغ ما ال ؤَُم "  .وٍبضو ؤن هظا الغحل وان ًساف غلى ؤهله وغكحرجه مً
غًب مهػب بً الؼبحر  ،فؿمذ له غبُض هللا بإن ًظهب  ،فإوكإ غبُض هللا بً الخغ ًلىٌ
ا
في طلً ؤبُاجا مُلػها :
ؤًغحى ؤبً الؼبحر الُىم ههغي
لػاكبت ولم ؤههغ خؿِىا

( ) 92

للض ؤؾدكاع مهػب بً الؼبحر وحىه ؤهل الىىفت في هُفُت اللًاء غلى غبُض هللا بً
الخغ الجػفي فلاٌ (( هاجىا ؤعاثىم ؤقحروا غلي بمكىعة ٌػم نالخها ))  ،فلاٌ له بػٌ
حلؿاثه  (( :ؤنلر هللا ألامحر  :ؤن غبُض هللا بً الخغ عحل نػلىن ًإول زبزه بؿُفه  ،وهى
مؼ طلً عحل مُاع في كىمه وغكحرجه إلاا ٌػلمىن مً بإؾه وقضجه وللض وان زالف غلى
اإلاسخاع بً ؤبي غبُض وكاجله غحر مغه  ،وكض زالف ؤًًا ا غلى مػاوٍت بً ؤبي ؾفُان وؤبىه
ًؼٍض وغبُض هللا بً ػٍاص  ،وهى عحل ال ًغي ألخض غلُه َاغت  ،وٍىقً ؤن ًشىع في هظا
الؿىاص فُلخل  ،وٍفؿض وٍجلب ألامىاٌ هما فػل مً كبل ))  ،وٍبضو ؤن مهػب بً الؼبحر
لجإ الى وؾُلت إلللاء اللبٌ غلى غبُض هللا بً الخغ الجخفي وطلً باؾدكاعة ؤهل
الىىفت والظي ؤقاعوا غلُه بىيؼ زُت الخضاغت واؾخضعاحه ختى ًلؼ في ًضه وًٍػه في
السجً ( . ) 93
وغىضثظ بضؤ مهػب بدىفُظ الخُت بإن ًإزظ غبُض هللا بً الخغ باللحن والغفم لػله
ٌؿخُُؼ اؾخمالخه وبكىاغه باالهًمام ؤلُه  ،فجػل ًخلُف له وَػغى غلُه الىالًت
ويهضي الهضاًا  ،وٍظهغ ؤهه هجر في زضاع غبُض هللا ختى عحؼ الىىفت  ،فلما صزل وؾلم
غلى مهػب لم ًغص غلُه الؿالم زم كاٌ (( ًا ؤبً الخغ  ،هُف نىػذ ؟ كاٌ  :نىػذ ما
كض غلمذ ؟ وهظا ًهىؼ الغحاٌ الظًً فيهم زحر ؤط لم يهىا الغيا  ،كاٌ مهػب ؤفاؤًً
ؤصخابً الظًً مػً ؟ كاٌ زلفتهم وعاجي وحئخً وخضي  ،فإن وان مىً ما ؤعٍض وما
يمىخه لهم فظان  ،وؤن ؤؾإث ؤلي وزالفذ ما كغؤث غىً في هخابً وان ؤصخابي مً
وعاجي ًفػلىن ما ؤمغ به (. ) 94
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وهىظا هجر مهػب في ؤللاء اللبٌ غلى غبُض هللا بً الخغ  ،فضغا بسجان ًلاٌ له
وانل فلاٌ له  :زظ هظا الًُ  ،ويُم غلُه في السجً ما اؾخُػذ  ،فضغا وانل
السجان ؤغىاهه وؤمغهم فدملىا غبُض هللا بً الخغ ختى اهُللىا به الى السجً فما عآه
ؤهل السجً هبروا وقمخىا  ،واكبل السجان وؤزظ عصاءه وكاٌ له ًا ؤبً الخغ  (( :ؤعٍض ؤن
جىؿىوي هظا الغصاء فإهه عصاء هفِـ فلما عؤًذ مشله ))  ،فخبؿم ؤبً الخغ وكاٌ (( وهللا
ؤن هظا وما ؤهذ له بإهل  ،ولىً زظه ال جلبؿه وبػه لغحرن وؤهخفؼ بشمىه  ،فإزظ السجان
عصاء غبُض هللا بً الخغ فترصي به  ،وحػل ًسُغ فُه لُغًُه طلً  ،فإوكإ غبُض هللا بً
الخغ الجػفي ًلىٌ :
ا
فلم َؤع ًىما مشل ًىم قهضجه
ؤبذ قمؿه مؼ غُمه ؤن حغُبا

( ) 95

ا
ا
فإكام غبُض هللا بً الخغ في السجً قهغا وامال  ،زم هخب بػض طلً الى مهػب بىخاب
ًتهضصه فُه بلىمه وغكحرجه وٍسىفه مً هفؿه ؤن هى ؤهفلذ مً السجً ؤن ججخمؼ الُه
ا
الجمىع فُىاوثه في غؼه وؾلُاهه  ،زم هخب في هخابه ؤبُاجا مُلػها
لىػم ؤبً ؤزذ اإلاغء بسجً مهػب
( ) 96

لُاعق لُل زاثف ؤو لىاثل
ا
وهمان قػغا لػبُض هللا بً الخغ الجػفي ٌكحر الى هخابه الى مهػب بً الؼبحر وهى في
سجً الىىفت :
ؤزغث بسفي غىضهم وهى واحب

جظهغث كبل الُىم ؤًه زلـ ـ ـ ـ ـ ــت
وما في كىاحي مً ونىم حػُبه ـ ــا

والػم عخلي كبلىم مً ؤصخــاب

وحػلم ؤن واجمخت الىاؽ ؤهى ـ ـ ـ ــي

غلًُ ولم ؤظلم بظل ـ ـ ـ ــً غاجب

وما ؤها عاى بالظي غحر الغي ـ ــا

فال جىظبىً ؤبً الؼبُ ـ ــغ الىىاطب

عؤًخً حػهُجي وحكمذ قاهُ ـ ـ ــا

هإوي بما لم ؤخترم لً عاثـ ـ ـ ــب

فإن وان مً غىضي فبحن فإهى ـ ـ ــي

لهغوهم ًا ؤبً الؼبحر له ـ ـ ــاثب

وؤن وان مً غحري فال حكمذ الػضي

بىا وجضاعن صفؼ ما ؤهذ ك ـ ـ ــاعب
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وؤن وان هظا الهغم مىً لػل ـ ـ ـ ــه

فهغٍش وال جسفي الظي ؤهذ عاهــب

ففي ول مهغ كاؾِ حػلمىه ـ ـ ـ ــه

خغٍو غلى ما ؾغوي لً عاه ــب

ؤعي الخغب كض عصصث غلُ ـ ــً فخىت

جًغم في الخافاث منها اإلادــاَب

فدؿبً كـ ـ ـ ـ ــض حغبخجي وبلىججي

وكض ًىفؼ اإلاغء الىغ ـ ــُم الخجاعب

ؤلم حػلمـ ـ ــىا ؤه ـ ــي غضو غضوهم

وحكلى بىا في خغبىم مً جداعب

( ) 97

وٍبضو ؤن مهػب بً الؼبحر إلاا هظغ الى هخاب ؤبً الخغ وقػغه غًب لظلً فإعؾل الى
وحىه ؤهل الىىفت فضغاهم زم كاٌ (( هظا ؤبً غمىم غبُض هللا بً الخغ ًخىغضوي باللخاٌ
ؤن هى ؤفلذ مً ًضي  ،وهللا ألَُلً خبؿه وألػٍضن في خضًضه وألطًلىه َػم الظٌ
والهىان ،زم ؤمغ مهػب فًُم الخبـ  ،فىخب الى بجي غمه ٌكىى ؤليهم وٍلىٌ :
ومً مبلغ الفخُان ؤن ؤبً غمه ـ ـ ــم

ؤحى صوهه باب مىُؼ وخاحُه

بمجزله ما وان ًغضخى بمشله ـ ـ ـ ــا

ؤطا كام غىخه هبىٌ ججاوب ــه

غلى الؿاق فىكه الىػب ؤؾىص نامذ

قضًض ًضاوي زُىة وٍلاعبه

( )98

فلما ونلذ هظه اللهُضة الى بِذ غمه هإنهم جدغهىا لظلً  ،وكاٌ بػًهم لبػٌ :
ا
((ال وهللا ما هظا بدؿً ؤن ًىىن ؤزىها وؤبً غمىا مدبىؾا ًلاسخي زلل الخضًض ويُف
السجً وهدً ؤمىىن))  ،زم وزب عحل منهم ًلاٌ له غُُه بً غمغ الجػفي فلاٌ ً (( :ا
هاالء كىمىا بىا الى هظا ألامحر ختى هىمله في ناخبىا  ،فإن هى قفػىا فُه وألازغها غلُه
فلاجلىاه  ،فما هى ؤغؼ غلُىا وال ؤغظم في غُىهىا مً اإلاسخاع بً ؤبي غبُض الظي كخلىا في
ؾاغت مً النهاع )) .
فما ججضع ؤلاقاعة ؤلُه ؤن صهاء مهػب بً الؼبحر وملضعجه غلى جدلُم ما ًغٍض بإؾلىب
ؤه ثر صكت بػث الى غُُت ًا غمغ الجػفي فإحى به في مجزله فًغبه زالزماثت كًِب زم ؤمغ
به فلُض وخمل الى السجً  ،فدبـ مؼ غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،فإصث هظه الخاصزت
الى حػلض الىيؼ فغًبذ كباثل ألاػص ومظحج في الىىفت وكض بلغهم طلً ( . ) 99
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وهظغ غبُض هللا بً الخغ الجػفي الى غُُت بً غمغ وحؼغه مً طلً الًغب والخبـ
فلاٌ  (( :ال ججؼع ًا غُُت فإن الضهغ ًىمان ً ،ىم وػُم وٍىم باؽ وهللا ًا غُُت ألزغحً
ؤها وؤهذ مً السجً  ،وال وغًً غلى مهػب بً الؼبحر غِكه  ،والصغىن ؤهل الؿىاص
والىاخخحن الى اإلاكمغر  ،وألخخىًٍ غلى الفغاث الى هُذ وغاهاث وألزظن زغاج الكىف ( ، ) 111
وما ًلها مً الغؾاجُم واللغي  ،وألهغمً مً حاثجي مً الفخُان والهػالًُ باألمىاٌ
والخُل وألازار الفازغ ؤن قاء هللا  ،وال كىة ؤال باهلل الػلي الػظُم  ،فال ججؼع ًا ؤبً
غمغ  ،فما ؤكغب الفغج ألهه لم جىً قضة كؿِ ؤال حػل هللا مً بػضها فغج وعياء زم
ؤوكإ في طلً ًلىٌ :
ا
ؤكىٌ له نبرا فإهم ـ ـ ـ ـ ـ ــا

هى السجً ختى ًجػل هللا مسغحا
ا
ا
ا
قغٍض وٍىما في اإلالىن مخىحا
ؤعي الضهغ لي ًىمحن ًىما مُغصا
وهىذ بطا كىمي صغىوي لىجـ ــضه

قضصث هُاق خحن ؤصعى وؤؾغحا

()111

فدحن ؾمؼ كىمه هظه اللهُضة هإنهما خغهتهم  ،وكاٌ بػًهم لبػٌ  :بطا غضا ا
فإخخمىا بىا ختى هضزل غلى ألامحر هيلمه في ناخبىا  ،فإن هى قفػىا فُه وؤزغاحه مً
سجىه وؤال غاوصهاه في طلً  ،زم بػشىا الى غبُض هللا بً الخغ ؤهىا غؼمىا غلى ؤهىا وؿحر ؤلُه
وهيلمه في ؤمغن  ،وكض ؤخببىا ؤن ًىىن مػىا ؤبى الىػمان ببغاهُم بً ألاقتر  ،فال غلًُ ؤن
ا
جبػث ؤلُه عؾىال وحؿإله ؤن ًغهب مػىا فإهه غظُم اللضع غىض ألامحر  ،ولػله ؤن ٌؿخخي
مىه فِكفػه فًُ  ،فىخب غبُض هللا بً الخغ الى ببغاهُم بً ألاقتر هظه ألابُاث :
ؤن اإلاالمت ال جبلي وال ج ـ ـ ــضع وال ًؼٍضن ؤال ؤنها ح ـ ـ ــؼع
لم ًبم مػظعة ؾػض فإغظعهـ ـ ــاوال مؼاص وواهىا بئـ ما نىػىا
والخاعزُىن لم ؤعى الظي هُلىا

غىض ألامحر وقغ اإلاىُم الكىؼ

جباصعوا ؤنهم هإحي ؤمُ ـ ـ ـ ــغهم

وإلاظلت في ؤغىاكهم زًػ ـ ــىا

فلض وعصتهم فضكىا هدب مهضعهم

ال يهىىم بػ ـ ــضه عي وال قبؼ

ماطا ًلىلىن وؤبً الخغ مدخبـ

همذ به مظحج وألاهف مجخضع

كض حللذ مظحج ما لِـ ٌغؿله

ماء الفغاث ألهه لم ٌكهض الىجؼ
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بدُث ًلغع غً هاماتها الهلؼ

الُاغىىن ولم جغغل ؤهفه ــم

()112

ؤط الػىالي بإًضي اللىم ًسترع

فلما وعصث هظه الابُاث غلى ببغاهُم بً ألاقتر هإهه جدغن لظلً زم بػث الى كىمه
وغكحرجه فجمػهم  ،وؤحخمػذ ؤًًا ا وحىه الُمً وؤكبل بهم ختى صزل غلى مهػب بً
الؼبحر فلاٌ (( ؤغؼ هللا ألامحر  ،ؤهه لى وحض ؤخض غلى غبُض هللا بً الخغ هىحضي غلي إلاا
ا
ولمت ؤبضا ا مً ؤحل الفػل بي في ؤًام اإلاسخاع  ،وؤما في وكخه هظا فال ؤغلم طهبا ًجب غلُه
الخبـ  ،وهللا ؤغؼ هللا ألامحر ! للض وحهذ ؤلُه وؤهذ بالبهغة فلضم غلًُ في ؤعبػماثت
فاعؽ ال ًغي منهم ؤال الخضق في حػبُت خؿىت مً آلاله والؿالح اليامل  ،وللض بلغجي ؤهه
ا
ججهؼ الًُ بيُف غلى ماثتي ؤلف صعهم  ،زم كضم مػً هظه البلضة فلاجل اإلاسخاع كخاال
فعجب مىه ؤهل بلضة  ،ولِـ ًجب غلى ألامحر ؤنلخه هللا ؤن ًجمؼ غلُه ؤمغًٍ  :طهاب
اإلااٌ  ،ويُلي خبـ والؿالم )) (  . ) 113فلما ؾمؼ مهػب بً الؼبحر هالم ؤبً ألاقتر ،
وعؤي مً مػه مً بجي غمه وغشحرجه هإهه ؤؾخػحن ولم ًدب ؤن ًغصهم بغحر كًاء خاحت
فلاٌ  :ؤوي كض ؾمػذ هالمً وملالخً ؤبا الىػمان وؤها هاػٌ غىضما جدب  ،فجؼاه ألاقتر
ا
ا
ومً مػه زحرا وؤزىىا غلُه حمُال وؤههغفىا الى مىاػلهم  ،زم بػشىا الى غبُض هللا بً الخغ،
كض نغها الى ألامحر ؤنلخه هللا  ،وولمىاه في ؤمغن  ،فإحابىا الى ول ما هدب ولىً ال غلًُ
ا
ا
ا
ؤن هىخب ؤلُه هخابا لُُفا حػخظع ؤلُه فُه  ،فىخب غبُض هللا بً الخغ الى مهػب ؤبُاجا
منها :
فدؿبً كض حغبدى ـ ــي وبلىججي وكض ًىفؼ اإلاغء الىغٍم الخجاعب
ؤلم حػلم ـ ـ ــىا ؤوي غضو غضوهم وحكفى بىا في خغهم مً جداعب
ؤهايل غىىم في اإلاغُب غكحرحي

وؤما بىفسخي صوهى ـ ــم فإياعب

فلما ونلذ هظه ألابُاث الى مهػب بً الؼبحر وهظغ فيهما  ،ؤعؾل الى غبُض هللا بً الخغ
الجػفي فإزغحه مً الخبـ وزلؼ غلُه وخمله غلى فغؽ وؤمغ له بماٌ وؾإله ؤبً الخغ
في ؤبً غمه غُُه فإَلم نغاخت  ،زم بػث ؤلُه مهػب ؤوي كض حػلذ لً زغاج باصوعٍا
وهىاخيها بالػغاق فهى لً  ،وإلاً ؤخببذ مً ؤهل بِخً ؤبض ما صام آلٌ الؼبحر ؾلُان
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بالػغاق  ،زم ؤعؾل مهػب الى غماله فهغفهم غً باصوعٍا فإزظ زغاحها وكؿمت في
ؤصخابه وبجي غمه ( . ) 114
ب – عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي يعثأ أصحاته للخروج على مصعة ته الستري

جبحن ؤن الػالكت بحن غبُض هللا بً الخغ الجػفي ومهػب بً الؼبحر لم جىً خؿىت في
ؤؾاؾها  ،فُظهغ ؤهه بػض ؤن ؤزغج ؤبً الؼبحر ؤبً الخغ مً السجً هضم ؤبً الؼبحر

( ) 115

.

فلض كاٌ ؤبً الخغ ألصخابه بض ؤن كؿم غليهم زغاحها كاٌ لهم  :ؤهظغوا ال ؤغضوا بإخض
مىىم في وكذ ألاوكاث ؤال حاءوي غلى فغؽ فاعة وؾالح قاوي  ،فإوي كض غؼمذ غلى
ا
الخغوج غلى مهػب بً الؼبحر  ،وغلى الغاعة غلى البالص  ،وال ؤمىث ؤال هغٍما)) .
ا
زم زغج مً الىىفت لُال فلخم به الىاؽ مً ول هاخُت ختى ناع في زمؿماثت عحل ما
فيهم ؤخض ؤال وغلُه ؾابغ وبًُه مدىمت  ،فػىضما غؼم غبُض هللا بً الخغ غلى الغاعة زم
هخب الى مهػب بً الؼبحر كهُضة منها :
الىؿل
فال هىفت ؤمي وال بهغة ؤبـ ـ ــي وال ؤها ًشيُجي غً الغخل ـ ــت
ِ
ا
فإن لم ؤػعن الخُل جغصي غىابؿا بفغؾانها خىلي فما ؤها بالبُ ـ ـ ــل ِ
ا
غلًُ وجىضم غاحال ؤيها الغحـ ـ ــل ِ
فإن لم جغ الغاعاث مً ول حاهــب
فإهً لى ؤغُُدى ــي زغج فاعؽ وؤعى ؾىاص ولها وكغي الجب ـ ــل ِ
وحضن لم ؤكبل ولم ؤث زُ ـ ــه

حؿغن فاٌـ مً عحىعي لً الهبـل ِ

بل الضهغ ؤو جإجًُ زُل غىابـ

قىاعب كب جدمل البٌ وألاؾـ ــل ِ

()116

فُبضو مً زالٌ هظه ألابُاث ؤن نفى الػالكت بُنهما لم جضوم  ،فػاص الخىجغ مغة ؤزغي ،
وٍظهغ ؤهه هىان ؾببا ا كىٍا ا صفػه لظلً وهى مفازغة غبُض هللا بىفؿه وكىمه  ،فؿاع في
ؤصخابه ختى ناع غلى مىيؼ ًلاٌ له هفغ ( . ) 117
وهىان عواًخان غً جدغواث ؤبً الخغ التي حغث فيها وكاجػه مؼ حِل مهػب بً الؼبحر،
الغواًت ألاولى للُبري والشاهُت عواًت ؤبً ؤغشم  ،ومً حاء بػضهما فلض ؤغخمض ألاولى ،
والازخالف بُنهما في حؿلؿل جلً الىكاجؼ واضر  ،فػىض الُبري هظه الىكاجؼ حؿلؿل غلى
الهىعة آلاجُت وهي  :هفغ زم نهغ نغنغ  ،زم هغسخي ( بغؽ ) زم غحن الخمغ  ،زم جىغٍذ  ،زم
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هؿىغ زم الىىفت زم صًغ ألاغىع زم اإلاضاثً زم نىالًا زم جمغا زم ؾىعا  ،ؤما ؤبً ؤغشم
الىىفي فػىضه غلى هظه الهىعة  :هفغ زم هؿىغ زم الؼهحن زم غحن الخمغ زم جىغٍذ زم
الىىفت زم نغنغ زم باحؿغا زم اإلاضاثً زم ؾىعا زم ألاهباع  ،ومً اللغاءة ألاولُت  ،إلاا
طهغه الُبري وؤبً ؤغشم ًمىً الىنىٌ الى الاؾخيخاحاث الخالُت - :
 -2واهذ مضًىت هفغوؾِ الػغاق هلُت اهُالق .
 -1ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي ؤجبؼ ؾُاؾت الًغب في اإلاغاهؼ البػُضة غً الىىفت
مغهؼ ؤماعة الػغاق  ،فًغب في هؿىغ قغقي واؾِ زم غحن الخمغ في الباصًت الغغبُت زم
جىغٍذ غلى صحلت قمالي الىىفت .
 -3جىحه ؤبً الخغ الى الىىفت بػض ؤن ؤحهض وقدذ كىاث مهػب خُث حػلها في
اؾدىفاع صاثم ؤمال بالؿحر الى الىىفت وغىضما عؤي نػىبت الؿُُغة غليها ؤوسخب لًُغب
في مىاَم ؤزغي ؤمػاها ا بةحهاص الُغف اإلالابل .
 -4الػىصة لًغب في قغقي صحلت خُث اإلاضاثً وجإمغ ؤوباحؿال وما حاوعها .
 -5اغخماصه في الخمىًٍ غلى ما ًإزظه مً زغاج اإلاىاَم التي ًهل غليها ؤو ما ٌؿخدىط
غلُه مً ما ًإحي الى مغهؼ ألاماعة مً زغاج ألاعاضخي البػُضة وجىػَؼ طلً غلى ؤصخابه
بالدؿاوي لًُمً والئهم .
 -6ؤهه ويؼ في جسُُُه ؤن ٌؿدىجض بػبض اإلالً بً مغوان ؤن هاله وصخبه مً ؤلاحهاص
والخػب وفلضاهه لبػٌ كاصجه وفغؾاهه .
بػض الخىلُف بحن الغواًخحن ًمىً ؤن هغجر ؤن حؿلؿل الىكاجؼ مػخمضًً زِ ؾحر
الغحل وؤهضافه في خغٍت غلى الهىعة الخالُت  - :هفغ زً هؿىغ زم الؼهحن زم هغمي ( بغؽ )
زم غحن الخمغ زم ؤغاعجه غلى ؾىاص الىىفت زم جىغٍذ زم الىىفت  ،زم صًغ ألاغىاع زم نهغ
نغنغ زم نىالًا زم جامغا زم باحؿال زم اإلاضاثً زم الؿىاص زم ألاهباع  ،مػخمضا ا غلى
ؾغغت الخغهت وكىة الًغبت وهجاخها ووؿخُُؼ ؤن هبضؤ مً هفغ  ،فلض ؤقاع الُبري الى ؤن
مهػب بً الؼبحر بػث ألابغص بً كغة الغٍاحي في هفغ فلاجل ؤبً الخغ  ،فهؼمه ؤبً الخغ
ويغبه غلى وحهه (  . ) 118فإغاع ؤبً الخغ غلى البالص وؤزظ ألامىاٌ ففغكها غلى ؤصخابه ( ، ) 119
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فؿاع الى هؿىغ (  ، ) 111فىفى غامله وؤزظ بِذ اإلااٌ (  . ) 111فضغا مهػب بغحل مً
فغؾاهه ًلاٌ له هغٍب بً ػٍض اإلااػوي فًم ؤلُه ؤلف عحل مً فغؾان ؤهل الىىفت
والبهغة ووحه بهم هدى غبُض هللا بً الخغ  ،فسغحذ الخُل مً الىىفت وبلغ طلً ؤبً
الخغ  ،فؿاع ؤليهم في ؤصخابه ختى بطا وؤفى بهم مىيؼ ًلاٌ له الؼهحن (  ، ) 112فلاجلهم
ا
ا
هىان كخاال قضًضا فلخل مً ؤصخابه هفغ ٌؿحر وكخل مً ؤصخابه مهػب بً الؼبحر
حماغت وانهؼم الباكىن هدى الىىفت  ،فإوكإ ؤبً الخغ ًلىٌ - :
ؤكىٌ لفخُاوي الهػالًُ ؤؾغحىا

غىاحُج ؤطوي ؾحرهً وحُف

( )113

للض ؤكبل غبُض هللا بً الخغ الجػفي غلى ؤصخابه فلاٌ (( زبرووي غىىم ًا مػكغ
الػغب  ،إلااطا وػلض آلٌ الؼبحر بُػت في ؤغىاكىا ؟ فى هللا ما هى بإشجؼ مىا للاء وال ؤغظم
مىا غجى  ،وللض غهض عؾىٌ هللا ( م ) غلى ؤبىاثىا مً كبل بإن ألاثمت مً كغَل ،
فاؾخلُمىا لهم ما اؾخلامىا لىم  ،فةطا هىشىا ؤو غضعوا فًػىا ؾُىفىم غلى غىاثلىم
ا
ا
زم ؾحروا اليهم كضما كضما ختى جبُضوا زًغاءهم  ،وبػض فةن هظا ألامغ ال ًهلر ؤال إلاشل
ا
زلفاثىم اإلاايحن مشل ؤبي بىغ وغمغ وغشمان وغلي  ،فى هللا ال هغي لهم فُىا ًضا فىيافهم
ا
غليها  ،وال هبظٌ لهم هصخا وال هللي ؤليهم ؤػمخىا  ،ألهىا ما عؤًىا بػض ألاثمت اإلاايحن الى وكىا
ا
ا
هظا ؤماما نالخا وكض غلمخم ؤن كىي الضهُا يػُف آلازغة  ،وهدً ؤصخاب اللاصؾُت
واإلاضاثً وحلىالء  ،وخلىان ونهاوهض  ،وما وان بػض طلً هللى ألاؾىت بىدىعها  ،والؿهام
بهضوعها  ،والؿُىف بجباهىا  ،وخغ وحىهىا  ،وؤال فلِـ ٌػغف لىا فًل  ،وال ٌػُي
خلىا  ،وال ًلخفذ ؤلُىا  ،فلاجلىا غً خغٍمىم وطوصوا غً فُئىم  ،فإن ظفغها بما هغٍض
فظان ختى ًغحؼ الخم الى ؤهله  ،وؤن كخلىا قهضاء صون خغٍمىا وؤمىالىا وؤهلُىا  ،فإي
ألامغًٍ وان لىم فُه الفًل ؟ ؤال ؤوي كض ؤظهغث لهاالء الػضاوة والصخىاء وكلبذ لهم
ا
ا
ظهغ اإلادً وكض ؤجُتهم بمىت والىىفت هانغا ومػُىا  ،فما قىغوا وال خفظىا وال عاغىا ؤلي
خلا  ،لىنهم سجىىوي وكُضووي فًُلىا غلي حهضهم وَاكتهم والؿالم ))  ،زم ؤوكإ
ًلىٌ-:
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وكض ما وزلىا ول فخم مً ألام ـ ــغ

وهم مً ؤبً كض ؾلبىاه وك ــغة

بإؾُافىا ختى ؤكـ ـ ــام غلى الػؿغ

بًغب ًؼٍل الهام غً ؾىىاجه

وَػً بإَغاف اإلاشلفت الؿمـ ـ ــغ

ومً قُػت اإلاسخاع كُل ؾلُتها

بًغب غلى هاماتهم مبُل ()114السخـغ

زم ؾاع غبُض هللا بً الخغ الى مىيؼ غحن الخمغ

( )115

 ،وبػحن الخمغ ًىمئظ عحل ًلاٌ له

بؿُام بً مهللت بً هبحره الكِباوي في زمؿحن وماثت فاعؽ  ،فلما غلم ؤن ؤبً الخغ كض
وافاه زغج ؤلُه في ؤصخابه وصها اللىم بػًهم مً بػٌ فاكخخلىا  ،فلخل مً ؤصخاب
ا
بؿُام زالزىن عحال وانهؼم بؿُام في باقي ؤصخابه وصزل غبُض هللا بً الخغ الى غحن الخمغ
فإزظ ؤمىالها وكؿمها في ؤصخابه  ،وبلغ طلً بؿُام بً مهللت فغحؼ الى خغب ؤؤبً
الخغ زاهُت  ،فلما جىافذ الجِكان وصها بػًم مً بػٌ هاصي بؿُام بإغلى نىجه (( ًا
ؤبً الخغ  :هل لً في مباعػحي ؟ كاٌ  :فخبؿم ؤبً الخغ زم كاٌ  :قغ صهغن ؤزغه  ،وهللا ما
ظىيذ ؤن مشلً ٌؿإلجي اإلاباعػة ؤًام خُاحي  ،زم خمل ول واخض منهما غلى ناخبه
ا
فاغخىلا حمُػا وزغا غً فغؾيهما ألاعى  ،فاؾخىي غبُض هللا بً الخغ غلى نضع بؿُام
ا
فإزظه ؤؾحرا )) ( . ) 116
للض ولى ؤصخاب بؿُام منهؼمحن وكض كخل منهم حماغت  ،وؤؾغ منهم حماغت وهي ماثت
ا
وغكغًٍ عحال  ،وٍبضو ؤن ؤغلبُت هاالء وان مً بجي غمه مً ألاػص ومؼحج (( كباثل الُمً))
وما ًضلل غلى طلً كىٌ ؤبً الخغ (( ؾىءة لىم ًا مػكغ الُمً بطا هىخم كىمي وغكحرحي
وجًغبىن في وحهي بالؿُف مؼ مهػب بً الؼبحر  ،ؤما وهللا لىال ؤن ؤزصخى الػغب ؤن
ا
جدضر غجي ؤوي كاجلذ كىمي وغكاثغي نبرا إلاا هجا مىىم ؤخض  ،ولىً ؤمًىا الى كىمىم
فإهجي كض مىيذ غلُىم بإعواخىم  ،فإَللهم غبُض هللا غً ؤزغهم ولم ًلخل منهم ؤخض ؤال
مً كخل في اإلاػغهت ))  ،زم ؤوكإ - :
ؤال هل ؤحى الفخُان باإلاهغ ؤهجي

ا
ؤؾغث بػِل الخمغ ؤعوع ماحضا
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وكض ؤقـ ــاعث بػٌ اإلاهاصع الى ؤن ؾبب مػغهت غحن الخمغ ؤن غبُض هللا بً الخغ ؤحى
هغسخي (  ، ) 118ففغ صهلاتها [ الخاحغ بالفاعؾُت ] فخبػه ؤبً الخغ ختى مغ بػحن جمغ وغليها
بؿُام بً مهللت بً هبحرة الكِباوي  ،فخػىط الضهلان فسغحىا ؤلُه فلخلىه  ،وؤن ؤبً
الخغ بػث فىاعؽ مً ؤصخابه غليهم صلهم اإلاغاصي ًُلبىن الضهلان فإنابىه وؤزظوا
اإلااٌ كبل اللخاٌ ( . ) 119
زم مطخى ؤبً الخغ فجػل ٌغحر غلى الؿىاص ًمىت وَؿغة فيهؼم الغحاٌ وٍدىي ألامىاٌ
فُلؿمها في ؤصخابه  ،زم ؤمغ فجػل ًلُؼ البالص  ،ختى ناع غلى مضًىت ًلاٌ لها جىغٍذ

( ) 121

ا
وبها ًىمئظ غامل اإلاهلب مً ؤبي نفغة  ،فإزظه غبُض هللا بً الخغ فًغب غىله نبرا ،
زم صزل مضًىت جىغٍذ فإخخىي غلى ؤمىالها (  ، ) 121وٍلاٌ ؤن غامل اإلاهلب غلى جىغٍذ
هغب منها (  ، ) 122زم ؾاع منها ًغٍض اإلاىنل وبها ًىمئظ اإلاهلب بً ؤبي نفغة مً كبل
مهػب بً الؼبحر  ،فلما بلغه زبر غبُض هللا الخغ ؾاع ؤلُه في ؤعبػت آلالف فاعؽ  ،فبلغ
طلً ؤبً الخغ فغحؼ الى جىغٍذ فجزلها زم ؤعؾل الى مً وان مؼ اإلاهلب مً بجي غمه ؤن
ؤهفىوي ؤمغهم وصغىوي واإلاهلب فإوي ؤكىم به وبدغبه ؤن قاء هللا حػالى .
وغبُض هللا بً الخغ الجػفي ًىمئظ في كغٍب مً ؤلف فاعؽ غلى مُمىخه غمغو بً حىضب
ا
ا
ألاػصي وغلي مِؿغجه الخؿً بً زلُض الخغمي  ،فاكخخل الُغفان كخاال قضًضا  ،فلخل مً
ؤصخاب غبُض هللا بً الخغ زالزماثت فاعؽ وكخل مً ؤصخاب اإلاهلب مشل طلً  ،ووكػذ
الهؼٍمت غلى ؤصخاب ؤبً لخغ فانهؼمىا ختى بلي في ماثت عحل ؤو ؤكل مً طلً  ،وانهؼمىا
غىه اإلااثت فبلي في حؿػت فلخل مً الدؿػت عحالن فبلي في ؾبػت فلخل مً الؿبػت ؤعبػت
ا
ا
فبلي زالزت  ،فلخل مً الشالزت غمغو بً حىضب ألاػصي ووان فاعؾا بُال ال ٌػُلي له بىاع،
ا
فبلي غبُض هللا بً كِـ الخشػمي  ،فلاٌ لهما ؤبً الخغ (( ال جُئؿا مً الخُاة  ،واخمال
معي فإوي خامل ))  ،لظا فمً الُبُعي هجض غبُض هللا بً الخغ ًداوٌ الشإع مً ؤصخاب
مهػب بً الؼبحر  ،فدمل في هظًً الغحلحن غلى ؤصخاب اإلاهلب فلما زالُهم يغب
عحال ا منهم يغبت فهغغه غً فغؾه  ،زم يغب زاهُا ا وناح  (( :ؤها ؤبً الخغ ! فىلى
اللىم منهؼمحن مً بحن ًضًه ًغهب بػًهم البػٌ  ،وجغحؼ ؤلُه ؤصخابه الظًً واهىا
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منهؼمحن غىه فاؾخىلى غبُض هللا غلى ؾىاص اإلاهلب وحػل ًظهغ هظه الىاكػت وما هاله فيها
ا
فإوكإ ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها :
فإن ول زُلي ًىم جىغٍذ ؤحمػذ

وكخلى فغؾاوي فما هىذ صاهُ ــا

وما هىذ وكافا ولىً مب ـ ــاعػا ؤكاجلهم وخضي فغاصي وزاهُـ ــا
صغاوي الفتى ألاػصي غمغو ب ــً حىضب فللذ لبًُ إلاا صغاهُـ ــا
ا
()123
وزلفذ في اللخلى بخىغٍذ زاوٍا
فػؼ غلى ؤبً الخغ ؤن عاح عاحػا
زم ؤعؾل غبُض هللا بً الخغ بغحاٌ مً ؤصخابه الى غمغو بً حىضب ألاػصي وؤصخابه
اللخلى  ،فضفىىا غلى قاَئ الفغاث كغب مضًىت جىغٍذ  ،زم عحؼ الى الىىفت وهى ًلىٌ :
وؤبٌُ كض هبهخه بػض هجػه
غلُه صالم واألياه وبًُه

فلام ٌكض الؿغج واإلاغء هاغـ
()124

جطخئ هما ًؼوي مً الىاع كابـ

وطهغ ؤهه إلاا بلغ مهػب بً الؼبحر ما فػله غبُض هللا بً الخغ الجػفي بػحن جمغ  ،ؤعؾل
الى وحىه الػغب فضغاهم فلاٌ (( ًإ ؤهل الىىفت  ،ؤهىم كض غلمخم ما ؤللُذ مً هظا
الغحل  ،وكض غؼمذ غلى ؤن ؤزظ ول كغابت له بالىىفت مً طهغ وؤهثى فإيػه في الخبـ ،
فلػله ؤطا بلغه طلً ًغحؼ غما هى غلُه مً فػاله التي ًفػلها )) وٍظهغ ؤن البػٌ مً
وحىه ؤهل الىىفت لم ًىافله الغؤي  ،فلاٌ له بػًهم (( ؤيها ألامحر ؤن هللا غؼ وحل ًلىٌ
(( وال جؼع واػعة وػعه ؤزغي )) (  ) 125زم جيلم ببغاهُم بً ألاقتر فلاٌ (( ؤنلر هللا ألامحر :
ؤهه وؤن وان غبُض هللا بً الخغ كض فػل هظا الفػل فلض فػل هظلً مؼ اإلاسخاع  ،وطلً ؤن
اإلاسخاع غمض الى ؤمغآجه ؤم جىبه الجػفُت فدؿبها في السجً  ،فلػله كض بلغً ما وان مئت
ا
ا
ؤهه هبـ الىىفت نباخا في ؤصخابه وهؿغ باب السجً  ،وزغج ؤمغآجه كؿغا  ،زم لم
ًغى بظلً ختى ؤزغج ول مً وان في السجً مً اليؿاء وهى في طلً ًلاجل ؤصخاب
ا
اإلاسخاع ختى جسلو ؾاإلاا هى وؤصخابه ))  ،فلاٌ مهػب بً الؼبحر (( كاجله هللا مً عحل
فما ؤشجؼ كلبه  ،وهللا ما عؤًذ وال ؾمػذ بغحل في صهغها هظا ؤحخمؼ فُه ما في ؤبً الخغ
مً هغم هفـ وشجاغت كلب ونباخه وحه  ،وغفت فغج  ،وغحر ؤهه ال ًدخمل غلى هظه
ألافاغُل التي ًفػلها ))  ،ووؿخُُؼ اللىٌ ؤهه عغم الخالفاث التي واهذ بحن ؤبً الخغ
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ومهػب بً الؼبحر ؤال ٌكهض له بالػؼة والصجاغت وٍظهغ كابلُاث ؤبً الخغ وملضعجه غلى
جدلُم ما ًغٍض وونفه بالىغم وغؼة الىفـ ( . ) 126
وكض غؼم مهػب بػض طلً غلى ؤن ًىحه ؤلُه بجِل مً الىىفت وغلمذ بظلً بىى غمه
فىخبىا ؤلُه  ،فلما هظغ في هخب بجي غمه جبؿم لظلً وؤوكإ ًلىٌ - :
ًسىفجي باللخل كىمي وبهمـ ـ ـ ـا
لػل اللىا جضوي بإَغافها الغجى

ُ
اإلااحل
ؤمىث ؤطا خان الىخاب
ُ ّ ُ
ُ ()127
فخدُا هغاما ؤو هـىـغ فـىلخل

ا
زم ؤن مهػب هخب ؤلُه هخابا  (( :ؤما بػض ًا ؤبً الخغ فإن خلمي هى الظي ًغصغجي مً
ؤعجل غلًُ  ،ولى ؤعصث طلً إلاا غظم غلي ؤمغن ولى هىذ في حِل بػضص زىم
الػغاكُحن فاهلل هلل هفؿً ؤهظغ لها غحرن  ،وؤكبل غلى الػافُت  ،وؤهفف غما ؤهذ غلُه ،
واؾإلجي ؤي غمل قئذ وؤخببذ ختى ؤولًُ ؤًاه  ،ال ٌػترى غلًُ مػترى وؤن ؤبِذ
ؾغث الًُ بىفسخي وزُلي وعحلي  ،واؾخػىذ هللا غلًُ والؿالم ))  ،وغلى ما ًبضو ؤن
هخاب مهػب بً الؼبحر ؤهه ؤعاص ؤبػاص زُغ ؤبً الخغ غً آٌ الؼبحر  ،فيان ال بض مً
مهػب ؤن ًلىػه بإهه غلى اؾخػضاص ألغُاه ؤي شخيء ًغٍضه لىً ؤًًا ا ما اقخمل غلُه
هظا الىخاب مً لهجت التهضًض والىغُض التي جيلم بها مهػب والتي لم حعجب ؤبً الخغ
فىخب ؤلُه (( ؤم بػض ً ،ا ؤبً الؼبحر ! فإن هخابً وعص غلي فلغؤجه  ،وفهمذ ما فُه وما
صغخجي ؤلُه مً َاغخً والىف غً مداعبخً  ،وهللا للض صغاوي الى ههغه مً هى زحر مىً
ؤما وؤبا وؤنال ا وخبا وفغغا وخؿبا  ،الخؿحن بً غلي بً فاَمت الؼهغاء فلم ؤههغه  ،وؤوي
غلى طلً إلاً الىاصمحن  ،وؤظً ؤوي إلاً الخاؾغًٍ  ،ؤال ؤن ًضاعهجي عخمت عب الػاإلاحن  ،وؤما
وغُضن ؤًاي اإلاؿحر ؤلي بسُلً وعحلً فإهذ وؤصخابً ؤهىن غلي مً حغاملت الجؼٍغة
غلى غغب الدجاػ والؿالم ))  ،زم ؤزبذ في ؤؾفل هخابه ؤبُاجا ا - :
ؤجاوي وغُض ؤبً الؼبحر فلم ؤعع وما مشل كلبي بالىغُض مغوع
وال جغمجي بالىغُض فإهى ـ ـ ــي

( )128

ؾإجغن ما تهىي وؤهفً ؤحضع
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وبػض ؤن هؼٌ ؤبً الخغ كغٍبا مً الىىفت بلغ طلً مهػب بً الؼبحر فضغا حجاػ بً ؤبجغ
العجلي فًم ؤلُه زمؿه آلالف فاعؽ ووحه بهم هدى غبُض هللا بً الخغ  ،فؿاعث الخُل
مً الىىفت ختى وافخه بمىيؼ ًلاٌ له صًغ ألاغىع (  ، ) 129وصها اللىم بػًهم مً بػٌ
فاكخخلىا  ،فلخل مً ؤصخاب غبُض هللا بً الخغ حماغت وفكذ فيهم الجغاخاث زم وكػذ
الهؼٍمت بػض طلً غلى ؤصخاب مهػب بً الؼبحر فانهؼمىا ختى جلاعبىا مً الىىفت ،
واؾخىلى غبُض هللا بً الخغ غلى ؤؾلختهم وؤؾالبهم (  ، ) 131زم ؤكبل ؤبً الخغ ختى هؼٌ
بمىيؼ ًلاٌ له (( نغنغ )) فػؿىغ هىان )) ( . ) 131
وحػل مهػب بً الؼبحر ًجمؼ له الجمىع ختى ؤحخمؼ ؤلُه هُف مً ؾبػت الاف فاعؽ ،
فًمهم مهػب الى مؿلم بً غمغو الباهلي والدجاج بً خاعزه الخشػمي  ،وؾاعث
الػؿاهغ مً الىىفت هدى غبُض هللا بً الخغ ختى وافىه غلى نهغ نغنغ  ،وكض الخإم الُه
الىاؽ فهاع في ؤلف وزلشماثت فاعؽ ما منهم ؤال فاعؽ مظهىع وصها اللىم بػًهم مً
بػٌ  ،وؤؾخإمً كىم مً ؤصخاب مهػب بً الؼبحر الى غبُض هللا بً الخغ  ،فلما عؤي
ؤصخاب مهػب طلً وكؼ فيهم الفكل فانهؼمىا مخفغكحن في البالص  ،وغىم ؤبً الخغ ما
ا
وان لهم مً ماٌ وصواب وؾالح  ،زً ؤوكإ ووحػل ًلىٌ ؤبُاجا مُلػها - :
هفُذ لهىم ألاعى ما بحن غاهت

الى حاػع ختى مضًىت حؿترا

وٍىم للُىا الخشػمي وزُل ـ ـ ـ ــه

نبرها وحالضها غلى نغنغا

وٍىم ما جغاوي في عز ــاء وغبُت

وٍما جغاوي قاخب اللىن ؤغبرا

( )132

وهىان عواًت حكحر الى ؤن غبُض هللا بً الخغ الخلى غمغ بً غبُض هللا بً مػمغ في (( لخام
حغؾحر )) وكاجله وزغج مىه غلى صًغ ألاغىع ( . ) 133
وبػض وكػت نهغ نغنغ غىض ؤبً ؤغشم واهذ وكػت باحؿغا زم خهاع اإلاضاثً  ،وغىض
الُبري واهذ له وكػت مؼ ًؼٍض بً الخاعر بً عئٍم الكِباوي  ،ولم ًظهغ مىيػها زم ؾاع
ا
مُاعصا للكِباوي في جامغا زى نىالًا زم خهاع اإلاضاثً ومً مضازله هالم الُبري في هالم
ؤبً ؤغشم ًىىن جغجِب وكاجػه واألحي خؿب اإلاىاكؼ الجغغافُت باحؿغي (( باحؿغا )) زم
جامغا زم نىالًا زم خهاع اإلاضاثً  ،وؤالن وػىص إلاا طهغه ؤبً ؤغشم بػض وكػت (( نهغ
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نغنغ))  ،هخب مهػب بً الؼبحر الى ًؼٍض بً الخاعر عئٍم الكِباوي ًإمغه باإلاؿحر الى
غبُض هللا بً الخغ ووان ًؼٍض ًىمئظ باإلاضاثً مً كبل مهػب بً الؼبحر فلما وعص غلُه
هخاب مهػب ؾاعا الى غبُض هللا بً الخغ ختى وافاه في مىيؼ باحؿغي (  ، )134والخلى
ا
ا
كخاال قضًضا  ،فلل مً ؤصخاب ًؼٍض حماغت وؤانهؼم الباكىن
اللىم هىان فاكخخلىا
وؤجبػه غبُض هللا بً الخغ(  ، )135فىحه ؤلُه الجىن بً هػب الهمضاوي  ،وبكغ بً غبُض هللا
الؿضي فجزٌ الجىن (( نىالًا )) (  ، )136وكضم بكغ الى (( جامغا )) (  ، )137فللُه بً الخغ
فلخله وهؼم ؤصخابه وزم للى الجىن بً هػب في نىالًا  ،فسغج ؤلُه غبض الغخمً بً
غبض هللا فدمل ؤبً الخغ فلخله  ،وهؼم ؤصخابه (  ، ) 138زم ؤججه ؤبً الخغ وؤصخابه الى
اإلاضاثً وجدهً ًؼٍض بً الخاعر في كهغ اإلاضاثً

( )139

وؤخضق غبُض هللا بً الخغ

وؤصخابه باللهغ ختى ؤنبدىا زم ؤنهم اؾخمضوا بإهل اإلاضًىت الغومُت (  ، ) 141فاحخمؼ
ا
ؤهل اإلاضًيخحن حمُػا غلى غبُض هللا بً الخغ وؤصخابه فلاجلهم ؾاغت فػلم ؤهه ال َاكت له
بهم  ،فجػل ًىمئظ بكحر بً غبض الغخمً بً بكحر العجلي فالخلىا بؿىي فاكخخلىا كخاال
قضًضا ا  ،فإهداػ بكحر غىه فغحؼ الى ؾىي غلى عجلت فلاٌ  :كض هؼمذ ؤبً الخغ فبلغ
كىله مهػبا فلاٌ  :هظا مً الظًً ًدبىن ؤن ًدمضوا بما لم ًفػلىا (  . ) 141وطهغ ؤبً
ؤغشم ؤن ؤبً الخغ كاٌ ألصخابه غىض كخالهم العجلي بؿىي (( فضاهم ؤبي وؤمي  ،ؤخملىا
غليهم خملت ناصكت  ،فلػلي ؤن ؤغىىم ماٌ ؾىي ))  ،زم ؤلخلىا الهؼٍمت بإهل ؾىي ختى
صزلىا اإلاضًىت  ،واؾخىلى ؤبً الخغ وؤصخابه غلى ؤؾغابهم وؤمىالهم وصوابهم زم ؤوكإ ًلىٌ:
ؾل ؤبً عئٍم غً حالصي ومىكفي

باًىان هؿغي ال ألوليهم ظهغي

ؤهغ غليهم مػلما وجغاهم همػ ــؼي

جدجي زكُت الظثب بالصخـ ـ ــغ

وبُتهم في خهً هؿغي ؤبً هغمؼ

بمصخىطه بٌُ وزُُت ؾمـ ــغ

فإحضًتهم َػىا ويغبـ ـ ــا جغابهم

ًلىطون مىا مىهىا بظعي اللهـغ
ا
( )142
لىاطا هما الط الخماثم مً نلـغ

ًلىطون مىـ ـ ـ ــي عهبت ومس ـ ـ ـ ـ ـافت
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زم ؾاع غبُض هللا بً الخغ الجػفي ختى هؼٌ بمضًىت الاهباع  ،وٍظهغ ؤن ؤهلها زافىا مىه
وؤعاصوا الهغوب مً اإلاضًىت  ،فىاصي فيهم ؤبً الخغ لِـ غلُىم مً بإؽ ! ؤكُمىا
بمضًيخىم فلبلها منهم وكاٌ

(( ؤن واهذ لىم خاحت فاؾإلىوي بًاها ! فخلضم ؤلُه

حماغت منهم مً ؤهل الاهباع فلالىا  :وػم ؤيها ألامحر ؤن خاحخىا ؤلًُ خاحت فُما ًغضخي
هللا ولً فيها مً زىاب غظُم كاٌ  :وما طان ؟ كالىا  :ههىا خبصخي ًلاٌ له الغضاف ًلُؼ
ا
ا
الُغٍم وخضه ما بحن مضًىدىا هظه الى هُذ  ،زم ؤهه ًإحي مضًىدىا هظه لُال ونهاعا وال ًلضم
غلُه ؤخض إلاا ٌػلمىن مً بإؾه وقضجه  ،فإطا ؤبلغه ؤن ؤمغآة خؿىاء في مىيؼ مً
اإلاىايؼ هجم جلً الضاع فُإزظ اإلاغآة وٍىخف ػوحها زم ًفجغ بها  ،فإن جيلم ػوحها كخله
زم ًسغج  ،فال ًلضع ؤخض غلُه  ،فإن عؤًذ ؤن جغخىا مىه وؤهل هظه البلضة ًلغون لً
بالػبىصًت الى ؤزغ الضهغ ))  .وإلاا ؾمؼ غبُض هللا بً الخغ بظلً ؤصعهخه الغحرة وألاهفت زم
ؤكبل غلى ؤهل الاهباع فلاٌ  :وؤًً ًىىن هظا ألاؾىص ؟ فلالىا في وصاي كغٍبا ا مً قاَئ
الفغاث  ،فضغا غبُض هللا بفغؾه فاؾخىي غلُه وؤزظ ؾُفه وجللض عمده  ،زم ؤكؿم غلى
ؤصخابه ؤهه الًدبػه ؤخض منهم  ،زم زغج مً الاهباع في حىف اللُل وهى ًلىٌ - :
وؤبٌُ كض هبهخه بػـ ــض هجػت

وكض لبـ اللُل اللمُو الاعهضحــا

وحضث غلُه مغغمـ ــا فلبًخه

وفغحذ ما ًغحا به ؤن ًفغح ـ ــا

وهىذ ؤطا كىمي صغىوي لىجضة

قضصث هُاقي خحن ؤصعى وؤؾغحا

فاهكف غماها وؤهؿــب مغىما

وؤَفى الظي كض وان فيها ماججــا

زم ؾاع غبُض هللا الى الىاصي الظي فُه الغغاف فجزٌ غً فغؾه الى ماء ًجغي في ؤوٌ
الىاصي  ،فخىيإ زم وزب وؤؾخىي غلى فغؾه وحػل ًخلفذ ًمىه وَؿغه فال ًغي ؤخضا ا
ختى ؤطا بؼغذ الكمـ وبطا هى بالغغاف وكض زغج مً قػب مً قػاب طلً الىاصي غلى
فغؽ له ؤصهم ؤغغ مذجل  ،وفي ًضه عمذ له َىٍل  ،وغلى عؤؾه غمامت خمغاء  ،وبطا هى
ؤؾىص ؤصم  ،مكغف غظُم مً الغحاٌ  ،فىكف له ؤبً الخغ ختى ؤكترب مىه فلاٌ له
الغغاف  :ؤيها الغحل مً ؤًً ؤكبلذ كاٌ  :مً الاهباع كاٌ  :فإًً جغٍض ؟ كاٌ ؤبً الخغ :
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ؤعٍض هُذ كاٌ الغغاف  :بلغجي ؤن غبُض هللا بً الخغ كض هؼٌ الاهباع فإًً جغٍض ؟ كاٌ  :ال
غلم لي بظلً  ،فلاٌ الغغاف  :للض بلغجي غىه قضة وفغوؾُت وؤكضم غلى الغحاٌ  ،ولػل
ما هاػٌ بُال ا  ،وللض هىذ ؤخب ؤن ؤػوعه وؤعاه  ،وؤهظغ الى حالصجه ومىاػلخه للغحاٌ  ،زم
حػل ٌؿاًغ غبُض هللا ٌؿإله غً خاله ختى بطا ؤصخغ غً الىاصي  ،كاٌ له الغغاف  :ؤهؼٌ
غً فغؾً وؤهجر فلاٌ له ؤبً الخغ  :ؤو حػفجي كاٌ  :ال كاٌ  :فإها ؤبً الخغ وبًان ؤعصث
ًا ؤبً اليلب  ،زم خمل غلُه فُػىه فهغغه فىزب ألاؾىص فإزظ بلجام فغؾه زم نػض
الىاصي هاعبا ا  ،فإجبػه ؤبً الخغ فإصعهه كبل ؤن ًغهب فغؾه فًغب عحله فلُػها فإزظ
ألاؾىص عحله فغمى به ؤبً الخغ فإنابذ عؤؾه فظهغ ؤن ؤبً الخغ كاٌ  :واص ًهغغجي مً
قضة عمُخه  ،زم حػل ًىظغ ؤلُه وغُىاه جخىكضان  ،فمصخى ؤلُه فلخله وؤختز عؤؾه وويؼ
في مسالة  ،وؤزظ غالمت وفغؾه وؾلبه وؤججه هدى الاهباع  ،وؤمغ بغؤؽ الغغاف فىهب غلى
باب اإلاضًىت  ،وفغح ؤهل الاهباع فغخا ا قضًضا ا  ،زم خملىا ؤلُه الهضاًا الىشحرة مً ألاَػمت
وألاقغبت وغحر طلً فلبلها منهم  ،وؤوكض ًلىٌ :
ا
مشل الهؼبغ بطا ما ؾاوع البُال
ؤوي عؤًذ بىاص ملفغ عح ـ ـ ــال
ا
ضخم الفغَؿت لى ؤبهـغث كامخه وؾِ الغحاٌ بطا قبهخه حمــال
ا
ؾاًغجه ؾاغت ما ب ـ ــي مسافخه ؤال الخلفذ خىلي هل ؤعي صغال
ؤوكإ ٌؿإلجي غى ـ ـ ـ ــه وؤَػىه
وهضهخه بحن ؤحجاع وؤوصًـ ـ ــت
ًضعى الغغاف وكض مالذ غالوجه

فسغ يهىي غلى الخِكىم مىجضال
ا
ال ٌػلم الىاؽ غحري غلـم ما فػال
ؤن الغغاف وعبي وافـ ــم ألاحال

( )143

وكض ؤوعص ؤبً اغشم عواًت ؤن عحل مً الاهباع الى غبُض هللا بً الخغ الجػفي فلاٌ  :ؤيها
ا
ا
ألامحر هل حػلم بالػغاق مً ًضاهً ؤو ًلىم ملامً ؟ كاٌ  :وػم عحال واخضا ًلاٌ له حغٍغ
بً مصجػت الجػفي وهى الُىم مؼ بجي غمي في الىىفت  ٌ ،ؤهه معي ؤو في ؤصخابي ؤعبػت
مشله لىؿبذ الىىفت وكخلذ مهػبا ا واخخىٍذ غلى ماله  ،وغسخى ؤن ًىىن طلً ؤن قاء
هللا زم حػل ًلىٌ :
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صخبذ بِذ اإلااٌ ختى ؤحمػه
وػم الفتى طلىم ؤًً مصجػــه

ولم ًلنهي مهػب ومً مػه

( )144

ج – مسري عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي اىل عثذ ادللك ته مروان :
ؤعاص غبُض هللا بً الخغ الجػفي اإلاؿحر الى مهػب بً الؼبحر  ،فُظهغ ؤبً ؤغشم ؤن غبُض
هللا بً الخغ ؤكبل غلى ؤصخابه وكاٌ (( يهُئىا ألان فإوي كض غؼمذ ؤن ؤؾحر بىم غلى
الكام الى غبض اإلالً بً مغوان  ،وؤؾاله اإلاػىهت غلى مهػب بً الؼبحر ،فلػلي ؤقفي
بىفسخي مىه ومً ؤصخابه كبل اإلاىث ))  ،زم هاصي بإصخابه وجغخل هدى الكام وؤوكإ
ا
ًلىٌ ؤبُاجا :
وبالكام ؤزىاوي وحل غكحرحي
وكض حػلذ هفسخي ؤلًُ جُلؼ

( ) 145

وٍبضو ؤهه لم ًىً بةميان غبُض هللا بً الخغ ججهحز هظه الخملت صون مؿاغضة ولم جىً له
اللىة اليافُت لظلً  ،فؿاع ختى ونل صمكم وبها ًىمئظ غبض اإلالً بً مغوان فىكف
ببابه زم ؤؾخإطن له  ،وصزل فؿلم فغص غلُه غبض اإلالً بً مغوان الؿالم  ،زم ؤصهاه ،
وؤكػضه مػه غلى ؾغٍغه زم صغا بالخلؼ فسلؼ غلُه  ،وؤمغ ؤلُه بماثت ؤلف صعهم  ،فُظهغ
ؤن غبُض هللا بً الخغ لم ًإحي مً ؤحل ؤزظ اإلااٌ  ،فلاٌ له ً :ا ؤمحر اإلاامىحن لم ؤػعن
ا
للماٌ  ،وبهما ؤعٍض ؤن جىحه معي عحاال ؤكاجل بهم مهػب بً الؼبحر  ،فلؿذ باٌـ مً ؤزظ
الػغاق لً ًا ؤمحر اإلاامىحن ))  ،فإحابه غبض اإلالً بً مغوان الى طلً وؤمغ له بماثت ؤلف
صعهم ؤزغي وؤمغ له وألصخابه باإلاىاػٌ وؤلاهؼاٌ  ،وؤحغي غليهم ألاعػاق  ،زم ؤمغ له بإعبػت
ؤالف عحل مً ؤهل الكام  ،فإغُاهم ألاعػاق ويمهم ؤلُه وؤمغهم باإلاؿحر مػه .
فؿاع اللىم مؼ غبُض هللا بً الخغ الجػفي ختى ناعوا الى الغكت زم اهدضعوا غلى الفغاث
ختى ناعوا غلى الاهباع  ،فجزٌ غبُض هللا بً الخغ ومً مػه مً الاهباع زاهُا ا  ،زم ؤنهم
ا
جظهغوا قِئا مً ؤمغ نفحن وما وان مً مداعبت ؤهل الػغاق لهم  ،فىزب بػًهم غلى
بػٌ فاكخخلىا هىالً ختى جفاوى الفغٍلان حمُػا ا مً ؤهل الكام وؤصخاب غبُض هللا بً
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الخغ غلى غحر شخيء وؤهفلذ هفغ مً ؤهل الكام  ،فمغوا هاعبحن غلى وحىههم  ،وبلي غبُض
هللا بً الخغ في هفغ ٌؿحر مً ؤصخابه ( . ) 146
د  -مقتل عثيذ اهلل ته احلر اجلعفي
وان مهػب بً الؼبحر ًىمئظ بالبهغة  ،وزلُفخه غلى الىىفت  ،الخاعر بً غبض هللا بً
ؤبي عبُػت  ،فلما بلغه ما فُه غبُض هللا بً الخغ الجػفي مً كلت ؤصخابه ؤغخىم طلً ،
فضغا بغحل مً بجي ؾلُم ًلاٌ له غبُض هللا بً الػباؽ  ،فًم الُه زمؿماثت فاعؽ
وؤمغه باإلاؿحر الى غبُض هللا بً الخغ الجػفي ( . ) 147

ا
وٍغجر الُبري ؾبب ملخله ؤهه وان ًسصخى بالىىفت مهػبا ،فغآه ًلضم غلُه ؤهل

البهغة فىخب الى غبض هللا بً الؼبحر فُما وان طهغه كهُضة ٌػاجب بها مهػبا  ،وٍسىفه
مؿحره الى غبض اإلالً بً مغوان ًلىٌ فيها :
ؤبلغ ؤمحر اإلاامىحن عؾال ـ ـ ـ ــت

فلؿذ غلى عؤي كبُذ ؤواع بـ ـ ــه

ؤفي الخم ؤن ؤحفى وٍجػل مهػب وػٍغٍه مً هىذ فُه ؤخاعب ـ ـ ــه
وخلي ًلىي غىضهم وؤَال ـ ـ ــبه

فىُف وكض ؤبلخىم خم بُػخ ـ ـ ــي
ا
ماال ّ
ًًُؼ مشل ـ ـ ـ ــه
وؤبلُخىم

وؤؾِخىم وألامغ نػب مغاجب ـ ــه

فلما ؤؾدىاع اإلالً وؤهلاصث الػضي

وؤصعن مً ماٌ الػغاق عغاثب ـ ــه

للض عابجي مً مهػب ؤن مهػبا

ؤعي ول طي غصخى لىا هى ناخبــه

وما ؤها خغا جمىه ـ ـ ــي بىاعص

غلى هضع كض زو بالهفى قاعبــه
وٍمىػجي ؤن ؤصزل الباب خاحب ــه

ؤط كمذ غىض الباب ؤصزل مؿل ــم
ا
مًافا ؤلُه ما وان ًهجى به كِـ غُالن وٍلىٌ :

( ) 148

ما ػل ـ ـ ـ ـذ ؤعحى ألاػص ختى عؤًتها

جلانغ مً بيُانه ـ ـ ــا اإلاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُاوٌ ِ

وملخل مؿػىص ولم ًشاعوا ب ــه

وناعث ؾُىف ألاػص مشل اإلاىاحل ِ

وما زحر غلل ؤوعر ألاػص طلت

ٌؿمى بها ؤخُائهم في اإلاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافل ِ

ؤلم كِؿا غُضان بغكػ ـ ـ ـ ـ ــذ

لخاها وباغذ هبلها باإلاغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاػٌ ِ
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فىخب ػفغ بً الخاعر الى مهػب كض هفُخً كخاٌ ؤبً الؼعكاء وؤبً الخغ ًهجى كِؿا زم
ا
ؤن هفغا مً بجي ؾلُم ؤزظوا غبُض هللا بً الخغ فإؾغوه فلاٌ ؤوي ؤهما كلذ :
ا
ؤلم جغ كِؿا كِـ غُضان ؤكبلذ
ؤلُىا وؾاعث باللىا واللىابل
فلاٌ عحل منهم ًلاٌ له غُاف بً ػفغ بً الخاعر :
إلاا عؤًذ الى ـ ــاؽ ؤوالص غلت

وؤغغق فُىا هؼغـ ـ ـ ــت ول كاجل ِ

جيلم غىا  ،مكِىا بؿُىفى ـ ــا

الى اإلاىث وؤؾدكاٍ خبل اإلاغاول

فلى ٌؿإٌ ؤبً الخغ ؤزبر ؤنها

ًماهُت ال حكتري باإلاغاػٌ

( ) 149

وهىان عواًت حكحر الى ؤن الخُل ؾاعث هدى غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،فلما هظغ الخُل
وكض وافخه ؤلخفذ الى مً بلي مً ؤصخابه فلاٌ ً :ا بجي ألاخغاع  ،ؤعهبىا زُىلىم ومىجىا
ؤهغاما ا  ،وؤال ؤزظجم ؤؾاعي فػغيتهم غلى الؿُف هما غغى ؤصخاب اإلاسخاع مً كبلىم،
ا
فغهب ؤصخابه وهم ًىمئظ ؤكل مً زمؿحن عحال  ،وعهب غبُض هللا بً الخغ الجػفي
وحػل ًلىٌ :
ًا لً ًىما كل فُه زلخـ ـ ـ ــي

وغاب غجي مػكغي وؤؾغجـ ــي

ومظحج َغا وحل ؤزىجـ ـ ــي

وصخبتي الخامىن لي في هغبتي

ًا كِـ غُالن ؤنبخم فغنتي

وما ؤبالـ ـ ــي ؤن ؤجذ مىُتي

( ) 151

زم خمل غليهم في ؤصخابه غلى كلتهم  ،فلاجل ؾاغت فلخل مً ؤصخابه  ،هُف غلى
ا
ا
زالزحن عحال  ،وبلي بًػت غل عحال ختى بلي زمؿت فجػل ًغججؼ وٍلىٌ :
ا
ا
ا
مؿاغغا ؤغغفهم ؤبُ ـ ـ ــاال
لى ؤن لي مً قُػتي عحاال
ال خؿىىا مً صووي اللخاال

ولم يهابىا في الىغى ؤالحاال

( ) 151

وكخل ؤصخابه الخمؿت فبلي غبُض هللا بً الخغ ًلاجل وخضه وؤخاَذ به الخُل مً ول
حاهب  ،فُػىه عحل مً بجي مداعب ًىجى ؤبا هضًه  ،فهغغه غً فغؾه غلى قاَيء
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ا
الفغاث وغاع فغؾه  ،فىزب كاثما ا وبم ًلاجلهم عاحال في حىف اإلااء  ،واللىم ًغمىهه
بالؿهام وال ًىىا ؤخض مىه ؤنهم ًلىلىن ؤهُف جغي هظا الؿهام ًا ؤبً الخغ ! فلاٌ لهم (( :
ا
ا
ؤن هىخم عحاال هما جؼغمىن فإبغػوا ؤلي واخضا بػض واخض ختى حػلمىا ؤًىا ؤبً الخغ ! ؤزسً
بالجغاخاث فلم ٌؿخُؼ ؤن ًلاجل اللىم  ،فػمض الى ػوعق مً جلً الؼواعق  ،فجلـ به ))،
وكاٌ لصخابه ! ((غبروي غلى طلً الجاهب مً الفغاث وؾلبي لً ! فجػل ناخب ػوعق
ًلظف به ختى ناع الى ههف الفغاث وؤصخاب مهػب ًىاصون ناخب الؼوعق  :وٍدً
ؤيها اإلاالح ؟ ؤن الظي مػً هى َلب ؤمحر اإلاامىحن غبض هللا بً الؼبحر وَلب مهػب بً
الؼبحر  ،فإخظع غلى هفؿً وعص الؼوعق ؤلُىا ولً غكغة ؤالف صعهم ! فهم اإلاالح ؤن ًغصه
ؤليهم  ،فلما خىٌ عؤؽ الؼوعق كام ؤلُه غبُض هللا بً الخغ لُمىػه مً طلً  ،فلبٌ غلُه
ا
ا
ا
اإلاالح ووان كىٍا في بضهه  ،فاغخىلا حمُػا وايُغبا في الؼوعق زم ؾلُا حمُػا في الفغاث
فغغكا وؤطا بكُش غلى قاَئ الفغاث ًيخف لخُخه )) وٍلىٌ ً (( :ا بسخُاع ًا بسخُاع ! فلُل
له  :ما كهخً ًا قُش ؟ فلاٌ  :وما كهتي  ،هظا اإلاالح الظي غغق هى ؤبجي بسخُاع  ،ووان
ا
ًلخل هى وألاؾض وٍدمل هظا الؼوعق الظي ال ًدمله غكغون عحال فُسغحه مً الفغاث
وٍلبره وٍغصه الى اإلااء وخضه ختى بلى بكُُاهىم هظا فلم ًفاعكه ختى عمى به وغغق ،
فجػل ؤصخاب مهػب بً الؼبحر ًطخىىن مً الكُش وٍلىلىن له  :ال غلًُ ًا قُش فإن
الظي غغق ؤبىً وغغق مػه غبُض هللا بً الخغ الجػفي  ،ولم ًىً بالػغاق ؤشجؼ مىه
ا
كبال  ،مخػؼ غً ؤبىً وؤخدؿبه  ،فلاٌ الكُش  :ؤن ؤبجي لم ًىً ٌغغكه ؤال قُُان مً
قُاَحن هظه الضهُا )) ( . ) 152
زم صغا ؤصخاب مهػب بً الؼبحر بالغىانحن  ،فغانىا في الفغاث ختى ؤزغحىا غبُض
هللا بً الخغ مً اإلااء  ،فإختزوا عؤؾه ونلبىه غلى قاَئ الفغاث  ،زم بػشىا بغؤؾه الى
ؤمحر الىىفت الخاعر بً غبُض هللا بً ؤبي عبُػت  ، ،فىحه الخاعر بالغؤؽ الى مهػب بً
الؼبحر بالبهغة  ،ووحه مهػب بالغؤؽ الى ؤزُه غبض هللا بً الؼبحر .
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ا
 ....وبلغ طلً غبض اإلالً بً مغوان فجؼع غلُه حؼغا قضًض زم كاٌ  (( :هلل صعن ًا ؤب
ا
الخغ كض هىذ فاعؽ حغب  ،وواقف هغب  ،وفاعؽ همت  ،وؾضاص سغغة  ،فال ؾػضهً خُا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ومُخا  ،فلػمغي للض بلىن فما وحضون زىاعا وال فغاعا ،لىنهم ؤلفىن هغاعا جلاغا يغاعا ،
وباهلل ًدلف غبض اإلالً لُإزظن بشإعن وزاع غحرن ؤن قاء هللا وال كىة ؤال باهلل )) فإوكإ
ؤوـ بً مػاوٍت البىغي ًلىٌ ؤبُاجا ا مُلػها :
ًا غحن ؤبيي غبُض هللا ما َلػذ

ا ( ) 153

قمـ النهاع وؤطعي الضمؼ حؿاهبا

وٍبضو ؤن هىان مدُاث ؤزغي بط ما جىكفىا غىضها عبما جىىن نىعة الغحل واضخت
لضًىا ؤو فيها ما ًلاعب طلً ختى ًمىً ؤن هلم بإَغاف شخهِخه ألازغي منها م طهغه ؤبً
ؤبي خاجم (( في الجغح والخػضًل )) وكاٌ الجػفي الىىفي  ،عوي غً غلي وغىه ؾلُمان بً
ٌؿاع وغمغو بً خبِب ( . )154وطهغه ؤبى خاجم البؿتي وكاٌ  :مً ؤهل الىىفت ًغوي غً
ا
غلي ( ع )  ،عوي غىه ؾلُمان بً ٌؿاع ( . )155هما ًهفه ؤبً هشحر بلىله (( ؤهه وان عحال
ا
شجاغا  ،جخللب به ألاخىاٌ وألاًام وآلاعاء )) ( . ) 156
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اخلامتــــــــــــح

مً زالٌ هظه الضعاؾت جبحن لىا ان غبُض هللا بً الخغ الجخفي مً كبُلت مظحج وان مً
الهػالًُ وٍبضو ان ؾبب طلً ٌػىص الى اخؿاؾه بالظلم الهه لم ًىً ٌػامل مػاملت
ابىاء الخغاثغ غلى ما فُه مً فًل .
وغلى الغغم مً ازخالف مُىٌ واججاهاث غبُض هللا بً الخغ الجخفي الا اهه لم ًىً غلى
كىاغت بملاًلت ابً بيذ عؾىٌ هللا ( نلى هللا غلُه واله وؾلم ) ايافت الى حػاَفه مػهم
الغخلاصه بإنهم اصخاب خم قغعي في مُالبيهم بالخالفت والتي انبدذ خم لهم  .ايافت
الى ما جىنل الُه البدث مً هخاثج ال بض مً الاقاعة الى صوعه في ػغؼغت الامً الضازلي في
ا
غهض اإلاسخاع الشلفي وجبحن اهه مً الصخهُاث التي لػبذ صوعا في الىاخُت الؿُاؾُت
والػؿىغٍت  ،وإلاا واهذ فخىت بجي امُت وابً الؼبحر ما وان كاٌ (( ما اعي كغَكا ا جىهف ابً
ابىاء الخغاثغ  ،فإجاه زلُؼ ول كبُلت  ،فيان مػه ؾبػماثت فاعؽ فلالىا  :مغها بإمغن ،
ا
فإغاع غلى اإلاضاثً  ،فلم ًضع ماال كضم للؿلُان الا ؤزظه ))  .ايافت الى اهًمام غبض هللا
بً الخغ الى غبض اإلالً بً مغوان ووان غاًخه مىاحهت مهػب بً الؼبحر  ،وغلى الغغم مً
ا
الصخهُت التي جمخؼ بها غبض هللا بً الخغ وظهىعه غلى الاخضار الؿُاؾُت ولػبه صوعا بحن
الاخؼاب التي ظهغث الا اهىا هجهل الىشحر مً اإلاػلىماث مىه والتي ؾبلذ ظهىعه
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اذلىامــــــــش

 – 1ؤبى اإلاىظع هكام بً مدمض بً الؿاثب ؤبً اليلبي  ،وؿب مػض والُمً الىبحر  ،جدلُم
مدمض فغصوؽ الػظُم  ( ،صاع النهًت الػغبُت  ،صمكم  ،ص  .ث )  ،ج ، 1م  . 231ؤبى حػفغ
مدمض بً خبِب  ،اإلادبر  ،عواًت ؤبي ؾػُض الخؿً بً الخؿحن الؿىغي  ،جدلُم ؤًلؼه لُستن
ؾخحر  ( ،اإلاىخب الخجاعي للُباغت واليكغ  ،بحروث  1361 ،هـ )  ،م  ، 221ؤبى مدمض اخمض بً
ؤغشم  ،الفخىح  ، 1ٍ ( ،صاع الىضوة  ، ) 1968 ،ج ، 6م  . 161ؤبى ؾػُض غبض الىغٍم بً
مدمض بً مىهىع الؿمػاوي  ،ألاوؿاب  ،جلضًم مدمض اخمض خالق  ، 1ٍ ( ،صاع ؤخُاء الترار
الػغبي  ، ) 1999 ،ج ، 5م . 214
 – 2ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م  . 161والىىفت ؤخخلها اإلاؿلمىن ؾىت  17هـ 638 /
م وواهذ مػؿىغا ا للجِل  ،ووان ألهله ؾبػحن مً ؾبػت ؤؾباع اإلاضًىت  .لىَـ ماؾيُىن ،
زُِ الىىفت وقغح زغٍُتها  ،جغحمت جلي الضًً اإلاهػبي  ،جدلُم وامل ؾلمان الجبىعي ( ،
ٍ ، 1مُبػت الغغي الخضًشت  ،الىجف  ،ص .ث )  ،م  . 51–38وي لِؿترهج  ،بلضان الخالفت
الكغكُت  ،جغحمت بكحر فغوؿِـ وهىعهِـ غىاص ، )1954،م .111مدمض حػفغ اإلاكهضي،
فًل الىىفت ومؿاحضها  ( ،الىجف  ،ص  .ث )  ،م . 63
 – 3قهاب الضًً ؤبى الفًل اخمض بً غلي بً حجغ الػؿلالوي  ،ألانابت في جمُحز الصخابت ،
( مُبػت مهُفى مدمض  ،اللاهغة  ، ) 1939 ،ج  ، 3م . 523
 – 4ؤبى حػفغ مدمض بً حغٍغ الُبري  ،جاعٍش الغؾل واإلالىن  ، 1ٍ ( ،صاع ألامحرة  ،بحروث ،
 2115م )  ،ج ، 3م . 591
 – 5ؤبى غشمان غمغو بً بدغ الجاخظ  ،البُان والخبُحن  ،جدلُم ص  .غلي ؤبى ملخم ، 1ٍ ( ،
صاع مىخبت الهالٌ  ،بحروث  ، ) 1988 ،ج ، 1م . 71
 – 6ؤبً اليلبي  ،وؿب مػض والُمً الىبحر  ،ج ، 1م  . 321ؤبى مدمض غلي بً اخمض بً ؾػُض
ألاهضلسخي  ،حمهغة ؤوؿاب الػغب  ،جدلُم غبض الؿالم مدمض هاعون  ، 4ٍ ( ،صاع اإلاػاعف ،
اللاهغة  ،ص  .ث )  ،م . 411
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 – 7اإلاهضع هفؿه  .ؤبى اللاؾم غلي بً الخؿحن بً هبه هللا بً غبض هللا ؤبً غؿاهغ  ،تهظًب
جاعٍش صمكم الىبحر  ،هظبه وعجبه الكُش غبض اللاصع بضعان  ، 2ٍ (،صاع اإلاؿحرة  ،بحروث ،
 ، )1979ج  ، 37م 417.
 - 8الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 3م  . 512ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 1م. 161
غبض الغخمً بً زلضون  ،الػبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في ؤًام الػغب والعجم والبربغ ومً
غانغهم مً طوي الؿلُان ألاهبر  ( ،بحروث  ،ماؾؿت حماٌ للُباغت واليكغ  ،ص  .ث )  ،ج2
 ،م . 148
 – 9الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 512ؤبً خؼم  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 411ؤبً
غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 37م . 417
 – 11ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 163 -161
 – 11خؿحن غُىان  ،الكػغاء الهػالًُ في الػهغ ألامىي  ( ،بغضاص  ،ص  .ث )  ،م . 183
 – 12اإلاغحؼ هفؿه  ،م . 185
 – 13اإلاغحؼ هفؿه  ،م . 186
 – 14ؤبى غبض هللا مهػب بً غبض هللا الؼبحري  ،وؿب كغَل  ،غجي بيكغه ؤ  .لُفي بغوفيؿاٌ ،
( ٍ ، 3صاع اإلاػاعف  ،اللاهغة  ، ) 1982 ،م  . 173وكُل ؤن غبُض هللا بً الخغ وان قاغغا ا
مخلضما ا  ،ووان ألم ولض وهى مً ولض مغوان بً الخىم  .ؤبى الػباؽ مدمض بً ًؼٍض اإلابرص ،
اليامل في ألاصب ،

( بحروث  ،ص .ث ) ج  ، 3م . 131

 - 15خؿحن غُىان  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 1183
 – 16ؤبى خاجم مدمض بً خبان البؿتي  ،الشلاث ( بحروث  ،ص .ث ) ،ج  ، 5م . 66
 – 17مدمض بً الخؿً الخغ الػاملي  ،جفًُل وؾاثل الكُػت ( ماؾؿت الخُاء الترار  ،كم ،
 1414هـ )  ،ج ، 1م . 9
 – 18ؤبى الخؿً ًدحى بً حابغ البالطعي  ،ؤوؿاب ألاقغاف  ،خلله وكضم له ص  .ؾهُل ػواع و ص .
عٍاى ػعهلي  ، 1ٍ ( ،صاع الفىغ  ،بحروث  ، ) 1996 ،ج ، 5م . 291
 – 19اخمض بً الخؿحن بً غلي بً مىسخى ؤبى بىغ البيهلي  ،ؾجن البيهلي الىبري  ،جدلُم
مدمض غبض اللاصع غُا  ( ،مىخبت صاع الباػ  ،مىخبت اإلاىغمت  ، ) 1994 ،ج  ، 7م  . 141ؤبً
غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 7م . 418
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 – 21البيهلي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 7م . 141ؤبً غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 7م . 418
ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 164
 – 21ؤبً اليلبي  ،وؿب مػض والُمً الىبحر  ،ج ، 1م . 316
 – 22ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 164
 – 23البيهلي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 7م . 413
 – 24اإلاهضع هفؿه .
 – 25اإلاهضع هفؿه  .ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م  . 164ؤبً غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم
 ،ج ، 17م . 448
 – 26ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 163
 – 27ؤبى بىغ غبض هللا بً مدمض بً ؤبي قِبت  ،اإلاهىف  ،جدلُم هماٌ ًىؾف الخىث 1ٍ ( ،
 ،مىخبت الغقُض  ،الغٍاى  1419 ،هـ )  ،ج ، 4م . 551
 – 28ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م  . 164ؤبى مدمض غبض هللا بً مؿلم ؤبً كخِبت ،
اإلاػاعف  ،صدخه وغلم غلُه مدمض بؾماغُل غبض هللا الهاوي  ، 1ٍ ( ،صاع الىخب اإلاهغٍت ،
مهغ  ، ) 1934 ،م  . 248ؤبى غلي اخمض بً غمغ بً عؾخه  ،ألاغالق الىفؿُت  ( ،مُبػت بغٍل
 ،لُىن  ، ) 1892 ،م  . 195ؤما هىِخه التي ؤقتهغ بها ؤبً مغحاهه  .مدمض بً الخؿً بً صعٍض ،
ألامالي  ،جدلُم الؿُض مهُفى الؿىىسخي  ، 1ٍ ( ،الؿلؿلت الترازُت  ، ) 1984 ،م : 122
وٍظهغ ؤن قحروٍه ألاؾىاعي جؼوج وحاثه (( ؤم غبُض هللا بً ػٍاص )) فبجى لها كهغا ا فُه ؤبىاب
هشحرة ٌؿم ـ ــى ( هؼاعصع ))  .البالطعي  ،فخىح البلضان  ،غجي بمغاحػخه والخػلُم غلُه عيىان
مدمض عيىان  ( ،صاع الىخب الػلمُت  ،لبىان  ، ) 1978 ،م . 353 – 351
( * ) حجغ بً غضي بً مػاوٍت بً حبله بً غضي بً عبُػت بً مػاوٍت بً الخاعر بً هىضه
الىىضي الىىفي ؤبى غبض الغخمً اإلاػغوف بذجغ الخحر وٍللب باألصبغ وهى مً ؤبغػ عحاٌ هىضه .
مدمض بً ؾػض  ،الُبلاث الىبري ( لُضن  ، ) 1325 ،ج ، 6م  . 151قهاب الضًً ؤبى غبض
هللا بً غبض هللا الغومي ًاكىث الخمىي  ،اإلالخًب مً هخاب حمهغة اليؿب  ،جدلُم هاجي
خؿً  ، 1ٍ ( ،الضاع الػغبُت للمىؾىغاث  ، ) 1987 ،م  : 261ؤبً حجغ  ،اإلاهضع الؿابم ،
ج ، 1م ً . 214ىلُىؾً فلهاوػن  ،الخىاعج والكُػت  ،جغحمت غبض الهاصي بضوي  ،اللاهغة ،
 ، 1958م  . 149وكض وفض غلى الىبي ( م ) هى وؤزىه هاوي بً غضي وقهض اللاصؾُت  .ؤبً
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ؾػض  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 151اخمض بً صاوص الضًىىعي  ،ألازباع الُىاٌ  ( ،لُضن ،
 ) 1888م  . 135ابً غؿاهغ  ،التهظًب  ،ج ، 4م . 85 – 84مدمض ؤمحن الػاملي  ،ؤغُان
الكُػت  ( ،صمكم 1364 ،هـ )  ،ج ، 2م . 148خبِب بً اخمض البراق الىجفي  ،جاعٍش الىىفت
 ( ،اإلاُبػت الخُضعٍت  ،الىجف  ، ) 1356 ،م . 267
 – 29ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 227
 – 31اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 3م . 228
 – 31اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 6م  . 1164وكهغ ملاجل وؿب الى ملاجل بً خؿان بً سػلبت بً
ؤوؽ بً غبر بً ؤهُم بً مجغوف بً غامغ بً غهبت بً امغت اللِـ بً ػٍض مىاة بً جمُم ،
ؤبً اليلبي  ،حمهغة اليؿب  ،عواًت الؿىغي غً ؤبي خبِب  ،جدلُم خؿً هاجي ، 1ٍ ( ،
مىخبت النهًت الػغبُت  ، ) 1986 ،م  . 251وٍظهب َالب غلي الكغقي  ،غحن الخمغ  ( ،بغضاص
 ،ص  .ث )  ،م  ، 46بػض هالم َىٍل الى ؤن كهغ ملاجل كام خهً ألازًُغ قماٌ غغبي هغبالء
غلى ؤهلايه .
– 32ؤبً اليلبي  ،وؿب مػض والُمً الىبحر  ،ج ، 1م . 324
 – 33اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 1م . 323
 – 34اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 1م . 315
 – 35اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 1م . 317
 – 36ؤبً حجغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ،م
 – 37ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 3م  . 517الضًىىعي  ،ألازباع الُىاٌ  ،م  . 226ؤبً زلضون ،
اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 1م . 19ؤبً ألازحر  ،ؤؾض الغابت في مػغفت ؤلانابت  ( ،اإلاىخبت ؤلاؾالمُت ،
َهغان  ،ص  .ث )  ،ج ، 2م  . 21مدمض بً غلي َباَبا ؤبً الُلُلي  ،الفسغي في آلاصاب
الؿلُاهُت والضوٌ ؤلاؾالمُت  ، 21ٍ ( ،صاع بحروث  ، ) 1996 ،م  . 112ؤبى غمغ اخمض بً
مدمض بً غبض عبه ألاهضلسخي  ،الػلض الفغٍض  ، 3ٍ ( ،مُبػت لجىت الخإلُف والترحمت ) 1965 ،
 ،ج، 4

م . 373

 - 38ابً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 1م  . 19ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م . 11
خؿً بً مدمض بً الخؿً الضًاع بىغي  ،جاعٍش الخمِـ في ؤخىاٌ ؤهفـ الىفِـ  ( ،ماؾؿت
قػبان لليكغ والخىػَؼ  ،بحروث  ،ص  .ث ) ج ، 2م  . 197ؤبً الُلُلي  ،اإلاهضع الؿابم ،
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م  . 114غماص الضًً ؤبى الفضا بؾماغُل بً غلي بً مدمىص  ،اإلاسخهغ في ؤزباع البكغ (،صاع
اإلاػغفت للُباغت  ( ،ص  .ث )  ،ج ، 2م  . 189جلي الضًً اخمض بً غلي بً غبض اللاصع اإلالغٍؼي
 ،اإلاىاغظ والاغخباع بظهغ الخُِ وآلازاع  ، 1ٍ ( ،مُبػت بىالق  ،بغضاص  ، ) 1971 ،ج ، 1م
 . 428قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً غشمان الظهبي  ،جاعٍش ؤلاؾالم وَبلاث اإلاكاهحر
وألاغالم  ( ،صاع الىخب اإلاهغٍت  ،اللاهغة  ، ) 1368 ،ج ، 2م  . 341ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج، 4
م . 14
 – 39هى الىلُض بً غخبت بً ؤبي ؾفُان ؤبً ؤر مػاوٍت وهى ؤزغ والة مػاوٍت غلى اإلاضًىت اإلاىىعة
واله غام  58هـ  ،وكض غؼله ًؼٍض بػض وفاة مػاوٍت بكهغًٍ  .عضخي الضًً الؿُض ؤبي اللاؾم غلي
بم مىسخى بً حػفغ بً َاووؽ  ،اإلالهىف غلى كخلى الُفىف  ،ؤغضاص غبض الؼهغة غشمان مدمض
 ، 1ٍ ( ،مىخبت الفغاهُضي َ ،هغان . ) 1998 ،
 – 41ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 3م  . 519ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م  . 13ؤبً
الُلُلي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 114ؤبً كخِبت  ،ؤلامامت والؿُاؾت  ،جدلُم َه مدمض
الؼٍجي  ( ،ماؾؿت الخلبي وقغوائه لليكغ والخىػَؼ  ،اللاهغة  ،ص  .ث )  ،ج ، 1م . 175
الظهبي  ،جاعٍش ؤلاؾالم  ،ج ، 2م  . 341هماٌ مػاف  ،الخؿحن عٍداهت الىبي (( بُل ؤلاؾالم
الخالض ))  ، 1ٍ ( ،صاع الػلىم  ، ) 2111 ،م  . 133غبض الؼهغة الىػبي  ،ملخل ؤلامام الخؿحن
 ( ،مُبػت الىػمان  ،الىجف الاقغف  1379 ،هـ )  ،م 11.
 – 41قمـ الضًً ًىؾف ؾبِ بً الجىػي  ،جظهغة الخىام  ،جدلُم مدمض ناصق آٌ بدغ
الػلىم  ( ،كم  1418 ،هـ ) ؟
 – 42الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 244ابى مدمض بً غبض هللا بً ؤؾػض بً غلي بً
ؾلُمان الُافعي  ،ؾمِ الىجىم الػىالي في ؤبىاء ألاواثل والخىالي  ( ،اإلاُبػت الؿلفُت  ،اللاهغة
 1381 ،هـ ) ج ، 3م  . 235ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 4م  . 39زلُفت بً زُاٍ  ،جاعٍش زلُفت
بً زُاٍ  ،مغاحػت ص  .مهُفى هجُب فىاػ و ص  .خىمذ هكلي فىاػ  ،صاع الىخب الػلمُت ،
بحروث  ،ص  .ث )  ،م . 143
 – 43ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 4م  . 39 – 37اإلالغٍؼي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 1م  . 428ؤبً
ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م  . 121الظهبي  ،جاعٍش ؤلاؾالم  ،ج ، 2م  . 341اخمض ؤبي
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ٌػلىب بً حػفغ بً وهب بً واضر  ،جاعٍش الُػلىبي  ،مُبػت الغغي  ،الىجف  ) 1358 ،ج، 2
م  . 243الُافعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 79 – 64
 – 44ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 4م  . 41وٍظهغ ؤن زغوج الخؿحن مً اإلاضًىت الى مىت لشالر
لُاٌ مًحن مً قهغ قػبان ؾىت  61هـ  .ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م  . 34ؾبِ بً
الجىػي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 237ؤبً َاووؽ  ،اإلاهضع الؿابم  ،م . 56
 – 45لىٍ بً ًدحى بً ؾػُض بً مسىف بً مؿلم ؤبى مسىف  ،ملخل الخؿحن  ،حػلُم محرػا
خؿً الغفاعي  ، 1ٍ(،اإلاُبػت الػلُا  ،كم  ،ص .ث)  ،م . 91ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم ،
ج ،5م129.
 – 46اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 5م . 131
 – 47اإلاهضع هفؿه .
 – 48ؤبى مسىف  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 93ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع  ،ج ، 5م  . 31ؤبى غبض هللا
مدمض بً مدمض بً الىػمان اإلافُض  ،ؤلاعقاص  ،جدلُم ماؾؿت آٌ البِذ  ( ،صاع اإلافُض  ،بًغان
 ،ص  .ث )  ،م  . 82وفي عواًت ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي ؤهه ؾإٌ الخؿحن بً غلي ( ع ) ،
ؤغهض غلًُ عؾىٌ هللا ( م ) في مؿحرن هظا قِئا ا كاٌ  :ال  .ؤبى اللاؾم ؾلُمان بً اخمض
الُبري  ،اإلاعجم الىبحر  ،خلله وزغج ؤخازُه خمضي غبض اإلاجُض الؿلفي  ، 1ٍ ( ،كم 1985 ،
)  ،ج ، 3م  . 133غلي بً ؤبي بىغ الهُشمي  ،مجمؼ الؼواثض ومىبؼ الفىاثض  ( ،صاع الغٍان ،
اللاهغة  ، )1417 ،ج ، 9م  . 193ؤبً غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 37م . 417
 – 49ؤبي الػال مدمض بً غبض الغخمً بً غبض الغخُم اإلاباع هفىعي  ،جدفت ألاخىطي بكغح
حامؼ الترمظي  ، 1ٍ ( ،صاع الىخب الػلمُت  ،بحروث  ) 1991 ،ج ، 1م . 185
 – 51اخمض بً مدمض ؤبً فهض الخلي  ،الغؾاثل الػكغ  ( ،ص .ث )  ،م . 3413
 – 51الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 262ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م . 123
 – 52الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 4م  . 426ؤبي بسخم ببغاهُم الشلفي  ،الغاعاث  ،جدلُم
حالٌ الضًً اإلادضر  ( ،ؾلؿلت ميكىعاث ؤهجمى آزاع  ،بًغان  ،ج ، 2م . 774
 – 53اإلاهضع هفؿه  ،م  ، 245ؤبً ؤغشم اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م  . 166 – 165ؤبً
غؿاهغ ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 27م . 421مدمض بً اخمض الباغىوي الكافعي الضمكلي ،
حىاهغ اإلاُالب في مىاكب ؤلامام الجلُل غلي بً ؤبي َالب ( ع )  ،جدلُم مدمض باكغ اإلادمىصي
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 ، 1ٍ ( ،مجمؼ الشلافت ؤلاؾالمُت  ،كم  1415 ،هـ )  ،ج ، 2م  . 315ؤبً هشحر  ،اإلاهضع
الؿابم  ،ج ، 8م  . 211ؤبً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 2م . 148
 – 54ؤبى مسىف  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 245ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م – 165
 . 166ؤبً غؿاهغ  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 27م  . 421ؤبً الضمكلي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج، 2
م  . 315ؤبً هشحر  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 8م  . 211ؤبً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج، 2
م . 148
 – 55الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 512
 – 56اإلاسخاع بً ؤبي غبُض بً مؿػىص الشلفي  ،مً ػغماء الشاثغًٍ غلى بجي ؤمُت مً ؤهل
الُاثف ؤهخلل منها الى اإلاضًىت مؼ ؤبُه ػمً غمغ وجىحه ؤبىه الى الػغاق فإؾدكهض هىان في
ؤخضي اإلاػاعن  ،بلي اإلاسخاع مىلُػا ا الى بجي هاقم جؼوج غبض هللا بً غمغ بً الخُاب ؤزخه
نفُت زم وان مؼ ألامام غلي ( ع ) بالػغاق ؾىً البهغة  ،وإلاا كخل ألامام الخؿحن ( ع ) غام
 61هـ ؤهدغف اإلاسخاع ؤمحر البهغة غبُض هللا بً ػٍاص فلبٌ غلُه ؤبً ػٍاص وحلضه وخبؿه وهفاه ،
وصغا الى بمامت مدمض بً غلي بً ؤبي َالب اإلاػغوف بـ ( مدمض بً الخىفُت ) وؿبت الى ؤمه
زىلت بيذ حػفغ الخىفُت جمُحزا ا له غً الخؿً والخؿحن ( غليهما الؿالم )  .الُبري  ،اإلاهضع
الؿابم  ،ج ، 4م . 433الظهبي  ،ؾحر ؤغالم الىبالء  ،ج ، 3م  541؛ ؾلُمان بً نغص
الخؼاعي  :وهى غبض الػؼي بً مىلظ بً عبُػه بً خبِكت بً هػب بً غمغو وٍىجى ابا مُغف ،
اؾلم وصخب الىبي ( م )  ،ووان اؾمه ٌؿاع فلما اؾلم ؾماه الغؾىٌ الىغٍم ؾلُمان  ،وله
مياهت غالُت وقغف بحن كىمه  ،بػض وفاة الىبي (م) جدىٌ وهؼٌ الىىفت  ،قهض فيها مؼ الامام
غلي ( غلُه الؿالم ) مػغهخحن الجمل ونفحن  .مدمض بً ؾػض  ،الُبلاث الىبري  ( ،صاع ناصع
 ،بحروث  ، ) 2116 ،ج  ،م .
 – 57الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 4م . 434
 – 58اإلاهضع هفؿه  .ؤبى مسىف  ،اإلاهضع الؿابم  ،م . 259
 – 59غاَف غباؽ اللِسخي  ،زلُف وصوعها في الخاعٍش الػغبي ؤلاؾالمي  ( ،صاع الىخب الػلمُت ،
بحروث  2113 ،م )  ،م . 191
 – 61ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 166
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 – 61اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م  . 139ههبحن  - :مضًىت صًاع عبُػت وهي مضًىت هبحرة في مؿخى
مً ألاعى طاث ؾىع خهحن وؤؾىاق غامغه وملانض وججاعاث وبها فػله وياع وَغاػ لهىؼ
حُض الشُاب  .الكغٍف ؤبى غبض هللا مدمض بً مدمض بً غبض هللا بً بصعَـ الخمىصي الخؿجي
ؤلاصعَسخي  ،هؼهت اإلاكخاق في ازتراق آلافاق  ، 1ٍ ( ،بحروث  ) 1989 ،ج ، 2م. 661
 – 62ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 141
 – 63اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م 141.
 - 64اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 144 - 142
 - 65اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 158 – 145
 - 66اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م. 158
 - 67اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م. 159
 - 68اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 161
 - 69اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 167 – 166
 - 71اإلاهضع هفؿه
 – 71ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 3م . 393
 – 72الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 513ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م. 168
الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  . 297 ،ؤبً ألازحر  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 393
 – 73الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م . 297
 – 74الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م ال . 514الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 297ؤبً
ألازحر  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 394
 – 75الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م . 297
 – 76ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 171
 – 77اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 6م . 171
 - 78اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م 1173
 – 79اإلاهضع هفؿه
 – 81الضًىىعي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م . 297
 - 81ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 173
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 – 82اإلاهضع هفؿه
 - 83اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 211
 - 84اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 184
 - 85اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 193
 – 86اإلاهضع هفؿه

 – 87الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 495ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 212
– 88اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 6م . 213 – 212
 – 89اإلاهضع هفؿه
 – 91اإلاهضع هفؿه
 – 91الُبري  ،اإلاهضع الؿابم،ج ،3م .518ؤبً ؤغشم ،اإلاهضع الؿابم ،ج ،6م. 213 – 212
 - 92الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 461ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 214
باصوعٍا َ :ؿىج مً هىعه الاؾخان بالجاهب الغغبي مً بغضاص وهى الُىم ميؿىب مً هىعه نهغ
غِسخى  ،كُل ما وان في قغق الهغاة فهى باصوعٍا  .نفي الضًً غبض اإلاامً بً غبض الخم
البغضاصي  ،مغانض الاَالع غلى اؾماء الامىىت والبلاع  ،جدلُم غلي مدمض البجاوي ، 1ٍ ( ،
صاع اإلاػغفت  ، 1954 ،ج ، 1م . ) 149
 - 93الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 461ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 213
 – 94اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 212 – 215
 – 95اإلاهضع هفؿه
 – 96اإلاهضع هفؿه
 – 97اإلاهضع هفؿه  ،ج  ، 6م . 217
 – 98اإلاهضع هفؿه  ،ج ، 6م 213 - 212
 – 99الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 514ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م – 215
 . 212ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 3م . 394
 – 111ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 212 – 215
 – 111الكىف  - :وهي حؿتر ؤو قىقتر آلاث  ،وهي الؿىؽ غانمت الضولت الػُالمُت ؾابلا ا ،
وهي ؤغظم مضًىت بسىػؾخان الُىم  ،ووان ٌػمل بها زُاب وهي التي جيؿب اليها وحػغف بالشُاب
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الدؿترًت  ،ؤبي غبُض هللا بً غبض الػؼٍؼ البىغي ألاهضلسخي  ،معجم اؾخعجم مً ؤؾماء البالص
واإلاىايؼ  ،جدلُم مهُفى الؿلا  ،غالم الىخب  ،بحروث  ،ص  .ث )  ،ج ، 1م  . 312وغماثم
فاثلت  .قهاب الضًً ؤبى غبض هللا بً غبض هللا الغومي الخمىي  ،معجم البلضان  ،صاع ؤخُاء
الترار  ،بحروث  ،ص  .ث )  ،ج ، 2م  . 29وٍخسظ بدؿتر الضًباج الظي ًدمل الى حمُؼ آلافاق
ووان ٌػمل بها هؿىة الىػبت للبِذ الخغام الى ؤن ؤفخلغ الؿلُان وخلذ به الغخمت فؿلُذ
غىه غىض طإلاً فغًٍخه وٍىىن بدؿتر لجمُؼ مً ملً الػغاق َغاػ وناخب ٌؿخػمل له ما
ٌكتهُه  .ؤبى اللاؾم مدمض البغضاصي الىهُبي  ،نىعة ألاعى ( لُضن  ، ) 1983 ،م . 256
وحػض حؿتر  :مػضن خاطق في غمل الضًباج واللًُ  .مدمض ؤخمض البكاعي  ،ؤخؿً الخلاؾُم
في مػغفت ألاكالُم ( صاع ؤخُاء الترار  ،بحروث  1987 ،م )  ،م  . 313وألهلها خظق في اجساط
ؤهىاع زُاب الخغٍغ والضًباج  .ؤبى بىغ اخمض بً مدمض بً الفلُه  ،مسخهغ هخاب البلضان ( ،
ٍ ، 1صاع ؤخُاء الترار الػغبي  ،بحروث  1988 ،م )  ،م . 233 – 232
 – 112ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 212 – 215
 – 113اإلاهضع هفؿه
 – 114اإلاهضع هفؿه  ،وفي عواًت ؤن غبُض هللا بً الخغ الجػفي ولم كىما ا مً مظحج ؤن ًإجىا
مهػبا ا في ؤمغه وؤعؾل الى وحىههم فلاٌ  :ؤثخىا مهػبا ا فيلمىه في ؤمغي في طاجه  ،فإهه
خبؿجي غلى غحر حغم ؾمى بي كىم هظبت  ،وزىفىه ما لم ؤهً ألفػله  ،وم لم ًىً مً قإوي ،
وؤعؾل غلى فخُان مً مظحج وكاٌ لهم  :البؿىا الؿالح وزظوا غضة اللخاٌ فلض ؤعؾلذ كىما ا
الى مهػب ًيلمىهه في ؤمغي فإكُمىا بالباب  ،فإن زغج اللىم وكض قفػهم فال حػغيىا ألخض
ولُىً ؾالخىم مىفغا ا بالشُاب  ،وؤن زغحىا ولم ٌكفػهم ميابغوا السجً فإوي ؤغُىىم مً
الضازل  ،فلما زغج ؤبً الخغ كاٌ له ؤظهغوا الؿالح فإظهغوه ومطخى ولم ٌػغى له ؤخض فإحى
مجزله  .الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج، 4

م . 586

 - 115ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 214 – 212
 – 116الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 4م . 586
 - 117ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 215
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 – 118هفغ  :مً اإلاضن الؿىمغٍت اللضًمت الكهحرة  ،جلؼ باللغب مً غفً وجبػض غنها بمؿافت
ؾبؼ هُلىمتراث  ،وجلفظ بالؿىمغٍت (( هُبرو )) وباألهضًت (( هِبىع ))  .فىػي عقُض  ،الكغاجؼ
الػاكُت اللضًمت  ،م . 228
 – 119الُبري ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  .591ؤبً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ،2م . 148
 - 111ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 215
 – 111هؿىغ  :هىعة واؾػت  ،وٍلاٌ ان خض هىعة هؿىغ مً الجاهب الكغقي في آزغ ؾلي
النهغوان الى ان جهب صحلت في البدغ وله مً هؿىغ فخضزل فُه غلى البهغة وهىاخيها  ،فمً
اإلاكهىع مً هىاخيها  ،اإلاباعن  ،وغبسخي  ،واإلاظاع ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 4م
. 461
 - 112ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 218 – 216
 – 113الؼهحن  :لم ؤغثر غليها في هخب البلضان .
 - 114ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م  . 218خؿحن غُىان  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م 183
 - 115ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 218
 – 116غحن جمغ  :بلضة كغٍبت مً الاهباع غغبي الىىفت بلغبها مىيؼ ًلاٌ له قفازا  ،منهما ًجلب
اللهب والخمغ الى ؾاثغ البالص  ،وهي كضًمت افخخدها اإلاؿلمىن في اًام ابي بىغ غلى ًض زالض بً
الىلُض ؾىت  12هـ  ،ووان فخدها غىىة فؿبي وؿاءها وكخل عحالها ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع
الؿابم  ،ج  ، 4م . 176
 - 117ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م  . 218وكُل ؤن ًىوـ بً ما وان الهمضاوي وان
غلى زُل بؿُام وؤن ؤبً الخغ صغاه الى اإلاباعػة وكاٌ الهمضاوي  :ما هىذ ؤخؿبجي ؤغحن ختى
ًضغىهجي بوؿان غلى اإلاباعػة فباعػه فًغبه ؤبً الخغ يغبت ؤزسىخه زم اغخىلا فسغا حمُػا ا غً
فغؾيهما  ،وؤزظ ؤبً الخغ غمامخه وهخفه بها  ،ووافاهم الدجاج بً خاعر الخكػمي فدمل
غلُه الدجاج فإؾغه ؤًًا ا غبُض هللا  ،وكُل باعػ بؿُام بً مهللت اإلاجكغ فإيُغ ختى هغه
ول واخض منهما ناخبه  ،وغاله بؿُام فلما عؤي طلً ؤبً الخغ خمل غلى بؿُام وؤغخىله
بؿُام فؿلُا الى ألاعى وؾلِ ؤبً الخغ غلى نضع بؿُام فإؾغه  ،وؤؾغ ًىمئظ هاؾا ا هشحرا ا
 ،فيان الغحل ًلىٌ  :ؤها ناخبً ًىم هظا وٍلىٌ آلازغ ؤها هاػٌ فُىم  ،وٍمذ ول واخض منهم بما
ًغي ؤهه جُله فُسلي ؾبُله  .الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 591
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 - 118ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 219

 - 119هغسخي :وهى نهغ خفغه هغسخي بً بهغام بىىاحي الىىفت مإزظه مً الفغاث غلُه غضة كغي كض
وؿب ؤلُه كىم والشُاب الجرؾُه مىه ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م  . 281ؤبً
خبِب  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  . 22الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 591ؤبً زلضون ،
اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 2م . 148
 - 121جىغٍذ  :بلضة مكهىعة بحن بغضاص واإلاىنل  ،وهي الى بغضاص اكغب  ،بُنها وبحن بغضاص
زالزىن فغسخا ا  ،ولها كلػت خهِىت في َغفها الاغلى عاهبت غلى صحلت وهي غغبي صحلت ً .اكىث
الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 2م . 38
 - 121ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 222
 – 122الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م 591
 -123ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم ،ج ،6م .224–223الُبري ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م 514
 - 124ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 224
 – 125ؾىعة فاَغ  ،آًه . 18
 - 126ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 222
 - 127الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 516ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 221
ؤبً ألازحر  ،اليامل  ،ج ، 3م . 395
 – 128ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ،6م  . 222خؿحن غُىان  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م 191
 – 129صًغ ألاغىع  :الى ألاغىع مً بجي خظاكت بً ػهغة بً آًاص بً هؼاع بً مػض بً غضهان
وإلاىيؼ الضًغ ًلىٌ ؤبى صاوص :
وصًغ ًلىٌ له الؼاثغون

وبل ؤم صاع الخظاقي صاعا

ؤبً اليلبي  ،وؿب مػض والُمً الىبحر  ،جدلُم مدمض فغصوؽ الػظم  ( ،صاع الُلظت الػغبُت ،
صمكم  ،ص  .ث )  ،ج ، 1م . 591
 - 131الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م  . 591ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 224
 – 131نغنغ  - :بلضة غلى نهغ نغنغ زاوي ألانهاع الىبحرة ألازظه مً الفغاث الى صحلت وٍجغي
بمىاػاة نهغ غِسخى في حىىبه ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ،م  .لؿترهج  ،بلضة
الخالفت الكغكُت  ،جغحمت بكحر فغوؿِـ وهىعهِـ غىاص  ( ،بغضاص  ، ) 1954 ،م . 51
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 - 132ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 224
 – 133الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 591

 – 134باحؿغي  ( :باحؿغا ) وهي بلضة في قغق بغضاص بُنها وبحن خلىان  ،غامغة هبحرة  ،وهي
الان زغاب  .البغضاصي  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 1م  . 147هي الهُغت آلاعمُيُت لبِذ الجؿغ
وهي وؾِ َؿىج غامغ جدف به الىسُل  .لِؿترهج  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 83
 - 135ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 226
 – 136نىالًا  :مضًىت في بالص الخؼع هىاحي باب الابىاب وهى الضعبىض ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع
الؿابم  ،ج ، 3م . 435
 – 137جامغا  :وهى َؿىج مً ؾىاص بغضاص بالجاهب الكغقي  ،وله نهغ واؾؼ ًدمل الؿفً ،
ومسغج هظا النهغ مً حباٌ قهغػوع والجباٌ اإلاجاوعة لها ً .اكىث الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم ،
ج ،2م 7.
 – 138الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 3م . 591
 - 139اإلاضاثً َ :ىٌ اإلاضاثً ؾبػىن صعحت وزلث  ،وغغيها زالر وزالزىن صعحت وزلث  ،وؾمُذ
باإلاضاثً الن ػاب اإلالً الظي بػض مىسخى غلُه الؿالم  ،ابدىاها بػض زالزحن ؾىت مً ملىه  .ووان
فخذ اإلاضاثً غلى ًض ؾػض بً ابي وكام ؾىت  16هـ اًام غمغ بً الخُاب ( ع ى ) ً .اكىث
الخمىي  ،اإلاهضع الؿابم  ،م  ، 5م . 74
 – 141اإلاضًىت الغومُت  :وهي ؤخضي اإلاضن اإلاىىهت إلاجمىع اإلاضاثً اإلاظهىعة .
 - 141الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 3م . 592
 - 142الُبري  ،اإلاهضع الؿابم ،ج  ، 3م  .516ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م. 592
 – 143ؤبً خبِب  ،اإلاهضع الؿابم  ،م .221ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم،ج  ،6م 231 –228
 - 144الُبري  ،اإلاهضع الؿابم ،ج ، 3م . 516ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 231
 - 145الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 591ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 231
ؤبً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 2م . 148
 - 146الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 591ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 6م . 231
ؤبً زلضون  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج  ، 2م . 148
 – 147ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 233
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 – 148الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 3م . 593

 – 149البالطعي  ،ؤوؿاب ألاقغاف  ،ج ، 1ق ، 2م  . 99الُبري  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج، 3
م . 594غؼ الضًً ؤبي الخؿً غلي بً ؤبي الىغم مدمض بً غبض الىغٍم الكِباوي  ،اليامل في
الخاعٍش  ( ،صاع الفىغ  ،بحروث  ، ) 1978 ،ج  ، 3م . 396
 – 151ؤبً ؤغشم  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 6م . 236 – 235
 – 151اإلاهضع هفؿه
 – 152اإلاهضع هفؿه
 – 153اإلاهضع هفؿه
 -154ؤبى مدمض بً غبض الغخمً ؤوعَـ بً مهغان ؤبً ؤبي خاجم  ،الجغح والخػضًل ، 1ٍ ( ،
صاع ؤخُاء الترار الػغبي  ،بحروث  ، ) 1952 ،ج ، 5م . 311
 – 155ؤبً خبان  ،اإلاهضع الؿابم  ،ج ، 5م . 66
 – 156ؤبى الفضا بؾماغُل بً هشحر اللغشخي  ،البضاًت والنهاًت  ، 8ٍ ( ،مىخبت اإلاػاعف  ،بحروث
 ، ) 2113 ،ج ، 8م  . 416نفاء اخمض الخُُب  ،صولت اإلاسخاع الشلفي  ،4ٍ ( ،صاع الػلىم ،
ص .ث )  ،م . 418

قائمــــــح ادلصادر
ؤبً ألازحر  :غؼ الضًً ؤبى الخؿً غلي بً مدمض الجؼعي ( ث  631هـ  1232 /م )
 – 1اليامل في الخاعٍش  ( ،صاع الفىغ  ،بحروث ) 1978 ،
 – 2ؤؾض الغابت في مػغفت الصخابت  ( ،اإلاىخبت ؤلاؾالمُت َ ،هغان  ،ص  .ث ) .
ؤلاصعَسخي  :الكغٍف ؤبى غبض هللا مدمض بً مدمض بً غبض هللا بً بصعَـ الخمىصي
الخؿجي (  561هـ  1164 /م )
 – 3هؼهت اإلاكخاق في ازتراق ألافاق  ، 1ٍ ( ،بحروث . ) 1981 ،
ؤبى بىغ غبض هللا بً مدمض بً ؤبي قِبت ( ث  235هـ  849 /م )
 – 4مهىفه  ،جدلُم هماٌ ًىؾف الخىث  ،مىخبت الغقُض  ،الغٍاى 1419 ،
ؤبً ؤغشم الىىفي  :ؤبى مدمض ؤخمض بً اغشم ( ث  314هـ  926 /م )
 - 5الفخىح  ، 1 ٍ ( ،صاع الىضوة  1968 ،م ) .
البالطعي  :ؤبى الخؿً ًدحى بً حابغ ( ث  279هـ  892 /م )
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 – 6ؤوؿاب ألاقغاف  ،خلله وكضم له ص  .ؾهُل ػواع وعٍاى ػعهلي  ، 1 ٍ ( ،صاع الفىغ ،
بحروث . ) 1996 ،
 – 7فخىح البلضان  ،غجي بيكغه  ،ومغاحػخه والخػلُم غلُه عيىان مدمض عيىان  ( ،صاع
الىخب الػلُا  ،لبىان . ) 1978 ،
البيهلي  :اخمض بً الخؿحن بً غلي بً مىسخى ؤبى بىغ ( ث  458هـ  1165 /م )
 – 8ؾجن البيهلي الىبري  ،جدلُم مدمض غبض اللاصعغُا (،مىخبت ماع الباػ  ،مىت اإلاىغمت
. ) 1994 ،
الشلفي  :ؤبى بسخم ببغاهُم بً مدمض الىىفي ( ث  283هـ  896 /م ) .
 – 9الغاعاث  ،جدلُم حالٌ الضًً اإلادضر  ،1 ٍ ( ،ؾلؿلت ميكىعاث ؤهجمذ ؤزاع،
بًغان  ،ص  .ث ) .
الجاخظ  :ؤبى غشمان غمغو بً بدغ ( ث  255هـ  868 /م )
 – 11البُان والخبحن  ،جدلُم ص  .غلي ؤبى ملخم  ، 1 ٍ ( ،صاع مىخبت الهالٌ  ،بحروث ،
. ) 1988
ؤبً خبان  :ؤبى خاجم مدمض بً خبان البؿتي ( ث  354هـ  965 /م ) .
 – 11الشلاث  ، 1ٍ ( ،ماؾؿت الىخب الشلافُت  ،خُضع آباص الضهً – الهىض  1973 ،م )
ؤبً خبِب  :ؤبى حػفغ مدمض بً خبِب بً ؤمُت بً غمغو الهاقمي البغضاصي ( ث  245هـ
 859 /م ) .
 – 12اإلادبر  ،عواًت ؤبي ؾػُض الخؿً بً الخؿحن الؿىغي  ،جدلُم ؤًلؼه لُستن ؾخحر ( ،
اإلاىخب الخجاعي واليكغ  ،بحروث  1361 ،هـ ) .
ؤبً حجغ  :اخمض بً غلي بً حجغ الػؿلالوي ( ث  852هـ  1448 /م ) .
 – 13ؤلانابت في جمحز الصخابت  ،مُبػت مهُفى مدمض  ،اللاهغة . ) 1939 ،
ؤبً خؼم  :ؤبى مدمض غلي بً اخمض بً ؾػُض ألاهضلسخي (  456هـ  1163 /م ) .
 –14حمهغة ؤوؿاب الػغب  ،جدلُم غبض الؿالم مدمض هاعون  ، 4ٍ(،صاع اإلاػاعف،
اللاهغة ،ص.ث) .
الخلي  :ؤبً فهض ( ث  841هـ  1437 /م )
 – 15الغؾاثل الػكغ  ( ،ص  .ث ) .
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ؤبً خىكل  :ؤبى اللاؾم مدمض البغضاصي الىهُبي ( ث  381هـ  991 /م ) .
 – 16نىعة ألاعى  ( ،لُضن . ) 1983 ،
ؤبً زلضون  :غبض الغخمً مدمض بً زلضون الخًغمي ( ث  818هـ  1416 /م ) .
 –17صًىان اإلابخضؤ والخبر في جاعٍش الػغب والبربغ ومً غانغهم مً طوي الكإن
ألاهبـغ(اإلاػغوف بخاعٍش ؤبً زلضون )  ،ماؾؿت حماٌ للُباغت واليكغ  ،بحروث  ،ص  .ث )
ؤبً زُاٍ  :ؤبى غمغ زلُفت بً زُاٍ ( ث  41هـ  854 /م ) .
 – 18جاعٍش زلُفت بً زُاٍ  ،مغاحػت ص  .مهُفى هجُب فىاػ و ص  .خىمذ هكلي فىاػ ،
( صاع الىخب الػلمُت  ،بحروث  ،ص  .ث ) .
ؤبً صعٍض  :ؤبى بىغ مدمض بً الخؿً بً صعٍض ( ث  321هـ  932 /م ) .
 – 19ألامالي  ،جدلُم الؿُض مهُفى الؿىىسخي  ، 1ٍ ( ،الؿلؿلت الترازُت  1984 ،م ) .
الضًىىعي  :ؤبى خىُفت اخمض بً صاوص ( ث  282هـ  895 /م ) .
 - 21ألازباع الُىاٌ  ( ،لُضن . ) 1888 ،
الضًاع بىغي  :خؿً بً مدمض بً الخؿً ( ث  966هـ  1559 /م ) .
 – 21جاعٍش الخمِـ في ؤخىاٌ ؤهفـ الىفِـ  ( ،ماؾؿت قػبان لليكغ والخىػَؼ ،
بحروث  ،ص  .ث ) .
الضمكلي  :مدمض بً اخمض الباغىوي الكافعي ث (  871هـ  1466 /م ) .
 – 22حىاهغ اإلاُالب في مىاكب ألامام الجلُل غلي بً ؤبي َالب ( ع ) .
جدلُم مدمض باكغ اإلادمىصي  ، 1ٍ ( ،مجمؼ الشلافت ؤلاؾالمُت  ،كم  1415 ،هـ ) .
الظهبي  :قمـ الضًً مدمض بً اخمض بً غشمان ( ث  748هـ  1374 /م ) .
 – 23جاعٍش ؤلاؾالم وَبلاث اإلاكاهحر وألاغالم  ( ،صاع الىخب اإلاهغٍت  ،اللاهغة . ) 1368 ،
ؤبً عؾخه  :ؤبى غلي اخمض بً غمغ ( ث  291هـ  913 /م ) .
 – 24ألاغالق الىفِؿت ( مُبػت بغٍل لُىن . ) 1892 ،
الؼبحري  :ؤبى غبض هللا مهػب بً غبض هللا ( ث  236هـ  947 /م ) .
 – 25وؿب كغَل  ،غجي بيكغه ؤ  .لُفي بغوفيؿاٌ  ، 3ٍ ( ،صاع اإلاػاعف  ،اللاهغة ،
. ) 1982
289

1029

مجلت آداب البصرة /العدد88
ؤبً ؾػض  :مدمض بً ؾػض ( ث  231هـ  844 /م ) .
 – 26الُبلاث الىبري  ( ،لُضن . ) 1325 ،
ؾبِ بً الجىػي  :قمـ الضًً ًىؾف

 – 27جظهغة الخىام  ( ،جدلُم مدمض ناصق آٌ بدغ الػلىم  ،كم  1418 ،هـ )
الؿمػاوي  :ؤبى ؾػُض غبض الىغٍم بً مدمض بً مىهىع ( ث  685هـ  1286 /م )
 – 28ألاوؿاب  ،جلضًم مدمض اخمض خغاق  ، 1ٍ ( ،صاع ؤخُاء الترار الػغبي . ) 1999 ،
الُبري  :ؤبى حػفغ مدمض بً حغٍغ ( ث  311هـ  922 /م ) .
 – 29جاعٍش الغؾل واإلالىن  ، 1ٍ ( ،صاع ألامحره  ،بحروث . ) 2115 ،
ؤبً الُلُلي  :مدمض بً َباَبا ( اإلاػغوف باب الُلُلي الفسغي ( ث  719هـ  1319 /م ) .

 – 31الفسغي في آلاصاب الؿلُاهُت والضوٌ ؤلاؾالمُت  ، 2ٍ ( ،صاع بحروث . ) 1996 ،
ؤبً َاووؽ  :عضخي الضًً الؿُض ؤبي الللم غلي بً مىسخى بً حػفغ ( ث  664هـ ) .
 – 31اإلالهىف غلى كخلى الُفىف  ،ؤغضاص غبض الؼهغة غشمان بً مدمض ( ٍ ، 1مىخبت
الفغاهُضي َ ،هغان . ) 1988 ،
الُبراوي  :ؤبى اللاؾم ؾلُمان بً اخمض ( ث  36هـ  97 /م ) .
 – 32اإلا عجم الىبحر  ،خلله وزغج ؤخاصًشه خمضي غبض اإلاجُض الؿلفي  ، 1ٍ ( ،كم ،
. ) 1985
ؤبً غؿاهغ  :ؤبى اللاؾم غلي بً الخؿحن بً هبت هللا بً غبض هللا الكافعي ( ث  571هـ /
 1175م ) .
 – 33تهظًب جاعٍش صمكم الىبحر  ،هظبه وعجبه الكُش غبض اللاصع بضعان  ، 2ٍ ( ،صاع
اإلاؿحره  ،بحروث . ) 1979 ،
ؤبً غبض عبه  :ؤبى غمغ اخمض بً مدمض بً غبض عبه ألاهضلسخي (  328هـ  1939 /م ) .
 – 34الػلض الفغٍض  ، 3ٍ ( ،مُبػت لُىه للخإلُف والترحمت . ) 1965 ،
الخغ الػاملي  :مدمض بً الخؿً ( ث  1114هـ )
 – 35جفًُل وؾاثل الكُػت  ، 2ٍ ( ،ماؾؿت البِذ الخُاء الترار  ،كم  1414 ،هـ )

290

1029

مجلت آداب البصرة /العدد88

ؤبى الفضا  :غماص الضًً ؤبى الفضا بؾماغُل بً غلي بً مدمض ( ث  732هذ  1331 /م ) .
 – 36اإلاسخهغ في ؤزباع البكغ  ( ،صاع اإلاػغفت للُباغت  ،ص  .ث ) .
ؤبً الفلُه  :ؤبى بىغ ؤخمض بً مدمض ( ث  341هـ  899 /م ) .
 – 37مسخهغ هخاب البلضان  ، 1ٍ ( ،صاع ؤخُاء الترار الػغبي  ،بحروث  1988 ،م ) .
ؤبً كخِبت  :ؤبى مدمض غبض هللا بً مؿلم ( ث  276هـ  889 /م ) .
 – 38اإلاػاعف  ،صدخه وغلم غلُه مدمض بؾماغُل غبض هللا الهاوي  ، 1ٍ ( ،صاع
الىخب اإلاهغٍت  ،مهغ . ) 1934 ،
 – 39ؤلامامت والؿُاؾت  ،جدلُم َه مدمض الؼٍجي  ( ،ماؾؿت الجلبي وقغوائه  ،لليكغ
والخىػَؼ  ،اللاهغة  ،ص  .ث ) .
ؤبً اليلبي  :ؤبى اإلاىظع هكام بم مدمض بً الؿاثب ( ث  214هـ  819 /م ) .
 – 41حمهغة اليؿب  ،عواًت الؿىغي غً ؤبي خبِب  ،جدلُم خؿً هاجي ، 1ٍ ( ،
مىخبت النهًت الػغبُت  1986 ،م ) .
 – 41وؿب مػ ض والُمً الىبحر ،جدلُم مدمض فغصوؽ الػظم  ( ،صاع النهًت الػغبُت ،
صمكم  ،ص.ث) .
ؤبً هشحر  :ؤبى الفضا غماص بؾماغُل بً هشحر اللغشخي ( ث  774هـ  1373 /م ) .
 – 42البضاًت والنهاًت  ، 1ٍ ( ،مىخبت اإلاػاعف  ،بحروث . ) 2113 ،
اإلابرص  :ؤبى الػباؽ مدمض بً ًؼٍض ( ث  285هذ  898 /م ) .
 – 43اليامل في اللغت وألاصب  ،جدلُم غبض الخمُض هىضاوي  ، 1ٍ ( ،ميكىعاث مدمض
غلي بًُىن  ،بحروث  1419 ،هـ  1999 /م ) .
اإلالغٍؼي  :هلي الضًً اخمض بً غلي بً غبض اللاصع ( ث  854هـ  1441 /م ) .
 – 44اإلاىاغظ والاغخباع بظهغي الخُِ وآلازاع ( اإلاػغوف بسُِ اإلالغٍؼي ، 1ٍ ( ،
مىخبت اإلاشجى  ،بغضاص . ) 1971 ،
ؤبى مسىف ألاػصي  :لىٍ بً ًدحى بً ؾػُض بً مسىف بً مؿلم ( ث  157هـ  774 /م ) .
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 – 45ملخل الخؿحن  ،حػلُم محرػا خؿً الغفاعي  ، 1ٍ ( ،اإلاُبػت الػلُت  ،كم  ،بًغان
(،ص.ث).
اإلافُض  :ؤبى غبض هللا مدمض بً مدمض بً الىػمان ( ث  413هـ ) .
 – 46ؤلاعقاص  ،جدلُم ماؾؿت آٌ البِذ  ( ،صاع اإلافُض  ،بًغان  ،ص  .ث ) .
اإلاباع هفىعي  :ؤبي الػال مدمض بً غبض الغخمً بً غبض الغخُم .
 – 47جدفت ألاخىػي بكغح حامؼ الترمظي  ، 1ٍ ( ،صاع الىخب الػلمُت  ،بحروث ) 1991 ،
اإلالضسخي  :مدمض بً اخمض البكاعي ( ث  355هـ  966 /م ) .
 – 48ؤخؿً الخلاؾُم في مػغفت ألاكالُم  ( ،صاع ؤخُاء الترار  ،بحروث . ) 1987 ،
الهُشمي  :هىع الضًً بً حجغ بً غلي بً ؤبي بىغ ( ث  817هـ ) .
 – 49مجمؼ الؼواثض ومىبؼ الفىاثض  ( ،صاع الغٍان  ،اللاهغة . ) 1417 ،
ًاكىث  :قهاب الضًً ؤبى غبض هللا الخمىي ( ث  626هـ  1228 /م ) .
 – 51اإلالخًب مً هخاب حمهغة اليؿب  ،جدلُم هاجي خؿً  ، 1ٍ ( ،الضاع الػغبُت
للمىؾىغاث ) 1987 ،
الُافعي  :ؤبى مدمض بً غبض هللا بً ؤؾػض بً غلي بً ؾلُمان الُافعي ( ث  768هـ /
 1366م ) .
 – 51ؾمِ الىجىم الػىالي في ؤهباء ألاواثل والخىالي  ( ،اإلاُبػت الؿلفُت  ،اللاهغة ،
 1381هـ ) .
الُػلىبي  :اخمض بً ؤبي ٌػلىب بً حػفغ بً وهب بً واضر  ( ،ث  284هـ  798 /م ) .
 – 52جاعٍش الُػلىبي  ( ،مُبػت الغغي  ،الىجف . ) 1358 ،
البراقي  ،خؿحن بً الؿُض اخمض
 – 53جاعٍش الىىفت  ( ،اإلاُبػت الخُضًغٍت  ،الىجف  1356 ،هـ ) .
الخُُب  ،نفاء اخمض
 – 54صولت اإلاسخاع الشلفي  ، 4ٍ ( ،صاع الػلىم  ،ص  .ث ) .
عقُض  ،فىػي
 – 55الكغاجؼ الػغاكُت اللضًمت  ( ،بغضاص  ،ص  .ث ) .
الترقي َ ،الب غلي
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 – 56غحن الخمغ  ( ،بغضاص  ،ص  .ث )
غُىان  ،خؿحن
 – 57الكػغاء الهػالًُ في الػهغ ألامىي  ،بغضاص  ،ص  .ث ) .
الػاملي  ،مدمض ؤمحن
 - 58ؤغُان الكُػت  ( ،صمكم  1364 ،هـ ) .
فلهاوػن ً ،ىلُىؽ
 – 59الخىاعج والكُػت  ،جغحمت غبض الهاصي بضوي  ،اللاهغة ) 1958 ،
اللِسخي  ،غاَف غباؽ
 – 61زلُف وصوعها في الخاعٍش الػغبي ؤلاؾالمي  ( ،صاع الىخب الػلمُت  ،بحروث . ) 2113 ،
الىػبي  ،غبض الؼهغة
 – 61ملخل ألامام الخؿحن  ( ،مُبػت الىػمان  ،الىجف ألاقغف  1379 ،هذ ) .
لِؿترهج  ،وي
 – 62بلضان الخالفت الكغكُت  ،جغحمت بكحر فغوؿِـ وهىعهِـ غىاص  ،بغضاص ) 1954 ،
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