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 (م282 –248ىـ/ 242-232)سياسة الخمفاء العباسيين تجاه العمويين وأتباعيم 
 د. عالء كامل صالح العيساوي

 اآلدابكمية جامعة البصرة/ 
 المقدمة: 

شكل وصول العباسيين لمخبلفة بداية مرحمة جديدة من مراحل التاريخ اإلسبلمي، فالعباسيون جاؤا لمسمطة بعد أن 
، (2)و والو وسمم(م( وىم يحممون شعار الرضا من آل محمد )صمى اهلل عمي746ىـ/231قضوا عمى الدولة األموية في سنة)

إلييام الناس بان ىذه الدولة جاءت من اجل االنتقام من بني أمية لما ارتكبوه من مجازر بحق آىل البيت )عمييم السبلم( 
تباعيم، وان نجح العباسيون بتمرير ادعائيم ىذا عمى المجتمع اإلسبلمي في ذلك الوقت إال أن ذلك لم ينطٍل عمى آىل  وا 

عندما جاءه ووضح لئلمام  (1)( بين لرسول أبي مسمم الخراساني)فيذا اإلمام جعفر الصادق البيت)عمييم السبلم(
(بان الوقت قد حان السترجاع حقيم المغصوب وان أبا مسمم دعا الناس إلى مواالة آىل البيت ) عمييم السبلم( وانو(

( كان عارفا" أن )فاإلمام  ،(3)مان زماني(((: ))ال أنت من رجالي وال الز )اإلمام فأجابو ()مستعد لمبايعة اإلمام
بآىل البيت)عمييم الشعار الذي رفعو العباسيون ماىو إال وسيمة لكسب تأييد الناس الحانقين عمى األمويين لما فعموه 

والد السبلم( من جية، والراغبين بتغيير الواقع المرير عمى أيدي أناس ينتسبون لمرسول)صمى اهلل عميو والو وسمم( وىم أ
 عمو من جية أخرى.

وسرعان ما توضحت الصورة لمجميع وظير الوجو الحقيقي لمعباسيين اتجاه العمويين منذ األيام األولى لدولتيم، وذلك 
. والقى العمويون في زمن العباسيين ما قد يدفع اإلنسان (4)()عندما أراد المنصور العباسي الخبلص من اإلمام الصادق

 : (5)ي عيد األمويين وىذا ما أوضحو احد الشعراء بقولولمترحم عمى ما حصل ف
 فعمت بنو العباس        فعمت أمية فييم                 معشار ما تاهلل ما

تباعيم وتنوعت من خميفة إلى أخر إلى إن وصمت إلى حقبة الدراسة التي نحن  واستمرت سياسة التنكيل بالعمويين وا 
م(، والتي 861–862ىـ/148-147م( والمنتصر باهلل )862–846ىـ/147-131كل )بصددىا والتي تشمل خبلفة المتو 

تباعيم ما يفوق فترة الدولة العباسية بأكمميا من اضطياد وتشريد وتعذيب وقتل  شيدت توتراً  في العبلقة مع العمويين وا 
ي، لذا كان البد من دراسة ىذه ، ومن ثم انفراج قصير في خبلفة المنتصر باهلل العباس(6)وغيرىا كما سنرى ذلك الحقا"

تباعيم من  الفترة بالتحديد لموقوف عمى مغزى تمك السياسة من جية، وما الذي كان يشكمو آىل البيت )عمييم السبلم( وا 
م( ىي من أىم الفترات التي 861–846ىـ/148-131لذا إن ىذه الفترة الممتدة من ) 0خطر عمى الدولة من جية أخرى 

 اسية تجاه العمويين وأتباعيم. تبين السياسة العب
تباعيم: ـ   أوال"/ سياسة المتوكل عمى اهلل تجاه العمويين وا 

تباعيم أشكاال" متنوعة ومتعددة، استعمل من خبلليا كل الطرق والوسائل  لقد اتخذت سياسة المتوكل إزاء العمويين وا 
 : بـلمقضاء عمى ىذا الفكر فقد قام المتوكل عمى اهلل 

 وآىل بيتو)عمييم السالم(: ـ   ()ء لإلمام عمي/ نصب العدا1
ومن أشدىم عداء" لو ونصبا"، )عمييم السبلم( ( وآىل البيتكان المتوكل عمى اهلل من المغضين لئلمام عمي)

. ذكر ابن األثيران المتوكل عمى اهلل كان يبغض من سبقو من الخمفاء كالمأمون (7)()وكان يسيء القول في اإلمام 
وآىل بيتو )عمييم السبلم( وبالمقابل قرب أشخاص ينادمونو اشتيروا ( )والواثق لكونيم يحبون اإلمام عمي  والمعتصم

 واقعيا" (عمي) لئلماموال يبدو ما ذكره ابن األثير حول حب الخمفاء السابقين . (8)(بالنصب والبغضاء لئلمام عمي)
إال انو دبر  (لمعمويين وقربيم وأعطى والية العيد لئلمام الرضا) وإلثبات ذلك لنأخذ المأمون مثبل" الذي وان اظير حبو
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وبمباركة المتوكل  (لئلمام عمي) اإلساءةفي  . وعمى كل حال فان ىؤالء الندماء تمادوا كثيرا"(9) لو محاولة اغتيال بالسم
فعل أثار غضب ولده فيثير بذلك ضحك جميع الحاضرين وينال رضا المتوكل، وىذا ال (باإلمام عمي) استيزاءً 

المنتصر الذي قال ألبيو ))أن الذي يحكيو ىذا الكمب ويضحك منو الناس ىو ابن عمك وشيخ آىل بيتك ربو فخرك فكل 
. ونبلحظ أن الولد الذي يحدث أباه بتمك الميجة الحادة لدليل عمى حمق (22)أنت لحمو وال تطعم ىذا الكمب وأمثالو منو((

فكان ( وكان من اشد المغضين لئلمام عمي)( 21)ومن ندمائو اآلخرين الشاعر أبي حفصةوالده ورجاحة عقل الولد. 
شعاره تمحورت حول ذم اإلمام عمي) وان اإلمام الحسن  (يمدح المتوكل عمى اهلل ويتقرب أليو بيجاء آل أبي طالب، وا 

(باع الخبلفة وان بني العباس ىم أىميا، فأغدق عميو المتوكل عمى اهلل األ ) موال والمجوىرات عمى ذلك وعمى غيرىا
يياميم بان الخبلفة ليست آل البيت . ومنحى ىذا الشاعر واضحا" وىو أبعاد الناس عن(23)من القصائد )عمييم السبلم( وا 

ليم. فيؤالء الندماء كانوا ))يخوفونو من العمويين ويشيرون عميو بإبعادىم واإلعراض عنيم، واإلساءة إلييم ثم حسنوا لو 
. اضف إلى ذلك (24) كان(( لوقيعة في إسبلفيم الذين اعتقد الناس عمو منزلتيم في الدين ولم يبرحوا بو حتى ظير منو ماا

 . (26)كان))يسيء الرأي فييم فحسن لو القبيح في معاممتيم(( (25)إن وزيره بن خاقان
)عمييم أىل البيت ث يظير فيو مناقبولم يتوقف عداء المتوكل عمى اهلل عند ىذا الحد، بل منع كل من يحدث بحدي

حدث بحديث عن الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم( قال فيو بعد إن اخذ بيد اإلمامين ( 27)السبلم( فقد روي إن الجيضمي
. فقام المتوكل (28)الحسن والحسين)عمييما السبلم( ))من أحبني وأحب ىذين وأباىما وأميما كان في درجتي يوم القيامة((

. (29)اهلل بضربو آلف سوط إلى إن توسط لو احدىم وجعل يقول لو: ))ىذا من أىل السنة، فمم يزل بو حتى تركو((عمى 
 )عمييم السبلم(. أىل البيت فيو أراد بفعمو ىذا أن يرعب كل من يريد إظيار مناقب

 ومنع زيارتو: ـ   ()/ ىدم قبر اإلمام الحسين 2
في النجف االشرف أول قبر خرب ( بر ىدم، بل كان قبر اإلمام عمي)أول ق (لم يكن قبر اإلمام الحسين)

قبل عصر المتوكل عمى اهلل،  (، ولم تطمعنا المصادر إلى أن ىناك محاوالت سابقة ليدم قبر اإلمام الحسين)(10)ونبش
(، فقد أجمعت سين))عمييم السبلم( وأتباعيم تعرض المتوكل العباسي لقبر اإلمام الحآىل البيت إال إن أكثر ما الم

( وان يمنع الناس من قبر اإلمام الحسين)المصادران المتوكل عمى اهلل أمر إبراىيم الزيرج وىو ييوديا" فاسمم بيدم 
، فقام بيدمو وحراثة األرض وزراعتيا وأجرى الماء عميو حتى (12)وفي حال عدم تنفيذ األمر يتم سجنيم في المطبقزيارتو 

. وقد تباينت المصادر في السنة التي أقدم بيا المتوكل عمى اهلل عمى ىذه (11)حولو من البناء ماصار كالخندق وخرب كل 
. في حين رأى أصحاب (13)م(850ىـ/ 136الجريمة واتخذوا في ذلك رأيين، ذىب أصحاب الرأي األول إن ذلك تم سنة)

 م(. 850ىـ/136تمت في سنة) . ويبدوا إن عممية اليدم(14)م(852ىـ/137الرأي الثاني إن ذلك تم سنة)
ولم تبين لنا المصادر منصب إبراىيم ىذا، إال إّن ىناك بعض المصادر ذكرت إّن من نادى بمنع الزيارة ىو ))عامل 

. ىكذا ترددت الروايات بين صاحب الشرطة وىو الذي اشرف عمى عممية اليدم والمنع، وبين مساعد (15)صاحب الشرطة((
جرى في ذلك اليوم، فقد نقل احد األشخاص وكان جارا" لو بأنو ذىب ليعوده  براىيم نفسو ماصاحب الشرطة. وقد ذكر إ

جرى في ذلك اليوم إذ انو أمر غممانو بحرث األرض  في مرضو الذي توفي فيو، فقد شرح لو بعد أن اخرج الناس ما
سيام ليبعدوىم عن القبر، فاصدر إبراىيم وخراب القبر، ثم نام فايقضو الغممان وبينوا لو أن ىناك أشخاصا" يرمونيم بال

أوامره بتكرار الرمي فعادت السيام عمى الغممان وقتمتيم، فأصاب إبراىيم الخوف وترك المكان، وذكر انو متوجس خيفة من 
واسعة . وىذه الرواية في غاية األىمية وتفتح المجال لمناقشة (16)المتوكل العباسي فأجابو الرجل بان المتوكل قتل البارحة

وىو ليس بمستبعد عن آىل البيت)عمييم السبلم(، إال أنيا تارة  (في ىذا األمر، فيي تارة تبين كرامة اإلمام الحسين)
 ذكره الزيرج نفسو بان ىناك أشخاصا" حموا القبر وىذا قطعا" أخرى تنفي أن تكون عممية اليدم تمت استنادا" إلى ما
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 خاصة إذا ما عرفنا أن المتوكل عمى اهلل لم يحاسبو ألنو لم يتمم الميمة بسبب سيفضي إلى تبرئة ساحة المتوكل عمى اهلل
 يمي:  . لذا سنسجل عمى الرواية ما(17)م(862ىـ/ 147قتمو، والمعروف أن المتوكل عمى اهلل قتل في سنة)

ك الن عممية اليدم تمت في ا ـ أن مسالة ىدم القبر الشريف قبل مقتل المتوكل عمى اهلل بميمة واحدة مسالة مردودة، وذل
يعمم أن  ( سنة، فبل يعقل انو بقي طول ىذه المدة وىو ال22)بـ م( أي قبل مقتل المتوكل عمى اهلل 850ىـ/ 136سنة)

 الزيرج لم ينفذ الميمة. 
ذا سمما بيذه الرواية فيذا يعني أن أمر اليدم ظل مجرد أمر ولم ينفذ، وىذا بالطبع      ب ـ وا 

 يتنافى مع ما ذكرتو المصادر التي أكدت أتمام الميمة. أمر غير صحيح و 
م( 850ىـ/136ج ـ لذا نؤكد أّن الزيرج ىذا كان مسئوال" مباشرا" من قبل المتوكل عمى اهلل في أتمام ىذا األمر منذ سنة )

كان بصورة م(، وىو ما يعني أن ىدم القبر الشريف لم يترك طوال ىذه الحقبة، بل 862ىـ/147وحتى مقتمو في سنة )
متتابعة في أثنائيا. فقد ذكر الطوسي أن سبب تفكيره في ىدم القبر انو عمم أن ىناك أناس يزورونو، فاصدر أوامره 
بمنع الزيارة، فادى إلى ثورة آىل السواد الذين قالوا: ))لو قتمنا عمى أخرنا لما امسك من بقي منا عن زيارتو(( فاصدر 

صرارىم وأصبح ليم سوق كبير، لذلك اصدر أمره  . وعاد من(18)أوامره بالكف عنيم جديد بعد أن رأى كثرة الزوار وا 
. وىذا يعني أن القبر الشريف أصبح (19)فانقطع الناس عن الزيارة (النيائي ببراءة الذمة ممن زار اإلمام الحسين)

رى مسافة ميل وكل عرضة لمتخريب من وقت ألخر، بل أن السمطة وضعت قوات عسكرية في الطريق بين قوة وأخ
. وىذا اإلجراء شرع لمنع الناس من الوصول لمقبر الشريف، (30)زائر يأتي يمقى القبض عميو ويرسل لممتوكل عمى اهلل 

أو لكي يتسنى ليم تخريب القبر الشريف ببل مشاكل مع العامة، فالمتوكل عمى اهلل كانت لو إجراءات مختمفة يمكن أن 
وانو كان يرفض توجو الناس لذلك، وىذا يدلل عمى أن  (لزيارة قبر اإلمام الحسين)يعرف من خبلليا توجو الناس 

ىناك آمر بالمنع سابقا" ولكن ىذا اآلمر لم ينفذ من قبل الناس أو أن الناس كانوا يزورون سرا" فوصمت أخبارىم 
فان قول آىل السواد يؤكد  لممتوكل عمى اهلل عن طريق جواسيسو أو خاصة رجالو لذلك تشدد في المنع أكثر. وكذلك

وجود المنع ولكن رغم ذلك كانوا يزورون، ويبدو أن المتوكل عمى اهلل اصدر في المرة الثانية آمر بقتل كل من يزور 
لذلك جاء جواب آىل السواد بأنيم ال ييتمون بذلك اآلمر وال يخيفيم القتل، وبراءة الذمة ىي  (قبر اإلمام الحسين)

نما تمارس مراسيم الزيارة ىدر دمائيم بمعنى ع دم استجابة البعض ألوامره، ومن المؤكد أن المسالة لم تكن تحدي وا 
بشكل سري أو بطرق غير واضحة لمعيان وحينما وصل اآلمر إلى حد القتل انقطعوا وامتنعوا. أذا" فالزيرج كان يتابع 

نما األخيرة قبل قتل المتوكل ىذا األمر طوال ىذه الفترة وان المقصود بما ذكره أن ما قام بو لم ي كن المحاولة األولى وا 
 عمى اهلل. 

ويبدو أن ما ذكره الزيرج لم يكن مقصودا" بالقبر الخارجي، فالقبر الخارجي كما ذكر المسعودي أن الزيرج تناول 
حيط بالقبر . وأيضا" ما ذكره الحائري أنيم خمعوا الصندوق الذي كان ي(32)((]  [))مسحاة ىدم أعالي قبر الحسين
ظيار جسد اإلمام الحسين)(31)الشريف وأنيم احرقوا الضريح   (. ولعل األمر المقصود ىو حفر القبر الشريف وا 

لمقضاء عمى وجوده، لذلك روى الزيرج لمن زاره في مرضو بان السيام تنطمق عمييم، ففشمو في الميمة لم يكن في ىدم 
وىذا ىو األقرب لمفيم من  (و، بل فشل في إظيار جسد اإلمام الحسين)القبر الشريف أو حرق الصندوق أو منع زيارت

ما ذكره الزيرج لصاحبو. إال أن رأينا ىذا نجده يتناقض بما ذكره المسعودي أنيم قاموا بحفر القبر ووصموا إلى موضع المحد 
تصب في ما ذكره المسعودي، أن  . وىناك رواية أوردتيا المصادر في ظاىرىا(33) ))فمم يروا فيو اثر رمة وال غيرىا((

المتوكل عمى اهلل أمر الزيرج بيدم القبر الشريف وأرسل كتاب إلى احد الرجال ليراقب الزيرج، وبعد أن تم اليدم، جاء ىذا 
الشخص وسال الزيرج ))ما صنعت ؟ فقال: قد فعمت ما أمرت بو، فمم أرى شيئا" ولم أجد شيئا"، فقال لي: أفبل عمقتو ؟ 

 فعمت وما رأيت، فكتب إلى السمطان: أن إبراىيم الزيرج قد نبش فمم يجد شيئا" وأمرتو فمخره الماء، وكربو البقر(( قمت: قد
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. ونجد من ىذه الرواية حرص المتوكل عمى تنفيذ اليدم، فيو لم يكتٍف بأمر الزيرج بيدمو بل عمد إلى من يراقب عممو (34)
نما اخراج جسد اإلمام الحسين)وينقل كل التفاصيل إليو ألنو لم يكن يري . وىنا نبين انّو لو صح ذلك (د اليدم فحسب وا 

( من اهلل تعالى الذي أخفى عمييم جسده الطاىر ولم يجدوا فيو بحسب الروايتين فتمك كرامة لئلمام اإلمام الحسين )
رج في يوم اليجرة المباركة إلى )صمى اهلل عميو والو وسمم( خحتى ال يمثموا بو، وىذا ليس ببعيد فجده الرسول محمد 

ىو ( . واإلمام الحسين )(35)المدينة المنورة وكان عمى بابو مشركوا قريش ينتظرون خروجو فأعمى اهلل تعالى أعينيم
حفيد الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم( الذي قال فيو: ))حسين مني وأنا من حسين، أحب اهلل من أحب حسينا، حسين 

. أذا" فيناك فرق شاسع بين رواية المسعودي والرواية األخرى، فالمسعودي اخذ بظاىر األمر من (36)((سبط من األسباط
نما (اإلخبار التي وصل ليا ونفى أن يكونوا وجدوا شيئا" من جسد اإلمام الحسين ) ، أما الرواية الثانية فمم تقصد ذلك وا 

أن يموه عمى السمطة الحاكمة فيو امتثل ألمر اليدم ولكنو لم يستطع نقمت ما ورد عن إبراىيم الزيرج الذي يبدوا انو أراد 
القيام فعبل" بإخراج الجسد الشريف، والدليل عمى ذلك ما ذكرتو المصادر عن إبراىيم الزيرج انو قال ألحد أصحابو: ))أني 

البارية عمى حالتيا وبدن ووجدت منو رائحة المسك، فتركت  (نبشت فوجدت بارية جديدة وعمييا بدن الحسين بن عمي )
عمى البارية، وأمرت بطرح التراب عميو، وأطمقت عميو الماء، وأمرت البقر لتمخره وتحرثو فمم تطأه البقر،  (الحسين)

. وىذه (37)وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنو فحمفت لغمماني باهلل واأليمان المغمظة لئن ذكرت ىذا إال قتمتو((
لمبمى والعياذ باهلل فيذا غير  (ا برفض رواية المسعودي فبل يمكن أن يتعرض جسد اإلمام الحسين )الرواية تثبت قولن

معقول، فكما ىو معروف أن أجساد الشيداء واألولياء تبقى كما ىي وال تتأثر حتى ولو مر عمى استشيادىم آالف السنين. 
الطوسي األولى التي اعتمدنا عمييا وىي رمييم بالسيام  ولكن الرواية األخيرة في نفس الوقت تنسف نسفا" كامبل" رواية

نيم لم يصموا إلى الضريح الشريف  . (38)وا 
ولكن المتأمل ليذه الروايات يستطيع أن يقول انو أمر بإخراج الجسد الشريف ووضعت عميو رقابة إال انو كذب عمى 

نما وجده وىدد من معو بعدم ذ كر ذلك أو انو ىددىم بعدم ذكر ما شاىدوه من ابتعاد السمطة بأنو لم يجد الجسد الشريف، وا 
البقر عن القبر الشريف، وعندما أحس بأنيم سيشون بو لممتوكل عمى اهلل أمرىم بإخراج الجسد فجوبيوا بالسيام التي أدت 

عد منع إلى مقتميم ثم ىروبو من المكان. وقد روى احد األشخاص ما شاىده خبلل عممية اليدم والحرث، إذ ذكر انو ب
وىو خائف فرأى القبر قد حرث وأجرى عميو الماء أرسمت  (الناس من الزيارة رجع من الحج وزار اإلمام الحسين)

. وقد القى فعل المتوكل عمى اهلل ىذا استيجانا" (39)الثيران لتعمل في األرض فكانت تبتعد عن القبر رغم الضرب الشديد
    (40)كبيرا" حتى قيل فيو: 

 أن كانت أمية قد أتت              قتل ابن بنت نبييا مضموما  تاهلل     
 فمقد أتاك بنو أبيو                  بمثميا ىذا لعمرك قبره ميدوما       
ولكن السؤال الذي يطرح نفسو لممناقشة ولو بصورة موجزة ما ىو الموقف الشرعي لمن يقوم بيدم القبور ونبشيا ؟   

يعد ىتكا" لحرمة الميت، إال في حاالت محدودة كوقوع مال في القبر  يحرم ىدم القبور ونبشيا، ألنو فقد اجمع الفقياء انو
. وقد ذكر (42)أثناء الدفن أو أن الدفن كان في ارض مغصوبة، أو تم تكفين الميت في كفن مغصوب وغيرىا من األمور

. أذا" ال (41)المقابر ونبشيا من اجل التنظيم العمراني((األلباني انو: )). . . ال يجوز لمحكومات اإلسبلمية من درس بعض 
يجوز اليدم والنبش حتى ولو ترتب عميو بناء مشاريع لمدولة. فإذا كان اليدم والنبش ىتك لحرمة األموات العاديين، فما 

واضح وال  وقام بنبشو وسعى في ذلك طول فترة حكمو ؟ فالموقف الشرعي (بالك بمن قام بيدم قبر اإلمام الحسين)
يحتاج إلى تفسير فيو ىتك لحرمة الميت، فيكون المتوكل عمى اهلل وفقا" لذلك قد ارتكب ذنب كبير جراء فعمتو الشنعاء 

ابن تيمية الذي لم يألوا جيدا" بمدح المتوكل عمى اهلل، فيو  ( إالتمك، ولم نجد ما يؤيد ما فعمو بقبر اإلمام الحسين)
ي لآلخرين، إذ يرى بعدم صحة الذىاب لممشاىد، وينكر حتى وجود رأس اإلمام يسير عمى ىذا الفكر االقصائ
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. فابن تيمية يعتقد انو أدى (43)في كرببلء ووصف المتوكل بأنو ))بالغ في إنكار ذلك وزاد عمى الواجب(( (الحسين)
ومنع  (قبر اإلمام الحسين)أكثر من واجبو، فقد حمى السنة وأمات البدعة!!، ولم يقف المتوكل عمى اهلل عند حد ىدم 

زيارتو، بل انو شكل مجموعات في مدينة بغداد كانت ميمتيا مياجمة مجالس عاشوراء ومنعت الشيعة من أقامتيا، فيو 
. لقد عمل المتوكل عمى اهلل (44) تبنى مذىب آىل السنة ووقع تحت تأثير الجماعات المتعصبة منيم إزاء المذاىب األخرى

)عمييم السبلم( بيذا الفكر الناشئ وىؤالء األئمة الذين ليس ليم حظ من العمم والمعرفة، ومما  البيت عمى إقصاء فكر آىل
. لذلك نجد الكتاب (46)منيم وتسميتيم بالصبيان وبأنيم ليس ليم معرفة بالحديث (45)يدل عمى ىذا سخرية أبو القاسم البغوي

يت البدعة، فقد ذكر ))فمما ولي المتوكل عمى اهلل استبشر الناس يكيمون لو المدح والثناء ويصفونو بمحيي السنة، ومم
بخبلفتو فانو كان محبا" لمسنة وأىميا ورفع المحنة عن الناس. وكتب إلى اآلفاق: ال يتكمم احد في القول بخمق القرآن. . 

صر آىل السنة، وأمر الناس بإتباعيم . وذكر ابن قتيبة الدينوري انو أبطل))قول المعتزلة ون(47)وأكرم اإلمام أكراما" بالغا"((
ما ابن كثير فقد بالغ بالثناء عميو، ووصفو بأنو كان (49). وقال الذىبي ))رفع المحنة ونشر السنة(( (48)وترك ما دونيا(( . وا 

ا" محبوبا" عند رعيتو، وشبيو بابي بكر في حربو ضد آىل الردة، وبعمر بن عبد العزيز في رد المظالم وترحم عميو موضح
انو اظير السنة بعد البدعة وأخمدىا بعد انتشارىا وزاد بأنو رآه بعضيم في المنام وىو جالس في نور فقال: ))فما فعل اهلل 

. ولم يكن قصدىم من محيي السنة ومميت البدعة، (50)بك ؟ قال: غفرلي. قمت: بماذا ؟ قال: بقميل من السنة أحييتيا ((
)عمييم السبلم( وأتباعيم  لمعتزلة، ولكن اقرب ما عنوا بو ىو عداء المتوكل آلىل البيتأشار بيا إلى حرب المتوكل لفكر ا

ومحاربتيم لفكرىم اإلسبلمي األصيل وعنوا بالبدعة تضميبل" لمناس ومن يعمل برأييم، وممن كان أكثر حماسة في الثناء 
البيت)عمييم السبلم(، بل كثيرا" ما يطمق  عمى المتوكل، ابن كثير! كيف ال ؟ وىو من اشد المتحاممين عمى أتباع آىل

، ولكن أن يبمغ بو الحماس لممتوكل عمى اهلل أن ينسب هلل تعالى بأنو غفر لو بقميل من (52)عمييم اسم الروافض ويجرح بيم
وىو السنة أحياىا فيذه مصيبة المصائب ؟ فالمتوكل عمى اهلل اشتير بأنو رجل مولع بالشراب والجواري حتى قتل ليمتيا 

. اضف إلى ذلك ما فعمو بالعمويين من أفعال شنيعة، وفوق كل ذلك عدائو الظاىر (51)يحتسي الخمرة بإسراف مع ندمائو
الذي قال فيو الرسول محمد )صمى اهلل عميو والو وسمم(: ))يا عمي ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال  (لئلمام عمي )

ث؟. وكان ابن األثير اقل وطأة من الذين ذكرناىم، فيو يرى أن ما فعمو . فأين ابن كثير من ىذا الحدي(53)منافق((
 .   (54)بالعمويين غطى عمى جميع حسناتو

 : ـ ()/عالقة المتوكل عمى اهلل باإلمام اليادي3
كان الحكام العباسيون يظيرون في بعض األحيان ودىم لبلئمة)عمييم السبلم( من اجل أييام العامة في الوقت الذي 

بشتى الطرق من اجل  (برون المكائد ليم، فالمتوكل عمى اهلل لم يشذ عن ىذه القاعدة، وحاول إيذاء اإلمام اليادي)يد
. فقد (56)عمى المدينة المنورة وىو المعروف بعدائو لمعمويين (55)إحضاره إلى عاصمتو، لذلك عين عمرو بن الفرج الرخجي

قامة الصبلة في المدينة المنورة فسعى باإلمام ك (57)وضح النيسابوري أن عبد اهلل بن محمد ان مسؤواًل عن قيادة الجيش وا 
بذلك أرسل لممتوكل كتاب وضح فيو كذب عبد اهلل بن محمد  (إلى المتوكل عمى اهلل ولما عمم اإلمام ) (اليادي)

إلى المتوكل عمى اهلل  . ووردت رواية أخرى بان بريحو صمى بالحرمين وكتب(58)فطمب منو المتوكل الحضور لمعاصمة
منيما، فانو قد دعا الناس إلى نفسو واتبعو خمق كثير وتابع  ]  [))أن كان لك في الحرمين حاجة فاخرج عمي بن محمد

من المدينة المنورة  (. وبريحو ىو لقب عبد اهلل بن محمد والذي كان العقل المدبر إلخراج اإلمام اليادي)(59)أليو. . (( 
لصاق تيمة العمل العسكري ضدىا، وىذا ال يعني أن المتوكل سمطة الظالمة عمى اإلمام اليادي)بإيغال صدر ال (وا 

( لسامراء، ن ال يعرف كذب عبد اهلل بن محمد، إال انو أراد أن يكمل مخططو في إحضار اإلمام اليادي)عمى اهلل كا
منزلة كبيرة عنده وانو عارف بحقو ودعاه فييا  ()لئلمام أن ( بين فييا )المتوكل عمى اهلل رسالة لئلمام لذا أرسل 

لمحضور وان ذلك سيكون سببا" لؤلمان لمعمويين وتغييرا" لحاليم، وانو قرر عزل عبد اهلل بن محمد عن قيادة الجيش 
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من . ورغم ىذه المغة المينة (60)م(857ىـ/ 143. واستخف بو وكان ىذا الكتاب سنة)()اإلمام والصبلة ألنو تجنى عمى 
نما أراد أن يجعل عمى  بالقرب منو حتى  ()اإلمام قبمو إال انو لم يكن صادقا" حتى وان عزل عبد اهلل بن محمد، وا 

المتوكل عمى اهلل تجيز لمسفر وحين وصل لسامراء لم يقابمو  (يسيل مراقبتو. وعندما وصل الكتاب لئلمام اليادي )
إال انو المتوكل عمى اهلل، لسكناه، وكان في ظاىر الحال مكرما" من قبل  ، ثم افرد لو دار(62)واسكنو في خان الصعاليك

 . (61)في حقيقة األمر كان يجتيد لئليقاع بو فمم يتمكن من ذلك
)عمييم السبلم(، فقد كانوا كثيرا" ما آىل البيت المحيطة بت كانوا من أعداء المتوكل عمى اهلل وبما إن حاشية 

من ناحية أخرى، ( )اإلمام  ينون لو اعتقالو وتفتيش بيتو من ناحية، ومحاولة إحراجويز ( )اإلمام يحرضونو عمى 
أسمحة وكتب وتجمع لشيعتو، فأمر األتراك إن يذىبوا ( )اإلمام فقد أورد المسعودي أن حاشيتو بينت أليو إن في بيت 

وجالس عمى الحصى والرمل ال يجد في  لو ليبل" من اجل إحضاره فوجدوه وحيدا" في البيت وىو البس البسيط من الثياب
بيتو بساطا"، وىو في حال العبادة وقراءة القرآن فأخذوه لممتوكل العباسي عمى حالتو، وكان المتوكل في مجمس الشراب 

: ))ما خمار لحمي ودمي قط(( فطمب منو إن ينشده شعرا" فحاول إن ال (إن يشرب معو فقال)( )اإلمام فطمب من 
 : ()اإلمام لمتوكل العباسي إصر فانشد ينشد إال إن ا

 باتوا عمى قمل االجبال تحرسيم          غمب الرجال فما أغنتيم الكمُل      
 واستنزلوا بعد عز عن معاقميم           فأودعوا حفرا"، يا بئس ما نزلوا   
 ناداىم صارخ من بعد ما قبروا           أين األسرة والتيجان والحمُل ؟     
 أين الوجوه التي كانت منعمة"           من دونيا تضرب األستار والكمُل؟   
 فأفصح القبر عنيم حين سائميم          تمك الوجوه عمييا الدود يقتتُل   
 قد طالما أكموا دىرا" وما شربوا          فأصبحوا بعد طول األكل قد أكموا    
 ارقوا الدور واآلىمين وانتقموا فف   وطالما عمروا دورا" لتحصنيم        
 وطالما كنزوا األموال وادخروا          فخمفوىا عمى األعداء وارتحموا  
 أضحت منازليم قفرا" معطمة"           وساكنوىا إلى األجداث قد رحموا  
الرغم من ذلك إال . وعمى (63)إلى منزلو مكرما" ( فبكى المتوكل العباسي وأمر برفع الشراب ورد اإلمام اليادي) 

( فقد أورد المجمسي حديثو مع ندمائو بأنو أعياه أمر اإلمام )( إن المتوكل لم ييأس عن اإليقاع باإلمام اليادي)
الذي كان يحب الشرب والميو  (64)ألنو فشل في أن يجعمو نديما" لو أو يشرب معو فأشاروا عميو بإحضار أخيو موسى 

بإحضاره مكرما" وبنى لو دارا" ووصمو، فانتظره اإلمام  ( فاصدر أوامرهن بينو وبين اإلمام )وبينوا لو بان الناس ال يفرقو 
( عمى الطريق وحاول منعو إال انو رفض، فبين لو )( اإلمام"بان ىذا المجمس لن يتم أبدا ) . وبالفعل ظل موسى

 . (65)حتى قتل المتوكل  يأتي كل يوم يذىب لممتوكل إال انو لم يقابمو

فأعطاىم اإلمام ( وورد إن المتوكل العباسي أصابتو عمة فنذرت أمو إن شفي تعطي ماال" لئلمام اليادي) 
وصفة طبية شفي بيا المتوكل، فأرسمت أم المتوكل عشرة آالف دينار، ولكن الحال لم يدم طويبل" حتى سعى ( اليادي)

( )اإلمام سبلح فاصدر أوامره بان ييجم عمى دار يممك ماال" و ( بعضيم لممتوكل العباسي بان اإلمام اليادي)
وىو مقبل عمى الصبلة وعثر عمى األموال وسيف فأرسل ذلك لممتوكل ( )اإلمام  فدخل احد األشخاص الدار فوجد

اإلمام العباسي، وعندما رأى ختم أمو عمى كيس األموال أرسل ليا وسأليا فوضحت لو األمر فقام بإرسال أموال أخرى 
()(66)(وىذه الرواية تبين لنا إن اإلمام اليادي .بالرغم من )  معرفتو بظمم المتوكل عمى اهلل إال انو يمد لو يد

)عمييم السبلم( مع أعدائيم من ناحية، ومن ناحية أخرى تبين إن المتوكل عمى اهلل آىل البيت المساعدة وىذه ىي أخبلق
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إال انو يصدق كل قول ضده، وذلك ألنو يحاول أيجاد  () ماماإل حتى وان كان متأكدا" من إن السعاة يكذبون عمى
 . (الذرائع التي تمكنو من القضاء عمى اإلمام اليادي)

فقد ذكرت المصادر انو لما تعرض المتوكل عمى اهلل لمسم  (أما فيما يخص محاولة إحراج عمى اإلمام اليادي)
لفقياء بمقدار المال وقالوا فيو أرقام مختمفة، فقال رجل من نذر إن شفي إن يتصدق بمال كثير، وعندما شفي اختمف ا

، ]عمييما السبلم [ندمائو: )). . إال تبعث إلى ىذا األسود فتسألو عنو، فقال لو المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا
ال فاضربني  ، فقال (67)مائة مقرعةفقال لو: ىل يحسن من ىذا شيئا" ؟ فقال: إن أخرجك من ىذا فمي عميك كذا وكذا وا 

المتوكل: قد رضيت. . سر أليو واسألو عن حد المال الكثير، فقال لو: الكثير ثمانون، فقال لو: يا سيدي أرى انو يسألني 
نصركُم اهلُل في مواطن كثيرة" : : إن اهلل عز وجل يقول(عن العمة فيو. فقال أبو الحسن )

. فعددنا تمك المواطن (68)
)عمييم السبلم( في حضرة آىل البيت. وىذا النص يبين مدى المكانة التي يتمتع بيا أعداء (69)موطنًا((فكانت ثمانين 

ولم يفعل لو سوى كممة ))ويحك((، وأيضا" بأنو يظير لمناس بان اإلمام  (المتوكل، فيذا الشخص يشتم اإلمام اليادي )
() يتراىنون عمى ذلك، وىذا كمو بسبب إن السمطة تقف  ال يستطيع حل ىذا األمر ونجد اآلخرين في دار الخبلفة

 . (بموقف الضد من اإلمام اليادي)
ومن البلفت لمنظر أن الكثير من الحكام وان اغتصبوا الحق الشرعي من أىمو، إال أنيم في حال عجزىم عن المسائل 

تشكيك المحيطين  ( وعمميتو بالرغم من)عمييم السبلم(، فالمتوكل كان يعرف مكانة اإلمام اليادي )آلىل البيتيمتجئون 
بو، فالمتوكل عمى اهلل وغيره من الحكام يتبعون مصالحيم ولكن مواقفيم عدائية ال تتغير، فقد أوضحت المصادر بأنو 

إال انو كان يموذ بو في حالة عجزه عن المسائل التي تعرض لو  (بالرغم من العداء الذي يكنو المتوكل لئلمام اليادي)
 . (70)يحل تمك المسائل خدمة لمدين اإلسبلمي (فة مرافق الدولة، وكان اإلمام )في كا

كان يتمقى التسديد من  (اإلمام )( بشتى الطرق، وبالطبع فان وكان المتوكل يحاول اإليقاع باإلمام اليادي)
ذ يمكر يبة لقولو تعالى: الباري عز وجل ويخرج من ىذه المحاوالت منصورا" وخصمو مذموما" مدحورا" يجر أذيال الخ وا 

بك الذيَن كفروا لُيثبُتوك أو يقُتموك أو يخرجوك ويمكرون ويمُكر اهلُل واهلُل خيُر الماكريَن 
فقد ذكر إن المتوكل    . (72) 

: ))وما يقول ولد أبي في رجل (فأجابو اإلمام) (71)عن رأي العمويين في العباس بن عبد المطمب (سال اإلمام )
نما أراد أبو الحسنافترض  طاعة اهلل عمى بنيو،  ]  [اهلل طاعة بنيو عمى خمقو وافترض طاعتو عمى بنيو ؟. . وا 
. في حين ذكر ابن البطريق ))يريد بذلك النبي )صمى اهلل عميو والو وسمم( وان العباس )رض( والد وطاعتو (73)فعرض((

، فقد ذكر القندوزي الحنفي إن المتوكل (بل حاول قتل اإلمام ). ولم يقف المتوكل عند ىذا الحد (74)لو كطاعة الوالد((
( فمما دخل أغمقت األبواب وعندما رأتو السباع دارت احضر ثبلثة من السباع إلى صحن قصره ودعا اإلمام اليادي)

انتم : ك. قال))إن ابن عمك يفعل بالسباع ما رأيت فافعل بيا ما فعل ابن عمحولو وىو يمسحيا ثم خرج فقيل لممتوكل: 
آىل . وىذا ىو ديدن الحكام منذ العصر األموي يحاولون إخفاء فضائل (75)تريدون قتمي ... ثم أمرىم ان ال يفشوا ذلك((

)عمييم السبلم( ليحافظوا عمى عروشيم محاولين تشويو صورة آىل ىذا البيت الطاىر ليبعدوا الناس عنيم باالفتراء البيت
إن يقتل ( 76)ممين وتارة" أخرى بأنيم يدعون األلوىية، فقد ورد إن المتوكل أمر سعيد الحاجبعمييم تارة" بشق وحدة المس

بسعيد فقال لو: ))أتحب إن تنظر إلى أليك، فقمت: سبحان اهلل! اليي  (فالتقى احد موالي اإلمام ) ( اإلمام اليادي)
)عمييم آىل البيتائمًا حتى عصرنا الحالي، فأعداء . ومما يؤسف لو ان نجد ىذا الفكر الزال ق(77)ال تدركو اإلبصار((

. ومن المفيد إن نذكر إن سعيد الحاجب (78))عمييم السبلم(آىل البيت السبلم( يروجون بان الشيعة مشركون ويعبدون أئمة
( قتل مسموما" في أخر عصر اإلمام )( فقد اىمك اهلل تعالى المتوكل، و لم يستطع قتل اإلمام اليادي)

  . (79)ينالمستع
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   -/أوضاع العمويين وأتباعيم في عيد المتوكل عمى اهلل: 4
يُعد عيد المتوكل من اشد العصور عمى العمويين وأتباعيم فقد عانوا فيو من المصائب والويبلت والعوز والفقر والفاقة 

ال إن ما عانوه في ىذا مالم يتعرضوا لو في أي عصر سابق، مع إن العصور السابقة لم تكن عصورا" مزدىرة ليم، إ
العصر ال يقارن مع أي عصر أخر، فقد بينت المصادر أسموب المتوكل مع العمويين ))وكان المتوكل شديد الوطأة عمى 

، غميظا" عمى جماعتيم ميتما" بأمورىم، شديد الغيظ والحقد عمييم، وسوء الظن والتيمة ]عمييم السبلم [آل أبي طالب
لعمويين يسكنون المدينة المنورة فقد قام بتعيين عمرو بن الفرج الرخجي واليا" عمييا فكان شديد . وبم إن أكثر ا(80)ليم((

)عمييم السبلم( ويشكك فيما تقولو الشيعة في أئمتيم، وكان يقوم بإرسال العمويين من المدينة آىل البيتاالنحراف عن 
من التعرض لمسالة الناس،  ]عمييم السبلم [أبي طالب . وقام الرخجي أيضا" بمنع ))آل(82)المنورة إلى عاصمة الخبلفة

. وىذه (81)ومنع الناس من البر بيم، وكان ال يبمغو إن أحدا" ابر أحدا" منيم شيء وان قل إال أنيكو عقوبة، وأثقمو غرما"(( 
لم يكن يممكن إال اإلجراءات أنيكت العمويين ماديا" وأوصمتيم إلى حد العوز والفاقة إذ أوردت المصادر إن العمويات 

. وىذا النص يكفي لبيان (83) قميصا" واحدا" يتناوبن بو في الصبلة ))ثم يرقعنو ويجمسن عمى مغازلين عواري حواسر((
سوء الحالة ويبدو إن العمويات كّن يعممن لكسب القوت. وأورد المجمسي إن أم المتوكل أعطت لكاتب الديوان أموال وطمبت 

االستحقاق ويدون أسماءىم حتى تعطييم مرة أخرى، فقام بتوزيعيا عمى الناس فطرق بابو احد منو إن يوزعيا عمى آىل 
العمويين وذكر انو جائع فأعطاه دينار واحد فبلمتو زوجتو عمى قمة ما أعطاه، فزاد عمى ما أعطاه إال انو ندم خوفا" من أن 

عمى اهلل تعالى وعمى الرسول)صمى اهلل عميو والو  يصل الخبر لممتوكل فيقتمو فيونت عميو زوجتو وطمبت منو إن يتكل
وسمم( فذىب الم المتوكل والتي قامت بشكره الن الرسول)صمى اهلل عميو والو وسمم( جاءىا في الرؤية وبارك ليا ولكاتب 

لسوء، ونحن . ويبدو من ىذه الرواية أن العمويين قد قطع عنيم الغطاء لذا وصمت حالتيم إلى ىذه الدرجة من ا(84)الديوان
 . (85)ال نميل إلى قبول احد العمويين ليذا المال ألنيا صدقة، وكما ىو معروف أن الصدقات محرمة عمى العمويين

ولم يقف األمر عند ىذا الحد بل كان يحضر العمويين إلى قصره من اجل االستيزاء بيم كما فعل مع احد أحفاد 
عميو بقولو: ))فعما قميل ترد الحوض فيذودك أبي ويمنعك جدي صموات الذي رد  (86)محمد بن الحنفية )رضي اهلل عنو(

. وتعرض الكثير من العمويين في عصره إلى الضرب واالىانة وتم زجيم في سجون السمطة الظالمة (87)اهلل عمييما((
يدي العمويين وغصبيا من أ (89). كذلك استولى المتوكل عمى فدك(88)وبعضيم اختفى عن األنظار إلى إن قتل المتوكل

. وبذلك حرم العمويين من مورد مالي كان يساعدىم في الشدة، وكردة فعل إزاء ىذه اإلعمال (90)واقتطعيا ألحد أعوانو
 (. 92)الوحشية اضطر الكثير من العمويين لمقيام بثورات متعددة ضد السمطة الغاشمة، حتى ولو لم تحقق الثورات أىدافيا

)عمييم السبلم( ( وأىمو بأفضل من ساداتيم، فأي شخص كان يتولى اإلمام عمي ) ولم يكن حال أتباع العمويين
سعي بت لممتوكل الذي حبسو،  (كان وكيبل" لئلمام اليادي) (93). فقد ذكر أن عمي بن جعفر(91)يقتل ويأخذ مالو

واني لو شككت فيك لقمت انك  (فتدخل عبيد اهلل بن خاقان من اجل أطبلقو فوضح لو المتوكل انو وكيل اإلمام اليادي)
فدعى لو بان ينجيو من ذلك فمرض المتوكل وأطمق سراحو  (رافضي، وعندما عمم عمي بذلك أرسل لئلمام اليادي)

: ))ال تتعبن نفسك وذكر الطوسي أن المتوكل كان قد قال لعبيد اهلل بن خاقان. (94)( أن يذىب إلى مكةفأمره اإلمام )
وحمف إن ال يخرج من الحبس  ]عميو السبلم [عمو اخبرني انو رافضي، وان وكيل عمي بن محمدبعرض ىذا وأشباىو، فان 

)عمييم السبلم( والوالء ليم جريمة يعاقب عمييا المتوكل، فيو يقسم بان ال يخرج عمي آىل البيت. فحب (95)إال بعد موتو((
َوما َتَششاُءوَن إال أن يشاَء اهلُل إن اهلل كاَن  َ  :بن جعفر من السجن ولكن مشيئة اهلل تعالى فوق كل شيء لقولو تعالى

عميمًا حكيماً 
ومن الذين تعرضوا لمقتل بسبب حبيم لئلمام عمي ، خرج من السجن (. وبفضل دعاء اإلمام اليادي)(96)

()  ا السبلم( ؟ مؤدب ولديو المعتز والمؤيد، فقد سألو أييما أحب إليك ولدي أم الحسن والحسين)عمييم (97)ابن السكين
. فأمر المتوكل األتراك فداسوا بطنو (99)أفضل منك ومن ابنيك(( ]() [خادم عمي ابن أبي طالب(98)فأجابو: ))أن قنبرا"
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ىذه األمور جعمت الناس يتمنون موتو من اجل الخبلص من ظممو وقسوتو، حتى أنيم كانوا ، و (200)فمات عمى اثر ذلك
. ومع كل ىذه القسوة نجد إن المتوكل يبين لبعض جمسائو (202)فبشرىم بأنو سيقتلعن ذلك  (يسالون اإلمام اليادي)

. ويأتي ابن كثير ليفتري كذبا" (201)))إن الخمفاء كانت تصعب عمى الرعية لتطيعيا، واني الين ليم ليحبوني ويطيعوني((
ده عمى آىل الردة وبعمر بن عبد العزيز وزورا" ويصف المتوكل بأنو كان محببا" إلى رعيتو، وأنيم شبيوه بابي بكر في ر 

. فأي لين؟ وىو قتل المئات من أبناء الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم( وجعل الخدم والغواني يعيشون (203)برده المظالم
حياة أفضل من حياة بنات الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم( البلئي لم يجدن القميص ليمبسنو، ولكنيا السياسة التي 

)عمييم السبلم( ويصفون مقام بت بأنو حرب ضد الردة آىل البيت  تجمل أصحابيا، فابن كثير وغيره يبجمونو، ألنو عذب
 وردًا لممظالم. 

 ثانيًا/ مقتل المتوكل عمى اهلل: ـ 
بلل لمقتل المتوكل أىمية كبيرة في موضوع بحثنا ىذا، وذلك الن مقتمو تم عمى يد ولده المنتصر كما سنرى، فمن خ 

وقائع الحادثة سنتعرف عمى الدوافع الحقيقية التي أدت إلى ذلك، أىي ألطماع سياسية كما روج ليا البعض؟ أو ردة فعل 
من ولده إلساءات والده المتكررة ؟ أشارت بعض المصادر إلى إن مقتل المتوكل كان ألسباب سياسية وىي تتعمق بمسالة 

. وىناك حوادث جرت بين (204)إن المتوكل رغب في خمع المنتصر وتقديم المعتزالخبلفة وذلك لسوء العبلقة بينيما، حتى 
صمى  [االثنين تؤيد ما ذىب إليو القائمون بيذا، فقد روي إن المتوكل قال لمفتح بن خاقان: ))برئت من قرابتي من رسول اهلل

. ولم يتوقف األمر عند ىذا الحد (205) . . ((ـ فقام الفتح ولطمو مرتينيعني المنتصر  ـ إن لم تمطمو ]اهلل عميو والو وسمم
بل إن المتوكل قام بإىانتو أمام حاشيتو وصرح بعزلو عن والية العيد حيث قال لو: ))سميتك المنتصر، فسماك الناس 

. (206)لحمقك المنتظر، ثم صرت أالن المستعجل، فقال المنتصر: لو أمرت بضرب عنقي كان أسيل عمي مما تفعمو بي((
)المستعجل( فقرر إقصائو من والية  بـالنص يبين إن المتوكل كان واثقا" بان ولده يريد الخبلص منو لذلك سماه وىذا 

العيد. فقد ذكر المسعودي إن المنتصر كان يجتذب قموب األتراك، فكمما ابعد والده احدىم ضمو إليو، فكان المتوكل 
اك أيادي خفية خمف موقف المتوكل من ولده المنتصر، فقد ذكرت . أال أن ذلك ال يعني انو لم تكن ىن(207)يبغضو لذلك

والفتح بن  (208)المصادر إن المتوكل أمر المنتصر بالصبلة في أخر جمعة من شير رمضان، إال إن عبيد اهلل بن يحيى
بن يحيى والفتح بن . أذا" فعبيد اهلل (209)خاقان طمبا إن يصمي المعتز بالناس وىذا أدى بالمنتصر لمزوم بيتو وحمل عميو

خاقان لعبا دورا" كبيرا" في تدىور العبلقة بين االثنين، فيما وحاشيتيما زينوا لممتوكل فعمو بل كالوا المديح والثناء لممعتز 
لقائو لمخطبة، مبينين بأنو لم يسبق إن رأيا مثمو من الخمفاء وىذا اسعد المتوكل . بل (220)في إثناء تأديتو لصبلة الجمعة وا 

. وأكد المسعودي أنيما أوغرا قمب (222)ما أعدا العدة لمقضاء عمى المنتصر وتدبير محاولة اغتيالو لوال إن المتوكل قتلإني
عمى ما يبدوا يعرفان إن  ـ . إن ىذين االثنين(221)المتوكل عمى ولده، ألنيما كانا منحرفين عنو ومائمين إلى المعتز

ية والده. وكل ىذه األمور أدت بالمنتصر إن يستعين ببعض قادة األتراك المنتصر ال يحبذ وجودىم، ألنيما من حاش
. وىذه أدلة مقنعة لمن يرى بان مقتل المتوكل تم (223)باليجوم عمى والده وىو في مجمس ليوه وقتمو مع الفتح بن خاقان

العيد األول ورغبتو في دفع  ألسباب سياسية أو شخصية، بل إن ىناك أكثر من دافع موجود لموصول لمخبلفة باعتباره ولي
االىانات المتكررة وحماية نفسو، ويظير إن ما جاء في تمك المصادر كان تعبيرا" عن نظرة قاصرة لسبب ظاىر وىو 
التنافس عمى الخبلفة، في الوقت الذي كانت األسباب الحقيقية ابعد من ذلك بكثير، فالخبلفة تحصيل حاصل أي أنيا 

كل وليس سببًا في قتمو والدليل عمى صحة ما قيل في مقتل المتوكل االختبلف في البناء جاءت عمى اثر مقتل المتو 
. في (224)الفكري والموقف من العمويين، فالمتوكل كما أسمفنا اتبع اشد السياسات ترىيبًا واضطيادًا بحقيم وبحق أتباعيم

ئا منذ طفولتو عمى أيدي كبار العمماء كابن . فالمنتصر نش(225)حين إن المنتصر اختمفت سياستو عن والده كما سنرى
. وىنا يظير مدى تأثير االثنان عميو، إذ نشئا (227))عمييم السبلم(آل البيت المذان كانا من أتباع (226)السكيت وابن عصيدة
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لمنتصر . ويبدو إن ىو السبب الحقيقي لمخبلف بين االثنين، فا( والميل لمعمويينمخالفا" ألبيو في حب اإلمام عمي )
دائما" يحاول ثني والده عن االستمرار في تمك السياسة، ويبدو أن من أسباب أبعاد المنتصر عن الخبلفة وتفضيل أخيو 
عميو ىو ميولو وتقريبو لمعمويين، وىناك حادثتان ميمتان سرعت بقيام المنتصر بقتل والده بعد إن يئس من محاوالتو 

المتوكل كان يقرب عبادة المخنث الذي كان يشد عمى بطنو مخدة تحت ثيابو  المتكررة إلصبلحو، فقد كرت المصادر إن
فيثير بذلك ضحك جميع الحاضرين وينال رضا المتوكل،  (ويكشف رأسو وىو أصمع ويرقص استيزاًء باإلمام عمي)

ىو ابن عمك وىذا الفعل أثار غضب ولده المنتصر الذي قال ألبيو ))أن الذي يحكيو ىذا الكمب ويضحك منو الناس 
إال إن ذلك لم يجد نفعا" بل تمادى المتوكل  وشيخ آىل بيتك وبو فخرك فكل أنت لحمو وال تطعم ىذا الكمب وأمثالو منو((

. إال أن المنتصر بالرغم من أفعال والده لم يتخذ قرار قتمو وىذا دليل عمى انو لم تكن لديو أطماع في ىذه (228)في موقفو
ادر بأنو شاور جماعة من الفقياء وبين ليم مذىبو واألمور القبيحة التي يقوم بيا فأشاروا عميو الحادثة، فقد ذكرت المص

  ـ: (210). وما يؤكد ذلك األبيات الشعرية التي قاليا المنتصر باهلل وىي(229)بقتمو
 فما متعت نفسي بدنيا أصبتيا          ولكن إلى الرب الكريم أصُير   
 ة              ولكن بفتياىا أشار مشُير    وما كان ما قدمتو فمت  

 وىذا دليل عمى إن ما قام بو كان بناء" عمى فتوى شرعية أصدرت لو وانو مطمئن بما فعمو، ألنو تقرب بيا إلى اهلل تعالى. 
))رجل  أما الحادثة الثانية فقد ذكرت المصادر إن المنتصر باهلل سمع أباه يشتم السيدة فاطمة )عمييا السبلم( فسال

من الناس عن ذلك، فقال لو: قد وجب عميو القتل، إال انو من قتل أباه لم يطال لو عمر، قال: ما أبالي إذا أطعت اهلل 
. وىنا ال نتصور أن )معنى رجل من الناس( شخص عادي، (212)بقتمو إن ال يطول لي عمر. فقتمو وعاش سبعة أشير((

الروايتان السابقتان تؤكدان انو ذىب إلى احد الفقياء الذي لم تسميو، إال أن بل تدل عمى انو كان فقييا" من الفقياء، ف
. أذا" ومن كل ذلك نرى بان (211)الخوانساري أكد إن المنتصر باهلل توجو إلى مؤدبو أبي عصيدة الذي أفتى لو بقتل والده

ذىب إلى مؤدبو أبو  )عمييا السبلم(مة ( وشتمو لمسيدة فاطالمنتصر باهلل بع إن تمادى والده مستيزئا" باإلمام عمي)
ذلك سيؤدي إلى قصر عمره ففعل ذلك طاعة هلل عزوجل، وىذا ينفي ما ذىب  عصيدة الذي بين لو انو يجوز قتمو إال إن

ذىبت واهلل مني الدنيا : ))إليو الطبري، بان أمو دخمت عميو وىو في عمتو التي مات فييا وسألتو عن حالو فأجابيا
. فالذي يعتقد انو يعمل عمل فيو رضا هلل اليقول ىذه المقولة اضف إلى ذلك أنيا تتضارب مع األبيات التي (213) (واآلخرة(

 قاليا، فمو كان طامعا" بالحكم لما قبل إن يقتل والده من اجل إن يحكم سبعة أشير فقط ! بل لفضل الحياة عمى الحكم. 
 يم: ـ ثالثا"/سياسة المنتصر باهلل مع العمويين وأتباع

رأينا سابقا" إن المنتصر باهلل قتل والده بسبب عدائو الظاىر آلىل البيت )عمييم السبلم(، وىذا إن دل عمى شيء إنما  
يدل عمى محبة المنتصر باهلل آلىل البيت )عمييم السبلم(، وعندئذ فان سياستو ستكون مختمفة عن سياسة والده اتجاىيم واتجاه 

تباعيم أتباعيم، فقد ذكرت المصاد ر إن آل أبي طالب)عمييم السبلم( كانوا في محنة عظيمة وخوف في عصر المتوكل ىم وا 
. وألنو (215). فقام المنتصر باهلل بإرجاع فدك لمعمويين وأطمق أوقافيم(214)إال إن المنتصر أحسن معاممتيم ورفع الظبلمة عنيم

. وأوقف كل اإلجراءات التي كانت متبعة في (216)األموال عمييم يعرف العوز الذي مروا بو في عيد والده، لذلك أمر إن توزع 
اىتم المنتصر باهلل اىتماما" بالغا" في مسالة زيارة . (217)عيد والده من تتبع آلل أبي طالب)عمييم السبلم( والبحث عن أخبارىم

يدل الزائرين عمى  (218)وضع ميبل" ( فبعد أن خرب القبر الشريف في عيد والده، قام بأعماره بل انوقبر اإلمام الحسين)
 ( وغيره من قبورآىل البيت )عمييم السبلم( من زيارة قبر اإلمام الحسين)واصدر أوامره بان ال يمنع . (219)القبر الشريف

نوا . ولم يتوقف المنتصر باهلل عند ىذا الحد بل أصبح لمعمويين في قصره مكانة كبيرة وكا(230) آل أبي طالب)عمييم السبلم(
. وفي حين كان أتباع آىل البيت )عمييم السبلم( يخافون من إظيار والئيم في عصر والده، أصبحوا في (232)من جمسائو

. وبما إن (233)(وىو من أصحاب اإلمام الجواد ) (231)عصره يتبوؤون مناصب إدارية ميمة فقد عين يعقوب السممي كاتبا"
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وأوصاه  (235)وعين عمي بن الحسين بن إسماعيل (234)فقد قام بعزل صالح بن عمي أكثر العمويين يسكنون المدينة المنورة،
حين أرسمو بقولو: ))يا عمي، أني أوجيك إلى لحمي ودمي، ومد جمد ساعده وقال: إلى ىذا وجيتك، فانظر كيف تكون لمقوم، 

ر المؤمنين أيده اهلل فييم إن شاء اهلل، فقال: ، فقمت: أرجو إن امتثل أمر أمي]عمييم السبلم[وكيف تعامميم! يعني آل أبي طالب 
 ـ. ومن خبلل ىذا النص يتبين لنا ما يأتي: (236)أذا" تسعد بذلك عندي((

ـ يبدو إن صالح بن عمي كان قاسيا" مع العمويين في المدينة المنورة وىو اليد المنفذة لجرائم المتوكل ضدىم لذلك عزلو  2
 وعين عمي بن الحسين.  

ن حديثو لعاممو، حب المنتصر باهلل لمعمويين ووده ليم إذ يصفيم بأنيم لحمو ودميم، حرصا" منو عمى القرابة ـ يظير م1
 التي بينو وبينيم. 

 ـ استمرارية الوالي بعممو مرىونة بتنفيذ تمك السياسة فإذا حاد عنيا سيخسر وظيفتو.  3
را" في األمة اإلسبلمية في ذلك الوقت فأليبت حماسة ىذه السياسة التي اتبعيا المنتصر باهلل القت ارتياحا" كبي
 : ـ(238)الميمبي( 237)الشعراء لذكر ىذه المنقبة لممنتصر باهلل وفييا يقول يزيد بن محمد

 ولقد بررت الطالبية بعدما           ذمو زمانا" بعدىا وزمان   
 ورددت ألفة ىاشم، فرايتيم          بعد العداوة بينيم أخوانا   
   آنست ليميم وجدت عمييم          حتى نسوا األحقاد واالضغانا       
 لو يعمم األسبلف كيف بررتيم        لرأوك أثقل من بيا ميزانا  

وكل أفعال المنتصر باهلل وأعمالو مع العمويين كانت كرد فعل لسياسة أبيو فأراد أن يخالف نيجو، وتقويمنا لممنتصر 
 طالت فترة حكمو، فيل سيبقى عمى نفس النيج أم ال ؟ باهلل يكون واضحا" لو 

إال إن ما يثير االستغراب ما أورده المقريزي عن المنتصر باهلل بقولو: )). . فأتى بطامة لم يسمع في الجور نظيرىا 
اذ العبيد، وىو انو كتب إلى األفاق بان ال يقبل عموي ضيعة وال يركب فرسا" إلى طرفة" من األطراف، وان يمنعوا من اتخ

إال العبد الواحد، ومن كان بينو وبين احد من الطالبين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمو فيو ولم يطمب بينة، 
وقرى ىذا الكتاب عمى منبر مصر ـ فيا اهلل ىل سمع في أخبار الجائرين أىل العناد والشقاق بمثل ما أمر بت ىذا الجائر، 

. وىذا الرأي بعيد عن الحقيقة التاريخية وال تدعمو المصادر، (239)فكانت دولتو أشير((ال جرم إن اهلل أخذه ولم يميمو 
فالمصادر كما بينا أنفا" أجمعت عمى حسن سياسة المنتصر باهلل مع العمويين من جية، وانو قتل أباه ألنو أساء آلىل 

المتوكل والمنتصر باهلل وان ما أورده قد يكون  البيت )عمييم السبلم( من جية أخرى. ويبدو إن المقريزي قد خمط بين أفعال
صدر عن المتوكل ولم نجد نصا" صريحا" عمى ذلك، وىو ما يجعمنا نسبة ذلك لممتوكل ولسياستو اإلجرامية مع آىل البيت 
 )عمييم السبلم( وأتباعيم، أو إن ذلك حدث في عصر خميفة أخر من خمفاء بني العباس، وان ما قالو المقريزي إن اهلل
تعالى لم يميمو إال ستة أشير في الحكم نظرًا لذلك الفعل ضد آىل البيت)عمييم السبلم(، فإننا ال نعتقد بذلك ال لمتشكيك 
نما جاء نتيجة لقتمو أباه رغم فسقو ونصبو العداء آلىل البيت)عمييم السبلم( وىذا ما  بكرامة آىل البيت )عمييم السبلم( وا 

. وىذه حكمة (240)هلل عندما أراد قتل والده قيل لو: ))إن من قتل أباه لم يطال لو عمر((أوضحو الطوسي بان المنتصر با
 من الباري عز وجل لمن يقدم عمى ىذا األمر. 

نما مدبرة، فقد أوضحت المصادر إن المنتصر باهلل أصابو مرض  كذلك فان وفاة المنتصر باهلل لم تكن وفاة طبيعية وا 
. ورغم أن ىذه المصادر لم تذكر من (244)مسموم (243)بمشراط (241)الذي قام بحجامتو (242)فاستدعي لو الطبيب الطيفوري

دبر لو ذلك أو أوصى الطبيب بسمو، إال إن من المرجح إن سياستو اتجاه العمويين لم تمق ترحيبا" من إفراد البيت العباسي 
. أو دبرت من قبل إخوتو، ألنو (245)ددة مع العمويينمن جية، والدليل عميو أن المستعين الذي جاء بعده اتبع سياسة متش

. أو أن الطبيب قام بيذا العمل من تمقاء نفسو انتقامًا لممتوكل وىو اقرب (246)قام بإقصائيم عن والية العيد من جية أخرى
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بدون أذنو، لمصواب، الن الطيفوري كان لو مقام كبير عند المتوكل حتى انو غضب ذات يوم عمى المتوكل ألنو احتجم 
 .  (247)فاشترى المتوكل غضبو بثبلثة آالف دينار وبمساحة كبيرة من األرض كانت تدر عميو أمواال" طائمة سنويا"

 الخاتمة: ـ 
بسم اهلل أولو وأخره واحمده حمدا" كثيرًا واصمي واسمم عمى نبي اليدى محمد والو الطيبين الطاىرين المعصومين، 

 ألىم ما أسفرت عنو ىذه الدراسة من نتائج وىي كاآلتي: وبعد أقدم موجزًا مختصرًا 
، بل انو كان يقرب كل من يشاطره ()ـ كان المتوكل يكن العداء آلىل البيت)عمييم السبلم( وخصوصا" اإلمام عمي2  

 وكان ىؤالء يحسنون لو اإلساءة ألىل البيت)عمييم السبلم(. ()ىذا الشعور ويستيزأ ىو وجمسائو باإلمام عمي
جراء الماء عميو  ()ـ لعل من أبشع األمور التي قام بيا المتوكل إصداره األوامر بيدم قبر اإلمام الحسين1 وحراثتو وا 

 ومنع زيارتو وأوكل ذلك لمزيرج الذي نفذ األمر إال انو لم يستطع اإلضرار بالجسد الطاىر. 
ق واحضره من المدينة المنورة إلى سامراء واسكنو ، بشتى الطر ()ـ لقد حاول المتوكل الخبلص من اإلمام اليادي3   

 ، عرضة لممراقبة والتفتيش بين الحين واألخر. ()في خان الصعاليك، وجعل اإلمام اليادي
ـ كانت أوضاع العمويين وأتباعيم في زمن المتوكل سيئة جدا"، فتعرض العمويين لبلضطياد والتنكيل والقتل والسجن 4

 حال أتباعيم الذين تعرضوا لمثل ما تعرض لو العمويين.  والعوز المادي، وكذا كان
ـ لم يكن أقدام المنتصر باهلل عمى قتل والده ألطماع سياسية أو شخصية، مع أن دوافعيا موجودة لكثرة اىانات المتوكل 5

نما جاء فعمو كردة فعل لئلساءات المتكررة لوالده آلىل البيت)عمييم السبلم( وبغضو العمني لئل (، )مام عميلو، وا 
وتم ذلك األمر بناء" عمى فتوى من مؤدبو أبي عصيدة الذي بين لو أن ثمن ذلك وشتمو لمسيدة فاطمة)عمييا السبلم(، 

 أن عمره سيكون قصيرا"، فوافق المنتصر ارضاًء هلل تعالى. 
يعانونو من مضايقات في زمن ـ اتسمت سياسة المنتصر باهلل اتجاه العمويين وأتباعيم بالحسنة والودية ورفع ما كانوا 6

 والده، بل انو ارجع فدك ليم فتحسنت أوضاعيم االقتصادية. 
ـ نظرا" لسياسة المنتصر باهلل مع العمويين من جية، وعزلتو ألخوتو من جية أخرى، فادى ذلك إلى قيام الطبيب الطيفوري 7

منو لقيام المنتصر باهلل بقتل والده الذي  بسمو بمشراط الحجامة. وقد يكون فعل ذلك بدون تكميف من احد انتقاما"
 كان يقرب الطيفوري ويكرمو. 

 : ـاليوامش
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 . 48(، ص 2977، قم المقدسة/2
)تحقيق: السيد تحسين آل شبيب ()ـ ابن طاووس الحسيني: فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عمي10

 . 257ـ 256در السابق، ص؛محمد ميدي الحائري: المص27(، ص2998، قم المقدسة/2-الموسوي، ط
ـ سجن المطبق: وىو سجن تحت األرض ال يرى الشمس وال اليواء غالبا" وقمما ينجو احد ممن يدخمون أليو، وىو سجن 12

، 2ىامشد: ت(، المحكومين باإلعدام. ينظر. الحسني، ىاشم معروف: من وحي الثورة الحسينية )دار العمم، بيروت/
 . 8ص

، ص 4(، ج1005: مروج الذىب ومعادن الجوىر)تحقيق وتعميق: سعيد محمد المحام، بيروت/ـ ينظر ذلك. المسعودي11
؛ أبو 261، ص 8(، ج 2988عبدعمي مينا، بيروت/0، الطبري: تاريخ األمم والمموك )تحقيق وتعميق: االستاذ238

حمد ميدي الحائري: ؛ م407، ص5؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج403الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص 
(، 2999؛ الشاىرودي، عمي النمازي: مستدرك سفينة البحار )قم المقدسة/258ـ257، ص2المصدر السابق، ج

 . 447، ص1ج
؛ ابن األثير: 261، ص8؛ الطبري: المصدر السابق، ج237، ص4ـ ينظر ذلك. المسعودي: المصدر السابق، ج13

 . 470، ص5المصدر السابق، مج
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؛ عمي النمازي 318(، ص2994مالي )تحقيق: قسم الدراسات اإلسبلمية ـ مؤسسة البعثة، قم المقدسة/ـالطوسي: اال14
 . 447، ص1الشاىرودي: المصدر السابق، ج

 . 470، ص5؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج61، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج15
 . 396، ص45(، ج1002وت/؛ المجمسي: بحار األنوار)بير 318ـ317ـ الطوسي: االمالي، ص16
 . 234 292، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج17
 . 318ـ االمالي، ص18
 . 319ـ الطوسي: االمالي، ص19
 . 109-404ـ أبو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبين، ص30
 . 238، ص4ـ مروج الذىب ومعادن الجوىر، ج32
 . 258، ص2ـ شجرة طوبى، ج31
 . 238، ص4وىر، جـ مروج الذىب ومعادن الج33
 . 394، ص45؛ المجمسي: المصدر السابق، ج316ـ االمالي، ص34
 . 348، ص2ـ ابن حنبل: مسند ابن حنبل، ج35
 . 271، ص4ـ ابن حنبل: مسند ابن حنبل، ج36
؛ عمي 395 394، ص 45؛ المجمسي: المصدر السابق، ج316ـ ينظر ذلك في: الطوسي: المصدر السابق، ص37

 . 386، ص1دي: المصدر السابق، جالنمازي الشاىرو 
 . 318-317ـ االمالي، ص 38
 . 319ـ الطوسي: االمالي، ص39
 . 319ـ الطوسي: االمالي، ص40
؛ ابن المطير الحمي: نياية 303، ص5ـ ينظر ذلك في. ابن النووي: المجموع في شرح الميذب )بيروت/د: ت(، ج42

؛ 182ـ 180، ص1(، ج2990، قم المقدسة/1رجائي، ط ـاإلحكام في معرفة اإلحكام )تحقيق: السيد ميدي ال
؛ سابق، سيد: فقو السنة )بيروت/د: 135(، ص2986، بيروت/4األلباني، محمد ناصر الدين: أحكام الجنائز )ط ـ

 . 559، ص2ت(، ج
 . 135ـ أحكام الجنائز، ص41
 . 295ـ رأس الحسين )تحقيق: السيد الجميمي، د: م/د: ت(، ص43
 . 5(، ص 1004لعاممي، عمي: جواىر التاريخ )قم المقدسة/ـ الكوراني ا44
ـ أبو القاسم عبد اهلل بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاىنشاه البغوي، ولد وسكن في بغداد من 45

، 24جىـ(. ينظر: الذىبي: سير أعبلم النببلء، 327عمماء الحديث المعروفين وثقو الكثير من العمماء توفي سنة )
 .  256ـ 446ص

 . 5؛ عمي الكوراني العاممي: المصدر السابق، ص450، ص24ـ الذىبي: سير أعبلم النببلء، ج46
 . 75، ص 2(، ج2988ـ ابن حنبل: العمل ومعرفة الرجال )تحقيق: وصي اهلل بن محمود عباس، بيروت/47
 . 22، ص 2(، ج2993ـ اإلمامة والسياسة )تحقيق: عمي شيري، قم المقدسة/48
 . 6، ص 27(، ج2987عمرعبد السبلم التدمري، بيروت/0ـ تاريخ اإلسبلم )تحقيق: د49
براىيم الزيني، راجعو: عبد القادر االرناؤوط، 50 ـ البداية والنياية)حققو واخرج أحاديثو وعمق عميو: ياسين محمد السواس، وا 

 .106، ص 22(، ج1007بشار عواد معروف، بيروت/0ود
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 ، وغيرىا من الصفحات. 3، ص21، ج97، ص22، ج11، ص8، ج151، ص7ياية، جـ البداية والن52
 . 295، ص 8ـ الطبري: المصدر السابق، ج51
، النجف 2ـ النسائي: خصائص أمير المؤمنين عمي ابن أبي طالب)كرم اهلل وجيو( )تحقيق: محمد ىادي االميني، ط ـ 53

 . 205(، ص2969االشرف/
 . 472ص ،5ـ الكامل في التاريخ، مج54
ـ عمرو بن الفرج الرخجي، واله المتوكل عمى مكة والمدينة المنورة وكان من المقربين لو، ثم سخط عميو واستصفى 55

 . 193، ص7: ، ج: شرح أصول الكافي)د: م/د: ت(. المازندرانيأموالو وبقى في بغداد إلى أن توفي. ينظر
 . 430، ص20ازي الشاىرودي: المصدر السابق، ج؛عمي النم193، ص7ـ المازندراني: المصدر السابق، ج56
. ()ـ عبد اهلل بن محمد بن داود الياشمي بن اترجة، من ندماء المتوكل المشيورين بالنصب والبغض لئلمام عمي57

قتل بيد عيسى بن جعفر وعمي بن زيد بن الحسين بالكوفة قبل موت المعتز بأيام ينظر. المفيد: اإلرشاد)تحقيق: 
 . 315)المحقق(، ص1، ىامش1جد: ت/د: م(، لبيت)عمييم السبلم( لتحقيق التراث، مؤسسة آل ا

 . 145ـ روضة الواعظين)قم المقدسة/د: ت(، ص58
 . 210ـ 229ص(، 2969/ـ عبد الوىاب: عيون المعجزات)النجف االشرف59
 . 145ـ النيسابوري: المصدر السابق، ص60
. ينظر. الفقراء، فالصعموك ىو الفقير الذي المال لو وجمعو صعاليك ـ خان الصعاليك: وىو المكان الذي ينزل بو62

 . 622، ص1ج، د: م/د: ت(، 1ط ـالطريحي: مجمع البحرين)تحقيق: احمد الحسيني، 
 . 146ـ 145صـ النيسابوري: المصدر السابق، 61
 . 96ـ 95، ص 4جمروج الذىب ومعادن الجوىر، ـ 63
بن موسى بن جعفر بن محمد بن عمي بن الحسين بن عمي بن أبي طالب)عمييم ـ أبو احمد موسى بن محمد بن عمي 64

السبلم(، لقب بالمبرقع ألنو كان يضع عمى وجيو برقعا"، أول من قدم من الكوفة إلى قم من السادات الرضوية. 
؛ محمد ميدي 1، ىامش66، ص76ىـ(. ينظر: المجمسي: المصدر السابق، ج156عرف بمبس السواد توفي سنة)
 . 13، ص2الحائري: المصدر السابق، ج

 . 4ـ-3، ص50ـ بحار األنوار، ج65
 . 104-101ص(، 2987ـ الراوندي: الدعوات )تحقيق: مدرسة اإلمام الميدي )عج(، قم المقدسة/66
ينظر. ابن منظور: لسان العرب ـ المقرعة: ىي خشبة يضرب بيا البغال والحمير وقيل كل ما قرع بو فيو مقرعة. 67

 . 164، ص8(، ج2987وت/)بير 
 ـ سورة التوبة، آية. 68
، 4طـالطوسي: تيذيب اإلحكام)تحقيق: سيد حسن الخرسان، تصحيح: الشيخ محمد االخوندي، . ـ ينظر69

؛ ابن المطير الحمي: مختمف الشيعة )تحقيق: لجنة التحقيق في مؤسسة النشر 309، ص8(، ج2965طيران/
 . 265، ص29؛ المجمسي: المصدر السابق، ج287، ص8(، ج2995قم المقدسة/اإلسبلمي، 

، 7(، ج2967، قم المقدسة/3ط ــ لبلستزادة حول ىذه المسائل ينظر. الكميني: الكافي )تحقيق: عمي اكبر الغفاري، 70
، 1؛ االربمي: كشف الغمة في معرفة األئمة )طـ 39-38، ص20، ج؛ الطوسي: تيذيب اإلحكام139-138ص

؛ االحسائي: عوالي الئالي العزيزية في األحاديث الدينية)تحقيق: سيد المرعشي، 260، ص3(، ج2985بيروت/
قم المقدسة/د: ت(، : قصص األنبياء )؛ الجزائري256-255، ص1ج(، 2983قم المقدسة/والشيخ مجتبى العراقي، 

 . 99ـ 98ص
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 . 30ـ سورة األنفال، آية 72
رشي، عم الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم(. اسمم قبل فتح مكة ـ أبو عبد اهلل العباس بن عبد المطمب الياشمي الق71

سنة. 86ىـ( وعمره 34واشترك في معركة حنين. كان الرسول )صمى اهلل عميو والو وسمم( يكرمو ويبجمو. توفي سنة )
يب، ينظر: ابن حجر العسقبلني: اإلصابة في تمييز الصحابة )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخط

 . 653-650، ص4ج(، 2959بيروت/
 . 95، ص 4ـ المسعودي: المصدر السابق، ج73
)تحقيق: جماعة  ()ـ عمدة عيون صحاح اإلخبار في مناقب إمام األبرار أمير المؤمنين عمي ابن أبي طالب74

 . 8ص (، 2986قم المقدسة/المدرسين، 
 . 219، ص3ـ ينابيع المودة، ج75
قادة المتوكل ومن المقربين لو واحد مرافقيو إلى دمشق، وقد تولى قتل المستعين بعد أن  ـ سعيد الحاجب وىو احد76

ىـ( ينظر: ابن عساكر: المصدر 158استتب األمر لممعتز، قاد الجيش ضد صاحب الزنج كان حيا" في سنة )
 0 542، ص21؛ الذىبي: سير أعبلم النببلء، ج339، ص12السابق، ج

؛ السيد الخوئي، أبو القاسم: معجم رجال الحديث )تحقيق: لجنة التحقيق، 295، ص5بق، جـ المجمسي: المصدر السا77
  0 216، ص26(، ج2993، د: م/5ط ـ

  0 19/د: م(، صـ التيجاني، محمد: ثم اىتديت)د: ت78
 . 290، ص3ـ االربمي: المصدر السابق، ج79
 . 257لحائري: المصدر السابق، ص؛محمد ميدي ا403ـ أبو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص80
، (2989قم المقدسة/ـ ينظر ذلك في. العموي: المجدي في انساب الطالبيين )تحقيق: الشيخ احمد الميدي الدامغاني، 82

، السيد أبو 200، ص50؛ المجمسي: المصدر السابق، ج193، ص7؛ المازندراني: المصدر السابق، ج251ص
 . 239، ص28القاسم الخوئي: المصدر السابق، ج

 . 257؛محمد ميدي الحائري: المصدر السابق، ص404ـ ابو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص81
 . 257؛محمد ميدي الحائري: المصدر السابق، ص404ـ ابو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص83 

 . 25ـ 24، ص41ـ بحار األنوار، ج84
 . 398، ص1في معرفة اإلحكام، ج ـ ابن المطير الحمي: نياية اإلحكام85
ـ أبو القاسم محمد بن عمي بن أبي طالب )عمييما السبلم( المعروف بابن الحنفية، كان احد رجال الدىر في العمم حتى 86

ىـ( ينظر. ابن خمكان: 82عد من الفقياء، معروفًا بالزىد والعبادة والشجاعة. توفي عمى أشير األقوال في سنة )
نباء أبناء الزمان)تحقيق: إحسان عباس، بيروت/وفيات األعيان و   . 273ـ269، ص4(، ج2970ا 

 . 336، ص1، ج(2996قم المقدسة/ـ الميانجي، عمي بن حسين: مواقف الشيعة )87
ر: المصدر السابق، ؛ ابن األثي406ـ 405ـ لبلستزادة حول ذلك ينظر. أبو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص88

 0 127، ص22؛ ابن كثير: المصدر السابق، ج46، ص6، ج469، ص5مج
ـ فدك: قرية بالحجاز بينيا وبين المدينة يومين وقيل ثبلثة، افاءىا اهلل تعالى عمى رسولو)صمى اهلل عميو والو وسمم( في 89

اىا بعد ىـ( صمحا"، وىي التي قالت السيدة فاطمة)عمييا السبلم( أن رسول اهلل)صمى اهلل عميو والو وسمم( نحمني7سنة)
، أن غصبت منيا ظمما" وعدوانا". ينظر: ياقوت الحموي: معجم البمدان )تحقيق: صبلح بن سالم المصراتي

 . 140-138، ص4، ج(2997بيروت/
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؛ 127، ص26(، ج2987ـ ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نيج الببلغة )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، بيروت/90
 . 120ـ 109، ص19المجمسي: المصدر السابق، ج 

؛ المغربي: شرح اإلخبار في فضائل األئمة 405ـ ينظر تفاصيل ذلك في. أبو الفرج األصفياني: مقاتل الطالبيين، ص92
؛ ابن األثير: المصدر 345، ص3األطيار)عمييم السبلم( )تحقيق: محمد الحسيني الميبلني، قم المقدسة/د: ت(، ج

 . 128ـ127، ص22در السابق، جابن كثير: المص؛ 48ـ46، ص6السابق، مج
 . 470، ص5ـ ابن األثير: المصدر السابق، مج91
( ومن ثقاتو وأصحابو وأصحاب والده اإلمام )ـ عمي بن جعفر اليماني البرمكي، وكيل اإلمام اليادي 93

أبو القاسم ". روى الكثير من األحاديث عن األئمة )عمييم السبلم(. ينظر. السيد (، كان فاضبل" مرضيا)العسكري
 . 313ـ328ص، 21، جالخوئي: المصدر السابق

(، 2984قم المقدسة/ـ الطوسي: اختيار معرفة الرجال)تحقيق: ميردماد، ومحمد باقر الحسيني، وسيد ميدي الرجائي، 94
 . 866، ص1ج

 . 866، ص1ـ اختيار معرفة الرجال، ج95
 . 19ـ سورة التكوير، آية96
المعروف بابن السكيت، من خيرة عمماء المغة والنحو، ومن جيابذة عموم القرآن والشعر  ـ أبو إسحاق يعقوب بن إسحاق97

ىـ( عمى يد جبلوزة المتوكل. 144ورواية اإلخبار. كان مؤدبا" لممنتصر والمعتز والمؤيد أبناء المتوكل. قتل سنة)
 العبليمي وعبد الستار احمد فراج، )تحقيق: عمي ىبللي، مراجعة: عبد اهللينظر. الزبيدي: طبقات النحويين والمغويين

 . 104ـ101ص(، 2996الكويت/
كانت لو مساىمات في مختمف الجوانب في عيده  ()ـ أبو ىمدان قنبر بن حمدان، كان من اقرب الناس لئلمام عمي98

 . 255-245، ص5الشريف. استشيد عمى يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. ينظر. الطبري: المصدر السابق، ج
 . 264، ص50المجمسي: المصدر السابق، جـ 99

 . 15، ص6ـ ابن األثير: المصدر السابق، مج200
 . 211-212ـ ابن عبد الوىاب، المصدر السابق، ص202
 . 104، ص22ـ ابن كثير: المصدر السابق، ج201
 . 106، ص22ـ البداية والنياية، ج203
(، 2944، حيدرأباد الدكن/1ىبي: دول اإلسبلم)ط ـ ؛الذ294، ص8ـ ينظر ذلك في. الطبري: المصدر السابق، ج204

 . 335(، ص 2951؛السيوطي: تاريخ الخمفاء )تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاىرة/208، ص8ج
 . 18، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج294، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج205 

 . 18، ص6ألثير: المصدر السابق، مج؛ ابن ا294، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج206
 . 214، ص 4ـ المسعودي: المصدر السابق، ج207
ـ أبو الحسن عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان، واسم خاقان النظر بن موسى بن مسمم بن صبيح. وزير المتوكل كما تولى 208

داد )دراسة وتحقيق: مصطفى عبد ىـ( ينظر. ابن النجار: ذيل تاريخ بغ163ىـ( توفي سنة )156الوزارة لممعتمد سنة)
 . 258ـ257، ص1(، ج2997، بيروت/1القادر عطا، ط ـ 

؛ ابن كثير: المصدر 17، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج291-292، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج209
 . 103، ص22السابق، ج

 . 291، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج220
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 . 30، ص6لسابق، مجـ ابن األثير: المصدر ا222
 . 214، ص4ـ مروج الذىب، ج221
؛ ابن كثير: 30، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج297ـ295، ص8ـ ينظر: الطبري: المصدر السابق، ج223

 . 103، ص22المصدر السابق، ج
 . 21ـ 2ـ ينظر أوال" ـ سياسة المتوكل عمى اهلل اتجاه العمويين وأتباعيم، ص224
 . 25ـ  24ثا" ـ سياسة المنتصر باهلل اتجاه العمويين وأتباعيم، صـ ينظر ثال225
ـ أبو جعفر أبي عصيدة احمد بن عبد اهلل بن ناصح بن بمنجر الكوفي البغدادي، من ابرز عمماء النحو بارعا" في 226

المصدر السابق،  ىـ( ينظر. الزبيدي:173القراءة والحديث، عمل مؤدبا" لممنتصر والمعتز ابني المتوكل. توفي سنة )
 . 104ص

 . 348ـ السيوطي: المصدر السابق، ص227
 . 38، ص1أبو الفداء: المصدر السابق، ج؛ 472ـ470، ص5ـ ابن األثير: المصدر السابق، مج228
 . 39، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج128، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج229
 . 190، ص1، ج(2982دمشق/ىمموت ريتر، ـ الصفدي: الوافي بالوفيات )تحقيق: 210
 . 397ـ396، ص45؛ المجمسي: المصدر السابق، ج318صالطوسي: االمالي،  ـ212
 . 100، ص2، ج(2913بيروت/ـ روضات الجنات في أحوال العمماء والسادات )تحقيق: أسد اسماعيميان، 211
 . 128، ص8ـ تاريخ األمم والمموك، ج213
؛ السيوطي: المصدر 237، ص4؛ المسعودي: المصدر السابق، ج110، ص8بق، جـ الطبري: المصدر السا214

 . 356السابق، ص
 . 40، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج238، ص4ـ المسعودي: المصدر السابق، ج215 

 . 257ـ محمد ميدي الحائري، ص216
 . 238، ص4ـ المسعودي: المصدر السابق، ج217
، قياس المساحة، والميل يساوي أربعة آالف ذراع ميبل". ينظر: ابن منظور: المصدر السابقـ ميبل": وىو من أدوات 218

 . 86ص، 3ج
  0 447، ص1جـ ابن شيراشوب: المصدر السابق، 219
 . 40، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج238، ص4ـ المسعودي: المصدر السابق، ج230
 . 126، ص49ـ المجمسي: المصدر السابق، ج232
ـ أبو يوسف يعقوب بن حماد االنباري السممي، كان ثقة صدوقًا حتى عد من أصحاب األئمة الرضا والجواد واليادي 231

)النجف )عمييم السبلم( لو كثير من الكتب منيا كتاب البداء وغيره من الكتب. ينظر. ابن داود: رجال ابن داود 
 . 57، ص3ابق، ج؛ أغا بزرك الطيراني: المصدر الس106(، ص2971االشرف/

، (2983، بيروت/3ط ـ؛ الطيراني، أغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة )106ـ ابن داود: المصدر السابق، ص233
 . 57، ص3ج

ـ صالح بن عمي لم يرد عنو سوى انو كان واليا" عمى المدينة المنورة وبعد تسمم المنتصر باهلل الخبلفة عزلو عنيا. 234 
 . 120، ص50؛المجمسي: المصدر السابق، ج110، ص8در السابق، جينظر. الطبري: المص
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ـ أبو عبيد اهلل عمي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عمي بن عبد اهلل بن العباس بن عبد المطمب 235
ري: المصدر الياشمي القرشي، كان من خيرة رجال بني العباس، واله المنتصر باهلل عمى المدينة المنورة. ينظر. الطب

 . 337، ص20؛ الخطيب البغدادي: المصدر السابق، ج128، ص8السابق، ج
 . 4، ص6؛ ابن األثير: المصدر السابق، مج128، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج236 

يزيد بن محمد بن الميمب بن المغيرة بن حرب، عد من األدباء والشعراء المميزين في عصره، قدم من البصرة إلى ـ 237
 . 349، ص24. ينظر. الخطيب البغدادي: المصدر السابق، جغداد ونادم المتوكلب
 . 238، ص4المسعودي: المصدر السابق، جـ 238
 . 250-249ـ النزاع والتخاصم، ص 239
 . 318ـ الطوسي: االمالي، ص240
لو مكانة كبيرة عند الخمفاء  ـ إسرائيل بن زكرياء الطيفوري، كان طبيب الفتح بن خاقان ومن أشير األطباء في عصره،242

جبلء القواد. ينظر. الصفدي:  والمموك، ومن المقربين لممتوكل حتى انو أذا جاء لو يكون موكبو كموكب األمراء وا 
 . 9، ص9المصدر السابق، ج

حجام المصاص، واحتجم طمب الحجامة إذا احتجم من الدم ومنيا المحجمة وىي 241 ـ حجامة: من الحجم وىو المص وا 
، 21آللة التي يحجم فييا دم الحجامة بقيام الحجام بمص دم المحتجم ينظر. ابن منظور: المصدر السابق، جا

 . 227-226ص
، 7ـ المشراط: ىو المبضع، والمشراط والمشرطة اآللة التي يشرط بيا الحجام ينظر. ابن منظور: المصدر نفسو، ج243 

 . 331ص
؛ الخطيب البغدادي: 237-235، ص4المسعودي: المصدر السابق، ج ؛128، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج244

 . 120، ص22؛ ابن كثير: المصدر السابق، ج210، ص1المصدر السابق، ج
 . 10، ص 28ـ الذىبي: تاريخ اإلسبلم، ج245
 . 169، ص138-130، ص8ـ الطبري: المصدر السابق، ج246
 . 9، ص9ـ الصفدي: المصدر السابق، ج247

 
 -ادر والمراجع: قائمة المص

 * القرآن الكريم
  -أوال": المصادر األولية:  
 م(:2132ىـ/630ت ابن األثير، عز الدين أبو الحسن بن أبي الكرم الجزري) *
 م(. 2995ىـ/ 2425ـ الكامل في التاريخ )تحقيق: عمي شيري، دار صادر، بيروت، 2

 القرآن العاشر اليجري/السادس عشر الميبلدي(: ـ  * االحسائي، ابن أبي جميور محمد بن عمي بن إبراىيم )ت في
( قم ـ عوالي الؤللي العزيزية في األحاديث النبوية )تحقيق: سيد المرعشي والشيخ مجتبى العراقي، دار سيد الشيداء)1

 م(.  2983ىـ/2404المقدسة، 
 م(: ـ2193ىـ/693*االربمي، عمي بن عيسى )ت 

 م(. 2985ىـ/2405بيروت، ، 1ط ـ يم السبلم( )ـ كشف الغمة في معرفة األئمة )عمي3
 م(: ـ2103-2238ىـ/ 600-533* ابن البطريق الحمي، يحيى بن الحسن بن الحسين )ت 
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( )مؤسسة النشر اإلسبلمي ـ عمدة عيون صحاح األخبار في مناقب أمام األبرار أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب )4
 م(. 2986ىـ/2407عممية، قم المقدسة، التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة ال

 م(:2317-2161ىـ/718-662*ابن تيمية الحراني، أبو العباس احمد بن عبد الحميم )ت 
 السيد الجميمي، د: ت/د: م(. 0ـ رأس الحسين )تحقيق: د5

 م(: ـ 2702ىـ/2221* الجزائري، السيد نعمة هلل )ت 
 ت(.  قصص األنبياء )عمييم السبلم( )قم المقدسة/د: -6
 م(: ـ2448ىـ/851* ابن حجر العسقبلني، أبو الفضل احمد بن عمي )ت   
 (. 2959ىـ/2379ـ اإلصابة في تمييز الصحابة )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، 7
 م(. 2984ىـ/2404ـ تيذيب التيذيب )بيروت، 8

 م(: ـ2158ىـ/656 )ت * ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن ىبة اهلل
 م(. 2987ىـ/2407ـ شرح نيج الببلغة )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار الجيل، بيروت، 9

 * الحمي، الحسن بن سميمان )ت القرن التاسع اليجري/القرن الخامس عشر الميبلدي(: ـ
 م(. 2950ىـ/2370ـ مختصر البصائر )نشر: المطبعة الحيدرية، النجف االشرف، 20
 م(: ـ 855ىـ/ 142*ابن حنبل، أبو عبد اهلل احمد بن حنبل )ت   
 م(. 2988ىـ/2408وصي اهلل بن محمود عباس، بيروت، 0ـ العمل ومعرفة الرجال )تحقيق: د22
 ـ مسند اإلمام احمد بن حنبل )مؤسسة قرطبة، بيروت/د: ت(. 21
 م(: ـ2070ىـ/463*الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن عمي بن ثابت )ت   
 م(. 2997ىـ/2427ـ تاريخ بغداد أو مدينة السبلم )تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت/ 23
 م(: ـ 2122ىـ/682*ابن خمكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر )ت   
نباء أبناء الزمان )تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، 24  م(. 2970ىـ/2390ـ وفيات األعيان وا 

 م(: ـ2304ىـ/707*ابن داود، تقي الدين الحمي )ت 
 م(. 2971ىـ/2391ـ الرجال )طبع: المطبعة الحيدرية، 25

 م(: ـ2347ىـ/748*الذىبي، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن احمد عثمان )ت 
 م(. 2993ىـ/2423ـ تاريخ اإلسبلم )تحقيق: شعيب االرناؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 26
 م(. 2987ىـ/2407عبدالسبلم التدمري، بيروت، 0ـ سير إعبلم النببلء )تحقيق: د27

 م(: ـ  2277ىـ/573* الراوندي، قطب الدين أبي الحسين سعيد بن ىبة اهلل )ت 
 ـ الدعوات )تحقيق: مدرسة اإلمام الميدي )عجل اهلل تعالى فرجو الشريف(، طبع: مطبعة أمير، قم المقدسة،28

 م(. 2987ىـ/2407
 م(: ـ  2289ىـ/ 379*الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن )ت

 م(. 2973ىـ/2393، دار المعارف، القاىرة، 1ـ طبقات النحويين والمغويين )تحقيق: مجمد أبو الفضل إبراىيم، ط ـ29
 م(: ـ  2691ىـ/ 922*السيوطي، جبلل الدين عبد الرحمن )ت

 م(. 2951ىـ/2372مد محي الدين عبد الحميد، مطبعة منير ومطبعة السعادة، القاىرة، ـ تاريخ الخمفاء )تحقيق: مح10
 م(. 2291-2095ىـ/ 588-489* ابن شير أشوب، محمد المازندراني )ت 

 ـ مناقب آل أبي طالب )عمييم السبلم( )تحقيق: نخبة من العمماء، بيروت/د: ت(. 12
 م(: ـ 2361ىـ/764*الصفدي، صبلح الدين خميل بن أيبك )ت 
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 م(. 2982ىـ/ 2402ـ الوافي بالوفيات )تحقيق: ىمموت ريتر، دمشق، 11
 م(. 2193-2150ىـ/693-648*ابن طاووس الحمي، غياث الدين عبد الكريم بن احمد بن موسى )ت 

 ( )تحقيق: السيد تحسين آل شبيب الموسوي، قم المقدسة،ـ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عمي ) 13
 م(. 2998ىـ/2428

 م(: ـ911ىـ/320*الطبري، أبو جعفر بن محمد بن جرير )ت 
ـ تاريخ األمم والمموك )تحقيق وتعميق: األستاذ. عمي مينا، منشورات: مؤسسة االعممي لممطبوعات، 14

 م(. 2998ىـ/2428
 م(: ـ2647ىـ/2085*الطريحي، فخر الدين بن محمد )ت 

 احمد الحسيني، نشر: مكتبة الثقافة اإلسبلمية، د: ت/د: م(. ـ مجمع البحرين )تحقيق: السيد 15
 م(. 2067ىـ/460* الطوسي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن )ت 

 م(. 2984ىـ/2404ـ اختيار معرفة الرجال )تحقيق: ميردماد، ومحمد باقر الحسيني، وسيد ميدي الرجائي، قم المقدسة 16
 م(. 2994ىـ/2426سبلمية ـ مؤسسة البعثة، قم المقدسة، ـ االمالي )تحقيق: قسم الدراسات اإل17
، قم المقدسة، 4ج )تحقيق: سيد حسن الخرسان، تصحيح: الشيخ محمد االخوندي، ط ـ20ـ تيذيب اإلحكام، 18

 م(. 2965ىـ/2385
 * عبد الوىاب، حسين )ت القرن الخامس اليجري/القرن الحادي عشر الميبلدي(: ـ

: المكتبة الحيدرية، نشر: محمد كاظم الشيخ صادق الكتبي، النجف االشرف، ـ عيون المعجزات )طبع19
 م(. 2949ىـ/2369

 م(: ـ2275ىـ/570*ابن عساكر، أبو القاسم عمي بن ىبة اهلل الشافعي )ت 
 م(. 2994ىـ/2425ـ تاريخ مدينة دمشق )تحقيق: عمي شيري، دار الفكر لمطباعة، بيروت، 30

 عمي بن محمد )ت القرن الخامس اليجري/القرن الحادي عشر الميبلدي(: ـ* العموي، عمي بن محمد بن 
(، نشر: المجدي في انساب الطالبين )تحقيق: الشيخ احمد الميدوي الدامغاني، طبع: مطبعة سيد الشيداء) -32 

 م(.  2989ىـ/2409مكتبة آية اهلل العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، 
 م(: ـ2331ىـ/731بن إسماعيل )ت  * أبو الفداء، عماد الدين

 المختصر في أخبار البشر )دار المعرفة، بيروت/د: ت(.  -31
 م(: ـ 966ىـ/356*ابو الفرج األصفياني، عمي بن الحسين )ت 

 م(.  2989ىـ/ 2409، دار الفكر، بيروت، 1األغاني )تحقيق: سمير جابر، ط ـ  -33
 (. م 1009ىـ/ 2419مقاتل الطالبين )بيروت،  -34

 م(: ـ  889ىـ/176*ابن قتيبة الدينوري، ابو محمد عبد اهلل بن مسمم )ت 
 م(.  2993ىـ/2423اإلمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخمفاء )تحقيق: عمي شري، قم المقدسة،  -35

 م(: ـ 2877ىـ/ 2194* القندوزي الحنفي، الشيخ سميمان بن إبراىيم )ت 
، دار األسوة لمطباعة، بيروت، 1)سيد عمي جمال اشرف الحسيني، ط ـ  ـ ينابيع المودة لذوي القربى 36

 م(. 2996ىـ/2426
 م(: ـ2361ىـ/764* الكتبي، محمد بن شاكر)ت 

، ـ 4م، ج2973ىـ/2393فوات الوفيات والذيل عمييا )تحقيق: د. إحسان عباس، مطابع دار صادر، بيروت، ت -37
 م(. 2974ىـ/2394
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 م(: ـ2371ىـ/774ابو الفداء إسماعيل بن عمر )ت * ابن كثير، عماد الدين 
براىيم الزيني، راجعو: عبد القادر االرناؤوط، 38 ـ البداية والنياية )حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: ياسين محمد السواس وا 

 م(. 1007ىـ/2417بشار عواد معروف، بيروت،  0ود
 م(: ـ940أو  939ىـ/319أو  318بن إسحاق الرازي )ت * الكميني، ثقة اإلسبلم الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب 

 م(. 2967ىـ/2387، قم المقدسة، 6ـ الكافي )تحقيق: عمي اكبر الغفاري، ط ـ 39
 م(: ـ2678ىـ/ 2089* المازندراني، محمد صالح )ت 

 0شرح أصول الكافي )د: م /د: ت( -40
 م(: ـ2700ىـ/ 2222*المجمسي، العبلمة محمد باقر )ت 

 م(. 1002ىـ/ 2412ر األنوار )بيروت، ـ بحا42
 * مجيول، مؤلف: ـ

 0عبد العزيز الدوري، وعبد الجبار المطمبي، د: ت /د: م(0أخبار الدولة العباسية )تحقيق: د -41
 م(: ـ956ىـ/346* المسعودي، أبو الحسن عمي بن الحسين )ت 

 0م(1005ىـ/2415، بيروت،  مروج الذىب ومعادن الجوىر )تحقيق وتعميق: سعيد محمد المحام، -43
 م(: ـ2315ىـ/716* ابن المطير الحمي، العبلمة الحسين بن يوسف )ت 

مختمف الشيعة )تحقيق: لجنة تحقيق مؤسسة النشر اإلسبلمي، نشر وطبع: مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة  -44
 0م(2991ىـ/2421، قم المقدسة، 6المدرسين، ط ـ 

، قم 1معرفة اإلحكام )تحقيق: السيد ميدي الرجائي، نشر وطبع: مؤسسة اسماعيميان، ط ـ نياية اإلحكام في  -45
 0م(2990ىـ/2420المقدسة، 

 م(: ـ 970ـ  871ىـ/ 360ـ  159* المغربي، نعمان بن محمد التميمي )ت 
 (. شرح اإلخبار في فضائل األئمة األطيار )تحقيق: محمد الحسيني الميبلني، قم المقدسة، د: ت -46

 م(: ـ2011ىـ/423*المفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العبكري البغدادي )ت 
 اإلرشاد )تحقيق: مؤسسة آل البيت )عمييم السبلم( لتحقيق التراث، قم المقدسة/د: ت(.  -47

 م(: ـ 2447ىـ/845*المقريزي، تقي الدين احمد بن عمي )ت 
 0)تحقيق: السيد عمي عاشور، د: ت /د: م(ـ النزاع والتخاصم بين أمية وبني ىاشم  48

 م(: ـ2322ىـ/722* ابن منظور، جمال الدين محمد بن بكر مكرم )ت 
 م(. 2985ىـ/2405لسان العرب المحيط، )دار صادر، بيروت،  -49

 م(: ـ2144ىـ/641* ابن النجار، البغدادي )ت 
ع ونشر: دار الكتب العممية، بيروت، ذيل تاريخ بغداد )دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طب -50

 0م(2997ىـ/2427
 م(: ـ 925ىـ/ 303* النسائي، أبي عبد الرحمن احمد بن شعيب الشافعي )ت 

)تحقيق: محمد ىادي االميني، المطبعة  )ـ خصائص أمير المؤمنين عمي ابن أبى طالب )كرم اهلل وجيو() 52
 م(.  2969ىـ/ 2388الحيدرية، النجف االشرف، 

 م(: ـ2106ىـ/676ابن النووي، محي الدين )ت * 
 0المجموع في شرح الميذب )طبع: دار الفكر، بيروت/د: ت( -51

 م(: ـ2224ىـ/508*النيسابوري، محمد بن الفتال )ت 
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 0روضة الواعظين )تحقيق: سيد محمد ميدي حسن الخرسان، نشر: منشورات الرضي، قم المقدسة، د: ت( -53
 م(: ـ 2138ىـ/616الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت  * ياقوت الحموي، شياب

 0م(2997ىـ/2428معجم البمدان )تحقيق: صبلح بن سالم المصراتي، دار الفكر، بيروت،  -54
 ثانيًا/ المراجع الحديثة: ـ

 * األلباني، محمد ناصر الدين: ـ
 0م(2996ىـ/2426، بيروت، ، دار الفكر، نشر: المكتبة اإلسبلمية4إحكام الجنائز )ط ـ  -55

 * التيجاني، محمد: ـ
 0ثم اىتديت )د: ت /د: م( -56

 * الحائري، محمد ميدي: ـ
 ، النجف االشرف/د: ت(. 5ـ شجرة طوبى )طبع ونشر: المكتبة الحيدرية، ط ـ  57

 *الحسني، السيد ىاشم معروف: ـ
 0من وحي الثورة الحسينية )دار العمم، بيروت/د: ت( -58

 م(: ـ2895ىـ/2323نساري، الميرزا محمد باقر )ت * الخوا
 م(. 2970ىـ/2390ـ روضات الجنات في أحوال العمماء والسادات )تحقيق: أسد اسماعيميان، بيروت، 59

 م(: ـ2992ىـ/2422* الخوئي، آية اهلل العظمى السيد ابو القاسم )ت 
 0م(2993ىـ/2423، د: م، 5قيق، ط ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة )تحقيق: لجنة التح -60

 * سابق، سيد: ـ
 0فقو السنة )نشر: دار الكتاب العربي، بيروت/د: ت( -62

 * الشاىرودي، عمي النمازي: ـ
 0م(2999ىـ/2429مستدرك سفينة البحار )نشر: مؤسسة النشر اإلسبلمي لجماعة المدرسين، قم المقدسة،  -61

 * الصافي، لطف اهلل: ـ 
ألمان من الضبلل واالختبلف )تحقيق: محمد الحسيني الميبلني، طبع: الطبعة العممية، قم المقدسة، أمان ا -63

 0م(2977ىـ/2397
 م(: ـ2011ىـ/423*الطيراني، أغا بزرك )ت 

 م(. 2983ىـ/2403الذريعة إلى تصانيف الشيعة )نشر: دار األضواء، بيروت،  -64
 *الكوراني، الشيخ عمي العاممي: ـ 

 0م(1004ىـ/2414اىر التاريخ )قم المقدسة، ـ جو  65
 * الميانجي، عمي بن حسين: ـ

 م(.  2996ىـ/ 2426ـ مواقف الشيعة )قم المقدسة،  66
 م(: ـ 2924ىـ/2333* النوري، الميرزا حسن بن الميرزا محمد تقي )ت 

 0م(2987ىـ/2407يروت، مستدرك الوسائل )تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت)عمييم السبلم( إلحياء التراث، ب -67
 
   
 
 


