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 السداعج بكمية الجراسات اإلندانية التاريخ اإلسالمي أستاذ

 فتفهشا األشخا -جامعة األزهخ 
إن سيادة األمنغ منغ أهنع عػامنت اسنتاخار األمنع ونهػونها  ووجنػد الرنخاعات 

مننغ  ت تمننظ الرننخاعات مننغ جاننن  الجولننة أمنننيننر خ عمننا هننحا األمننغ  سننػا   ا
نن لمفننتغ  اجانن  أهمهننا  األمننخ الننحع يننر خ عمننا اسننتاخار األووننا   ويخمنن   خ  

واالوننننننصخابات   تتننننننجاعا عمننننننا الجولننننننة السحننننننغ بكا ننننننة أنػاعهننننننا الدياسننننننية  
ا الجيشية  ويشعكذ ذلظ عما شعبها.  واالقترادية  واالجتساعية  وأيز 

عمننا مػاجهننة تمننظ األزمننات الشاشنن ة عننغ عننجم وقننج ترننبد الجولننة درننخ قننادرة 
 االستاخار   رترجى لتمظ األزمات مجسػعات مغ الستصػعرغ لحمها.

ن مغ إ ارة الذكػك حػلهع  والطشػن  رهع حػل النجوا   وقج ال يدمع الستصػعػ 
التي جعمتهع يترجون لمعابثرغ  وال أحج يدتصي  حتا بعج البحث والتحخع أن 

ن يشفي أو ير ج إن  انت  ادايتهع شربة منغ ورا   عمهنع هنحا  أو أن لهنع أدخاو 
 ومشا   أخخى.

ولهنننحا  مننن   و ننني محاولنننة لتارننني الحانننا     نننان هنننحا البحنننث  النننحع يتشننناول 
غينناع عػامننت األمننغ واالسننتاخار  نني الجولننة اللباسننية مننغ خننالل أحننجاث عننام 

م  ومنننننا تختننننن  عمنننننا هنننننحا منننننغ ضهنننننػر السفدنننننجيغ  ومحننننناوالت 826هنننننن/102
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  والبحنننث  ننني أهنننجاف م845هنننن/ 132حتنننا عنننام  غ الترنننجع لهنننعالستصنننػعر
 الستصػعرغ مغ ورا  قيامهع بحلظ.

 الكمسات السفتاحية:

نن -الشهنني عننغ السش ننخ  –األمننخ بننالسعخوف   –السصػعننة  -الليننارون  –صارالذ 
 الفتػة. –الشدا  برغ األخػيغ 
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Search summary 

Mutawah Baghdad in the face of the fury and 
rulers (201-231h / 816 - 845 m) 

Preparing the researcher 

Fatima Zahra Abdul Aziz Faraj Abu Al-Anin 

Associate Professor of Islamic History, School of 

Humanities Al-Azhar University - Tafhanna Al-

Honors 

  The sovereignty of security is one of the most 
important factors for the stability and advancement of 
nations, and the existence of conflicts affects this 
security, whether those conflicts by the state or by its 
people, which affects the stability of the situation and 
creates opportunities for sedition and unrest. , Social, 
and also religious, and it is reflected on its people. 

  The State may be unable to cope with those crises 
resulting from instability, which are addressed by groups 
of volunteers to resolve them. 

  The volunteers may not be able to raise doubts about 
them, and think about the motives that led them to 
confront the attackers, and no one can even after the 
search and investigation to deny or confirm whether the 
purpose of good from behind this, or have other 
purposes and benefits. 

  All this, in an attempt to investigate the facts, was the 
study, which deals with the absence of factors of security 
and stability in the Abbasid state through the events of 
201/816 AD, and the consequent appearance of spoilers, 
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and attempts by volunteers to address them, and 
research the objectives of volunteers from doing so. 

key words: The commandment of virtue - and the 

prohibition of vice - Shatar - caliber - Mutawa - conflict 
between the brothers - bully. 
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 السقدمة
إن العسننت عمننا اسننتاخار الننبالد بتننػ رخ األمننغ واألمننان لمخعيننة لهننػ مصمنن      

كت أمة تشهس  و ت دولة تتأسذ  و ت خميفة يحكع  ويتنأتا ذلنظ منغ تنػا خ 
 الػسا ت التي ت فت إيجاد األمغ  والازا  عما  ت مدببات الخػف.

جم وغينننننناع األمننننننغ  وغينننننناع مدنننننن ػلي  يننننننردع إلننننننا حننننننجوث الخمننننننت  وعنننننن    
لإلخنالل بنناألمغ   ولنحا   ننن  أحيان نا إذا سنعا أحنج االسنتاخار  وضهنػر الفدناد 

أو إشنناعة الفػوننا  مدننتاال  غيننناع الخقابننة   نننن الشننناس يأخننحون عمننا ينننج   
  األول ويّتحنننجون ونننج   وذلنننظ مثمسنننا حنننجث  ننني بانننجاد  ننني العرنننخ اللباسننني

نننن ن مننننغ ػعنننػ ر عمنننا أهنننت باننننجاد   ت نننات  الستصصاحرشسنننا تعنننجى الفدنننا  والذ 
شاس  وهحا الحجث هػ مػوػ  أخيارها لرج هحا الفدػ   و ف األذى عغ ال

نننبانننجاد مصػعنننة بحنننث   -826هنننن/132-102صار والحكنننام " ننني مػاجهنننة الذ 
 م"(.845

  أولهنننال الحنننجيث عنننغ ضننناهخة عشا نننخج اشنننتست البحنننث عمنننا عنننجة وقننن      
يتعم  بهع منغ اريغ والذصار مغ حرث الشذأة والت ػيغ  ومعخ ة جسي  ما اللي  

أخالقهع ومباد هع  ولباسهع  ومداكشهع  وجيذهع  وسنالحهع  و نحلظ الحنجيث 
عنننغ األسنننباع التننني أدت إلنننا ضهنننػرهع  ومشهنننال الشننندا  بنننرغ األخنننػيغ األمنننرغ 
والسأمػن  وقج َبع ج البحنث عنغ اإلسنهاع  ني قزنية هنحا الشندا   لػجنػد العجينج 

أخنننخى  اتشننناول البحنننث  أسنننباب  الجراسنننات التننني تتشاولننن    نننحلظ  السخاجننن  و منننغ 
نن صار   ذننا  الجشننج وخيننانتهع  وتننخدع األووننا  االقترننادية  نني لطهننػر الذ 

باننجاد  وخمننػ باننجاد مننغ وجننػد الحنناكع  و خاليننة أهننت باننجاد ألسننخة بشنني سننهت  
اريغ والذننصار ونسغ أ نخاد الجننير  واقترنخت  ني هننحا واسنتعانة الخمفنا  باللي ن
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والذننصار  نني الحننخوع التنني خاوننها جننير اريغ العشرننخ عمننا ذ ننخ دور اللي نن
 .ج السأمػن األمرغ و

 ننننع تشننننناول البحننننث الحنننننجيث عننننغ أسنننننباع ضهننننػر السصػعنننننة  والتننننني          
اشننتسمت عمننال تصبرنن  أوامننخ الذننخيعة  والننجعػة إلننا األمننخ بننالسعخوف والشهنني 
عننننغ السش ننننخ  وحمننننػل الكننننيع الجيشيننننة محننننت العرننننبيات الابميننننة  ووجننننػد الفتننننػة 

التي تع تػضيفها هشا  ي هحا البحث مغ مشصمن  اسنتعسال مرنصمد والفتيان  و 
ا  نني الاننخن الثالننث الهجننخع/ التاسنن   الفتننػة  بسعشننا  اإليجننابي الننحع  ننان سننا ج 
السنيالدع   حساينة اإلخنػان والنج ا  عنشهع   قبنت أن يتحنػل ماندى السرننصمد 
   ننني الانننخن الخابننن  الهجنننخع/ العاشنننخ السنننيالدع إلنننا معشنننا النننحم  المرػ نننية

 وإلحا  األذى بالشاس.

 م826هننن/102 ننحلظ تشنناول البحننث الحننجيث عننغ تفرننرت مننا حننجث  نني      
  منغ ترنجع السصػعنة لمذنصار والحكنام منغ خنالل م845هن/132وحتا عام 

أحسننننج بننننغ نرننننخ "   ننننع حخ ننننة "سننننهت بننننغ سننننالمة"و "خالننننج الننننجريػش"حخ تنننني 
وأخرننخ ا   ترغ   الذننب  واالخننتالف بننرغ الحننخ    سننا تشنناول البحننث أوجنن"الخداعنني

نن لحخ ننة السصػعننة  وأعانن  ذلننظ خاتسننة البحننث   ننع قا سننة  اتشنناول البحننث تاريس 
 السرادر والسخاج  التي تع االعتساد عمرها.

 وهللا مؼ ورء القرد،، وهؽ يهدي الدبيل..
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 يف مواجهة الشطار واحلكامبغداد مطوعة 

 م(645 –616هـ/231 –201)

سننرجنا   وهننػ أول مصمنن  شمبنن  تحارنن  األمننغ هننػ أول مصالنن  األمننع إن
ًِّ  ل  "   حرنث قناللوجنت إبخاليع عمي  الدنالم منغ ع عند لاَا اْبلَدَلَآ ن ْْ َ ذ ِّ اْجعَل   (2 "َرب 

سنيادة األمنغ عمنا  كسا حث الشبي   ما ع عمين  وعمنا هلن  و نحب  وسنمع(
ل   قرننتيننرمغال ع ال يننرمغ  وع   ووع ال يننرمغ ننف األذى  نني حجيثنن ل "و 

 .(1 "ل الحع ال يأمغ جار  بػا ا قال ؟ا رسػل عومغ ي

  إذ ال بج مغ م عما أن يدػد األمغ  ي األوشانإذن  اج حخص اإلسال
 سننغ دوننن  تختننت   تننػا خ  لمفننخد والسجتسنن  حتننا تدننتكيع الحينناة الجيشيننة والجنرػيننة

 السػازيغ وال يدتصي  الفخد تأدية ما عمي  مغ واجبات لجيش  ودنيا .

    سا أن تعصرمهاالذخيعة اإلسالمية الحجود جدت ل    اج حمغولتػ رخاأل
مغ العػامت السداعجة ل ت مغ تدػل لن  نفدن  اإلقنجام عمنا  عنت يحرن  الدنػ  

إلياننناف هنننحا الدنننػ  وذلنننظ األذى إال  واألذى بالخعينننة  وال تجنننج الخعينننة سنننبيال  
ث  ني والسفدجيغ  وهنحا منا حنجباالتحاد وج   فيزخبػن عما أيجع الفاسجيغ 

                                                           

 (.35سػرة إبخاليع  اآلية   (2 
البخارع  دمحم بغ إسساعرت إبغ إبخاليعل  حيد البخارع. تحار ل محسنػد الشنػاوع/ دمحم ( 1 

هنن   تناع 2376ة السكخمنة  أبػ الفزت إبنخاليع/ دمحم خفناجي. مكتبنة الشهزنة الحجيثنة  مكن
". وهننح  الصبعننة األحاديننث 20ص 9  ص8األدع  بنناع إ ننع مننغ ال يننأمغ جننار  بػا انن   ج

  رها درخ مخقسة.
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غيناع الخقابنة والخقرن   (1 والذنصار (2 اللينارون حرث استات   م826/ هن102
انننجاد حرش نننح منننغ يترنننجى لهنننع سنننػى  ننني بانننجاد   هننناجسػا أهمهنننا  ولنننع يػجنننج بب

ول ننغ قبننت الخننػض  نني تمننظ الحاد ننة مػوننػ  البحننث  مننغ أهمهننا  (3 صػعننةالس
عننت إلننا ور ننج األسننباع التنني د  ن ارو يشبانني معخ ننة مننغ هننع الذننصار واللي نن

 .هعمعخ ة األسباع التي أدت إلا ضهػر مغ هع السصػعة  و ضهػرهع  و حلظ 

                                                           

والننحهاع  نني األرض  والعرننخ جسنن  عننا خ وهننػ  الليننارونل رجننت عيننارل  ثرننخ السجنني  (2 
. الشذنننيو  وهنننػ منننجح وذم  فيانننالل دنننالم عيننننار أع نذنننيو  ننني الصاعنننة أو  ننني السعرننننية

الخازى  دمحم بغ أبا بكخ بغ عبج الاادرل مختار الرنحاح. تحارن ل محسنػد خناشخ  مكتبنة "
ابننغ مشطننػر  دمحم بننغ مكننخم األ خياننا / 294  ص 2م  ج2995هننن/2425لبشننان  برننخوت  

 .613ص  611  ص4  دار  ادر  برخوت  د . ت  ج 2السرخعل لدان العخع  ط
شخ معشننا ل أننن  أخننح  نني نحننػ خبث ننا  و ننالن شنناالذننصارل الذنناشخل هننػ الننحع أعيننا أهمنن   (1 

لدنننان العنننخع   ابنننغ مشطنننػرل/ 241ص   2  جالنننخازىل مختنننار الرنننحاحسنننتػا . "درنننخ اال
ا  هنعل اسنع عمنع عمنا شا فنة  أما عغ تعخيف ".409  ص4ج الليارون والذصار ا صالح 

 مننغ المرننػص الستسننخديغ عمننا واقعهننع االجتسنناعي  وقننج ذا   ننرتهع  بباننجاد  نني العرننخ
اللباسني األول  ال سننيسا  نني مخحمنة التف ننظ الدياسنني  وأينام الفننتغ  واألزمننات االقترننادية  

سنننارة خمرنننتل اللينننارون والذنننصار  ننني العرنننخ اللباسيلنذنننأتهع  ."أو التفننناوت االجتسننناعي
جتساعينة  بحنث ونسغ أشناال السمتانا تنػنذ   مينة العمنػم اإلندنانية واالومباد هع. جامعنة 

م  1008لحخ ننننات االجتساعيننننة  نننني العننننالع العخبنننني اإلسننننالمي  الننننجولي الخننننامذ حننننػل ا
 ."231ص

تصنناو  األمننخ وتصننػ  بنن   أعل ت منن  اسننتصاعت   وتصننػ  بنن  مننغ ذات نفدنن   السصػعننةل (3 
َُ َ يَلمسنننا ال يمدمننن   خوننن     ذذذ ز ُل ذذذَيلالز َُ ََ َيل َ ِْ ذذذ َِّ ُل َْيلالز ذذذال َُ ِز ( 97ـلسذذذْاللالةْ ذذذة لا  ذذذةللالَّذذذَن َيل َ

ننا مننغ نفدنن  ة  والسصننػ ل هننػ الننحع يفعننت الذنني ا اننالسصاوعننةل السػ و  هننع السصػعننةل   و تبخع 
 ".143  ص142ص  8. "ابغ مشطػرل لدان العخع  ج الحيغ يتصػعػن بالجهاد 
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 لطارؼ والذ  ظاهرة العياريأواًل: 

 :التكؽيؼ والشذأة

  (1   وسننػاط(2 شننخارا بننرغ مننغ أ ننخاد منن تنننة  ت ػ ضنناهخة الذننصارة والليننار 
باعنننة الصخيننن  النننحيغ يتجنننخون  ننني   وأهنننت الدنننجػن  والتجنننار منننغ (3 ونصننناف

  والعبرننننج  واللينننار  والذنننصار  المرنننػصباإلونننا ة إلننننا   (4 البرنننػ محانننخات 
  والجينننننا   والفانننننخا   هع منننننغ السعنننننجمرغوأشنننننباه  غ السحانننننخةوأ نننننحاع السهننننن

والعننناشمرغ عنننغ العسنننت النننحيغ شحنننشهع الفانننخ  وأعجننندتهع البصالنننة بدنننب  سنننػ  
  وانهسنناكهع  نني السمننحات   زنناقػا مرننالد اللبننادتننجبرخ الحكننام ودفمننتهع عننغ 

 انج روى عنغ أحنج المرنػص لسنا  ت الجولنة ا بغياع الاانػن والدمصان وأهنذرع  
ا لمصخي  وقج  ان  تاأ بد لساذا  ت س   ا؟  االل "نذأت  مع أتعمع  قاشع   الح 

درنننخ معالجنننة الدنننالح  وج نننت إلنننا بانننجاد أشمننن  النننجيػان   سنننا قبمشننني أحننننج  
نتفننن   صمبنننت الصخيننن    منننػ  نننان أنرنننفشي الدنننمصان وندلشننني بحرنننث اسنننتح  أل

وقال هخخل "الدمصان الحع أحػجشا إلا هحا   نن  قج   بخجمتي وما  عمت هحا"
                                                           

الصخارل الصخ قرتل هػ الذ  والاص   والصخارل الحع يذن   نع الخجنت ويدنت منا فين .  (2 
 ". 499  ص4"ابغ مشطػرل لدان العخع  ج 

خاونن  وخمصنن    أننن  يحننخك الشنناس لمسعرننية ويجسعهننع  رهننا.  الذنني  الدننػاطل سنناط (1 
 ".  316  ص7"ابغ مشطػرل لدان العخع  ج

الشصافل التشص  قرتل التاصخ  مغ الشص  وقرمت  ي رجت مغ بشي يخبنػ   نان  ارنخ ا  (3 
يحسنننت السنننا  عمنننا ضهنننخ   رشصننن  أع ياصنننخ  وأدنننار عمنننا منننال بعنننث بننن  بننناذان إلنننا 

 ". 336  ص9لدان العخع  جكدخى. "ابغ مشطػرل 

الصبننخع  أبننػ جعفننخ دمحم بننغ جخيننخل تنناريخ الصبننخع السعننخوف بتنناريخ األمننع والسمننػك.  (4 
  7م  ج2998هنن/2428تحار ل عبجأ. عمي مهشا  مرسدة األعمسي  برخوت  لبشان  

 .  358ص
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أسنناو أرزاقشننا   احتجشننا إلننا هننحا الفعننت  ولدننشا فيسننا نفعننت ارت نناع أمننخ عطننيع 
 .(2 مسا يخت ب  الدمصان"

مننغ الف ننات  اا واجتساعي ننوهننع يشتسننػن إلننا دا ننخة اجتساعيننة مشبننػذة شبكي نن
ا تننخاهع  نني حالننة  ننخا  منن  السجتسنن  الننحع لفطهننع  االجتساعيننة األعمننا  ولننح

عهنع  وتسنخدوا عمنا مجنتسعهع  وحناولػا الكينام بنالثػرة عمين    ان أن ر زنػا واق
إذن  طهنػر   (1 أسمػع درخ شخعي ما يترػرون أن  حن  شنخعي لهنعلرشالػا ب

 بدب  حنجة  دية واالجتساعيةهح  الف ة  ان نتيجة البػاعث الدياسية واالقترا
الػوننننن  السليذنننننا لمصبانننننة العامنننننة  يغ االجتسننننناعا واالقترنننننادى لدنننننػ  التبنننننا
نتذار الفػوا الدياسية  وما  ح  ذلظ منغ  انجان األمنغ  و دناد النشطع وال

سنننننتسخار شنننننا  الجشنننننج بدنننننب  السالينننننة منننننغ وزارة وإمنننننارة  و نننننحلظ ااإلدارينننننة و 
مسننننا أدى إلننننا وننننع  الجننننير  و ننننان  دننننتسخة بديننننادة مختبنننناتهع سمصننننالبتهع ال

والحكنننام والدنننالشرغ مااومنننة  األمنننػر ا أن تمانننا هنننح  الصػا ننن  منننغ والةي نننلشب
ألنهننع جساعنات مذنناغبة تتحنجى الاننانػن والدنمصة الذننخعية  وألمنخ مننا  عشيفنة 

يحطننننننا هننننننرال  الخننننننارجػن عمننننننا الاننننننانػن بنعجنننننناع العامننننننة  نننننني عرننننننخهع  

                                                           

ا    مكتبنة الخنانج2الااسنعل الفنخج بعنج الذنجة  ط التشػخا  أبػ عمي السحدغ بغ أبي (2 
/ سنننننارة خمرنننننتل اللينننننارون  333  ص 331  ص1م  ج2955هنننننن  2375مرنننننخ  

 .232ص
 عالع السعخ نةسمدنمةدمحم رج  الشجارل حكايات الذصار واللياريغ  ي التنخاث العخبنا   (1  
سعجل العامة  ي باجاد  ني الانخنرغ  /  هسي9ص 7  ص2982هن/2402ال ػيت    (45 

  دار السشتخن  العخبني  برنخوت  2ريخ االجتسناعي  طالثالث والخاب  لمهجخة. دراسة  ي التا
 .326م  ص 2993هن/2423
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ير خ عغ هنرال  حكاينات  اع  ويتدتخون عمرهع  وألمخ ما أيز   رتعاشفػن معه
 .(2 ز وأخبار ونػادر وبصػالت يخددها الشاسوقر

  (1 السهننجع هننا  نني عهننج الخميفننة اللباسنني    انننت بػادر أمننا نذننأة هننرال 
ولسننا  ثننخ جسعهننع اتخننحوا مننغ الجبننت مننأوى لهننع  حتننا ال يننتع الػ ننػل إلننرهع  
  نننانػا ياصعنننػن الصخيننن  عمنننا السنننارة  نننع يعنننػدون إلنننا الجبنننت   نننع اتخنننحوا منننغ 

 .(4 لهعممجأ  (3 مشصاة سيدخ
 :أخالقهػ ومبادئهػ

رنننفػا بننن  منننغ  نننفات  هننني الليننناريغ والذنننصار ومنننا ات أمنننا عنننغ أخنننال 
ووبو النشفذ عمنا  والربخ   والفخوسية  تسردوا بالذجاعة عل أنهكثرخة  مشها

أحسنننج بنننغ  انننج روى  ننني  نننبخهع منننا ذ نننخ  ولنننج   (5 ت شنننجت السكنننخو  مهسنننا بماننن
                                                           

 .20  ص9الشجارل حكايات الذصار  ص (2 

رجننا  أن يكننػن السػعننػد بنن   ع بننغ دمحم السهننجع  لانن  بالسهننجعالسهننجعل دمحم بننغ عبننج  (1 
م  وتنننػلا 738هنننن /212 ننني  لم  وقرنننت744هنننن/217 ننني األحادينننث   منننع يكنننغ  ولنننج  ننني 

م  و اننت 785هنن/269 و ال نػن  وتنػ ي م  وعسخ  إذ ذاك  نالث774هن/258ال ة  ي خال
ل البجاينة والشهاينة  مكتبنة "ابغ  ثرخ  إسساعرت بغ عسخ الاخشيخال ت  عذخ سشرغ وشهخ ا. 
 ".656ص  5السعارف  برخوت  د. ت  ج

ننسا سيدننخسننسيدننخل بمننج متنناخع له (3  غ ألننن   نني إنخفنناض مننغ األرض  وهننػ بننر  حان  س 
هسننحان وأذربيجننان  وفينن  عرننػن  ثرننخة ال تحرننا  و ننان مخعننا لسػاشننا األكننخاد والدعننار  

  أبنػ عبنج عل معجنع البمنجان  دار الف نخ  برنخوت  يناقػت الحسنػع " . أمخ السهنجع بعسارتن 
 ".197ص 3  جد. ت

  أحسج بغ يحرنا بنغ جنابخل  تنػح البمنجان. تحارن ل رونػان دمحم رونػان. دار البالذرع  (4 
 .307ص  2هن  ج 2403ل ت  العمسية  برخوت  ا
 .242الشجارل حكايات الذصار  ص  (5 
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ل منغ "  دنأل الهرنثعل "رحنع ع أبنا يدنس  والنج  يانػل امغ أن   ان  ثرخ   (2 حشبت
وأخخجنننت   ابرغينننجاى لمعّاننن ل أبنننػ الهرنننثع الحنننجاد  لسنننا منننجت  ؟  انننالأبنننػ الهرنننثع

ال   لقمنت تعخ شنا؟ل ويانػل لني دان يجحع  ػبي مغ ورا نيإذا أنا بنن  الدياط
 الهرننثع الليننار المننز الصننخار  مكتننػع  نني ديننػان أمرننخ السننرمشرغأبننػ ل أنننا قننال
ننن و نننبخت  ننني ذلنننظ عمنننا شاعنننة  خ ألننن  سنننػط بالتفننناري  عذنننبت  سانينننة خ و 

 .(1  بخ أنت  ي شاعة الخحسغ ألجت الجيغ" ا الذيصان ألجت الجنيا 
يغ ياننال لنن  الػ ننا  يتسرنندون   اننج سنن ت أحننج الليننار كسننا أنهننع يننخون أنهننع ب

   سنا أن الدنار  ينخى أن (3 نػح عغ  تػة اللياريغ   أجاع بأنها و نا  اللبنادة
خا أل الشاس حاجة ل    اج ر  مغ العر  أن يد  قػل ل وى عغ أحج الد 

 أجرجـر حبلـٌ لًس فًه بعًـــر وإنٌ ألستحٌ من اهلل أن أُرى    

 (4)وذا جِنال ربٌ يف البالد كثري وأن أسأل املرء الدنٌء بعًــره    

                                                           

أحسج بنغ حشبنتل أحسنج بنغ دمحم بنغ حشبنت بنغ هنالل بنغ أسنج السنخوزع البانجادع  الفكين   2) 
م  وتفانن  عمننا يننج اإلمننام الذننا عي  ولنن   تنناع السدننشج  وهننػ 780هننن/ 264السحننجث  ولننج 

م. "الدنرػشيل شبانات 855هنن/142منات ببانجاد  ني  أ ت مغ أ ػل األمة  ني الحنجيث 
 ". 292  ص290  ص2هن  ج2403  دار ال ت  العمسية  برخوت  لبشان 2الحفاظ  ط

تحار ل أحسنج بنغ عثسنان ل تمبيذ إبميذ. ابغ الجػزع  أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي (1 
ة الدنننعػدية    دار منننجار النننػشغ  السسم نننة العخبيننن1بنننغ عسنننخ الدنننحربانا  ط السدينننج/ عمننني

ننصار /894م  ص1026هننن/2438 ل العشنن  السننجني دمحم سننعرج روننال حخ ننة اللينناريغ والذ 
  20ندننانيات  العننجد ن الخابنن  الهجننخع  الجدا ننخ  مجمننة إ نني السجتسنن  اللباسنني خننالل الاننخ 

 .48م  ص1000أبخيت 

عمننني بنننغ جعجوينننن ل منننخهة السننننّخوات. تحارننن ل إحدننننان ذننننػن الثننننامخع/ خمنننػد بشننننت دمحم  (3 
 .135م  ص1024هن/2435  دار الفارو . السسم ة العخبية الدعػدية  2األحسجع. ط

األبذننهي  شننهاع الننجيغ أحسننجل السدننتصخف  نني  ننت  ننغ مدننتطخف. السصبعننة البهيننة   (4 
 .270  ص2م  ج2883هن/2300الااهخة  
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لعمننننننع واألدع  وبعننننننس ر سننننننا هع ياننننننخض ولهننننننع محاسننننننغ جسننننننة  نننننني ا
واللياريغ إنسا هع شخا د اجتساعية متسخدة ال  أدم  هرال  الذصار   (2 الذعخ

تخناذ لا ااهخ السادى واالجتساعا والدياسا إد عها ال  عجوانية خرخة ال شخيخة
عنغ هنحا ػ نية وسنرمة لمتعبرنخ ن اتخنحوا المروإ  عمػق  را س لػاق  عرنخه

 .(1   ومغ هشا  ان سخ تعاش  العامة والفاخا  معهعالخ س

أن  الذنننصار ػصج يشباننني عمنننا هنننرال  المرنننوتاالرننن و ننننسة أعنننخاف وهداع
   هننع ال (3   ويتدننسػا بهننا  نني سننمػ هع ومننػاقفهعيتبعػهننا ويدننرخوا عمننا نهجهننا

ننند ي  ػن   وال يفتذننن(4 منننخأة خم  وال يهت نننػن سنننتخ اننننػن وال يكنننحبػن  ويحفطنننػن الح 
ن  ننننانػا يدننننتحمػن قصنننن  الصخينننن  عمننننا التجننننار هننننع وإو   (5 هاػنامننننخأة وال يدننننمب

 سبرت الطغ مشهع أن هرال  ال يج عػن ز اة أمنػالهع  وينخون ودرخهع  هػ عما 
ننن  ننني  تابننن   لسنننا ذ نننخ  الجننناح  ا ننني الهجنننػم عمنننا هنننح  الاػا نننت حننن  لهنننع  شبا 

ألنهنع   ن هرال  التجار لع تدناو عنشهع ز ناة الشناسوإ" ل المرػص( حرث قال
مشعػهننا وتجننخدوا   تخ ننت عمننرهع   رننارت أمننػالهع بننحلظ مدننتهم ة والمرننػص 

ن -التجار أخحها وإن  خ -إلرها   نذا أخحوا أمػالهع  اخا     ا ان ذلظ لهنع مباح 
أخنننح الد ننناة شنننا  أربننناع  ألن هنننح  األمنننػال مدنننتهم ة بالد ننناة  وهنننع يدنننتحاػن 

                                                           

  ومعننادن الجننػهخ. تحارنن ل دمحم ل مننخوج الننحهالسدننعػدع  عمننا بننغ الحدننرغ بننغ عمنني (2 
 .408  ص3م  ج2987هن/2407الجيغ عبج الحسرج  السكتبة العرخية  برخوت   محري

 .243الشجارل حكايات الذصار  ص  (1 

 .50الشجارل حكايات الذصار  ص  (3 
 .891ابغ الجػزىل تمبيذ إبميذ  ص  (4 

 .332ص  1التشػخال الفخج بعج الذجة  ج (5 
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"  وهنننحا منننغ قبرنننت تمبنننيذ إبمنننيذ عمنننا الليننناريغ  ننني أخنننح (2  خهنننػا األمنننػال أو
 .(1 أمػال الشاس

 يعخوننػن أل ننحاع ػص أنهننع رحسننا   الكسننا ع ننخف عننغ هننرال  المرنن
ا  خح مسغ حال  وليفة شر   البزا   الامرمة التي ت ػن دون األل   وأن  إذا أ  

بسانام ع  تن خ شنصخ مالن   ني يجين   وبعزنهع إذا َذك    نن  يااسس  عمين    رتنخك
 .(3 والػقػف برغ يجي    نن  ياػم بخد ما أخح مغ مال

 :لباسهػ ومداكشهػ

 (5 األحسننخ واأل ننفخ (4 يمبدننػن الرننػف وعننغ لباسننهع   اننج ورد أنهننع   
  (7 لمنننننننننننننننننجاخت  نلبننننننننننننننننناس الرنننننننننننننننننػفية (6 ويجعمنننننننننننننننننػن إلبننننننننننننننننناس الدنننننننننننننننننخاويت

                                                           

/  هسني سنعجل العامنة  ني بانجاد  332  ص 1ل الفنخج بعنج الذنجة  جشنػخيناال  عغ الت (2 
 .321ص
 .891ل تمبيذ إبميذ  ص ابغ الجػزع  (1 
 .334  ص333  ص 1ل الفخج بعج الذجة  جالتشػخي (3 

 .376ص 7  ج ل تاريخ األمعالصبخع  (4 
/ ابننغ مدننكػي   أحسننج بننغ دمحم بننغ يعاننػعل 422  ص 3ل مننخوج الننحه   جالسدننعػدع (5 

 .421ص 6اد  د.ت  جتجارع األمع. مكتبة السثشا  باج
لننننننبذ الثينننننناع الػاسننننننعة  لأى  وتدننننننخول الدننننننخاويتل  ارسنننننني معننننننخع يننننننح خ ويرنننننننث  (6 

 ".334ص 22الصػيمة."ابغ مشطػرل لدان العخع  ج
سػا بحلظ (7   ػنن  لبناس األنبينا  ختاروا لبذ الرنػف ل ػنن  أر ن   ولألنهع ا  الرػفيةل س 

ع عنند وجننت إلقبننالهع عمينن  بامننػبهع.  عمننرهع الدننالم  أو ألنهننع  نني الرنن  األول بننرغ يننجع
ّفة وهػ اسع أشم  عما  اخا  السهاجخيغ عما عهنج رسنػل ع   نما  وقرتل ندبة إلا الر 
ع عميننن  وعمنننا هلننن  و نننحب  وسنننمع(. "الدنننهخودى  شنننهاع النننجيغ عسنننخ بنننغ دمحمل عنننػارف 
== 
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واتخنننحوا لخ وسننننهع دواخنننت مننننغ الخنننػص وسننننسػها الخننننػذ    (2 يننننجالس خقعنننة لمس خ 
 .(1 وعماػا  ي أعشاقهع الجالجت

 مع يكغ لهرال  دور وال عاار   اج وناقت بهنع الصخقنات  أما مداكشهع  
 اومدكش   رهع المرت يتخحون مغ الحسامات واألسػا  والسداجج مأوى   نن حت عم

 .(3 لهع

أمننخ  الذننصار  نني الحسامننات واألسننػا   هننحاعمننا أن مدننكغ اللينناريغ و 
نننهنننع السدننناجج   هننحا هنننػ اع  ل نننغ أن يكنننػن مهجشبعنني ا عمنننا منننا لاخيننن  قياس 

 أن الاخابة إذا  نان هنرال  يعتانجون حا نتخ ػن  مغ المرػ ية  ول غ تدول ايح
عهع اهح  الدخقات إنسا هي ز اة أمنػال التجنار  وأن منا د عهنع إلنا ذلنظ أوون

أنفدننهع أنهنننع  مننغ يتحسننت وزرهنننع   ننال يننخون  ننني ان هنننػالستخديننة  وأن الدننمص
 ن هلل  ولحا ال دزاوة عشجهع  ي سكشا برت .محاربػ 

 جيذهػ وسالحهػ:

 الذطار فرقتهػ إلى أربعة أقدام:ن و قدػ العيارو

 ياػد عذخة أ خاد.  و ن العخيف

   وياػد ما ة  خد.ن الشار 

                                                                                                                                                  

== 

م  2993الانناهخة السعننارف. تحارنن ل عبننج الحمننيع محسننػد/ محسننػد شننخيف  دار السعننارف  
 ".246  ص244  ص2ج
الخنننػصل خننننػص الشخننننت هننننػ ورقنننن   منننغ تخننننػيز الشخننننت إذا أور  قمننننيال  قمننننيال ."ابغ ( 2 

 ".33  ص7مشطػرل لدان العخع  ج
 .422  ص3ل مخوج الحه   جالسدعػدع (1 
 .240/ سارة خمرتل الليارون  ص385  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  (3 
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 ألل   خد. ا  ويكػن قا ج  ن الاا ج

 .(2   وياػد عذخة هالف  خدن األمرخ

هنننحا التادنننيع ينننجل عمنننا  ثنننخة عنننجد الليننناريغ والذنننصار  ننني هنننح  الحكبنننة      
هع قننج قننجر  نني إحننجى السػاقنن  ن عننجد  حتننا إاريخيننة مننغ العرننخ اللباسننيالت

 .(1 أل بسا ة 

 (5   ومنجبع(4   و حلظ الخمد(3 ارةسالحهع   اج  ان يتأل  مغ الحج ماأ
السحذنػة  (6 مغ الجمج أو خيو الحبنال  والبنػارع    وماػد لجام مغ ذن  مكشد

 .(7 بالحرا والخمال

                                                           

  6/ ابنننننغ مدنننننكػي ل تجنننننارع األمنننننع  ج422ص  3ل منننننخوج النننننحه   ج السدنننننعػدع (2 
 .48/ دمحم سعرج روال حخ ة اللياريغ  ص421ص

 .427  ص3ل مخوج  جالسدعػدع (1 

ل ػزى  أبنػ الفنخج عبننج النخحسغ بنغ عمنني/ ابننغ الجن376ص 7  جل تناريخ األمنعالصبنخع  (3 
منننغ األمنننرغ حتنننا ماتنننت الستػ نننت.  ريخ السمنننػك واألمنننع. العرنننخ اللباسنننيالسشنننتطع  ننني تنننػا

/ ابننغ األ رننخ  54ص 6م  ج 2995/هننن2425رنن ل سننهت ز ننار  دار الف ننخ  برننخوت  تحا
التننناريخ. السكتبنننة العرنننخية   نننرجا   غ عبنننج ال نننخيع الذنننربانال ال امنننت  نننيبنننغ دمحم بننن عمننني

 .2151ص 2م  ج1005هن/2416برخوت  

 .427ص  3ل مخوج  ج السدعػدع (4 

ي ننج   بنن   سننسرت  لأى  ع بنن منجعل السننجعل مػونن  دبرنن  الشسننت ودرننخ   ومنجع مننا يننج (5 
 ."372ص  2ابغ مشطػرل لدان العخع ج"ألنها تج    تجع.   بحلظ

ل الحررخ السشدػج  وقرتل السشدنػج منغ الارن . "ابنغ مشطنػرل لدنان العنخع  البػارع  (6 
 ".87ص  4ج 

 .421ص  6/ ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج422ص  3ل مخوج  جالسدعػدع (7 
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استخجام   ويجرجون  ايف أحيان  وعما الخدع مغ أنهع  انػا يتػسمػن بالد
سننجون عمننا ذ ننا هع وعباننخيتهع  نني مننا يعت ا نننن جسينن  اللينناريغ والذننصار دالب نن

تانننانهع المهجنننات  ومهنننارتهع  ننني تدنننم  ت والخنننجا  والسحاكننناة والتامرنننج  وإالحرننن
البرػت واألسػار  إلا درخ ذلظ مغ وسا ت ومػاه  ومعارف وخبخات لتحار  

 .(2 الشرخ عما الخرػم

 ؼ والذطار:أسباب ظهؽر العياري

لذصار  ني بانجاد   سنغ تمنظ اتعجدت األسباع التي أدت إلا ضهػر اللياريغ و 
 األسباع

 :((3 والسأمػن  (1)بيؼ األخؽيؼ ) األميؼ الخالف -

 ا الننننننننننحع سننننننننننب  اوننننننننننصخاب   - مننننننننننغ أهننننننننننع األسننننننننننباع - هننننننننننحا الدننننننننننب 
  شرمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة عرنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخ األمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرغ  او تش ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

                                                           

 .422ص  3ل مخوج  جالسدعػدع (2 
م  ولن  تدن  وعذنخون 808هنن/293األمرغل دمحم بغ هنارون الخشنرج  ب ػين  لن  بالخال نة  (1 

ا بالسنال  ل  شن  و ن  بأنن  سشة   انت واليت  أربن  سنشرغ وسنبعة أشنهخ   نان األمنرغ سنسح 
الازننناعا  دمحم بنننغ "م. 823هنننن/298لمنننجما   ونننليف النننخأى. تنننػ ي  قبنننيد الدنننرخة  سنننفاك

نبننا  بأنبننا  األنبيننا  وتننػاريخ الخمفننا  وواليننات األمننخا . تحارنن ل عسننخ سننالمة بننغ جعفننخل األ
 ."176م  ص 2999هن/2410عبج الدالم تجمخى. السكتبة العرخية. برخوت  

م  823هننن/298السننأمػنل عبننج ع بننغ هننارون الخشننرج  تامننج الخال ننة بعننج ماتننت األمننرغ  (3 
ا  اوننننال     عطننننيع العفننننػ  و انننننت و اتنننن  وسننننش  سننننب  وعذننننخون سننننشة   ننننان السننننأمػن جننننػاد 

/ ابغ العسخاني  دمحم بغ عما بغ دمحمل اإلنبا  179الازاعال األنبا   ص"م. 815هن/120
  دار األ نننننننا  العخبينننننننة  الاننننننناهخة  2 نننننني تننننننناريخ الخمفنننننننا . تحارننننننن ل قاسنننننننع الدنننننننامخا ا. ط

 ."96م  ص1002هن/2412
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 نع   قج عهج بالخال ة إلا األمرغ  نع منغ بعنج  إلنا السنأمػن  (2  ان الخشرج اج 
  إال أن الخشنننرج  ننني (4 وجعمننن   ننني ال لبنننة  (3 بنننحلظ ا  و تننن  عهنننج  (1 السنننرتسغ

م  ي سفخت  التا مات  رها أشهج مغ  ان مع  أن جسي  ما  ني 808هن/293
ودرننخ ذلننظ لمسننأمػن  وأخننح لنن  البيعننة عمننا   ورقرنن   ومتننا   عدننكخ  مننغ مننال

شجة مخض الخشرج      ع بما    عطع ذلظ عما األمرغ(5 جسي  مغ  ي عدكخ 

                                                           

م   ان مغ أمرد 786هن/270الخشرجل هارون بغ دمحم السهجع  استخم  بعهج مغ أبي   (2 
ا  ل  نطخ  ي العمع   انت خال ت   ال  ا وعذخيغ سنشة   الخمفا    ثرخ الادو والحج   ريح 

الخوحا  عما بغ عبج ع دمحم بنغ أبني الدنخورل بمانة الطخ نا   ني "م. 808هن/293وتػ ا 
لسجمننذ تنناريخ الخمفننا . تحارنن ل عسنناد هننالل  دمحم حدننشي  سننعاد محسننػد  وزارة األوقنناف  ا

/ النحهبا  الحنا    دمحم بنغ 129م  ص2414/1003األعما لمذ ػن اإلسالمية  الاناهخة  
أحسج بغ عثسانل تاريخ اإلسالم ووفيات السذاهرخ واألعالم. تحار ل بذار عنػاد معنخوف  

 .2113  ص 4م  م1003هن /2414  دار الاخع اإلسالما  برخوت  2ط
سغ  ابنغ الخشنرج منغ جارينة يانال لهنا قرن   عهنج السرتسغل يدسا الااسع  ولكب  السرت (1 

إلي  بػالية العهج بعج أخػي  األمرغ والسأمػن   ان الااسع  ي حجخ عبج السمنظ بنغ  نالد  
  287ص 20وتنننػلا عمنننا الجدينننخة والثانننػر والعػا نننع. "ابنننغ  ثرنننخل البجاينننة والشهاينننة  ج 

 ".111ص

ة الثاا ننة الجيشيننة  الانناهخة  د. ت  مكتبننالساجسنني  السصهننخ بننغ شنناهخل البننج  والتنناريخ.  (3 
 .208ص 

  السصبعة الحدرشية  2أبػ الفجا  عساد الجيغ إسساعرتل السخترخ  ي أخبار البذخ  ط (4 
 .29ص 1مرخ  د.ت  ج

  دار 3الشػيخع  شهاع الجيغ أحسج بغ عبج الػهاعل نهاية األرع  ني  شنػن األدع  ط( 5 
الننننجمرخى   سننننال /267  ص11م  ج1007هننننن/2418ال تنننن  والػ ننننا   الاػميننننة  مرننننخ  

 .70  ص2م  ج2956  الحمبا  الااهخة  3الجيغل حياة الحرػان ال بخى  ط
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وجعمهننننا  نننني قننننػا ع  ننننشادي   او تنننن  معنننن   تب نننن  (2  أرسننننت بكننننخ بننننغ السعتسننننخ
عمرهننا   ننننذا منننات  االسصننبخ  وألبدنننها جمننػد البانننخ  وأوعنند إليننن  أال ي صمنن  أحنننج  

أحزخ  الخشنرج وسنأل    (1 الخشرج  رج عها إلا أربابها   مسا قجم بكخ إلا شػس
التننا معنن    مسننا مننات الخشننرج أخننخج بكننخ ال تنن    ؟  ننأن خ بكننخهننت معنن   تنن 

أمخ  بتخك الجند   وأخنح البيعنة عمنا الشناس ألخرهسنا إلا السأمػن يوهي  تاع 
يننأمخ  بتدننررخ العدننكخ واسترننحاع مننا  (3 السننرتسغ  و تنناع إلننا أخينن   ننالد

و ت  إلا الفزت   (4 في   وأن يترخف هػ ومغ مع  بخأى الفزت بغ الخبي 
ور بننالحف  واالحتينناط عمننا الحننخم واألمننػال ودرننخ ذلننظ   مسننا قننخ وا ال تنن  تذننا

ا "ال أد  مم  نال الفزنت بنغ الخبين ل الاادة  ني المحنا  بالسنأمػن أو األمنرغ   ان
                                                           

بكخ بغ السعتسخل قجم بكخ شػس عما الخشرج  و ان دمحم األمرغ قج أرسنم  عشنج  ليأتين   (2 
بخبنننخ    حبدننن  الخشنننرج وقرنننج    مسنننا منننات الخشنننرج  أمنننخ الفزنننت بنننغ الخبيننن  أن يرنننرخ إلنننا 

ذ بكنننخ ليانننخ بسنننا عشنننج    مسنننا أقنننخ أشماننن  الفزنننت. "الصبنننخع  دمحم بنننغ جخينننخل تننناريخ محنننب
 ". 17ص 5الصبخى. دار ال ت  العمسية  برخوت  د.ت  ج

شػسل مجيشة بخخاسان  برشهسنا وبنرغ نيدنابػر عذنخة  خاسنخ   تحنت أينام سنرجنا عثسنان  (1 
بشينننة إسنننالمية جمرمنننة. بنننغ عفنننان  رونننا ع عشننن (  وبهنننا قبنننخ هنننارون الخشنننرج وبهنننا أ نننار أ

 ".49ص 4"ياقػت الحسػىل معجع البمجان  ج

  بأخننح البيعننة مننغ الشنناس إلننا األمننرغ  وأرسننت إلينن   ننالد بننغ هننارون الخشننرجل  مفنن  أبننػ  (3 
كتنناع التػليننة منن  الخنناتع والازننر  والبننخدة   مسننا تننػلا السننأمػن الخال ننة ولننا  ننالد عمننا 

 ".252ص 5البرخة. "الصبخىل تاريخ الصبخى  ج 

الفزت بغ الخبي ل  ان حاجب نا لمسشرنػر والسهنجى والهنادى والخشنرج   مسنا ن ن  الخشنرج  (4 
البخامكنة اسننتػزر  بعنجهع   ننان الفزنت شننهس ا خبرنخ ا بننأحػال السمنػك  ولسننا ولنا الننػزارة جسنن  

م  و اننت و ناة 808هنن/293إلي  أهت العمع  وضت الفزنت  ني النػزارة إلنا أن منات الخشنرج 
م. "ابنغ الصاصاني  دمحم بنغ عمنا بنغ شباشبنال الفخنخى  ني اآلداع 813هن/108الفزت  ي 

 ".292م   ص2890الدمصانية والجول اإلسالمية. دار السعارف  الااهخة 
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   نننع أمنننخ الشننناس بالخحرنننت  خحمنننػا منننغ أمنننخ "آلخنننخ منننا أدرى منننا يكنننػن  احاونننخ  
  (2 هنننػد التننا  اننننت أ خننحت لمسنننأمػن   وتخ ننػا العمحبننة منننشهع ألهمهننع ووشنننشهع

   ننع لسننا قننجم (1 بكتبنن   ننم مػن الخبننخ أقبننت يهننادى األمننرغ ويػ ولسننا بمننم السننأ
ػن إن عمنننع أن السنننأم –وقنننج ن نننث عهنننج السنننأمػن  -بنننغ الخبيننن  العنننخا ا الفزنننت

عمين    دنعا  ني إدنخا  األمنرغ وحثن   ييبان حنا لنغ أ زت إلي  الخال نة وهنػ
 .(5 العهج بػالية (4 مػسا بش والبيعة ال (3 عما خم  السأمػن 

                                                           

 .72/الجمرخىل حياة الحرػان ص30  ص 5  جصبخعل تاريخ الصبخع ال(2 
السمننظ إلننا  مجهننػلل العرننػن والحننجا    نني أخبننار الحاننا  . مننغ خال ننة الػلرننج بننغ عبننج (1 

/ ابنغ خمنجون  عبنج النخحسغ بنغ 312ص 3خال ة السعترع. مكتبة السثشا  باجاد  د.ت ج
دمحم الساخبننيل العبننخ وديننػان السبتننجأ والخبننخ  نني أيننام العننخع والعجننع والبخبننخ ومننغ عا ننخهع 

 .132ص 3م  ج2972هن/2392مغ ذوى الدمصان األكبخ. مرسدة األعمسا  برخوت 

  الهر ننة 6 عبنج ع بنغ مدننمعل السعنارف. تحارن ل  نخوت عكاشنة  طابنغ قتربنة  أبنػ دمحم (3 
  جسننال الننجيغ أبننػ الحدننغ بننغ / األزدع384م  ص2991م تنناع مرننخ السرننخية العامننة ل

ضننا خل أخبننار الننجول السشاصعننة. تنناريخ الجولننة اللباسننية  تحارنن ل دمحم بننغ مدننفخ بننغ حدننرغ 
 .249م  ص2988هن/2408الدهخانا. مكتبة الجار  السجيشة السشػرة  

مػسا بغ األمرغل نرب  األمرغ لػالينة العهنج منغ بعنج  وأخنح لن  البيعنة  ولكبن  الشناش   (4 
م  وجعم  أبػ   ي حجخ ابنغ ماهنان  ول نغ لنع ينتع أمنخ   ني 809هن/294بالح   وذلظ  ي 

م. 813هنننننن/108الخال نننننة  لشذنننننػع الشننننندا  بنننننرغ األمنننننرغ والسنننننأمػن  وتنننننػ ا مػسنننننا  ننننني 
الننجيغ أحسننج بننغ عمننيل مننأ خ اإلنا ننة  نني معننالع الخال ننة. تحارنن ل عبننج  "الاماذننشجع  شننهاع

 ".106ص 2الدتار أحسج  خاج. عالع ال ت   برخوت  د.ت  ج
  جننالل الننجيغ عبننج الننخحسغل تنناريخ الخمفننا . تحارنن ل مرننصفا عبننج الاننادر الدننرػشي( 5 

ػح. / ابننغ أعننثع  أحسننج ال ننػ ال الفتنن154  مرسدننة ال تنن   برننخوت  د.ت  ص3عصننا  ط
 .415ص  3م  ج2991هن/2421  دار الف خ  برخوت  لبشان 2تحار ل سهرت ز ار  ط
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عنغ جسين  منا  م عندل األمنرغ أخنا  السنرتسغ809هنن/294فا وبالفعت   
   تش ننخ (2 ا السشبننخج مننغ أعسننال  ودعننا لػلننج  مػسننا عمننكننان وال  أبننػ  الخشننر

تجبرخ عمي   ي خمعن   وأنن  هحا وعمع أن إقجام األمرغ عما   السأمػن مغ ذلظ
تنننجبرخ الفزنننت بنننغ الخبيننن   وحرش نننح قصننن  السنننأمػن البخينننج عنننغ األمنننرغ  وأسننناو 

ي  عما األمرغ الفزت بغ الخب نرخ   ألدااسس  مغ الصخز  والزخع عما الجن
 .(1  فعت األمرغ ي خم  السأمػن  

أن تدنسا بنأمرخ م  820/ هنن295    ان رد  عما ذلظ  ي أما السأمػن 
وعاج األمرغ لعما بغ   مغ هشا بجأت الحخع برغ األمرغ والسأمػن و   السرمشرغ
 نننننانهدم عمننننني بنننننغ  (4 لحنننننخع السنننننأمػن  جنننننير عمنننننا رأس لمخنننننخوج (3 عيدنننننا

                                                           

  عمننا بننغ دمحم الباننجادعل مخترننخ التنناريخ مننغ أول الدمننان إلننا مشتهننا ابننغ ال ننازروني(2 
. وزارة اإلعننالم  مجيخيننة الثاا ننة العامننة  2دولننة بشننا اللبنناس. تحارنن ل مرننصفا جننػاد. ط

 .233م  ص2970هن/2390سمدمة  ت  التخاث 
/ ابننننننغ 272  ص11/ الشننننننػيخىل نهايننننننة األرع  ج311  ص3مجهننننننػلل العرننننننػن  ج (1 

 .132  ص3خمجونل العبخ  ج
م  808هنن/293عمي بغ عيدنا بنغ ماهنانل وال  الخشنرج عمنا خخاسنان   نع حبدن   ني  (3 

ألن  تػهع الخخوج عمي   وبعج و اة الخشرج وال  األمرغ عما الحخع  وقاد جير األمنرغ  ني 
نداع  وج أخي  السأمػن   انهدم عمي بغ عيدا  وقتت عما يج شناهخ بنغ الحدنرغ  وأخنح 

/ النننحهبيل العبنننخ  ننني خبنننخ منننغ 208  ص6شننناهخ خاتسننن . "الساجسنننيل البنننج  والتننناريخ  ج
 ".320ص301  ص2م  ج2984  ال ػيت  1دبخ. تحار ل  الح الجيغ السشجج. ط

لننخحسغ سننشبو قشرتننػل خال ننة الننحه    عبننج ا/ األربمنني385ابننغ قتربننةل السعننارف ص (4 
  مكتننن  السثشنننا  1السدنننبػك. مخترنننخ منننغ سنننرخ السمنننػك  تحارننن ل مكنننا الدنننرج جاسنننع  ط

 .276باجاد  د.ت  ص
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م  822هن/296 ي  (3   وقتت(1 ت اوذلظ الستهانت  بأمخ شاهخ وقػ   (2 عيدا
  و ننان التنندام  ننت شننخف بسػقفنن  سننبب ا  نني (4 بنننمخة السننرمشرغخصنن  لمسننأمػن و 

وانتذننخت  رهننا   (5 تننأزم األووننا  بننرغ الجننانبرغ بسننا يننشعكذ سننمب ا عمننا باننجاد
صار نذاط أ بحت مختع ا خرب ا يشسػ في   الفػوا   .اللياريغ والذ 

 شغب الجشد وخيانتهػ:

سنننة  ننني تننناريخ الجولننننة ير اللباسنننا منننغ أوا نننت الجرنننػش السشطي عنننج الجننن
  وتسنننننػيشهع  بتنننننجريبهع اَشنننننع  مية  و نننننان وال   لمجولنننننة التنننننا ت  العخبينننننة اإلسنننننال

 زع العخع  وتجهردهع  و ان هحا الجير يزع برغ جشبات  عشا خ مختمفة  

                                                           

  جسننال الننجيغ أبننػ السحاسننغ يػسنن ل الشجننػم الداهننخة  نني ممننػك مرننخ ابننغ تاننخى بننخدع( 2 
  دار ال تنننننننننننننننن  والػ ننننننننننننننننا   الاػميننننننننننننننننة  الانننننننننننننننناهخة  مخ نننننننننننننننند تحارنننننننننننننننن  1والانننننننننننننننناهخة  ط

 .247ص 1م  ج1006هن/2417لتخاث ا
أبنننػ حينننان التػحرنننجع  عمننني بنننغ دمحمل اإلمتنننا  والسراندنننة. تحارننن ل أحسنننج أمنننرغ/ أحسنننج  (1 

م  2944الننديغ. الهر ننة العامننة لارننػر الثاا ننة  لجشننة التننأليف والتخجسننة والشذننخ  الانناهخة  
 .102  ص 3ج
ػات الشنادرة منغ السافمنرغ / الرابا  دمحم بغ هناللل الهفن385ابغ قتربةل السعارف  ص (3 

السمحنننننػضرغ والدننننناصات البنننننادرة منننننغ السافمنننننرغ السحطنننننػضرغ. تحارننننن ل الانننننجس لمجراسنننننات 
 .232هن  ص2414  السكتبة األزهخية  الااهخة 2والبحػث  ط

/ الجودارى  ابغ أبيظ أبػ بكخ بغ عبنج عل  شند النجر 313  ص3مجهػلل العرػن  ج (4 
أخبنننار الجولنننة اللباسنننية. تحارننن ل دوروتينننا  خا ػلدنننكي  وجنننام  الانننخر. النننجرة الدنننشية  ننني 

 .256  ص5م  ج2991هن/2423برخوت  

عا نننننننننننننع منننننننننننننخاد ضننننننننننننناهخ إبنننننننننننننخاليع النننننننننننننخاوعل حخ نننننننننننننة السصػعنننننننننننننة  ننننننننننننني بانننننننننننننجاد  (5 
م  1023  25العننننننخا   مجمننننننة هداع الفخاهرننننننجع  العننننننجد  م(829ننننننن826هننننننن/104ننننننن102 

 .172ص
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نناوالخخ  ت خخاسننان الننحيغ ياصشننػن شننا  أهنن  وهننع أب(2 األبشننا  اسننانررغ  ووننع أيز 
نأ مهع خخاسانا  وهرال  لعبػا دور  اجاد  إال أن ب بنرغ األمنرغ   ني الشندا  اا مهس 

ننن   تمنننظ الجساعنننة التنننا وقفنننت إلنننا جانننن  (1 الدواقرنننت اوالسنننأمػن  ومعهنننع أيز 
وقنننج ذ نننخهع  تتجسننن  منننغ إقميسنننا الذنننام والجدينننخة  ةاألمنننرغ  ودالبينننة هنننح  ال تمننن

 وذلنننننننننننننننظ حرشسنننننننننننننننا أمنننننننننننننننخ بػوننننننننننننننن  حنننننننننننننننجرج  الخميفنننننننننننننننة هنننننننننننننننارون الخشننننننننننننننن
  (4 واليسشيننننننننننننننننننننننننننننننة (3 لمعرننننننننننننننننننننننننننننننبيات الابميننننننننننننننننننننننننننننننة بننننننننننننننننننننننننننننننرغ الكيدننننننننننننننننننننننننننننننية 

                                                           

جبرخ. تحار  ل أحسج عبج الباقا. مكتبنة   دمحم بغ عبج ع الخصر ل لص  التاإلسكا ي (2 
 .281  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج234م  ص2964السثشا  باجاد  

الدواقرتل جس  زقت  زوقت  الن عسامت   أع أرخا شخ رها مغ ناحية رأس   والدواقرت  (1 
"  وقنننج 305  ص22هنننعل قنننػم بشاحينننة الجدينننخة ومنننا واالهنننا."ابغ مشطنننػرل لدنننان العنننخع  ج

ل أحسنننج بنننغ أبنننا يعانننػع بنننغ اليعانننػبي الدواقرنننت بنننأنهع الستمررنننة أع المرنننػص." عنننخف
 ننارو  عسننخ  ننػزىل / .440ص 1جعفننخل تنناريخ اليعاننػبا  دار  ننادر  برننخوت  د.ت  ج

الجشنج األمنػى. دراسنة  ني تصنػر السرسدنة العدنكخية  ني العرنخيغ األمنػى واللباسننا. دار 
 ."76م   ص2986الذرون الثاافية العامة  باجاد  

ا الكيدية (3  عبنج والكيدية يشتدبػن إلا الحسرخية."ابغ خمنجون   ل وياال لهع السزخية أيز 
الننخحسغ بننغ دمحم الساخبننيل العبننخ وديننػان السبتننجأ والخبننخ  نني أخبننار العجننع والعننخع والبخبننخ 

  1جم  2984  دار الامننننع   برنننننخوت  5ومننننغ عا ننننخهع منننننغ ذوع الدننننمصان األكبنننننخ. ط 
ن  وتننناريخهع عبنننارة عنننغ  نننخا  مننن  اليسشينننة."الاخشبي  أبنننػ عسنننخ "  وهنننع منننغ عنننجنا84ص

  دار ال تناع 2اليع األبينارع. طخ يػس  بغ عبج عل اإلنبنا  عمنا قبا نت النخواة. تحارن ل إبن
 ". 811  ص2م  ج2985هن/2405العخبي  برخوت  

ل مننننغ بشنننني قحصننننان  وهننننع العننننخع العاربننننة أهننننت الصباننننة الثانيننننة  وقننننج تذننننعبت اليسشيننننة (4 
ة واليسانينننة  ننني أينننام ذنننا خهع  و ثنننخت  زنننا مهع  وقنننج هاجنننت الفنننتغ بجمذننن  بنننرغ الكيدنننيع

الخشنننرج  واسنننتسخت  ننني عهنننج ابشيننن   و نننان أ نننمها أن اليسانينننة قتمنننػا منننشهع رجنننال    ننناجتسعػا 
لثأر    تجس   بار العذا خ ليرنمحػا برنشهع   نأمهمتهع اليسانينة  وبّرتنػا السزنخية  اتمنػا منشهع 
== 
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و ننان لهننحا الشعننت مننا   ػا "بالمرػ ننية"   ش عتنن(2 "وقتننت زواقننرمهع ومتمررننتهع"
ألن هرال  البجو  نانػا محنخومرغ منغ العصنا   وربسنا عسنجوا إلنا الشهن     ر يبخ 

ا أوقاتهننا السحننجدة لننع يكننغ أمننخ  ج  نني ألن د نن  األرزا  لمجشنن  (1 إلقامننة معاشننهع
ألنها  انت تختبو بالػقت الحع يدتػ ا في  برت السنال حاػقن     ادا س   اميدػر  

سا عما الخخاج   انج أدى هنحا إلنا  ان العصا  والخز  يعتسج بذكت أسالسا و 
م أن 826هنن/102  يجل عما ذلظ ما ورد  ي (3 رتباط تػزيع  بسػسع الجبايةا

ز  سنننتة أشننهخ إذا أدر نننت أن يعصننرهع ر  (5 ج الحخبينننةوعنن (4 الحدننغ بننغ سنننهت
                                                                                                                                                  

== 

 3ج  51  ص1ج العبنننننخ  عمت الفنننننتغ برشهسنننننا واسنننننتسخت. "ابنننننغ خمنننننجون  سا نننننة   اشنننننت ال
  عبج الحا أحسج بنغ دمحمل شنحرات النحه   ني أخبنار منغ ذهن . ي/ العساد الحشبم175ص

هن  2406  دار ابغ  ثرخ  دمذ   2تحار ل عبج الاادر األرنا وط / محسػد األرنا وط. ط
 ".186ص 2ج

 .440ص 1ج اليعاػبا  ل تاريخعاػبيالي (2 

 .76  صألمػى  ارو  عسخ  ػزىل الجشج ا (1 

عبج الػهاع خزخ الحخبال تػزي  العصا  عما الجشج  ي  تختا  جر اإلسالم والعهج  (3 
اللباسننا األول  مجمننة السننػرد  وزارة الثاا ننة واإلعننالم  دار الذنن ػن الثاافيننة العامننة  باننجاد  

 .16  ص27م  السجمج 2998هن/2408العجد الثانا  ربي  األول  

الحدننغ بننغ سننهتل مننغ أهننت برننت الخياسننة  نني السجننػس  أسننمع أيننام الخشننرج  واسننتػزر   (4 
الخميفة اللباسي السأمػن  ولسا جا  السأمػن إلا بانجاد زاد  ني إكنخام الحدنغ وتندوج بأبشتن  

 "449  ص6م. "ابغ الجػزعل السشتطع  ج850هن/136بػران  وتػ ا 

خع ألنهنع ذهبنػا بهنا إلنا السحاربنة  ورجنت محنخعل أع الحخبيةل مغ الحخع  وأنثػا الحن (5 
سحناربرغ    الحخبينة هنع الجشنػد ال"303  ص2."ابغ مشطػرل لدان العخع  جمحارع لعجو 

إلا قا جهع حخع بغ عبج ع الخاونجع  وهػ مغ أكابخ الاػاد  و ان  لألعجا   وهع يشتدبػن 
ننا بالسػ ننت مخننػارج الننحيغ بننالجديخة  وتننػ ي  نني ألفننرغ مننغ الجشننج لمترننجع ل حننخع هننحا مكيس 

 ".481  ص4"الصبخعل تاريخ الصبخع  ج.م764ه/247سشة 
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 انت مػاعرج تػزي  األرزا  تتأخخ بدب  الػو  السنالا و   (2 مة نزجت( الا
"قنننج  السهنننجعل بشننن ال (1 لبرنننت السنننال  ويعبنننخ عنننغ ذلنننظ قنننػل الخميفنننة السشرنننػر

لخننخاج عذننخ سننشرغ  ننان عشننجك دننخ عميننظ امننغ األمننػال مننا إن    جسعننت لننظ 
 .(3 شج والشفاات وعصا  الحرية ومرمحة الثاػر"رزا  الجكفاية أل

ننوشننهج برننت السننال  نني باننجاد  نني نهايننة خال ننة األ  نني  اا  برننخ  مننرغ نار 
واردات  السالية   اج أنف  األمرغ عما الجير لسحاربة أخي  السنأمػن أمنػاال  ال 

هع األمننػال خ  عمننرفيفنن  ننن   مسننا ه نندم األمننرغ  يصسن  فينن  أمننخا  سننا أتحرنا   
بنغ عيدنا  ني  فبعج هديسة جير األمرغ وماتنت عمني  (4 دت الخدا غحتا  خ 
نوشَ   اوصخع ممظ األمرغ  ونجم عما خم  أخي  السنأمػن   م820هن/295   س 

األمننخا  فينن   وحخوننػا الجشننج عمننا الذننا   إذ قننال الاننػاد لبعزننهع ل " ميننأمخ 
ػا د   عمشنا نرننر  مشن  مننا بالذنا  وشمنن  األرزا  والجن كنت رجنت مننش ع جشنج 

  بننخوا وشمبننػا األرزا   وسننس  األمننرغ مننا أحننج ػ  مننغ وننجة   مسننا   رننمحشا"ي

                                                           

/ ابنننننغ 172ص  2/ ابننننغ األ رننننخل ال امننننت  ج458ص  7  جل تنننناريخ األمننننعالصبننننخع  (2 
 .147ص  3خمجونل العبخ  ج

م  723هنننن/95أبنننػ جعفنننخ السشرنننػر  ولنننج سنننشة  السشرنننػرل عبنننج ع بنننغ دمحم بنننغ عمننني (1 
م  وعسخ  يػم ح إحجى وأربعػن سشة  و انت خال ت  ا شترغ 753هن/236لخال ة وب ػي  ل  با

م. "ابغ  ثرخل البجاية والشهاية. تحار ل دمحم عبنج العديند 774هن/258وعذخيغ سشة  وتػ ا 
 ".629  ص5م  مج2992هن/2421    دار الاج العخبي  الااهخة2ر. طالشجا

أل رنخ  أبننػ الحدنغ عمنني بنغ أبنني ال ننخم / ابننغ ا542  ص4ل تنناريخ الصبنخى  جالصبنخع ( 3 
  دار ال تننن  العمسينننة  1دمحم الذنننربانيل ال امنننت  ننني التننناريخ. تحارننن ل عبنننج ع الااوننني  ط

 .17/ عبج الػهاع خزخل تػزي  العصا   ص126  ص5هن  ج2425برخوت  لبشان  

 .341  ص2ل شحرات الحه   ج / العساد الحشبمي327ص  2ل العبخ  جالحهبي (4 
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الجشننج وأنهننع اجتسعننػا وشننابػا لصمنن  أرزاقهننع  د نن  لهننع أرزا  أربعننة  ععمننع أنهنن
 .(2 أشهخ

 اننج بننحل األمننرغ   حننخج ث والحننجّ والمهننث ورا  السننال  خيانننة الجشننج  وعننغ
قا نج السنأمػن  إذ لسنا  (1 فدنج بهنا جشنج خرنس  شناهخ بنغ الحدنرغتيداألمػال ل

لسحاربننة األمننرغ  اشننتج  (3 م عمننا نهننخ  خ ننخ822هننن/296أقننام شنناهخ  نني
 تنخك   (4 ال دنػةو  األمنرغ لخجالن  منغ األمنػال يعصنيعما جشج شاهخ منا  نان 

ننننوذهبننننػا إلننننا األ شنننناهخ خسدننننة هالف جشننننجع  ننننب   خ  مننننرغ الننننحع س  ووعننننجهع  ع  ه 
دننسػا قننػاد الااليننة  االيننة   الب   ودمنن  لحنناهع(5 و ننخ   ننرهع األمننػالومشنناهع  

 .(6 استأمغ  ثرخ مشهع إلا األمرغو 

  خخ عما استخجاعهعا  بت عست هػ اآلوأمام هحا لع يا  شاهخ  امت  
ػا عمننننا األمننننرغ   خاسننننمهع ووعننننجهع واسننننتسالهع    ننننان نتيجننننة مدننننعا  أن شنننناب

عمي    أشار عمي  أ حاب  باستسالتهع واإلحدان إلرهع   اوأ بد الػو  قاسي  
                                                           

 .250  ص1/ ابغ تاخع بخدعل الشجػم  ج  315ص 3جهػلل العرػن  ج م (2 

شاهخ بغ الحدرغل أبػ شمحة الخداعا السما  ذا اليسرشنرغ  أحنج قنادة السنأمػن ال بنار   (1 
وال  السأمػن خخاسان وما يمرها  وقج ذ كخ عش  أن  أسناو اسنع الخميفنة السنأمػن منغ الخصبنة 

ح  المرمة  قرتل أ نابت  حسنا وحنخارة  وقرنتل قتنت  عما مشابخ خخاسان  ومات شاهخ  ي ه
 ".284ص 1م ."ابغ تاخع بخدعل الشجػم الداهخة  ج811هن/107وذلظ  ي

نهننخ  خ ننخل  خ ننخ قخيتننان مننغ سننػاد باننجاد   خ ننخ العميننا  و خ ننخ الدننفما   (3 
وباننجاد نحننػ  خسننخرغ. وهسننا عمننا وننفة نهننخ عيدننا  ويشدنن  الشهننخ إلرهسننا  وبننرغ الدننفما 

 ".402ص 3ل معجع البمجان  جالحسػع "ياقػت 
 .331  ص3/ مجهػلل العرػن  ج 361  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  (4 
 .2044  ص 4ل تاريخ اإلسالم  مجالحهبي (5 
 .2149ص  2/ ابغ األ رخل ال امت  ج409ص  3ل مخوج الحه   جالسدعػدع (6 
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وأعصنناهع األمننػال مهع  سننورا ا خاسننمػا شنناهخ    (1   بننت وأمننخ باتننالهع(2 مننع يفعننت 
 مننغ جشننج األمننرغ  وأوننع  شنناهخ لماننػادسننتأمغ إلينن  العجيننج ماابننت الصاعننة   ا
سننتأمغ إلننا شنناهخ  نناح  شننخشة حتننا بمننم األمننخ أن ا  (3 وأبشننا هع العصننا 

 .(5  زع  جان  األمرغ  (4 األمرغ دمحم بغ عيدا

   فنني ا ورا  السننال حتننا بعننج ماتننت األمننرغشننا  الجشننج سننلي   وقننج اسننتسخ
و نن  الجشنننج عمننا شننناهخ بننغ الحدننرغ بعنننج ماتننت دمحم األمنننرغ   م823هننن/298

يجين  منال  وونا  بن  أمنخ    خذنا عمنا نفدن   يكغ  ني إذ لع  (6 بخسدة أيام
غ ربغ الحدنا  وانتهبػا متاع   وشهخوا الدالح   عست شاهخ مغ الجشج   هخع

  وسنننألػ  ذلنننظ الانننػاد  ننناروا إليننن   واعتنننحرواجهرننند لاتنننالهع   مسنننا بمنننم عمنننا الت
 .(7 الرفد عشهع   فعت  وأمخ لهع بخز  أربعة أشهخ

حننال الجشننج هكننحا مننغ الخيانننة والجننخع و  امدننتبعج   اا أو أمننخ   مننع يكننغ عجب نن
ا  نننني الننننبالد   مننننغ ورا  السننننال أن ياننننخع هننننحا الػونننن  الذننننصار ليعرثننننػا  دنننناد  

   ولغ يخدعهع راد  مغ شخشة ونحػ ذلظ.يترجى لهع قا ج

                                                           

 .2045  ص4م  مل تاريخ اإلسال/ الحهبي 361  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  (2 
 .138ص 3ابغ خمجونل العبخ  ج  (1 
 .2150  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج 363  ص 7ل تاريخ األمع  جالصبخع  (3 
م   انام باسنت سال 809هن/294دمحم بغ عيدا بغ نهيظل وال  األمرغ عما الذخشة  ي  (4 

استدننمع لصنناهخ بننغ  باسننت سال الحننخع وننج السننأمػن وذلننظ بعننج و نناة عمنني بننغ عيدننا   ننع
 ".39  ص5  جلحدرغ. "الصبخعل تاريخ الصبخع ا
 .2046  ص4ل تاريخ اإلسالم  مالحهبي/  373ص  7ل تاريخ األمع  جالصبخع  (5 
 .436  ص3ابغ أعثعل الفتػح  ج (6 
 .427  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  م (7 
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 :الحالة االقترادية تردي

نننلسنننا منننات الخميفنننة اللباسننني الخشنننرج أ   ا منننا خمفننن   ننني الخننندا غ منننغ حر 
  نان   أربعنة أشنهخ ل ثختن   واستاخ  إحرنا    ية واآلالتنآلال دػة والفخش وا

ي كننخ أننن  لسننا مننات تننخك  نن   سننا ذ  (2 مسننا ال يتننػهع أن تحػينن  خنندا غ الخال ننة
  إال أن الحننخع بنرغ األخننػيغ قنج أتننت (1 برنت السنال تدننعسا ة ألن  ألنن  ديشنار

م 821هننننن/ 297   فنننني  وتعخوننننت باننننجاد لمشهنننن الخنننندا غتمننننظ  عمننننا مننننا  ننننا
 ذن  ذلنظ عمنا   (3 تعخوت باجاد إلنا حرنار شنجيج منغ قبنت قنػات السنأمػن 

 حتياجننات   ننأمخ ببينن  مننا  ننا الخنندا غ مننغ  ولننع يعننج معنن  مننال لدننج االاألمننرغ
حخا  وأمننخ بننن  (4 ووننخع هنيننة الننحه  والفزننة ليفخقهننا  نني أ ننحاب   األمتعننة

والشرنننخان  وقتنننت بهنننا ال ثرنننخ  و نننان سنننب  ذلنننظ تحرننند  مرنننت بنننالشفوالحخبينننة   خ  
 زاقت باجاد بأهمها  وتعصمت   بغ الحدرغ قا ج السأمػن االحخبية إلا شاهخ 

غ العنخاة ودرنخهع منغ شتج األمخ برغ السأمػنية وبروا  وتخ ت الرالة  السداجج
 .(5 أ حاع األمرغ

                                                           

التننخاث  الخشننرجل الننحخا خ والتحنن . تحارنن ل دمحم حسرننج ع. سمدننمة ابننغ الدبرننخ  الااونني (2 
 .124م  ص2959العخبا  ال ػيت  

 .119ص 3ابغ خمجونل العبخ  ج  (1 
/ ابنننننغ وادران  حدنننننرغ بنننننغ دمحمل تننننناريخ  421  ص3ل منننننخوج النننننحه   جدنننننعػدعالس (3 

  دار الانخع 2ال عبني  ط منغ بشنا اللبناس وبشين . تحارن ل مشجنياللباسررغ. دولنة الخشنرج 
 .170  ص 2993اإلسالمي  برخوت  لبشان  

 .53ص 6ل السشتطع  جابغ الجػزع  (4 
 .423ص 421ص 3ل مخوج الحه   جالسدعػدع (5 
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ا مغ قػاد  يانال ولسا وا  الحال باألمرغ  واشتج ب  الحرار  أمخ قا ج  
  رغ ودرنخهعا ن  والنحخا خ منغ السدنمسب  أ نحاع األمنػال والػدتريد أن يتل  ذ

    انا يهجسان عمنا الشناس  مغ العخاة ي عخف بحدغ الهخش   رجال  وأردف مع
  (1 مغ ذريند والهنخش ا   هخع الشاس خػ   (2  ثرخة لظ أمػاال  جتبيا مغ ورا  ذ ا

   ومش لذلظ شعخت  ي حتا إن  قر  الحج خيزة  معتمرغ بنرادتهع أدا 
 (3)بل من اهلرش يريدون اهلرب  أظهروا احلج وما يبغىنه

يجننػزوا  قا ننج السننأمػن أمننخ بسشنن  التجننار أن اوزاد مننغ شننجة الحرننار أن شنناهخ  
و خض عما  ت سفرشة محسمة بحسػلة مغ السال ما برغ   (4 مغ الجقر  بذي 

و عنت عسنال شناهخ وأ نحاب   ني جسين    إلا األلفرغ والثال ة  (5 األل  درهع
و نار الشناس  ني   (6 شخ  باجاد مثنت ذلنظ منغ  نخض السنال   امنت األسنعار

 شجة بالاة مغ هحا الحرار.

الليار وأحج  –خ نت هبت باجاد  وأباح حاتع بغ الراوأمام هحا الحرار ا
 ننننننحاع شنننننناهخ يهننننننجمػن الننننننجار   حتننننننا  ننننننان أ(7 الشهنننننن  –رجننننننال األمننننننرغ 

عمنا    ويكػننػن أونخاع دمحم األمنرغ  فيام  أبػابها وساػ ها أ حويشرخ ػن 
  وقننج أدى هننحا  منن  إلننا خننخاع الننبالد  اأ ننحابهع مننغ أ ننحاع شنناهخ تعننجي  

                                                           

 .2153ص 2ابغ األ رخل ال امت  ج (2 
 .2151ص  2ابغ األ رخل ال امت  ج (1 

 .427ص 3ل مخوج الحه   جالسدعػدع (3 
 . 419ص 3/ ابغ أعثعل الفتػح  ج41ل لص  التجبرخ  صاإلسكا ي(4 

 .378  ص 7  جل تاريخ األمعالصبخع  (5 
 .335  ص3مجهػلل العرػن  ج (6 
 .54  ص6ل السشتطع  جابغ الجػزع  (7 
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  ية وهرال  مأمػنيةا   هرال  دمحمبغ أباألسعار  ومااتمة األخ أخا   واالودال  
شتجت شػ ة السأمػنينة   وا(2 األمػال وهجمت السشازل  وأحخقت الجيار  ونهبت

  بعنج (1 أمنخ   ني إدبنار   وأخنحوعمت عما األمرغ   تفخ  عنغ األمنرغ عدناكخ 
ألخزنخ والينابذ وأ انخ الشناس  ا عمنا ا  أتن(3 أن دام هنحا الحرنار لسنجة عنام

ون أهننت باننجاد هنناجع الذننصار والليننار  لستننخدعرننادع الهننحا الػونن  االقت ا شطننخ  
 وأخا ػهع.

 خمؽ بغداد مؼ وجؽد خميفة بعد مقتل األميؼ:

  (4 ابػينن  لمسننأمػن بالخال ننة رسننسي    م823هننن/298لسننا ق تننت األمننرغ  نني 
  و نان لهنحا منغ (6   ولع يتحػل عشها إلا باجاد(5 بسخوخحت البيعة ل  وهػ وأ  

                                                           

 .409  ص3السدعػدىل مخوج الحه   ج (2 
 .255  ص1ل الشجػم  جابغ تاخى بخدع (1 
 .312  ص2ل العبخ  ج/ الحهبي10  ص1أبػ الفجال السخترخ  ج(3 
  2األمرخ مهشنا. ط  تحار ل عبج   أحسج بغ جعفخ بغ وه ل تاريخ اليعاػبا.اليعاػبي (4 
/ الجهذننيارى  أبننػ عبننج 396  ص1م  م2993هننن/2423  برننخوت    مرسدننة األعمسنني2

ع دمحم بنننغ عبنننجوسل النننػزرا  وال تننناع. تحارننن ل مرنننصفا الدننناا/ إبنننخاليع األبينننارع/ عبنننج 
 .304  ص 2938هن/2357  الحمبي  الااهخة. 2الحفي  شمبي. ط

خو العطسنا  أشنهخ منجن خخاسنان  برشهنا وبنرغ نيدنابػر منخول منخو الذناهجان  وهني من (5 
ا  والشدبة إلرها منخوزع عمنا درنخ قيناس  والثنػع منخوع عمنا الكيناس  ولفن   سبعػن  خسخ 

 5ل معجننع البمننجان  جا األنهننار الاديننخة. "ينناقػت الحسننػع مننخو يعشنني الحجننارة البننيس  وبهنن
 ".123  ص121ص
/ عا ع الخاوعل 163يخ الخمفا   ص/ الدرػشيل تار 341  ص3مجهػلل العرػن  ج (6 

 .171الخاوعل حخ ة السصػعة  ص 
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 دنػل ذلنظ لسنغ   ينة منغ وجنػد الحناكعمغ السداوئ ما ال يحرا  فباجاد خال
 يذا  أن يفعت ما شا  دونسا خػف مغ حاكع أو راد .

ومننغ ذلننظ مننا أقنننجم الشنناس عمينن  مننغ السبايعنننة بالخال ننة لارننخ السنننأمػن  
بنغ م حرشسا اجتس  الشناس إلنا دمحم بنغ جعفنخ 825هن/100   مثمسا حجث  ي 

ا إلنا ا محبب  وداع او ان شيخ    شال  غ بغ عمي بغ أبيبغ حدر دمحم بغ عمي
 ننأبا عمننرهع   ن يبننايعػ  بالخال ننة   صمبننػا مشنن  أ(2 اا وزهننج  الشنناس  ي طهننخ سننست  

  حتا أرست اقام عما ذلظ أشهخ   ي مكة  وأ  وتست مبايعت  (1 ابهعأج  ع أوال  
 نناختالف الشنناس   .(3 مننخة أخننخى  حاربنن  وأعنناد  إلننا الصاعننةإلينن  السننأمػن مننغ 

منغ خميفنة  دل عمنا منجى الزنع  النحع أ نبحت  وانادامهع بسبايعتهع أكثخ
عمي  الخال نة   ذنج  هنحا الخنالف وذاك االنادنام  نت منغ الذنصار والليناريغ 

 لمهجػم عما أهت باجاد وسمبهع.
 سهل: كراهية أهل بغداد ألسرة بشي

 والحدنننننغ ابشننننني سنننننهت   فننننني (4 لمفزنننننت اكنننننان الخميفنننننة السنننننأمػن محب ننننن
صنننننن  لمسننننننأمػن بنننننننمخة رغ  م حرشسننننننا ه دمننننننت عدنننننناكخ األمنننننن822هننننننن/296 وخ 

  وولنا الحدنغ بننغ (5 لمفزنت بنغ سننهت عمنا السذنخ  السنأمػن عانج السنرمشرغ  
                                                           

 .144  ص3/ ابغ خمجونل العبخ  ج444  ص7ل تاريخ األمع  جالصبخع  (2 
 .297  ص11ل نهاية األرع  ج/ الشػيخع 417  ص6ل تجارع األمع  جابغ مدكػي  (1 
 .97  ص6ابغ الجػزىل السشتطع  ج (3 
وأسننمع يننخ السننأمػن   ننان مننغ مدننالسة السجننػس  الفزننت بننغ سننهتل ذو الخياسننترغ  ووز  (4 

م  ولنن  مننغ العسننخ  سننان 828هننن/103 نني عمننع الشجننػم  قتننت  نني أيننام الخشننرج  و ننان لنن  بننا 
 ".5ص 4  ص1وأربعػن سشة. "الحشبمال شحرات الحه   ج

 .170/ ابغ وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص305ل الػزرا   صالجهذيارع  (5 
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وتنػلا السنأمػن   م823/هنن298 ي األمرغ    ع لسا ق تت (2 سهت ديػان الخخاج
 ننان شنناهخ بننغ الحدننرغ  الحدننغ بننغ سننهت  ننت مننا الخال ننة   نننن  ولننا اسننسي  ر 

ن وي نننخوى أ  (3 عنننامال  عمرهننناالعنننخا  لنننا بالتػجننن  إ   وأمنننخ (1 ػرا تتحننن  منننغ  ننن
نا لن   قنا ال ل "السا خخج إلا العخا    انج خنخج م الحدغ ذ نخ عن  السنأمػن مػدع 

يا أبا دمحم حاجة إن  انت لظ   اال ل ل نعع يا أمرخ الرمشرغ  أحف  عمنّا منغ 
وا ننخ  ولسننا دخنت الحدنغ العنخا  أ نبد  "(4 قمبنظ منا ال أسنتصي  حفطن  إال بنظ

خ الاػاد يخال  لمحدغ بغ هاشع وال مغ سا  لع يكغ أحج مغ بشي  و (5 الحخمة
 .(6   وال يخخج عغ شاعت ابغ سهت أمخ  

ا     ننان "كاتب نن(7 وقننج ذ ك ننخ أن الحدننغ بننغ سننهت قننج تامننج الننػزارة لمسننأمػن 
ننن   ينننخوى السدنننام  منننغ  المننن  الخقنننخا   ويشدنننا بدننناعات الدنننش    اا  مفػه نننبميا 

    اج  نان يجمن  ويحتخمن ح  السأمػن ل    ومغ شجة(8 "محاوخت  أيام الفخا 
سنننحا  بنننغ ى  نننا ذلنننظ أن السنننأمػن قمنننج إويانننجر منننغ يحتخمننن    ر نننخو  ويحتخمننن 

                                                           

/ابننننغ تاننننخع بننننخدعل 10ص  1ػ الفننننجال السخترننننخ  ج/ أبنننن282ل الننننحه   صاألربمنننني(2 
 .252ص  1الشجػم  ج

 .2055  ص4ل تاريخ اإلسالم  مج/ الحهبي397ص 1ريخ اليعاػبي  مل تااليعاػبي (1 
 .268ل أخبار الجول  ص/ األزدع435  ص7الصبخعل تاريخ األمع  ج (3 
 .305ل الػزرا   صالجهذيارع  (4 
 .187  ص1ل الشجػم  جغ تاخى بخدع/ اب344  ص3العرػن  ج مجهػلل (5 
 .449  ص6ل السشتطع  جابغ الجػزع  (6 
 .187  ص1ل الشجػم  ج/ ابغ تاخى بخدع 449ص  6ل السشتطع  جلجػزع ابغ ا (7 
  ابننننغ  زنننت ع أحسننننج بنننغ يحرننننال مدنننالظ األبرننننار  ننني مسالننننظ األمرننننار. العسنننخع  (8 

عرام مرصفا عامة/ يػس  أحسنج  الػزرا  وال تاع(. تحار ل دمحم عبج الاادر خخيدات/ 
 .76ص 22م  ج 1004هن/2415  دار زايج  اإلمارات 2بشا ياسرغ. ط
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نن  نبن  السنأمػن وذلنظ أل   أعسنال السعناون بالدنػاد جسي (2 إبخاليع بغ مرع 
نن  اعمننا وجننػد الحدننغ بننغ سننهت  نني مجمدنن  بحزننخت   ولننع يكننغ السننأمػن مشتبه 

  ممها بالدواج مغ بنػران   عما هح  السحبة وقج أكج السأمػن   (1 وقتها لػجػد 
و ان لمحدنغ  نجقات  ثرنخة   (4    دادت الرمة(3 بػران بشت الحدغ بغ سهت

 .(5 تجبا أمػالها وتػز  عما سبمها وعما أهت الػق  كثرخة وأوقاف

م 824هننن/299ولسننا قننجم الحدننغ بننغ سننهت باننجاد مننغ عشننج السننأمػن  نني 
منا واجن    إال إنن  سنخعان (6 دكان إلي  الحخع والخخاج   فنخ  عسالن   ني النبال

  حرنث (7 ت ناجتخأ الشناس عمين  وعمنا أخين  الفزن   ي واليت  العجينج منغ الفنتغ
عمننا    وأننن  ي بننخم األمننػر(8 أشنناعػا أن الفزننت بننغ سننهت دمنن  عمننا السننأمػن 

                                                           

منتحغ العمسنا  بنأمخ السنأمػن  ني أمرنخ بانجاد  ولرهنا  ال نرغ سنشة  ا إسحا  بغ إبنخاليعل (2 
ا  ل   زرمة ا  ارم ا جػاد  ل م. "النحهبي849هنن/135ودهنا   تنػ ا  خم  الاخهن   ان سا د 

  مرسدننننة 9الشننننبال . تحارنننن ل شننننعر  األرنننننا وط  دمحم نلننننيع العخقدػسنننني. ط سننننرخ أعننننالم
 ".299ص 1هن  مج2423الخسالة  برخوت  

ل نذنننننػار السحاوننننخة وأخبننننار السننننحاكخة. تحارنننن ل عبنننننػد التشننننػخي  السحدننننغ بننننغ عمنننني (1 
 .67  ص8م  ج2995  دار  ادر  برخوت  1الذالجا  ط

تدوجهننا السننأمػن بعننج قجومنن  إلننا باننجاد  بننػران بشننت الحدننغ بننغ سننهتل تدننسا خجيجننة  (3 
نننا  بدننتة أيننام  إذ  ننان السننأمػن شننجيج السحبننة ألبرهنننا  وخمنن  الحدننغ عمننا جسينن  الاننػاد  خح 

 ".77ص 22بحلظ. "العسخىل مدالظ األبرار  ج

 .237ل مخترخ التاريخ  ص/ ال ازروني449ص 6ابغ الجػزعل السشتطع  ج (4 

 .12  ص10ص 8ل الشذػار  ج التشػخي (5 

 .2162ص  2  ج/ ابغ األ رخل ال امت429ص 6  ج ابغ مدكػي ل تجارع األمع (6 

ل / النننننحهبي87ص  6ل السشنننننتطع  ج/ ابنننننغ الجنننننػزع 345ص 3ػلل العرنننننػن  ج مجهننننن (7 
 .2056ص  4تاريخ اإلسالم  م

 .141ص 3  ج / ابغ خمجونل العبخ 102لتجبرخ  صل لص  ااإلسكا ي (8 
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همرغ  الفزنننننت دننننن  واننننننجلعت الفننننتغ بنننننرغ الهننننػا    ازننننن  لنننننحلظ أهننننت العنننننخا 
ت  خالينة أهنت بانجاد لمدنهمرغ  ومنغ بنرغ وتعسان    وبرغ أهت باجاد(2 والحدغ(

  و نحلظ  تشنة (1 الدنخايا قامنت ونجهسا  تشنة ابنغ شباشبنا وأبني تمظ الفنتغ التني
 .(3 غ األ صذالحدرغ ب

اد والحدغ  ع  ان مغ اشتجاد األمخ وتأزم وتفاقع الػو  برغ أهت باج 
 لبغ سهت لدببرغ  أولهسا

                                                           

/ ولفخيننننج 436ص 3/ ابننننغ أعننننثعل الفتننننػح  ج  436ص 7ل تنننناريخ األمننننع  ج الصبننننخع  (2 
مادلػنمل حخ ة سهت بغ سالمة الذعبية لمحساية واألمغ ونطخة أخخى  ني أ نػل الحشبمينة  

م  2993هنن/ 2424  10  العنجد 5لبشان  دار االجتهاد لألبحاث والتخجسة والشذنخ  مجمنج 
 .17ص

خوجن   نخف السنأمػن شناهخ ابغ شباشبال دمحم بنغ إبنخاليع بنغ إسنساعرت   نان سنب  خ (1 
بغ الحدرغ عسا برج  منغ أعسنال إلنا الحدنغ بنغ سنهت   تحنجث الشناس بنالعخا  أن الفزنت 
بغ سهت استبج بالخأع دون السأمػن   از  الشاس بالعخا . "ابغ مدكػي ل تجنارع األمنع  

بننننغ ان أبننننا الدننننخايا وهننننػ الدننننخى وقرننننتل  ننننان سننننب  خننننخوج ابننننغ شباشبننننا أ ".429ص 6ج
غ رجننال هخ سنننة   سصمنن  الحدنننغ بننغ سنننهت بأرزاقنن    ازننن  أبننػ الدنننخايا  مشرننػر  ننان مننن

 اامننت الفتشننة والحننخع برشهسننا  حتننا ضفننخ الحدننغ بننغ سننهت بننأبي الدننخايا  وأمننخ باتمنن   نني 
 ". 387م."ابغ قتربةل السعارف  ص825هن/100

م قننام الحدننرغ بننغ حدننغ األ صننذ 825هننن/100الحدننرغ بننغ األ صننذل ذ كننخ أننن   نني  (3 
 لبننة مننغ  دننػتها  و دنناها بثننػبرغ  ننان أبننػ الدننخايا قننج وجهنن  بهسننا  وأمننخ  بصننخح بتجخيننج ال

كدػة بشا اللباس الطمسنة  لتصهنخ ال لبنة منغ  دنػتهع   فعنت األ صنذ  وعسنج إلنا منا  نا 
إلنا دمحم بنغ جعفنخ بنغ دمحم بنغ عمني بنغ حدنرغ بنغ  خدانة ال لبة مغ مال  أخحها  واجتسن 

ػن إسحا  بغ مػسا بغ عيدا     ان أن أرست السأمبغ أبي شال  فبايع  بالخال ة عمي
ل  443  ص7  جل تننناريخ األمنننعجنننال لاتالننن . "الصبنننخع منننغ النننيسغ  ننني الخرنننت والخ  اللباسنني

 ".445ص



 

 

8::: 

لحخبينننة  غ اد بنننرم حرشسنننا  نننار الذنننا  ببانننجا825هنننن/100منننا حنننجث  ننني 
ن أرزاقهننننع والسساشمننننة  نننني د عهننننا  إذ إتننننأخخ وبنننرغ الحدننننغ بننننغ سننننهت بدننننب  

رز  يعصنرهع الحدغ بغ سهت  ان قج وعج الجشج مغ الحخبية والبانجاديرغ  أن 
  و نان الستنػلا لتشفرنح ذلنظ عمناب (2 الامنة وتنع حرنادهاستة أشنهخ إذا أدر نت 

عجننت ل  الحخبيننة أن ي دننأ ا باننجاد مننغ قبننت الحدننغ بننغ سننهت والنن (1 بننغ هذننام
ن   ل نت رجنت لرشفاػهنا  ني شنهخ رمزنان   نػا اهع عمنا ذلنظ الهع خسدنرغ درهس 

  وذلننظ أن الحدننغ بننغ (3 وبننجأ  نني العصننا  بالفعننت  إال أننن  لننع يننتع لهننع العصننا 
غ الحخبيننة والباننجاديرغ  وأن سننهت أوعنند إلينن  أن يسصننت ويننرخخ أرزا  الجشننج منن

هع وال ي عصرهعي سشر
 4). 

غ الحخبيننة وأهننت لننحع أدى إلننا الازنن  والػحذننة بننرخننخ ادننب  اآللأمننا ا
ش  بالاا ج هخ نسة  وبرغ الحدغ بغ سهت  باجاد   (5 بغ أعنرغ  ان ألجت ما   

                                                           

 .430  ص419  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج (2 
م حامال  لمػا    ع تػلا باجاد مغ قبنت 822هن/296عماب بغ هذامل جعم  السأمػن  ي  (1 

م   ساشت الجشج  ي أرزاقهع وشنابػا عمين    هنخع منشهع  825هن/100غ بغ سهت  ي الحد
م عمننا الجبننت وقننع وأ ننبهان وأذربيجننان   طمننع عمنني بننغ 819هننن/124ووال  السننأمػن  نني 

م. " ابنغ 832هنن/126هذام الشناس  وأخنح أمنػالهع  وقتنت رجنالهع   نأمخ السنأمػن باتمن   ني 
 م".498ل ص 415ص 5األ رخل ال امت  ج

 .98  ص6ل السشتطع  ج/ ابغ الجػزع 450  ص7  جريخ األمعل تاالصبخع  (3 
 .2168  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج419  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج (4 
م   ننع عرشنن  والي ننا عمننا 805هننن/290الخشننرج دنندو الرننا فة  نني  وال  هخ نننسة بننغ أعننرغل (5 

سننأمػن الخال ننة جعمنن   نناح  الحننخس   ننع خخاسننان  وشننيع  بسننا يحتنناج إلينن   ولسننا تننػلا ال
م  ي خخاسان   ذتس  ووخب  وحبدن   و نان الفزنت بنغ 825هن/1000شمب  السأمػن  ي 

== 



 

 

8::; 

لنا السنأمػن بخخاسنان   انام الفزنت بنغ سنهت بالنجس ا إن هخ سة  ان ذالب نإذ إ
قمن   حتنا امنتألالدخايا ونج    الدب   ي خخوج أبي ن   بأ(2 ل  عشج السأمػن 

السنننأمػن عمنننا هخ سنننة منننغ  نننالم الفزنننت بنننغ سنننهت   مسنننا دخنننت هخ سنننة عمنننا 
وحاول هخ نسة   (1 الدخايا مي   عم   وعاع عمي  وقػ   م  أبيالسأمػن أن خ ع

الننج ا  عننغ نفدنن   ل ننغ لننع يعصنن  السننأمػن الفخ ننة  ولننع يابننت مشنن   وأمننخ بننأن 
 .(3  ع مات اسة  ي الحبذ   طت ب  أيام  نػد  هخ ي  

نش ولسنا  لنا منا  ننان بهخ سنة  باإلوننا ة إ عمنع أهننت بانجاد والحخبينة مننا   
 لشناس الحدنغ بنغ سنهت ودزنبػا عمنا عمنيّ  نخ  ا  مغ مشعهع العصا  واألرزا 

  ولنننع يكنننغ الحدنننغ بنننغ سنننهت حرشنننحاك (4   مشهننناو بنننغ هذنننام والنننا بانننجاد وشنننخد
  عمننا الخال ننة  و يننخاود (5 عبباننجاد   ننحه  أهننت باننجاد إلننا مشرننػر بننغ السهننج

ال نخوا بالسجػسني ل "رغ عمي  قا مرغ ل با ذلظ ور ز    مع يدالػا ب  ممحّ   أ
                                                                                                                                                  

== 

  674  ص 4إن  قتمن   ني الحنبذ سنخ ا. "الصبنخعل تناريخ الصبنخع  ج سهت يباز    ارتل
 ".331  ص2ل العبخ. ج/ الحهبي6  ص3ص 5ج
ن الحدنغ بنغ سنهت ولنيذ الفزنت. "أبنػ الفنجال مغ دس  لهخ سة عشج السأمػن  ا :وقرت (2 

 ".11ص 1السخترخ  ج
 .350ص 3/ مجهػلل العرػن  ج448  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  (1 
  6/ ابنننننننغ مدننننننكػي ل تجنننننننارع األمنننننننع  ج404  ص1  ماليعاننننننػبيل تننننننناريخ اليعاننننننػبي (3 

 .418ص
 .100  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج450  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  (4 
م  و ننننني 809هنننننن/294مشرنننننػر بنننننغ السهنننننجعل وال  األمنننننرغ عمنننننا البرنننننخة أمرنننننخ ا  ننننني  (5 

عمرهننا منن  الننجعػة بالخال ننة إلننا  ا ننة السننأمػن وال  أهننت باننجاد أمرننخ  م  نني خال825هننن/100
  6  ج379  ص5م. "ابنننغ األ رنننخل ال امنننت  ج850هنننن/136السنننأمػن  و اننننت و اتننن   ننني 

 ".220ص



 

 

8::< 

أن وشالبػ  يخج  إلا خخاسان"   ا  حتدصخ بغ السجػسي الحدغ بغ سهت  ون
 اأنننن   انننال لهنننعل "(2 العنننخا عمنننرهع لمخميفنننة السنننأمػن ببانننجاد و  ايرنننرخ هنننػ أمرنننخ  

بنحلظ بشنػ هاشنع     خوني"حن خ السرمشرغ حتنا يانجم أو ينػلي منغ أخميفة أمر
 .(1 والاػاد والجشػد

مننن   قيننام الحخبيننةو منننغ أسننباع الذننا   نني بانننجاد ن هننحا يتزنند أومننغ 
أرزاقهننننع  عصننننت  ع خاليننننة الحدننننغ بننننغ سننننهت الننننحبشهبهننننا اللينننناريغ والذننننصار 

غ بنن   وال بػعننػد   نني  ننخف األرزا   ر أ ننبحػا درننخ مصيعننرغ لنن   وال عنناب 
ا   أمرننخ  ػل باننجاد  واختيننار درننخ   ومشعنن  مننغ دخنن حسمهننع ذلننظ عمننا شننخد عسالنن 

تاررنننخ األمنننػر  ننني   ننني  نننبد لهنننع ينننج مسنننا نجحنننت مدننناعرهع تمنننظ  وأ  عمنننرهع
 ننني  ا عنننا ػا  دننناد    تجنننخأوا شنننر ا   ذنننر  ا عمنننا مهاجسنننة الشننناس ونهنننبهع  بالدهنننع
 البالد.

 ؼ والذطار ضسؼ أفراد الجيش:استعانة الخمفاء بالعياري

غ االسنننتعانة بالليننناريغ منناسنننية بعننس الخمفنننا   ننني الجولننة اللبلننع يتنننػر  
والذنننصار ليكػننننػا عنننجة الجولنننة لمازنننا  عمنننا منننا تػاجهننن  منننغ أزمنننات وحنننخوع 

 سنا  –خمفا   ي االستعانة بهع مشنح عرنخ السهنجع مو تغ  وقج  انت البجاية ل
هنرال  الليناريغ والذنصار بنجا  إال أن جهنػد   ع الخشرج منغ بعنج  –سب  وذ خ 

(   انج اسنتعان خنػيغ  األمنرغ والسنأمػن برغ األ فا  ي الخالا مر خ  ا واوح  جمي  
ا عجت  وسالح   ي عجة مػاقن      انػ بهع األمرغ  ي حخب  وج أخي  السأمػن 

 مشهال

                                                           

 .299/ األربميل الحه  السدبػك  ص454  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  2) 
 . 203  ص6/ ابغ الجػزعل السشتطع  ج431  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج 1) 



 

 

8::= 

   :(م899هـ/996 نهر صرصرمؽقعة )

رغ وبننرغ شنناهخ بننغ الحدنن  نننت بننرغ جننير األمننرغاقعننة التنني  وهنني السػ 
جشنج اآلخنخ عنغ شخين   الة ت مشهع عما اسنتس  والتي عست  رها قا ج السأمػن 

بعننج خيانننة  اوقننج ازداد األمننخ سننػ    – سننا سننب  ذ ننخ   –إدننجا  األمننػال عمننرهع 
منننرغ بالليننناريغ ينننجا عػن عنننغ بانننجاد   اسنننتات اسنننتعانة األ  الجشنننج واسنننتسالتهع

  ونا  أهنت الدنجػن وار العامة هحا الشدا   وانذاال الجشج في  م   دادهع   ثا
الذنصار أهنت الرنالح واألخينار منغ الشناس     وهناجع(2 وخخجنػا مشهناالدجػن 
غ  ان   إال م(1 "ختت الرالداألحػال  "وعد الفاجخ  وذل السرمغ  وا دا ت 

نننن  تفانننج جيذننن  وعدنننكخ   وأخنننح عمنننا ينننج أل  ننني عدنننكخ شننناهخ بنننغ الحدنننرغ 
الدننفها  واشننتج عمننرهع حتننا ال يتعخوننػا لجشننج   وضننت األمننخ عمننا هننحا الحننال 

 .(3 حتا أ ربت البالد بالخخاع

 :(م898هـ/997قعة قرر صالح)مؽ 

قعننة مػ  ريغ بكيننادة أشننخسبننغ الحدننرغ وبننرغ اللينناغ شنناهخ حرننث دار بننر
قعننة عننغ الاتننال ومااومننة مننرغ  نني تمننظ السػ قرننخ  ننالد  إذ عجنند جننير األ

منغ    الانػاة   إذ اجتسنن أمنخ الاتنال الباعنة واللينارو     تنػلاشاهخ بغ الحدرغ
وأ ننحاب   وقتمننػا مننشهع  ا  وقنناتمػا شنناهخ  دينناريغ والباعننة بننالصخ  منن  األجشنناالل

ض األمنخ إلنا دمحم بنغ   ولسنا  ذنت األمنرغ  ني إحنخاز الشرنخ   نػ (4 اخما ا  ثرخ  

                                                           

 .2045  ص4/ الحهبيل تاريخ اإلسالم  م363  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  2) 

 .138  ص3/ ابغ خمجونل العبخ  ج 363  ص7  جاألمعل تاريخ الصبخع  1) 

 . 363  ص7  جاألمعاريخ ل تالصبخع  3) 

 .2152  ص2ابغ األ رخل ال امت  ج/ 331  ص3مجهػلل العرػن والحجا    ج 4) 



 

 

8::1 

ع قا ننننج يتاننننجمه  (2   ومعنننن  الاػدننننا  والفدننننا  يتػلننننػن أمننننخ تمننننظ الفتشننننةعيدننننا
النننحع قاتنننت هنننػ وأ نننحاب  خنننارج  ػدسننن خاه عمنننيّ الليننناريغ والذنننصار السدنننسا 

ت دننناستب اعمنننا شننناهخ وأ نننحاب   هدمنننػهع  ول نننغ شننناهخ   واشنننتجوا  (1 الارنننخ
هع عما أعاابهع  وألجأ زعيع اللياريغ استصا  أن يخدتا ح  أمامهع  ي الاتال

قا ننج  دمحم بننغ عيدننا  وجننجيخ بالننح خ أن (3  خاهسننػد إلننا االسننت سان إلينن  عمننيّ 
 خاهسػد الليار إلا شناهخ  استدنمع هنػ  الم عماّ شخشة األمرغ لسا عمع باستد

منننرغ  نننان  ننني أساسننن  عمنننا اآلخنننخ إليننن   مسنننا ينننجل عمنننا أن اعتسننناد جنننير األ
ختنت حنال نهظ هنرال  الحنخع واستدنمسػا  اوالصخار   مسا أ  والذصار  للياريغا

 األمرغ وجيذ .

رغ  ول غ لع تشتن  السػقعنة عنغ حنج استدنالم هنرال  إلنا شناهخ بنغ الحدن
 ن والصننخارو   ألوبنناشوا  وباعننة الصننخ    هننت الدننػ  وأ   نصمنن  بنناقي العننخاة ابننت 

  اشننتخك   اللينناريغ رجننت يننجعا حدننغ الهننخش  و ننان مننغ هننراليشهبننػن الشنناس
   مسا  ان ما  نان منغ (4  الدقعة قرخ بغ عيدا بغ نهيظ  ي مػ  م  دمحم

مننغ لرننػص  استدننالم دمحم بننغ عيدننا لصنناهخ   اننج قننام الهننخش منن  أ ننحاب 
لشدننا  والزننعفا  مننغ امننغ الخجننال و  (5 قننجروا عمينن  باننجاد و دنناقها يدننمبػن مننا

 . مغ أذاهع ػاتا درخ السدمسرغ لع يدمسوح السدمسرغ 

                                                           

 .282  ص11/ الشػيخعل نهاية االرع  ج2152  ص2ابغ األ رخل ال امت  ج 2) 

 . 373  ص7  جل تاريخ األمعالصبخع  1) 

 .2152  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج421  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج 3) 

 .421  ص6/ ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج374  ص 7  جل تاريخ األمعلصبخع ا 4) 
 .283/ األربميل الحه  السدبػك  ص54  ص6ابغ الجػزعل السشتطع  ج 5) 



 

 

8::1 

خاسننان خننخج معنن  غ مننغ أهننت خركننخ أن أحننج قننادة شنناهخ بننغ الحدننوقننج ذ  
 حاب ل "منا يااتمشنا إال ح معهع   اال ألاة ال سالإلا الاتال  شطخ إلا قػم عخ 

هننرال  الننحيغ  ل نعننع ارننت لنن  -(2 لهننع اوذلننظ اسننتهانة بننأمخهع واحتاننار   -مننغ أرى 
 ة   االل أف ل ع حرغ تش رػن عغ هرال  وتخيسػن عشهع  وأنتع خى هع اآلت

ومنا  !ل نع منغ الذنجاعة والشجنجة   ول نع منا ني الدنالح الطناهخ  والعنجة  والانػة
شننة عدننا أن يبمننم  رننج مننغ أرى مننغ هننرال  وال سننالح معهننع وال عننجة لهننع وال ج  

اسنننتتخ مشننن   ا مسنننا رمنننا سنننهس      جعنننت الخخسنننانيوأوتنننخ باػسننن  وتانننجم  تانننرهع
لليننار  الليننار  فيانن   نني باريتنن  فيأخننح   ولننع تنندل تمننظ حالننة الخخاسنناني وحننال ا

 ننأخخج   ف الليننار ليزننخب  بدنني حتننا أنفننح الخخاسنناني سننهام    ننع حسننت عمننا
شنا   سا أخصأ ب  عرشن    نع    ماال  ورما   جعم   ي االليار مغ مخالت  حجخ  

ننن ننخ الخ  و خخ   نناد يرنننخع بنن  ا وهننػ ياننػلل لنننيذ هننرال  بنننننذ  خاسنناني راجع 
 (1  ."حجث بحجيث   استزحظ اأن شاهخ   تل  حج قال

يعمع حكياة هرال     اج  ان وحظرغ وإن  ان قج ول غ شاهخ بغ الحد
هع الننحيغ هننع وحننجهع الننحيغ حننالػا برشنن  وبننرغ سنناػط باننجاد  وهننع وحننج   العننخاة 

سننمحتهع بدننيصة  ل ننغ منن  ذلننظ    وهننع وإن  انننت أ(3  اننجو  خرننخ جشننج  وقننػاد أ
عنننرغ  انننج حاانننػا بهنننا إ نننابات داينننة  ننني الجقنننة والسهنننارة    نننانػا ال يخص نننػن 

 .(4 الخرع

                                                           

 .2151  ص2/ ابغ اال رخل ال امت ج423  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج 2) 

 .54  ص6لسشتطع  ج/ ابغ الجػزعل ا334  ص3مجهػلل العرػن  ج 1) 

 .16الشجارل حكايات الذصار  ص 3) 

مػ نننننن  سننننننالع الشننننننػرعل العامننننننة  نننننني باننننننجاد. دراسننننننة تحمرميننننننة. دار ال تنننننناع  باننننننجاد   4) 
 .298م  ص1005هن/2416



 

 

8::2 

رتهع  وعنجم لاػدنا الرنػم  ن والذنصار النحيغ يزنحظ منشهعرو وهنرال  اللينا
  دوات الحخع الستعارف عمرها  وسنخخ هنػ وجشنج  منشهعرهع أل  وا تااتشطيسهع

خنخ بهنرال  الذنصار ػ اآلهن امػن الحع سيدتعرغ دنج  هخ قا ج السأ هػ نفد  شا
دننا  عالقتنن  منن  الذننصار و واللينناريغ  حرننث تحننجث الصبننخع عننغ السننأمػن و 

ع هوالدمصان  ان يعتد بهنع  و نانػا بصانتن    نال يانجر أن يسنشع"ل الحخبية  اال
 .(2 "عغ  د  يخت بػن 

إلننا ا مننغ جشننج األمننرغ قننج تخمننا عشنن   وانزننع    وعمننا الننخدع مننغ أن جنند 
هننحا لننع يفننت  نني عزننج   ننننمػن  جننير السننأ  نني ةشنناهخ بننغ الحدننرغ وهخ سنن

ا   .(1  ي الج ا  عغ باجاد اللياريغ  بت زادهع ترسيس 
 :(م898هـ/997 درب الحجارة ةقع)مؽ 

 انترننخ العننخاة   انننت بننرغ اللينناريغ وجشننج السننأمػن  و رهننا قعننةهننح  السػ  
نالسوالذصار مغ أ حاع األمرغ عما جشج شاهخ قا ج  ا أمػن وقتمنػا منشهع خما 

 .(3 اكثرخ  

 :(م898هـ/997 قعة الكشاسة)مؽ 

واسنتصا  قتنت  ثرنخ منغ   قعة  اج اشتخك  رها شناهخ بشفدن السػ  أما هح 
 .(4 ر مغ أ حاع األمرغاللياريغ والذصا
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  :(م898هـ/997 قعة الذساسية)مؽ 

مننن  قعنننة دور اللينننار حننناتع بنننغ الرننناخ  والنننحع خنننخج بنننخز  ننني هنننح  السػ 
أعنرغ  ني أسنخ بعنس الليناريغ غ ريغ لسحاربة جشج شاهخ   ػق  هخ نسة بالليا

يخمرنن  مننغ ن أحننج أ ننحاب  اسننتصا  أن أ  إال (2 وهننػ ال يعننخف أننن  هخ نننسة
عبننننخ عمننننع بننننحلظ شنننناهخ  مسننننا    ننننحاب سة وأنومنننن  ذلننننظ انهنننندم هنخ نننناألسننننخ  

   حتنا اسنتصا  جشنج(1 لنرهع  واشنتج األمنخ بنرغ السأمػنينة والليناريغبأ حاب  إ
اللينناريغ عننجد    وقتنت مننغرغ  وأحنخ  مشننازل األمننالسنأمػن رد أ ننحاع األمننرغ

 .(3 كبرخ

 (4 جنار بنال خخو ان الشاس يخا ػن العخاة والذنصار والباعنة  حتنا أن الت
رغ لالنزننسام إلينن   إال إنهننع تخاجعننػا عننغ ذلننظ مكاتبننة شنناهخ بننغ الحدنن اأرادو 

  إذ قننال لهننع أحننج أهننت (5 مخا ننة مننغ بصننر العننخاة والباعننة إذا مننا عمسننػا بننحلظ
   ننشنا ال ننأمغ إن رهكنع أحنج منغ الدنفمة الخأعل "الخأع أال تذهخوا أنفدنكع بهنحا

والخننػف مننغ تعخوننكع لهننرال  الدننفمة   وذهنناع أمننػال ع ككننعأن يكننػن بنن  هال
مدننكػا"  وأجننابػ  إلننا ا ..  أشمننبكع بننخا ة الدنناحة عشننج شنناهخ خػ  ننعطننع مننغ أ 

                                                           

/ ابننغ األ رننخل 55  ص6/ ابننغ الجننػزعل السشننتطع  ج335ص  3مجهننػلل العرننػن  ج 2) 
 .2153  ص2ال امت  ج

 .423  ص3السدعػدعل مخوج الحه   ج 1) 
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ل خخل  خخ باجاد   انت أوال   ي وسو باجاد والسحال حػلها   ع أ بحت محمة واحجة ا 4) 
  4مشفخدة  وأهمها  مهع شيعة إمامية ال يػجج  رهع سشة. "ياقػت الحسػعل معجع البمنجان  ج

 ". 448ص

 .427  ص3/ السدعػدعل مخوج الحه   ج385  ص7  جالصبخعل تاريخ األمع 5) 
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اريغ قننج مننت أن نهايننة الليننخ  يحننجوهع األوتخاجعننػا عننغ مكاتبننة شنناه  نرننح 
  .(2 دنت

 خيننا  قننج  ننبخوا عمننا مزننس  ننان التجننار واأل  نني الػقننت الننحعول ننغ 
مننخ   األسرغ عمننا الاتننال  ويننأبػن تدننميع السجيشننةعمننا هننرال  اللينناريغ السرننس

ن مننغ أهننت السدتزننعفػ   ننان العامننة  تهعمننػالهع وشباننالننحع يهننجد مرننالحهع وأ
نهع األبصنننال هع بنننأػ دمنننػا  ويرنننفحتنننا لنننػ ه   ا ببصنننػلتهعإعجاب ننن بانننجاد ينننددادون 

  .(1  خزتهع باجادالحكيارػن الحيغ أ

  :(م898هـ/997 جزيرة العباسمؽقعة )

قنننجر  خج حدنننغ الهنننخش ومعننن  لفينننف منننغ العنننخاة قعنننة خنننو ننني هنننح  السػ 
فبعنث إلنرهع شناهخ     زاحفرغ لاتنال جنير السأمػنينة(3 ل عجدهع بشحػ ما ة أ

    انننننت ن عمننننا أ ننننحاع السننننأمػن  اشننننتج الليننننارو  بهع مننننغ قننننػاد  مننننغ يحننننار 
    انننننخ   نننننحاع شننننناهخ  وهننننندم أ(4 السأمػنينننننة عمنننننا الشتيجنننننة لرنننننالد العنننننخاة 

  .(5 وقتت بعس هخخ  بعزهع
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8:;9 

والذنننصار منننغ     انننج  نننارت السأمػنينننة عمنننا العنننخاة خ نننة لنننع تشتننن ل نننغ السع
  لعنخاة ة لرنالد السأمػنينة عمنا ا ني هنح  الجػلن    انت الشتيجة أنرار األمرغ

  .(2 الفهع وقتت وأحخ  ما قجر بشحػ عذخة هخ  مش ا

ننل  مسنا اشنتج األمنخ عمنا األمننرغ قنال   ا"وددت أن ع قتنت الفنخيارغ جسيع 
مننا   وأ(1  سننا مننشهع إال عننجد  مننغ معنني ومننغ عمنني  أمننا هننرال   رخيننجون مننالي

 ل حتا قال .(3 "أول ظ  رخيجون نفدي
 نيا معشر األعىا  ٌ ــرقىا ودعــىنتف

 (4)ىانــرة األلــكثً            ــه ذو وجىه فكلك

ننننن  ضننننت يأخننننح بشرنننند األمننننرغ ووننننيا  مننننغ الفننننخيارغ  إال أ   تننننحمخومنننن
 ا هنع  خمػا عش  حتا  ي المحطات األخرخة منغ حياتن  حرشسناللياريغ الحيغ لع يت

حنناتع بننغ الرنناخ الليننار  أشننار عمينن  أن يدننمع نفدنن  لاا ننج جننير السننأمػن  إذ
 نخس منغ الف وباني معنظ منغ خرمنظ سنبعة ه  تفخ  عشنظ الشناس قج"ل قا ال  ل 

ف  العخ شننننا  بسحبتننننظ مننننغ األبشننننا  سننننبعة ه خيارهننننا  ونننننخى أن تختننننار مسننننغ
  وتخننخج لننيال  ...  شمحنن  بننالجديخة والذننام   تفننخض  ننتحسمهع عمننا هننح  الخرننت

  "ليظ الشناسوتررخ  ي مسم ة واسعة ...  تدار  إوتجبي الخخاج    الفخوض
عمنننع بهنننحا العننندم أرسنننت إلنننا  السننن ان شننناهخ    إال أ(5 هع األمنننرغ عمنننا ذلنننظ نننػا ا
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ع شننخشت  دمحم بننغ عيدننا بننغ نهيننظ وأقدننغ ومننشهع  نناح  ربعننس رجننال األمنن
   ننجخمػا تها"ع ال تخ ننت ل ننع ونيعة إال قبزننلننع تنخدو  عننغ هننحا النخألنن غ "لهنعل 

ع ا النخأيظ الحيغ أشاروا عمي  بهنحن الرعال خػ ػ  عاقبة ذلظ  وأعما األمرغ 
ن السننأمػن إذا ضفنخ بهنع  ننال إال لسنا بمنم بهننع الحرنار مبمان   وألننظ منا قنالػا ذ

نهننع    منن  عمنا أخينن  اإلحدننان  وإان لهننع عشننج  وال عشننج شناهخ  بخال نن  هننػأمن
ن هننػ خننخج منن  هننرال  الرننعاليظ أن يأخننحو  كننحلظ ال يننأمشػن عمننا األمننرغ إ

تننا ػا بنناألمرغ ح  ومنا زالننمننانهعا ألا مػجب ننويجعمننػن قتمن  سننبب    ا  أو ياتمننػ أسنرخ  
 (2  خ ػ  عغ متابعة العخاة عما رأيهع.

وبػج  عام   اج وق  هرال  إلا جان  األمرغ بػ ف  الخميفة الذخعي  
وسانجو  عسمي ا بالاتال إلا جانب   باإلوا ة إلنا أن األمنرغ قنا ع بنرغ ضهخانني 

 سنا أن د نا  أهت باجاد   ي حرغ  ان خرس  يكيع  ي أ ناا  بعرنجة عنشهع  
هرال  عغ مرسدة الخال ة يجحس االدعا  بأن هجف اللياريغ والذصار  نان 

 .(1 الثػرة عما الدمصة  ألنهع بالفعت يحاربػن بجػار الدمصة

و ننني الحكيانننة   ننننن اسنننتساتة الليننناريغ  ننني النننج ا  عنننغ بانننجاد لهنننػ أمنننخ       
ت عنننجم محرنننخ   هنننع يزنننحػن بحيننناتهع  وي حننناربػن بجانننن  األمنننرغ   ننني سنننبر

ن  نني حننرغ أنهننع يجننػدو  سننجون  سننا يننخاهع الننبعس؟سنناػط باننجاد    يننف هننع  ا
ول ننغ مننغ ناحيننة أخننخى قننج يننخى الننبعس أن  بأنفدننهع لحسايننة باننجاد والخميفننة!

ال يعشي بالزخورة أنهع أ حاع قزية  اد اعهع عغ باجاد م   ػنهع لرػ   
هنع شناهخ وششية وهي عجم سناػط بانجاد  بنت ربسنا إذا سناصت بانجاد وأمدنظ ب

                                                           

 . 283  ص11خعل نهاية األرع  جي/ الشػ 2155  ص2ابغ األ رخل ال امت  ج 2) 

 . 294  ص281شػرعل العامة  ي باجاد  صال 1) 
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والسنننننأمػن  دنننننػف يرنننننرخ أمنننننخهع إلنننننا الحنننننبذ أو الاتنننننت  وعمنننننا هنننننحا   هنننننع 
 خخ أمت لهع  ي الحخية والحياة.سرتػن  ي الج ا  عغ أنفدهع  وعغ هيدت

 :ثانًيا: السطؽعة

مجهاد  ورابصػا  ي الثانػر  وتصػعنػا لهعل جساعة  خدػا أنفدهع السصػعة     
وهنع منغ   (1 ياناتمػن قتنال منغ لن  سنهعال اسع لهنع  ني النجيػان   نال   (2 لمادو

ي عخ ػن بالبأس والشججة العامة الحيغ
 .(4   ويمدمػن السخابصات(3 

   انج اسنتعسمهع وقج اسنتخجمهع خمفنا  الجولنة اللباسنية لمترنجع لألعنجا       
ابشن  هنارون الخشنرج بجنير لسحاربنة النخوم  سا أرستالخميفة السهجع  وذلظ حرش

السصػعننة مننغ بننرغ عشا ننخ جيذنن   و ننان عننجدهع     انننت م776هننن/260 نني 
كبرخ ا  إذ انزع ما ياجر بأل  وخسدسا ة مصػ  مغ السخابصرغ  باإلوا ة إلنا 
ألنن  مصننػ  مننغ السكيسننرغ  نني البرننخة   ننأحخز الجننير جسيعنن  الشرننخ عمننا 

  و نننحلظ اسنننتعسمهع هنننارون الخشنننرج  ننني خال تننن  ونننسغ الجنننير النننحع (5 النننخوم
ا  .(6 م782هن/265 ي  أرسم  لسحاربة الخوم أيز 

                                                           

الدسعاني  أبػ سعرج عبج ال خيع بنغ دمحم بنغ مشرنػر التسيسنيل األندناع. تحارن ل عبنج  2) 
 .317  ص5م  ج2998  دار الف خ  برخوت  2ع عسخ البارودع  ط

 .673  ص22ابغ مشطػرل لدان العخع  مادة نفت  ج 1) 

هنن  2358ر  برنخوت    دار  ناد2ابغ الجػزعل السشتطع  ي تػاريخ السمػك واألمع  ط 3) 
 .282  ص280  ص9ج

 .548  ص4الصبخعل تاريخ الصبخع  ج 4) 

 .188  ص187  ص8ابغ الجػزعل السشتطع  ج 5) 

 .96  ص6/ الساجسيل البج  والتاريخ  ج548  ص4الصبخعل تاريخ الصبخع  ج 6) 
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ومغ السصػعة مغ يجػد بشفد  مزحي ا بها  ي سبرت الجهاد   اج ذ كخ أنن     
باإلونا ة إلنا السصػعنة   خنخج هنارون الخشنرج بجيذن  م805هن/290 ي عام 

   تحجى رومي السدنمسرغ أن يخنخج أحنج منشهع لسبارزتن    أشنار لسحاربة الخوم
خومي أحج السصػعة بجال  مغ قادة السصػعة عما هارون الخشرج بأن يترجى لم

الجير  حرث قالل "يا أمرخ السرمشرغل قػادك مذنهػرون بالبنأس  ومتنا خنخج 
لننع يكبننخ ذلننظ  وإن قتمنن  العمننج  انننت  -الخومنني –واحننج مننشهع  اتننت هننحا العمننج 

و سة عما العدكخ قبيحة  ونحغ عامة ال يختف  ألحج مشا  نػت   ننن رأى 
ار رجال  مغ العامة  شخخج  إلين    ننن ضفنخ عمنع أمرخ السرمشرغ أن يخمرشا نخت

مسنغ   أهت الحرغ أن أمرخ السرمشرغ ضفخ بأعخ هع عما يج رجنت منغ العامنة
نننا"  و نننان أن  ا ولنننع ينننر خ دم  ينننرمغ قتمننن  والينننر خ  وإن قتنننت الخجنننت  نننان شنننهرج 

وخننخج أحننج السصػعننة إلننا  استحدننغ الخشننرج ماالننة الخجننت  ووا انن  عمننا   ختنن  
عمينن   ولسننا بمننم هننارون الخشننرج ومننغ معنن  انترننار السصننػ   الخومنني  انترننخ

انهالنننت عميننن  منننشهع األمنننػال  إال أن السصنننػ  ر زنننها  و نننان أن قخبننن  الخشنننرج 
ومننغ هننحا يتزنند أن السصػعننة ال  .(2 إلينن   واسننتباا   نني السخابصننة  نني الثاننػر

خوا  ن  بنت هع لهنع  ني األمنػال  وال تعم  لهع بالجنيا  وال نهرغبة لهع  ي زعامة
 غ.الجهاد هلل   نما مشرػريغ أو مدتذهجي

 أسباب تردي السطؽعة لمعياريؼ:

ر أسننباع أدت إلننا ضهننػرهع   ننحلظ لطهننػر و سننا  ننان لملينناريغ والذننصا      
   مشهالالسصػعة بػاعث

                                                           

  282  ص9/ ابنننننغ الجنننننػزعل السشنننننتطع  ج677  ص4الصبنننننخعل تننننناريخ الصبنننننخع  ج 2) 
 .281ص
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 وامر الذريعة: أتطبيق 

فنة مننغ أهنت الفدنناد ذا اجتسعنت شا  انج ورد  ني الذننخيعة اإلسنالمية أننن  إ
   هننننع ل  وقتننننت الشفننننػسمننننػاح  وقصنننن  الصخينننن   وأخننننح األعمننننا شننننهخ الدننننال

ّ َ إ ن َسنننا َجنننَدا"ل   النننحيغ قنننال ع  نننرهع(2 سحننناربػن ال يَغ ي َحنننار ب ػَن  نننػلَ    ال نننح        َوَرس 
ن نع مّ  م ه  ع  َوَأر ج  يه  ا َأن ي َات م نػا َأو  ي َرنم ب ػا َأو  ت َاص نَ  َأي نج  َن   ني اأَلر ض  َ َدناد  َعػ  غ  َوَيد 

نَغ اأَلر ض  َذل نَظ لَ  ا م  نالف  َأو  ي شَفنػ  ند عب   ني النَجن َيا َولَ   خ  نع  خ  نَخة  َعننَحاعب   ه  نع    ني اآلخ  ه 
ننيعب  نن(1 "َعط  لسننا جننا  باآليننة ال خيسننة لهننػ مننغ اخترنناص  ا   سعاقبننة هننرال  شبا 

ا عننغ الننبالد  اإلمننام ومننغ اسننتشاب   ولسننا  ننان اإلمننام الننحع هننػ  الخميفننة( دا ب نن
أن عمنننرهع الترنننجع  هنننرال  السصػعنننة ذنننخشة(   نننخأىلعنننغ اسنننتشابة  اوتاننناعذ 

 .(3 لهرال  السحاربرغ

ا يجنخع أن  ي الدنػ  مش نخ  أن مغ تياغ "ل وقج قال ابغ الجػزع  ي ذلظ
ن يدناو أجند لن  وهػ قنادر عمنا تاررنخ   لنع ي أو  ي وقت معرغ   عما الجوام

عمننا تاررننخ الننبعس    وإن قننجر  بننت يمدمنن  الخننخوجذلننظ عشنن  بننالاعػد  نني برتنن 
 .(4 لدم 

                                                           

الساوردع  عمي بغ دمحم بغ حبر ل األحكام الدمصانية والػاليات الجيشينة  تحارن ل أحسنج  2) 
 .84م  ص 2989هن/ 2409  ال ػيت  2مبارك الباجادع  ط

 (.33سػرة السا جة  اآلية   1) 

 .84حكام الدمصانية  صالساوردعل األ 3) 

  دار 1ة والسنشد السخعينة  طداع الذنخعيساجسي الحشبمي  دمحم بغ مفمندل اآلناال  عغ ال 4) 
 . 246  ص2م  ج1003هن/2414ال ت  العمسية  برخوت  لبشان  
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ننن  يشاصننن  الصخيننن  حتنننا ال (2 ن ببخنننارى "إ  ت اإلمنننام أحسنننج بنننغ حشبنننتوس 
 نني هننحا؟  اننالل     تننخى لمسبننحرقرغ  زننال  (1 يدننتصي  أحننج أن يدننم   إال ببحرقننة

هع مننغ عننجوهع  قرننت نسننبحان ع  وأع  زننت أكثننخ مننغ هننحا  ياننػونهع ويرمشننػ 
 .(3 لهع ذاك إن شا  ع" رجػهج؟ قالل إني ألل يكػن بسشدلة السجال 

نن ا عمننا شننخف السفننازة يننخابو  رهننا "إن عشننجنا حرننػن  ل اوسننأل  أحننجهع أيز 
  ول ننننشهع وهننننع مننننغ أهننننت التػحرننننج يرننننمػن  (4   وهننننع األكننننخادالسدننننمسػن العننننجو
ل منا وقنال  ؟  استحدش  سا تخى  ي الخباط  ي هحا السػو   ياصعػن الصخي 

ألنيذ   هنت الابمنة  قنالل وإن  نانػا منغ أ ةنهع منغ أهنت الابمنل إقمت ؟أحدغ هحا
 .(5 يخد عغ السدمسرغ"

                                                           

بخارىل مغ أعطع مجن ما ورا  الشهنخ  برشهنا وبنرغ نهنخ جيجنػن يػمنان  و اننت قاعنجة  2) 
ممنننظ هل سنننامان  وهننني  ثرنننخة البدننناترغ  ت ثنننخ بهنننا الفػاكننن   وبهنننا خزنننخة  ويحدنننغ أهمهنننا 

 ".353  ص2معجع البمجان  ج العسارة. "ياقػت الحسػعل

  20البحرقننةل الخفننارة  وال مسننة  ارسننية   عخبهننا العننخع. "ابننغ مشطننػرل لدننان العننخع  ج 1) 
 ".24ص

  دار الفننننننارو  الحجيثننننننة  الانننننناهخة  2الخننننننالل  أبننننننػ بكننننننخ أحسننننننج بننننننغ دمحمل الدننننننشة  ط 3) 
ط  ني م  باع قتال المرػص  ود   الخجت عغ نفدن   ومالن   وذ نخ الخبنا1007هن/2418

 . 231  ص2السػو  السخػف مغ المرػص وقصا  الصخ   م

". وقرننتل هننع قننػم مننغ 75  ص2األكننخادل هننع أعننخاع الفننخس  "ابننغ األ رننخل ال امننت   ج 4) 
 ".379  ص3اليسغ يشتدبػن إلا  خد بغ عسخو بغ عامخ. "ابغ مشطػرل لدان العنخع  ج

هع الانخى  ودمبنػا عمنا عامنة وهع شا فة بنالعخا   نانػا يشدلنػن بالرنحارع  وقنج سنكغ بعزن
  5أرض  ارس  واتخحوا مشها سكش ا لهع  ولهع قخية ي اال لها  خد. "الدنسعانيل األندناع  ج

 ".54ص

 .233  ص2الخاللل الدشة  باع قتال المرػص  م 5) 
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ننوسنن ت  ا عننغ مػونن  ربنناط  نني مفننازة يكننػن فينن  السصػعننة يبننحرقػن أيز 
الاػا ننننت والعننننجو وهع األكننننخاد  وهننننع مدننننمسػن؟  اسننننتح  ذلننننظ وحدننننش   وقننننالل 

   ارننت لنن ل إنهننع يكننغ قتنناال   لننع ل منناعننغ السدننمسرغ؟ إال إننن  قننال لننيذ يننج عػن "أ
 .(2 "مػالهع قاتمػهعاالل إذا أرادوهع وأ  عمرهع األكخاد   حرقػا الاػا ت  ػقب ربسا

حشبنننت  نننخ  قتنننال المرنننػص  ننني الفتشنننة   انننالل "وأمنننا  ن أحسنننج بنننغدرنننخ أ
دخننت   ول ننغ اا وال شننر  االفتشننة  ننال تسننذ الدننالح  وال تننج   عننغ نفدننظ سننالح  

 .(1 برتظ"

ع يمح  بالشاس  ي بانجاد الح  خبسا لهحا  م  انبخى السصػعة لج   األذى
   نني محاولننة لمزننخع عمننا يننجع الحخبيننة والفدننا  واللينناريغ والذننصارعمننا أ
 مكشهع ذلظ.  وتأمرغ الشاس مغ شخهع ما أهرال أيجع 

 : األمر بالسعروف والشهي عؼ السشكرإلى  الدعؽة

ع ػَن إ َلنننا الخَ  لانننػل ع تعنننالا  اوذلنننظ مرنننجاق   نننةب َينننج  نننش  ع  أ م  نننَت  غ مّ  ر نننخ  َول 
ػنَ  م ح  َل  َظ ه ع  الس ف  َن َعغ  الس شَ خ  َوأ و  وف  َوَيش َهػ  خ  وَن ب الَسع   .(3  (َوَيأ م خ 

 اا إلننننا الحننننجيث الشبننننػع الذننننخيفل "مننننغ رأى مننننش ع مش ننننخ  و ننننحلظ اسننننتشاد  
 ميارننخ  برننج    نننن لننع يدننتص   بمدننان    نننن لننع يدننتص  فبامبنن   وذلننظ أوننع  

                                                           

 السرجر الداب .  2) 

  وإنسنا  نان االستذنهاد هشنا خا نة بسنا ورد عنغ أحسنج 249  ص 2الخاللل الدنشة  م 1) 
بغ حشبت مغ نرػص  ي قتال المرػص  إلنن   نان إمنام العرنخ ومعا نخ ا زمان نا ومكان نا 

 لمحجث مػوػ  البحث.  

 (. 204  لسػرة هل عسخان  اآلية 3) 
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ث عمنننا األمنننخ اآلينننات واألحادينننث التننني تحنننإلنننا درنننخ ذلنننظ منننغ   (2 اإليسنننان"
 تيان السش خ.بالسعخوف والشهي عغ إ

وال سنيسا   منغ األ نخاد ااآلينات واألحادينث هني منا د عنت عنجد   ولعت تمظ
ا  عمنننا ومسارسنننت   عمي ننن  بتصبرننن  هنننحا األمنننخ والنننػرعرغ  أو األتكينننا   الفاهنننا 

منغ  نها ت عج أل ة جم الخوا مغ جان  الدمصا بعالخدع مغ أن ذلظ قػبت أحيان  
ا وف والشهي عغ السش خ بػ ف  مفهػم نطهخ أن األمخ بالسعخ   وهحا ي  اواجباته
ارتنبو بطهنػر  قنج ن منخد الحنجيث عشن   وأا ل  عالقة بالدمصة الدياسيةإسالمي  

ا ما ورد   واستشجت هح  الاػى إلاعية دعت لمعست ب   ي تمظ الفتخةاجتس قػى 
 .(1  ي ذلظ مغ هيات وأحاديث

 مؽل القيػ الديشية محل العربيات القبمية: ح

ت العرنننبيات الابمينننة    اختفنننف السجتسننن  اللباسننني تحنننػالت أساسننيةعننخ 
نن ا لحسايننة حاننػ  شننر  ا  ذننر  ا  وحننت محمهننا التزننامغ الننجيشي  الننحع يذننكت درع 

   مسنا هلنت ا مختمفةغ برغ العامة الباجادية يتخح  ػر  و ان التزام  الجساعة
و مسنننننا تعخونننننت بنننننالد السدنننننمسرغ   اسنننننية أو اقترننننناديةلسجتس  أزمنننننات سيبنننننا
  وتانػم الانػى خصار العجوان الخارجي  حرث  اننت مطناهخ الدنمصة تختفنيأل

لسػاجهننة مننا   بتشفرننح قػانرشهننا لحسايننة حاػقهننا بأشنكال وأسننالر  مختمفننة السحمينة
حخ ننات تسننخد    والننحع  ننان يتخننح شننكتلنن  مننغ أوجنن  األذى والفدنناديتعخوننػن 

                                                           

  دار 1مدننننمع  أبننننػ الحدننننرغ مدننننمع بننننغ الحجنننناج الاذننننرخعل  ننننحيد مدننننمع  طاإلمننننام  2) 
( مننننغ  تنننناع 277قنننع  م  حننننجيث ر 1000هننننن/2412الدنننالم  السسم ننننة العخبيننننة الدنننعػدية  

 ". 41اإليسان  باع  ػن الشهي عغ السش خ مغ اإليسان  ص
 .284الشػرعل العامة  ي باجاد  ص 1) 
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تدنتهجف الشرنت منغ و حخ ات ا أخخى  أا  والتجارة أحيان  ام أحيان  تدتهجف الحك
  ولننحا قامننت السصػعننة بالترننجع لسحننج ي الفدنناد والحانني (2 العامننة بػجنن  عننام
 األذى بالباجاديرغ.

  :والفتيان الفتؽة

لعننت مننغ أسننباع ضهننػر السصػعننة وترننجيهع لمفدننا  وجننػد الفتيننان مننغ 
   .أهت باجاد

ّ َ قػلنن  تعناليل   جسعنت  ني أن الفتنػة ى و  ر   َدننان     َينأ م خ  ب ال  إ ن   ح  ل  َواإل  َعنج 
َذننننننا   َوال   َبننننننا َوَيش َهننننننا َعننننننغ  الَفح  شَ ننننننخ  َوال    َوإ يتَننننننا   ذ ع الا خ  ننننننع  َلَعم   ننننننع    س  ط ك  نننننني  َيع  َبا 

ونَ   .(1 (َتَحك خ 

مننننا وجنننن  والفتننننػة عبننننارة عننننغ  ننننفات محسننننػدة اتدننننع بهننننا الذننننخز ع
نع    ت َيننةب هَمش ننػال   تنا  ويذننهج لننحلظ قػلن  تعننالا وجبننت لن  اسننعالخرنػص  أ  إ ن ه 

 .(4 يسان باهلل استحاػا اسع الفتيانع باإلبشا  جشده   مسا تسردوا عغ أ(3 (بخبهع

وتنخك  نت   وحدنغ الصاعنة   ي تعخيف الفتنػةل هني السػا انة اوقرت أيز  
ا  و ت ا وعمش  ا  وسخ  ا وباشش  ضاهخ    ومحاسشها  ومالزمة مكارم األخال   محمػم

نت   غ األوقاتقت مو   و حال مغ األحػال حنال  يصالبظ بشنػ  منغ الفتنػة   منع َيخ 

                                                           

 .435 هسي سعجل العامة  ي باجاد  ص 2) 

 (. 90سػرة الشحت  اآلية   1) 

 (. 23سػرة ال ه   اآلية   3) 
فتننػة. تحارنن ل مرننصفا جننػاد ابننغ السعسننار  دمحم بننغ أبنني السكننارم الباننجادع الحشبمننيل ال 4) 

 . 232  ص 230م  ص2985  مكتبة السثشا  باجاد  2وهخخون  ط
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وقرنننتل "ليدنننت الفتنننػة الفدننن  والفجنننػر  وال شنننخاع   (2 منننغ األحنننػال عنننغ الفتنننػة
الخسػر  إنسا الفتػة شعام مػوػ   و نشا   مرنشػ   ولدنان مذناػل  ونا نت 

  .(1 "مبحول  وأذى مكفػف

ا ولمفتػة وتعخيفات عجيجة  ودالالت  ثرخة  مشهنال منا قرنت منغ  عان  م أيز 
ا عغ الفتػةل   (3 أن الفتػة أن تتر  وال تشتر   وأنها  ف األذى وقرت أيز 

ا  نننني أمننننخ درننننخ  ننننا أبننننج  أن يكننننػن العبننننج دا س 
ن الفتننننػة هننننيل   و ننننحلظ قرننننت إ(4 

   السالشفننة منن  اإلخننػان والكيننام بحننػا جهع  وأن يتعسننج الخجننت إخػاننن  وجرخاننن
وتعطننننيع اإلخنننننػان والحخ نننننة لهنننننع  والكيننننام بسشنننننا   الخمننننن   وتحسنننننت السذننننناات 

ال هي حست األذى  وأن يكػن الفتا ضنال  لمسدناكرغ  همنخ ا   (5 عشهع وقرت أيز 
نهننننا ت ننننػن بننننأرب ل بالرننننج  والفتننننػة قرننننتل إ  (6 بننننالسعخوف  نالي ننننا عننننغ السش ننننخ

 .(7 وبالمدان  وبالعرغ  وبالام 

                                                           

الدمسي  دمحم بغ الحدرغل الفتػة. تحار ل إحدان ذنػن الثامخع/ دمحم عبج ع الاجحات   2) 
 .5م  ص1002هن/ 2411  دار الخازع  عسان  2ط

 . 15ابغ جعجوي ل مخهة السّخوات  ص 1) 

 .253رل الفتػة  صابغ السعسا 3) 

  دار 2األردبرمي  أحسج بغ دمحم بغ ميكا رتل الفتػة. تحارن ل إحدنان ذننػن الثنامخع  ط 4) 
 . 23م   ص1003هن/ 2414الخازع  عسان  

 .54ل  6الدمسيل الفتػة  انطخ ص 5) 
 .15  ص14األردبرميل الفتػة  ص 6) 
 135ابغ جعجوي ل مخهة السّخوات  ص 7) 
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نل "ما أ ت محلبكع؟ قالل متابعنة األمنخ والشهني  وقج قرت لبعس الفتيا
 .  (2 ومعاناة الػ ا   والذفاة عما الخم "

ننن بشرنننت أ نننت منننحلبظ؟ قنننالل ال نصالننن   ل "عمنننا أع شننني  ت أحنننجهعوس 
ا بػاجن  حاشنا  ونصالن  أنفدنشا بحانػ  الشناس  ونمندم أنفدنشا التارنرخ  نني  أحنج 

 .(1 جسي  ما نأتي ب "

  لرهنننا  ومشنننجوع إن الفتنننػة مخدنننػع  رهننناأال خنننالف بنننرغ العمسنننا  عمنننا و 
رسنننػل    هننني خرنننمة منننغ خرنننال النننجيغ  و  ل ػنهنننا معاهنننجة عمنننا شاعنننة ع

 ي الاخهن ال نخيع  ني عنجة     اج ذ خ ع الفتػة(3 لها أ ت مغ الذخيعةا وأيز  
 .(4  عجة مػاو

  بننت تصننػر األمننخ (5 عمننا مشذننأها  نني النندمغ الاننجيعالفتننػة اترننخ ت ولننع
ػة الجيشيننة والعدننكخية  وهنني  تننػة زاهننجة  نني متنن  يعننخف بننالفت  ننبد لننجيشا مننا أ

                                                           

 . 22فتػة  صاألردبرميل ال 2) 
 .21السرجر الداب   ص 1) 

 . 240  ص239ابغ السعسارل الفتػة  ص 3) 

. وقنننج ذ نننخ لفننن  الفتنننػة  ننني سنننػرة ال هننن   ننني أربعنننة مػاوننن  4األردبرمنننيل الفتنننػة  ص 4) 
(  وسنننػرة يػسننن   ننني  ال نننة 260(  وسنننػرة األنبينننا   األينننة 61  60  23  20 اآلينننات 

 (.   36  30  10مػاو   اآليات 

حرنث  دنخ  –ها سنرجنا إبنخاليع الخمرنت عمين  الدنالم وهنػ أبنػ الفتينان مبجأ الفتنػة ومشذنأ 5) 
ولع تدل الفتػة تترنت باألنبينا  والرنجيارغ حتنا و نمت إلنا سنرجنا دمحم " نما  –اال شام 

أ تا الفتيان حرغ يتذنف  ألمتن  ينػم الكيامنة  ومشن   ع عمي  وعما هل  و حب  وسمع"  وهػ
غ أبي شال   نخم ع وجهن  حنرغ جناد بشفدن  عمنا  نخاش الشبي" نما ع إلا سرجنا عمي ب

ومننغ عمنني إلننا  ننفػان بننغ أميننة حرشسننا نننادا  عمننّي  نني  عمينن  وعمننا هلنن  و ننحب  وسننمع" 
وقال ل ل "إننظ الرنػم  تنا"   نع  تنػة سنمسان الفارسني  وانتامنت منغ  امػقعة  فرغ وقمج  سيف  

== 
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  ومننغ هننحا الشننػ  جهنناد واالستذننهاد  نني سننبرت العارننجةودايتهننا ال  الحينناة الدا مننة
تصػعننػا لمننج ا  الننحيغ   ن  نني الثاننػرػن السجاهننجو  السصػعننة( والفتيننان السخابصنن

  اوديشي ن  اسني  ياس احا الشػ  منغ الفتينان أن يمعن  دور  وقجر له عغ دار االسالم 
دكخية التي تزع جساعات الفتيان عالفتػة الومغ هشا ضهخت   اا  برخ  واجتساعي  

 .(2 مغ الستصػعرغالسحاربرغ 

و ننت هننح  السعنناني الجالننة عمننا الفتننػة لعمهننا  انننت ورا  إقننجام السصػعننة 
و تيانهنننا عمنننا تحكياهنننا وسنننيادتها  ننني بانننجاد  لسنننا تحسمننن  منننغ معننناني الشجنننجة  

  واألمنننخ بنننالسعخوف  والشهننني عنننغ السش نننخ  والكينننام عمنننا حاجنننة و نننف األذى
 اإلخػان.

أن يشنجس  الي  التي أحخزها أهت الفتػة   ان شبوأمام السكانة االجتساعية 
ا   نني  ننفػ هع بعننس العشا ننخ التنني اتخننحت مننغ ادعننا  الجهنناد وسننرمة إلشننب

  وقننج أتننيد لهننا ذلننظ عننغ شخينن  جرننػش أشساعهننا عننغ شخينن  الشهنن  والدننم 
و ننان مننغ جننخا  هننحا أن ضهننخ انحننخاف  نني بعننس  –ال الشطاميننة  –صػعننة الس
  و ثنخ الخادبنػن  ني النجنيا والصنامعػن إلنا ػا    الفتػة عغ الخسنالة الجيشينةش

   جخمت الفتػة (3 خح أمػال الشاس  وأ بد مشهع مغ ال يتحاشا عغ أ(1 المهػ
                                                                                                                                                  

== 

شبد  ومش  إلا أبي مدمع الخخاساني  ومش  إلا سمسان إلا دجما األنرارع  ومش  إلا األ
نجننجة بننغ ميدننخة  ومشنن  إلننا مالننظ  ومشنن  إلننا عبننج ع الهاشننسي  ومشنن  إلننا معنناذ السننازني  
ومشنن  إلننا مطعننػن  ومشنن  إلننا مبننارك بننغ مصنناعغ  ومشنن  إلننا حامننج بننغ عننجع  ومشنن  إلننا 

 ". 245ل 240عسارل الفتػة  صسسهجع  ولع تدل الفتػة تشتات همع جخا. "ابغ الال

 . 239الشجارل حكايات الذصار  ص 2) 

 السخج  الداب .  1) 
 .893ابغ الجػزعل تمبيذ إبميذ ص 3) 
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هػن ا  ومننننغ تمننننظ البننننج  أنهننننع أ ننننبحػا يتبنننن نننني بننننج  ليدننننت مشهننننا  نننني شنننني 
ووالة السدننننمسرغ السننننجا عرغ عننننغ الشنننناس    ويتفنننناخخون باتننننت دمسننننان الذننننخشة

عمنا أمنػال والتمرنز   ارةوأوحػا يثشنػن عمنا منغ ينأتي بنالسش خات منغ اللّين
السداعج عما ذلظ ويعجون الشاس  والاتت بارخ ح   والهجػم عما الحخمات  

 (2 مغ خيار الفتيان.

ادية لمجولنننة  امتدجنننت الفتنننػة و مسنننا سنننا ت األحنننػال الدياسنننية واالقترننن
باللينننارة والذنننصارة  وانامبنننػا شنننصار ا عيننناريغ يشذنننخون االونننصخابات  ويخيفنننػن 

الليننار الخننارج عمنننا  لالدننبت  وياماننػن األمننة   طهنننخ مرننصمد الفتننا بسعشنننا
 صالحرغ بسعشا واحج  وذلظ  ني ن  ودرج السررخػن عما استخجام االالاانػ 

 (1 الاخن الخاب  الهجخع.

 م:896هـ/  819حركة 

ر عمننا اللينناريغ والذننصار ن نناترننجت السصػعننة لإل م 826هننن/102 نني 
يتنخأس هنرال  السصػعنة  برنخهع أو    و نانوالفدا  إ دادهع و دادهع  ي باجاد

 نان ل نت قخينة السصػعنة   زمهع  ي  ت قخية مغ قنخى بانجاد  وعمنا هنحا  انجأ
لسصػعننة رجننال  رال  اياننػدهع أحننج أ خادهننا  وقننج اشننتهخ مننغ قننادة هنن  بشا هننامننغ أ

ي ننجعا خالننج الننجريػش
نن  (3  ي ننجعا سننهت بننغ سننالمة  رجننت ا سننا اشننتهخ أيز 

 4) 

                                                           

 .190  ص189( ابغ السعسارل الفتػة  ص2 
 .248  ص245الشجارل حكايات الذصار  ص (1 
 ".147  ص3( ويدسي  ابغ خمجون خالج السجريػش. "العبخ  ج3 
 .388( ابغ قتربةل السعارف  ص4 
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ا توحخ ة سهت بغ سالمة هح  وس بنغ غ الانادة السصػعنة  منشهعل دمحم من عنجد 
 (3 بغ مالظ الخداعي. سج بغ نرخأح  و (1 ر ب  وحسجون بغ ش(2 الخاعي

المة أن يعسنت  نت وقج اسنتصا   نت منغ خالنج النجريػش  وسنهت بنغ سن  
 .(4 مشهسا بذكت مدتات  وأن يجشجا لرالحهسا   ات واسعة مغ سكان السجيشة

مترجع لمذصار والفدنا  د   هرال  السصػعة ل الدب  السباشخ الحعأما 
لحانن  سننا  ننان مننغ األذى الننحع أ  –سننباع ضهننػرهع بخننالف مننا ذ ننخ مننغ أ –

هنخوا الفدن   وقصعنػا أض همهسنا  إذي بانجاد وال نخخ بأ دا  الحخبية والذصار  
خحوا الامسان والشدا  مغ الصخ  عالنية   سا  نانػا يأخنحون منغ وأ (5 الصخي  

لػن الشنننناس أن دننننتصي  أن يسننننشعهع مننننغ أخننننح   بننننت ويدننننأالخجننننت ابشنننن    ننننال ي
متشننننا  عسننننا أرادو   حننننج الننننخ س أو اال   ننننال يدننننتصي  أهعياخوننننػهع أو يرننننمػ 

خنحون خفنارة منغ أ نحاع ن أهمها  ويأا  انػا يشدلػن إلا الاخى  رهاجسػ وأيز  

                                                           

نننا دمحم الخ ننناعي. "تنننار 466  ص7  جالصبنننخعل تننناريخ األمنننع (2  يخ . ويدنننسي  النننحهبي أيز 
 ".             20  ص5اإلسالم  م

 .222  ص2( الخاللل الدشة  ج1 
( الباجادع  أحسج بغ عمي بغ  ابتل تاريخ مجيشة الدنالم وأخبنار محنج رها وذ نخ ق صانهنا 3 

  دار الاخع االسنالمي  2حار ل بذار عػاد معخوف. طالعمسا  مغ درخ أهمها ووارديها. ت
/ النننحهبيل سنننرخ أعنننالم الشنننبال  منننغ الصبانننة 400  ص6م  منننج1002هنننن/2411برنننخوت  

هنن/ 2435الثالثة حتا الصباة الثانية عذخ مغ التابعرغ. السكتبة العرخية   نرجا  برنخوت 
 .2298  ص1م  مج1024

 .15( ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص4 
/ عا ننع 11  ص1/ أبننػ الفننجال السخترننخ  مننج456  ص7  جصبننخعل تنناريخ األمننع( ال5 

 .173الخاوعل حخ ة السصػعة  ص
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و يسنشعهع   نحلظ خخجنػا يترنجى لهنع أوال أحنج  (2 البداترغ  و ت هحا عالنية 
وحانننة لمخسنناريغ  انتهبػهننا    لمبصننالرغ اوانتهنندوا  ػنهننا متشده نن (1 إلننا قصخبننت 

والحسرنخ    والبانخ  الانشع حلظ والفزة  و   والحه   وأخحوا ما  رها مغ الستا 
ثهع  ني قصخبنت عنغ وربسنا زينادة عبن (3 ظ  م  باجاد  وقامػا يبيعػن   جخمػا بحل

لا ما في  أهمها مغ المهنػ والدنكخ   مسنا  نان حنال أهمهنا  نحلظ  إ ادرخها راجع  
   أقنجمػا عمنا منأمغ أن يرنربهع منغ أهمهنا شني   ني  بد الفدا  والذصارأ

 الشه  والدم  دونسا خػف.

 ي هنننح  األينننام حتنننا  نننادت  عطنننيع  ننن ننناع أهنننت بانننجاد بنننالإذن  انننج أ
  ونهنننن   مننننشهع بدننننب  مننننا تعخوننننػا لنننن  مننننغ سننننم  هننننا  ثرننننختخننننخع  وهاجخ 

كا الشاس ما هع في  منغ هنحا النبال  لنع يجنجوا العنػن  وذلنظ    مسا ش(4 ودال 
 ألنل 

 نان يعتند بهنرال  الفدنا    انج  نانػا بصانتن    -السأمػن –الخميفة  -
وبالفعنننت لننننع  ولنننحا  نننال يدننننتصي  أن يسنننشعهع منننغ  دنننن  يخت بػنننن  

  (5 خح مشهع.أ  مسا  ا  الدمصان أن يخد عما الشاس شر   يدتص

                                                           

 .2172  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج433  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج2 
( قصخبننتل اسننع قخيننة  نني باننجاد وعكبننخا  يشدنن  إلرهننا جرننج الخسننخ   هنني حانننة لمخسنناريغ 1 

جننع مننا اسننتعجع  تحارنن ل عبرننج عبننج ع بننغ عبننج العدينندل مع"البكننخع  أبننػ ومشتنند  لمبصننالرغ. 
/ ياقػت الحسنػعل 2083  ص 3هن  ج2403  عالع ال ت   برخوت  3مرصفا الداا. ط
 . "372  ص4معجع البمجان  ج

 .173  ص171( ابغ وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص3 
 .337  ص2( الحهبيل العبخ  ج4 
 .456  ص7  جمع( الصبخعل تاريخ األ5 
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تنع بيعن  خح مشهع لع ينخد  وأن متناعهع قنج  مسا رأى الشاس ذلظ  وأن ما أ  
غ الفدنناد  نني األرض  ن هننرال  الفدننا  أضهننخوا مننا أضهننخو  منن نني األسننػا   وأ

 اننج ليننأ  ننت ن الدننمصان ال يترننجى لهننع  والطمننع  والبانني  وقصنن  الصخينن   وأ
تج عنن  عننغ الشنناس مننا وتاننػد الترننجع لهننحا الننبال   و   هننحا لمسصػعننة أن تطهننخ

 ذلظ. أمكشها

مننغ  ننت قخيننة  وتذنناوروا  نني األمننخ   اجتسننا  الرننالحرغومننغ هشننا  ننان 
فدننا   نني الاخيننة وعدمننػا عمننا الترننجع لمفدننا   وحننا دهع  نني ذلننظ أن عننجد ال

وقنننالػال "إنسنننا  ننني النننجرع  ينننة ا بالشدنننبة إلنننا عنننجد أهنننت الاخ الػاحنننجة لنننيذ  برنننخ  
 مػ اجتسعتع حتا فاس  والفاساان إلا العذخة  وقج دمبػ ع وأنتع أكثخ مشهع  ال

و نناروا ال يفعمننػن مننا يفعمننػن مننغ  تع هننرال  الفدننا  عننلاس ايكننػن أمننخ ع واحننج  
يانناف االتفننا  برننشهع عمننا أن يتػلننػا هننع إ ننتع   (2 إضهننار الفدنن  بننرغ أضهننخ ع"

  (1 .ومش  الشاس مشهعأهت الذخ عغ شخهع  

ل نننغ الدنننرال النننحع يتبنننادر إلنننا النننحهغ هنننػل بسنننا أن الفدنننا   ننني النننجرع 
 أهنننت النننجرع   مسننناذا لنننع تانننع الجهنننات الػاحنننج عنننجدهع قمرنننت بالشدنننبة إلنننا عنننجد

 ؟ الشاس مشهعسسية  ي باجاد بالازا  عمرهع  وتأمرغ خ ال

                                                           

 .457  ص456  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
 .147  ص3( ابغ خمجونل العبخ  ج1 
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أن السشرنننننػر بنننننغ السهنننننجع وعيدنننننا بنننننغ دمحم  ننننناح  لعنننننت الجنننننػاع و 
لػقننػ  الرننجام برشهسننا وبننرغ   خننارج باننجاد (1  انننا وقتننحاك بالسننجا غ (2 شةالذننخ 

نن  حنت  ني والينة  أل الحدغ بغ سهت والني العنخا   أمنا السشرنػر بنغ السهنجع
نن  بانجاد لن   وأمنا عيدنا بنغ دمحم  أل باجاد محت عمّي بغ هذام بعج شخد أهت

ننا  نني محاربننة الحدننغ بننغ سننهت  ننأر ا ألبينن  الننحع ق تنن ت أ شننا  محاربننة كننان قا س 
 .(3 الحدغ بغ سهت ل 

 حركة خالد الدريؽش:

وعمنا أيننة حننال  انج  انننت البجايننة والخصننػة األولنا  نني الترننجع لمفدننا  
همهننا مننغ إذ خننخج مشهننا خالننج الننجريػش لرتننػلا قيننادة أ   (4 مننغ نرننر  األنبننار

 بػج  الفدا   و انت خصت   ي ذلظل السصػعة لمػقػف

                                                           

( عيدنننا بنننغ دمحم بنننغ خالنننجل  ننناح  شنننخشة بانننجاد  ننني عهنننج الخميفنننة السنننأمػن  حنننارع 2 
الحدغ بغ سهت وشخد  مغ باجاد  وشارك  ي تػلينة إبنخاليع بنغ السهنجع الخال نة بعنج خمن  

مننن  إبنننخاليع حتنننا وقننن  أسنننرخ ا  ننني أينننجع السأمػنينننة. "ابنننغ الجنننػزعل السنننأمػن مشهنننا  وقاتنننت 
 ".150  ص20/ ابغ  ثرخل البجاية والشهاية ج120  ص20السشتطع  ج

( السجا غل هي برغ الفخات ودجمة  بشاها أنػشخوان بغ قباذ  وسكشها األكاسخة الفخس منغ 1 
م  و نارت 637هنن/26هل ساسان  وقج   تحنت السنجا غ عمنا ينج سنعج بنغ أبني وقناص  ني 

بمرجة شبرهة بالاخية  وأهمها  الحػن  والاالن  عمنرهع التذني  عمنا منحه  اإلمامينة. "يناقػت 
 ".75ص74  ص5الحسػعل معجع البمجان  ج

 .2172  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج353  ص3( مجهػلل العرػن والحجا    ج3 
ا األهننخا   أع أهننخا  الصعننام  ( األنبننارل مجيشننة عمننا الفننخات دخبننا باننجاد  و ننان ياننال لهنن4 

 مسننا دخمتهننا العنننخع عخبتهننا  االنننت األنبننار  وسننسي الهنننخى نبننخ ا ألن الصعنننام إذا  نن   ننني 
 ".157  ص2مػوع  ارتف   ومش  سسي السشبخ. "ياقػت الحسػعل معجع البمجان  ج
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أن يعننناونػ  عمنننا األمنننخ إلنننا محمتننن   دعنننػة أهنننت برتننن  وجرخانننن  وأهنننت -
 بالسعخوف والشهي عغ السش خ.

ناحرت  مغ الفدا  والذصار  ومشعهع مغ االعتنجا   ي الذج عما مغ  -
 .واألنفذ  والستا   واألمالك  األعخاضعما 

 دننننا   خجننننػ  مننننغ هننننرال  الذننننصار والفدننننا  عننننغبا المننننغ يستشنننن  ويننننأ -
 .فياػم بسحاربت  واعتجا  

 هرال  بالزخع والحبذ.أن يعست عما زجخ   -

 فخ ب   نن  يدمس  إلا الدمصان.مغ حارب  وض -

 

  وإنسنا عسمن   من  مشرن  عمنا اليذ ل  أن يش نخ عمنا الدنمصان شنر    -
      (2  والفدا .  مػاجهة اللياريغ والذصار

 ي معاونت  عما األمخ بنالسعخوف وقخيت  برت  وبالفعت استجاع ل  أهت 
جع لمفدننننا  والذنننصار   سننننشعهع مسنننا  ننننانػا والشهننني عننننغ السش نننخ  وقننننام بالترننن

خننننح بعزننننهع   قنننناتمهع وهنننندمهع  وأيفعمننننػن  ولسننننا أبننننا وامتشنننن  عمينننن  بعزننننهع
 (1 ي   رهع.  ور   أمخهع إلا الدمصان لرخى رأووخبهع وحبدهع

أن نجاح خالج الجريػش م  السصػعة  ي الترجع لفدا  وشصار  ويبجو
  وال (3 متن  إلنا درنخ محمتن جى مغ محا السػا مة  حتا تعاألنبار شجع  عم

تذرخ السرادر إلا أن هح  الحخ ة  نان لهنا أهنجاف درنخ النج ا  عنغ النشفذ  
وحف  الشطام  و ف أيجع الفدا  مغ التجاوز عما حخماتهع وأمػالهع  بسعشا 

                                                           

 .434  ص6/ ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج458  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
 .2172  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج434  ص6كػي ل تجارع األمع  ج( ابغ مد1 
 .173غ وادرانل تاريخ اللباسررغ  صاب/ 147  ص3ابغ خمجونل العبخ  ج (3 
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أنها لع يكغ لها أع هجف سياسي يتسحػر حػل خم  الصاعة أو الػال  لمخميفة 
ذ ننخ خالننج الننجريػش عشننج هننحا الحننج   يختفنني ل ننغ  و (2 والخننخوج عمننا الدننمصة

 وتدكت عش  السرادر إلا هشا.
 حركة سهل بؼ سالمة:

 بننا ننان سننهت بننغ سننالمة األنرننارع ويكشننا  أأمننا  نناني قننادة السصػعننة  
  (3 وهننػ خخاسنناني األ ننت   ننان يمننبذ الرننػف (1 ة حنناتع(  مننغ أهننت الحخبينن

نحنننػ  ال نننة  هنننػر سنننهت بنننغ سنننالمةوقنننج  نننان بنننرغ ضهنننػر خالنننج النننجريػش وض
  (4 أيام.

 أما خطة سهل بؼ سالمة في مؽاجهة السطؽعة فكانت:

نننن - شننننخيفهع  ادعننننػة الشنننناس مننننغ جرخاننننن  وأهننننت محمتنننن    ننننع الشنننناس جسيع 
هاشع ومغ دونهع إلا األمخ بالسعخوف والشهي عغ  ووويعهع  بشي

 السش خ.

لعسننت بكتنناع ع عنند وجننت  وسننشة نبينن  " ننما ع عمينن  وعمننا هلنن  ا -
 .ع"و حب  وسم

                                                           

 .174عا ع الخاوعل حخ ة السصػعة  ص (2 
 ".147  ص3( ذ خ ابغ خمجون أن   ان مغ الخخيذية  ي خخاسان. "العبخ  ج1 

اس لدمنانهع ومنا يامن  عمنرهع  ني  نت عرنخ. تحارن ل دمحم  سنال ( اليعاػبيل مذاكمة الش3 
 .40م  ص2989  عالع ال ت   الااهخة 2الجيغ عد الجيغ  ط

ابنننننغ / 11  ص1/ أبنننننػ الفنننننجال السخترنننننخ  ج2172  ص2ابنننننغ األ رنننننخل ال امنننننت  ج (4 
 .     173وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص



 

 

8:=8 

ا منغ  نان قتال مغ خال  ال تناع والدنشة  وخالفن  فيسنا دعنا إلين   ا ش ن -
 (2  أو درخ . اسمصان  

لين  عنجد  برنخ    انج اجتسن  إعمش  سهت بغ سالمة منغ مبنادئا لسا أ وو ا  
ن دعػت   اننت لمشناس  ا نة  وقبمػا مش   وأل  ونهاهع   أمخهع  (1 مغ األنرار

 انننج  اننننت الننجعػة عامنننة  ولنننع يحرنننخ دنننناهع  هاشنننع ودرنننخهع  أعالهننع وأ يبشنن
األمنننخ بنننالسعخوف والشهننني عنننغ السش نننخ  ننني شا فنننة ياػدهنننا هنننػ  ولنننحلظ  ثنننخ 

نمتابعػ  لحاجنة هنحا العنجد  انطنخ   ا منغ حخ نة خالنج    و انت حخ ت  أكثنخ تشطيس 
تخاذ عجة جأ سهت  ي تشطيس  إلا الع الحع بايع  إلا تشطيع وتهحي   و الزخ

 جخا ات مشهال إ

 –شنا   ني الحخبينة النحع  نان ب –غ رجج شناهخ بنغ الحدناتخح منغ مدن -
 لجعػت . اماخ  

    هح   انت شارت .(3  ي عشا  اعم  مرحف   -

        (4 .تا  مغ الشاس وبايع ا يثبت في  اسع مغ أاتخح ديػان   -

  ومشن   نت منغ بغ سالمة بباجاد وأسػاقها وشخقهاو ان أن شاف سهت 
ج  ننان الخجننت مننغ    اننسننالم"خفننارة  نني اإلارة  وقننالل "ال يجبنني الخفننارة مننغ السنن

ت ل "أننأو تجنارة  فيانػل لن   أو بدنتان  إلا مغ ل  دارتي الذصار والفدا  يأ
                                                           

 .     204  ص6ل السشتطع  ج/ ابغ الجػزع  457  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
"  برشسنننا 58الف. "لصننن  التنننجبرخ  صسنننكا ي أن عنننجد أنرنننار  قنننجر بخسدنننة ه( ذ نننخ اإل1 

يبنجو مننغ سننيا  الحنجيث أنهننع أكثننخ مننغ ذلنظ  ولننحلظ ع بننخ عننغ عنجدهع بجسمننة "اجتسنن  إلينن  
 ".     457  ص7. "الصبخعل تاريخ الخست  ج"خم   ثرخ

 .     40هع  ص( اليعاػبيل مذاكمة الشاس لدمان3 
 .     434  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج4 
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 ي عشاظ  ت  لسالظ  أد   مغ أرادك بدػ   ولي ي خفارتي  ال يتعخض أحج 
  صين   يعأو التجنارة  أو البدنتان    ان  ناح  النجار  ا"شهخ  حا و حا درهس  

هنت الفنتغ   وقسن  أ (2    اػى عما ذلظ سهت بغ سالمة ومشع شا  ذلظ أم أبا
 .(1 والذخ   مسا  ثخ األمخ بالسعخوف تخاج  الفدا   وذهبت شػ تهع

 حرشسنا   سهنجع والنحع  نان بالسنجا غأما عنغ والني العنخا  مشرنػر بنغ ال
 اننج ونننع    وترننجيهع لمفدننا   عمننع بننتسكغ سننهت بننغ سننالمة مننن  السصػعننة

 ان مش  إال أن  ات  الحدغ بنغ    مغ اللياريغ   سا حابخ   ألن معطع أمأ
  و حلظ  عت عيدا بغ دمحم بغ أبني خالنج  ناح  (3 مانسهت وشم  مش  األ
حرننث بعننث عيدننا بننغ دمحم إلننا الحدننغ بننغ سننهت يصمنن   (4 الخننخاج والذننخشة 

  وأ نننننحاب    سنننننا يعصننننني الحدنننننغ وألهنننننت برتننننن   مشننننن  أن يعصيننننن  األمنننننان لننننن 
  رز  سنننتة أشنننهخ وقنننت حرننناد الامنننة  جادهنننت بانننوسنننا خ أ   وجشنننج   حاب  نننأ

السهجع وعيدنا بنغ دمحم  غمشرػر ب وبالفعت رج  (5   الحدغ إلا ذلظ  أجاب
سننننهت بنننغ سننننالمة وتأيرنننج   نننني  إلنننا باننننجاد   أمنننا السشرننننػر  انننج قننننام بسبايعنننة

 (6 حخ ت .

دننهت بننغ سننالمة ل ا اننج أ ننبد السشرننػر بننغ السهننجع مريننج   وعمننا هننحا 
ينناهع  وربسننا  ننان هننػا  منن  الذننصار والفدننا  لرننجاقت  إالسصننػعي بعننجما  ننان 

                                                           

 ( السرجر الداب .    2 
 .     353  ص3( مجهػلل العرػن والحجا    ج1 
 ( السرجر الداب .      3 
 .     30/ ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص405  ص1( اليعاػبيل تاريخ اليعاػبي  مج4 
 .      147  ص3/ ابغ خمجونل العبخ  ج2172  ص2( ابغ األ رخل ال امت  ج5 
 .457  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع6 
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اننننجاد  وترننننجع هع عمننننا أهننننت ب  إلننننا ذلننننظ أن هجننننػم الفدننننا  واعتننننجا دا عنننن
ا لحخ ة السصػعة لهع قج حجث أ شا  واليت  عما باجاد    ان أن انزع مشا خ  

نهنا تخ ن  عشن  الحنخج بترنجيها لهنرال  الفدنا   و نان هنحا أل  سهت بنغ سنالمة
مننغ   باعتبننار  السدنن ػل عننغ أمننغ واجنن  السشرننػر بننغ السهننجع منغ بنناع أولننا

 وسالمة باجاد وأهمها.

وأمنننا عيدنننا بنننغ دمحم  مسنننا دخنننت بانننجاد دس إلنننا سنننهت بنننغ سنننالمة منننغ 
نن ت مشنن  الزننخبة ولننع خع سننهت بالدننيف لننع تشننياتالنن  بزننخع الدننيف   مسننا و 

 عمننننا تفاننننج الجشننننج   ننننع عسننننت عيدننننا بننننغ دمحم ورجنننن  إلننننا مشدلنننن  تننننر خ فينننن   
 (2 مغ  داد. و   وترحيح  مسا داخم وعخ 

ا  ننني محاولتننن  ا ومشصكي نننلي نننهشنننا  نننان ترنننخف عيدنننا بنننغ دمحم شبوإلنننا 
فتنننن   و ننننحلظ  نننني عننننخض الجشننننج عمننننا حننننجود وضيبالتعننننجع مننننغ قننننام  معاقبننننة

مخ خفي حجث جعت عيدا بغ دمحم يتخاجن  عنغ مػقفن  وترحيح   ل غ  سة أ
نا إلنا هن بت ويعتنحر لن    هنت العجا ي مغ سهت بغ سالمة  أن حا التحنػل راجع 

 ي معادات  لدهت بنغ  ىأن  رأ وأ ؟لع يدمذ قيادها لليدا بغ دمحم ربسا الجشج
 ننني قمنننػع أهنننت بانننجاد لسحبنننتهع لدنننهت  وربسنننا ينننردع ذلنننظ إلنننا  اسنننالمة تارنننخ  

أن مننغ السرننمحة  دنن   تخنناذلهع عننغ نرننخت  إذا مننا احتنناج إلننا ذلننظ   ننخأى
  ادتيال سهت بعنجما استذنعخ الجهنج ن  نجم عما محاولتسهت بغ سالمة؟ أم أ

أن  عننشهع  نني وقننت  ننان عمينن الننحع بحلنن  سننهت  نني تننأمرغ الشنناس ود نن  األذى 
غ باعتبار   اح  الذخشة  فيكػن سهت بب  ن  مشػط ألياػم هػ بهحا الجور  

بنننغ دمحم ور ننن  عشننن   لليدنننا اا ومعخو  نننسنننالمة بحخ تننن  تمنننظ قنننج أسنننجى  نننشيع  

                                                           

 .2171  ص2( ابغ األ رخل ال امت  ج2 
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ننن حرشسنننا  (2 لخداعننني مسصمننن  االمة ترنننجى لن سنننهت بنننغ سننن؟ أم ألاالحنننخج أيز 
الشنناس لمعنػدة إلنا مبايعننة الخميفنة السننأمػن   نخد عمينن   اخنخج عنغ حخ تنن  داعي ن

نن(1 "سننالمة باػلنن ل "مننا عمننا هننحا بننايعتشيبننغ اسننهت  خ عيدننا بننغ دمحم مننغ    د 
  وذلننظ لعننجا  عيدننا لمحدننغ مػقنن  سننهت بننغ سننالمة تجننا  السصمنن  الخداعنني

 ؟ ليدت  سة ردود شافية عما هحا.العخا  بغ سهت عامت السأمػن عما

لين  بغ دمحم إلا سهت بغ سالمة يعتحر إوعما أية حال  اج بعث عيدا 
  مسا  ش  ب   وبايع   وأمخ  أن يعػد إلا ما  ان عمي  مغ األمخ بنالسعخوف

م    عاد سهت إلا الكيام بسا  نان يانػ والشهي عغ السش خ  وأن  عػن  عما ذلظ
 (3  إلا العست بال تاع والدشة. ةب  أوال  مغ الجعػ 

  بدننب  ن هننحا االسننتاخار لننع يننجموقننج اسننتاخ أمننخ باننجاد بعننج ذلننظ  إال أ
   زنننا  (5 بالعهنننج منننغ بعنننج  (4 السنننأمػن عمنننا مبايعنننة عمننني بنننغ مػسنننا قنننجامإ

ا عمين  منغ  نخاهرتهع لمحدنغ بنغ إلا جان  منا  نانػ   مػن الشاس مغ أ عال السأ

                                                           

م   نع عندل عشهنا  وولرهنا  انينة 823هنن/298( السصم  الخداعيل تنػلا عمنا مرنخ  ني 2 
م  وخمفنننن   رهننننا الدننننخع بننننغ الحكننننع. 825هننننن/100م  وضننننت بهننننا حتننننا 824هننننن/299 نننني 

 ".  124  ص2شجعل مأ خ اإلنا ة  ج"الاماذ
 . 435  ص6/ ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج458  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع1 
 . 204  ص6/ ابغ الجػزعل السشتطع ج458  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع3 
م  وقرنننننننت 768هنننننننن/252( عمننننننني بنننننننغ مػسنننننننال اإلمنننننننام أبنننننننػ الحدنننننننغ  ولنننننننج بالسجيشنننننننة 4 

لسأمػن بػالية العهج مغ بعج   إال إنن  منات قبنت السنأمػن  قرنتل م  عهج إلي  ا770هن/253
مات بالحسا  وقرتل بالدع  و ما عمي  السأمػن  ود ش  بجان  الخشرج. "العسناد الحشبمنيل 

 ". 6  ص1شحرات الحه   ج
 . 18  ص4/ السدعػدعل مخوج الحه   ج102( اإلسكا يل لص  التجبرخ  ص5 
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بننخاليع بننغ ومبايعننة إ  (2 مػن اننجاد بخمنن  السننأن قننام اللباسننرػن ببو ننان أسننهت  
نعاج السأمػ    خ ذلظوعما إ  (1 السهجع  ان العدم عما الخخوج مغ مخو متػجه 

 (3 إلا العخا  حتا يشاح مم  .

و ي تحخك السأمػن وعدم  التػج  إلنا بانجاد عان  مبايعنة الشناس لعسن  
  عمننننا بننننغ السهننننجع مننننا يذننننرخ بجاللننننة واوننننحة إلننننا تاجيسنننن  مرننننمحت بننننخاليعإ

حا طنننة عمنننا عخشننن   حرشسنننا لشفدننن   ولمس امحة رعرتننن    انننج تحنننخك دزنننب  مرننن
لػق  اعتنجا   ار خ عش  أن تحخك أو اتخح مػقف  ل ش  لع ي    بفاج  اأوحا مهجد  

الفدا  عمنا العامنة النحع هنػ مدن ػل عنشهع ألنهنع رعرتن    ني وقنت يعمنع فين  
ػها هننع أخننخى  زنم مػرالعمنع تانناعذ شنخشت  وتخاذلهنا  بننت وانذناالها بنأ تسنام
  عما مخاعاة الخعية. اأيز  

 انج أقنام سنهت بنغ سنالمة  ني بانجاد  وضنت ، وعػد إلا سهت بنغ سنالمة
العسننننت بكتنننناع ع وسننننشة نبينننن  دمحم   ننننما ع عمينننن  وعمننننا هلنننن   يننننجعػ  إلننننا

ونننا ة إلنننا ػنننن   هنننحا باإلت  وعننناد يجتسننن  إليننن  أهنننت بانننجاد ويأو نننحب  وسنننمع(
                                                           

/ ابنننغ حجنننة الحسنننػع  تاننني النننجيغ أبنننػ بكنننخ بنننغ عمنننيل 321( الجهذننيارعل النننػزرا   ص2 
م  2883هنننن/2300 سنننخات األورا   ننني السحاونننخات. السصبعنننة الػهابينننة العنننامخة  الاننناهخة  

 .89ص
ا  أديب نننا  شننناعخ ا  ب ػيننن  1  ( إبنننخاليع بنننغ السهنننجعل دمحم بنننغ السشرنننػر اللباسننني   نننان  رنننيح 

ارك  ولسننا عمننع باننجوم السننأمػن إلننا بالخال ننة  نني باننجاد بعننج أن خمنن  السننأمػن  ولانن  بالسبنن
م  وشم  إبخاليع منغ السنأمػن العفنػ  815هن/120باجاد اختفا حتا ضفخ ب  السأمػن  ي 

م. "ابنننغ الجنننػزعل السرنننباح السزننني   ننني 838هنننن/114 عفنننا عشننن   وتنننػ ا إبنننخاليع  ننني 
لذن ػن   تحارن ل ناجينة عبنج ع إبنخاليع  إحينا  التنخاث  وزارة األوقناف واخال ة السدتزي 

 ".389  ص2/ الحهبيل العبخ  ج426  ص425م  ص2977الجيشية  باجاد 
 . 445  ص3/ ابغ أعثعل الفتػح  ج 388( ابغ قتربةل السعارف  ص3 



 

 

8:== 

هع ورأيهنننع  نننان هنننػا تػ   بنننت  ننني مشنننازلهع ولنننع ينننأ يغ ضمنننػا مكيسنننرغحتباعننن  النننأ
شاعة لسخمػ   الوأعما العست بال تاع  والدشة   ار  ت مغ بايع    (2 مع 

نن ونرنن   (3  وهجننخ  (1 بجننز ا نني معرننية الخننال   يبشنني عمننا بنناع دار  بخج 
 ثنختهع بمانػا قنخع بناع الذنام  سنػى منغ ن  عمي  الدالح والسراح   حتا إ

 .(5 ة  و رهع  ثخ  رار لهع شػ ة (4 ل خخ وسا خ الشاس مغ أجاب  مغ أهت ا

تباعنن  أن يشننجس برننشهع مننغ يعسننت عمننا منن   ثننخة أنرننار  وأ الي ننو ننان شب
ا شرنت مشن  ومنغ حخ تن   وهنحا منا سنعا إلين  عيدنا بنغ دمحم   انج عناود مجنجد  ال

وجساعنة منغ   وإخػتن   ب    نع أقبنت هنػ نحالين  وإلنا أمشاو ت  لدهت   نجس إ
  عسننالهع وأ عننالهعننن   ننان يننح خهع بأسننػأ أ سننهت بننغ سننالمة  أل نحننػ أ ننحاب 

ولنحا أقنام عيدنا  ني  (6 " عشنج  اسنع درنخ لهنع لنع يكنغ   و ان يدنسرهع "الفدنا 
تنننخع مشهنننا سنننهت  لجنننأ إلنننا قتالننن    مسنننا و نننت عيدنننا إلنننا النننجروع التننني اق

  والنننبعس ت هنننح  النننجروع بننناألمػال   نننأعصا بعزنننهع ألننن  درهنننعسنننتسالة أهنننا
ماابننت أن يػسننعػا لنن  الصخينن  وال يعتخوننػ    فعمننػا ذلننظ  وخننحل   رغلفنناآلخننخ أ

ن   بننثسغ زهرننج  دراهننع معننجودة(  إذ إوبنناعػ  (7 أهننت الننجروع سننهت بننغ سننالمة 
                                                           

 . 465  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
( الجننزل الننحع يصمننا بنن   وقرننتل هننػ نننػ  مننغ الحجننارة  وهننػ مننغ  ننالم العجننع. "ابننغ 1 

 ". 76  ص20  ص7مشطػرل لدان العخع  ج
( اآلجخل  ارسي معخع  وهػ شبيخ الصرغ  والحع يبشا ب . "ابغ مشطػرل لدان العنخع  3 
 ". 22  ص4ج
 . 225  ص6( ابغ الجػزعل السشتطع  ج4 
 . 9  ص5( الحهبيل تاريخ االسالم  م5 
 . 466  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع6 
 . 389( ابغ قتربةل السعارف  ص7 
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 نناع  ننت لسننا وزعهننا أهننت الننجرع الػاحننج عمننا أنفدننهع  أهننح  األلنن  واأللفننرغ 
بعنج أن ت بغ سالمة مغ الداهنجيغ هأو درهسرغ    انػا  ي س اواحج مشهع درهس  

غ شخي  بغ دمحم عان   أخح مشهع عيدا نػا ل  مشا خيغ وأدمبهع ل  مبايعػ كا
 .السال ما يأمت ويخجػ

ا مدنجج ولسا تسكغ عيدا مغ مجاوزة تمظ الجروع  و ت بسغ مع  إل
ال نا غ بانخع السدنجج   مسنا و نمػا إلين   شاهخ بنغ الحدنرغ  وإلنا مشندل سنهت

مشدلن  ولنع يجنج   عجند عنغ ت عيدنا  مسنا دخن (2 لاا سالح  اختفا مشهع  وأ
عمي   حتا أبرخو  بمرت  ي بعنس  اذ وعرػن  عػان  جػاسيمغ أ تخح لحاق    ا

 (1 الجروع قخع مشدل    ألاػا الكبس عمي .

إذن   هحا عيدا بغ دمحم النحع  نان قنج تنخك سنهت بنغ سنالمة منغ قبنت  
عمننا ذلننظ   وأذن لنن  بننالعػدة إلننا دعػتنن  لمعسننت بال تنناع والدننشة  بننت ومبايعتنن 

 عال    هّع غ سالمة بدػ  أهػ نفد  عيدا بغ دمحم الحع  خ  أن يح خ  سهت ب
لحخبننن    سنننا ي طهنننخ ذلنننظ أن حخ نننة سنننهت بنننغ سنننالمة لنننع تاترنننخ عمنننا  نننج 

  حتننا وإن  ننانػا الفدننا  والذننصار  اننو  بننت امتننجت حتننا شالننت والة األمننػر
الشناس مدناوئ منا نانج  وعربن  عأن  ومغ هحا يتزندمع  عما حال السبايعة  

  مباد    ي األمخ بالسعخوف والشهي عنغ السش نخ ويصبّ  أ عالهع  أن  بهحا يشّفح

                                                           

/ 148  ص3ابننننغ خمننننجونل العبننننخ  ج/ 777  ص5البجايننننة والشهايننننة  جابننننغ  ثرننننخل ( 2 
 . 19ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص

 .  9  ص5/ الحهبيل تاريخ االسالم  م389( ابغ قتربةل السعارف  ص1 
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بعس إلنا الانػل عما الجسي   وليذ عما الذصار  او  وربسا هنحا منا د ن  الن
     (2 "كان يخى نفد   ػ  الجسي ".بأن سهت بغ سالمة 

  بننغ سننحاسننهت بننغ سننالمة جننا وا بنن  إلننا إ عمننا لاننا  الكننبسولسننا تننع إ
  مسن  وحاجن    –بنخاليع بنغ السهنجع ولي العهج بعنج عسن  إ -(1 مػسا الهادع

ب نتَ وجسع   ي  مػاجهة ل  م  أ حاب   وقال ل ل "حخّو   ت عمرشنا الشناس  وع 
نسا  انت دعػتي عباسية  وإنسا  شت أدعػ إلا العسنت ..!   اال ل ل "إ.أمخنا 

ع إلينن  الدنناعة   مننع يابمننػا عمننا مننا  شننت عمينن  أدعننػ  ا  وأننن(3 والدننشةبال تنناع 
لينن  مننا  شننت أدعننػ ع إ  اننت لهننعل إن  خننخج إلننا الشنناس اوقننالػا لنن ل "قػلنن  هننحا  
مننغ العسننت  لينن وقننالل "قننج عمسننتع مننا  شننت أدعننػ ع إ ج إلننا الشنناسخخ  باشننت   ننأ  

 مسنا قنال سنهت بنغ سنالمة لمشناس بال تاع والدنشة  وأننا أدعنػ ع إلين  الدناعة"  
   اننالل (4 زننخبػا وجهنن يننتع االتفننا  عمينن     ا مننا لننعهننحا   ػج ننػا باػلنن    هننح
و ننان أن أ خننح سننهت وق رننج   ننع ور مننغ دخرتسننػ  يننا أ ننحاع الحخميننة"  الساننخ "

  منع إبنخاليع  بنخاليع بنغ السهنجع ي الرنػم التنالي إلنا السنجا غ عشنج إب   ن اخخجػ 
                                                           

  الااهخة 4الجولة اللباسية  طاوخات  ي تاريخ األمع اإلسالمية. محخعل ( دمحم الخز2 
 .280م  ص2934هن/2353

م خميفنة السنأمػن ببانجاد  825هنن/100سحا  بنغ مػسنا الهنادعل جعمتن  الحخبينة  ني ( إ1 
 جس الحدغ بغ سهت ل  عشج الحخبية  ذابػا عمي    مسا تػلا إبنخاليع بنغ السهنجع الخال نة 
 ني بانجاد  اسنتعست ابنغ أخين  إسنحا  عمنا الجانن  الذنخقي مشهنا  وعهنج إلين  بػالينة العهنج 

  إذ اختفننا إبننخاليع بننغ السهننجع مننغ باننجاد حرشسننا عمننع بتحننخك مننغ بعننج   ول ننغ لننع يننتع أمننخ 
  5/ ابنننننننغ األ رنننننننخل ال امنننننننت ج243  ص5السنننننننأمػن إلرهنننننننا."الصبخعل تننننننناريخ الصبنننننننخع  ج

 "442  ص415ص
 .440  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع ج3 
 .148  ص3/ ابغ خمجونل العبخ  ج225  ص6( ابغ الجػزعل السشتطع  ج4 
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سننننحا    ننننخّد عمينننن  سننننهت بسثننننت مننننا رّد عمننننا إسننننحا   بسننننا  مسنننن  بنننن  إ سننننهال  
ا أنن   نان د  ن  إلنا عيدنا بنغ دمحم  وأن عيدنا قتمن   وذلنظ دعنػ وا (2  حبدػ  

أمزنننا  ننني حخ تننن   منننغ الشننناس أن يعمسنننػا بسكانننن  فيخخجنننػ   و نننان قنننج اتخػ  ننن
ودعػت  هح  عام ا
 ذ قجرت هح  السجة مغ وقت خخوج  حتا حبد .  إ(1 

سحا ( يبار ػن إ –بخاليع إ –ر ػ السشروعما ما يبجو  نن هل السهجع  
إذا منا  ثنخت أمنا  دامنت بانجاد خاونعة لدنيصختهع  سهت بنغ سنالمة مناحخ ة 

   ننن هل السهنجع واشنتج بأسن  وقػتن  بالشناس  األنرار حنػل سنهت بنغ سنالمة
ن يتالشننا  ويتػجنن  أهننت باننجاد عمننا نفننػذهع أ ا  ربسننا خػ  ننن يخا ػننن  ويحبدننػ 

ج  السهجع عػلنػا عمنا  ن هل وججيخ بالح خ أن  س  والصاعة إلي  دونهعبالد
لنننرهع حنننبهع لننن   ولنننحا أجبنننخو  عمنننا الخنننخوج إسنننهت بنننغ سنننالمة عشنننج أنرنننار  و 

 –هل السهننجع  –نهنع هننحا ينرتي  سنار  لهنع أكثننخ مشن  لنػ أليخبنخهع بسنا شنا وا   
 ذ لننعج ػنهع بننبصالن دعننػة سننهت بننغ سننالمة  إخخجننػا بأنفدننهع إلننا الشنناس يحنن

ن  بننات ومننغ ناحيننة أخننخى  نننغية مرننجقة لهننع  مرنن اا مننغ الشنناس هذانننيجننجو 
وامخ هل السهجع بنخبار الشناس سالمة عما مػقف  وعجم انرياع  أل سهت بغ

األمنخ بنالسعخوف والشهني عنغ إلا  الن دعػت  يجل عما  جق   ي الجعػةببص
 قج يالقي   ي سبرت ذلظ مغ أذى وعاػبات. ا  درخ لياع بسالسش خ

ش  يع بغ السهجع   ان يخذا مبخاللاج  ان أمخ سهت بغ سالمة يرر  إ
بننخاليع بننغ السهنجع يػاجنن   نني   و نان إم828هننن/103   مسنا  ننان ومنغ أنرننار 

                                                           

 .20  ص5إلسالم  م( الحهبيل تاريخ ا2 
/ 442  ص6/ ابننغ مدننكػي ل تجننارع األمننع  ج466  ص7  ج( الصبننخعل تنناريخ األمننع1 

 .2178  ص2ابغ األ رخ  ال امت  ج
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 (2 ل حخبنن  وننج حسرننج بننغ عبننج الحسرننجخال تنن  العجيننج مننغ السذنناكت ومشهننا  تننخة
بننخاليع بننغ السهننجع ل ػننن  خننخج عامننت الحدننغ بننغ سننهت  الننحع خننخج لسحاربننة إ

ن ن وانتد  مش  الخال نة   سنا واجن  إبنخاليع بنغ السهنجععغ السأمػ   مذنكمة اأيز 
 احسرنج   نن   نان يكاتن أل  بني خالنج  ناح  الذنخشةبنغ دمحم بنغ أاوج عيدنا 

وننننا ة إلننننا أن الفدننننا  والذننننصار باإل (1  والحدننننغ بننننغ سننننهت عسننننال السننننأمػن 
  هنحا إلنا جانن  عمنع إبنخاليع بنغ السهنجع بخنخوج (3 منغ ججينج ودوا الطهنػرعا
هننة برشهسننا حتسيننة ن السػاج  وأ(4 وقننخع و ننػل  إلننا باننجاد مػن مننغ مننخوالسننأ

بننخاليع بننغ السهننجع جعمننت إ    ننت هننح  السذنناكت ربسننا هنني التننيحننػل الخال ننة
  (5 ننننننن  قتننننننتسننننننهت بننننننغ سننننننالمة لمشنننننناس بعننننننج أن ضشننننننػا أإلننننننا إضهننننننار  يمجننننننأ

 (6 بننننننننننننننننننننت وجعمنننننننننننننننننننن  يجمننننننننننننننننننننذ لمننننننننننننننننننننجعػة  نننننننننننننننننننني مدننننننننننننننننننننجج الخ ننننننننننننننننننننا ة 
                                                           

( حسرنننننج بنننننغ عبنننننج الحسرنننننجل  نننننان حسرنننننج منننننغ قنننننػاد السنننننأمػن  أقنننننام  ننننني ال ػ نننننة  ننننني 2 
ولسنا بناي   م  واتخح مغ قرخ ابغ هبرخة مشدال  ل   وعست عمين  سنػر ا وخشنجق ا 826هن/102

بنأن يأخنح لن  البيعنة ببانجاد  وينأمخ  االسأمػن بػالية العهج لعمي بغ مػسا   نن  أمخ حسرج  
بمنننبذ الخزنننخة   فعنننت ذلنننظ  ووقننن  برشننن  وبنننرغ الحدنننغ بنننغ سنننهت خنننالف بدنننب  وشننناية 

  237  ص5م. "الصبننخعل تنناريخ الصبننخع  ج815هننن/120أ ننحاع حسرننج بنن   مننات  نني 
 ". 271  ص242ص 

  11الشننننننننػيخعل نهايننننننننة األرع  ج /445  ص6ي ل تجننننننننارع األمننننننننع  ج( ابننننننننغ مدننننننننكػ 1 
 .21  ص5/ الحهبيل تاريخ اإلسالم  م106ص
 .2182  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج466  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج3 
 .390( ابغ قتربةل السعارف  ص4 
 .2181  ص2( ابغ األ رخل ال امت  ج5 
جان  الذخقي  بشاها السهجع وجعمها معدنكخ ا لن    نألتح  ( الخ ا ةل ر ا ة باجاد  بال6 

بهنننا الشننناس وعسخوهنننا  وبشننني بهنننا جنننام   ويال ننناها مانننابخ خمفنننا  بشننني اللبننناس. "يننناقػت 
 ".46  ص3الحسػعل معجع البمجان  ج
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إن ابنننخاليع بنننغ السهنننجع قنننال لدنننهت بنننغ  وقرنننتل  (2  سنننا  نننان ينننجعػ منننغ قبنننت 
الشنننناس إلننننا محاربننننة  خخجنننن  إلننننا مدننننجج الخ ننننا ة أن يننننجعػأ اسننننالمة حرشسنننن

 يعصي  أحج  فعت ذلظ سهت  و ان يأمخ الشاس بخم  السأمػن  وأال (1 السأمػن 
 .(3 شاعة

ا  وأتنا  أ نحاب  بغ سالمة ضت يجعػ بسدجج الخ ا ة أيام نن سهت  ع إ
ي يعشننن –هنننحا  –دارع أ   – ليكػننننػا معننن    انننال لهنننعل "الدمنننػا برنننػت ع  ننننني أرزأ

ليع بننغ السهننجع سننبرت بننخا ا الحننال حتننا أخمننا إمننخ عمننا هننح"  وضننت األبننخاليعإ
د نن  إبننخاليع بننغ   ولعننت مننا (4    نناختفا سننهت عانن  خخوجنن سننهت بننغ سننالمة

 أن يخفنن  بننحلظ حشنن   خخاجنن سننهت بننغ سننالمة لمشنناس وإ السهننجع إلننا إضهننار
رج رجهع وانزسامهع إلا حسييتحاشا تأ اودز  الشاس مش   ولعم  بحلظ أيز  

     ننأراد مننغ وراخة السننأمػن الاننادم  نني الصخينن بننغ عبننج الحسرننج وننج   ومشا نن
  امننػعالأن يكدنن    سننخاح إشننال   ننع   إضهننار سننهت وإشننال  لدننان  بالننجعػة

وبحا يجش  نفد   محبػبهع سهت بغ سالمة برغ أضهخهع ويدكغ الشاس بػجػد 
 ما عجا  أن يكػن مسا يخذا . 

 انزنعو  عمين   حسرنج انترخ  حسرج وج السهجع بغ بخاليعإ تحارع ولسا
 هنننػ  نننػلي  ولنننا  منننخ أ نأ السهنننجع بنننغ بنننخاليعرأى إ  مسنننا  بنننخاليعإ عنننػانأ  ليننن إ

                                                           

 .23  ص5/ الحهبيل تاريخ اإلسالم  م471  ص7( الصبخعل تاريخ األمع  ج2 
 .390( ابغ قتربةل السعارف  ص1 
 .40( اليعاػبيل مذاكمة الشاس لدمانهع  ص3 
 .2181  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج466ص 6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج4 
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 لحنرغ الحسرنج عبنج بنغ حسرنج بانجاد  ني مخبناأل وقنام  (1 امختفي ن( 2 اهارب   خخاآل
 (3  لرها.إ مػن السأ قجوم

 ليننن إ فبعنننث  اختفنننا مابعنننج مشدلننن   ننني ضهنننخ  انننج سنننالمة  بنننغ سنننهت منناأ
ن  طنت  هم أ  لاإ ورد   بات عما وحسم   دنا وأ  اخب   حسرج  حتنا برنشهع امكيس 

 يعننز ولننع   فعننت  مشدلنن   نني يجمننذ نأ مننخ وأ وو ننم    أتننا   مػن السننأ تنناأ
عذننخ شننهخ ا مننغ  غ الازننا  عمننا هننح  الحخ ننة بعننج ا شننيوهكننحا أمكنن  (4 مننخاأل

 وبنحلظ( 6  لشناسا وبػ ػل السأمػن إلنا بانجاد اناصعنت الفنتغ وأمنغ  (5 قيامها
 السرادر.  ي ذ خ ل  يعج ولع سالم   بغ سهت حخ ة انتهت

 بنغ سنهت اسنتعست مػن السنأ نأ بنح خ انفنخد كتابن   ني سنكا ياإل ندرخ أ
 الجياننننة هنننتأ  عشنننج حالتننن  سننناصت ولرهنننا  مسنننا"( 7  الجبنننت  نننجقات عمنننا سنننالمة

 ضهخ ننأ عسمنن   وتتبنن  حاسننب  مننغ الجبننت لنناإ خننخج لسننا خمفنن   وّجنن  ننع  العامننةو 
  ني منات حتنا  بالجبنت وحبدن  سنالمة بنغ سهت جربتار مػن السأ مخوأ خيانت  
 السرننادرأ ننحاع  مننغ درننخ  دون  وحننج  سننكا ياإل هننحا ذ ننخ وقننج  (8 "حبدنن 

                                                           

 .163/ الدرػشيل تاريخ الخمفا   ص323( الجهذيارعل الػزرا   ص2 
 .107/ األربميل الحه  السدبػك  ص409  ص1( اليعاػبيل تاريخ اليعاػبي  م1 
 .473  ص7األمع  ج ( الصبخعل تاريخ3 
 .24  ص1( الحهبيل تاريخ اإلسالم  م4 
 .15( ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص5 
 .358  ص3( مجهػلل العرػن  ج6 
( الجبتل اسع جام  لألعسال التي ياال لها الجبال  والعامة يدسػنها العخا   وجبت بفتد 7 

الجانن  الذنخقي. "ينناقػت بفنتد الجنيع وتذنجيج البنا  وونسها بمرنجة بننرغ الشعسانينة وواسنو  ني 
 ".203  ص1الحسػعل معجع البمجان  ج

 .58( لص  التجبرخل ص8 



 

 

8:1: 

 عشنن  مػن عفننػ السننأ بعننج سننالمة بننغ سننهت عننغ حننجيثال عننغ كمهننا سننكتت التنني
 برت . والتدام 

 ياجم نأ كخ   نإ لةسالم بغ سهت عغ مػن السأ عفػ سباع ي أ قرت وقج
 نسنناإ مػن السننأ نأ كننخذ   ا سنن  (2 والخعيننة الجيانننة هننتأ  قمننػع فيفدننج بعاػبننة عمينن 
  (1 لمعفنػ حبن د عن  لمسكنخو  بنالمص  و  منغ مػن عنغ السنأ خفع ن لسنا عشن  عفا
 الحمننع أللننحّ  نننيل "إياننػل كننان مػن السننأ نذ كننخ أ  اننج  الحمننع مننغ بنن  اشننتهخ ومننا

نننأ و   ال احتدنننبشي حتننا نننأ لوقنننا  "عمينن  خَ ج    مروننننة الحمنننع  ننني عمنناّ  لنننيذل "ايز 
 لي  تخمز الخػف عشهع ذه  العفػ  ي يرأي عمسػا الجخا ع هتأن أ  تولػدد  

 بنالهجػم والذنصار الفدنا  خدن النحى هنػ وعفػ  مػن السأ حمع ولعت  (3 قمػبهع"
 ذيتهع.أو  الشاس عما

                                                           

 .58( اإلسكا يل لص  التجبرخ  ص2 

 .40( اليعاػبيل مذاكمة الشاس  ص1 

ابننغ شيفننػر  أبننػ الفزننت أحسننج بننغ أبنني شنناهخل باننجاد  دار الجشننان  برننخوت  لبشننان   (3 
لحمنع والعفنػ منا ح  نا منغ أن إسنحا  بنغ . ومسا يعزج جشنػح السنأمػن إلنا ا55د.ت  ص

ننا مننغ جرخاننن  مننغ مذننايخ الحخبيننة يثبننػن عمننا  إبننخاليع الصنناهخع شننكا إلننا السننأمػن أن قػم 
دمساننن  واتباعنن  بالذننتع والزننخع  وسننأل  أن يصمنن  لنن  االنترننار مننشهع   اننال لنن  السننأمػنل 

  و ننان أن بعننث هننرال  أهننت مجيشننة الدننالم وأبشننا  الجولننة   ننال تعنناودني  نني شنن  مننغ أمننخهع
السأمػن إلرهع مغ و مهع بالعصاينا سنخ ا  وأعمسهنع أن هنحا الػ نت منغ إسنحا  بنغ إبنخاليع  
 دننكغ عننغ إسننحا  تعشننت الاننػم وبمانن  عننشهع جسرننت الننح خ   مسننا حننجث ذلننظ سننأل السننأمػن 
إسننحا  بننغ إبننخاليع عننغ حننالهع معنن ؟  اننالل "حننالػا عسننا  ننانػا عمينن   وحدننغ قننػلهع  وأمشننت 

هع   انننال السنننأمػنل إنننني قنننج بعثنننت عمنننا لدنننانظ منننغ و نننمهع   أجعنننت هنننح  عمنننا دارع منننش
الرننمة لهننع  نني  ننت سننشة مننغ مالننظ   ننسننا أنننتع بذننخ  وإذا اسننتأ ختع عمننا نطننخا  ع أ دننجتع 

 ".235  ص234قمػبهع    سػا الشاس تر  ل ع نياتهع. "اإلسكا يل لص  التجبرخ  ص
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 ومعاقبتنن   بنن  السدنناس دون  سننالمة بننغ لدننهت مػن السننأ و ننت نأ عمننا
 لنع مػن السنأ نأ عمنا يجل  يا إ ت خيس و  ل  مػن السأ عامت حسرج ي تاخ  و حلظ
 عسنن   نني ن ايننة إمننا وذلننظ عننت   مننا عمينن  امش ننخ   وال سننهت عمننا اداوننب   يكننغ

 سنهال   ألن  مػن السنأ عمنا الخنارجرغ  وعيدنا  سنحا وإ  السهنجع بغ بخاليعإ
 تكانن السصػعة بكيادة سهت حخ ة ساسأ نأ كسا عسالهع أ  بدػ  يهجػهع كان

 يحسنج مػن السنأ نأ وأ معن   ومنغ السهنجع بغ بخاليعإ نرارأ لمذصار لمترجع
 تاع لع الحع الػقت  ي والذصار  لمفدا  ترجي   ي  شيع  سالمة بغ لدهت
 سننهت حخ ننة  نني مػن السننأ  ننخأى واجبهننا  ننن أل ذلننظ بفعننت مػن السننأ شننخشة فينن 
  صشنننة ومننن  أخنننخى  ناحينننة ومنننغ  ناحينننة منننغ هنننحا  شنننخشت  قرنننػر  نننج  رأع
 باجاد  ي الشاس عما والفدا  والذصار اللياريغ ة جخأ  سباعأ حجأ نأ مػن السأ

 وجنػد   ديرنبد لن   امانخ   لرتخنحها بانجاد لناإ تناأ لسنا لحلظ رقر   مغ خمػها
 اسنتاشا  حزنػر   ني   ان ذى واأل الفداد نذخ نفد  ل  تدػل مغ ل ت اع  راد
 مػن لمسننأ حاجننة ال  ننبدأ  مسننا هننرال   مػاجهننة  نني سننالمة بننغ سننهت دور عننغ
  ننني يجمنننذ نأ منننخ وأ  أدا   منننا عمنننا شنننكخ   انننج بانننجاد   ننني لػجنننػد  سنننهت  ننني

 مشدل .

  نهنايتهع اختمفنت  انج  سالمة بغ سهت وقادة نرارأ ل وم مررخ وعغ
سنننننشة   ننننني عميننننن  الكنننننبس السهنننننجع بنننننغ بنننننخاليعإ لاننننناأ  انننننج الخاعننننني  دمحم ا أمننننن

 السهننجع بننغ يعبننخالإ وقننام  سننالمة بنغ سننهت عمننا قننبس حرشسننا م827/هنن101
 ( 2  وحبد . قرج   ع لحرت   ونت  الخاعي دمحم بزخع

                                                           

 .20  ص5اريخ اإلسالم  م/ الحهبيل ت 466  ص7( الصبخعل تاريخ األمع  ج2 
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 السصػعنننة  ننني اشنننتخاك  بعنننج نننن أل عشننن   نننح خ شنننبر   بنننغ حسنننجون  مننناوأ
 عمنا ينجل مسنا  (2 ذلنظ عغ رج  وأ نجم  اج  سالمة بغ سهت م  لهع وقيادت 

 الخاعي. دمحم م  حجث مثمسا ذىبأ  ير لع ن أ
 حركة أحسد بؼ نرر الخزاعي:

  نرننخ  بننغ حسننجأ منناماإل نرننارع األ سننالمة بننغ سننهت  قننادة مننغ تبانناوي
 لنندم  اننج سننهت  حخ نن  وانتهننا  باننجاد لنناإ مػن السننأ قننجوم بعننجأننن  ل " كننخذ   وعشنن 

 الخميفنننة ينننامأ خنننخه  ننني  خنننخى أ منننخة ببانننجاد تحنننخك  أمنننخ  ول نننغ  (1 "برتننن  حسنننجأ
 ػعننةالسص مننغ خمنن  لينن إ واجتسنن  م 245/ هننن132 عننام  نني (3 الػا نن  اللباسنني

 (4  أمخهع. وذا  جسعهع كثخ حتا السش خ عغ ويشهػن  بالسعخوف مخون يأ

 بننغ نرننخ بننغ حسننجأ ع عبننج بننػأ الذننهرج ال برننخ منناماإل هننػ هننحا حسننجوأ
  الجولنة منخا أ والدأ مغ كان الباجادع   ع السخوزع  الخداعي الهرثع بغ (5 مالظ

                                                           

 .222  ص2( الخاللل الدشة  م2 

( السنندع  جسننال الننجيغ أبننػ الحجنناج يػسنن ل تهننحي  ال سننال  نني أسننسا  الخجننال. تحارنن ل 1 
 .508  ص2م  م2985هن/2406  مرسدة الخسالة  برخوت  4بذار عػاد معخوف  ط

و ننن  بأنننن   م 717هنننن/117الػا نن ل أبنننػ جعفنننخ هنننارون بننغ السعترنننع  بػيننن  لننن   نني  (3 
 36م  وعسخ  813هن/131أبيس  حدغ الجدع  شات نفد  بسحشة الشاس  ي الجيغ  تػ ا

 ".189سشة وشهػر ا. "الازاعيل األنبا   ص

/ الحشبمننننيل 408  ص2  النننحهبيل العبننننخ  ج402  ص6( البانننجادعل تنننناريخ باننننجاد  ج4 
 .70  ص1شحرات الحه   ج

تحارنننن ل دمحم حامننننج الفانننني  دار السعخ ننننة   ( الفننننخا   ابننننغ أبنننني يعمننننيل شباننننات الحشابمننننة.5 
 .80  ص2برخوت  د.ت  ج
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 الفزننت  هننتأ  مننغ ن  ننا حسننجأ منناأ  (2 اللباسنني  الجولننة نكبننا  حننججننج  أ كننان ذإ
ننو ( 1 و ننالح  عمننع  نني نذننأ ننأ ننن بأ خفع   وقننج  (3 لمحنن  قننػال   لسعخوف بننا ار  م 

 لدنت" لويانػل  نفدن  عنغ التحجيث يشفي كان  اج هػ ماأ كثرخون  عش  حجث
 كنان نن بأ ػ ن    الثاناة مغ ج  ع   ن أ إال  (5 ايدرخ   اشر    إال يخو لع  و (4 "هشاك
 .(7 العاشخة الصباة بشا أ رغالتابع تابعي مغ و ان  (6  اة

 سننا  الػا نن   عهننج  نني خننخى مننخة أ السصػعننة حخ ننة حيننا إ سننب  عننغ منناأ
 مػن السنننأ الخميفننة عهننج  نني بنننجأ والننحع  (8 نالاننخه بخمنن  الانننػل مننخأ مننغ كننان

   (9 بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  الشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس بامتحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان وقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 
                                                           

  دار 1ابغ الجػزعل مشاق  اإلمام أحسج. تحار ل عبج ع بغ عبج السحدغ التخ ي  ط (2 
 .536هن  ص2409هجخ  مرخ  

 .850  ص5/ ابغ  ثرخل البجاية والشهاية  ج69  ص2الحهبيل العبخ  ج (1 

سننرخة اإلمننام ابننغ حشبننت. تحارنن ل  ننراد عبننج السننشعع أحسننج.  ننالد بننغ أحسننج بننغ حشبننتل  (3 
 .536هن  ص2404  دار الجعػة  اإلسكشجرية  1ط

  1/ الننننننننحهبيل سننننننننرخ أعننننننننالم الشننننننننبال   ج398  ص6( الباننننننننجادعل تنننننننناريخ باننننننننجاد  ج4 
 .2297ص

 .506  ص2ال  م/ السدعل تهحي  ال س398  ص6جاد  ج( الباجادعل تاريخ با5 

 .507  ص2سال  م( السدعل تهحي  ال 6 

منغ اإلخنخاج  1ابغ حجخ العداالني  شهاع الجيغ أحسج بغ عميل تاخين  التهنحي   ط (7 
 .213م  ص1009هن/2430الججيج  دار السشهاج  السسم ة العخبية الدعػدية  

 .   529  ص7  ج/ الصبخعل تاريخ األمع283باجاد  ص( ابغ شيفػرل  تاع 8 

هننننارون الخشننننرج  ب ػينننن  لنننن  يننننػم مننننات السننننأمػن  نننني ( السعترننننعل أبننننػ إسننننحا  دمحم بننننغ 9 
م   ننان السعترننع أبننيس  شػيننت المحيننة  شننجيج البننجن  أمي ننا ال يكتنن   تننػ ا 833هننن/128
م  وسننش   سنناني وأربعننػن سننشة  و انننت خال تنن   نننسان سننشرغ و نننسانية أشننهخ. 842هننن/117

 ".186"الازاعيل األنبا   ص
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 الاننػل  نني الشنناس بامتحننان خننخاآل هننػ  اننام   (2 السعترننع ابشنن  بعننج  هننحا كسننتأ  ننع
 عننغ مسننا امتشنن    حشبننت بننغ حسننجأ منناماإل ذلننظ  نني حغامننت   مسننغ و ننان ن هالاننخ   بخمنن

ن  (1 بنحلظ الانػل ن منجوج   خعو   امتحنان الػا ن   اسنتأن السعترنع منات  مسنا  (3 بذوح 
  .(4 ب  الاػل يخال  مغ  ي الاتت عستوأ  ن الاخه بخم  الاػل  ي الشاس امتحان

 تحػلننننتو  باننننجاد   نننني الطهننننػر لنننناإ السصػعننننة حخ ننننة عننننادت هشننننا ومننننغ
 ن الاننخه بخمنن  الاننػل معاروننة نحننػ  ننعواإل الخذيمننة تحننارع كانننت التنني الحخ ننة
 (5  نرخ. بغ حسجأ وقادها

  (6 الدننخاج هننارون  بيبننأ يعننخف رجننت نرننخ بننغ حسننجأ تييننأ مسننغ و ننان
  نحاعأ الثال نة هنرال  حنخك  خخاسنان  هنتأ  مغ و الث شال   ل  ياال خخوه

                                                           

  مجمننذ دا ننخة السعننارف العثسانيننة  حرننجر 2ت. ط( ابننغ حبننان  دمحم أحسننج التسيسننيل الثاننا2 
 .319ص 1م  ج2975هن/2395هباد  الج غ  الهشج  

/ أبنػ العنخع التسيسني  دمحم 61  ص51  ص2(  الد بغ حشبتل سرخة اإلمنام أحسنج  ج1 
َحننغ. تحارنن ل عسننخ سننميسان العارمنني  ط   دار العمننػم  الخيننناض  2بننغ أحسننج بننغ تسننيعل الس 

/ السختزا  أحسج 452  ص450  ص2م  ج2984هن/2404ػدية  السسم ة العخبية الدع
بننغ يحنني الدبرننجعل شباننات السعتدلننة. تحارنن ل  امننت عػيزننة. السكتبننة األزهخيننة. الانناهخة  

 .154م  ص1027/1028

اإلتمرجع  دمحم بغ دياعل نػادر الخمفا  السدسا إعالم الشاس بسا وقن  لمبخامكنة من  بشني  (3 
  دار اآل ننننا  العخبيننننة  مرننننخ  2لجننننابخ البحرننننخع  طبشنننني اللبنننناس. تحارنننن ل أيسننننغ عبننننج ا

 .  347ل ص342م  ص 2998هن/2428

( دمحم جابخ عبج العالل حخ ات الذيعة الستصخ رغ وأ خهع  ي الحياة االجتساعينة واألدبينة 4 
م  2967  دار السعخ ننة  الانناهخة 1واألدبيننة لسننجن العننخا  إبننان العرننخ اللباسنني األول  ط

 .344ص

 ".2359  ص2دسا هارون الذجاخ. "ال امت  ج( وعشج ابغ األ رخ ي  5 

 .228  ص8  جخ األمع( الصبخعل تاري6 
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ننوأ نرننخ  بننغ حسننجأ لنناإ يجمدننػن  كننانػا مسننغ الحننجيث  يش ننخ مننغ حخ ننػا ايز 
 حسننجأ حسننت عمننا ول ننظأو  هننرال   عسننت  (2 باننجاد هننتأ  مننغ نالاننخه بخمنن   الاننػل

  ن.الاخه بخم  الاػل ن ارإل والتحخك ةالحخ  عما نرخ بغ

 دون  نرننخ بننغ حسننجأ ختيننارا لنناإ هننرال  دعننت سننباعأ هشنناك كانننت وقننج
 ل ومشها  ادتهعيلك درخ 

 ( 1  . خاأل مغ اللباس بشي دولة  ي وجج  بي أل كان ما -
 بنالسعخوف منخاأل عمنا الذنخقي الجان  هتأ  ل  باي  مغ حجأ كان أن  -

 كثننخ لسننا  م826/هننن102  نني عننةوالصا والدننس  السش ننخ عننغ والشهنني
 بنغ سنهت حخ نة  بخخاسنان مػن والسنأ  الفدناد وضهنخ بباجاد  الحعار
 .(سالمة

 نلاننخها نإ ياننػل لسننغ السبايشننةو  السخالفننة يطهننخ نرننخ بننغ حسننجأ كننان -
 (3 ذلظ. ياػل مغ  ي لدان  وبدو مخمػ  

 ا نن الػ  الخميفننة عننغ ياننػل كننان نرننخ بننغ حسننجأ نأ مننغ الننخدع عمننا  -
 غمنننن يسشعنننن  لنننع هننننحا نأ الإ  (4 "يرنننجق  حننننجأ عمينننن  دخنننت مننننال "نننن إ

 جساعنة عشنج  و نان السذنايخ بعس عمي  دخت ن كخ أذ    اج هجا   
 هنننننحا  عنننننت الأل "حسنننننجأ  انننننال  (5 الػا ننننن  عشنننننج  كخ نننننح   الشننننناس  منننننغ

                                                           

  1/ العسننناد الحشبمنننيل شنننحرات النننحه   ج397  ص6( البانننجادعل تننناريخ البانننجادع  ج2 
 .69ص

 .530  ص519  ص6ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج (1 
 .165  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج227  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع3 
 .400  ص6( الباجادعل تاريخ باجاد  ج4 
 .2359  ص2/ ابغ األ رخل ال امت  ج519  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج5 
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 ورا  اندنننا  الػا ننن  نأل وذلنننظ  (2 "ال نننا خ هنننحال  قنننال أو! الخشدينننخ
 .حسجأ  هجا  ن الاخه بخم  الاػل

 تدننننتجر  نأ و الثهسننننا لنننن اوش هننننارون  بننننػأ رجننننا سننننباعاأل  متمننننظ
  لكيادتها نرخ بغ حسجأ استجاع نإ السصػعة حخ ة حيا إل العامة

 لهننرال  نرننخ بننغ سننجحأ اسننتجاع الدنناباة سننباعاأل ولتمننظ وبالفعننت 
 (2  "بنحلظ ينتع  تن  منغ الجولنة  خا ت " مخ  أ و ذا تباع  أ كثخ حتا
نن  أن إال  خا نن    "بنن  مننخكأ اترننت قننج"ل لنن   ارننت بالدننمصان  ػفوخ 
 لنحلظ  خصتن  ػون   حخ تن   است سال سخعة إلا دعا  الخػف اهح

 مننغ كننت ياننػم نأ عمننا قامننت  اننج الخصننة  أمننا تشفرننحها  وقننت وحننجد
وشالننن   ننني   منننغ بانننجاد الذنننخقي الجانننن   ننني الدنننخاج ون هنننار  بنننيأ

  وأعصينا    فعناللانػم مناال   نت مشهسنا  ني ا   ويفخ  (3 الجان  الاخبي
 (4 ا.ا ديشار  كت رجت ديشار  

لرمنة  الاػم عما أما الػقت السحجد   اج واعج  ت مغ أبي هارون وشال 
ي  نننن   يزننننخبػن  رهننننا الصبننننت لالجتسننننا الخسننننيذ لننننثالث تخمننننػ مننننغ شننننلبان

 (5  بيحتها لمػ ػع عما الدمصان.

 يخ يفخقانهننا  ننعصينا رجمننرغ دننانرأعصينا فننيسغ أ قننج و نان شالنن  وهنارون 
 انسمػا ونننخبػ    مسنننا  ننننبرنننح واجتسعنننػا عمنننا شنننخب  جرنننخانهع   حنننجث أن ابتننناعػا

                                                           

 .227  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
 .70  ص1/ العساد الحشبميل شحرات الحه   ج408  ص2( الحهبيل العبخ  ج1 
 .850  ص5 ثرخل البجاية والشهاية  ج / ابغ393  ص6( ابغ الجػزعل السشتطع  ج3 
 .530  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج4 
 .165  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج228  ص8  جألمع( الصبخعل تاريخ ا5 
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  وهع يطشػن أنها لرمة الخسنيذ بالصبت لرمة األربعا   قبت السػعج السحجد بمرمة
 وخع الصبت  ل غ لع يجبهع أحج.ثخوا وأك  (2 الستف  عمرها

ة أحسننج بننغ نرننخ دلرننت لحخ ننوانزنسام مثننت هننرال  مسننغ يذننخبػن الخسننخ 
ست    انننج ونننت منننغ األنرننار مسنننغ لننيذ عمنننا شنناكمت حخ تننن  وننس أن عمننا

 سننا سننػى اسننتجالع األمننػال   ومننغ لننيذ لنن  مننغ األمننخ شنني   عننػام الشنناس
أبنننني شالنننن  مننننغ وجنننن  هخننننخ سننننػ  التخصننننيو مننننغ جاننننن  طهننننخ هننننحا الحننننجث ي  

اهتسننا  لحننخ تهع  بننت انرننار  أ خيننارهع ليكػنننػا الشنناسيننا مننغ وهننارون  إذ لننع يشتك
نرار عما اختيار األ اوت مشهع    ان ما  ان  مسا ليأ وقجما  ثخة عجد األ

 ج تمظ الحخ ة وهي ال زالت  ي مهجها.ة  ي باجاد أن تػ ا سلمدمصة الا

جهنا  و نان خار  اد دا ب  ليع متػلي الذخشة عما باجابخا كان إسحا  بغ إ
ا خميفت   رها أخػ  دمحم   ػجن  دمحم بنغ إبنخاليع إلنا أ نحاع قنخ  الصبنػل دالم ن

يطهننخ لنن  أحننج مسننغ  غ خبننخهع   مننعألهع عننلننرهع سننيدننسا َرحننر   مسننا و ننت إ
ل ذ د  عنننجم وجنننػد الخػننننة  ننني  نننت مكنننان  إ  ول نننغ ال ي  (1 ذ نننخ بزنننخع الصبنننت
ننن  مرنناع أل -دننا األعننػر نني الحسامننات يننجعا عيكننػن رحننر عمننا رجننت ي

نرنخ أشخس  وعمنا أحسنج بنغ   هجد  رحر بالزخع   أقخ عما ابشا -بعرش 
  (3  هع   ننتع تتبنن  هننرال    أ خننح بعزننهعسننساالخداعنني  وعمننا هخننخيغ سننساهع بأ

رنننجا وق     وأبنننػ هنننارون منننغ الجانننن  الذنننخقي شالننن  منننغ الجانننن  الاخبننني خنننحوأ  
تبن  منغ سنساهع عيدنا األعنػر  وت  غ رشال  مغ الحجيج  ت واحج مشهسنابدبعر

                                                           

  11/ الشنننننننػيخعل نهاينننننننة األرع  ج 530  ص 6( ابنننننننغ مدنننننننكػي ل تجنننننننارع األمنننننننع  ج2 
 .165ص
 .767  ص5بيل تاريخ اإلسالم  م/ الحه2359  ص 2( ابغ األ رخل ال امت  ج1 
 .228  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع3 
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بدػا   حوا خننناحرتهع التني أ   يالجان  الذخقي والجان  الاخبي   ت قػم  ن ي ح 
سخة غ  رأشخس عما عمسرغ أخزخي مشها  وع ثخ  ي مشدل ابشا  ي ب خ  هسا ح 

ألحسج بغ نرخ  وبعج تهجيج  أقنخ بسنا أقنخ بن   خح خري تع استخخاجها   ع أ  
لسشنندل أحسننج بننغ نرننخ   مسننا  الدننمصان شننخياهع عيدننا األعننػر   اتخننح أعننػان

نن  و ننمػا إلينن  قننال لهننعل "هننحا مشدلنني ا ا أو عننجة أو سننالح   نننن أ ننبتع فينن  عمس 
  (2 .شر  اوا جلع يج "   مسا  تذػالفتشة  أنتع  ي حت مغ دمي

إذ   دل أحسج بغ نرنخ لنع ينج   عشن  الزنخمش  ي ل غ عجم وجػد شي 
تين  يانال  نان يأ   ورجنتن ل ريان وابشاومع  ختع اقتياد  إلا دمحم بغ إبخاليع 

بعج أن  (1 رال  الدتة إلا الخميفة الػا   بدامخا قترج هسساعرت الباهمي   ال  إ
مة بارنت مغ باجاد يػم الخسيذ لمر اخخجػا جسيع    وأ  قرج أحسج بغ نرخ بالارػد

هننح  الحخ نة سننػى    وعمنا هننحا   منع تسكنث(3 م845هنن/132منغ شنلبان سننشة 
وننا ة إلننا مننا سننب  اجنن  إلننا ياطننة الػا نن  وشننخشت   باإلة الذننهخ  وهننحا ر قخابنن

 ذ خ  مغ سػ  تخصيو أنرار أحسج بغ نرخ.

نن ننو ننان الػا نن  قننج جهنند لهننع مجمد    اا مكذننػ   امتحان نن (4 ا ليستحننشهعا عام 
و نننان  - (5  حزنننخ الانننػم  واجتسعنننػا عشنننج   و نننان  نننرهع أحسنننج بنننغ أبننني داود

                                                           

 .2298  ص1/ الحهبيل سرخ أعالم الشبال   ج 229  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
( سامخا ل مجيشة برغ باجاد وت خيت عما شخقي دجمة  بشاها السعترنع لت نػن مانخ ا لمجشنج 1 

 ".274  ص273  ص3  جاألتخاك. "ياقػت الحسػعل معجع البمجان
 .530  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج3 
 .445  ص1( اليعاػبيل تاريخ اليعاػبي  ج4 
م   نان داعينة إلنا 776هنن/260( أحسج بغ أبي داودل الااوي ال برخ أبػ عبنج ع  ولنج 5 

نننا  ن  ولننن   نننخم وسنننخا   وأدع وا نننخ  ومكنننارم   سنننا  نننان شننناعخ ا  خمننن  الانننخه ا  بميا   رنننيح 
== 
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 –حسنننج بنننغ نرنننخ  مسنننا أحزنننخوا أ -(2 غ نرنننخ نننار  لاتنننت أحسنننج بننني طهننخ أنننن  
 ي الذنا   وال فيسنا ر ن  عمين  منغ لع يشاضخ  الػا    –و ان قج تشػر وتصر  

؟ قنننالل  نننالم ع (1 نول شننن  سنننأل ل "منننا تانننػل  ننني الانننخه  ادتننن  الخنننخوج عميننن ر إ
  قننالل  سنا تاننػل  ني ربننظ ؟ (3 ؟ قنالل هننػ  نالم عتعنالا  قننالل أ سخمنػ  هننػ

جا ت اآل ار عغ رسػل ع   نما ل كيامة؟ قالل يا أمرخ السرمشرغأتخا  يػم ال
بخاليعل ويمظ! إسحا  بغ  اال ل  إ بحلظ...ع عمي  وعما هل  و حب  وسمع( 

ذ  ننان أمختشنني أن انرنند لنن  إ...ختشنني بننحلظ مقننالل أنننت أ !(4 اننػلانطننخ منناذا ت
ما ع حتي لننن  أال ي خنننال  حنننجيث رسنننػل ع   نننومنننغ نرننني  أمرنننخ السنننرمشرغ

                                                                                                                                                  

== 

  1م. "الننننننحهبيل سنننننرخ أعننننننالم الشننننننبال   م854هنننننن/140  تانننننخ  تننننننػ ي نننننادر  الستػ ننننننت وا
 ".2299  ص2298ص
( وقج ذ خ اليعاػبي درنخ ذلنظ  حرنث قنالل "و نار أحسنج بنغ نرنخ إلنا ابنغ أبني داوود 2 

نا لن    جعنت يبدنو عمين  لدنان   ويذنهج عمين  بنال فخ    ي بعنس أمنػر   نخّد    انرنخف ذام 
اشخأبت قمػبهع لمسعرية لدب  ع وهع ال يّذكػن أن ذلظ دز  لمجيغ    سال إلي  قػم مشه

نننا 445  ص1ن". "تننناريخ اليعانننػبي  مالانننخه "  و نننالم اليعانننػبي لعمننن  يحسنننت  ننني  شاينننا  باز 
 ألحسج بغ نرخ.

  11/ الشنننننننننننننننػيخعل نهاينننننننننننننننة األرع  ج393  ص6( ابنننننننننننننننغ الجنننننننننننننننػزعل السشنننننننننننننننتطع  ج1 
 .189/الدرػشيل تاريخ الخمفا   ص166ص
/ 509  ص2/ السننندعل تهنننحي  ال سنننال  م536غ الجنننػزعل مشاقننن  اإلمنننام أحسنننج صابننن(3 

 .767  ص5الحهبيل تاريخ االسالم م
 .563ابغ وادرانل تارخ اللباسررغ  ص/ 166  ص11الشػيخعل نهاية األرع  ج (4 



 

 

8:1: 

حسج بغ نرخ قج أدم  ا أن أكخ أيز    وقج ذ  (2 عمي  وعما هل  و حب  وسمع(
  .(1 ل "يا  بي"لاػل لمػا    ي الخصاع  وقال ل ا

حػلنن ل مننغ ل قننج سننأ  بعننج انتهننا   ننالم أحسننج بننغ نرننخ   نننن  الػا نن  أمننا
حننالل  سننغ قا ننتل هننػ  ...كثخوا وانادننسػا عمننا عنجة أقننػال تاػلننػن فينن ؟  ننأ "منا
ينأتي عمنا  الػا ن ل الاتنتساشي دم  ينا أمرنخ السنرمشرغ   انال .ا.. جم  وقا تلال

  لعنت بن  دنتتاعل  نا خ ي  ودل يا أمرخ السرمشرغو أبي دا ما تخيج  وقال أحسج بغ
إال أن الػا ن  عمنا منا  -(3  أنن   نار  أن ياتنت بدنبب  – "عاهة أو تاررنخ عانت

ل "إذا رأيتسنػني قنج قال ذاآلرا   إار  دونسا الحاجة إلا تمظ لاخ  ا ان متخح  يبجو 
وبالفعننت قننام   (4 لين "أحتدنن  خصنناى إ   ننني قسنت إلينن    ننال يانػمغ أحننج معنني

  (6   ومذننا إلينن  وهننػ  نني وسننو الننجار(5   وأخننح معنن  الرسرننامةلينن لػا نن  إا
ّج ب  رأس   وال ي جرى أ ياالل ما أ عبها ودعا بجمج  ررخ  ي وسص   وحبت ش 

لين  ومعن  ي  مدرخ الػا ن  إم عرشػ يخى بأنرخ وه مغ لحطات عما أحسج بغ
قبالن  عمنا الذنهادة؟  نال ع إل هلة الاتنت لاتمن  بهنا؟ أو منا أهػنهنا عمين  بفزنت

ول نغ   كنان ينجور  ني نفدن  حج يجرع ما  ان يختمج  ي  جر  حرش ح  وال ماأ
                                                           

 .210  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
 .69  ص1حه   ج/ العساد الحشبميل شحرات ال408  ص2( الحهبيل العبخ  ج1 
 .563/ ابغ وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص505  ص2( السدعل تهحي  ال سال  م3 
 .393  ص6/ ابغ الجػزعل السشتطع  ج210  ص8  جعل تاريخ األمع( الصبخ 4 
( الرسرامةل  سرامة أع  ارم ال يثشا  وهي الديف الااشعنة  والجسن   سا نع. 5 

 ".347  ص21"ابغ مشطػرل لدان العخع  ج
( بخهان الجيغ بغ مفمد  إبخاليع بغ دمحم بنغ عبنج عل السارنج األرشنج  ني ذ نخ أ نحاع 6 

  مكتبنننة الخشنننج  الخيننناض  2اإلمننام أحسنننج. تحارننن ل عبنننج النننخحسغ بنننغ سنننميسان العثيسنننرغ  ط
 .100م  ص2990هن/2420  2السسم ة العخبية الدعػدية  ج



 

 

8:1; 

بنغ احسنج السعخوف أن الػا   ماض  ي  عمن   إذ قنام الػا ن  بزنخع أالثابت و 
  (2 أخنخى عمنا رأسن ونخبة عما حبت العنات    نع ونخب  وخبة وقعت  نرخ
كنخ أن بانا    سنا ذ  (3 سن سنيف   زنخع عشان  وحند رأ (1 خح سنيسا الجمذناي ع أ

ش  الػا   بصنخف الرسرنامة  ني بصشن     وشعوخب  وخبة أخخى  (4 الذخابي
   (5 ابنننننننننظ الخخمنننننننننيتنننننننننا بننننننننن  إلنننننننننا الحطرنننننننننخة التننننننننني  رهنننننننننا بسننننننننت حتنننننننننا أ  ح   

                                                           

 .509  ص2  ال سال  مالسدعل تهحي/ 82  ص2( الفخا ل شباات الحشابمة  ج2 
نننا. "ابنننغ 1  ( سنننيسا الجمذنننايل منننغ منننػالي السعترنننع وبصانتننن   و نننان يدامنننت السعترنننع دوم 

 ".18  ص22  جالجػزعل السشتطع
 .171  ص3/ ابغ خمجونل العبخ  ج210  ص8  ج ( الصبخعل تاريخ األمع3 
السعتند عمين   ( باا الذنخابيل خمن  عمين  السعتند وألبدن  التناج والػشناحرغ   نع تارنخ قمن  4 

ألننن   ننان دا ننع التحننخيس لنن  عمننا السدننرخ إلننا باننجاد  والسعتنند يننأبا ذلننظ ويكخهنن    ننأمخ 
م باتننت باننا   اتننت  وذهبننت رأسنن  بباننجاد  وأحخقننت جثتنن  وأخننحت 868هننن/154السعتنند  نني 

 ".2ل24ص 22أمػال . "ابغ  ثرخل البجاية والشهاية ج
ننن  مننغ ولننج مصهننخ بننغ  اشسننة التنني إمننيل اختمنن   نني ندننب  ومحلبنن   قرننتل ( بابننظ الخخ 5 

يشتد  إلرها الفاشسية مغ الخخمية ال إلا  اشسة بشت رسػل ع " ما ع عمي  وعما هلن  
و ننحب  وسننمع"  شنن  ياتننت الشنناس  نني  ننػرة البننح  وعسننت عمننا خننخاع األمرننار   اشننتجت 

يانجروا  شػ ت  وعطنع أمنخ    تهربن  الشناس   نع بنجأت الشناس محاربتن   ني عهنج السنأمػن   منع
عمي    مسا تػلا السعترع الخال ة لع ت غ هست  درنخ    أعنج لن  األمنػال  والخجنال  يانػدهع 
األ ذرغ  وانتها أمنخ  بتامن  األ ذنرغ عمين   وإرسنال  إلنا السعترنع النحع أمنخ باتمن    ا تنت 

م. "الننجيشػرع  أحسننج بننغ داوودل األخبننار 864هننن/150وقصعننت يننج  ورجمنن   وتننع  ننمب   نني 
تحارنن ل عبننج السننشعع عننامخ/ جسننال الننجيغ الذننيال. وزارة الثاا ننة واإلرشنناد الاننػمي   الصننػال.
 ".405ص 401م  ص2960مرخ  



 

 

8:1< 

ننن رننن  عمنننا الجانننن  الذنننخقي  ش    (1 سنننت رأسننن  إلنننا بانننجاد  وح  (2 م   رهنننا ر 
ننن ننن  (3 اأيام  طنننخ عمنننا    نننع حنننػل إلنننا الذنننخ   وح  (4 او ننني الجانننن  الاخبننني أيام 

ننن  النننخأس حطرنننخة   وعنننخف ذلنننظ (5 قنننيع عميننن  الحنننخسخع عميننن   دنننصاط  وأ  وو 
ل "هنننحا رأس ال نننا خ تننن   ننني أذنننن  رقعنننةبنننخأس أحسنننج بنننغ نرنننخ  و    السػوننن 

  مسننغ قتمنن  ع عمننا يننجع (6 وهننػ أحسننج بننغ نرننخ بننغ مالننظ ك الزننالالسذننخ 
قننام عمينن  الحجننة مننام الػا نن  بنناهلل أمرننخ السننرمشرغ  بعننج أن أعبننج ع هننارون اإل

ونفنني التذننبي   وعننخض عمينن  التػبننة  ومكشنن  مننغ الخجننػ  إلننا   نني خمنن  الاننخهن
  (7 إلننا نننار   والحسننج هلل الننحع عجننت بنن  الحنن    ننأبا إال السعانننجة والترننخيد

  وأليع عااب   وإن أمرخ السرمشرغ سأل  عغ ذلظ   نأقخ بالتذنبي   وت منع بنال فخ
ص الػا نن  عمننا التأكرننج   وقننج حننخ (8 ت بننحلظ أمرننخ السننرمشرغ دمنن  ولعشنن " اسنتح
ننن  ت مننع بننال فخ وأقننخ  أإال سننأل وراجنن  أحسننج بننغ نرننخ  نني أمننخ   أننن  بت ننخار

ا أن أحسننج بننغ نرننخ مدننتحا  بهننحا يبننخئ سنناحت  أمننام الشنناس بنن  و أننن  بالتذننبي 

                                                           

  دار الشننننػادر  سننننػريا  2( الباننننجادعل دمحم بننننغ حبرنننن  بننننغ أميننننة الهاشننننسيل السحبننننخ  ط2 
/ ابننننغ الجننننػزعل  ننننفة الرننننفػة. تحارنننن ل دمحم  نننناخػرع/ دمحم 490م  ص1023هننننن/2434

 .363  ص1م  ج2979هن/2399  دار السعخ ة  برخوت  1  طرواس قمعة جي
 .445  ص1/ اليعاػبيل تاريخ اليعاػبي  ج490  ص494( الباجادعل السحبخ  ص1 
 .563/ ابغ وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص100  ص2( ابغ مفمدل السارج األرشج  ج3 
 .768ص  5/ الحهبيل تاريخ اإلسالم  م509  ص2( السدعل تهحي  ال سال  م4 
 .394  ص6( ابغ الجػزعل السشتطع  ج5 
 .166  ص11( الشػيخعل نهاية األرع  ج6 
 .2298  ص1/الحهبيل سرخ أعالم الشبال   ج210  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع7 

/ 171  ص3/ ابننننغ خمنننجونل العبننننخ  ج531  ص6( ابنننغ مدنننكػي ل تجننننارع األمنننع  ج8 
 .190الدرػشيل تاريخ الخمفا   ص
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ن  ني الخقعنة أنن  اسنتتاب   إال أن  الماتت بجخم    سا حخص عما أن يح خ أيز 
 الشز لع يثبت في  ذلظ.

  ومننغ (2   بننت تتبنن  مننغ  ننحب ت أحسننج بننغ نرننخولننع يكتنن  الػا نن  باتنن
ننلنن    ػ   اذ ننخ عشنن  أننن   ننان مذننايع     (3 رننجوا بالحجيننج  وق  (1 عػا  نني الحبننػسو 

جقة عشهع  وهي التني  اننت تعصنا ألهنت السدنجػن   سنا مشن  وأمخ بسش  الر
غ  ننان معهسننا  نني سننامخا  إلنننا بننػ شالنن  ومننوحسننت هننارون وأ  عننشهع الديننارة

 .(4   وووعػا  ي حبػسهاباجاد

  وو ن  (7 اضمس   (6 عما الاخهن (5  ي السحشة  هكحا قتت أحسج بغ نرخ     
منغ أن رأس أحسنج ما قرت الججيخ بالح خ مغ و   (8 السرمػع وو   بالذهرج

                                                           

/ 166  ص11/ الشننننننػيخعل نهايننننننة األرع  ج212  ص8  جعل تنننننناريخ األمننننننع( الصبننننننخ 2 
 .768  ص5الحهبيل تاريخ اإلسالم  م

 .509  ص2( السدعل تهحي  ال سال  م1 
 .531  ص6( ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج3 
 .212  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع4 
ع منغ أهنت منخو  وهنعل أحسنج ( لنع يرنبخ  ني السحشنة بنالاػل بخمن  الانخهن إال أربعنة   مهن5 

بننغ مالننظ الخداعنني  ودمحم بننغ نننػح بننغ ميسننػن السزننخوع  ابننغ حشبننت  وأحسننج بننغ نرننخ  
ا   ومننننات دمحم  بننننغ نننننػح  نننني  تشننننة السننننأمػن  اونلننننيع بننننغ حسنننناد  وقننننج مننننات بالدننننجغ مارننننج 

والسعترنع وننخع أحسننج بنغ حشبننت  والػا نن  قتنت أحسننج بننغ نرنخ. "الباننجادعل تنناريخ باننجاد  
 ". 444  ص3/ ابغ أعثعل الفتػح  ج520  ص2السدعل تهحي  ال سال  م/ 401  ص6م
 .76  ص4/ السدعػدعل مخوج الحه   ج 393( ابغ قتربةل السعارف  ص6 
 .213( ابغ حجخ العداالنيل تاخي  التهحي   ص7 
 .24  ص8( ابغ حبانل الثاات  ج8 
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   اال أحجهعل "رأيت أحسج بغ نرخ حرغ قتت قنال (2 أحسج بغ نرخ  ان ياخأ
  أنننن  لسنننا نرننن  رأس أحسنننج بنننغ نرنننخ ببانننجاد   سنننا (1 رأسننن ل ال إلننن  إال ع"

ت يدنتجيخ إلنا الابمنة   بالمرن ت ب  أن  ره ػ و ت بخأس  مغ يحفط    اج ذ خ السو 
لسػ نننت بحفطننن  عمنننا نفدننن  خننناف ا   بػجهننن   فيانننخأ سنننػرة  ينننذ( بمدنننان شمننن 

 .(3 وهخع

ننال لسننا جنني  بننخأس أحسننج بننغ نرننخ  و ننمبػ  عمننا الجدننخ   وقرننت أيز 
و انت الخيد تجيخ  ق بت الابمة   أقعجوا لن  رجنال  معن  قرنبة أو رمند    نان إذا 

 .(4 أدار  إلا خالف الابمة ةدار نحػ الابم

غ النخأس    بنت منخبخت أن الخأس ياخأ الاخهن   سزرتل "أ  ويح خ أحجهع
ت العرنػن سنسعت جأو خسان يحفطػنن    مسنا هن ا عمي   و ان عشج  رجالةمذخ   

  (5 ػا أن ياػلننػا أمشننا وهننع ال يفتشننػن(  أحدنن  الشنناس أن يتخ ننالننخأس تاننخأ  ألننع

                                                           

  768  ص5  م/ النننننحهبيل تننننناريخ اإلسنننننالم404  ص6( البانننننجادعل تننننناريخ بانننننجاد  ج2 
 .769ص
/ ابنننغ 509  ص2/ السننندعل تهنننحي  ال سنننال  م82  ص2( الفنننخا ل شبانننات الحشابمنننة  ج1 

 .100  ص2مفمدل السارج األرشج  ج
 .81  ص2/ الفخا ل شباات الحشابمة  ج403  ص6( الباجادعل تاريخ باجاد  م3 
تننناع اإلسنننالمي    دار ال 2النننخازع  اإلمنننام الحنننا   شنننيخ اإلسنننالمل الجنننخح والتعنننجيت. ط(4 

  1النننننحهبيل سنننننرخ أعنننننالم الشنننننبال   م/ 79  ص2  منننننج2م   2951هنننننن/2372الاننننناهخة  
/ العا ننسي  عبننج السمننظ بننغ حدننرغ الذننا عيل سننسو الشجننػم العننػالي  نني أنبننا  2298ص

األوا ت والتػالي. تحار ل عادل أحسج عبج السػجػد/ عمي دمحم معػض. دار ال ت  العمسية  
 .458  ص3م  ج2998هن/2429برخوت 

 (.1 2( سػرة العش بػت  اآليتانل  5 
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ذلننظ  ننني السشننام وعميننن  الدننشجس واإلسنننتبخ    يتنن  بعنننج   نننع رأ(2 قذننعخ جمننجع ا
؟ قننالل دفنننخ لننني وأدخمشننني أخننني بننظ ينننا ع ل منننا  عنننتوعمننا رأسننن  تننناج   امننت

نن(1 الجشننة  امننتل ولننع؟ قننالل رأيننت  رسننػل  ا  ال ننة أيننام   إال أننني  شننت ماسػم 
منخ بني   مسنا بمنم خذنبتي حنػل  ع  ما ع عمي  وعما هل  و نحب  وسنمع(

وجهننن  عشننني   امنننت لننن  بعنننج ذلنننظل ينننا رسنننػل عل قتمنننت عمنننا الحننن  أو عمنننا 
رتنني   نننذا بماننت رجننت مننغ أهننت ب  ول ننغ قتمننظ الحنن ل أنننت عمننا الباشننت؟ قننال

 .(3 "ستحا مشظإليظ أ

عنجما قتنت   انال لن ل خ  ي الشػم بكسا قرتل إن أحجهع رأى أحسج بغ نر
 .(4 ما  عت بظ ربظ؟ قالل ما  انت إال دفػة حتا لارت ع  زحظ إلي""

أحسج بنغ نرنخ  ني مشنامي  امنتل ينا أبنا عبنج عل منا  "رأيتوقال هخخل 
 (5 .شي الشطخ إلا وجه  تعالا"   أباحزبت ل د ش  بظ ربظ؟ قالل

ينت أحسنج بنغ نرنخ الخداعني  ني السشنام رأ"حجهع قػلن ل ا عغ أأيز   خَ    وأ  
تحفشني بهنا ربني أن دفنخ ل نت منغ ل أول تحفنة أل ما  عت ع بظ؟ قنال امت ل 
منغ  نرخ بعج و اتن أحسج بغ  وهكحا يتزد  ثخة ما ذ خ حػل  (6 "يأسا  قبم

                                                           

  5/ ابنننننغ  ثرنننننخل البجاينننننة والشهاينننننة  ج364  ص1( ابنننننغ الجنننننػزعل  نننننفة الرنننننفػة  ج2 
 .851ص

 .100  ص2( ابغ مفمدل السارج األرشج  ج1 
  1/ العسنناد الحشبمننيل شننحرات الننحه   ج537( ابننغ الجننػزعل مشاقنن  اإلمننام أحسننج  ص3 

 .459  ص3م  ج/ العا سيل سسو الشجػ 70ص
 .365  ص1( ابغ الجػزعل  فة الرفػة  ج4 
 .523  ص2/ السدعل تهحي  ال سال  م82  ص2الفخا ل شباات الحشابمة  ج(5 
 .853  ص5/ ابغ  ثرخل البجاية والشهاية  ج24  ص8( ابغ حبانل الثاات  ج6 
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ذننهج لنن  رهننا  نني التنناريخ  ل شهننا توإن  ننان ال يعننػل عم مننغ ر ى  تمننظ الننخ ى 
 بالرالح.

ا بدنامخا  ا ببانجاد  وجدنج  مرنمػب  ولع يدل رأس أحسج بغ نرنخ مشرنػب  
ذ أمنننخ الخميفنننة اللباسننني م  إ852هنننن/137  إلنننا أن  نننان عنننام (2 سنننت سنننشرغ

   جسن  (3 بنندال جدج أحسج بغ نرخ الخداعي  ود ع  إلنا أوليا ن  (1 الستػ ت
 ني السابنخة  (5 ود غ  ي الجانن  الذنخقي  وحست إلا باجاد (4 رأس  وبجن  برغ 

  (6 و ينػمرغوذلظ  ي شػال بعج عرج الفصنخ برنػم أ ية  لالسابخة السعخو ة بالسا
  .(7 حرا يتبخ ػن ب العامة ما ال ي  مغ جتس  عمي    وا(6 يػمرغ

 لد الدريؽش، وحركة سهل بؼ سالمة:أوجه الذبه واالختالف بيؼ حركة خا

خالننج الننجريػش التنني سننباتها ة سننهت بننغ سننالمة منن  حخ ننة تذننابهت حخ نن
 غ.  واختمفت معها مغ وجهرمغ وج 

                                                           

 . 2298  ص1( الحهبيل سرخ أعالم الشبال   م2 
م   ننان 846هننن/131خ بننغ السعترننع بننغ الخشننرج  بػينن  لنن  ( الستػ ننتل أبننػ الفزننت جعفنن1 

ن ودرننخ   و تنن  الخال ننة  نهننا عننغ الجننجال  نني الاننخه ولسننا ولنناأسننسخ خفيننف العاروننرغ  
م  ولنن  أحننجى وأربعننػن سننشة  و انننت خال تنن  أربعننة 862هننن/147تننػ يبننحلظ إلننا اآل ننا   

ألنبنننننا   الازننننناعيل ا/ 44اليعانننننػبيل مذننننناكمة الشننننناس  صعذنننننخ سنننننشة وتدنننننعة أشنننننهخ. "
 ".192ص
 .185  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج2376  ص2 رخل ال امت  ج( ابغ األ3 
 .769  ص5الحهبيل تاريخ اإلسالم  م /364  ص1ػة  ج( ابغ الجػزعل  فة الرف4 
 .523  ص2ال  محي  ال س( السدعل ته5 
 .405  ص6( الباجادعل تاريخ باجاد  م6 
 .185  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج2376  ص2( ابغ األ رخل ال امت  ج7 
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األمنننخ بنننالسعخوف والشهننني عنننغ   نننان يجسعهسنننا  ننني  ل أمنننا وجننن  الذنننب 
وعمننا هلنن  و ننحب  تنناع ع وسننشة رسننػل    ننما ع عمينن  السش ننخ  والعسننت بك

 .(وسمع

 يعرننن  وال يارنننخ الن خالنننج النننجريػش ل أاالخنننتالف   أولهسنننا وأمنننا وجهنننا
ج   أمنننا عشنننا  وال يااتمننن شالق نننإ   وال ينننأمخ  أو يشهنننا  بذننني صان شنننر  اعمنننا الدنننم

منننخ بنننالسعخوف والشهننني عنننغ السش نننخ عمنننا الدنننمصان سنننهت بنننغ سنننالمة  ننننن األ
 ودرخ .

د إلا خالنج النجريػش  ويشتهني عنغ  دناد   امغ لع َيش اَ ن والػج  الثانيل أ
ف معنن   بخننالف سننهت بننغ سننالمة الننحع ننن  يخ نن  أمننخ  إلننا الدننمصان لرترننخ  ن

 كان يااتت  ت مغ خال  ال تاع والدشة.

 تقييػ حركة السطؽعة في السيزان:

اآلرا  حػل حخ ة السصػعة التي قامت  ني بانجاد بنرغ مرينج لهنا  تاختمف
 جينننجة إلنننا حخ نننة سنننهت بنننغ سنننالمة برنننفة سنننا وجهنننت اتهامنننات ع  ومعننارض

ولننع ياترننخ   و الثننة محهبيننة  ةخننخى ديشينن  وأمشهننا اتهامننات سياسننية  خا ننة
بنت تعنجا  إلنا أحسنج بنغ نرنخ   االتهام  ي حخ ة سهت بغ سنالمة عمين  وحنج 

 . ست قيادة السصػعة  ي عهج الػا  حرشسا است ابغ مالظ أيز  

 اختالف الرؤى حؽل السطؽعة ببغداد بذكل عام: 

خ فينن  الننبعس إلننا حخ ننة السصػعننة نطننخة إيجابيننة  نني الػقننت الننحع يشطنن
ت غ مش ع أمة يجعػن إلنا مخ ع تعالا الػارد  ي قػل   ولأل تعج امتثاال   ألنها
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  وأن (2 الخرخ ويأمخون بالسعخوف ويشهػن عنغ السش نخ وأول نظ هنع السفمحنػن(
   ننننننهع اترننننمت عمننننرهع السكننننار   ودام  ننننرهع جننننػر الدننننالشرغذا أهننننت باننننجاد إ

مثننننت هننننح   غين ت ننننػ   وأ(1 يشهزننننػن لألمننننخ بننننالسعخوف والشهنننني عننننغ السش ننننخ
ن ذلنظ مشن  منغ أل يف نخ فين  العانال   ني مثنت ضنخو هع  حدغ ماالحخ ة مغ أ

ذات شبيعنننة   اننننت   (3 مينننة التننني تانننارن هنننح  السفاسنننج عنننادةوجنننػد الفتشنننة األه
وقسننننن  الفنننننتغ    والػلنننننج  والسنننننال  لمنننننج ا  عنننننغ الذنننننخف   إذ  اننننننت(4 أخالقينننننة

ا  نان سنإلنا أسنػأ م والازا  عما اإل ع والعجوان   ي وقت و مت الحنال فين 
تا  مشهنننا النننبعس  و اننننت ن هنننح  الحخ نننة قنننج اسننن  إال أ(5 يتسشنننا دعننناة الفدننن 

السصػعنننننة بنننننن  السدنننننعػدع النننننحع و ننننن  ومنننننغ هنننننرال  نطنننننختهع إلرهنننننا سنننننمبية 
زة  وسسػا أنفدهع السصػعة  وهع ر سا  بل "و ارت الخوي   اال(6 بزة"الخوي"

عما السصػعة ما قامػا  دع يش خ  وعما هحا  السدعػ (7 ر سا  العامة والتػاب 
نن   ا مننغ سننا ت  حخ ننة السصػعننةقنامػا بنن   ولننيذ وحننج   نني ذلننظ  وقنج وجننج أيز 

لنجريػش   انج غ حخ نة خالنج امن غ حخ ة سنهت بنغ سنالمة أكثنخ اسنتيا   و ان م
نن  قنج جناوز الحنج عغ سهت بنغ سنالمةل "إ ابغ وادران ت مغ ابغ  ثرخ  و قال 

                                                           

 (.204( سػرة هل عسخان  اآلية  2 
 .284( الشػرعل العامة  ي باجاد  ص1 
 .282( الخزخعل محاوخات  ص3 
 .34( ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص4 
 .338( دمحم جابخل حخ ات الذيعة  ص5 
وقرنتل هنػ العناجد النحع ربنس ( الخويبزةل الخجت التا   الحارخ يشص   ي أمخ العامة  6 

  7عنننغ معنننالي األمنننػر  والاالننن  أنهنننا لمتا ننن  منننغ الشننناس. "ابنننغ مشطنننػرل لدنننان العنننخع  ج
 ".253ص
 .19  ص4( مخوج الحه   ج7 
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أن  ننار بنناع    إلنناوالدننشة  ودعننا إلننا الكيننام بال تنناع وأن ننخ عمننا الدننمصان
 .(2 ودرخ ذلظ مغ أبهة السمظ"  والخجال  عمي  الدالح ن  باع سمصاندار   أ

نن اإلسننكا ي  كسننا و نن   تبننا  سننهت بننغ سننالمة بننأنهعل "دػدننا "ا أأيز 
  وسنا  (1 مخ بنالسعخوف والشناهي عنغ السش نخ""  ووسع نفد  باآل"أدػاهع لوأن 
هننننحا الحخ ننننة  حرننننث ذ ننننخ أن لت بنننن  عمننننا وننننع  ومهانننننة سننننكا ي مننننا يننننجاإل

 (3 السأمػن وهػ بسخو لسنا بمان  خبنخ سنهت بنغ سنالمة  دعنا  ننسامة بنغ أشنخس
مغ خسدسا ة رجت ينجعػ إلنا  رجال  خخج بسجيشة الدالم  ي نحػ ن اال ل ل "إ
رنخ السنرمشرغ مسعخوف والشهي عغ السش خ  سنا تنخى؟ قنال  ننسامةل ينا أاألمخ بال

   ع دعا  السأمػن بعج مجة  انالل ينا  ننسامة هحا خص  جمرت يشباي أن ي تال ا
نن مخننػف   ننع  ال إن الخجننت قننج  ننار  نني ألنن   قننالل وهننحا خصنن  جمرننت أيز 

الدنننالم قنننج  نننار  ننني  إن الخجنننت  ننني مجيشنننة لل ينننا  ننننسامةدعنننا  بعنننج منننجة وقنننال
ف رجننت   اننال  نننسامةل هننحا أمننخ قننج وننع   ننال تحفننت بنن    اننال لنن  خسدننة هال
تها  ني   وقنج استزنعف ي خسدسا ة و ي ألن  ست حال ل  يف استعطالسأمػن 

 نننني ضششنننت أن مخخجننن  ومنننغ معننن  لارنننج النننجيغخسدنننة اآلف؟ قنننال  ننننسامةل أل
مننا الف رجننت ال يجتسعننػن ع   مسننا  ثننخ أ ننحاب  عمسننت أن خسدننة ه خاعشنني

 .(4   وأن أ حاب  دػدا "نرخة الجيغ  ي مثت هح  الدخعة

                                                           

 .189تاريخ اللباسررغ  ص/ 777  ص5البجاية والشهاية  ج (2 

 .57لص  التجبرخ  ص (1 

غ   نان لن  ننػادر  واترنت بهنارون  سامة بغ أشخسل أبػ معغ الشسرخع البرخع الساج (3 
م. "ابننغ تاننخع بننخدعل الشجننػم الداهننخة  818هننن/123بهننارون الخشننرج وولننج  السننأمػن  تننػ ا 

 ".106  ص1ج

 .58  ص57( لص  التجبرخ  ص4 
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منغ خالنج  اتذنجد  ن أكثنخ ن   ناو   سهت بغ سالمة بأالشػرع ا أيز   -
 .(2 الجريػش

 ذا أشسا "  ودلرمن سهت بغ سالمة بأن   ان " الخزخع و  كحلظ  -
ا  ننان أو ت مننغ خننال  ال تنناع والدننشة سننمصان  قاتننل "إننني أقننػل سننهت

 .(1 درخ "

شننن  بالازنننا  عمنننا لنننع ياعنننغ سنننهت بنننغ سنننالمة أنننن ل "دمحم جنننابخ  نننخ ذ -
ن ػم حػلهنا خ تن  يدنيصخ عمنا بانجاد التني تحنبح االذخ  بنت ضنت قا س 

يننج شننرػخ الحننجيث  نني  الدننمصان  ويصمنن  الجرننػش لتفتحهننا  يتحننجى
  وخرنز لتشفرنح العاػبنة عااع اآل سرغ    نانػا يحبدنػن ويعناقبػن 

ل أحسج بغ الفخج بنغ سنميسان الفدا  رجال  مغ أهت الحجيث وهػ  ي
ن(3 أبػ عتبة السما  بالحجازع  بالانجاف  أع  خف  ني بانجاد  الحع ع 

  و نان (4 بي الهخماسا  و ان أيام أجت قاسي  حا الخ   و ان هالاخاع(
 لنننن  تننننخس فينننن  أربنننن  مدننننامرخ  بننننار  إذا أخننننحوا رجننننال  يخيننننجون قتمنننن 

يزننخب  بهننا أربنن  وننخبات     ننسننااحػا بنن  أيننغ الاننجاف؟ فيجنني  نن
                                                           

 .285( العامة  ي باجاد  ص2 

 .280( محاوخات  ص1 

م  853هن/139( الحجازعل الذيخ السعسخ أبػ عتبة أحسج بغ الفخج الحسري  ولج سشة 3 
وونسخة بنغ ربيعنة ودرخهسننا    كاننت لن  رحمنة وعشاينة بالحنجيث  وحنجث عننغ بكينة بنغ الػلرنج
هنننن/ 302م  وقرنننت 884هنننن/172عّسنننخ دهنننخ ا واحنننتج إليننن   وونننعف  دمحم بنننغ عنننػف  وتنننػ ي 

  4الخصرننننن  البانننننجادعل تننننناريخ بانننننجاد. دار ال تننننن  العمسينننننة  برنننننخوت  د.ت  جم. "923
 ".586لص584  ص21   ج/ الحهبيل سرخ أعالم الشبال339ص

ذ ننخ دمحم جننابخ  نني  تابنن  أن أبننا الهخمنناس هننػ أبننػ األشننبال  والسارننػد بنن  سننهت بننغ  (4 
 ".342سالمة. "حخ ات الذيعة  حاشية ص
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  والحجازع هحا  نان منغ حتا ياتم    اج قتت درخ واحج بتخس  ذاك
 (2 يذننخع منن  مننخدان ل ننحع ور ننارجننال الحننجيث الننحيغ و ننفػهع با

 ."(1 و تيان

  :وجه لحركة السطؽعة الرد عمى ما سبق مسا

هع دع عمننننننننا هننننننننرال  السصػعننننننننة خننننننننخوجهع  وو ننننننننفعنننننننناع السدننننننننعػ  -
 أنن   نان منغ بناع أولنا بنجال    إالا عمنرهع حنخ تهعبزة  مش خ  بالخوي

  أن يش ننخ عمنا العمسنا  والفاهننا  منغ أن يش نخ عمننا هنرال  خنخوجهع
  ن ار عما الخويبزة.بجال  مغ اإل م قيامهع بهحا األمخعج

لذننصار مننغ اخترنناص ولنني  انننت محاربننة السحنناربرغ والفدننا  وا إذا -
   نالخد أن والة األمنػر هننحاك  نانػا لمسصػعة  عت ذلظ  وليذ األمخ

يدنننتعرشػن بهنننع   سنننشهع األمنننرغ والسنننأمػن  وقنننج  نننان السنننأمػن درنننخ 
 .متػاجج بباجاد ماخ الخال ة

   ان مغ األولا اإلن ار عما صػعة حخ تهعغ أن خ عما هرال  السم -
 أو تحخيظ ساكغ  ي هحا األمخ.  السأمػن عجم ترجي  لمفدا 

ابنغ وادران لدنهت بنغ سنالمة بأنن ل "  نت منغ ابنغ  ثرنخ  و ي و     -
ػلن   نارت جاوز الحج  ألن  مغ  ثخة أنرار  واجتسنا  الشناس حقج 

ذ   إسناحنت نطخهدار   أنها باع الدمصان   هحا الاػل مش  إنسا هػ م
                                                           

جر السنننارد  والسخينننج منننغ (  منننخدانل السنننخدل التصننناول بنننال بخ والسعا ننني  والسنننخدة مرننن2 
. "ابنغ مشطنػرل أعل عتنا وشانا ذنخنذ والجغ  وقج تسخد عمرشا  ومخد عمنا الشياشرغ اإل

 ".401ص  400ص  3لدان العخع  ج
 ".342  ص340( حخ ات الذيعة  ص1 
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بنننغ سنننالمة نطنننخة  شطنننخ إلنننا  ثنننخة اجتسنننا  األنرنننار إلنننا سنننهتقنننج ي  
مننننم بهننننا الزننننخ الشنننناس قننننج بأن أال وهنننني   أخننننخى تخننننال  نطختهسننننا

تفنننػن حنننػل منننغ وعننننجهع جعمهنننع يم امنننغ هنننرال  الفدنننا  حنننج   واألذى
جقهع سنهت بنغ سنالمة  ني ألرباع الزنخ واألذى  وقنج  ن بالترجع

  وتشفرح  سب   ي اجتسا  الشاس ي ف ذلظ    ان  ي وعج   و جق 
 لي .إ

 ؟    ينف ذلنظتبنا  سنهت بنغ سنالمة بنأنهع دػدنا و   اإلسنكا ي أ -
عنشهع منغ حخ نات الاػدنا  شني   وال  نجرت شنكػى وهع لع يثبنت 

نن مننغ العامننة وننجهع  تبننا  سننهت بننغ سننالمة و نني أ او يننف ذلننظ أيز 
بر  وهسننا مننغ األ سننة   هننت هننحان أحسننج بننغ نرننخ وحسننجون بننغ شنن

 ا؟ن مغ الاػدا  أيز  امااإلم

  وأنن  و ن  أما ما استذهج ب  اإلسكا ي منغ قنػل  سامنة بنغ أشنخس -
ا  انننت عننجتها الخسدننسا ة  ننع األلنن  حخ ننة سننهت بننغ سننالمة حرشسنن

جننخا ات مننا يػاجنن  مننغ اإليتخننح أحننج لننع    مسنناذا بأنهننا "خصنن  جمرننت"
   ني السنخترغ الدنكػت عمين عَ ب  هحا الخص  الجمرت الحع راعهع؟ ول ن

  سامنة السنأمػن النحع اتخنحلن (؟ ولسناذا لنع يشرند  لخسدسا ة واأل ا
الجمرننت ن يترننجى هننػ لهننحا الخصنن  ا لنن   نني هننحا األمننخ بننأمدتذننار  

أم أن  سامننة أراد  اننو مننغ ورا  حجيثنن   نني السننخة  ؟بننجال  مننغ الاػدننا 
الثالثننة الستذننارة السننأمػن لنن   نني أمننخهع إراحتنن  وتهج ننة خنناشخ  مننغ 

 ست عما التهػيغ مغ شأنها أمام .ناحية هح  الحخ ة   ع

شسننا  التنني  ننأيغ تمننظ األ ننان "ذا أشسننا "   وأمننا مننغ قننال بننأن سننهال   -
شسن   رهنا سنهت بننغ سنالمة منغ ورا  مااتمنة  ننت منغ خنال  ال تنناع 
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ا  ننني ذلنننظ منننغ أشسنننا   بنننت عمنننا والدنننشة ولنننػ  نننان الدنننمصان؟  سننن
األذى     دننهت بننغ سننالمة تعننخض لألخصننار  نني سننبرت د نن العكننذ
  باجاد. هتعغ أ 

حرشسا تع اإلن نار عمنا حخ نة سنهت  أن نخوا عمين  الحخ نة  مهنا  حتنا  -
أمخ  بالسعخوف ونهين  عنغ السش نخ  ولنع يش نخوا عمنا خالنج النجريػش 
نننج منننغ أ شنننا عميننن  أو  أمنننخ  بنننالسعخوف والشهننني عنننغ السش نننخ  بنننت وج 
عاع  ي سهت دون   وعما هحا  الجفا   م  مػج  وج سهت  ربسا 

ن يصسنند مننغ ورا  األمننخ  بننالسعخوف والشهنني عننغ العتاننادهع أننن   ننا
السش ننخ الػ ننػل إلننا أدننخاض أخننخى ومكاسنن  يخيننج مشالهننا   عننابػا 
عمينننن  مننننا لننننع يعربننننػ  عمننننا درننننخ   و سننننا أن الننننبعس مننننجح الحخ ننننة 
و ننناحبها  والنننبعس اآلخنننخ ذم الحخ نننة و ننناحبها  وجنننج منننغ بنننرغ 

 .(2 هرال  وأول ظ مغ مجح وذم  ي هن واحج

سنننالمة منننغ أنننن   نننان ي صمننن  عميننن  أبنننا  سنننهت بنننغكنننخ عنننغ وعنننغ منننا ذ   -
الفدنا   حج رجال الحجيث  ي معاقبنةدتعرغ بأ ان يالهخماس  وأن  

   ننننن هنننحا منننخدود عميننن  منننغ عنننجة افوهنننػ الحجنننازع السماننن  بالانننج
 وج لأ

ل الحجيث عنغ سنهت بنغ سنالمة لع يح خ أحج مغ السررخرغ مسغ تشاو  -
 استعانت  بالحجازع هحا.

                                                           

 .340/ دمحم جابخل حخ ات الذيعة  ص280( الخزخعل محاوخات  ص2 
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  (2 ا عننجة مننغ السننررخرغ مننشهع الباننجادعازع هننحتشنناول التخجسننة لمحجنن -
وقننج ذ ننخوا الخوايننة التنني سننب  ذ خهننا   (3   والننحهبي(1 وابننغ عدنناكخ

نننبكنننخ منننغ أنننن  ذ   اف   سنننا ذ نننخوا أن الحجنننازع خف بالانننجال نننحاع وع 
 بننناأ نأ منننشهع حنننجأ ينننح خ لنننع ل نننغ " الهخمننناس بنننيأ ينننامأ كنننانل "هنننحا

 السنررخرغ هنرال  بجانن  حلظ نو   سنالمة بنغ سهت هػ هحا الهخماس
 والسدنعػدع كنالصبخع  الستانجمرغ السنررخرغ منغ حنجأ يح خ لع الثال ة

 .(4 االسع بهحاسهت بغ سالمة  ودرخهع واليعاػبي

ل عبننارة ن ننن سننالمة  بننغ سننهت هننػ الهخمنناس أبننا نأ  نندإن و  وحتننا -
 برشهسننا  تننع تعنناون   سننة نأ عمننا تننجل ال "الهخمنناس بننيأ يننامأ ان ننو "

 الهخمناس  أبني زمغ  ي امػجػد   كان جازع الح نأ لاإ تذرخ ول شها
  سنالمة بنغ سنهت لحدناع عسنت قنج هنحا أن الانجاف حج مع ي رخح أ

 .ب  االستعانة بالزخور  يعشي ال  زمان  ي امػجػد   و ػن 

                                                           

 .339  ص4( تاريخ باجاد  ج2 
( تننناريخ مجيشنننة دمذننن   تحارننن ل محننن  النننجيغ أبنننػ سنننعرج عسنننخ بنننغ دخامنننة العسنننخع  دار 1 

 .261  ص5م  ج2995خوت  الف خ  بر
 .586  ص 585  ص21( سرخ أعالم الشبال   ج3 
انننجادع  ننني تخجستننن  لمحجنننازع ( ادعنننا دمحم جنننابخ  ننناح   تننناع حخ نننات الذنننيعة أن الب4 

وبننالخجػ  إلننا تخجسننة  - سننا سننب  ذ ننخ   –الهخمنناس بأننن  هننػ سننهت بننغ سننالمة  َعننخف أبننا
الانننخع اإلسنننالمي ببرنننخوت    شبعنننة دار -الحجنننازع  ننني عنننجة ندنننخ منننغ  تننناع البانننجادع 

شبعننة  الخننانجي ومصبعننة دار الدننعادة   –( 562لص558  ص5م  مننج1002هنن/2411
شبعنننننة دار ال تننننن  العمسينننننة   -( 342لص339  ص4م  منننننج2932هنننننن/2349بسرنننننخ  

 ( تبرغ عجم  حة هحا االدعا . 342ل339  ص4ببرخوت  د. ت  ج
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  خاصة: برفة سالمة بؼ سهل حركة لىإ جهتو   التي االتهامات

  سنيةالديا لمشهنا  االتهامنات منغ لعنجد سنالمة بنغ سنهت حخ   تعخوت
 السحهبية. لظو ح والجيشية 

 لالدياسية االتهامات

 تهننجف كانننت نرننارع األ سننالمة بننغ سننهت حخ ننة نأ ادعننا مننغ هشنناك  
 عننننغ والشهنننني بننننالسعخوف مننننخلأل الننننجعػة مننننغ واتخننننحت سياسننننية  دننننخاضأ  لننناإ

 ودلرنننت  الفدننناد لسحاربنننة الطننناهخ  ننني تعسنننت كاننننت نوإ  لنننحلظ وسنننرمة السش نننخ
 ذلظل  ي السجعاّ 

 .(2 السامػن  لخم  يجعػ الخ ا ة  ي جمذ سهال   نأ -

 والفزنت السهنجع بنغ مشرنػر  نان سالمة بغ سهت تبا أ برغ مغ أن -
 مغ الخارجرغ عما السأمػن. ودرخهسا الخبي  بغ

 لننن  ليننن إ هنننرال   انزنننسام منننرغ األ اتنننتم بعنننج تبنننجأ سنننهتحخ نننة  نأ  -
 كنان النحع خالنج بنيأ بنغ دمحم بغ عيدا نوخا ة أ  سياسي مادى 
 جرننػش يحاربننان اكاننن السهننجع بننغ مشرننػر ننحلظ و   سننهت تبننا أ مننغ
  ولسا لع يدتص  عيدا أن يسزني  ني الاتنال إلنا نهايتن   مػن السأ

ورأى أننن  ال بننج مننغ الرننمد   ا ننصمد منن  رجننال السننأمػن  وأرسننت 
إلنننا سنننهت منننغ ياتالننن   وعمنننا هنننحا   ليدنننا بعنننج عجننند  عنننغ قهنننخ 

ذنا أن ينرول جرػش السأمػن  واوصخار  إلنا إبنخام الرنمد   ننن  خ
 .األمخ إلا سهت   أراد قتم 

                                                           

 .  40شاس  ص/ اليعاػبيل مذاكمة ال390( ابغ قتربةل السعارف  ص2 
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حنرغ  –تبنا  سنهت منغ أ وقج  نان –أن السصم  بغ عبج ع الخداعي  -
  قنننام ينننجعػ لمسنننأمػن  ننني بانننجاد  مػن  ننني ازدهننناررأى أن نجنننع السنننأ

شي" وقاتمننننن  قتننننناال  يعتابننننن اعتخوننننن  سنننننهت وقنننننالل "لنننننيذ عمنننننا هنننننحا 
سأمػن تعنج دعػت  لمعما و      اعتخاض سهت عما السصم (2 اشجيج  

 .دليال  عما اشتاال سهت بالدياسة

   :الرد عمى ذلغ

مبنجأ أساسن  األمنخ بنالسعخوف ن حخ ة سهت بنغ سنالمة قامنت عمنا أ -
 يغ مػق  الدياسة  ي هحا السبجأ واألساس؟والشهي عغ السش خ   أ

 لخمننن  ينننجعػ الخ نننا ة  ننني جمنننذ سنننالمة بنننغ سنننهت أن منننغ قرنننت منننا -
 بنن  تاننت ولننع ة بننقتر وابننغ عاننػبيالي الإ يننح خ  لننع هننحا ن ننن مػن السننأ
 مررخنان ةبنقتر وابنغ اليعانػبي نل إقرنت ن ن خخى األ السرادر باقي

 سننهت نهايننة حننػل السرنادر بننرغ الخننالف ن ر ننخد بنأ هسننا مكالب عتنجي  
  واوند ررنادالس  ي التزارع يجعت عشها الدكػت ومة أسال بغ

 قصننن   نننال ولنننحا ضشينننات  هننني بنننت قصلينننات  ػجنننجت  نننال هنننحا  وعمنننا
 لارخهسا. اخال    وابغ قتربة اليعاػبي عشج ماورد رحةب

 دعننا ننن وأ الدننمصان  وننج كانننت سننالمة بننغ سننهت حخ ننة نبننأ قننال مننغ -
 سنهت حخ نة  ني ينخد لنع  عمنا  نخض  نحة الانػل  ل نغ خمعن   لاإ
 بننت باػلنن   سننالمة بننغ سننهت يرخننح  ننال  ارع الخميفننة السننأمػن حنن ننن أ

 .(1 ذلظ  عت ن أ عش  يثبت ولع بفعم  

                                                           

 .435  ص6/ ابغ مدكػي ل تجارع األمع  ج458  ص7  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
( والثابت أن أحسج بنغ نرنخ هنػ منغ  عنت ذلنظ  وشبن  مبنادئ حخ نة مصػعنة سنهت بنغ 1 

 سالمة مغ بعج   ي اإلن ار  حتا عما الحاكع.
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 بنغ سنهت لحخ نة وتذنجيعهسا السهجع ابشا بخاليعوإ السشرػر امانزس -
 باجاد قيادة وسياسة نأل  اسياسي   ليذ  هاهج نأ عما دلرت  سالمة
 .لي إ انزسا قج هسا  و حرشحاك لهسا كانت

ننا إلننا  ثننخة ن انزننسام هننرال  إلننا سننهت بننغ سننأ - المة  ربسننا  ننان راجع 
ل معهنننع واالنزنننسام تباعننن  النننحيغ التفنننػا حػلننن    نننأراد هنننرال  النننجخػ أ

إلننرهع ليكػنننػا ع رننبة  ولننيذ سننهت هننػ مننغ انزننع إلننرهع   دننهت مننا 
 شخ  أبػاع الدياسة  ول غ الداسة هع مغ شخقػا باب .

 بننخاليعوإ ومشرننػر  دمحم بننغ عيدننا مننغ ل ننت سننالمة بننغ سننهت هجننا   -
  ني  نجق  عمنا يجل نساإ  بايعػ  نهعأ مغ الخدع عما السهجع ابشي

نأ داللنة ذلظ و ي  مخت بي  عما خالسش  ن اربن الجعػة  نأ عمني ايز 
 بعننننج مدنننناو هع ذ ننننخ عمنننني قننننجمأ لسننننا الوإ  سياسننننية ليدننننت دعػتنننن 

 .ل  انزسامهع
 جرنػش قهنخ  ني  ذنم  بعنج خالنج بيأ بغ دمحم بغ عيدا نبأ قال مغ  -

 نأ خذننية ةسننالم بنغ سننهت ادتيننال وحناول معنن    ا ننصمد مػن السنأ
 اعتحار   اجم عاد دمحم بغا عيدا نأ ندا ما ذ كخ لي  إ مخاأل يرول

 لاإ الخجػ   ي ل  ذنوأ  وبايع    تجاه مش  جرب ما عما سهت لاإ
  دعػتننننن  لننننناإ بنننننالخجػ  لننننن  عيدنننننا  دنننننساح  هنننننحا وعمنننننا  النننننجعػة
 .سياسية دعػ  نهابأ الاػل حسيج  ومبايعت 

 منال "مػن لمسنأ دعنا حرشسنا الخداعني لمسصم  سالمة بغ سهت قػل ماأ  -
 يكنننننػن  نأ بالزنننننخورة مشهنننننا السارنننننػد  منننننيذ  "بنننننايعتشي هنننننحا عمنننننا

 ولنااأل السبايعنة  ت نػن   بايعتشنا  مػن السنأ مبايعنة عما ليذ السعشا
 يكنػن  قنج ول نغ مػن لمسنأ  تنبسبايع خنالفهع قنج أن  وأ مػن السأ لارخ

 عمننا بننايعتشي نننظأبننايعتشي"  هننحا عمننا مننا" جسمننة ورا  مننغ السعشننا
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 السشفننننخدة بننننجعػتظ شنننناع تشذنننن  الوأ  قػلشننننا والتنننندام والصاعننننة الدننننس 
 دعنػة نأ عأ لحخ تشنا  السكػننة الجساعنة ر ن  عغ  تخخج مػن لمسأ
 بنت  درنخ  الكينام بنأمخ النجعػة حنجأل لنيذ ل نغ  مػن لمسأ كانت سهت
اإلعننالن  مننخأ منناأ  والصاعننة الدننس   اننو عمينن  لينن إ انزننع مننغ كننت

  .سالمة بغ سهت  احبها نشأ  سغ والجهخ بالجعػة

 هنحا  ف هال بخسدنة عجدهع قجر سالمة بغ سهت رارأن نأ  د ذاإ -
 سننالمة بننغ سننهت بهننع مخيتننأ نأ يرننمد المننغ الرنناخ بحرننث  العننجد
 .اسياسي  

 ينجل  الم دنواست  عمين  الكنبس وقنت لمدنالح سنالمة بغ سهت لاا إ  -
 عننننجأ  ل ننننان كننننحلظ  تكاننننن لننننػ ذإ  سياسننننية ليدننننت الحخ ننننة نأ عمننننا
 مننننغ بحننننخ الننننإ األمننننخ دىوأل  نرننننار أ دسننننمّ  ول ننننان تنننن  عج مننننخلأل

  هجو .  ي سهت عسمّ  بت  يحجث لع كم  ذلظ ول غ الجما  

أهمن    بنرغ يشندل وتخ ن  سنالمة  بنغ لدنهت الحسرج عبج بغ حسرج إكخام -
 ونننننج والخننننخوج الدياسننننة  باننننخض ت ننننغ لننننع حخ تنننن  أن عمننننا يننننجل

 .السأمػن  يأتي حتا بحبذ سهت حسرج لاام وإال السأمػن 
ميفننننة وال هنننني حخ ننننة ن حخ ننننة سننننهت بننننغ سننننالمة لننننع ت ننننغ وننننج الخإ -

مػن رت انتها ها بجخػل السأمػن باجاد  وبجلرت عفػ السأبجل  سياسية
بننخاليع بننغ   و ننان األولننا معاقبتنن  ن ايننة  نني إوعننجم محاربتنن   عشنن 

ت وتننػلا الخال ننة بعننج خمعنن  لمسننأمػن  السهننجع الننحع انزننع إلننا سننه
  وذلننظ لشبننت الهننجف عشننج بننت عفننا عشنن   إال أن السننأمػن لننع يعاقبنن 

األمخ ال يػا اػن عما شخياة تحار  هحا  حتا ولػ  ان أولػ  تسه
 الهجف الشبرت.
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 االتهامات الديشية )الخروج عمى الحاكػ(:

 مننام أحسننج بننغ حشبننت عمننا سننهت بننغ سننالمة خخوجنن   وذ ننخ أنأن ننخ اإل
( جعبنخاليع الحسرنلنجما   وذلنظ لسنا جنا   رجنت ينجعا  إخخج إلنا سنفظ ا سهال  

ا   اال لإلمام أحسج بغ حشبتل "إ   ن أمي رأت لنظ  نحا و نحاو ان رجال   الح 
ثننت إن سننهت بننغ سننالمة  ننان الشنناس يخبخوننن  بس ليننا أخننيوذ ننخ الجشننة  اننالل 

  .(2 "ل الخ يا تدخ السرمغ وال تزخ ل  وقاهحا  وخخج سهت إلا سفظ الجما 

  منن  عمننا حسننجون بننغ شننبر  خخوجننمننام أحسننج بننغ حشبننت كسننا أن ننخ اإل
ا ذ إلنن ن  ذلظ الخخوج النحع جعنت العالقنة برشهسنا تتبنجل منغ أ  سهت بغ سالمة

ا إينننا ل "إينننر جفنننا   ود ننن  أحسنننج بنننغ حشبنننت أن يدنننأل  نننجيا  حسنننجون معاتب ننن
 .(1 حسمظ؟"

  ويش ننخ الخننخوج ما بننال   عننغ الننجمخ و ننان اإلمننام أحسننج بننغ حشبننت يننأ
وى  ا ا شجيج  عما الحاكع إن ار   منا أعنخف ة بالحناكع قػلن ل "عش   ي العالق وقج ر 

نفدنننني مننننح  شننننت حننننج  ا إلننننا سنننناعتي هننننح  إال أ دع الرننننالة خمفهننننع  وأعتننننج 
 .(3 تهع  وال أرى الخخوج عمرهع"مامإ

                                                           

 .307  ص3( ابغ مفمد الساجسيل اآلداع الذخعية  ج2 
 .222  ص2لدشة  م( الخاللل ا1 
 .203  ص2( الخاللل الدشة  باع اإلن ار عما مغ خخج عما الدمصان  ج3 
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مخهع إن دخت  ننن عمين  أن ينأ  ألن  و ان ال يح  الجخػل عما الحكام
 –يعشنني الخميفننة  –رأيتنن   اذ    ننان ياننػلل "يجنن  عمننّا إ(2 ويشهنناهع  ويرننجقهع

 .(1 نها "مخ  وأأن ه
 الرد عمى ذلغ:

عمنا ش نخ الخنخوج عمنا الحناكع  و نان قنج أن نخ بسا أن أحسج بغ حشبت ي
شبر  خخوجهسنا عمنا السنأمػن   مسناذا بغ وحسجون   كت مغ سهت بغ سالمة

انن    وقنج  نان أحسنج أحنج قنادة الجمالنظحسج بغ نرخ بغ لع يش خ هحا عما أ
 شننا ابننغ حشبننت    اننج أالعكننذ الذننخقي  نني حخ ننة سننهت بننغ سننالمة  بننت وعمننا

  قنا ال ل "منا  نان أسنخا   لانج ومجح  بعنج قتنت الػا ن  لن   عما أحسج بغ نرخ
ن(3 بشفد " جاد ا  إذن  انج  عمن  أحسنج بنغ نرنخ    منػ  اننت حخ نة سنهت خخوج 

ػن  والثانيننة عمننا الػا نن   ومنن  ذلننظ لننع يحمنن  ابننغ ممننخترغ  األولننا عمننا السننأ
   بت مجح .حشبت

جن  عمنا الحناكع ع خخو جبنخاليع بنغ السهنبغ حشبت عما إ لساذ لع يش خ -
 .؟ لع يثبت ذلظ الخميفة السأمػن(

                                                           

عل أحسننج بننغ دمحم بننغ الحجنناجل أخبننار الذننرػخ وأخالقهننع. تحارنن ل عننامخ حدننغ السننخوذ (2 
م  1027هنننننننن/2439  دار األورا  الثاافينننننننة  السسم نننننننة العخبينننننننة الدنننننننعػدية  2 نننننننبخع  ط

 .41ص
 .41رػخ  ص( السخوذعل أخبار الذ1 
/ 536/ ابننغ الجننػزعل مشاقنن  اإلمننام أحسننج  ص82  ص2ل شباننات الحشابمننة  جالفننخا ( 3 

ابننغ السبننخد  أبننػ السحاسننغ يػسنن  بننغ الحدننغ بننغ عبننج الهننادعل بحننخ الننجم فننيسغ ت مننع فينن  
  دار ال تن  العمسينة  2اإلمام أحسج بسجح أو ذم. تحار ل روحية عبج النخحسغ الدنػيفي  ط

 .22م  ص2991هن/2423برخوت  لبشان  
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ننن  سننيااتت  ننت مننغ سننالمة قننج أعمشهننا  ننخيحة حننرغ قننال إ سننهت بننغ  -
  سش ننننخواألمننننخ بننننالسعخوف والشهنننني عننننغ ال  يخننننال  ال تنننناع والدننننشة

خخوجننن  عمننننا ع ينننر خ عشننن  إعالنننن   نننخاحة    و لنننأو درنننخ  اسنننمصان  
    منننغ مااتمنننة السخنننال  لم تننناع والدنننشةنننن   ننني مبج نننأالحننناكع   سنننا 

مخ ع ب   ي األمخ بالسعخوف والشهي عغ السش خ  لع يتجاوز ما أو 
 اآلية ال خيسة.

إلا شاعة ولي األمخ وشاعة اإلمام ج باألحاديث التي تجعػ  نن احت   -
بايعشنننا رسننػل ع   نننما ع قننالل " (2 غ الرنننامتيث عبنننادة بننكحننج

  العدننخعمننا الدننس  والصاعننة  نني  و ننحب  وسننمع( عمينن  وعمننا هلنن 
  وأن ناننننػم والسكننننخ   وأن ال نشنننناز  األمننننخ أهمنننن   والسشذننننو  واليدننننخ
نن(1 وال نخنناف  نني ع لػمننة ال ننع"   شنناحرثسننا بننالح   ا حننجيث   وأيز 

 بايعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت ل "(3 جخينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخ بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغ عبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج ع

                                                           

قزنا  الانجس  ( عبادة بغ الرامتل أبػ الػلرج الخدرجي  أحج الشكبا  لرمة العكبة  ولنا 2 
/ 35  ص2م بالخممنننة  وقرنننتل ببرنننت السانننجس. "النننحهبيل العبنننخ ج654هنننن/34 ننني  وتنننػ ي

 ".40  ص2العساد الحشبميل شحرات الحه   ج
  9ف يبنننناي  اإلمنننام الشنننناس  ج  بنننناع  ينننرعل  ننننحيد البخنننارع   تنننناع األحكنننام( البخنننا1 

 .64  ص63ص
وحدننغ   و سالنن   ( جخيننخ بننغ عبننج ع البجمننيل  ننان ياننال لنن  يػسنن  هننح  األمننة لجسالنن 3 

"  ومشنح أسنمع منا حجبن  رسنػل ع " نما 203  ص5أ عال . "الساجسيل البج  والتناريخ  ج
يثبت عما الخرنت   وما ره  إال ابتدع  ي وجه    ان ال ،ع عمي  وعما هل  و حب  وسمع"

 زنخع رسنػل ع عمنا ، " نما ع عمين  وعمنا هلن  و نحب  وسنمع" ذكا ذلظ إلا الشبني 
م 672هننن/52  تننػ ا جخيننخ  نني " ننجر   ودعننا لنن  قننا ال ل "المهننع  بتنن  واجعمنن  هادي ننا مهننجي ا

 ".78  ص5باخقيديا. "ابغ  ثرخل البجاية والشهاية  ج
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عمننا الدننس  رسننػل ع   ننما ع عمينن  وعمننا هلنن  و ننحب  وسننمع( 
  ودرنخ ذلنظ (2 فيسا استصعت والشرد ل ت مدنمع" لششي ما  والصاعة

م الشرنند ولننيذ اإلن ننار عمننا    ننهننا داخمننة  نني عسننػ مننغ األحاديننث
اإلمنام  دتذنهج بهنا  ني وجنػع شاعنةي      تمظ األحاديث التنيالحاكع

قامننة الحنن   وعننجم الخننػف  نني ع تحسننت  نني شياتهننا الشرنند لنن   وإ
 لػمة ال ع.

ي الحجود السدتصاعة  وشخيصة أن يحكع ػن  كسا أن الصاعة لمحكام ت 
خصناع روني ع عشن     انج ورد أن رجنال  بناي  سنرجنا عسنخ بنغ البسا أندل ع

  بننت فيسننا ال –رحسنن  ع  –و خهننت   اننال عسننخ   اننالل "أبايعننظ فيسننا روننرت
 .(1 استصعت"

مام أن يحكع اإلح  عمي بغ أبي شال   خم ع وجه ل "كسا قال سرجنا 
ننننندل ع  وأن يننر بسننا أ ا عمننا السدننمسرغ أن دع األمانننة   نننذا  عننت ذلننظ  ننان حا 

 .(3 ويجربػا إذا دعػا"  وأن يصيعػا  يدسعػا

غ سننالمة يجننج  لننع يخننخج عننغ هننحا ومنن  ذلننظ  الشنناضخ  نني حخ ننة سننهت بنن
ذى   ود ن  السكنخو  واألوالشهي عغ السش خ  مخ بالسعخوفكم   بت إن  قام باأل

إلنا بانجاد   –الخميفنة  –منام اإلمام   مسنا حزنخ اإل غ الشاس  ي حال دربةع

                                                           

  9بنناع  يننف يبنناي  اإلمننام الشنناس  ج حكننام ( أخخجنن  البخننارع  نني  ننحيح    تنناع األ2 
 .64ص
 .77  ص2( الخاللل الدشة  م1 
 .82  ص2( السرجر الداب   م3 
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 نت  ني    نأيغ وسس  وأشا  السأمػن  ي أمنخ   ن  قج  عتوأمخ  بالتدام برت    ن
 هحا الخخوج عمي ؟

  مغ أهمها أو باجاد بعمسا ها و اها ها سػا تمغ السعخوف أن  قج اشتهخ 
   ومغ هرال لمغ الػا جيغ عمرها

  لحع بخ   ي الفا  والحنجيث واألدعا إدريذ بغ مام الذا عي دمحم اإل -
 .(2 ح خ   ثرخة  و زم  أشهخ مغ أن ي  ومشاقب

ننن (1 و نننحلظ الػاقنننجع - ننندمحم بنننغ عسنننخ بنننغ واقنننج  والنننحع  نننان إمام  ا ا عالس 
وأينام الشناس  وولني الازنا  لمسنأمػن   والفتنػح  خوالدنر  (3 بالساازع 

 .(4 أرب  سشرغ

نننن - نننني البرننننخ البنننناهم ا سننننعرج بننننغ قتربننننةوأيز  ا بالحننننجيث ع  و ننننان عالس 
   ع قنجم بانجاد وحنجث والعخبية  و ان قج ولا بعس أعسال خخاسان

 بها.

  و كينن  والحدننغ بننغ زينناد المرلننرع اإلمننام  وهننػ أحننج العمسننا  األعننالم -
  .(5 عرخ 

مسنا  النحيغ   ودرنخهع ال ثرنخ منغ العمنام أحسنج بنغ حشبنتعنغ اإل  زال   -
ال  منغ جمفدا  ويدجخونهع  بنهرال  ل  مساذا لع يترج  بهع باجاد تعج

                                                           

/ سميسان الجخرتل الفنػز بنالسخاد  ني تناريخ 9  ص1( العساد الحشبميل شحرات الحه   ج2 
 .236م  ص1003هن/2413  دار األ ا  العخبية  مرخ 2باجاد  ط

 .26  ص5الم  م( الحهبيل تاريخ اإلس1 
 .2194  ص2( ابغ األ رخل ال امت  ج3 
 .284  ص1( ابغ تاخع بخدعل الشجػم  م4 
 .288( السرجر الداب  ص5 
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؟ بننت قننج عنناع بعزننهع لهننرال  الفدننا  ترننجع السصػعننة مننغ العامننة
  ني هنحا التدنا ل يكسنغ السصػعة خخوجهع  وربسا الجػاع عغعما 

حنننخم الخنننخوج أن هنننحا العرنننخ  نننان عرنننخ أحسنننج بنننغ حشبنننت النننحع ي  
عمننا الحنناكع   نننن قرننتل  ننأيغ الخننخوج هشننا عمننا الحنناكع أو اإلن ننار 

الجػاعل إن الفدا  والذصار هع أرباع وأعنػان الحناكع   عمي ؟  ان
 . سغ خخج عمرهع    أنسا خخج عمي 

حخ تنننن  عمنننا الننننخدع مننننغ ترننننجي  منننغ أن ننننخ عمننننا سنننهت بننننغ سننننالمة  -
عسننا    ور نن  يجينن اربنن  عننغ باننجاديش ننخ عمننا السننأمػن ت   لننعلمفدننا 

   نننن  نان  نني السننحه  يعايشن  أهمهننا منغ أزمننات عمننا أينجع الفدننا 
نلحاكع حتنا وإن  نان مدنتحا  عجم ذم ا ا منغ األولنا أال ا لمنحم   أيز 

 بانننجاد وأهمهنننا  وال تنننخى  ننني حخ تننن  إالعنننغ  اتنننحم منننغ خنننخج منننجا ع  
 والخخوج عما الحاكع.  واألذى  الذخ

 االتهامات السذهبية:

نننننن   نننننان معتدلي ننننناقرنننننت عنننننغ سنننننهتل إ 
 ومسنننننغ يانننننػل بخمننننن  الانننننخهن    (2 

 

                                                           

يدننسػن أ ننحاع العننجل  والتػحرننج  ويمابننػن بالاجريننة  والعجليننة  وهننع ياػلننػن ( السعتدلننةل 2 
ل "هنػ قنا ع بحاتن "  واتفانػا نفػا الرفات الاجيسة أ ال    االػاقج بأن ع تعالا قجيع  ول شهع 

عمنننا ر ينننة ع تعنننالا باإلبرنننار  ننني اآلخنننخة  ونفننني التذنننبي  عشننن   وأن العبنننج قنننادر خنننال  
أل عالنن   وإمننام السعتدلننة وا ننت بننغ عصننا   والننحع اختمنن  منن  أ ننحاع الحدننغ  نني حكننع 
مخت نن  ال برننخة   نناعتدل إلننا إسننصػانة  نني السدننجج   اننال الحدننغل "اعتدلشننا وا ننت   دننسا 

 حاب  بالسعتدلة. "الذهخستاني  دمحم بغ عبج ال خيعل السمت والشحنت. تحارن ل دمحم بنغ  نتد وأ
 ".   68ل ص62  ص2م  ج2903هن/ 2312  مصبعة األزهخ  الااهخة  2ع بجران. ط
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يتامنننج أمنننخ السعتدلنننة  ننني قنننػلهع بخمننن  أن  (2 و نننان ينننجعػ عبنننج ع بنننغ مػسنننا
وأن  سيكػن عػن ا لن  عمنا هنحا األمنخ  ومسنا ذ كنخ  ني ذلنظل "وأخبخنني  الاخهن 

وهػ مغ  بنار السعتدلنة -أبػ سهت الخخاساني أن   ان رسػل سهت بغ سالمة 
إلننا عبننج ع بننغ مػسننا ينننجعػ  إلننا أن يتامننج هننحا األمننخ  ويكنننػن  -وعبننادهع

 .(1 سهت عػن ا ل  عمي "

 خ   وأن  تأ(3 مغ الخوا س الديجية لوهشاك مغ اتهع سهت بغ سالمة أن 
  لننظ لدننببرغ مهسننرغاألمخ بننالسعخوف والشهنني عننغ السش ننخ  وذبهننع  نني قػلنن  بنن

عمنا نحنػ منا  اننت الديجينة تفعنت حنرغ هسال أن  اعتسج عما رجال الحنجيث أول
بدياسنننة  ياتنننجعل أنننن   نننان ن بنننالخخوج عمنننا الدنننمصان. و انرهسننناكنننانػا  يهسنننػ 

الدياسي  ويطهخ الارخة عما النجيغ  وينخجد  ناح  الاخض  الديجية  فيخفي

                                                           

( عبج ع بغ مػسال  ان عبج ع بنغ مػسنا يكنخ  ال نالم فيسنا أحنجث الشناس  و نان إذا 2 
عما اإلسنالم"   يت مع فيسا أحجث الشاس مغ  الم ياػلل "المهع أمتشا ذ كخ ل  رجت ت مع بسغ

ويسدظ  إال إنن   نان منغ السعتدلنة الانا مرغ بخمن  الانخهن  وذ نخ أنن  بعنث ابشين  إلنا شناهخ 
إلنننا هننحا األمنننخ. "الرننشعاني  دمحم بنننغ إبننخاليع النننػزيخل تننخجيد أسنننالر   بننغ الحدنننرغ يننجعػ 

 17م  ص1009هننننن/2430ار البرننننا خ  الانننناهخة    د2الاننننخهن عمننننا أسننننالر  الرػنننننان. ط
 ".     18ص
 .16/ ولفخيج مادلػنمل حخ ة سهت  ص18( الرشعانيل تخجيد أسالر  الرػنان   ص1 
( ا تخقت الخا زة  الذيعة( بعج زمنان سنرجنا عمني بنغ أبني شالن   رونا ع عشن ( إلنا 3 

لديجينننة  خق نننا  و نننخ  الديجينننة ودنننال   وا تخقنننت ا  و يدنننانية  وإمامينننة  أربعنننة أ نننشافل زيجينننة
معننجدون  نني  ننخ  األمننة  وهننع ياػلننػن بنمامننة زيننج بننغ عمنني بننغ الحدننرغ بننغ عمنني بننغ أبنني 
شالن   ني أينام خخوجن   و ننان ذلنظ  ني زمنان الخميفنة األمننػع هذنام بنغ عبنج السمنظ. "عبننج 

يشية    مكتبة الثاا ة الج2الااهخ الباجادع  أبػ مشرػر بغ شاهخ دمحمل الفخ  برغ الفخ   ط
 ".28  27م  ص1009هن/2430الااهخة  
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هننت ألننن  مننغ أ  ه  الديجيننة هننػ أمننخ قخينن  االحتسننال أن تننأ خ  بسننح هننحا الاننػل
النحع خمن  والنج    (2 زينج بنغ عمنيّ بنغ ا أول ظ الحيغ قناتمػا من  يحرناخخاسان  

 .(1 اسانمغ بعج   ي خخ  وضت محه  الديجية
 -ى ذلغ:الرد عم

شفننني عشننن  "  يعباسنننية يإن دعنننػتبنننغ سنننالمة األنرنننارعل"قنننػل سنننهت  -
 ألن اللباسررغ سشة. التذي  

يشفني   كثخة أنرار سهت بغ سالمة بانزسام أهت  باجاد ل  وهع سنشة -
 كػن حخ ت  شيلية.

حا ( إلننا دعػتنن  وهننع سننإ –بننخاليع إ –انزننسام هل السهننجع  مشرننػر  -
 شفي عش  التذي .شة ين س  عباسرػ 

الحننجيث مننثمهع  ننن  اعتسننج عمننا رجننال ديجيننة أل خ بالالاننػل بأننن  تننأ نني  -
 لنناإذ لننع يثبننت  ننحة الاننػل الننحع أشننار إ   هننحا أمننخ درننخ  ننحيد

جاف  سننا سنننب    بالاننتعنناون سننهت بننغ سنننالمة منن  الحجننازع السماننن
 ذ خ .

ا  ي ألن هحا السحه   ان سا ج    ا ألن  خخساني  والاػل بأن   ان زيجي   -
خورة أن معشننا سننيادة السنننحه  هشنناك اعتشنننا     مننيذ بالزنننخخاسننان

                                                           

( يحرني بنغ زيننج بنغ عمنيل اسننتاخ يحرني بنغ زيننج بنغ عمني بننغ الحدنرغ بنغ عمنني بنغ أبنني 2 
شال  بخخاسان بعج ماتت أبي    شدل عما بمخ وأقنام بهنا   مسنا هلنت الخال نة إلنا الػلرنج بنغ 

يحرنا   حاربن  يديج األمػع  ت  إلا يػس  بغ عسخ أن يكتن  إلنا نرنخ بنغ سنيار بأخنح 
/ ابنغ األ رنخل 51  ص6م."الساجسنيل البنج  والتناريخ  ج741هن/215حتا قتم   وذلظ  ي 

 ".     471  ص 472  ص4ال امت  ج
 .339( دمحم جابخل حخ ات الذيعة  ص1 
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ان  ان يدػدها محاه  أخخى درخ ن خخاسذ إ  إبغ سالمة ل  سهت
 .ديجيةال

  (2 اسننهت بننغ سننالمة معتدلي ننا   اننج  ننان السننأمػن معتدلي نن ربسننا يكننػن  -
وربسننا اتحادهسننا  نني السننحه  هننػ مننا جعننت السننأمػن يعفننػ عشنن   وال 

 يشال  بعااب .

مننجى الخننالف حنننػل يتزنند ة هامننات متعننجدمسننا سننب  مننغ ات      
حخ نننة سنننهت بنننغ سنننالمة  ول نننغ قنننج ينننجحس جسيننن  تمنننظ االتهامنننات 

بننننغ  قننننخار سننننهتمننننغ عننننجم إوالسحهبيننننة مننننا ورد   والجيشيننننة  الدياسننننية
من   سنا ش   –ن ما  عم   نان بناشال  سالمة عما نفد  أمام الشاس بأ

 نهنا  اننت مػجهنة  وبأ هحا مسا يجل عمنا  نجق   ني حخ تن  –مش  
   ا  عنننغ الشننناس  والنننجش نننخوالشهننني عنننغ الس  إلنننا األمنننخ بنننالسعخوف

زهنا    وتعخون  إل  بنجلرت تحسمن  الجمنج والحنبذوالترجع لمسعتنجيغ
هع حتنننا ألا لسنننا  ولنننػ لنننع يكنننغ  نننادق  منننام ذلنننظ  مننن روحننن    رنننسج أ

 يشجػ بشفد .
هع أن هنحا البحنث لمنج ا  عنغ حخ نة سنهت تنػ ال يج  أن ي   حلظ    

مننننا  نننني األمننننخ هننننػ عننننجم تحسرننننت الحخ ننننة    ول ننننغ  ننننتبننننغ سننننالمة
سنالمة منغ بغ اذ لع ندس  عغ اسع سهت ا ال يحتست  إو احبها م

لع يخد لن  ذ نخ قبنت   و هع عما أهت باجادقبت ضهػر الذصار واعتجا 
ذلظ  ي أشسا  أو أدخاض  بنت لنع ينخد لن  ذ نخ أ نال  منغ قبنت  ني 

                                                           

.  حلظ  ان السعترع والػا ن  منغ السعتدلنة  أمنا 142( السختزال شباات السعتدلة  ص2 
عجاوة السعتدلة والعمػية. "انطخ السختزنال شبانات السعتدلنة   الستػ ت  أضهخ ما أضهخ مغ

 ". 147ل ص 142ص
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 ضهننننػر أمننننخ  ومصػعتنننن  بطهننننػر الفدننننا  ارتننننبو   وإنسننننا أع شنننني 
 هع.  وانتها بانتها والذصار

 ام:بؼ نرر مؼ اتهما وجه ألحسد 

 نرنارع إلنا اتهامن  بنأدخاض سياسنيةبنغ سنالمة األ و سنا تعنخض سنهت
حسننج بننغ نرننخ بننغ مالننظ حخ ننة السصػعننة   ننحلظ قرننت عننغ أمننغ ورا  تأسيدنن  

لع   إذ وج مغ ياػل بخم  الاخهنحرشسا انفخد بكيادة السصػعة  ي عهج الػا   
 جت الدياسة.بغ نرخ مغ اتهام  بأن خخوج   ان أل يدمع أحسج

مسصػعة  ي عهج الػا   نرخ ل كخ  ي الحجيث عغ قيادة أحسج بغ اج ذ  
  وأن قتنت (2 العنجة لمػ نػع عمنا الدنمصان" بغ مالظ أعنجاأحسج بغ نرخ أنل "

إال الدنب  السعمنغ منغ جت امتشاع  عغ الاػل بخم  الاخهن ما هنػ الػا   ل  أل
 .(1 يشية سياسية وج الجولة"ياػد حخ ة د"ة  أما الحكياة  نن   ان قبت الخال 

 الرد عمى ذلغ :  

ا نرخ وقت الحخ ة  ي عهج الػا ن  بأنن   نان "شنيخ   حسج بغ   أو   -
    ينف لهنحا ا  ي الدغاعش    أع أن   ان ش(3 أبيس الخأس والمحية"

 الخخوج الدياسي عما الػا  .بالذيخ ال برخ 

رخ بغ مالظ  ان قج انتطست ل  البيعة  ي الدنخ ذ خ أن أحسج بغ ن -
عمننا الكيننام بنناألمخ بننالسعخوف  والشهنني عننغ السش ننخ  والخننخوج عمننا 

                                                           

 .228  ص8  ج( الصبخعل تاريخ األمع2 
 .400  حاشية السحا   ص6( الباجادعل تاريخ باجاد  ج1 
/ 522  ص2نننننننال  م/ السننننندعل تهنننننحي  ال س403  ص6د  م( البانننننجادعل تننننناريخ باننننننجا3 

 .2298  ص1جالحهبيل سرخ أعالم الشبال   
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   ننأيغ الخننخوج (2 الدننمصان لبجعنن   ودعػتنن  إلننا الاننػل بخمنن  الاننخهن
 الدياسي  ي ذلظ؟

لننػ  انننت حخ ننة أحسننج بننغ نرننخ سياسننية لمخننخوج عمننا الػا نن    ننأيغ  -
سنج لتنػلي األمنخ بعنج الػا ن  إذا منا اكتسمنت البجيت السعنج منغ ق بنت أح

 حخ ت ؟

أ شا  تفتير مشدل أحسج بغ نرخ  لع يعثخوا في  عما منا يعرشن  عمنا  -
الخخوج  دنالح ونحنػ   مسنا ينجل عمنا أن حخ تن   اننت سنمسية منغ 
درننننخ سننننالح  وأن السارننننػد لننننيذ الػ ننننػع عمننننا الدننننمصان  مثمسننننا 

لسعخوف   ننننػرت بعننننس السرننننادر  ول شنننن   اننننو خننننخوج لألمننننخ بننننا
 والشهي عغ السش خ.

عميننن  أحنننج منننا دخنننت الػا ننن ل " قنننػلهع بنننأن أحسنننج بنننغ نرنننخ قنننال عنننغ -
لعنجم وجنػد   نن   نان يذنف  عمنا الػا ن يرجق " فين  منا ينجل عمنا أ
  .م الرالد الشا د األمرغج  البصانة الرالحة حػل    عَ 

يشننا  خ مننغ ورا  خخوجنن  سياسنني ا  ل شننا رألننػ  ننان هننجف أحسننج بننغ نرنن -
وسنناػش  اتاننا الاتننت  ولاننال مننا يػا نن  ماالننة الػا نن    مننػ بعننج  ذننم  

لننج   الاتننت عننغ نفدنن  بالدننس  والصاعننة لمػا نن    اكننان دخونن  دنرػينن
 ول غ ما ي طغ أن   ان هلل  ثبت هلل.

أما مغ قال بأن خخوج  لألمخ بالسعخوف والشهي عغ السش خ هحا هػ  -
ظ بأن  لػ  ر خد عما ذل  السعمغ  ول غ السخفي هػ الخخوج الدياسي

كننان األمننخ  ننحلظ  العتننخف الػا نن  بنن   وبأننن  قتننت أحسننج بننغ نرننخ 
ول نننان أ زنننت لننن  منننغ الترنننخيد ألسنننباع سياسنننية ولمخنننخوج عميننن   

                                                           

 .561( ابغ وادرانل تاريخ اللباسررغ  ص2 
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ألن هننحا الدننب     المتشاعنن  عننغ الاننػل بخمنن  الاننخهن ننن  قتمننباػلنن  إ
األخرخ يجم  عما الػا    خاهنة أهنت بانجاد لن   خا نة وأن أدمنبهع 

منن  الاننخهن مننغ عرننخ السننأمػن وحتننا عرننخ لننع يكننغ منن  الاننػل بخ
ا  وذلظ  ي عرنخ ابشن  الستػ نت  النحع  الػا    بت بعج عرخ  أيز 
أوق  ال الم عنغ الانخهن  ني عرنخ   بنت إن الستػ نت نفدن  هنػ منغ 

 أمخ بنندال أحسج بغ نرخ مغ  مب  ود ش .

ا نن  حرشسننا حاكسنن  وننناضخ  لننع يكننغ ألجننت الػ ننػع عمينن   أن الػ الثابننت  -
  بننجلرت احتدنناع الػا نن  متشاعنن  عننغ الاننػل بخمنن  الاننخهنبننت ألجننت ا

إلينن  لاتمنن   ولننػ  ننان خننخوج أحسننج بننغ نرننخ خصػاتنن  هلل وهننػ ذاهنن  
شارة و حتا دونسا إيفة دون عااع عما ذلظ  أما تخ   الخم اسياسي  
   عجم التفات الػا   إلنا ذلنظ حا األمخ أ شا  مشاضخة الػا   ل إلا ه

لسننا تخ نن    وإال انرنخ عمينن  سياسني   عنجم خننخوج أحسنج بننغينجل عمننا 
ولننع ت قننػل الصبننخعل "  بننجلرحتننا دون سننرال   اننو عننغ هننحا الخننخوج

 ننني الذنننا  وال فيسنننا ر ننن  عميننن  منننغ إرادتننن  الخنننخوج  يشننناضخ  الػا ننن 
 (. 2 عمي "

ننا" -   ومسننا (1 قننػل بعننس السننررخرغ الثانناة أن أحسننج بننغ نرننخ "قتننت ضمس 
تنػلا الخال نة  دخنت  كنخ منغ أن الستػ نت لسنايثبت  حة ذلظ منا ذ  

ننننن  انننننالل "ينننننا أمرنننننخ   (3 السكننننني ابنننننغ يحرنننننعبنننننج العديننننند  اعميننننن  يػم 

                                                           

 .229ص 8  ج( تاريخ األمع2 

 .213/ ابغ حجخ العداالنيل تاخي  التهحي   ص81ل شباات الحشابمة  صالفخا ( 1 
( عبننج العديننند بنننغ يحرنننا السكننيل  ننناح   تننناع الجرنننجة  سننس  منننغ سنننفيان بنننغ عرشينننة  3 

م. 854هننن/140غ أ ننحاع الذننا عي  تننػ ا وننناضخ بذننخ السننخيذ   اصعنن   وهننػ معننجود منن
== 
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  قتنننت أحسنننج بنننغ نرنننخ خ الػا ننن مننن ى أعجننن  منننغ أمنننا ر   السنننرمشرغل
ان لدان  ياخأ الاخهن إلا أن د نغ  قنالل  ػجنج الستػ نت منغ ذلنظ  و 

وسننننا   مننننا سننننسع   نننني أخينننن   إذ دخننننت عمينننن  دمحم بننننغ عبننننج السمننننظ 
بنغ اسمظل  ي قمبني منغ قتنت أحسنج يا ابغ عبج ال ل ل ل   اا(2 الديات

  أمرننخ حخقشنني ع بالشننار إن قتمنننرننخ   اننالل يننا أمرننخ السننرمشرغل أ
ل ينننا  انننال( 1 ا   انننالل ودخنننت عميننن  هخ ننننسةالسنننرمشرغ الػا ننن  إال  نننا خ  

   االل يا أمرخ السنرمشرغل هخ نسةل  ي قمبي مغ قتت أحسج بغ نرخ
ن قتمنن  أمرننخ السننرمشرغ إال  ننا خ ا  قننالل ودخننت إرب ننا إرب ننا إ ع قصعشنني

د   انالل ينا أحسنجل  ني قمبني منغ قتنت أحسنج و عمي  أحسج بغ أبي داو 

                                                                                                                                                  

== 

/ اليا عي اليسشي  عبج ع بغ أسعج بغ عميل مخهة الجشنان  434  ص2"الحهبيل العبخ  ج
 ".231  ص1م  ج2993هن/2423دار ال تاع االسالمي  الااهخة  

( دمحم بغ عبج السمظ الدياتل  ان أبنػ  تناجخ ا مػسنخ ا  ونذنأ دمحم  تنأدع و هنع  حتنا  نار 2 
وأدب ا  استػزر  السعترع   شهس بأعبا  الػزراة  قرنتل إنن    وشعخ ا  و هس ا  رة وقت  عاال  ناد

كان متجبنخ ا  دمني  الامن   خذنغ الجانن   مكنث  ني النػزراة حتنا منات الػا ن    مسنا تنػلا 
 121م. "ابغ الصاصايل الفخخع  ص847هن/133الستػ ت الخال ة  قبس عمي  وقتم   ي 

 ". 123  ص
ة بنننغ نرنننخ الجبمنننيل منننغ أهنننت الجبنننت  ولنننا إمنننخة مرنننخ بعنننج عننندل عيدنننا بنننغ ( هخ سننن1 

م   أرسننت هخ سننة إلننا مرننخ عمنني بننغ مهخوينن  خميفننة لنن   847هننن/133مشرننػر عشهننا  نني 
تػ ننت إلننا مرننخ بتننخك الجننجل  نني حتننا قننجم هننػ إلرهننا  و نني أيامنن  ورد  تنناع الخميفننة الس

بخدعل الشجػم الداهخة  ني ممنػك  م. "ابغ تاخع 848هن/134ن  واتبا  الدشة  تػ ا  ي الاخه
 ".169لص165  ص1مرخ والااهخة. وزارة الثاا ة واإلرشاد  مرخ  د. ت  ج
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إن قتمنن   (2 بنغ نرننخ   انالل يننا أمرنخ السننرمشرغل ونخبشي ع  الفننالج
أمرنننخ السنننرمشرغ الػا ننن  إال  نننا خ ا  قنننال الستػ نننتل  أمنننا الدينننات  أننننا 

  نن  هنخع وتبنجى واجتناز بابرمنة خداعنةأحخقت  بالشار  وأما هخ نسة  ن
ل يامعذنننخ خداعنننة هنننحا النننحع قتنننت ابنننغ رجنننت  ننني الحننني  انننال عخ ننن  

ود  اننج و بنني دا   اصعننػ  إرب ننا إرب ننا  وأمننا ابننغ أعسكننع أحسننج بننغ نرننخ
 .(1 "سجش  ع  ي جمج 

ن   من     نا هحا الحػار وإن  ان يجل عما أن أحسج بغ نرخ قتت ضمس   
  وال ذ نننخ لمػ نننػع عمنننا ج بنننغ نرنننخ  اننننت ال فنننخأن تهسنننة أحسننن ينننجور حنننػل
غ وقنت الػا ن    سنا  نان عَمنألمنخ  نحلظ ولنع ي  أو الدياسنة  ولنػ  نان االدمصان 

 .ج  ع    وقج انفس عهج الػا   وبَ يسش  إعالن   ي عهج الستػ ت هشاك شي 

ز  بننن  -   و شنننا  العمسنننا  والفاهنننا   أحسنننج بنننغ نرنننخ منننغ  خامنننات منننا ر 
أحسنج بنغ حشبنت لن  حرشسنا قنالل ا منجح إلن وا ة  باإلوتخحسهع عمي 

خننخوج   لرننجل داللننة واوننحة عمننا أن سننخا   لاننج جنناد بشفدنن " "مننا أ
  مننخ بننالسعخوفا لألا  بننت  ننان ديشي ننأحسننج بننغ نرننخ لننع يكننغ سياسنني  

 والشهي عغ السش خ.

                                                           

لفننالجل عشننج أهننت الماننةل اسننتخخا  أحننج شنناي البننجن شننػال   وعشننج األشبننا ل اسننتخخا  أع ( ا2 
عزنننػ  نننان  ل شننن  ال يعنننع البنننجن   ننننن عسننن   هنننػ الدنننكتة. "السشننناوع  دمحم عبنننج النننخ وفل 

  دار الف نننننخ السعا نننننخ  برنننننخوت  دمذننننن   2ريف  تحارننننن ل دمحم رونننننػان الجاينننننة  طالتعنننننا
 ."547  ص2ه  ج2420

/ 240  ص54ابغ عدناكخل تناريخ دمذن   ج/ 403  ص6( الباجادعل تاريخ باجاد  م1 
/ 168ص 167  ص11/ الشػيخعل نهاية األرع  ج394  ص6طع  جابغ الجػزعل السشت

 .522  ص2السدعل تهحي  الخجال  م
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 اخلامتة

بعج استعخاض الجراسة ألحػال باجاد الدياسنية واالجتساعينة واالقترنادية      
هخة الليناريغ والذنصار  وقينام السصػعنة بالترنجع لهنع مت فمنرغ قنجر ور ج ضا

 -استصاعتهع حساية العامة مغ أهت باجاد   اج تع التػ ت إلال

 سنا  عمنت  التأكرج عما وجػع األمنخ بنالسعخوف والشهني عنغ السش نخوخورة ن 
 .السصػعة

ة عنننات  ننني النننبالد تنننردع إلنننا نتنننا ج سنننمبية عمنننا  ا ننننا االنادنننامات والشد أن نننن 
 .   وما  ان برغ األمرغ والسأمػن لجلرت عما ذلظاأل عجة

 ن انعكاس  خاعات األسخ الحاكسة عما عامة الذع .

ننن اعتسنناد بعننس الحكننام عمننا بعننس الصػا نن  الفاسننجة مننغ الذننع   واتخنناذهع 
 ساعج أيسغ لهع. 

 الذصارة ضاهخة تحكسها مجسػعة مغ السبادئ والاػانرغ.أن ن 

لجول  ي تأدية مهامتها قج يفخز مغ شباات السجتس  الارػر مغ جان  اأن ن 
  مثمسنننا تاننناعذ السدنننرلػن  ننني بانننجاد عنننغ منننغ يانننػم بهنننحا النننجور السشنننػط بهنننا

 .الترجع لمذصار

مغ الرع  تبرغ األهنجاف الحكيكينة منغ ورا  قينام بعنس السصػعنة و جج أن  ن 
 بالتجخت لمازا  عما بعس الطػاهخ الدمبية  ي السجتس .

نا متػا انة من  السانجماتال ين ال تأت معاناع     انج يتعنخض السصػعنة لشتنا ج دا س 
 ردع ترجيهع لج   األخصار.
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 قائمة املصادر واملراجع
 ن الكريػ.أواًل: القرآ

 ثانًيا: السرادر:
 م(ل 2446هن/850  شهاع الجيغ دمحم بغ أحسج  األبذيهي 
 م.2883هن/2300السدتصخف  ي  ت  غ مدتطخف. السصبعة البهية  الااهخة   -

 م(ل2689هن/2200  دمحم بغ دياع  اإلتميدي
نننػادر الخمفننا  السدننسا إعننالم الشنناس بسننا وقنن  لمبخامكننة منن  بشنني اللبنناس. تحارنن ل أيسننغ  -

 م.2998هن/2428  دار اآل ا  العخبية  مرخ  2عبج الجابخ البحرخع  ط
 م(ل2131هن/ 630  عما بغ دمحم بغ عبج ال خيع الذربانا  ابؼ األثير

 –  دار ال تننن  العمسينننة  برنننخوت 1ال امنننت  ننني التننناريخ. تحارننن ل عبنننج ع الااوننني  ط -
 هن.2425لبشان  

 م.1005هن/2416برخوت   – رجا  –ال امت  ا التاريخ. السكتبة العرخية  -
 م(ل2327هن /727  عبج الخحسغ سشبو قشرتػ  األربمى

  1ا الدنرج جاسنع  طخال ة الحه  السدبػك. مخترخ مغ سنرخ السمنػك  تحارن ل مكن -
 باجاد  د.ت. –مكت  السثشا 

 م(ل2012هن/421  أحسج بغ دمحم بغ ميكا رت  األردبيمي
 م.1003هن/ 2414  دار الخازع  عسان  2الفتػة. تحار ل إحدان ذنػن الثامخع  ط -

 م(ل2126هن/623  جسال الجيغ أبػ الحدغ بغ ضا خ  األزدى
اللباسننننية  تحارنننن لدمحم بننننغ مدننننفخ بننننغ حدننننرغ  أخبننننار الننننجول السشاصعننننة. تنننناريخ الجولننننة -

 م.2988هن/2408السجيشة السشػرة   –الدهخانا. مكتبة الجار 
 م(ل2030هن/412  دمحم بغ عبج ع الخصر   اإلسكافى

 م.2964باجاد   –لص  التجبرخ. تحار  ل أحسج عبج الباقا. مكتبة السثشا  -
 م(ل2510هن/916  أحسج ال ػ ا ابؼ أعثػ

 م.2991هن/2421لبشان  –  دار الف خ  برخوت 2تحار ل سهرت ز ار  ط الفتػح. -
 م(ل 869هن/156  دمحم بغ إسساعرت إبغ إبخاليع  البخاري 
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 حيد البخارع. تحارن ل محسنػد الشنػاوع/ دمحم أبنػ الفزنت إبنخاليع/ دمحم خفناجي. مكتبنة  -
 هن.2376مكة السكخمة   –الشهزة الحجيثة 

 م(ل 2072هن/463عمي بغ  ابت     الخصر  أحسج بغالبغدادي
تننناريخ مجيشنننة الدنننالم وأخبنننار محنننج رها وذ نننخ ق صانهنننا العمسنننا  منننغ درنننخ أهمهنننا ووارديهنننا.  -

 م.1002هن/2411  دار الاخع االسالمي  برخوت  2تحار  ل بذار عػاد معخوف. ط
 تاريخ باجاد. دار ال ت  العمسية  برخوت  د.ت.  -

 (ل2037هن/419بغ شاهخ دمحم     عبج الااهخ أبػ مشرػرالبغدادي
 م.1009هن/2430  مكتبة الثاا ة الجيشية  الااهخة  2الفخ  برغ الفخ   ط -

 م(ل859هن/145ل دمحم بغ حبر  مغ أمية الهاشسي  البغدادي
 م.1023هن/2434  دار الشػادر  سػريا  2السحبخ  ط -

 م(ل2094هن/487ع  أبػ عبرج عبج ع بغ عبج العديد البكر
 هن.2403  عالع ال ت   برخوت  3جع ما استعجع  تحار ل مرصفا الداا. طمع -

 م(ل 891هن/179  أحسج بغ يحرا بغ جابخ   البالذري 
 هن.2403 تػح البمجان. تحار ل روػان دمحم روػان. دار ال ت  العمسية  برخوت   -

 م(ل2470هن/874  جسال الجيغ أبػ السحاسغ يػس  ابؼ تغرى بردى
الانناهخة    –  دار ال تنن  والػ نا   الاػمينة 1اهنخة  ني ممننػك مرنخ والاناهخة  طالشجنػم الد  -

 م.1006هن/2417مخ د تحار  التخاث  
 الشجػم الداهخة  ي ممػك مرخ والااهخة. وزارة الثاا ة واإلرشاد  مرخ  د. ت. -

 م (ل994هن/384  أبػ عما السحدغ بغ أبػ الااسع التشؽخى
 م.2955هن  2375بة الخانجا  مرخ    مكت2الفخج بعج الذجة  ط - 
  دار  نادر  برنخوت  1نذػار السحاوخة وأخبار السحاكخة. تحار ل عبنػد الذنالجا  ط - 

 م.2995
 م(ل2082هن/473  عمي  بغ الحدغ   ابؼ جعدويه

  دار 2مننننخهة السننننّخوات. تحارنننن ل إحدننننان ذنننننػن الثننننامخع/ خمننننػد بشننننت دمحم األحسننننجع. ط -
 م.1024هن/2435ة الدعػدية  الفارو . السسم ة العخبي
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 م(ل941هن/332ى  أبػ عبج ع دمحم بغ عبجوس الجهذيار
  2عبج الحفي  شمبي. ط –إبخاليع األبيارع  –الػزرا  وال تاع. تحار ل مرصفا الداا  -

 م.2938هن /2357الااهخة.  –الحمبي 
 م(ل2100هن/597  أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عما  ابؼ الجؽزى 

السز   ي خال ة السدتز   تحارن ل ناحينة عبنج ع إبنخاليع  إحينا  التنخاث  السرباح  -
 م.2977وزارة األوقاف والذ ػن الجيشية  باجاد 

  دار السعخ نة  برننخوت  1 نفة الرنفػة. تحارن ل دمحم  نناخػرع/ دمحم رواس قمعنة جني  ط -
 م.2979هن/2399

 هن.2358وت    دار  ادر  برخ 2السشتطع  ي تػاريخ السمػك واألمع  ط -
السشننتطع  نني تننػاريخ السمننػك واألمننع. العرننخ اللباسننا مننغ األمننرغ حتننا ماتننت الستػ ننت.  -

 م.2995تحار ل سهت ز ار  دار الف خ  برخوت  
  دار هجخ  مرنخ  1مشاق  اإلمام أحسج. تحار ل عبج ع بغ عبج السحدغ التخ ي  ط -

 هن.2409
  دار 1يننج/ عمننا بننغ عسننخ الدننحربانا  طتمبننيذ إبمننيذ. تحارنن ل أحسننج بننغ عثسننان السد  -

 م.1026هن/2438مجار الػشغ  السسم ة العخبية الدعػدية  
 م(ل 965هن/354  دمحم أحسج التسيسي  ابؼ حبان

  مجمننننننننننذ دا ننننننننننخة السعننننننننننارف العثسانيننننننننننة  حرننننننننننجرهباد  الننننننننننخ غ  الهشننننننننننج  2الثاننننننننننات. ط -
 م.2975هن/2395

 لم(9448هـ/858)  شهاع الجيغ أحسج بغ عميابؼ حجر العدقالني
منننغ اإلخنننخاج الججينننج  دار السشهننناج  السسم نننة العخبينننة الدنننعػدية   1تاخيننن  التهنننحي   ط -

 م.1009هن/2430
 م(ل2434هن/837  تاي الجيغ أبػ بكخ بغ عمي ابؼ حجة الحسؽي 

 م.2883هن/2300 سخات األورا   ي السحاوخات. السصبعة الػهابية العامخة  الااهخة   -
 م(ل2011هن/423عمي بغ دمحم    أبؽ حيان التؽحيدي

اإلمتا  والسراندة. تحار ل أحسج أمرغ/ أحسج الديغ. الهر ة العامة لارػر الثاا ة  لجشنة  -
 م.2944التأليف والتخجسة والشذخ  الااهخة  
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 م(ل2405هن/808  عبج الخحسغ بغ دمحم الساخبي  ابؼ خمدون 
ع والبخبننخ ومننغ عا ننخهع مننغ ذوى العبننخ وديننػان السبتننجأ والخبننخ  نني أيننام العننخع والعجنن -

 م.2972هن/2392الدمصان األكبخ. مرسدة األعمسا  برخوت 
العبننخ وديننػان السبتننجأ والخبننخ  نني أخبننار العجننع والعننخع والبخبننخ ومننغ عا ننخهع مننغ ذوع  -

 م.2984  دار الامع   برخوت  5الدمصان األكبخ. ط 
 م(ل913هن/322  أبػ بكخ أحسج بغ دمحم  الخالل

 م.1007هن/2418  دار الفارو  الحجيثة  الااهخة  2طالدشة   -
 م( ل2406هن/808   سال الجيغ  الدميرى 

 م.2956الااهخة   –  الحمبا 3حياة الحرػان ال بخى  ط  -
 ل(9335ه/736)  ابغ أيبظ أبػ بكخ بغ عبج ع الدودارى 

 ل دوروتينننا  شننند النننجر وجنننام  الانننخر. النننجرة الدنننشية  ننني أخبنننار الجولنننة اللباسنننية. تحارننن -
 م.2991هن/2423كخا ػلدكي  برخوت  

  م(ل 895هن/181  أحسج بغ داوود  الديشؽري 
األخبار الصػال. تحار ل عبج السشعع عنامخ/ جسنال النجيغ الذنيال. وزارة الثاا نة واإلرشناد  -

 م.2960الاػمي  مرخ  
 م(:9347هـ/748الذهبي، )

  سمدننمة التننخاث العخبننا  2ج  طالعبننخ  ننا خبننخ مننغ دبننخ. تحارنن ل  ننالح الننجيغ السشجنن -
 م.2960ال ػيت  

 م.2984  ال ػيت  1العبخ  ي خبخ مغ دبخ. تحار ل  الح الجيغ السشجج. ط -
  دار 2تننناريخ اإلسنننالم ووفينننات السذننناهرخ واألعنننالم. تحارننن ل بذنننار عنننػاد معنننخوف  ط  -

  م.1003هن /2414الاخع اإلسالما  برخوت  
  مرسدننة 9دمحم نلننيع العخقدػسنني. ط –  األرنننا وط سننرخ أعننالم الشننبال . تحارنن ل شننعر -

 هن.2423الخسالة  برخوت  
سننرخ أعننالم الشننبال  مننغ الصباننة الثالثننة حتننا الصباننة الثانيننة عذننخ مننغ التننابعرغ. السكتبننة  -

 م.1024هن/ 2435العرخية   رجا  برخوت 
 لم(9868هـ/ 666)  دمحم بغ أبا بكخ بغ عبج الاادرالرازى 

 م.2995هن / 2425تحار  ل محسػد خاشخ  مكتبة لبشان  برخوت  مختار الرحاح.  -
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 م(ل938هن/317  اإلمام الحا   شيخ اإلسالم  الرازي 
 م.2951هن/2372  دار ال تاع اإلسالمي  الااهخة  2الجخح والتعجيت. ط -

 لم(2150هن/648   عما بغ عبج ع دمحم بغ أبي الدخور الروحى
فنا . تحارن ل عسناد هنالل  دمحم حدنشي  سنعاد محسنػد  وزارة بماة الطخ ا   ني تناريخ الخم -

 م.2414/1003األوقاف  السجمذ األعما لمذ ػن اإلسالمية  الااهخة  
 :م(2070هن/463  الااوا الخشرج ابؼ الزبير

 م.2959ال ػيت   –الحخا خ والتح . تحار ل دمحم حسرج ع. سمدمة التخاث العخبا  -
 م(ل2012هن/421   دمحم بغ الحدرغ  الدمسي

  دار النخازع  عسنان  2الفتػة. تحار ل إحدنان ذننػن الثنامخع/ دمحم عبنج ع الانجحات  ط -
 م.1002هن/ 2411

 (ل م2266هن/561  أبػ سعرج عبج ال خيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي  الدسعاني  
 م.2998  دار الف خ  برخوت  2األنداع. تحار ل عبج ع عسخ البارودع  ط -
 لم(9834هـ/ 638)  شهاع الجيغ عسخ بغ دمحم لدهرودىا
عنننننػارف السعنننننارف. تحارنننننن ل عبنننننج الحمننننننيع محسنننننػد/ محسننننننػد شنننننخيف  دار السعننننننارف   -

 م. 2993الااهخة 
 م(ل2505هن/922  جالل الجيغ عبج الخحسغ  الديؽطي

 هن.  2403  دار ال ت  العمسية  برخوت  لبشان 2شباات الحفاظ  ط -
  مرسدنننة ال تننن    برنننخوت  3تحارننن ل مرنننصفا عبنننج الانننادر عصنننا  طتننناريخ الخمفنننا .  -

 د.ت.
 م(ل2253هن/548  دمحم بغ عبج ال خيع   الذهرستاني

هنن/ 2312  مصبعنة األزهنخ  الاناهخة  2السمت والشحت. تحار ل دمحم بغ  نتد ع بنجران. ط -
 م.2903
 م(ل2056هن / 448  دمحم بغ هالل  الرابى

سافمننرغ السمحننػضرغ والدنناصات البننادرة مننغ السافمننرغ السحطننػضرغ. الهفننػات الشننادرة مننغ ال -
 هن.2414  السكتبة األزهخية  الااهخة 2تحار ل الاجس لمجراسات والبحػث  ط
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 :م(878هن/165أبػ الفزت  صالح بؼ أحسد بؼ حشبل، 
  دار النجعػة  اإلسننكشجرية  1سنرخة اإلمنام ابنغ حشبنت. تحارن ل  نراد عبنج السنشعع أحسنج. ط -

 هن.2404
 م(ل2437هن/840  دمحم بغ إبخاليع الػزيخ  الرشعاني

  دار البرنننننننننا خ  الاننننننننناهخة  2تنننننننننخجيد أسنننننننننالر  الانننننننننخهن عمنننننننننا أسنننننننننالر  الرػننننننننننان. ط -
 م.1009هن/2430
 م(:983هـ/391)  أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخالطبري 

تننناريخ الصبنننخع السعنننخوف بتننناريخ األمنننع والسمنننػك. تحارننن ل عبنننجأ. عمننني مهشنننا  مرسدنننة  -
 م.2998هن/2428عمسي  برخوت  لبشان األ
 برخوت  د.ت. –تاريخ الصبخى. دار ال ت  العمسية  -

 م(ل 2309هن/709  دمحم بغ عما بغ شباشبا  ابؼ الطقطقي
 م.2890الفخخى  ي اآلداع الدمصانية والجول اإلسالمية. دار السعارف  الااهخة  -

 لم(893هن/180  أبػ الفزت أحسج بغ أبي شاهخ ابؼ طيفؽر
 باجاد  دار الجشان  برخوت  لبشان  د.ت. -

 م(ل2699هن/2222 عبد السمغ بؼ حديؼ السكى  العاصسى،
 .سسو الشجػم العػالا  ا أنبا  األوا ت والتػالا  السكتبة الدمفية  الااهخة  د.ت -

 م(ل944هن/333  دمحم بغ أحسج بغ تسيع  أبؽ العرب التسيسي
  دار العمنننػم  الخيننناض  السسم نننة العخبينننة 2مننني  طالسحنننغ. تحارننن ل عسنننخ سنننميسان العار -

 م.2984هن/2404الدعػدية  
 م(9975هـ/579ابؼ عداكر، عمى بؼ الحدؼ أبؽ القاسػ الذافعي )

تاريخ مجيشة دمذ   تحار ل مح  الجيغ أبػ سعرج عسخ بغ دخامة العسخع  دار الف نخ   -
 م2995برخوت  

 م(ل2678هن/2089ج بغ دمحم    أبػ الفالح عبج الحا أحسالعساد الحشبمى 
 هن.2350شحرات الحه   ي أخبار مغ ذه   مكتبة الاجس  الااهخة    -
شحرات الحه   ي أخبار مغ ذه . تحار ل عبج الاادر األرنا وط / محسػد األرننا وط.  -
 هن.2406  دار ابغ  ثرخ  دمذ   2ط
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 لم(9348ه/749)  ابغ  زت ع أحسج بغ يحراالعسرى 
برنننار  ننني مسالنننظ األمرنننار.  النننػزرا  وال تننناع(. تحارننن ل دمحم عبنننج الانننادر مدنننالظ األ -

  دار زاينننج  اإلمنننارات 2خخيدنننات/ عرنننام مرنننصفا عامنننة/ يػسننن  أحسنننج بشنننا ياسنننرغ. ط
 م.1004هن/2415

 م(ل2284هن/580  دمحم بغ عما بغ دمحم  ابؼ العسراني
األ ننننننا  العخبيننننننة     دار2اإلنبننننننا   نننننني تنننننناريخ الخمفننننننا . تحارنننننن ل قاسننننننع الدننننننامخا ا. ط -

 م.1002هن/2412الااهخة 
 لم(2332هن/731   عساد الجيغ إسساعرت أبؽ الفدا

   السصبعة الحدرشية  مرخ   د.ت.2السخترخ  ي أخبار البذخ  ط -
 م(ل2266هن/561  ابغ أبي يعمي الحشبمي  الفراء

 شباات الحشابمة. تحار ل دمحم حامج الفاي  دار السعخ ة  برخوت  د.ت. -
 م(ل889هن/176  أبػ دمحم عبج ع بغ مدمع  ؼ قتيبةاب
 م.2991  الهر ة السرخية العامة لم تاع مرخ 6السعارف. تحار ل  خوت عكاشة  ط -
 ل (م2070هن/463    أبػ عسخ يػس  بغ عبج عالقرطبي 

  دار ال تنناع العخبنني  برننخوت  2ننن اإلنبننا  عمننا قبا ننت الننخواة. تحارنن ل إبنناليع األبيننارع. ط
 م. 2985هن/2405

 م(ل2061هن/ 454  دمحم بغ سالمة بغ جعفخ  القزاعى
األنبنننا  بأنبننننا  األنبينننا  وتننننػاريخ الخمفننننا  ووالينننات األمننننخا . تحارنننن ل عسنننخ عبننننج الدننننالم  -

 م.2999هن/2410تجمخى. السكتبة العرخية. برخوت  
 م(ل2428هن/ 812  شهاع الجيغ أحسج بغ عمي  القمقذشدي

معالع الخال ة. تحارن ل عبنج الدنتار أحسنج  نخاج. عنالع ال تن   برنخوت  مأ خ اإلنا ة  ي  -
 د.ت.

 م(ل2197هن /697  عما بغ دمحم الباجادى  ابؼ الكازرونى
مخترخ التاريخ مغ أول الدمان إلا مشتها دولة بشا اللباس. تحار ل مرصفا جنػاد   -
 م2970هن/2390. وزارة اإلعالم  مجيخية الثاا ة العامة  سمدمة  ت  التخاث 2ط
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 م(ل2371هن/ 774  إسساعرت بغ عسخ الاخشا  ابؼ كثير
  دار الاننننج العخبنننني  الانننناهخة  2البجايننننة والشهايننننة. تحارنننن ل دمحم عبننننج العدينننند الشجننننار. ط -

 م.2992هن/2421
 البجاية والشهاية  مكتبة السعارف  برخوت  د. ت. -

  م(ل2058هن/450  عمي بغ دمحم بغ حبر   الساوردي
  ال ػينننت  2كنننام الدنننمصانية والػالينننات الجيشينننة. تحارننن ل أحسنننج مبنننارك البانننجادع  طاألح -

 م.2989هن/2409
 م(ل2504هن/909  أبػ السحاسغ يػس  بغ الحدغ بغ عبج الهادع  ابؼ السبرد

بحننننخ الننننجم فننننيسغ ت مننننع فينننن  اإلمننننام أحسننننج بسننننجح أو ذم. تحارنننن ل روحيننننة عبننننج الننننخحسغ  -
 م.2991هن/2423ة  برخوت  لبشان    دار ال ت  العمسي2الدػيفي  ط

  لمجهؽل
العرنننػن والحنننجا    ننني أخبنننار الحانننا  . منننغ خال نننة الػلرنننج بنننغ عبنننج السمنننظ إلنننا خال نننة  -

 السعترع. مكتبة السثشا  باجاد  د.ت.
 م(ل2437هن/840  أحسج بغ يحي الدبرجع  السرتزى 
 م.1027/1028  شباات السعتدلة. تحار ل  امت عػيزة. السكتبة األزهخية. الااهخة -

 م(ل888هن/175ل أحسج بغ دمحم بغ الحجاج السروذي
  دار األورا  الثاافينة  السسم نة 2أخبار الذرػخ وأخالقهع. تحار ل عنامخ حدنغ  نبخع  ط

 م.1027هن/2439العخبية الدعػدية  
 م(ل2342هن/741  جسال الجيغ أبػ الحجاج يػس   السزي 

  مرسدنة الخسنالة  4ل بذنار عنػاد معنخوف  طتهحي  ال سال  ي أسسا  الخجنال. تحارن  -
 م.2985هن/2406برخوت  

 م(ل956هن/345  عما بغ الحدرغ بغ عما  السدعؽدى
مخوج الحه  ومعادن الجػهخ. تحار ل دمحم محا الجيغ عبنج الحسرنج  السكتبنة العرنخية   -

 م.2987هن/ 2407برخوت  
 م(ل2030هن/412  أحسج بغ دمحم بغ يعاػع  ابؼ مدكؽيه

 باجاد  د.ت. –تجارع األمع. مكتبة السثشا  -
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 لم(874هـ/869)  أبػ الحدرغ مدمع بغ الحجاج الاذرخع مدمػ 
 م. 1000هن/2412  دار الدالم  السسم ة العخبية الدعػدية  1 حيد مدمع  ط -

 م(ل2145هن/641  دمحم بغ أبي السكارم الباجادع الحشبمي  ابؼ السعسار
 م.2985  مكتبة السثشا  باجاد  2وهخخون  طالفتػة. تحار ل مرصفا جػاد 

 م(ل2480هن/884  بخهان الجيغ إبخاليع بغ دمحم بغ عبج ع  ابؼ مفمح
السارنننج األرشنننج  ننني ذ نننخ أ نننحاع اإلمنننام أحسنننج. تحارننن ل عبنننج النننخحسغ بنننغ سنننميسان  -

  2  مكتبننننننننننننة الخشننننننننننننج  الخينننننننننننناض  السسم ننننننننننننة العخبيننننننننننننة الدننننننننننننعػدية  ج2العثيسننننننننننننرغ  ط
 م.2990هن/2420

 م(ل 2362هن/763  دمحم الساجسي الحشبمي  ؼ مفمحاب
  دار ال تننننننننن  العمسينننننننننة  برنننننننننخوت  لبشنننننننننان  1األداع الذنننننننننخعية والسنننننننننشد السخعينننننننننة  ط -

 م.1003هن/2414
 م(ل966هن/355  السصهخ بغ شاهخ لسقدسيا
 الااهخة  د. ت. –مكتبة الثاا ة الجيشية البج  والتاريخ.  - 

 ل(م2612ن/ه2032  دمحم  عبج الخ وف  السشاوي 
  دار الف نننخ السعا نننخ  برنننخوت  دمذننن   2التعننناريف  تحارننن ل دمحم رونننػان الجاينننة  ط -

 ه.2420
 لم(9399هـ/799)  دمحم بغ مكخم األ خياا السرخع ابؼ مشعؽر

   دار  ادر  برخوت  د . ت.2لدان العخع  ط  -
 لم(9333هـ/733)  شهاع الجيغ أحسج بغ عبج الػهاع الشؽيري 

  دار ال تنننننننننن  والػ ننننننننننا   الاػميننننننننننة  مرننننننننننخ  3 نننننننننني  شننننننننننػن األدع  طنهايننننننننننة األرع  -
 م.1007هن/2418

 م(ل2759هن/ 2271  حدرغ بغ دمحم   ان حي ا سشة   ابؼ وادران
  2تنناريخ اللباسننررغ . دولننة الخشننرج مننغ بشننا اللبنناس وبشينن  . تحارنن ل مشجننا ال عبنني  ط -

 م.2993دار الاخع اإلسالمي  برخوت  لبشان  
 م(ل2366هن/768  عبج ع بغ أسعج بغ عمي   اليافعي اليسشي

 م.2993هن/2423مخهة الجشان  دار ال تاع االسالمي  الااهخة   -
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 م(ل2118هن/ 616  أبػ عبج ع  ياقؽت الحسؽى 
 معجع البمجان  دار الف خ  برخوت  د. ت. -

  م(ل897هن/184ل أحسج بغ أبا يعاػع بغ جعفخ  اليعقؽبى
هع ومننا يامنن  عمننرهع  نني  ننت عرننخ. تحارنن ل دمحم  سننال الننجيغ عنند مذنناكمة الشنناس لدمننان -

 م.2989  عالع ال ت   الااهخة 2الجيغ  ط
هنن 2423برخوت   –  مرسدة األعمسا 2تاريخ اليعاػبا. تحار ل عبج األمرخ مهشا. ط  -
 م.2993/ 
 برخوت   د.ت. –تاريخ اليعاػبا  دار  ادر  -

 :ثالًثا: السراجع
 سارة خميل:

رون والذننصار  نني العرننخ اللباسيلنذننأتهع ومبنناد هع. جامعننة تننػنذ   ميننة العمننػم الليننا -
اإلندننننانية واإلجتساعيننننة  بحننننث وننننسغ أشنننناال السمتاننننا الننننجولي الخننننامذ حننننػل الحخ ننننات 

 .م1008االجتساعية  ي العالع العخبي اإلسالمي  
 لسميسان الدخيل

 م.1003هن/2413  مرخ   دار األ ا  العخبية2الفػز بالسخاد  ي تاريخ باجاد  ط - 
 عاصػ مراد ظاهر إبراهيػ الراوي:

م( العننخا   مجمننة هداع الفخاهرننجع  829ننن826هننن/104ننن102حخ ننة السصػعننة  نني باننجاد   -
 م.1023  25العجد 

 لعبد الؽهاب خزر الحربى
تػزيننن  العصنننا  عمنننا الجشنننج  ننني  تختنننا  نننجر اإلسنننالم والعهنننج اللباسنننا األول  مجمنننة  - 

العنننجد الثنننانا  ربيننن   –اا نننة واإلعنننالم.دار الذننن ػن الثاافينننة العامنننة  بانننجاد السنننػرد  وزارة الث
 .27م  السجمج  2998هن/2408األول  

 فاروق عسر فؽزى: 
الجشننج األمننػى. دراسننة  نني تصننػر السرسدننة العدننكخية  نني العرننخيغ األمننػى واللباسننا.  -

 م. 2986دار الذرون الثاافية العامة  باجاد  
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 ل فهسي سعد
. 2ة  ي باجاد  ي الاخنرغ الثالث والخاب  لمهجخة. دراسة  ني التناريخ االجتسناعي. طالعام -

 م.2993هن/2423دار السشتخ  العخبي  برخوت  
 لدمحم جابر عبد العال

حخ نننات الذنننيعة الستصنننخ رغ وأ نننخهع  ننني الحيننناة االجتساعينننة واألدبينننة لسنننجن العنننخا  إبنننان  -
 م.2967الااهخة     دار السعخ ة 1العرخ اللباسي األول  ط

 لدمحم الخزري 
  الاننننننننننناهخة 4محاونننننننننننخات  ننننننننننني تننننننننننناريخ األمنننننننننننع اإلسنننننننننننالمية. الجولنننننننننننة اللباسنننننننننننية  ط -

 م.2934هن/2353
 دمحم رجب الشجار:

 م.2982هن/2402حكايات الذصار واللياريغ  ي التخاث العخبي  عالع السعخ ة   -
 دمحم سعيد رضا: 

نننصارل العشننن  السنننجني  ننني ا - لسجتسننن  اللباسننني خنننالل الانننخن الخابننن  حخ نننة الليننناريغ والذ 
  م.1000  أبخيت 20الهجخع  الجدا خ  مجمة اندانيات  العجد 

   لمؽفق سالػ الشؽري 
 م.1005هن/2416العامة  ي باجاد. دراسة تحمرمية. دار ال تاع  باجاد   -

 ولفريد مادلؽنغ: 
شبمينة  لبشنان  حخ ة سهت بغ سالمة الذعبية لمحساية واألمغ ونطنخة أخنخى  ني أ نػل الح-

 م.2993هن/ 2424  10  العجد 5دار االجتهاد لألبحاث والتخجسة والشذخ  مجمج 
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