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فى عهد اخلليفة  ثورات الشام وشبه اجلزيرة العربية وبغداد
 م(148 – 148هـ / 232 -222)   العباسى الواثق

 أ.د.ـ / ثشاء عبج العطيع عبج العديد
 تفيشا األشخاف كمية الجراسات اإلندانية أستاذ التاريخ اإلسالمى السداعج

 جامعة األزىخ
 :لص  امل

شيجت نياية العرخ العباسى األول العجيج مغ الثػرات عمى عيج الخميفة 
م ( والتى تعتبخ فى ٙٗٛ – ٔٗٛىـ / ٕٖٕ – ٕٕٚ)  العباسى الػاثق

حؿيقتيا ثػرات تعبخ عغ العربية اإلقميسية لكل إقميع ، وإن تشػعت األسباب 
الجافعة ليا ، فقج شيجت مجيشة دمذق عاصسة الجولة اإلسالمية عمى العيج 
األمػى ، ثػرة عمى مسثل الحكع العباسى ، الحى اتبع سياسة قػاميا العشف 

الحى أدى إلى تأجج  –قبيمة ؾيذ  –ضج أىع بصػن العخب ىشاك  والبصر
 نار ثػرة انزست إلييا جسػع أىل دمذق .

أما فمدصيغ والتى شيجت حخاكا ضج مسارسات مسثمى الدمصة ، والتى سمكت 
مدمكا ديشيا باألمخ بالسعخوف والشيى عغ السشكخ ضج ما يأتيو الدمصان 

ى ثػرة سياسية ، زادت جسػع السؤيجيغ ومسثميو ، وسخعان ما تحػل األمخ إل
 ليا ، وأصبح األمخ يشحر بدػء العاؾبة .

وبعج انجالع ثػرات الذام انجلعت اضصخابات األعخاب فى شبو الجديخة 
العخبية والتى شسمتيا مغ أقراىا إلى أدناىا ، والتى جاءت تعبيخا عغ رفس 

كى وازدرائو ، سياسة القيخ والطمع مغ الػالة ، وكحا كخه العشرخ التخ 
 والغزب مغ استئثاره بامتيازات الجولة .
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كسا وصل الغزب الجيشى أقراه فى بغجاد ، التى ذاق أىميا مغ عمسائيا 
نقل وفقيائيا وحتى عامتيا الػبال بدبب محشة القػل بخمق القخآن ، وكان 

، وتخبع العشرخ التخكى عمى مشاصب الجولة العاصسة مغ بغجاد إلى سامخاء
و االمتيازات عػامل ساعجت عمى تأجج تمظ الثػرة ، إال أن الرجفة وحيازت

 السحزة كذفت التخصيط لتمظ الثػرة ، ومغ ثع القزاء عمييا .
والحؿيقة أن الخالفة العباسية تسكشت باقتجار مغ القزاء عمى تمظ الثػرات ، 
وميجت األمػر ، إال أن األمخ كان شبييا بػضع الخماد عمى الشيخان ، دون 
اقتراصيا مغ جحورىا ، ؼبات األمخ ميجدا بعرف الخياح التى تػقج ىحه 

 الشيخان ثانية .
 وىػ اليادى إلى سػاء الدبيل وهللا مغ وراء القرج 

عيج  - بغجاد -شبو الجديخة العخبية  -ثػرات الذام :  السفتاحيةالكمسات 
 .م(ٙٗٛ – ٔٗٛىـ / ٕٖٕ -ٕٕٚ)   الخميفة العباسى الػاثق
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Revolutions of the Levant and the Arabian Peninsula and 

Baghdad in the Era of the Abbasid Caliph Al Wathiq  (227-232 

AH - 841 - 846 AD)  

Prepared by 

Dr.  Snaa Abdul Azim Abdul Aziz 

 Assistant Professor of Islamic History Faculty of Humanities – 

Tafahna Al Ashraf Al Azhar University 

Abstract: 

The end of the first Abbasid era witnessed many revolutions during 

the reign of the Abbasid caliph Al Wathiq (227-232 AH - 841-846 

AD). Those revolutions, in fact, reflect the regional prejudices of 

each region, no matter how different were the reasons that led to 

their eruption. Damascus in the Umayyad era witnessed a revolt 

against the representative of the Abbasid government who practiced 

the policy of violence and oppression against one of the most 

important Arab tribes, that is, the tribe of Qais, a matter that led to 

the eruption of a revolution that the people of Damascus mostly 

participated in. 

As for Palestine, which witnessed a movement against the practices 

of the representatives of the Authority, which took a religious 

course in the name of calling for virtues and good deeds and 

forbidding vices, there was a revolt against the sultan and his 

representatives which soon turned into a political revolution whose 

supporters increased in a threatening way warning of bad 

consequences. 

  After the eruption of the Levant revolutions, turmoil of Arab 

Bedouins broke in the entire Arab Peninsula. This came as an 

expression of the rejection of the policy of oppression and injustice 

on the part of the governors, as well as the hatred and contempt of 

the Turkish element, and anger over the monopoly of state 

privileges. 

Religious anger also reached its peak in Baghdad whose people, 

whether scholars, jurists and even common people, have suffered 

greatly and tasted the bitterness resulting from the plight of 

claiming the creation of the holy Koran. Moving the capital from 
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Baghdad to Samarra in addition to the fact that the most important 

positions of the State are exclusively granted to the Turkish 

individuals who enjoyed all privileges were some of the factors that 

helped igniting such revolutions that were later on defeated. 

In fact, the Abbasid Caliphate managed ably to eradicate those 

revolutions and have full control over such matters, but it was like 

putting the ashes on the flames without completely extinguishing 

them and therefore they were threatening to ignite once again at any 

moment by the blowing of the winds of anger.  

Keywords: Revolutions of The Levant - Arabian Peninsula - 

Baghdad - The Reign of the Confident Abbasid Caliph (227-232 Ah 

/ 841-846 AD). 
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ـ ( 846 – 749ىػ / 131 – 231العباسى األكؿ ) شيج العرخ 
، كإف اختمفت تمظ رات التى عبخت عغ معارضة الخالفةالعجيج مغ الثػ 

ف العامل ليا، كاتجاىاتيا كأىجافيا؛ فإالثػرات فى العػامل السحخكة 
ا قج رمت لمشيل مغ السذتخؾ األكبخ بيغ تمظ الثػرات قج تسثل فى أف معطسي

كقج  ع اإلسالمى. ا اإلشاحة بيا مغ زعامة العال، كربسسمصاف الخالفة
العباسي األكؿ تجاه تمظ الثػرات؛ فخمفاء  تبايشت ردكد أفعاؿ خمفاء العرخ

، لستقجمة كالستػسصة مغ ذلظ العرخ اتدسػا بالقػة كالديصخةا الحؿبة
كترجكا بسشتيى الحدع لتمظ الثػرات،  لكػنيع قادة عدكخييغ، كمحاربيغ 

، كبدط األماف جػا عمى رأس قػاتيع لقسع أى تسخدخخ  ظذكي كفاءة؛ لحل
 عمى كافة أرجاء ممكيع .

نياية العرخ العباسى األكؿ  أما الحؿبة قيج البحث كالتى تتشاكؿ 
، ليذ لو اف خميفة أديب  فقج كا ؛(2)ا عرخ الخميفة العباسى الػاثقكتحجيج  

                                      

ىػ ىارون بغ دمحم بغ ىارون الػاثق باهلل ويكشى بأبى جعفخ، وأمو أم ولج رومية  (ٔ)
تدسى قخاشيذ، كان مػلجه سشة ست وتدعيغ ومائة، بػيع بالخالفة صبيحة اليػم الحى 
تػفى ؼيو أبػه، سشة سبع وعذخيغ ومائتيغ، وتػفى بدخ مغ رأى فى ذى الحجة سشة 

تو خسذ سشيغ وتدعة أشيخ، وكانت سشو ستا اثشتيغ وثالثيغ ومائتيغ ، فكانت خالف
وثالثيغ سشة وأربعة أشيخ . اليعقػبى: أحسج بغ أبى يعقػب بغ جعفخ بغ وىب بغ 

م ( تاريخ اليعقػبى، ٜٗٓىـ / ٕٜٕواضح الكاتب العباسى السعخوف باليعقػبى ) ت 
، ٓٗٗم، ص ٖٜٜٔىـ / ٖٔٗٔ، تحقيق عبج األميخ ميشا، ط األولى ، بيخوت، ٕحـ

م ( تاريخ الصبخى، ٕٕٜىـ / ٖٓٔخى : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخى ) ت الصب
يع، ط الخامدة، دار السعارف، مرخ، ٜحـ ىـ / ٖٚٛٔ، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا

، ابغ عبج ربو: أبػ عسخ أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو األنجلدى ) ت ٖٕٔم، ص ٜٚٙٔ
يع دمحم صقخ، ط األولى ، ، مخاجعة وتحقٖم ( العقج الفخيج، مٜٖٜىـ / ٕٖٛ يق إبخـا

، السدعػدى: أبػ الحدغ عمى بغ الحديغ ٜٙٗم، ص ٕٛٓٓىـ / ٜٕٗٔالقاىخة ، 
م ( التشبيو واألشخاف، ترحيح ومخاجعة عبج هللا ٜٚ٘ىـ / ٖٙٗالسدعػدى ) ت 

== 
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== 

، مخوج الحىب ومعادن ٕٖٔم، ص ٖٜٛٔىـ / ٖٚ٘ٔإسساعيل الراوى، بغجاد، 
م، ص ٜٜٛٔقاسع وىب، مشذػرات وزارة الثقافة، دمذق،  ، تقجيع وتعميقٖالجػىخ، ج

م ( تجارب األمع ٖٓٓٔىـ / ٕٔٗ، ابغ مدكػيو: أحسج بغ دمحم بغ يعقػب ) ت ٘ٗٔ
وتعاقب اليسع، اخترار وتقجيع عبج الخحسغ الذيخ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 

الخصيب  ، الخصيب البغجادى: أبػ بكخ أحسج بغ عمىٕٛٙم، ص ٕٚٓٓالقاىخة ، 
، تحقيق ٗٔم ( تاريخ بغجاد أو مجيشة الدالم، حـٕٓٓٔىـ / ٖٙٗالبغجادى) ت 

 ٙٔم، ص ٜٙٙٔىـ / ٖٙٛٔمرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخوت، 
ىـ / ٓٛ٘، ابغ العسخانى: دمحم بغ عمى بغ دمحم السعخوف بابغ العسخانى ) ت  ٚٔ، 

ىـ / ٕٔٗٔحقيق قاسع الدامخائى، القاىخة، م ( األنباء فى تاريخ الخمفاء، تٗٛٔٔ
، ابغ الجػزى : أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمى بغ دمحم بغ الجػزى ٔٔم، ص ٕٔٓٓ

، تحقيق دمحم عبج ٔٔم ( السشتطع فى تاريخ السمػك واألمع، حـٕٓٓٔىـ / ٜٚ٘)ت 
 القادر عصا، مرصفى عبج القادر عصا، مخاجعة: نعيع زرزور ، دار الكتب العمسية،

، األصفيانى: عساد الجيغ أبػ حامج دمحم بغ ٜٔٔم، ص ٕٜٜٔىـ / ٕٔٗٔبيخوت، 
م ( البدتان الجامع لجسيع تػاريخ أىل الدمان، ٕٓٓٔىـ / ٖٜ٘دمحم األصفيانى  ) ت 

، ابغ ٜٚٔتحقيق عسخ عبج الدالم تجمخى، السكتبة العرخية، بيخوت، د.ت، ص 
ىـ / ٖٔٙغ الحديغ األزدى ) ت ضافخ األزدى: أبػ الحدغ عمى بغ مشرػر ضافخ ب

م ( أخبار الجول السشقصعة، يشذخ كاماًل ألول مخة، تحقيق عمى عسخ، ط ٕٙٔٔ
، أبػ البدام : أبػ الخصاب عسخ بغ ٕٔٚم، ص ٕٔٓٓىـ / ٕٕٗٔاألولى، القاىخة، 

أبى عمى حدغ بغ عمى سبط اإلمام أبى البدام الفاشسى السعخوف بحى الشدبيغ دحية 
م ( كتاب الشبخاس فى تاريخ خمفاء بشى العباس، ٖٕٔٔىـ / ٜٕٙوالحديغ ) ت 

م، ٜٙٗٔىـ / ٖ٘ٙٔصححو وعمق عميو عباس العداوى، مصبعة السعارف ، بغجاد، 
ىـ ٗٚٙ، ابغ الداعى: عمى بغ أنجب السعخوف بابغ الداعى البغجادى ) ت ٖٚص 

، مرخ، م ( مخترخ أخبار الخمفاء، ط األولى، السصبعة األميخية ، بػالقٕ٘ٚٔ/ 
، مغمصاى: عالء الجيغ مغمصاى بغ قمشج بغ عبج هللا البكجخى ٓٙىـ، ص ٜٖٓٔ

م( مخترخ تاريخ الخمفاء، تحقيق آسيا كميبان عمى ٖٓٙٔىـ / ٕٙٚالحشفى )ت 
، الدمسانى: أبػ عبج هللا بغ  ٕٓٔم، ص ٕٔٓٓالبارح، ط األولى ، القاىخة ، 

مل فى نطع الجول ، السصبعة م ( رقع الحٕ٘ٚٔىـ / ٗٚٚالخصيب الدمسانى ) ت 
 .  ٕٙىـ، ص ٖٙٔٔالقػمية ، تػنذ، 
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كخية تسكشو العدكخية شيء؛ لحلظ استعاف بعشاصخ عدة باألمػر مغ الجراي
 التخمز مغ أى تسخد . مغ

يغ أسػػػباع سياسػػػية تشػعػػػت األسػػػباع الباعثػػػة عمػػػى تمػػػظ الثػػػػرات بػػػ
، كالحؿيقة أف تمظ البػاعث كانت نتيجػة إجػخاءات تعػػد إلػى كإقميسية كديشية

، كفى أدت إلى إثارة العجيج مغ السذاكل (2)عرخ الخميفة العباسى السعترع
 ؛(3) ) سػامخاء (ىػي مجيشػة  (1)لجشػػده األتػخاؾمقجمتيا بشاء عاصسة ججيجة 

كذلػػظ لمقزػػاء عمػػى ازػػب أىػػالى باػػجاد مػػغ بقػػاء العشرػػخ التخكػػى بػػيغ 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػغ إسػػػػػػػػػػػػػػػػقا  العػػػػػػػػػػػػػػػػػخع مػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  ، فزػػػػػػػػػػػػػػػػػال  (4)ضيػػػػػػػػػػػػػػػػخانييع

                                      

أبػ إسحاق السعترع بغ ىارون الخشيج بغ دمحم السيجى بغ عبج هللا أبي جعفخ  (ٔ)
السشرػر ، بػيع بالخالفة بعج مػت السأمػن بعيج مشو فى رجب سشة ثساني عذخة 

ىسة عالية، إال أنو كان عارًيا ومائتيغ، وأمو أم ولج اسسيا ماردة، كان ذا شجاعة وقػة و 
، شبعة ٘عغ العمع، كانت وفاتو بدخمغ رأى سشة سبع وعذخيغ ومائتيغ، الصبخى ، حـ

، ص ٖ، ابغ عبج ربو: العقج الفخيج، مٕٓٚىـ، ص ٚٓٗٔدار الكتب العمسية، بيخوت، 
، ابغ تغخى بخدى: جسال الجيغ أبػ السحاسغ يػسف بغ تغخى بخدى األتابكى ) ٜٙٗ
م( مػرد المصافة فى مغ ولى الدمصشة والخالفة، تحقيق نبيل دمحم ٜٙٗٔـ / ىٗٚٛت 

 .  ٛٗٔ،  ٚٗٔم ، ص ٜٜٚٔعبج العديد، مصبعة دار الكتب السرخية ، القاىخة ، 
، الصبخى: ٚٚ٘م، ص ٖٜٛٔ، مصبعة بخيل، ليجن، ٕاليعقػبى: تاريخ اليعقػبي، م (ٕ)

 .  ٖٕٔ، ص ٘تاريخ الصبخى، حـ 
، ومشيا إلى سخ مغ رأى، وكان بيا ديخ ٕٕٓع إلى القاشػل فى سشة خخج السعتر (ٖ)

لمشرارى فاشتخى األرض وبشاىا قرػًرا لمقػاد والكتاب وسساىا بأسسائيع. اليعقػبى، 
.  وسامخاء ٖٕٔ، ص ٘، الصبخى : تاريخ الصبخى، حـٚٚ٘، ص  ٕتاريخ اليعقػبى، م

ى شخقى دجمة، وقج خخبت، لغة فى سخ مغ رأى، وىى مجيشة بيغ بغجاد وتكخيت عم
بشاىا السعترع لسا ضاقت بغجاد عمى عداكخه. ياقػت الحسػى: شياب الجيغ أبػ 

م( معجع ٕٕٛٔىـ/ ٕٙٙعبجهللا ياقػت بغ عبج هللا الحسػى الخومى البغجادى )ت 
 .  ٖٛٔ، ٖٚٔم، ص ٜٚٚٔىـ / ٜٖٚٔ، دار صادر، بيخوت، ٖالبمجان، م

 . ٖٕٔ، ٕٕٔ ، ص٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٗ)
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كنقػل امتيػازاتيع لمعشرػخ التخكػى الػحى أصػبب بسثابػة القػػة  (2)ديػاف العصاء
 . (1)الزاربة التى اعتسج عمييا فى بشياف قػاتو العدكخية

ا كمغ تمظ التخاكسات الدياسية الجيشية التى سار عمييا السعترع اتباع  
كالعسل عمى تصبيق عقائجه ،  ،(4)محىب االعتداؿ تبشيو  (3)ألخيو السأمػف 

سداعجة فى تشفيح تأميغ أعجاد أخخى مغ الجشج األتخاؾ لمتصمب مسا 
دمسيغ أذىاف الس ، فارتبط األتخاؾ فىالتى تبشتيا الجكلة الدياسة الجيشية

 بانصالؽ ثػرات ديشية . ا، ككاف ذلظ نحيخ  كأداة لمقسع بأيجى الخمفاء

مسذ أف بشاء عاصسة ججيجة لألتخاؾ، كنقل مقخ الحكع كندتصيع أف ن
ا مغ مذاعخ الازب ، صشعت مديج  إلييا، كاالمتيازات التى مشحت ليع

                                      

أمخ السعترع بإسقاط مغ فى الجيػان مغ العخب وقصع أعصياتيع.  الكشجى : أبػ عسخ  (ٔ)
م ( كتاب الػالة وكتاب القزاة، صححو ٜٔٙىـ / ٖٓ٘دمحم بغ يػسف الكشجى ) ت 

، السقخيدى: تقى الجيغ ٖٜٔرفغ كدت، دار الكتاب اإلسالمى، القاىخة، د.ت، ص 
م ( السػاعظ واالعتبار ٔٗٗٔىـ / ٘ٗٛر السقخيدى ) ت أحسج بغ عمى بغ عبج القاد

 . ٓٓٔ، مصبعة اآلداب، القاىخة ، د.ت، ص ٕ، حـٔبحكخ الخصط واآلثار، م
 . ٖٕٔ،  ٕٕٔ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٕ)
عبج هللا السأمػن بغ ىارون الخشيج، أمو أم ولج يقال ليا: مخاجل البادغيدية، بػيع لو  (ٖ)

ىـ، اجتسع عميو أبشاء البمجان، ولع يبق أحج ٜٛٔولسا قتل دمحم األميغ سشة ىـ، ٜٙٔسشة 
إال أعصاه شاعتو، تػفى بالبجنػن بيغ لؤلؤة وشخسػس، ودفغ بصخسػس، تػفى عغ 

، ص ٕثسان وأربعيغ سشة، وخالفتو اثشان وعذخون عاًما. اليعقػبى، تاريخ اليعقػبى، م
 .  ٕ٘ٓ، صٜٚٔص  ،٘، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٗٚ٘، ص ٖٛ٘

إحجى الفخق التى افتخقت إلييا األمة، وافتخقت ىى بجورىا إلى عذخيغ فخقة كل فخقة  (ٗ)
تكفخ سائخىا، سسػا بالسعتدلة العتداليع قػل األمة بأسخىا. البغجادى: أبػ مشرػر عبج 

م ( الفخق بيغ الفخق وبيان الفخقة ٖٚٓٔىـ / ٜٕٗالقاىخ بغ شاىخ بغ دمحم ) ت 
مشيع، دراسة وتحقيق دمحم عثسان الخذت، مكتبة ابغ سيشا، القاىخة، د.ت، ص  الشاجية
ٔٓٗ  ،ٔٓ٘  . 
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 ، فزال  متيازاترخ الحى استأثخ بكافة االكالكخاـية كالثػرة عمى ذلظ العش
أكلى لمخالفة العباسية  أكشكت  عغ السعارضة اإلقميسية لباجاد كحاضخة

 .عمى فقج مكانتيا الدياسية

كل تمظ السقجمات تؤكج أف العشرخ التخكى فى ضل احتاللو لسخكد 
ليعبأ  ، لع يكغشاصخ السكػنة لخعايا كجشج الجكلةالرجارة بيغ بؿية الع

مسا  ،ع يفكخ حتى فى تحديغ تمظ العالقةكل، بعالقتو بايخه مغ العشاصخ
 .أدى إلى خمق حالة مغ التحمخ

 (2)"ثػرة الؿيدية"كأكلى الثػرات التى شيجىا عرخ الػاثق 
ذكخ  ظ الثػرة؛ فقجكقج اختمفت السرادر فى تػقيت انجالع تم ،(1)بجمذق

القزاء  ، كلع يتع(3)اليعقػبى كايخه أنيا قامت فى نياية عيج السعترع
أمخاء دمذق فى " ى فى كتابو، ايخ أف الرفجإال فى عيج الػاثق عمييا

                                      

خزعت ؾيذ فى الجاىمية إلمبخاشػرية كشجة مثل باقى ؾبائل وسط شبو الجديخة  (ٔ)
العخبية، ولسا ضيخ الشبى صمى هللا عميو وسمع عادتو، وما لبثت أن خزعت لذخيعة 

عميو وسمع، ثع انزع معطسيا إلى حخكة الخدة، ثع عادوا  اإلسالم عشج وفاتو صمى هللا
مدمسيغ شيبيغ، وشاركػا فى معارك اإلسالم الحاسسة. عبج هللا خػرشيج البخى: الؿبائل 
العخبية فى مرخ فى القخون الثالثة األولى لميجخة، مصبعة الييئة العامة لمكتاب، 

 . ٖٕٔم، ص ٕٜٜٔالقاىخة، 
( دمذق: قربة الذام، سسيت بحلظ ألنيع دمذقػا فى بشائيا؛ أى أسخعػا، فتحيا ٕ)

ىـ، بيا كثيخ مغ مذاىج الرحابة والتابعيغ، ويشدب إلييا كثيخ مغ ٗٔالسدمسػن سشة 
 . ٓٚٗ، ص ٕالعمساء والرمحاء. ياقػت الحسػى، معجع البمجان، حـ

م (، أمخاء ٕٖٙٔىـ / ٗٙٚ( الرفجى: صالح الجيغ خميل بغ أيبظ الرفجى ) ت ٖ)
م، ط الثانية ٜ٘٘ٔدمذق فى اإلسالم، مصبػعات السجسع العمسى العخبى، دمذق، 

 . ٖٔٔم، ص ٖٜٛٔىـ / ٖٓٗٔمديجة مغ التعميق، بيخوت، 
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يحكخ أف ىحه الثػرة انجلعت فى خالفة السأمػف ، كنتج عشيا  "اإلسالـ
 .(2)االعتخاؼ بإمارة ابغ بييذ

ف الثػرة التى انجلعت فى أياـ بػ: أكيسكغ التػفيق بيغ الخكايتيغ 
ىػ  (3)ككاف يحيى بغ صالب بغ بييذ (1)السأمػف كانت لبعس الخػارج

، كلسا استقخت األمػر كتب إليو السأمػف بػاليتو عمى السترجى لحخبو
ى دمذق مغ بشى كل ، كلع تحكخ السرادر رجال  (4)دمذق فمع يدؿ عمييا

 .بييذ فى ىحه الحؿبة إال يحيى بغ صالب بغ بييذ

 كقج جاء فى ذلظ :

بعػػػػػػػػػػػػػػػجما كذػػػػػػػػػػػػػػػفيا كجمػػػػػػػػػػػػػػػى                  ثػػػػػػع ابػػػػػػغ بػػػػػػييذ ليػػػػػػا تػػػػػػػلى                

                                      

، ابغ األثيخ: عد الجيغ أبػ الحدغ عمى ٕٗٗ، ص ٕ، حـ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبىٔ)
ىـ / ٖٓٙبغ أبى الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيبانى ) ت 

م، ص ٕٜٛٔىـ / ٕٓٗٔ، دار بيخوت لمصباعة، ٙم ( الكامل فى التاريخ، حـٕٖٕٔ
ٕ٘ٛ . 

أيام العسيصخ. الرفجى: ( يقرج بو سعيج بغ خالج بغ دمحم الخارج أيام السأمػن بعج ٕ)
 . ٖٔٔأمخاء دمذق، ص 

يحيى بغ صالح بغ بييذ بغ زميل بغ عسخو بغ ىبيخة أبػ الػليج الكالبى، أخػ دمحم  (ٖ)
بغ صالح بغ بييذ، ىػ الحى تػلى حخب سعيج بغ خالج بغ دمحم الخارج أيام السأمػن 

 .  ٖٔٔبعج أبى العسيصخ، الرفجى: أمخاء دمذق، ص 
أبػ القاسع عمى بغ الحدغ بغ ـبة هللا بغ عبج هللا الذافعى السعخوف  ابغ عداكخ: (ٗ)

، دراسة وتحقيق ٖ٘م ( تاريخ مجيشة دمذق، حـ ٚ٘ٔٔىـ / ٔٚ٘بابغ عداكخ ) ت 
، الرفجى: ٕٚ٘محب الجيغ أبى سعيج بغ غخامة العسخى ، دار الفكخ، بيخوت ، ص 

 .  ٖٔٔأمخاء دمذق، ص 
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            قػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػا كدفػػػػػػػػع الخػارجػػػػػػػػا
           كدبػػػػػػػػػخ الحػػػػػػػػػخكع بالذػػػػػػػػػجاعو

حتػػػػػػى إذا مػػػػػػا كذػػػػػػ  العسايػػػػػػة             
 ارى ػػػػػػػككاف فى القخيس ال يج

ككػػػػػػػاف فييػػػػػػػا لمسزػػػػػػػيق فارجػػػػػػػا             
كالكيج فى القتاؿ ما استصاعو  أقخه 

          السػػػػػػػػػػػػػػػأمػف فػػػػػػػػػػػػػػػى الػاليػػػػػػػػػػػػػػػة    
  (2)اراػػػػػػحػػخه سػػػو فى شعػػػػنػػػلك

، قامت بيا قبيمة ة عيج السعترعكقج انجلعت ثػرة أخخى فى نياي
 ، كالحى يعج مغ كجػهساء تمظ الثػرة ابغ بييذ الكالبىكمغ زع .(1)يذؾ

، كربسا اختمط األمخ عمى مغ جعميا ثػرة كاحجة تعػد لعيج ؾيذ كشجعانيع
باسع ابغ بييذ دكف تحجيج لمذخرية؛ فخبسا كاف السأمػف الرتبا  كمييسا 
بغ  ،أك ابغ أخيو دمحم (3)دمحم بغ صالب بغ بييذ يحيى بغ بييذ أك أخاه
، حيث أكردىسا كل مغ الرفجى كابغ عداكخ مغ صالب بغ دمحم بغ صالب 

ثػرة  ا الرتبا  أحجاثس، كرب(4)مذق البارزة فى تمظ اآلكنةشخريات د
حتى ، خاصة كأنو مغ تػلى القزاء عمييا دمذق فى عيج السأمػف باسسو

 .آلت الػالية لو

، كمغ الذخريات البارزة التى ا الثػرة الثانية فيى لقبيمة ؾيذأم 
 .ابغ بييذسانجت تمظ الثػرة 

                                      

 .  ٖٛٔ، ص  ٖٚٔالرفجى: أمخاء دمذق ، ص  (ٔ)
 .  ٕٗٗ، ص  ٕاليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـ (ٕ)
 .  ٕٓٚ، ص  ٖ٘ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ، حـ  (ٖ)
، الرفجى: أمخاء دمذق، ص ٕٛ٘، ص ٖ٘ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، حـ  (ٗ)

م ( مآثخ ٛٔٗٔىـ / ٕٔٛ، القمقذشجى: أبػ العباس أحسج القمقذشجى ) ت ٖٛٔ، ٖٚٔ
، تحقيق عبج الدتار فخاج، عالع الكتب، بيخوت، د.ت، ٔفى معالع الخالفة، حـ اإلنافة
 . ٕٕٙص 
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بعج كفاة  إالمظ الثػرة لع تشجلع كسا تحكخ بعس السرادر الستأخخة أف ت
، رة انجلعت فى أخخيات عيج السعترعكمغ السخجب أف تمظ الثػ  (2)السعترع
مخض  القزاء عمييا إال فى عيج الػاثق، خاصة كأنيا كقعت عشجما كلع يتع

، ككانت تمظ عمتو التى ى السحـخ سشة سبع كعذخيغ كمائتيغالسعترع ف
ف مجة ؛ أى إ(1)نفدو العاـ ربيع األكؿ مغ قج لقى حتفو فى، ك فييامات 

، كسا أف ، أك ربسا جاكزتيا قميال  امخضو حتى كفاتو لع تتجاكز الدتيغ يػم  
يخجب ، كىػ ما االحق   لحلظ سأعخضك  الحخع فى الذاـ قج امتج أمجه  مجى

 .القزاء عمييا فى عيج الػاثق

 (3)قىالسايث الخاف مذق أباكيحكخ عغ سبب ىحه الثػرة أف كالى د
، فسا كاف مشيع إال أف أخحكا خيل صمب مغ الؿيدية خسدة عذخ رجال  

ا فيدمػه، كاستفحل أمخىع، ككثخ فػجو إلييع جيذ   (4)الجكلة مغ السخج
، كبحلظ فيى ثػرة (5)، كزحفػا عمى الػالى بجمذق كحاصخكه بياجسعيع

                                      

 .  ٕٛ٘، ص ٙابغ األثيخ: الكامل، حـ (ٔ)
 . ٕٛٔ،  ص ٔٔ، ابغ الجػزى: السشتطع، حـٕٓٚ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ  (ٕ)
يع بغ سابق أبػ السغيث الخافقى، وقيل: األفخيقى،  (ٖ) تػلى دمذق مغ قبل مػسى بغ إبخـا

م، ٜٜٚٔىـ / ٛٔٗٔ، ٓٙالسعترع فى خالفتو. ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق،حـ
 . ٘ٓٔ، الرفجى: أمخاء دمذق فى اإلسالم، ص ٖٛٛص 

السخج: أرض واسعة ذات نبات ومخعى لمجواب. السعجع الػسيط: ط الخابعة، مكتبة  (ٗ)
 . ٔٙٛم، ص ٕٗٓٓىـ / ٕ٘ٗٔالذخوق، بإشخاف مجسع المغة العخبية، القاىخة، 

، أبػ الفجا: عساد الجيغ إسساعيل بغ دمحم بغ ٕٛ٘، ص ٙابغ األثيخ: الكامل، حـ (٘)
م ( تاريخ أبى الفجا السخترخ فى ٖٖٔٔىـ / ٕٖٚعسخ السعخوف بأبى الفجا ) ت 

: شياب ، الشػيخى ٖ٘( مكتبة الستشبى ، القاىخة ، د.ت، ص  ٕ – ٔأخبار البذخ، ) 
م ( نياية األرب فى فشػن ٖٖٔٔىـ / ٕٖٚالجيغ أحسج بغ عبج الػىاب الشػيخى ) ت 

== 
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، سانجىا ابغ بييذ الكالبى، كمسغ مؿيدية انخخ  فييا كافة أىل دمذقل
يخد ذكخ لدبب ، حيث لع ليحه الثػرة ضمع كاستبجاد الػالىككاف السحخؾ 

بسا لجيو  ، كلسا استفحل أمخ ىحه الثػرة عجد الػالىصمبو ليؤالء الخجاؿ
سا كاف مشو إال مغ قػات عغ كبب جساحيا؛ كذلظ لكثخة مؤيجييا؛ ف

 .االستشجاد بالخميفة

ق انجلعت ثػرة الحى ثارت ؼيو الؿيدية بجمذ نفدو التػقيت كفى
كيعخؼ بأبى  (1)ار رجل بيا يقاؿ لو تسيع المخسىحيث ث (2)أخخى بفمدصيغ

                                                                                                                         
== 

م، ٕٚٓٓىـ / ٕٛٗٔ، مصبعة دار الكتب والػثائق القػمية، القاىخة، ٖ، طٕٕاألدب، حـ
، الحىبى: الحافظ شسذ الجيغ أبػ عبيج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثسان الحىبى ٕٕٙص 
، تحقيق وضبط أبي ىاجخ دمحم ٔفى خبخ مغ غبخ، حـ م ( العبخٖٗٚٔىـ / ٛٗٚ) ت 

،الرفجى: أمخاء دمذق ٕٖٔالبديػنى زغمػل، دار الكتب العمسية، بيخوت، د.ت، ص 
،ابغ العساد:شياب الجيغ أبػ الفالح بغ عبج الحي بغ أحسج بغ ٕٖٔفى اإلسالم، ص 

خبار مغ م( شحرات الحىب فى أٛٚٙٔىـ / ٜٛٓٔدمحم العدكخى الحشبمى الجمذقى )ت 
، إشخاف وتحقيق وتعميق عبج القادر أرناؤوط، ودمحم أرناؤوط، ط األولى، ٖذىب، حـ

 .  ٕٔٔم، ص ٜٛٛٔىـ / ٛٓٗٔمصبعة ابغ كثيخ، بيخوت، 
فمدصيغ:آخخ كػر الذام مغ ناحية مرخ، قربتيا بيت السقجس،وسسيت بفمدصيغ بغ  (ٔ)

، ٗسػى : معجع البمجان، حـ سام بغ إرم بغ سام بغ نػح ، وقيل غيخ ذلظ . ياقػت الح
 .ٕ٘ٚ، ٕٗٚص 

( المخسى:ىحه الشدبة إلى لخع وجحام، وىسا قبيمتان مغ اليسغ ندلتا إلى الذام. ٕ)
م ( ٙٙٔٔىـ / ٕٙ٘الدسعانى:أبػ سعج عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التيسى ) ت 

ىـ / ٓٓٗٔ، تحقيق عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسى اليسانى، القاىخة،  ٔٔاألنداب، حـ 
 .ٛٔم، ص ٜٓٛٔ
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فى سشة سبع كعذخيغ ، كانت ىحه الثػرة كيمقب بالسبخقع اليسانى (2)حخع
، كسبب ثػرتو عمى الدمصاف أف نفدو تػقيت ثػرة الؿيدية كمائتيغ في

كفييا إما زكجتو  ،الشدكؿ فى داره كىػ اائب عشيابعس جشج الػالى أراد 
كإما أختو، فسانعتو ذلظ؛ فزخبيا بدػ  معو، فاتقتو بحراعيا، فأصاع 

بكت كشكت إليو ما حخع إلى مشدلو ، فمسا رجع أبػ الدػ  ذراعيا فأثخ فييا
فأخح أبػ حخع  أرتو األثخ الحى بحراعيا مغ ضخبو؛، ك فعل بيا الجشجى

كألبذ كجيو ، ثع ىخع كمذى إلى الجشجى فزخبو حتى قتمو سيفو،
ا فيخاه الخائى كى إليو متبخقع  كى ال يطيخ، ؼيقعج عمى الجبل الحى آ  (1)ابخقع  

األمخ بالسعخكؼ كالشيى عغ السشكخ، كيحكخ ؼيأتيو فيحكخه كيحخضو عمى 
و قـػ ، فسا زاؿ ذلظ دأبو حتى استجاع لالدمصاف، كما يأتى الشاس كيعيبو

كثخ جسعو  ، فمساتمظ الشاحية، كأىل القخى، ككاف يدعع أنو أمػى  مغ حخاثى
استجاع لو ، فػتات مغ تمظ الشاحيةي، دعا أىل البكأتباعو مغ ىحه الصبقة

كىػ ما يخجب  -مشيع جساعة مغ رؤسائيع، مشيع رجل يقاؿ لو ابغ بييذ
آخخاف مغ أىل كرجالف  -انزساـ ابغ بييذ لو فى ثػرتو ضج الدمصاف

 .(3)، كىػ عميل عمتو التى مات فييااترل الخبخ بالسعترعدمذق، ف

                                      

 .ٜٕ٘، ص ٙ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٔ)
 . ٔ٘البخقع: ىػ قشاع الشداء والجواب. السعجع الػسيط، ص  (ٕ)
، ط \٘، الصبخى: تاريخ األمع والسمػك، حـٕٗٗ، ص ٕاليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـ (ٖ)

، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـ ٜٕٙىـ، ص ٚٓٗٔ دار الكتب العمسية، بيخوت،
ٕٕٙ . 
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 (2)قائجه رجاء بغ أيػع الحزارى  -كقيل الػاثق -كجو السعترع 
، كالؿيدية (1)خاف، كندؿ بجيخ متػجو إلى دمذق أكال  ، فلتمظ الثػرات

، فأبػا إال أف الجساعةك ، كأرسل إلييع يشاشجىع الصاعة بالسخج، فآثخ الدمع
ايث الخافقى، فأنحرىع القتاؿ يـػ اإلثشيغ، ثع كبديع يـػ األحج، يعدؿ أبػ الس

، ا كخسدسائة، ككضع الديف فييع حتى قتل ألف  كقج تفخقػا لبعس حػائجيع
 . (3)، ثع صمب أمخ دمذق بعج ذلظكسا قتمػا الربياف كجخحػا الشداء

 مل األساسى السحخؾ ليا ىػ ضمعيتزب مغ أحجاث تمظ الثػرة أف العا
، كقج لع يخد سبب لسا ألحقو بأىل دمذق ، كالحىكاستبجادهالعباسى الػالى 

اد ىائمة انزست إلى عبخ أىالى دمذق عغ ازبيع عمى الػالى بأعج
جرجة أعجدت الػالى عغ الترجى ليا، بل عجد عغ ، لجسػع الؿيدية
 .ا ىشاؾ، كضل محاصخ  حساية نفدو

ع لمصااة مغ يسكغ أف نمسذ أف تمظ الثػرة لع تكغ لمتعبيخ عغ لفطي
بل تجاكزت ذلظ إلى التعبيخ عغ الشدعة اإلقميسية لجمذق الحى فقج  ،الػالة

عغ الشيل مغ  ، فزال  ألقاليع مشح نقل مقخ الخالفة مشوتقجمتو عمى بؿية ا

                                      

رجاء بغ أيػب الحزارى، مغ قادة السعترع والػاثق، وقيل إن الحزارى ندبة إلى  (ٔ)
 .ٜ٘ٔ، ص ٗحزار جج أبى مػسى األشعخى وآل بيتو. الدسعانى: األنداب، حـ

الدعفخان،  ديخ مخان: ىحا الجيخ بالقخب مغ دمذق، عمى تل مذخف عمى مدارع (ٕ)
بان كثيخة. ياقػت الحسػى: معجع  ورياض حدشة، وبشاؤه بالجز، وىػ ديخ كبيخ ؼيو ـر

 . ٖٗ٘، ٖٖ٘، ص ٕالبمجان، حـ
(، ص  ٕ – ٔ، أبػ الفجا: السخترخ، ) ٕٗٗ، ص ٕاليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـ (ٖ)

 ٔخبخ مغ غبخ، حـ ، الحىبى: العبخ فىٕٕٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖ٘
 . ٕٔٔ، ص ٖ، ابغ العساد الحشبمى: شحرات الحىب، مٕٖٔ، ص 



 

 

0052 

، كىػ ما بجأ ا عغ الدمصة السخكديةكالخغبة فى إدارة اإلقميع بعيج  الدمصة، 
، يذ مغ عيج السأمػف فحدبلخالفة ليطيخ برػرة ممسػسة فى أرجاء ا

 . (2)بل مغ عيج الخشيج

ثػرة دكافع عسمت عمى انجفاعيا ليحه الكنخمز مغ ذلظ أنو كاف 
 امسا لحق بيا تبقى تعبيخ   ا، ككثيخ  ف ىحه الثػرة مزافة إلى ما سبقياأ ايخ

ا ، جخي  اليػية القجيسة، كاالعتجاد بالعشرخ العخبىعغ الخغبة فى العػدة إلى 
، التخكى أك ايخه، كرفس تسييد العشرخ فى العيج األمػى  افعمى ما ك

فى كثخة تسثيل العشرخ التخكى فى الحاميات  ا كماثال  كالحى أصبب كاضح  
، كليذ أدؿ عمى ذلظ مغ ثػرة نرخ بغ شبث (1)العدكخية لألقاليع

 .(4)فى حمب (3)العقيمى

                                      

ىػ أبػ جعفخ ىارون الخشيج بغ السيجى ، ولج بالخى فى سشة ثسان وأربعيغ ومائة،  (ٔ)
عشجما تػفى أخػه اليادى بعيداباذا صمى عميو، وسار إلى مجيشة الدالم، سشة سبعيغ 

عبج هللا السأمػن،  زمغ خالفة واسصة العقج لمجولة ومائة، وفى تمظ الميمة ولج ابشو 
العباسية فى مججىا، حج ثسانى حجج وغدا ثسانى غدوات، كانت خالفتو ثالثا 
وعذخيغ سشة، تػفى بقخية سشاباذ سشة ثالث وتدعيغ ومائة، وعسخه نحػ أربع وأربعيغ 

 . ٜٜٕسشة. السدعػدى: التشبيو واإلشخاف، ص 
 . ٜٕٙ، ص ٘ى، حـ الصبخى: تاريخ الصبخ  (ٕ)
كان السأمػن قج ولى عبج هللا بغ شاىخ الجديخة والذام ومرخ، وأمخه لسحاربة  (ٖ)

ىـ، فػاقع نرخ بغ شبث العقيمى الستغمب بكيدػم شسال ٕٗٓالستغمبيغ بيا فى سشة 
حمب، والحى خخج ثائًخا لألميغ ولمعشرخ العخبى، وانزست إليو جسػع كثيخة. الصبخى، 

 .ٜٕٓ، ص ٗٙٔ، ص ٖ٘ٔ، ص ٘حـ
حمب: بمجة عطيسة ذات قمعة مختفعة، وبيغ حمب وقشدخيغ اثشا عذخ مياًل، وبيشيا  (ٗ)

وبيغ معخة الشعسان، ستة وثالثػن مياًل، وىى مغ قػاعج الذام العطام، وىى مفتاح 
== 
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كبعج قزاء رجاء بغ أيػع الحزارى عمى ثػرة الؿيدية فى دمذق 
عغ  كالـ، كقبل أف نخػض فى التجو إلى فمدصيغ حيث جسػع السبخقعا

غ عخض مجسػعة مغ التداؤالت أحجاث القزاء عمى تمظ الثػرة البج م
 :حػليا

ا جى نداء السبخقع سبب  ىل كاف اعتجاء بعس جشج الػالى عمى إح -
بانزساـ تمظ الجسػع  ، ككؽيال  ـػ بثػرة ضج الخالفةقيا ألف كاؼي  

 ؟الافيخة إليو

ايخ الصخيقة التى ندؿ بيا بعس الجشػد إلى دار السبخقع ب -
ا أراد س، أك رباستئحاف، تػحى بأنو كاف يبحث عغ شيء معيغ

 حتى ال يفمت مشو. هحخع فى دار  مبااتة أبي

دتبعج أف يكػف ألبى حخع كإذا كاف األمخ كسا سبق فسغ ايخ الس -
ى دخػؿ لى سمػؾ ذلظ الدبيل فدعا جشج الػالى إ ىحا تحخؾ ثػري 

 .داره

حخع فى عسل ثػرى ضج الدمصة أنو إذا  كما يؤكج لشا ضمػع أبي -
فمساذا  ؛كاف قج تع االعتجاء عمى بعس ندائو مغ قبل جشج الػالى

  (2)؟لع يكت  بقتل ذلظ الجشجى

                                                                                                                         
== 

. أبػ الفجا: ٕٗٛ -ٕٕٛ، ص ٕالذام مغ الذسال. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ
،  ٕٙٙم، صٓٗٛٔح ريشػد، وماك كخكيغ ديدالن، باريذ، تقػيع البمجان، ترحي

ٕٙٚ . 
 . ٜٕٙ، ص  ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٔ)
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ية ا مغ جشج الحاميات العدكخ كإذا أضفشا إلى كل ما سبق أف كثيخ   -
، كأف الشفػذ التخكى بجأ يتعاضع فى األقاليع مغ العشرخ التخكى

فة ألدركشا ازب ا عغ حاضخة الخالحتى فى الػاليات بعيج  
 .العشاصخ العخبية، كالخغبة فى تحخكيا نحػ الثػرة

ج العجة لمؿياـ بثػرة ضج الخالفة، حخع السبخقع كاف يع يبجك أف أبا
 (2)ف تسثل فى بجاية األمخ بالترجى لألمخ بالسعخكؼ كالشيى عغ السشكخكإ

، قػى رة عارمةكىحا االعتجاء مغ قبل جشج الحامية ايخ مداره إلى ثػ 
 .عمييا كثخة الجسػع التى انزست لوعدمو 

ا فى تعؿبو مغ سبب  بق يتزب أف تحخكات السبخقع كانت كمغ كل ما س   
عغ الصخيقة التى دخمػا بيا داره، كاالعتجاء عمى  ، فزال  قبل رجاؿ الحامية

: إذا كاف أبػ حخع صحة ما سقتو أشخح تداؤال ميّسا مىكلمتأكيج ع حخمو.
، كيف تسكغ مغ كدب تأييج عاديا ثع االعتجاء عمى حخمو السبخقع رجال  

، كتعجى الؿبائل حتى عطع أمخهجسيع العشاصخ التى انزست لو مغ مختم  
ث معو كؽيال ج، ىل كاف ما ح، ليذ ذلظ فحدب(1)فمدصيغ إلى األردف
 . (3)معو حتى المحطات األخيخة مغ تمظ الثػرةببقاء تمظ العشاصخ 

                                      

 . ٜٕٙ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٔ)
إحجى مجن الذام، سسيت باألردن بغ سام بغ نػح، وىى مغ أجشاد الذام الخسدة،  (ٕ)

خالفة عسخ بغ الخصاب، فديخ إلييع أبػ  افتتحيا شخحبيل بغ حدشة عشػة، ونقزػا فى
عبيجة عسخو بغ العاص، فافتتحيا، ويشدب إلييا جساعة مغ العمساء. ياقػت الحسػى: 

 . ٜٗ، أبػ الفجا، تقػيع البمجان، ص ٛٗٔ، ص ٔمعجع البمجان، حـ
 . ٜٕٙ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٖ)
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دمصاف كمسثميو مغ حخع السبخقع ضج ال فإف ثػرة أبي كعمى ذلظ
لألمخ  ػف مغ أفعاؿ معيبة كانت مجخد ترجّ  ، كما يأتالجشػد األتخاؾ

بالسعخكؼ كالشيى عغ السشكخ، كتصػرت إلى ثػرة، سخعاف ما تزخست 
ذلظ لسا كاف مغ ادعائو أنو ، ك ككثخت جسػعيا، كانزع العجيج إلييا

مظ الجسػع فى التعبيخ عغ قػميتيا، ، كىػ ما يجلل عمى رغبة ت(2)أمػى 
عمو يفمب فى تحقيق ما يحمسػف  ، فانزسػا إليوكاستعادة مججىا الدال 

 .بو

ف بعس زعساء أف تمظ الثػرة قج عطع صيتيا حتى إكاألكثخ مغ ذلظ 
، كبعس فى ابغ بييذانزسػا إلييا مسثميغ الؿيدية فى دمذق قج 

 .ع مغ التعاكف بيغ ىاتيغ الثػرتيغ، كىػ ما يجلل عمى كجػد نػ (1)أتباعو

لحزارى ، فقج كرد أف رجاء  بغ أيػع اأما القزاء عمى ثػرة السبخقع
ار إليو كججه فى جسع عطيع يبمغ ، فمسا صخخج إليو فى أل  مغ الجشج

لسا كججه مغ تفاكت ؛ (3)، كشاكلومائة أل ، فكخه مػاقعتو كعدكخ بسحاذاتو
 .احب لو، كجسػع السبخقعبيغ الجشج السر

ا بشاه عمى شبيعة تكػيغ ا عدكخيِّ كيبجك أف الحزارى قج كضع تكتيك  
، معطع السشزسيغ لو مغ حخاثى األرضقػات السبخقع بعجما تبيغ لو أف 

سيجاف بحمػؿ مػسع الحخث كأف تمظ الجسػع ستزصخ إلى تخكو فى ال
مػاقعتو كعدكخ سفخت األحجاث عغ ذلظ التػقع " فكخه ، كقج أكالدراعة

                                      

 . ٜٕٙ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٔ)
 . ٜٕٙ، ص ٘بخى: تاريخ الصبخى، حـالص (ٕ)
 .ٜٕٙ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٖ)
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كشاكلو حتى كاف أكؿ عسارة الشاس األرضيغ كحخاثتيع كانرخؼ  بسحاذاتو
ما كاف مغ الحخاثيغ مع أبى حخع إلى الحخاثة كأرباع األرضيغ إلى 

 .(2)كبقى أبػ حخع فى نفخ زىاء أل  أك ألفيغ " ،أراضييع

ء بغ أيػع عغ خبخة كبيخة فى كعشجما التقى العدكخاف أفرب رجا
: " ما أرى ع ذلظ الثائخ فتسكغ مغ الطفخ بو، حيث قاؿ ألصحابوالتعامل م

طيخ ألصحابو مغ نفدو بعس ، كأنو سيلو فخكسية ايخه فى عدكخه رجال  
، فسا لبث أف حسل ا عميو. ككاف األمخ كسا قاؿ رجاء، فال تعجمػ ما عشجه

فأفخجػا لو حتى  ،فخجػا لوأ مى عدكخ رجاء فقاؿ رجاء ألصحابو:ع
، فأمخ رجاء أصحابو أف يفخجػا لو حتى جاكزىع اراجع   ثع كخّ  ،جاكزىع

ا ، رفع  استعخاض مغ السبخقع أماـ مؤيجيو كىحا بسثابة (1)كرجع إلى عدكخه "
 .ا لخكح الذجاعة فييع، كبثِّ ليسيع

ع رجاء تكخار األمخ فقاؿ ألصحابو: " إنو سيحسل عميكع مخة كتػق
، ففعل السبخقع لػا بيشو كبيغ ذلظفإذا أراد الخجػع حػ  ،فأفخجػا لو ،أخخى 
ا راجع   ، ثع كخّ ، فأفخجػا لو حتى جاكزىعفحسل عمى أصحاع رجاء ،ذلظ

كبيحا تتامب الخبخة العدكخية البغ  (3)فأحاشػا بو فأخحكه فأندلػه عغ دابتو "
أرقت  ثػرة التى، كتشتيى تمظ الأيػع الحزارى عمى السبخقع كجسػعو

 .الخالفة العباسية

                                      

 .ٜٕٙ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ  (ٔ)
 .ٜٕٙ، ص ٘(الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
، ٜٕ٘، ص ٙ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٕٓٚ، ٜٕٙ، ص ٘(الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٖ)

 .ٕٕٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ
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كأثشاء مصاكلة الحزارى لمسبخقع كانتطار الػقت السشاسب لالشتباؾ 
، فأخح الحزارى ىحا الخسػؿ كقيجه امعو كاف الخميفة قج أرسل إليو مدتحثِّ 

، كىػ ما أثار ازب (2)إلى أف كاف مغ أمخ السبخقع ما كاف ثع أشمقو
الحزارى بيغ  مثل، فمسا ػلوعميو، كعدلو عغ مشربو لسا فعل بخسالخميفة 

أرسمتشى فى أل  يجى الخميفة قاؿ لو : يا أميخ السؤمشيغ جعمشى هللا فجاؾ 
، كلكشى رأيت إلى جسػع افيخة، كإذا اشتبكت معيع ىمكت كمغ معى

، كاف ما تػقعت ، كقجف أنتطخ حتى يقل جسعو كيزع  أمخهاألصػع أ
 .(1)خى إياهكانتيى األمخ بأس

بالؿبس عمى الؿيدية بجمذق كالسبخقع بفمدصيغ كقج انتيت ثػرة  
 .(3)، كإيجاعيسا السصبق فى سامخاءزعساء ىاتيغ الثػرتيغ

عمى ثػرتى الؿيدية كيسكغ أف ندتشتج عجة أمػر مغ خالؿ القزاء 
 :كالسبخقع مشيا

 لثػرتيغ أك قادتيسا لع يدفخ عغ شيءأف التعاكف بيغ ىاتيغ ا -
ى تكفل ليسا مجابية قػات التمغ األمػر التخصيصية كالتشطيسية 

 .الخالفة

                                      

 . ٕٓٚ، ص ٘الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٔ)
 . ٕٓٚ، ص ٘( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
، ٜٕ٘، ص ٙ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٕٓٚ، ص ٘( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ٖ)

 .ٕٕٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية اإلرب، حـ 
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لع يفكخ قادة ىحه الثػرات فى تػسيع مشاشق نفػذىع بزع مشاشق  -
، بعج تثبيت أقجاميع فى أماكغ أخخى إلى السشاشق التى ثاركا بيا

 االنصالؽ .

ا كبيخة مغ الجشػد ضست أعجاد   قػات رجاء بغ أيػع الحزارى  أف -
تمظ  –القائع بتمظ الثػرات األتخاؾ السكخكىيغ مغ العشرخ العخبى 

ا بمات كقتمػا جسػع   –تػلت القزاء عمى ثػرة الؿيدية  القػات
، مخ إلى قتل الربياف كجخح الشداء، كتجاكز األا كخسدسائةألف  

ستطيخ كىػ أمخ بال شظ سيؤدى إلى حالة مغ التحمخ كالازب 
قزاء عمى ، كإف كاف ضاىخ األمخ الآثارىا عمى الداحة بعج حيغ

 .ة كصالح أمػر دمذقالثػر 

كإذا كاف األمخ كسا سبق فإف رجاء بغ أيػع الحزارى لع يدتفج  -
، كأف قع كأسباع انجالعيا كما نتج عشياا مغ ثػرة السبخ شيئ  

، ككاف نجالع تمظ الثػرةلى االتعجى عمى بعس حخيسو أدى إ
 .جشػده عغ التعخض لمشداء كالربيافكف  بخجاء ريجج

ج خخجت بجرس عطيع العباسية يجب أف تكػف قكالحؿيقة أف الخالفة 
القسع ، أىسيا اليقطة لحلظ اإلقميع الحى ال يقخ سياسة مغ تمظ الثػرات

، كمغ ىشا رأيشا تخبع خسدة مغ الػالة عمى كالبصر التى يتبعيا الػالة
، ذق فى عيج الػاثق بعج تمظ الثػرة، كلسجة خسذ سشػاتعخش كالية دم

، كىع عمى التختيب مػسى بغ إبخاـيع (2)كذلظ بسعجؿ سشة لكل كاؿ

                                      

، ٓٔ، ص ٜٗ، صٕٚ، ص ٖٓ، ص ٜٕ( الرفجى: أمخاء دمذق فى اإلسالم، ص ٔ)
 .٘ٓٔص 
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 (1)، كإسحاؽ بغ يحيى الختمىالحى شيج عيجه ثػرة الؿيدية (2)الخافقى
كمالظ بغ  (5)كعبج الخحسغ بغ حبيب (4)، كمدمع بغ دمحم(3)كأششاس التخكى

قرخ السجى الدمشى لسجة ، كلع يدجل عغ ىؤالء الػالة سػى (6)شػؽ 
                                      

، الرفجى: أمخاء دمذق، ص ٖٛٛ، ص ٓٙ( ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، حـ ٔ)
ٔٓ٘. 

مغ قبل السعترع  –أى دمذق  –( إسحاق بغ يحيى بغ معاذ بغ مدمع الختمى، ولييإ)
فى خالفة السأمػن، ثع ولييا مخة أخخى فى خالفة الػاثق. ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة 

 . ٜٕأمخاء دمذق، ص ، الرفجى: ٖٓ، ص ٕٖٓ، ص ٛدمذق، حـ 
( قائج مذيػر قجم حمب صحبة السأمػن إلى حرغ سشجس غازًيا، فأتاه بخئيدو، وكان ٖ)

عمى مقجمة السعترع حيغ فتح عسػرية، واله الػاثق الجديخة والذام جسيعو ومرخ 
ىـ ، ألبدو الػاثق وشاحيغ، وكان ٕٕٛوالسغخب، فتػجو إلى واليتو فى رمزان سشة 

إذا سكخ عخبج، وكانت امخأتو غالبة عميو، وكان يخافيا خػًفا شجيًجا، مات سشة  أششاس
، ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة ٕٗٔ، ص ٜثالثيغ ومائتيغ. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ

 .ٖٙٔ، ص ٜدمذق، حـ
( مدمع بغ دمحم أبػ صالح السمقب أبا الرالحات، ولى دمذق ثع تػلى أصبيان بعجىا. ٗ)

، ٛٔٔم، ص ٜٜٚٔىـ / ٛٔٗٔ، شبع سشة ٛ٘ريخ مجيشة دمذق، حـ ابغ عداكخ: تا
 . ٕٗٛ، ص ٔ، الرفجى: تحفة ذوى األلباب، قٜٔٔص 

فى أيام الػاثق  وأضيخ العربية  –أى دمذق  –( عبج الخحسغ بغ حبيب القخشى، ولييا٘)
ىـ / ٙٔٗٔ، شبع سشة ٖٗبيا؛ فُعدل مشيا. ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، حـ 

، ٔ، تحقة ذوى األلباب، قٕٚ، الرفجى: أمخاء دمذق، ص ٕٚٛم، ص ٜٜٙٔ
م، ص ٜٜٔٔتحقيق إحدان بغ ستخخمػصى؛ زىيخ حسيج ابغ الرسرام، دمذق، 

ٕٛٙ . 
مالظ بغ شػق ولى إمخة األردن فى أيام الػاثق، كسا ولى إمخة دمذق، وأمخه الستػكل عمييا ثع ( ٙ)

-ٕٙٗ، ص ٙ٘م، حـ ٜٜٚٔىـ / ٛٔٗٔعدلو. ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، شبع سشة 
 .ٕٚٛ، ص ٔ، تحفة ذوى األلباب، قٜٗ، الرفجى: أمخاء دمذق، ص ٙٙٗ



 

 

0002 

أقرتو  (2)اتباع سياسة قػاميا العربية ، كعشجما أقجـ بعزيع عمىكالياتيع
، كبخالؼ ى اضصخابات تشتج عغ ذلظا ألمشع   عغ مشربوالخالفة العباسية 

 ثػرتى الؿيدية كالسبخقع لع يدجل عيج الػاثق القريخ السجى ثػرات أخخى 
 .مغ العشاصخ العخبية ببالد الذاـ

 :العربيةثورات شبه اجلزيرة

ات األعخاع فػى األراضػى الػاثق ثػر  كمغ ثػرات عيج الخميفة العباسى
عمى الشػاس حػػؿ  (1)ففى سشة ثالثيغ كمائتيغ تصاكلت بشػ سميع الحجازية؛

، ردكا األسػػػاؽك ، ك السجيشػػة السشػػػرة، كنػػالػىع بػػاألذى، ثػػع تسػػادكا فػػى اػػييع
، كحّرمػا مغ سمعيا باألسعار التى ارتأكىا، كلع يتػؾف أذاىع عشج ىحا الحج

  (3)انػػػػػػػػػػػػػةألنػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػغ بشػػػػػػػػػػػػػى كشتعخضػػػػػػػػػػػػػػا باإليػػػػػػػػػػػػػحاء  بػػػػػػػػػػػػػل

                                      

( عبج الخحسغ بغ حبيب القخشى، اتبع فى واليتو سياسة قػاميا العربية. ابغ عداكخ: ٔ)
 .ٕٚٛ، ص ٖٗتاريخ مجيشة دمذق، حـ 

تيع عمى الصخيق إلى ( سميع: قبيمة كان ليا مخكد عطيع بيغ أعخاب الحجاز، لديصخ ٕ)
السجيشة ونجج والخميج الفارسى، ثع تفخق بشػ سميع فى البالد بعج غمبة الؿبائل عمييا. 
عبج هللا خػرشيج البخى: الؿبائل العخبية فى مرخ فى القخون الثالثة األولى لميجخة، 

 .ٖٗٔ، ص ٖٖٔم، ص ٕٜٜٔمصابع الييئة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة، 
نقاًل عغ الكشانة التى تػضع فييا الديام، وىع بشػ كشانة بغ عػف بغ عحرة، ( كشانة: ٖ)

كانت مزاربيع عشج بجء اإلسالم فى السشصقة حػل مكة، وتدتسج أىسيتيا مغ أن 
قخيًذا، ومغ ثع الشبى صمى هللا عميو وسمع مشيا. القمقذشجى: أبػ العباس أحسج بغ عمى 

الجسان فى التعخيف بؿبائل عخب الدمان، م ( قالئج ٛٔٗٔىـ / ٕٔٛالقمقذشجى ) ت 
يع اإلبيارى، الشاشخون دار الكتاب العخبى، القاىخة، دار الكتاب  تحقيق وتقجيع إبخـا

 . ٛٗم، ص ٕٜٛٔىـ / ٕٓٗٔالمبشانى، بيخوت، 
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التجػاكزات سميع فػى تمػظ  زعامة بشي، كتػلى (1)عا مشيكقتمػا بعز   (2)كباىمة
، كما كاف مػغ عامػل السجيشػة (3)ية بغ قّصاع الدمسرجل مشيع يقاؿ لو ُعديخ 

 (5)ي إال أف كجػػو حسػػاد بػػغ جخيػػج الصبػػخ  (4)يدمحم صػػالب بػػغ العبػػاس الياشػػس
                                      

( باىمة: باىمة بغ أعرخ، وكانت العخب يدتشكفػن مغ االنتداب إلى باىمة، كأنيا ٔ)
، عبج هللا خػرشيج ٚٙ، ص ٕاف. الدسعانى: األنداب، حـ ليدت ؼيسا بيشيع مغ األشخ 

 . ٕٛٔالبخى: الؿبائل العخبية فى مرخ، ص 
، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى ، حـ ٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٕ)

، ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٓ٘ٔ، ص ٔٔ، ابغ الجػزى: السشتطع، حـٜٕٔ
، ابغ كثيخ: الحافظ عساد الجيغ أبػ الفجا ٖٕٙ، ص ٕٕـ الشػيخى: نياية اإلرب، ح

م ( البجاية والشياية، حـ ٕٖٚٔىـ / ٗٚٚإسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ الجمذقى ) ت 
، تحقيق عبج هللا عبج السحدغ التخكى، دار ىجخ لمصباعة والشذخ، د.ت، ص ٗٔ

م ( ٘ٓٗٔىـ / ٛٓٛ، ابغ خمجون: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجون السغخبى ) ت ٖٙٓ
تاريخ ابغ خمجون السدسى بكتاب العبخ وديػان السبتجأ والخبخ فى أيام العخب والعجع 

، مؤسدة األعمسى لمسصبػعات، ٖوالبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوى الدمصان األكبخ، حـ 
 .ٕٔٚم، ص ٜٔٚٔىـ / ٜٖٔٔبيخوت، 

ج عمى ( عديخة بغ قصاب المبيجي الدمسي مغ زعساء بشي سميع، ورأسيع فى الخخو ٖ)
الخالفة العباسية فى عيج الػاثق بدبب تقجيع العشاصخ األعجسية عمى العخب. 

 . ٓ٘ٔ، ص ٔٔ، ابغ الجػزى: السشتطع، حـ ٜٕٔ، ص ٜالصبخى: تاريخ الصبخى، حـ 
( دمحم بغ صالح العباسي الياشسي، أبػه عع الخمفاء، والستػلى أمخ مخوان بغ دمحم ٗ)

مرخ، تػلى الػاليات لمسشرػر، كسا تػلى أبشاؤه مغ بعجه لخمفاء بشى  األمػى فى
العباس، تسخد عخب الحجاز حػل السجيشة مغ ضمسو. السقخيدى: تقي الجيغ أحسج بغ 

م ( السػاعظ واالعتبار ٕٗٗٔىـ / ٘ٗٛعمى بغ عبج القادر بغ دمحم السقخيدي ) ت 
، مكتبة اآلداب، القاىخة، ٕ، حـٔبحكخ الخصط واآلثار السعخوف بالخصط السقخيدية، م

 . ٛٛد.ت، ص 
( حساد بغ جخيخ الصبخى أحج قادة الجولة العباسية فى عيج الػاثق، وجيو الػاثق إلى ٘)

السجيشة فى مدمحة لئال يتصخقيا األعخاب، كانت عجتيا مائتى فارس، قتل فى معاركو 
 . ٜٕٔ، ص ٜمع بشى سميع سشة ثالثيغ ومائتيغ. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ
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غ األنرػار كايػخىع مػغ قػخير كمػجساعة مغ الجشػػد كالستصػعػة  إلييع فى
مغ أىل السجيشة، فدار إلييع، كالتقى بصالئع سميع، ككاف بشػ سميع كارىيغ 

عمػػى بعػػج ثػػالث  (2)، كدار القتػػاؿ بيػػشيع فػػى مػضػػع يقػػاؿ لػػو الخكيثػػةالقتػػاؿ
سػػػميع كمعيػػع أشػػػيب  ، ككػػاف السػػجد فػػػى شخيقػػو لبشػػيمخاحػػل مػػغ السجيشػػػة

كعديخة بغ قصاع المبيجي مغ بشي لبيج بػغ  (3)يالعػف كعسو سمسة (1)يالعػف
ىػػع القػػادة، كبماػػت عػػجتيع سػػتسائة كخسدػػيغ، ككػػاف  ، ككػػاف ىػػؤالءسػػميع

ػػمػػجدىع خسدػػسائة  ، كاقتتمػػػا بالخكيثػػة قتػػاال  (4)ا، كخػػيميع مائػػة كخسدػػيغ فخس 
حسػاد كأصػحابو، كمعيػع ، كثبػت فانيـد سػػداف أىػل السجيشػة بالشػاس، امخيخ  

، كجسع كبيخ مغ قػخير (5)أصحابو، حتى قتل حساد كعامة قخير كاألنرار

                                      

( الخويثة: ترغيخ روثة واحجة روث الجواب، أو روثة األنف وىػ شخفو، وىى جبال مغ ٔ)
أرض بشى سميع فييا قشة خذشاء، وسسيت بحلظ ألنو لسا رجع مغ قتال أىل السجيشة يخيج 
مكة ندل الخويثة، وقج أبصأ فى مديخه، فدساىا الخويثة مغ راث يخيث إذا أبصأ، وىى 

 . ٘ٓٔ، ص ٖلسجيشة. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ عمى ليمة مغ ا
( أشيب بغ دويكل بغ يحيى بغ حسيخ العػفى، مغ رجال وقادة عػف مغ بشى سميع، ٕ)

، ص ٜقاد بغ سميع فى ثػرتيع ضج الخالفة العباسية. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ
 .ٖٓٔ، ص ٜٕٔ

الثػرة عمى الخالفة العباسية فى ( سمسة بغ يحيى بغ حسيج العػفى، مغ قادة سميع فى ٖ)
 . ٖٓٔ، ص ٜعيج الػاثق. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ

، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـ ٗ)
، ابغ األثيخ: الكامل ، ٔ٘ٔ، ص ٓ٘ٔ، ص ٔٔ، ابغ الجػزى: السشتطع، حـ ٖٓٔ

، ابغ خمجون: العبخ، ٖٙٓ، ص ٗٔحـ  ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية،ٕٔ، ص ٚحـ
 . ٕٔٚ، ص ٖحـ

 . ٔ٘ٔ، ص ٔٔ، ابغ الجػزى: السشتطع، حـ ٖٓٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ٘)
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كالدػػالح كالثيػػػاع،  (2)، كاسػػتػلت بشػػػ سػػػميع عمػػى الكػػخاعقػػخير كاألنرػػار
حتػػى ، كالسشػازؿ ؼيسػا بػػيغ مكػة كالسجيشػة ، فاسػتباحػا القػػخى كاسػتصاؿ أمػخىع

ا أخخى فى ، كسمظ مجتازى ذلظ الصخيق شخق  قصعػا ذلظ الصخيق عمى سالكيو
 .(1)ائل العخعؾب

فة ضج كاف ذلظ القتاؿ مقجمة لمسعخكة التالية التى خاضتيا الخال
، عمع الخميفة بعجد الػالى كحاميتو، كذلظ أنو بسجخد أعخاع بشى سميع

، فى حفظ األمغبيع كالسدمحة التى أرسميا عغ الؿياـ بالسياـ السشاشة 
فى شعباف سشة ميا فى األتخاؾ فقج (3)حتى كجو قائجه التخكى باا الكبيخ

 امقجمتو شخدكش، كتػجو إلى مزارع بشى سميع كجعل عمى ثالثيغ كمائتيغ
ػارؾّية (5)ككانت الػقعة بيشيسا بالحخة (4)التخكى كىى قخيتيع  (6)مغ كراء الدُّ

                                      

الػجيد، الييئة  ( الكخاع: مغ البقخ والغشع ، مدتجق الداق العارى مغ المحع. السعجعٔ)
 . ٖٔ٘م، ص ٜٜٙٔ/  ٜٜ٘ٔالعامة لذئػن السصابع األميخية، شبعة 

، ٖٓ، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٕ)
، ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٔ٘ٔ، ص ٔٔابغ الجػزى: السشتطع، حـ 

، ص ٗٔيخ: البجاية والشياية، حـ ، ابغ كثٕٗٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ
 .ٕٔٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـ ٖٙٓ

( بغا الكبيخ أبػ مػسى  قائج عباسى تخكى األصل، قاتل باسع الجولة العباسية فى ٖ)
، ص ٖم، ابغ العساد: شحرات الحىب، حـٖٙٛىـ / ٕٛٗالعجيج مغ السعارك، تػفى فى 

ٕٕٖ . 
خاك السقجميغ الحيغ عسمػا تحت إمخة بغا الكبيخ ( شخدوش التخكى: أحج القادة األتٗ)

 . ٖٔ، ص ٜالتخكى. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ
( الحخة:أرض ذات حجارة سػداء كأنيا أحخقت، وىػ مػضع بطاىخ السجيشة، وبو كانت ٘)

 . ٗٗٔكانت وقعة الحخة أيام يديج بغ معاوية. السعجع الػجيد، ص 
ية لبشى سميع، ولكل مغ بشى سميع فييا شيء، ( سػارؾية: بيغ مكة والسجيشة، وىى نججٙ)

قال الشبى صمى هللا عميو وسمع وىػ يخيج أن يجخميا، فقال اسسيا معيرع أى ال يشال 
== 
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ككاف االبية مغ  –، كىى عبارة عغ حرػف قخيتيع التى يأككف إلييا
، نا رأس ، ككالقييع مغ بشى عػؼ، كعمييع عديخة بغ قصاع كاألشيب القـػ

انيـد الباقػف، كانكذفت ، ففقتل باا مشيع نحػ خسديغ رجال ، كأسخ مثميع
 كأقاـ، اف عمى حكع أميخ السؤمشيغ الػاثق، فجعاىع باا إلى األمبشػ سميع

جسع مشيع مسغ كانػا يؤذكف  ليو بعج أف ىخعإ، كاجتسعػا بالدػارؾية فأتػه
جه مسغ ثبت مغ بشى ى يكمعطع مغ صار ف (2)، كيصخقػف الصخيقالشاس

ص  بالذخ كالفداد، ككانػا زىاء ، فاحتبذ عشجه مغ ك عػؼ فى المقاء
السجيشة ، ثع رحل عغ الدػارؾية باألسخى إلى أل  رجل، كخمى سبيل الباقيغ
 (1)، كأمخ بحبديع فى دار يديج بغ معاكيةفى ذى القعجة سشة ثالثيغ

 .(3)كانصمق إلى كجية أخخى 

، كلسا انقزى ا بعج الفخاغ مغ أمخ بشى سميعخخج باا إلى مكة حاجِّ 
مغ عخض عمييع  (5)كأرسل إلى بشى ىالؿ (4)السػسع تػجو إلى ذات عخؽ 

                                                                                                                         
== 

، ص ٖمشيا شيء إال اليديخ مغ الدرع والشخل. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ
ٕٚٙ . 

 .ٜٖٓ( يصخق الصخيق: أى يأتػنو لياًل. السعجع الػجيد، ص ٔ)
يديج بغ معاوية بغ أبى سؽيان بغ حخب أبػ خالج، تػلى الخالفة بعيج مغ أبيو، كانت ( ٕ)

واليتو ثالث سشيغ، تػفى بالحبحة وذات الجشب، ولو مغ العسخ ثسان وثالثػن سشة. ابغ 
 . ٕٚٛ، ص ٕٙٛ، ص ٔالعساد: شحرات الحىب، حـ

، ٖٔٔ، ص ٜخى، حـ، الصبخى: تاريخ الصبٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٖ)
، ابغ ٕٗٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٔ، ص ٚابغ األثيخ: الكامل، حـ

 .ٕٔٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ
( ذات عخق بالقخب مغ السجيشة، وىى ميقات أىل العخاق، تبعج عغ مكة ثسانية وأربعيغ ٗ)

 . ٜٚمياًل. أبػ الفجا: تقػيع البمجان، ص 
( بشػ ىالل: قبيمة عخبية ىػازنية ؾيدية مزخية عجنانية أصميع يعػد إلى وسط نجج، ٘)

حيث كانػا يعيذػن قبل ذلظ، ىاجخت تمظ القبيمة مغ الجديخة العخبية إلى الذام ثع إلى 
== 
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مغ  امغ مفدجييع نحػ   فأخحمثل الحى عخض عمى بشى سميع فأقبمػا 
كبيشيا كبيغ بيل الباقيغ ثع رجع مغ ذات عخؽ )، كخمى سثسائة رجلثال 

 .(2) مكة مخحمتاف (

، كتػجو بسغ يخ مغ مكة لسا صار إليو بشػ ىالؿالكبانرخؼ باا 
ىالؿ مع مغ كاف قج أخحىع  مشيع إلى السجيشة، فجسع مفدجى بشيأخحه 

، ثع انصمق يج بغ معاكية فى قيػدىع كأاالليعا بجار يد ، كىع جسيع  مغ سميع
 .(1)يتسع القزاء عمى تحخكات األعخاع

فخأت امخأة ، ليخخجػا مشياشي ىالؿ بشقب الجار سميع كب قاـ أسخى بشي
قج كا فػججكىع فاسترخخت أىل السجيشة، فجاؤ ، مغ أىل السجيشة الشقب

، كيبجك (3)أك رجميغ ، فقتمػا مشيع رجال  انقزػا عمى السػكميغ بحخاستيع
لع يتسكشػا مغ ، ك ػا الشقب عشجما رأت السخأة نقبيعأنيع لع يكػنػا قج أتس
مى قتل بعس حخاسيع، كأخح كاقترخ األمخ ع، الػثػع خارج الحبذ

، كاجتسع عمييع أىل السجيشة كعامميا ، كمشعػىع مغ الخخكج ، سالحيع

                                                                                                                         
== 

، ٕٔجشػب مرخ، ومشو انتقمت إلى باقى الذسال األفخيقى. الدسعانى: األنداب، حـ 
 . ٖٙ٘م، ص ٜٗٛٔىـ / ٗٓٗٔبغ تيسية، القاىخة، تحقيق أكخم البػشى، مكتبة ا

، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـ ٔ)
، ٕٗٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٔ، ص ٚ. ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٔٔ

 . ٕٔٚ، ص ٖابغ خمجون: العبخ، حـ 
، ٔ٘ٔ، ص ٔٔابغ الجػزى: السشتطع، حـ ، ٕٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)

، ابغ ٕٗٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٔ، ص ٚابغ األثيخ: الكامل، حـ
 . ٕٔٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ

 . ٕٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ٖ)
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كباتػا عمى حرارىع حػؿ الجار ، ثع كقع القتاؿ بيشيع كبيغ أىل السجيشة ، 
 .(2)فانترخ عمييع أىل السجيشة ، كقتمػىع أجسعيغ

 أنيع ، إالمغ ىؤالء عمى أف يفتب ليع الباع كاف البػاع قج ارتذى
 :ميو، كقيل إنيع كانػا يختجدكف عجمػا قبل السيعاد الحى تعاقجكا ع

 قج أخح البػاع أل  ديشار   السػت خيخ لمفتى مغ العار  

، غ قتل أصحابو صار إلى بئخ فجخمياة بغ قصاع حيككاف عديخ 
ّفت القتمى عمى باع دار ُص ، ثع ل عميو رجل مغ أىل السجيشة فقتموفجخ

 .(3)بعزيا فػؽ بعس (1)مخكاف بغ الحكع

ذ حتى لػ كيبجك أف ىؤالء األسخى كانػا يمحػف فى أمخ الخخكج مغ الحب
ع لع يختزػا بالحبذ حيغ أخحىع ، كسا يبجك أنيآؿ بيع األمخ إلى القتل
 :باا، ككاف قائميع يقػؿ

يػػػا بػيػػػة الخيػػػخ كسػػػيف السشتبػػػو           
 مػػػغ كػػػاف مػشػػا جػػػانيا فمدت بو 

كجانػػػػب الجػػػػػر البعيػػػػج السذػػػػتبو                   
 افػعػػػل ىػػػجاؾ هللا مػػا ُأمػػػخت بػػػػػػو 

                                      

، الشػيخى ٜٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٕٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 . ٕٔٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٗٙ، ص ٕٕاألرب، حـ : نياية

( مخوان بغ الحكع بغ أبى العاص: كان قريًخا كبيخ الخأس والمحية، دقيق الخؾبة، كان ٕ)
كاتب الدخ البغ عسو عثسان بغ عفان، آلت إليو الخالفة بعج مخج راىط، ومؤتسخ 

ثع ولى العيج البشيو عبج السمظ الجابية، أقخ أمػر مرخ، وولى ابشو عبج العديد عمييا، 
وعبج العديد، وتػفى فى رمزان سشة خسذ وستيغ عغ ثالث وستيغ عاًما. ابغ 

 . ٜٕٛ، ص ٔالعساد: شحرات الحىب، حـ
، ٜٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٖ)

 . ٕٗٙ، ص  ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ
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 .(2): ُأمخت أف أقتمكعككاف رد باا عمييع أف قاؿ

حػؿ السجيشة كاف سميع كايخىع مغ األعخاع  كيبجك أف تسخد بشي
 :بدبب ضمع كالييع، كقج أكرد الصبخى قػؿ قائميع

أميػػػػػخا              متػػػػػى كػػػػػاف ابػػػػػغ عبػػػػػاس 
يجػػػػػػػػر كال يػػػػػػػخد الجػػػػػػػػر مشػػػػػػػو                 

كقػػػػػػج كشػػػػػػا نػػػػػػخد الجػػػػػػػر عشػػػػػػا                    
أميػػػػػػػخ السػػػػػػػؤمشيغ سػػػػػػػسا إليشػػػػػػػا              

 فػػػػػػإف يسػشػػػػغ فػعػفػػػػػ هللا نخجػ 

يرػػػػػل الرػػػػػقل نابيػػػػػو صػػػػػخيف              
كيدػػػػػصػ مػػػػػا لػقعتػػػػػو ضػػػػػعيف                 

           زػػػػػيت بأيػػػػػجيشا الدػػػػػيػؼ   إذا انت
يػػػػف      سػػػػسػ الميػػػػث نػػػػار مػػػػغ الاخ 

  (1)ف يػقػتػػػػل فػػقػػاتػػمػشػػا شػػػػخيفكإ

ردا عمى ضمع  كىحه األبيات تحسل داللة عمى تسخد ىؤالء األعخاع
ء األعخاع مغ كثيخ ، كسا تحسل إشارة إلى تجخيج ىؤالالػالى كجػره عمييع

يا عسميع كجشػد لجى الجكلة " إذا انتزيت ، كفى مقجمتمغ الرالحيات
بأيجيشا الديػؼ " كىػ ما يذيخ إلى االعتخاض عمى سياسة التيسير التى 

تخاؾ ( األ  –العشرخ العخبى تجاه العشاصخ األعجسية ) الفخس  ياعانى مش
 .كقجمتيع عمى حداع العشرخ العخبى ،الحيغ استعانت بيع الجكلة

، كثػرة لالعتخاض عمى تقجيع العشاصخ فيى ثػرة ضج الجػر
، غ السذاركة فى تذكيل قػات الجكلةاألعجسية، كإبعاد العشرخ العخبى ع

كلع  األمػيةكاحتالؿ مكانو الرحيب الحى تالشى مع القزاء عمى الخالفة 
 .ا قػيِّا فى معارضة سياسة الخالفةعشرخ   حتى يسثل يعج

                                      

 . ٖٖٔ، ص ٜلصبخى، حـ( الصبخى: تاريخ أ)
 . ٖٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
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ييا مسغ كاف تامب عمييا لسحاربة مغ ف (2)كاف باا قج سار إلى فجؾ
  (1)دارةػػػػى فػػػػمغ بش

مغ بشى فدارة يعخض عمييع  ، كلسا قارع فجؾ أرسل إلييع رجال  (3)كمخة
يع الفدارى خػفيع ، فمسا قجـ عمياألماف، كيؿ  عمى أخبارىع، كيشقميا لو
كلع يبق مشيع فى فجؾ إال  ، فيخبػابصر باا كسصػتو، كسا زيغ ليع اليخع

سا كاف ، فػاحييساكن (5)كجشفاء (4)كتػجو مغ ىخع مشيع إلى خيبخ، اليديخ

                                      

( فجك قخية بالحجاز بيشيا وبيغ السجيشة يػمان، وقيل ثالثة، أفاءىا هللا عمى رسػلو ٔ)
ىـ صمًحا، حيث شمب أىميا مشو أن يرالحيع عمى ما ٚصمى هللا عميو وسمع سشة 

 . ٖٕٛ، ص ٗ، حـصالح عميو أىل خيبخ. ياقػت الحسػى: معجع البمجان
( فدارة: ىع بشػ فدارة بغ ذيبان، كانت مشازليع بشجج ووادى القخى، ولع يبق مشيع بشجج ٕ)

إلى اآلن أحج، وندل جيخانيع مغ شيئ مكانيع، وبأرض بخقة مشيع ؾبائل، وكحا أفخيؿية 
 . ٖٔٔوالسغخب ومرخ. القمقذشجى: قالئج الجسان، ص 

( مخة غصفان، وىػ مخة بغ عػف بغ سعج بغ ذبيان بغ بػيس بغ ريث بغ غصفان. ٖ)
ىـ / ٘ٓٗٔ، ط األولى، مكتبة ابغ تيسية، القاىخة،  ٔٔالدسعانى: األنداب، حـ

 . ٕٙٙم، ص ٜٗٛٔ
( شسالي السجيشة، عمى بعج ثسانية بخد مغ السجيشة لسغ يخيج الذام، وتذسل سبعة ٗ)

حرػن ومدارع، وخيبخ بمدان الييػد أى الحرغ، والشتساليا عمى عجة حرػن قيل 
ىـ، عامميع عمى الذصخ مغ  ٚليا خيابخ، فتحيا الشبى صمى هللا عميو وسمع سشة 

، ص ٕت الحسػى: معجع البمجان، حـالحب والتسخ، وأجالىع عسخ بغ الخصاب. ياقػ 
 . ٓٔٗ، ص ٜٓٗ

( مػضع فى بالد بشى فدارة، وكان بشػ فدارة مسغ أعان أىل خيبخ، فخاسميع الشبى صمى ٘)
هللا عميو وسمع أال يعيشػىع، وأن يخخجػا عشيع، وليع مغ خيبخ كحا وكحا، فأبػا، فمسا 

هللا عميو وسمع: لكع ذو الخقيبة  فتح هللا عمى رسػلو قالػا : أعصشا ما وعجتشا، قال صمى
) جبل مغ جبال خيبخ ( فقالػا إذا نقاتمظ، قال : مػعجكع جشفاء فػلػا ىاربيغ، وىى 
== 
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مغ باا إال أف ضفخ ببعزيع، كاستأمغ بعزيع، كىخع جسع مشيع مع 
مغ أعساؿ دمذق، كأقاـ  (1)إلى جية البمقاء (2)، كيقاؿ لو الّخكاضرأسيع

، ثع انرخؼ إلى السجيشة بسغ صار باا بجشفاء، كىى إحجى قخى حج الذاـ
 .(3)مغ بشى مخة كفدارةفى يجيو 

صار إلى باا جسػع مغ بصػف  كفى عاـ إحجى كثالثيغ كمائتيغ
كجو إلييع قبل ذلظ ككاف قج  (5)كبشى ثعمبة (4)، كفدارة كأشجعاصفاف

                                                                                                                         
== 

مػضع بيغ الدبجة وضخية مغ ديار بشى محارب عمى جادة اليسامة إلى السجيشة، ياقػت 
 . ٕٚٔ، ص  ٕالحسػى: معجع البمجان، حـ

ثػرتيع عمى الػالى، ولسا داىسيع بغا الكبيخ ىخب  ( الخكاض تػلى زعامة مخة وفدارة فىٔ)
 . ٖٗٔ، ص ٜبيع إلى البمقاء، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ

( كػرة مغ أعسال دمذق بيغ الذام ووادى القخى، قربتيا عسان، وبيا الخؾيع والكيف، ٕ)
 . ٜٛٗ، ص ٔيشدب إلييا قػم مغ الخواة. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ

، ص ٜٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٗٔ، ص ٜتاريخ الصبخى، حـ ( الصبخى:ٖ)
ٕٓ . 

( أشجع: أىع عخب السجيشة، يدكشػن شسالييا الذخقى، اشتخكت مع ؾيذ فى معاداة ٗ)
الشبى صمى هللا عميو وسمع أول األمخ، ثع رأت األصػب أن تعقج معو حمًفا سياسيًّا بعج 

خك عجد مشيع فى فتح مكة، وكانت الػحيجة الخشجق، وىى معاىجة تحالف مذتخك، واشت
التى لع تياجع السجيشة مغ غصفان فى حخب الخدة. عبج هللا خػرشيج البخى: الؿبائل 

 . ٜٕٔ، ٕٛٔالعخبية، ص 
( بشػ ثعمبة: ندبة لثعمبة بغ عسخو مديقاء بغ عامخ ماء الدساء، كان قج اتخح مشداًل ٘)

الييػد عشيا، فعخف السػضع بو. ياقػت  بصخيق مكة، ثع جاء إلى نػاحى يثخب، فأجمى
 .ٛٚ، ص ٕالحسػى: معجع البمجان، حـ
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، فمسا حزخكا استحمفيع باأليساف السؤكجة عمى أال يتخمفػا بالسثػؿ عشجه
 .(2)عشو فى أى كقت دعاىع فحمفػا

ككاف قج أكفج  (3)ا لبشى كالعشمب   (1)ى َضخيَّةتػجو باا بعج ذلظ إل
، أف يأتييع، فاجتسع إليو مشيع نحػ مغ ثالثة آالؼ رجلرسمو ليع قبل 
أىل الفداد مشيع، ككانت عجتيع نحػ أل  رجل، ثع خمى فؿبس عمى 
، ، كحبديع فى دار يديج بغ معاكية، كقجـ بيع إلى السجيشةسبيل الباقيغ

 .(4)كتػجو إلى مكة ليذيج مػسع الحج 

مغ بشى كالع كاف ال يجخى كمغ نافمة القػؿ أف مغ تع حبديع 
خ الحج عاد إلى ، كعشج فخااو مغ أداء شعائعمييع شيء مجة ايبة باا

ى ثعمبة كأشجع كفدارة فمع ، كأرسل إلى مغ كاف قج استحمفيع مغ بشالسجيشة

                                      

 . ٕٛ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٛٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
( ضخية مأخػذة مغ الزخاء، وىػ ما واراك مغ الذجخ، وىى قخية عامخة فى شخيق ٕ)

مػان بغ عسخان بغ إلحاف بغ مكة مغ البرخة، سسيت بزخية بشت ندار، وىى أم ح
قزاعة، وىى مغ قخى بشى كالب، والشدبة إلييا ضخوى. ياقػت الحسػى: معجع 

 . ٚ٘ٗ، ص ٙ٘ٗ، ص ٖالبمجان، حـ
( مجسػعة مغ الؿبائل الخعػية، جعميع فتح الذام فى السقجمة بدبب التحالف بيغ ٖ)

يسجونيع بالسداعجات، قبيمتيع وبيغ معاوية بغ أبى سؽيان، وضمػا إلى جانب األمػييغ، 
حتى أصبح اسع الكمبى مخادًفا لمستعرب األمػى، وكانػا يشاصبػن ؾيًدا العجاء . عبج 
هللا خػرشيج البخى : الؿبائل العخبية ، وىع بشػ كالب بغ ربيعة بغ عامخ بغ صعرعة، 
ديارىع حسى ضارية والخبحة فى جيات السجيشة، وفجك، انتقمػا إلى الذام وأول مغ ممظ 

 . ٙٔٔيع صالح بغ مخداس. القمقذشجى: عقج الجسان، ص مش
، ٕٓ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖ٘ٔ، ٖٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٗ)

 . ٕٔٚ، ص ٖابغ خمجون: العبخ، حـ
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، فمسا كجو فى شمبيع لع يمحق إال الديجيبػه، كقج كانػا قج تفخقػا فى الب
 .(2)القميل مشيع

خبسا ى عجـ ججيتيع فى الػفاء بأيسانيع، فكعجـ إجابتيع لباا ال تعش
ا كاف ، كربسثػليع بيغ يجيو بيغ الحيغ كاآلخخكاف مغ الرعػبة بسكاف م
، السيسا كىػ مغ زعساء العشرخ التخكى الحى لسجخد عجـ رابتيع فى لقائو

 .ة كالخفعة فى ذلظ العرخب بالسكانذى

عغ  ، فزال  بات قاصخة عمى السجيشة كما حػليالع تكغ تمظ االضصخا
، كخبخ ذلظ أف بعس اكما حػلي (1)، إنسا تعجتيا إلى اليسامةأشخاؼ مكة

، فمسا دخل عميو أنذجه كاف قج امتجح الػاثق بقريجة (3)شعخاء اليسامة
 (5)كمع الػاثق فى بشى نسيخف (4)إياىا فأمخ لو بثالثيغ أل  درىع كُنُدؿ

                                      

، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖ٘ٔ، ص ٖٗٔ، ص ٜ(الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 .ٕٔٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٓ

( مشقػل عغ شائخ يقال لو يسام، واحجتو يسامة، كان فتحيا وقتل مدميسة الكحاب فى ٕ)
ىـ فى عيج أبي بكخ الرجيق، وبيغ اليسامة والبحخيغ عذخة أيام، وىى معجودة ٕٔسشة 

 . ٕٗٗ، ص ٔٗٗ، ص ٘مغ نجج، وقاعجتيا حجخ. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ
، ص ٜجخيخ بغ الخصفى. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ( عسارة بغ عقيل بغ بالل بغ ٖ)

ٔٗٙ . 
( الُشُدل: الشدل أو العصاء أو الفشجق أو ىػ ما ىيئ لمزيف يأكل ؼيو ويشام. السعجع ٗ)

 .ٜ٘ٔالػسيط، ص 
( بشػ نسيخ، وىع بصغ مغ عامخ بغ صعرعة وىع أبشاء نسيخ بغ عامخ بغ صعرعة، ٘)

الف، كانت ىجختيع مغ الجديخة العخبية فى وىى مغ الؿبائل التى لع تجخل فى أى تح
الثمث األول مغ القخن الخابع اليجخى، وىى مغ الؿبائل الذؿيقة لبشى كالب. الدسعانى: 

 . ٗٗٔ، ص ٕٔاألنداب، حـ 
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، كعمى اليسامة كما عمى الشاس، كإاارتيع يع كفدادىع فى األرضكعبث
 .(2)قخع مشيا ، فكتب الػاثق إلى باا يأمخه بحخبيع

، ميفػػػػة سػػػػشة اثشتػػػػيغ كثالثػػػػيغ كمػػػػائتيغخػػػػخج باػػػػا تمبيػػػػة ألمػػػػخ الخ
، عمػػى الصخيػػق، كسػػار إلػػى اليسامػػة دلػػيال   (1)كأخػػح معػػو بعػػس بشػػى نسيػػخ

ػػػػ فػػػػالتقى ثػػػػع سػػػػار إلػػػػى  (3)خيفبجساعػػػػة مػػػػشيع بسػضػػػػع يقػػػػاؿ لػػػػو الذُّ
، فشػػػػدؿ باػػػػا (5)ةقخيػػػػة مػػػػغ أعسػػػػاؿ اليسامػػػػة كتػػػػجعى مػػػػخآ ثػػػػع (4)ُحطّيػػػػاف
يػػػػجعػنيع إلػػػػى الدػػػػسع كالصاعػػػػة، كيعػػػػخض  ، ككجػػػػو إلػػػػييع رسػػػػال  ةبسػػػػخآ

ع يكتفػػػػػا بػػػػحلظ بػػػػل ، كلػػػػعمػػػػييع األمػػػػاف، فػػػػامتشعػا عميػػػػو، كسػػػػبػا رسػػػػمو
، ككػػاف ة، فدػػار إلػػييع مػػغ مػػخآاآلخػػخ بػػالجخاح قتمػػػا أحػػج رسػػمو، كأثخشػػػا

مدػػػيخه إلػػػييع أكؿ صػػػػفخ سػػػشة اثشتػػػػيغ كثالثػػػيغ كمػػػػائتيغ ، كسػػػار حتػػػػى 
 ، إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييع أف ائتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىكأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  (6)دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

                                      

، ابغ ٕٚ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٙٗٔ، ص  ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 . ٕٖٗ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ

( دمحم بغ يػسف الجعفخى، دليل بغا الكبيخ فى شخيقو لبشى نسيخ، وىػ بعس أبشاء تمظ ٕ)
 . ٙٗٔ، ص ٜالقبيمة. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ

خيف: ماء لبشى نسيخ، وىػ ترغيخ شخف، وىػ السػضع العالى. ياقػت الحسػى: ٖ) ( الذُّ
 . ٖٔٗ، ص ٖمعجع البمجان، حـ

خ ؼيو مدارع بخ وشعيخ. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، ( ُحَطّيان: اسع سػق بشى نسيٗ)
 .ٕٗٚ، ص ٕحـ

( مخآة: بػزن مخعاة، مغ الخؤية، قخية قخب مأرب، كانت ببالد األزد التى أخخجيع مشيا ٘)
 . ٜٔ، ص ٘سيل العخم. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ

( نخيمة ترغيخ نخمة، ماء عغ يسيغ الصخيق، قخب السغيثة والعؿبة، عمى بعج سبعة ٙ)
 . ٕٛٚ، ص ٘أميال مغ جػى. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، حـ
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د (2)فتحرػػػػشت بشػػػػػ ضػػػػبة ػػػػػ  ، كأبػػػػػا أف يػػػػأتػه، (1)مػػػػغ نسيػػػػخ بجبػػػػاؿ الدَّ
 ، فأصػػػابتقبمػػػو، فتػالػػػت الدػػػخايا مػػػغ فأرسػػػل إلػػػييع سػػػخية فمػػػع تػػػجركيع

 .(3)كأسخت مشيع

ج جساعة مغ ، فحذف يحدع أمخه مع بشى نسيخ كبصػنياأراد باا أ
ج جسعت لو كحذجت لحخبو، نسيخ ق أتباعو بماػا أل  رجل، ككانت بشػ
 (4)، فالتقػا بسػضع يقاؿ ركضة األبافكعجتيع يػمئح ثالثة آالؼ رجل

و كقتل مغ أصحاب ،عغ ىديسة مقجمة باا ككذ  ميدختو كانكذ  المقاء
نحػ مائة كعذخيغ، أك مائة كثالثيغ رجل، كُعقخ مغ إبل عدكخه نحػ مغ 

 .(5)، كبعس ما كاف مع باا مغ األمػاؿسبعسائة بعيخ، كمائة دابة

                                      

( بشػ ضبة فى مزخ: ضبة بغ ُأد بغ شابخة بغ إلياس بغ معج بغ ندار بغ ربيعة بغ ٔ)
ظ، وفى ىحيل: ضبة بغ معج بغ عجنان، وفى قخير: ضبة بغ الحارث بغ فيخ بغ مال

، تحقيق دمحم ٛعسخو بغ الحارث بغ تيع بغ سعج بغ ىحيل، الدسعانى: األنداب، حـ
 . ٗٗٔعػامة، مكتبة ابغ تيسية، القاىخة، د.ت، ص 

( َسْػد: جبل بقخب حرغ فى ديار جذع بغ بكخ، وىػ قخية ومعادن باليسامة. ياقػت ٕ)
 . ٕٚٚضـ، ص  ٖالحسػى: معجع البمجان، حـ

، ابغ ٕٚ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٙٗٔ، ص ٜالصبخى: تاريخ الصبخى، حـ (ٖ)
 . ٕٔٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٗ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ

، ٜ( مغ القخنيغ عمى مخحمتيغ، ومغ أضاخ عمى مخحمة.  الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٗ)
 . ٚٗٔص 

، ص ٕٚ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٚٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ٘)
، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـ ٕٖٗ، ص ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕٛ

ٕٚٔ . 
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اشجىع كيجعػىع إلى كلسا دارت الجائخة عمى باا كاذيو الميل أخح يش
، كقبل انجالء الميل نرب باا بعس مغ الدسع كالصاعة، كىع يتػعجكف 

بأف يػقع بيع قبل أف يزيء الربب، فيخكا مغ قمة عجده ما  كاف معو
يو ، فحسمػا عمقمة عجده، كلسا شمع الربب نطخكا يجخئيع عميو، فأبى باا

 .(2)، كقج أيقغ باليمكةحسمة صادقة ألجأتو إلى معدكخه

، فقج جاء فى قػؼ عمى بعس أسباع تسخد بشى نسيخكإذا أردنا الػ 
ؿ دمحم بغ يػس  الجعفخى دليل عة مغ خال سياؽ دعػتيع إلى الدسع كالصا

، ة الخحعقج وهللا كلجناؾ فسا رعيت حخم ،ػس : يا دمحم بغ يباا؛ إذ قالػا لو
، كىحا تقاتمشا بيع، وهللا لشخيشظ العبخ (1)ثع جئتشا بيؤالء العبيج كالعمػج

، كتػعجىع ، خاؾ يجؿ عمى امتيانيع كالحط مشيعالتعخيس مشيع بالجشج األت
شرخ الحى بات أداة الخالفة لمقسع، كاستأثخ بكل امتيازاتيا، الع خاصة كىع

 .فكاف تػعجىع باالنتقاـ

انت رجالة بشى نسيخ فى السقجمة، كالفخساف مغ كرائيع، كخمفيع ك
مغ أصحابو إلى بعس  ، ككاف باا قج كجو مائتى فارسنعسيع كمػاشييع

كأصحابو اليالؾ  ، فمسا قارع بااخيل بشى نسيخ، ككاف قج كرد إليو خبخىع
، الخيل أقبمت الجساعة التى كاف باا باج كجييا إلى تمظ عمى يج بشى نسيخ،

ضيػر بشى نسيخ بعج ىديستيع لباا، فشفخ أصحاع نسيخ فى  كصاركا فى
كرأكا مغ خخجػا عمييع ، صفاراتيع، فمسا سسعت بشػ نسيخ نفخ الرفارات

                                      

 . ٚٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
( العمػج: جسع عمج، والعمج مغ الخجال كل شجيج جاف الكثيخ الرخع ألقخانو. السعجع ٕ)

 . ٕٔٙالػسيط، ص 
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فمت مشيع أحج فمع ي ،مغ األدبار، كلػا ىاربيغ، كأسمع فخسانيع رجالتيع
 .(2)، كىخع الفخسافحتى قتمػا عغ آخخىع

، مفادىا أف تمظ الػقعة أخخى حػؿ مػاقعة باا لبشى نسيخ كىشاؾ ركاية
آلخخة سشة ثشتيغ كثالثيغ كانت يـػ الثالثاء لثالث عذخة خمت مغ جسادى ا

عمى باا كأصحابو مغ أكؿ السعخكة، كحتى  ، كأف اليديسة كانتكمائتيغ
اإلبل كالجكاع حتى ، ثع تذاامت بشػ نسيخ بالشيب كعقخ انتراؼ الشيار

ا مغ كاف قج انكذ  عشو مغ أصحابو، فكخكا عمى بشى نسيخ رجع إلى با
، كأقاـ باا بسػضع القتاؿ ا كخسدسائة رجل، كقتمػا مشيع ألف  فيدمػىع

، كاستخاح ىػ و رءكس قتمى بشى نسيخكجسعت ل (1)السعخكؼ ببصغ الدخ
 .(3)كأصحابو ثالثة أياـ

لحقت ببشى  ة التىكالخالؼ الػحيج بيغ الخكايتيغ ىػ سبب اليديس
ىا إلى عػدة مغ تفخؽ ، كركاية تخدخجعيا النذااليع بالاشائعفخكاية ت نسيخ؛

حجكث اليديسة كاإليقاع ا كاف الدبب فقج أدى األمخ إلى ، كأيِّ مغ رجاؿ باا
 .بشى نسيخب

قج أرسمػا إلى باا ، بشى نسيخ الحيغ ىخبػا مغ السعخكةككاف فخساف 
، كسار باا (4)، كحسميع معوركا إليو، فقيجىع، فرايصمبػف األماف، فأجابيع

                                      

، ابغ ٕٛ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٛٗٔ، ص ٜخى: تاريخ الصبخى، حـ( الصبٔ)
 .ٕٔٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ 

 . ٕٛ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٛٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
( بصغ الدخ: واد بيغ ىجخ ونجج، كان ليع ؼيو يػم. ياقػت الحسػى: معجع البمجان، ٖ)

 .ٜٗٗ، ص ٔحـ
 . ٕٛ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٛٗٔ، ص ٜلصبخى: تاريخ الصبخى، حـ( اٗ)
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الزعفاء  ، فمع يطفخ إال ببعسغ مػضع القتاؿ لصمب مغ يجبو مشيعم
سحاربيغ مغ كاف جل الك ، الحيغ لع يشيزػا لقتالو، كبعس السػاشى كالشعع

 :لحلظ أنذج بعزيع باا قائال   بشى عبج هللا بغ نسيخ؛ بشى نسيخ ىع

  (2)كمألت الدجػف مغ القساش يغ كبصغ قّػ تخكت األعقف 

، كأشخرػا معو قيجكا كحبدػا لحلظ نخى أف الحيغ دخمػا فى أماف باا عشجما
، فأمخ باا اكلػا كدخ قيػدىع رغبة فى اليخكع، كحا فى الصخيقشابػ 

يزخبو ما بيغ أربعسائة إلى ، فإذا حزخ الػاحج ا بعج كاحجبإحزارىع كاحج  
 .(1)ا مغ الزخع، كلع يشصق مشيع ناشق تػجع  ذلظ كأكثخخسدسائة كأقل مغ 

ييع باا مع دمحم بغ ، فػجد فى سبعسائة رجلجىحا كقج قجـ عمى باا م     
سبعة مشيع،  مع يطفخكا إال بدتة أك، فيػس  الجعفخى، كأكامػا فى البالد

، كأرسل سخايا إلى جباؿ بشى نسيخ كسيميا لسحاربة مغ كأقاـ بحرغ باىمة
، كل مسغ قبل األماف مشيع، فقتمػا كأسخكا، فأقبل جسع مغ سادتيع امتشع

ف لشفدو كلمبصغ التى يشتسى إلييا، فقبل باا ذلظ مشيع، مشيع شمب األما
سائة رجل، فأكثقيع ا حتى جسع لو مشيع ثسان، كضل مؿيس  كأحدغ كفادتيع

ثيغ فى ذى القعجة سشة اثشتيغ كثال  (3)، كحسميع إلى البرخةبالحجيج
 ب إلى صالب العباسى بالسديخ إليو، بسغ قبمو فى السجيشة، ككتكمائتيغ

                                      

 .ٛٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 . ٕٛ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٜٗٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
( البرخة فى كالم العخب: األرض الغميطة التى فييا حجارة تقمع حػافخ الجواب، ٖ)

ىـ. ياقػت الحسػى: معجع ٗٔخة لغمطتيا وشجتيا، كان تسريخىا سشة فدسيت بر
 . ٕٖٗ، ص ٔالبمجان، حـ
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كالع كفدارة كمخة كثعمبة كايخىع، كالمحاؽ بو، فػافاه صالب  مغ بشى
الث كثالثيغ حـخ مغ سشة ثا فى الس، كصاركا جسيع  العباسى بباجاد

ع ألفي  ، كبمات عجة مغ قجـ بيع باا كصالب العباسى مغ األعخاكمائتيغ
 .(2)، كذلظ سػى مغ قتل أك مات أك ىخعرجل كمائتي  رجل

، كالتى الثػرات فى شبو الجديخة العخبية لع يكغ القزاء عمى تمظ
كمائتيغ إلى سشة اثشتيغ كثالثيغ، عمى الشحػ الحى  امتجت مغ سشة ثالثيغ

، ا، يجـد بجحخ ىحه الثػرات كالقزاء عمييا قزاء  حاسس  استعخضشاه
األمخ عمى حبذ رءكس الفداد، كقتل البعس، كىخع البعس  كاقترخ
يساف السؤكجة عمى الدسع كالصاعة، كلدـك أمخ ، كالحم  باألاآلخخ

حثػا عغ األسباع الحؿيؿية كمسثمييا أف يببالخالفة  الجساعة، ككاف حخيِّا
، حتى ال تربب ثػرات ذلظ لمثػرة، كيعسمػا عمى معالجتيا، كالقزاء عمييا

، خاصة كقج بات ميع كالذػكة فى جشب الخالفة، تؤرقيا فى كل حيغاإلق
 ، فزال  فس سياسة القسع كالطمع مغ الػالةا أف ىحه الثػرات قامت لخ كاضح  

لعشرخ العخبى لتفزيل العشاصخ األعجسية ) فخس عغ التعبيخ عغ ازب ا
يازاتيا ، كالحج مغ امتأتخاؾ( عميو، كتيسير العشاصخ العخبية –

، كىػ ما يؤكج أف ىحه الثػرات باألسباع الباعثة عمييا ستربب كصالحيتيا
 .تعجد الخالفة عمى معالجتو ا ما داء عزاال  يػم  

  

                                      

، ابغ ٜٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٓ٘ٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 . ٕٔٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٗ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ 



 

 

0020 

 :الجورة الدينية فى عهد الواثق

، إنسا تسثل فى فى انجالع ثػرة ديشيةلع يتسثل ف األمخ الحؿيقة أ
، حيث سار عمى خصى شيةالتخصيط لمثػرة ضج الخميفة بدبب سياستو الجي

، (2)ا لسحىب االعتداؿ، اتباع  أمػف فى مدألة القػؿ بخمق القخآفعسو الس
، كإنسا كاف ىحا التػجو مغ ة كالذيػد كالعمساء فى ىحا األمخكامتحاف القزا

لو ، كسا أنو كاف مى يج أقصاع السعتدلة فى األديافالسأمػف بدبب تمسحتو ع
ذلظ  ، ككاف السعتدلة فىجؿ فى العقائجلمج ، ككاف مياال  سعة عقل كنطخ

 .(1)ق ذلظ ىػى السأمػف ف، فػاالػقت ىع فخساف ىحا السيجاف

مى القػؿ بحجكث كالـ هللا عد كانت جسيع فخؽ السعتدلة قج اتفقت ع
ف القػؿ ، كقج أضيخ السأمػ(3)اكأكثخىع يدسػف كالـ هللا تعالى مخمػق  ، كجل

كلع يكغ األمخ قج أخح شكل ، (4)كمائتيغ خعذ بخمق القخآف فى عاـ اثشي  
كمائتيغ كتب السأمػف إلى إسحاؽ بغ  ية عذخ، كفى عاـ ثسانالسحشة

                                      

افتخقت ؼيسا بيشيا عذخيغ فخقة ، كل فخقة تكفخ  ( السعتدلة مغ فخق الزالل التىٔ)
سائخىا ، ُسسػا بالسعتدلة العتداليع قػل األمة بأسخىا . البغجادى : أبػ مشرػر عبج 

م( الفخق بيغ الفخق وبيان الفخقة ٖٚ.ٓٔىـ / ٜٕٗالقاىخ بغ شاىخ بغ دمحم ) ت 
ا ، القاىخة ، د.ت ، الشاجية مشيع ، دراسة وتحقيق دمحم عثسان الخذت ، مكتبة ابغ سيش

 .  ٘ٓٔ، ص  ٗٓٔص 
( فتحى أحسج رضػان : مذكمة خمق القخآن بيغ السعتدلة وأىل الدمف ، القاىخة ، ٕ)

 . ٜٗم ، ص ٕٔٓٓ
 . ٗٓٔ( البغجادى ، ص ٖ)
 . ٖٕٔ، القمقذشجى : مآثخ اإلفاضة ، ص ٛٚٔ، ص  ٘( الصبخى : تاريخ الصبخى ، حـٗ)
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، كأمخ بإشخاص جساعة مشيع فى امتحاف القزاة كالسحجثيغ (2)إبخاـيع
 .(1)وإلي

: " اة أكصى أبا إسحاؽ السعترع بقػلوكعشجما حزخت السأمػف الػف
، (3)، كخح بديخة أخيظ فى القخآف "تعظ بسا تخى يا أبا إسحاؽ ادف مشى كا

 .ستغ الػاثق بدشتيسا فى ىحا األمخكا ،كىػ ما جعل أمخ السحشة يدتسخ

بعجه كال يجاخمشا الذظ كلػ لمحطة كاحجة بأف رائج السأمػف كمغ جاء 
ال يتصخؽ ، ك لخغبة فى الشيػض باإلصالح الجيشىمغ الخمفاء كاف مبعثو ا

 .، مغ أصاع مشيع، كمغ أخصأإليشا الذظ فى إخالصيع ليحه الااية

كبالشطخ إلى السجى الدمشى لتمظ القزية يتزب أف إضيار السأمػف 
، كامتحاف الشاس ؼيو ف كاف فى سشة اثشتي  عذخة كمائتيغلمقػؿ بخمق القخآ

مػف قج تجاكؿ ىحا كىػ ما يؤكج أف السأ ،كاف فى سشة ثسانى عذخة كمائتيغ
اصة، كأشفق أف يعسل بو إال بعج مجة شػيمة مغ الخ األمخ فى مجالدو

، إعساؿ الفكخ، كلع تخل ىحه الحؿبة مغ تقخع بعس الذخريات إليو
رع لى العيج لمسعت، كىػ ما دفعو إا كامال  كأثخت فى اعتشاقو لمفكخة اعتشاق  

 . باالستسخار ؼيو

                                      

يع بغ مرعب ٔ) الخداعى األميخ ، ابغ عع شاىخ بغ الحديغ بغ ( إسحاق بغ إبخـا
مرعب ، ولى بغجاد أكثخ مغ عذخيغ سشة ، وكان يدسى صاحب الجدخ ، وكان 
صارما سائدا ، وىػ الحى كان يصمب الفقياء ويستحشيع بأمخ السأمػن ، مات فى آخخ 

،  ٖٖٓ، ص  ٔسشة خسذ وثالثيغ ومائتيغ ، الحىبى : العبخ فى خبخ مغ غبخ ، حـ
 .  ٖٖٔص 

 . ٙٛٔ، ص  ٘( الصبخى : تاريخ الصبخى ، حـٕ)

 . ٜٙٔ، ص  ٘(الصبخى : تاريخ الصبخى ، حـٖ)



 

 

0022 

 ، كحسمو عمى التذجد فىقج استػلى عمى الػاثق (2)كاف ابغ أبى دؤاد
 .(1)، كدعا الشاس إلى القػؿ بخمق القخآفالسحشة

كاف يطيخ  (3)كاف سبب ىحه الثػرة أف أحسج بغ نرخ الخداعى
نة أبيو ا لسكاكربسا كاف ذلظ استشاد   (4)السخالفة لسغ يقػؿ بخمق القخآف

الجكلة العباسية، كلع يقترخ األمخ عمى السخالفة، كلكشو بدط  كججه مغ
، راع امطة الػاثق فى ذلظ األمخ كامبة ابغ أبى لدانو ؼيسغ يقػؿ ذلظ

 .(5)دؤاد عميو

                                      

( أبػ عبج هللا أحسج بغ أبى دؤاد اإليادى، قاضى القزاة، كان شيًخا فريًحا مفػًىا ٔ)
شاعًخا، رأًسا فى التجيع، ،شغب عمى اإلمام أحسج بغ حشبل وأفتى بقتمو، غزب عميو 

سترفى أمػالو، وأصيب بالفالج أربع سشػات قبل وفاتو، وبدبب فتياه الستػكل، وا
امتحغ أىل الدشة بالزخب واليػان، عمى القػل بخمق القخآن، تػفى وقج بمغ الثسانيغ. 

 .ٜٚٔ، ص ٖابغ العساد: شحرات الحىب، حـ
ىـ / ٖٙٗ( الخصيب البغجادى: أبػ بكخ أحسج بغ عمى الخصيب البغجادى، ) ت ٕ)

، تحقيق مرصفى عبج القادر عصا، ٗٔاريخ بغجاد أو مجيشة الدالم، ح م ( تٕٓٓٔ
 . ٛٔم، ص ٜٙٙٔىـ / ٖٙٛٔدار الكتب العمسية، بيخوت، 

( أحسج بغ نرخ الخداعى مغ أوالد األمخاء، نذأ فى عمع وصالح، كتب عغ مالظ ٖ)
وجساعة، وحسل عغ ىذيع مرشفاتو وما كان يحجث، قتمو الػاثق بيجه المتشاعو مغ 

لقػل بخمق القخآن، ولكػنو أغمظ لمػاثق فى الخصاب، وقال لو: يا صبي!!. الصبخى: ا
 .  ٓٗٔ، ص ٖ، ابغ العساد: شحرات الحىب، حـٖ٘ٔ، ص ٘تاريخ الصبخى، حـ

، ابغ ٕٓ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖ٘ٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ٗ)
 . ٕٕٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ  ، ابغٖٓٔ، ص ٗٔكثيخ : البجاية والشياية، حـ 

 . ٖ٘ٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ٘)
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، كىػ أنو ا آخخ لتحخؾ أحسج بغ نرخ الخداعىكقج أكرد اليعقػبى سبب  
، فجعل ا لو، فانرخؼ ذامِّ ابغ أبى دؤاد فى بعس حػائجو فخدهصار إلى 

، فساؿ إليو قـػ كىع ال يذكػف أف يبدط عميو لدانو، كيذيج عميو بالكفخ
لمجيغ ، كزادت ازبتيع لمسعرية فى أمخ القخآف كالقػؿ  لظ ازب  ذ

 .(2)بخمقو

داعى ىػ دافع أحسج بغ نرخ الخ ليعقػبى أفكالحى يتبادر مغ ركاية ا
، ا لمجيغازب   ، كليذى دؤاد لخده إياه دكف قزاء حاجتوالشيل مغ ابغ أب

يػلو التى عغ م ، فزال  ػبىكالحؿيقة أف ىحه الخكاية قج انفخد بيا اليعق
 .ائو فى أعالـ أىل الدشة كالجساعةححر مغ آر شا نتمجع

، ككاف مغ جسمتيع رجل مغ خخاساف ثع كثخ مغ اذى أحسج بغ نرخ
ػف ف، فحخض ىؤالء السمتاع إسحاؽ بغ إبخاـيع صاحب الذخشةمغ أصح

مق القخآف غ نرخ مغ أصحاع الحجيث كمشكخى القػؿ بخحػؿ أحسج ب
، كلسا لو مغ ا فى مكانة أبيو كججه، شسع  حخضػه عمى التحخؾ إلنكار ذلظ

، حيث كاف أحسج بغ نرخ فى مقجمة مغ تست السبايعة (1)فى باجاداألثخ 
األمخ بالسعخكؼ كالشيى عغ السشكخ، لو فى الجانب الذخقى مغ باجاد عمى 

لسصػعة لمشكيخ عمى الفداؽ ، حيث تجخدت اسشة إحجى كمائتيغ كذلظ فى
عغ كػنيع مغ ُفّداؽ  ا ،فزال  شجيج   ا الشاس إيحاء  ، ككانػا قج آذك بباجاد

                                      

 . ٘ٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٔ)
، ٖٙٔ، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ٘ٗٗ، ص ٕ( اليعقػبى: تاريخ اليعقػبى، حـٕ)

 ، ابغٕ٘ٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٕٔ، ص ٚابغ األثيخ: الكامل، حـ
، ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـ ٖٔٔ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ 

 . ٜٕٛالديػشى: تاريخ الخمفاء، ص 



 

 

0022 

، كأخح الشداء كالامساف فأضيخكا الفدق كقصع الصخيق (2)الحخبية كالذصار
سمصاف يسشعيع كال يترجى ال  ،غ الصخقات عالنية دكف خػؼ أك كجلم

 ترج، لسكانتيع مغ الجكلة، فيع عجتيا كبصانتيا، كلسا رأى الشاسليع م
، قاـ صمحاء كل درع بسبايعة فداد دكف ؾياـ الجكلة بػاجبيااستذخاء ال

، ككاف تخدى األحػاؿ (1)رجل مشيع ليذج عمى مغ يميو مغ الفداؽ كالذصار
، كبقى كحلظ حتى عاـ أربع جاد بدبب كجػد السأمػف فى خخاساففى با
 .(3)تيغكمائ

كاف تحخيس أحسج بغ نرخ مغ قبل أصحابو ككارديو رجاء استجابة 
جاد لخفعو إيحاء مغ ذكى السكانة لجى عامة أىل باأنو ، خاصة لعامة لوا

لعباس لسػقع أبيو كججه عغ مكانتو لجى بشى ا ، فزال  أىل الفداد عشيع
األمػر  ، كقج رأكا فى تمظحا مكانتو لجى أىل العمع كالرالح، ككمغ دعػتيع

 .ا عمى االستجابة لومحخك  

كمغ الجمى أف األمخ قج خخج عغ صػرة األمخ بالسعخكؼ كالشيى عغ 
، كندتصيع أف ػرة تيجؼ إلى الػثػع عمى الدمصافالسشكخ إلى التخصيط لث

خ مغ نمسذ ذلظ مغ خالؿ مجخيات األحجاث حيث أجاع أحسج بغ نر
دعػة الشاس ألمخه رجالف ىسا  ، كقج سعى فىسألػه فى الترجى لحلظ األمخ

                                      

 . ٕٛٗ( الذصار: جسع شاشخ، وىػ الخبيث الفاجخ. السعجع الػسيط، ص ٔ)
 . ٖٙٔ، ص ٘( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
، ابغ ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٜٖٔ، صٜ، حـ ( الصبخى: تاريخ الصبخى ٖ)

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٖٓٔ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ
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: أبػ ىاركف الدخاج كاآلخخ اسسو شالب ، كلع يقترخ األمخ عمى الجعاء 
 . (2)لو ، بل إنيسا فخقا أمػاال ؼيسغ دعػىع ، كل رجل ديشار ديشارا

ف فى تصػر األمخ إلى التػاعج عمى ليمة االجتساع التى سيكػ
زخبػا ة ذلظ أف ي، عمى أف يكػف عالمصبيحتيا الػثػع عمى الدمصاف
غ مجيشة ، فكاف شالب فى الجانب الاخبى مالصبل حتى يجتسع ليع الشاس

، كأبػ ىاركف فى الجانب الذخقى مع مغ تعاقج الدالـ مع مغ تعاقج معيع
 .(1)معيع

رة ضج الخالفة بجافع الازب لمجيغ، بدبب كىكحا اكتسل التخصيط لمثػ 
 .االعتداؿ عمى رقاع العبادء محىب ، كتدمط زعسامحشة القػؿ بخمق القخآف

قج فخقا  اػرة أف أبا ىاركف كشالب  ككاف مغ شأف نقس أمخ ىحه الث
ا، بل ح  ي، فانتبح بعزيع نببعس الخجاؿ ليفخقػىا فى جيخانيع فى أمػاال  

، كذلظ فى ليمة كاجتسع عجة مشيع عمى شخبو، فمسا ثسمػا ضخبػا الصبل
، ككاف السػعج ليمة الخسيذ فى ابل الميمة التى تع التعاقج عميياألربعاء ق

                                      

، ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٙٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 ، صٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕ٘ٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ

ٖٕٔ . 
، ابغ ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٙٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٔ، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ 



 

 

0022 

، فزخبػا الصبل كأكثخكا فمع يجبيع يغشعباف سشة إحجى كثالثيغ كمائت
 .(2)أحج

، عغ باجاد عشجما كقعت تمظ الفتشة اكاف إسحاؽ بغ إبخاـيع اائب  
سل ر فأراد الػقػؼ عمى الخبخ فأ (1)ككاف قج استخم  أخاه دمحم بغ إبخاـيع

أف البعس دلو عمى رجل  يطيخ لو أحج، ايخا لو يقاؿ لو رحر، فمع االم  
، فيجده بالزخع فأقخ يقاؿ لو عيدى األعػربالحساـ مراع بعيشو 

 .(3)باألمخ

حاؽ كل مغ سساه ذلظ الخجل األعػر، كؾبس عمى تتبع دمحم بغ إس
أع ىاركف الدخاج، مغ مشدلو بالجانب الذخقى، كشالب مغ مشدلو بالجانب 

فى سجغ الشاحية التى  ، كأكدع كل قـػلياؿ  الاخبى، كذلظ فى بزعة أياـ ك 
حجيج لكل كاحج مغ  ، كُكبل أبػ ىاركف كشالب بدبعيغ رشال  أخحكا فييا

عثخ عمى عمسيغ أخزخيغ فييسا حسخة، فى بعس دكر مغ ، ك مشيسا

                                      

، ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٙٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
، ص ٗٔكثيخ: البجاية والشياية، حـ ، ابغٕ٘ٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ

 .ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٔ
يع، وساعجه األيسغ، كان ٕ) يع بغ مرعب الخداعى، أخػ إسحاق بغ إبخـا ( دمحم بغ إبخـا

، ٜيدتشيبو عمى شخشة بغجاد عشج خخوجو فى بعس السيام. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ
 . ٖٚٔ، ٖٙٔص 

، ٖٙٔ، ص ٜ، الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ٘ٗٗ، ص ٕيعقػبى، حـ( اليعقػبى: تاريخ الٖ)
، ٕ٘ٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٚٔ

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٔ، ص ٗٔابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـ
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، كعامل سا بعس أعػاف عامل الجانب الاخبى، كتػلى إخخاجياستجاع ليسا
 . (2)الجانب الذخقى

، كالعثػر عمى اع ليحا األمخكثيخ مسغ استج كبعج الؿبس عمى
 -ع أنيا كانت سُتشذخ أثشاء الثػرةكالتى مغ الستػق -الـ الخزخاءاألع

بقى إال الؿبس عمى رأس ذلظ ما كإيجاع السقبػض عمييع فى الدجػف؛ 
 .األمخ

دكه فأقخ بسا أقػخ بػو عيدػى ، كىجحسج بغ نرخألأخح بعج ذلظ خرى 
: " ىػحا مشدلػى غ نرػخ، فقػاؿ ألعػػاف الدػمصافسػج بػ، فسزػا إلػى أحاألعػر

ػػ ا لفتشػػة فػػأنتع فػػى حػػل مشػػو كمػػغ ا أك ُعػػجة أك سػػالح  فػػإذا أصػػبتع ؼيػػو عمس 
 .(1)"دمى

، دؿ أحسج بغ نرخ فمع يعثخكا عمى شيءفتر أعػاف الدمصاف فى مش
أحسج بغ نرخ إلى دمحم بغ إبخاـيع مع خرييغ كابشيغ كرجل مسغ كحسل 

 .(3)الػاثق بدامخاء، كحسمػا إلى كاف ياذاه

                                      

، الشػيخى ٕٔ، ص ٚـ، ابغ األثيخ: الكامل، حٖٚٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
، ابغ ٕٖٔ، ص ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـ ٕ٘ٙ، ص ٕٕ: نياية األرب، حـ
 . ٕٕٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ

، ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٚٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
ص  ،ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕ٘ٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٖٔ
، ابغ ٕٔ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٚٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٖ)

، ص ٖٖٓ، ص ٔ، العبخ فى خبخ مغ غبخ، حـٕٕٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ
ٖٖٔ . 
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الػاثق ، فأحزخ قيج أحسج بغ نرخ بقيجيغ، كُأعمع الػاثق بسكانيع
ا ا ليستحشػا امتحان  ا عامِّ ، كجمذ ليع مجمد  أحسج بغ أبى دؤاد كأصحابو

 .(2)، فحزخ القـػ كاجتسعػا عشجهامكذػف  

كالاخيب فى األمخ أنو عشجما أتى بأحسج بغ نرخ إلى الػاثق " لع 
لكغ ك  (1)ذاب كال ؼيسا رفع عميو مغ إرادتو الخخكج عميو "يشاضخه فى ال

 :ر الحجيث بيشيسا عمى الشحػ اآلتي، كقج داامتحشو فى القػؿ بخمق القخآف

 ، ما تقػؿ فى القخآف ؟  قاؿ أحسج : كالـ هللا!!: يا أحسجقاؿ: الػاثق

 .(3)قج تشػر كتصيب ككاف أحسج بغ نرخ مدتقتال  

 ىػ ؟ قاؿ أحسج بغ نرخ: ىػ كالـ هللا!! قاؿ الػاثق: أفسخمػؽ 
؟ ككاف سؤاؿ قاؿ الػاثق : فسا تقػؿ فى ربظ؟ أتخاه يـػ الؿيامة

، حيث قالػا بسا كرد عغ ذلظ فى محىب االعتداؿا بإيسانو الخميفة لو تأثخ  
 .(4)باستحالة رؤية هللا عد كجل باألبرار

                                      

، ابغ ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٚٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
 .ٕٕٚ، ص ٖن: العبخ، حـخمجو 

، ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٚٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
، ص ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕٙٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٖٖٔ
، ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٛٔ، ص ٜ، حـ( الصبخى: تاريخ الصبخى ٖ)

 . ٕٙٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ
 . ٗٓٔ( البغجادى: الفخق بيغ الفخق، ص ٗ)
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ػؿ هللا : يا أميخ السؤمشيغ جاءت اآلثار عغ رسقاؿ أحسج بغ نرخ
" تخكف ربكع يـػ الؿيامة كسا تخكف القسخ ال  :صمى هللا عميو كسمع أنو قاؿ

 .(1)فشحغ عمى الخبخ (2)تزامػف فى رؤيتو "

يغ " أف قمب ابغ آدـ ب :: كحجثشى سؽياف بغ عييشة بحجيث يخفعوقاؿ
ا " ييجعػ:، ككاف الشبى صمى هللا عميو كسمع إصبعيغ مغ أصابع هللا يقمبو"

 .(3)"مػع ثبت قمبى عمى ديشظمقمب الق

ؿ أحسج بغ " كيمظ انطخ ماذا تقػؿ ! ، قا :فقاؿ لو إسحاؽ بغ إبخاـيع
، كقاؿ : أنا أمختظ ، فأشفق إسحاؽ مغ كالمونرخ : أنت أمختشى بحلظ

أف أنرب لو إذ كاف أميخ ، أمختشى !! قاؿ أحسج بغ نرخ: نععبحلظ ؟

                                      

م ( صحيح ٜٙٛىـ / ٕٙ٘( البخارى: أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل البخارى ) ت ٔ)
، حجيث رقع ، كتاب التػحيج، باب قػل هللا: "وجػه يػمئح ناضخة"  ٜالبخارى، حـ

، مدمع: أبػ ٕٚٔىـ، ص ٕٕٗٔ، ط األولى ، دار شػق الشجاة، القاىخة، ٖٗٗٚ
الحديغ مدمع بغ الحجاج بغ مدمع بغ ورد بغ كػشاذ القذيخى الشيدابػرى،  ) ت 

، كتاب السداجج، باب فزل صالتى الربح ٔم ( صحيح مدمع، حـٗٚٛىـ / ٕٔٙ
 . ٜٖٗالعخبى، د.ت، ص  ، ط . دار إحياء التخاثٖٖٙوالعرخ، حجيث رقع 

، ٕٙٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٛٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)
 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـ ٖٖٔ، ص ٗٔابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـ

( التخمحى: أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة بغ مػسى بغ الزحاك الدمسى التخمحى ٖ)
، ط ٖٚٛ٘، كتاب الجعػات، حجيث رقع ٘م( سشغ التخمحى، حـٕٜٛىـ / ٜٕٚ) ت 

 . ٖٚ٘م، ص ٜ٘ٚٔالثانية، مصبعة مرصفى البابى الحمبى، 



 

 

0000 

هللا صمى هللا عميو  لو أال يخال  حجيث رسػؿ تى، كمغ نريحالسؤمشيغ
 .(2)كسمع

: يا : ما تقػلػف ؼيو ؟ فأكثخكا، فقاؿ بعزيعقاؿ الػاثق لسغ حػلو
، ، ىػ حالؿ الجـ، كقاؿ آخخ: اسقشى دمو يا أميخ السؤمشيغأميخ السؤمشيغ

يخ كافخ يدتتاع لعل بو عاىة أك تا ،يا أميخ السؤمشيغ :كقاؿ ابغ أبى دؤاد
 .(1)نو كخه أف يقتل بدببو، كأعقل

: إذا رأيتسػنى قج قست إليو فال يقػمغ أحج قاؿ الػاثق لسغ حػلو
، كمذى إليو كىػ فى (3)، كدعا بالرسرامةتدب خصاى إليو، فإنى أحمعى

ل فذج رأسو، كمج الحبل ، كحبكسصو، فريخ فى (4)، كدعا بشصعكسط الجار

                                      

، ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٛٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٔ)
، ص ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕٙٙ، ص  ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ

 . ٕٕٚ، ص ٖخمجون: العبخ، حـ، ابغ ٖٗٔ
، ٕٕ، ص  ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٛٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ٕ)

، ص ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـ ٕٙٙ، ص ٕٕالشػيخى: نياية األرب، حـ
 .ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٖٗٔ

الخدانة، وقج أىجى إلى مػسى اليادى،  ( سيف عسخو بغ معجيكخب الدبيجى، وكان فىٖ)
وىػ عبارة عغ صؽيحة مػصػلة مغ أسفميا، مدسػرة بثالثة مداميخ تجسع بيغ 

، ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٛٔ، ص ٜالرؽيحة والرمة. الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ
 . ٕٙٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٕٕص 

تل فػقو السحكػم عميو بالقتل. السعجع الػسيط، ص ( الشصع: بداط مغ جمج، كثيًخا ما يقٗ)
ٜٖٓ . 



 

1442 

 

ثع ضخبو أخخى عمى ، (2)، فػقعت عمى حبل العاتقفزخبو الػاثق ضخبة
 .(1)، ثع ُضخع عشقو كُحد رأسورأسو

كحسل أحسج بغ نرخ كصمب، كفى رجمو زكج قيػد، كحسل رأسو إلى 
ا، ثع حػؿ ، كفى الجانب الاخبى أيام  ا، فشرب فى الجانب الذخقى أيام  باجاد

ضع بخأس أحسج ظ السػ ، كُعخؼ ذلإلى الجانب الذخقى، كأؾيع عميو الحخس
لسذخؾ الزاؿ أحسج بغ ىحا رأس الكافخ ا :أذنو رقعة فى ، ككتببغ نرخ

ماـ الػاثق باهل ، مسغ قتمو هللا عمى يجى عبج هللا ىاركف اإلنرخ بغ مالظ
ف أقاـ عميو الحجة فى خمق القخآف، كفى نفى ، بعج أأميخ السؤمشيغ

لى الحق، فأبى إال ، كمكشو مغ الخجػع إالتذبيو، كعخض عميو التػبة
، كأف ناره كأليع عقابوإلى ، كالحسج هلل الحى عجل بو يبالسعانجة كالترخ 

أميخ السؤمشيغ سألو عغ ذلظ فأقخ بالتذبيو كتكمع بالكفخ فاستحل بحلظ 
 .(3)أميخ السؤمشيغ دمو كلعشو

بتتبع مغ اتيع برحبة أحسج بغ نرخ، كمذايعتو أمخ الخميفة الػاثق 
 .(4)ػا بالحجيج، كمشعػا مغ الدكار كأثقمػضعيع فى الحبػس، ففى أمخه

                                      

 . ٕٛ٘( حبل العاتق: ما بيغ السشكب والعشق. السعجع الػسيط، ص ٔ)
، ص ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٖٛٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٕ)

ص  ،ٗٔ، ابغ كثيخ: البجاية والشياية، حـٕٙٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٕ
 . ٜٕٛ، الديػشى: تاريخ الخمفاء، ص ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٖٗٔ

 . ٜٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٖ)
، ص ٕٕ، ص ٚ، ابغ األثيخ: الكامل، حـٜٖٔ، ص ٜ( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـٗ)

 . ٕٕٚ، ص ٖ، ابغ خمجون: العبخ، حـٕٙٙ، ص ٕٕ، الشػيخى: نياية األرب، حـٖٕ
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، مغ ل صػرة مغ صػر العربية اإلقميسيةكربسا كانت ىحه الثػرة تحس
احتمػا مكاف الرجارة  أىل باجاد القائسيغ بالثػرة ضج أىل سامخاء الحيغ

 .اا ديشيِّ ، كإف كانت ثػرتيع تحسل شابع  عمى حدابيع

كالحؿيقة أف ىحه الثػرة التى لع يتع أمخىا مغ كقت التخصيط ليا 
القزاء عمييا فى ميجىا تحسل العجيج مغ التداؤالت فى مقجمتيا  كحتى
اؤؿ حػؿ تػقيت انجالع تمظ الثػرة، التى كانت كشيكة الػقػع، لػال تد

ى العرػر الدابقة عمى ، كلساذا لع يحجث ىحا التحخؾ فاكتذاؼ أمخىا
ا بذكل سا كرب، خاصة كأف السحخؾ عمى تمظ الثػرة كاف مػجػد  عرخ الػاثق

  ؟أقػى 
لمذظ مجى شجة كصخامة كل مغ  كل الجالئل تؤكج بسا ال يجع مجاال  

، كلع ا عمى مجخيات األمػر داخل الجكلةالسأمػف كالسعترع كسيصختيس
كلع ، ا مغ صالحيتيسايذيج عيجىسا بخكز أى عشرخ يذارؾ الخمفاء شيئ  

، كىػ ما ضيخ ة عمى شخريات الخمفاءمغ الامب يكغ ألى عشرخ شيء
تصالة كل مغ أقصاع محىب االعتداؿ، كقادة عرخ الػاثق مغ اس بذجة فى

 .ا لتمظ الثػرةا محخك  ، فكاف كل مشيسا سبب  كجشج العشرخ التخكى

ة اإلجخاءات الستخحة مغ كل مشيسا، كلعل لتػقيت الثػرة عالقة برخام
ى تصػرت إلى إسقا  العجالة، كالحخماف ، كالتكالستعمقة بعقػبات السخالفيغ

، كالحؿيقة أف (2)، إلى التمػيب بالديف كعقػبة اإلعجاـصبمغ السشا
ا يخيجاف إبخاـ ىحا األمخ عمى كجو الدخعة ضشِّ  االسأمػف كالسعترع كان
هلل عد كجل فى سخعة إنفاذ األمخ، كأخح إقخار  مشيسا أف فى ذلظ قخبى

                                      

 . ٔٛ، ص ٖ، ابغ العساد: شحرات الحىب، حـٖٜٔ، ص ٘صبخى: تاريخ الصبخى، حـ( الٔ)
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، كاعتبار مغ لع يجب إلى ذلظ مختج يدتتاع ثالثة أياـ ، فإف تاع العمساء
سخاحو ، كإال قتل فى اليـػ الثالث ، كىػ ما يعشى أنيسا كانا يشطخاف  أشمق

 .(2)إلى األمخ عمى أنو إسالـ أك شخؾ

، ا مغ سابؿيو فى ىحا األمخكيبجك أف الػاثق كاف أكثخ حكسة كتخيث  
، إال أف األمخ كاف قج جاكز الحج الحى راع أنو كاف عمى نفذ محىبيسا

ة كايخ ذلظ خاصة كأف ، كالسحشسشاضخةمعو تبـخ العامة مغ أمخ الضيخ 
مساء ىا قج ناليع مغ األذى ما لع يشمو ايخىع مغ عباجاد كعمساءىا كفقياء

ا بحجكث انفخاجة ، ككاف ذلظ فى حج ذاتو إيحان  كفقياء كقزاة بؿية الػاليات
خمق القخآف، كالسجاىخة بحلظ فى تسيج لمتعبيخ عغ معارضة محشة القػؿ ب

ى لديخ األمػر فى العيػد ىػ التصػر الصبيع ، ككاف ىحاثػرة عامة
 .الدابقة

كمغ الجالالت السأخػذة مغ تمظ الثػرة أف الػاثق قج أدرؾ مجى 
فى عيج ، الحى اىتد بالفعل ستسخار فى امتحاف الشاس عمى ممكوخصػرة اال

سذ تعاش  الشاس مع ىؤالء العمساء، ، كسا لسمفو بدبب ما ناؿ العمساء
بافتزاح أمخىا  ، كالتى كاف الحظ كحجه كؽيال  كىػ ما ُتخجع لثػرة فى عيجه

 .قبل أكانو

ثػع إذا كاف الػاثق لع يػاجو أحسج بغ نرخ الخداعى بتخصيصو لمػ 
، ككأف ال أنو أامظ عقػبتو بسا نالو مشو، إعمى الدمصاف باعتخاؼ مذايعيو

، خالفة القػؿ بخمق القخآف مجتسعيغلمتخصيط لمثػرة كلس ىحه العقػبة كانت

                                      

، ٖ، ابغ العساد: شحرات الحىب، حـٖٜٔ، ٕٜٔ، ص ٘( الصبخى: تاريخ الصبخى، حـ ٔ)
 . ٔٛص 
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كربسا كاف فى عجـ تعخض الػاثق لمثػرة رغبة فى عجـ الخػض فى الحجيث 
 .ثػرة يديخ بأمخىا القاصى كالجانى، كربسا تذجع عمى التأسى بياعغ 

، عة التى كتبت فى أذف أحسج بغ نرخكمغ األمػر السدتاخبة تمظ الخق
ة أقاـ عميو الحجة فى خمق القخآف، كنفى أف الخميف، ك جاء فيياكما 

 .ع يخد فى السرادر ما يجؿ عمى ذلظ، كلالتذبيو

جاء بالخقعة أف الخميفة استتابو، فمع يقبل، كمكشو مغ  كسا أنو
 .ككحا لع يخد ما يجؿ عمى حجكث ذلظ، الخجػع إلى الحق فأبى

و، كتكمع قخ عمى نفدو بالتذبيكجاء بالخقعة أف أحسج بغ نرخ قج أ
 .بالكفخ، كأف ىحا ما أحل دمو

، كذلظ عمى الخاع مغ أف كرد بالشز أف الخميفة قج استتابوكقج 
خاح ، كيكػف إشالؽ الدسجة ثالثة أياـاالستتابة عمى عيج سابؿيو كانت ل

مع اإلقخار، أك ضخع العشق مع اإلصخار، فمساذا ضخع عشق أحسج بغ نرخ 
 نفدو، ككقت السشاضخة؟!! اليـػ فى

كربسا كانت ىحه األمػر التى أشخت إلييا فى تمظ الخقعة كالتى لع 
، بأنيا كانت مغ ندج ابغ أبى دؤاد ا إلى االعتقاد، دافع  شيء يحجث مشيا

 .تستع برالحيات كاسعة لجى الػاثق، كمغ سبقػه الحى

الجكلة  ا النتراركقج يكػف إلراؽ ىحه األمػر بأحسج بغ نرخ إبخاز  
 اقتفاءا ألى شخز مغ مشكخى القػؿ بخمق القخآف عغ ، كردع  كمحىبيا

بالقزاء عمى الفتشة فى  ، كربسا كاف ضخع عشقو بال استتابة تعجيال  أثخه
 .ميجىا
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 كإذا كانت تمظ الثػرة قج عجدت عغ تحقيق أىجافيا فى مػاجية
إازاء الػاثق عغ ا فى نيا كانت سبب  الدمصاف كالترجى لمفكخ السعتدلى، فإ

 .ا، حتى كف عشو فى نياية عيجها فذيئ  شيئ  أمخ السحشة 

يتزب تأثيخ تمظ الثػرة فى تخاجع الػاثق عغ السحشة كالقػؿ بخمق 
، كايخه مسغ سبقػه لسدو مغ تعاش  العامة مع ابغ نرخالقخآف بعجما 

، كيتجمى ذلظ مغ خالؿ الحجث السباشخ كالسؤثخ فى كف عكمسغ تع تعحيبي
عغ الػاثق أنو كاف ال يداؿ  (2)السيتجى، حيث ركى ػاثق عغ أمخ السحشةال

، حتى أقجـ مغ أبى دؤاد شيخا مغ ا مغ خالفة أبيويقػؿ بخمق القخآف صجر  
ا، كرأى مغ حمػ شمعتو، فاستحيا مشو فمسا دخل عمى الػاثق مقيج   (1)الذاـ

ناضخ ابغ أبى  شيخ،: يا فأدناه مشو كسمع عميو، كقاؿ لو، الػاثق، كرؽ لو
ؤاد يقل كيراخ : يا أميخ السؤمشيغ إف ابغ دخؾ، فقاؿدؤاد عمى ما يشاض

: أبػ عبج ا، كقاؿ، فازب الػاثق كتبجؿ عصفو ازب  كيزع  عغ السشاضخة
يزع  مغ مشاضختظ أنت ! قاؿ الذيخ: ىػف هللا بغ أبى دؤاد يقل كيراخ ك 

                                      

( السيتجى باهلل: أبػ إسحاق دمحم بغ الػاثق باهلل ىارون بغ السعترع باهلل دمحم بغ الخشيج ٔ)
ة، كان خميًقا لإلمارة إال أنو لع يجج معيًشا وال ناصًخا عمى الخيخ، العباسى، خالفتو سش

لسا خخج عميو األتخاك حاربيع فجخحػه، وأسخوه ثع خمعػه وقتمػه فى سشة خسذ وخسديغ 
، ص ٖومائتيغ، فتػفى وعسخه ثسان وثالثػن سشة. ابغ العساد: شحرات الحىب، حـ

ٕٜٗ. 
ــــخحسغ بــــغ عبــــج هللا بــــغ ٕ) دمحم بــــغ األزدى شــــيخ أبــــي داود والكدــــائى. ( ىــــػ أبــــػ عبــــج ال

، إال أنـــــو أورد أنـــــو ) األزدمـــــى ( بـــــجل األزدى، ٜٕٓالدـــــيػشى: تـــــاريخ الخمفـــــاء، ص 
م ( أخبـــار الـــجول وآثـــار ٓٔٙٔىــــ / ٜٔٓٔالقخمــانى: أحســـج بـــغ يػســـف القخمــانى ) ت 

ـــاريخ، م ـــق أحســـج حصـــيط، وفيســـى ســـعج، ط األولـــى، دار اآلفـــاق ٕاألول فـــى الت ، تحقي
 . ٖ٘ٗ، ٖٗٗم، ص ٜٜٛٔىـ / ٛٔٗٔبية، العخ 
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 بى دؤاد: يا ابغ أختو، قاؿ الذيخ، كأذف لى فى مشاضعميظ يا أميخ السؤمشيغ
إالـ دعػت الشاس كدعػتشى؟ قاؿ: أف تقػؿ القخآف مخمػؽ؛ ألف كل شيء 

رأيت أف تحفظ عمّى إنى  ،: يا أميخ السؤمشيغدكف هللا مخمػؽ، قاؿ الذيخ
 .(2): أفعلكعميو ما نقػؿ، فقاؿ الػاثق

مة فى عقج أخبخنى عغ مقالتظ ىحه أكاجبة داخ ،قاؿ الذيخ : يا أحسج
: حتى يقاؿ ما قمت؟ قاؿ :نعع، فقاؿ الذيخ ، فال يكػف الجيغ كامال  الجيغ

كسمع حيغ بعثو عد كجل إلى  أخبخنى عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو
: أفجعا ، فقاؿ: ال، قاؿ الذيخا مسا أمخ بو فى ديشو، ىل ستخ شيئ  عباده

ى هللا عميو كسمع إلى مقالتظ ىحه؟ فدكت ابغ أبى دؤاد، رسػؿ هللا صم
يا أميخ  :فالتفت الذيخ إلى الػاثق فقاؿ، فقاؿ الذيخ: تكمع، فدكت

 .(1)كاحجة :، فقاؿ الػاثق، قل كاحجةالسؤمشيغ

أخبخنى عغ هللا عد كجل حيغ أندؿ آخخ القخآف  ،: يا أحسجقاؿ الذيخ
}الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُنْ دِينَكُنْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُنْ : ى رسػلو صمى هللا عميو كسمع فقاؿعم

ا فى إكسالو، أـ أنت أكاف هللا صادق   (3) يتُ لَكُنُ اإلِساْلَمَ دِينًا {نِعْمَتِي وَرَضِ
حتى يقاؿ ؼيو بسقالتظ ىحه ؼيكػف  ، فال يكػف كامال  الرادؽ فى نقرانو

                                      

م ( نػادر الخمفاء السدسى ٛٛٙٔىـ / ٓٔٔ( اإلتميجى: دمحم بغ دياب اإلتميجى ) ت ٔ)
إعالم الشاس بسا وقع لمبخامكة مع بشى العباس، تحقيق أيسغ عبج الجابخ البحيخى، ط 

 . ٖ٘ٗ، ٖٗٗم، ص ٜٜٛٔىـ / ٛٔٗٔاألولى، دار اآلفاق العخبية، 
 . ٖ٘ٗ، اإلتميجى: نػادر الخمفاء، ص ٜٕٓ: تاريخ الخمفاء، ص ( الديػشىٕ)
 . ٖ( سػرة السائجة: آية ٖ)
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 ، فقاؿ، فدكت ابغ أبى دؤاد، فقاؿ الذيخ: أجب يا أحسج، فمع يجبوكامال  
 .(2)اثشتاف :، فقاؿ الػاثق: اثشتافقل ،: يا أميخ السؤمشيغالذيخ

 صمى هللا عميو كسمع كسا أفاتدع لخسػؿ هللا ،يا أحسج :فقاؿ الذيخ
كاتدع ألبى بكخ : زعست، كلع يصالب أمتو بيا؟ قاؿ: نعع، قاؿ الذيخ

الرجيق كعسخ بغ الخصاع كعثساف بغ عفاف كعمى بغ أبى شالب ) رضى 
كأقبل ، فأعخض الذيخ عشو، يع أجسعيغ ( فقاؿ ابغ أبى دؤاد: نععهللا عش

ألع يتدع لظ مغ اإلمداؾ عغ ىحه  ،: يا أميخ السؤمشيغعمى الػاثق فقاؿ
بكخ كعسخ كعثساف  سػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كأبيالسقالة ما اتدع لخ 

كعمى ) رضى هللا عشيع ( فال كسع هللا عمى مغ لع يتدع لشا مغ اإلمداؾ 
 كألبى بكخ كعسخ عغ ىحه السقالة ما اتدع لخسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع

ف يجعمو فى حل كسعة أ، ثع سألو الػاثق كعثساف كعمى فال كسع هللا عميشا
 !!!صجؽ الذيخ :، ثع جعل يقػؿمسا نالو مشو

عغ القػؿ بخمق القخآف  كفى ىحا ما ؼيو مغ داللة عمى رجػع الػاثق 
 .كالك  عشو

استخمرتيا مغ ىحا  ائج التىمغ تشاكؿ بعس الشتبج  الكفى الشياية 
إلسالمية فى عخض لثػرة ثالثة أقاليع مغ أىع أقاليع الجكلة االبحث الحى 

، يذيج  ، كباجاد، كشبو الجديخة العخبيةالعرخ العباسى األكؿ، كىى الذاـ
ا أك ا سياسيِّ ، سػاء كاف حخاك  ا لوبحلظ الحخاؾ الحى كانت تمظ األقاليع مدخح  

 .اديشيِّ 

                                      

 . ٖ٘ٗ( اإلتميجى: نػادر الخمفاء، ص ٔ)
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دمط األتخاؾ عمى الحياة الدياسية، يجة حتسية لتكانت ىحه الثػرات نت
محىب االعتداؿ عمى عقػؿ الخمفاء،  ، كسيصخة أقصاعكضمع كالة األقاليع
 .كمقجرات الجكلة

، مغ قاسع مذتخؾ أكبخ بيغ تمظ الثػراتبج مغ االعتخاؼ بػجػد  ال
كتعبيخ كل إقميع عغ تعربو  ،خة الشدعة اإلقميسية عمى كل ثػرةحيث سيص

 .اكلة استعادة قجر مغ مججه الدال ، كمحلشفدو

يا الفطة لمطمع شاؿ لمذظ أن أثبتت تمظ األقاليع بسا ال يجع مجاال  
، بج مغ الحخاؾ الحى يثبت الػجػد ، كأنو بعج مخارة الخشػع الالسجى أك قرخ

شطخ بعيغ االعتبار لتمظ كيجبخ القػة السخكدية فى حاضخة الخالفة عمى ال
 .األقاليع

حخكة االستقالؿ عغ  دت بعس تمظ األقاليع أف تجلى دلػىا فىربسا أرا
فة أكج أف أف البعج اإلقميسى كالقخع مغ حاضخة الخال دكلة الخالفة، ايخ

 .ىحا األمخ صعب السشاؿ

التى أصبحت أداة عبخت تمظ األقاليع عغ كخاىيتيا لمعشاصخ التخكية 
سخصيا ، كسا عبخت عغ فى يج الخالفة، تزخع بيا كافة العشاصخ

ذلظ  ارىا بكافة االمتيازات دكف ايخىا، كىػ ما جعل العخع يعجكف الستئث
 .ا لسكانتيع التى حطػا بياااتراب  

رسائل كانت أساليب التعبيخ عغ الازب لجى تمظ األقاليع تعصى 
تقجيع العشرخ التخكى ، أنيع لغ يجشػا مغ كإشارات لخمفاء بشى العباس

 .سػى الستاعب
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، كالتى كاف مغ السفتخض أف تشصمق مغ الجيشيةكقج كججنا الثػرة 
ة فى باجاد تترل برػرة أك بأخخى بعػامل الازب فى الثػرات الدياسي

، ىػ الازب مغ سيادة العشرخ التخكى، ك الذاـ كشبو الجديخة العخبية
خاصة إذا أدركشا أف خمفاء الجكلة العباسية السأمػف كالسعترع كالػاثق قج 

ا ، كاستشاد  ج التى تبشػىا كسحىب رسسى لمجكلةالعقائ ىجفػا إلى تأميغ تصبيق
األداة التى  ألنيع سيكػنػف  الجشج األتخاؾ؛ زادكا مغ أعجادإلى ذلظ فقج 

يخىع امتج إلى كافة نػاحى الحياة، فى ، إال أف تأثتكفل ليع تحقيق ذلظ
 .الخالفة كالػاليات

الثػرات شت مغ القزاء عمى تمظ إذا كانت الخالفة العباسية قج تسك
انة ، كالخغبة فى استعادة السكظ ال يعشى القزاء عمى ركح التسخدف ذلفإ

ؤكج ، كىػ ما يجعمشا نالتى تستعت بيا تمظ األقاليع، كالعشاصخ العخبية بيا
أعش  نتيجة لزع  الدمصة ذكل ب، كربسا عمى حتسية تكخار تمظ الثػرات

خكو عخش الخالفة كفاة الػاثق كت ا عمى أثخ، كالحى بجا كاضح  السخكدية
ا ا بسيالد عرخ أكثخ ضعف  ، كىػ ما كاف إيحان  ا دكف أف يعيج ألحجشااخ  
 .اكتخبص  
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 قائمة املصادر واملراجع

  :: مرادر الحجيثأكال  
ىػ / 156البخارى : أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل البخارى ) ت  – 2

 ـ (869

 .ىػ2411،   األكلى، دار شػؽ الشجاة، 9صحيب البخارى، حػ -

التخمحى: أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ  – 1
 ـ ( 891ىػ / 179الدمسى التخمحى )ت 

،   الثانية، مصبعة مرصفى البابى الحمبى، 5سشغ التخمحى، حػ  -
 ـ.297

مدمع: أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج بغ مدمع بغ كرد بغ كػشاذ  – 3
 القذيخى الشيدابػرى 

 ـ ( .874 ىػ /162) ت 
 ،   . دار إحياء التخاث العخبى، د.ت.2صحيب مدمع، حػ -

 :ثاني ا: السرادر السصبػعة
: عد الجيغ أبى الحدغ عمى بغ أبى الكخاـ دمحم بغ دمحم بغ ابغ األثيخ – 2

 ـ ( 2131ىػ / 636عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيبانى ) ت 

ىػ / 2461، دار بيخكت لمصباعة، 7، حػ6التاريخ، حػ الكامل فى -
 .ـ2981
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: أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمى بغ دمحم بغ الجػزى ) ت ابغ الجػزى  – 1
 ـ (2166ىػ / 597

، تحقيق دمحم عبج القادر 22السشتطع فى تاريخ السمػؾ كاألمع، حػ -
عصا، مرصفى عبج القادر عصا، مخاجعة نعيع زرزكر، دار الكتب 

 ـ .2991ىػ / 2421، مسية، بيخكتالع

ىػ / 868: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجكف الساخبى ) ت ابغ خمجكف  – 3
 ـ (2465

تاريخ ابغ خمجكف السدسى بكتاع العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ فى  -
مغ عاصخىع عغ ذكى الدمصاف أياـ العخع كالعجع كالبخبخ ك 

ىػ / 2392، ، مؤسدة األعمسى لمسصبػعات، بيخكت3األكبخ، حػ
 .ـ2972

: عمى بغ أنجب السعخكؼ بابغ الداعى الباجادى ) ت ابغ الداعى – 4
 ـ(2175ىػ / 674

مخترخ أخبار الخمفاء،   األكلى، السصبعة األميخية، بػالؽ،  -
 .ىػ2369مرخ، 

: أبػ الحدغ عمى بغ مشرػر بغ ضافخ بغ الحديغ األزدى ابغ ضافخ – 5
 ـ ( 2126ىػ / 623) ت 

ألكؿ مخة، تحقيق عمى عسخ،  يشذخ كامال   ،ؿ السشقصعةأخبار الجك -
 .ـ 1662ىػ / 2411اىخة ، ، الق  األكلى

ربو األنجلدى ) ت : أبػ عسخ أحسج بغ دمحم بغ عبج ابغ عبج ربو – 6
 .ـ (939ىػ / 318



 

 

0022 

مخاجعة كتحقيق إبخاـيع دمحم صقخ،   األكلى،  ،3العقج الفخيج، ـ -
 .ـ1668ىػ / 2419القاىخة، 

: أبػ القاسع عمى بغ الحدغ بغ ـبة هللا بغ عبج هللا ابغ عداكخ – 7
 ـ  (2257ىػ / 572الذافعى السعخكؼ بابغ عداكخ ) ت 

الجيغ أبى  ، دراسة كتحقيق محب53تاريخ مجيشة دمذق، حػ  -
 .سعيج بغ اخامة العسخى، دار الفكخ، بيخكت، د.ت

 ـ .2996ىػ / 2426، شبع سشة  34حػ  -

 ـ .2997ىػ / 2428، شبع سشة  56حػ  -

 ـ .2997ىػ / 2428، شبع سشة  58حػ  -

 ـ .2997ىػ / 2428، شبع سشة  66حػ  -

الفالح بغ عبج الحى بغ أحسج بغ دمحم  : شياع الجيغ أبػابغ العساد – 8
 ـ ( 2678ىػ / 2689العدكخى الحشبمى الجمذقى ) ت 

تحقيق كتعميق ، إشخاؼ ك 3شحرات الحىب فى أخبار مغ ذىب، حػ -
، غ كثيخ، مصبعة ابر أرناؤك ، دمحم أرناؤك ،   األكلىعبج القاد
 ـ.2988ىػ / 2468بيخكت، 

ت بغ دمحم السعخكؼ بابغ العسخانى ): دمحم بغ عمى ابغ العسخانى – 9
 ـ ( 2284ىػ / 586

، األنباء فى تاريخ الخمفاء، تحقيق قاسع الدامخائى، القاىخة -
  .ـ1662ىػ / 2412

الفجا إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ  لجيغ أبػابغ كثيخ: الحافظ عساد ا – 26
 ـ ( 2371ىػ / 774الجمذقى ) ت 
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حقيق عبج هللا عبج السحدغ التخكى، ، ت24البجاية كالشياية، حػ -
 .دار ىجخ لمصباعة، د.ت

 ـ ( 2636ىػ / 412: أحسج بغ دمحم بغ يعقػع ) ت ابغ مدكػيو – 22

، اخترار كتقجيع عبج الخحسغ الذيخ ،تجارع األمع كتعاقب اليسع -
 .ـ1667ة لمكتاع، القاىخة، الييئة السرخية العام

: أبػ الخصاع عسخ بغ أبى عمى حدغ بغ عمى سبط أبػ البداـ – 21
اإلماـ أبى البداـ الفاشسى السعخكؼ بحى الشدبيغ دحية كالحديغ ) ت 

 ـ ( 2132ىػ / 619

صححو كعمق عميو  شبخاس فى تاريخ خمفاء بشى العباس،كتاع ال -
 .ـ2946ىػ / 2365اجاد، ، بعباس العداكى، مصبعة السعارؼ

: عساد الجيغ إسساعيل بغ دمحم بغ عسخ السعخكؼ بأبى الفجا أبػ الفجا -23
 ـ (2332ىػ / 731) ت 

( ، مكتبة  1 – 2، ) بى الفجا السخترخ فى أخبار البذختاريخ أ -
 .الستشبى، القاىخة، د.ت

، باريذ ، كماؾ كػكيغ ديدالف ب ريشػدرحي، تتقػيع البمجاف -
 .ـ2846

 ـ (2688ىػ / 2266: دمحم بغ دياع اإلتميجى ) ت اإلتميجى – 24

بسا كقع لمبخامكة مع بشى  عالـ الشاسنػادر الخمفاء السدسى إ -
العباس، تحقيق أيسغ عبج الجابخ البجيخى،   األكلى، دار اآلفاؽ 

 .ـ2998ىػ / 2428العخبية، 



 

 

0022 

: عساد الجيغ أبػ حامج دمحم بغ دمحم األصفيانى ) ت األصفيانى – 25
 ـ(2166ىػ / 597

الجامع لجسيع تػاريخ أىل الدماف، تحقيق عسخ عبج  البدتاف -
 ، د.ت .الدالـ تجمخى، السكتبة العرخية، بيخكت

ىػ / 419: أبػ مشرػر عبج القاىخ بغ شاىخ بغ دمحم ) ت الباجادى – 26
 ـ (2637

اسة كتحقيق دمحم ، در الفخقة الشاجية مشيعالفخؽ كبياف الفخؽ بيغ  -
 .عثساف الخذت، مكتبة ابغ سيشا، القاىخة، د.ت

: أبػ بكخ أحسج بغ عمى الخصيب الباجادى ) ت الخصيب الباجادى – 27
 ـ (2616ىػ / 463

، تحقيق مرصفى عبج القادر 24تاريخ باجاد أك مجيشة الدالـ، حػ -
 .ـ2966/ ىػ 2386عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت، 

عبيج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف  الحىبى: الحافظ شسذ الجيغ أبػ – 28
 ـ ( 2374ىػ / 748الحىبى ) ت 

ىاجخ دمحم  ، تحقيق كضبط أبي2العبخ فى خبخ مغ ابخ، حػ -
 .بديػنى زامػؿ، دار الكتب العمسية، بيخكت، د.تال

ػ / ى774: أبػ عبج هللا بغ الخصيب الدمسانى ) ت الدمسانى – 29
 ـ (2175

فى نطع الجكؿ، السصبعة العسػمية، تػنذ ،  رقع الحمل  -
 .ىػ2326
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: أبػ سعج عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التيسى ) ت الدسعانى – 16
 ـ (2266ىػ / 561

الخحسغ بغ يحيى السعمسى اليسانى،  ، تحقيق عبج22األنداع، حػ -
 .ـ2986ىػ/ 2466القاىخة، 

: أبػ الفزل جالؿ الجيغ عبج الخحسغ الديػشى ) ت الديػشى – 12
 ـ (2565ىػ / 922

، 3حقيق مرصفى عبج القادر عصا ،   ، دراسة كتتاريخ الخمفاء -
 .مؤسدة الكتب الثقاؼية، بيخكت، د.ت

ىػ / 764: صالح الجيغ خميل بغ أيبظ الرفجى ) ت الرفجى – 11
 ـ (2361

سى العخبى، عم، مصبػعات السجسع الأمخاء دمذق فى اإلسالـ -
ـ،   الثانية مديجة مغ التعميق، بيخكت، 2955دمذق، 
 .ـ2983ىػ / 2463

جمذق مغ الخمفاء كالسمػؾ تحفة ذكى األلباع ؼيسغ حكع ب -
، تحقيق إحداف بغ سعج خمػصى، زىيخ حسيجاف 2كالشػاع، ؽ

 .ـ2992الرسراـ، دمذق، 

 ـ ( 911ىػ / 326: أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخى ) ت الصبخى  – 13

، تحقيق دمحم أبي 9، تاريخ الخسل كالسمػؾ، حػتاريخ الصبخى  -
ىػ / 2387الفزل إبخاـيع،   الخامدة، دار السعارؼ، مرخ، 

 .ـ2967

 ـ ( 2626ىػ / 2629: أحسج بغ يػس  القخمانى ) ت القخمانى – 14



 

 

0022 

يط ، تحقيق أحسج حص1ار الجكؿ كآثار األكؿ فى التاريخ، ـأخب -
ىػ / 2428سعج،   األكلى، دار اآلفاؽ العخبية،  كفيسى
 .ـ2998

ىػ / 812أبػ العباس أحسج بغ عمى القمقذشجى ) ت : القمقذشجى – 15
 ـ (2428

اف فى التعخيف بؿبائل عخع الدماف، تحقيق كتقجيع قالئج الجس -
، دار خكف دار الكتاع العخبى ، القاىخة، الشاشإبخاـيع اإلبيارى 

 .ـ2981ىػ / 2461بيخكت، تاع المبشانى، الك

 ـ ( 962ىػ / 356: أبػ عسخ دمحم بغ يػس  الكشجى ) ت الكشجى – 16
كتاع الػالة ككتاع القزاة، صححو رفغ كدت، دار الكتاع  -

 .اإلسالمى، القاىخة، د.ت

ىػ / 346: أبػ الحدغ عمى بغ الحديغ السدعػدى ) ت السدعػدى – 17
 ـ (957

ة عبج هللا إسساعيل الراكى، كمخاجع، ترحيب و كاألشخاؼالتشبي -
 .ـ2938ق / 2357باجاد، 

، تقجيع كتعميق قاسع كىب، 3مخكج الحىب كمعادف الجػىخ، ح -
 .ـ2989مشذػرات كزارة الثقافة، دمذق، 

: عالء الجيغ مامصاى بغ قمشج بغ عبج هللا البكجخى الحشفى مامصاى – 18
 ـ (2366ىػ / 761) ت 

كميباف عمى البارح،   مخترخ تاريخ الخمفاء، تحقيق آسيا  -
 ـ.1662، األكلى، القاىخة
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: تقى الجيغ أحسج بغ عمى بغ عبج القادر السقخيدى ) ت السقخيدى  – 19
 ـ (2442ىػ / 845

، مصبعة اآلداع 1، حػ2عظ كاالعتبار بحكخ الخصط كاآلثار، ـالسػا -
 ، د.ت.، القاىخة

ىػ / 731 : شياع الجيغ أحسج بغ عبج الػىاع الشػيخى ) تيخى الشػ  – 36
 ـ (2332

صبعة دار الكتب ، م3،   11نياية األرع فى فشػف األدع، حػ -
 .ـ1667ىػ / 2418كالػثائق القػمية، القاىخة، 

: أحسج بغ أبى يعقػع بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضب الكاتب اليعقػبى – 32
 ـ (964ىػ / 191العباسى السعخكؼ باليعقػبى ) ت 

ميخ ميشا،   األكلى، ، تحقيق عبج األ1تاريخ اليعقػبى، حػ -
 .ـ2993ىػ / 2423بيخكت، 

  :الحجيثة السخاجع :اثالث  
 : عبج هللا خػرشيج البخى  – 2

فى القخكف الثالثة األكلى لميجخة، الؿبائل العخبية فى مرخ  -
 .ـ2991مصبعة ىيئة الكتاع، القاىخة، 

 : ى أحسج رضػاففتح – 1

 .ـ1662، القخآف بيغ السعتدلة كأىل الدم ، القاىخة مذكمة خمق -
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  :: السعاجعارابع  
/  2995السعجع الػجيد: الييئة العامة لذئػف السصابع األميخية،  – 2

 .ـ2996

السعجع الػسيط: الصبعة الخابعة، مكتبة الذخكؽ، بإشخاؼ مجسع الماة  – 1
 .ـ1664ىػ / 2415لقاىخة، ، االعخبية

 


