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 المقدمة

  اإلسالمي،حضكرًا بارزًا في التراث التدكيني  (ٔ)شكل مكضكع الثأر كاالنتقاـ مف بني امية
سيما بعد انقضاء دكلتيـ كالكصكؿ السمطكي لمعباسييف، ما جعمو محل استقطاب قرائي مف لدف 

                        ٓى كفق القدرة التحميمية كالقرائية لنصكص ذلؾ التراثالعديد مف المؤرخيف كالباحثيف كعم
مخطكطة مكتبة مجمس الشكرى  الذي تكجينا الى دراستو كتحقيقو ،المدكف ذلؾ التراث  مفك 

( ، لمميرزا طاىر بف عمينقي السالياني  باسـ ) مختار ناموالتي اسماىا المفيرس  ، االسالمي
، يتيف منفصمتيف، التي تضمنت مكضكعيف لحقبتيف تاريخ ـ (ٚٗٛٔق / ٖٕٙٔكاف حيا عاـ )

اكليما يخص العصر جمع بينيما المؤلف ككنيما يتعمقاف باالنتقاـ كاالخذ بالثأر مف بني امية ، 
خذه بالثأر مف قتمة اإلماـ الحسيف ألافي  (ٕ)، اال كىك سيرة المختار بف أبي عبيد الثقفياالمكي 

كالثاني يتعمق بالعصر العباسي ، اال كىك سيرة الخميفة  ،السالـ( ماعميي)طالب  بف عمي بف أبي
  ٓ (ٗ)في األخذ بالثأر مف بني امية لقتميـ العديد مف رجاالت بني ىاشـ( ٖ)أبك العباس السفاح 

مف المخطكطة ، ألنو مكضكع  الثانيكقد اقتصرنا في دراستنا كتحقيقنا عمى المكضكع 
، كلككنو يمثل كحدة مكضكعية كاحدة منفصمة تماما عف  التاريخ العباسياىتمامنا بدراسة 
كالف قسمًا مف مجريات االحداث التي تناكليا المكضكع الثاني مف المخطكطة ،  الكؿالمكضكع ا

 ٓلـ ترد عند اغمب المؤرخيف 
القسـ االكؿ  دراسة  تضمفالى قسميف ، كدراسة المخطكطة تحقيق في  ناعمم ناكقد ُقسم
في المسار  قيمتيا العممية كايضاح التعريف بمؤلفيا ، ككصفيا ،  مف حيثالمخطكطة 
لنص ا ايرادنا الصلالقسـ الثاني بينما تضمف منيج  في تحقيقيا ، كما اتبعناه مف  ،التدكيني
لما  كتعميقات تكضيحيةلنص ، اتحقيق ل بيةالمتف بيكامش تصكي مضمنيفالخط القياسي ، ب

فائدة اخراج بياف ، ل لالحداث لمسار التاريخيا تكافقيا معاكرده المؤلف مف معمكمات كمدى 
  ٓالنص بصكرتو االخيرة 
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 دراسة المخطوطة 
 ـ مؤلف المخطوطة 1

، ككما كرد في الصفحة االخيرة مف المخطكطة  ىك الميرزا طاىر بف عمينقي السالياني
عندما اتـ المؤلف مخطكطتو ذاكرا اسمو في نيايتيا بقكلو ) قد تـ ىذا الكتاب في يد الحقير 
الفقير المذنب العاصي ابف عمينقي مرزا طاىر السالياني يـك االحد سابع كعشركف مف شير 

مف اليجرة النبكية ( ، الذي لـ نعثر لو ثالثة كستيف كمائتاف بعد الف  ٖٕٙٔصفر المظفر سنة 
عمى ترجمة في فيارس المخطكطات كمؤلفييا ، اال انو كمف خالؿ ما ذكر عف كالده بانو قد 
  الف كتابًا شرح فيو كتاب ) معالـ االصكؿ ( لمشيخ حسف بف زيف الديف العاممي المتكفى عاـ 

االصكؿ ( الذي نسخو بيده كفرغ  ـ ( ، سماه ) بحار العمكـ في شرح معالـٕٓٙٔق / ٔٔٓٔ) 
       ـ ( ، كالمكجكد نسخة منو في مكتبة  ٜٔٛٔق / ٖٕ٘ٔمف اتماـ جزئو الثاني في عاـ ) 

يمكف القكؿ اف الميرزا طاىر بف عمينقي  (٘)( ، ٕٔٗٔ) ككىر شاد ( في مشيد المقدسة برقـ ) 
الى مدينة سالياف االيرانية التي  السالياني ينتمي الى اسرة تمتيف التأليف كالنسخ ، كانو ينتسب

برز منيا عدد مف النساخ منيـ، الميرزا عمي اكبر بف دمحم كريـ السالياني ، كرمضاف بف عمي 
(  ـٚٗٛٔق /  ٖٕٙٔكاف الميرزا طاىر كاف حيا في عاـ )  (ٙ)أصغر السالياني كغيرىـ ،

  ٓحيث فرغ مف تأليف المخطكطة التي عنكنيا المفيرس بػ ) مختار نامو ( 
 ـ وصف المخطوطة 0
 ، ىي احدى مخطكطات مكتبة مجمس الشكرى االسالميكطة التي قمنا بدراستيا كتحقيقياالمخط
         ( كفي الخزانة المرقمة  ٕٓٛ٘ٛٓ( المسجمة برقـ ) كتابخانو مجمس شكراي اسالمي) 
 (ٔٚٗٔ٘  )ٓ 

( صحيفة  ٗٚالمخطكطة نسخة كاحدة كال تكجد ليا نسخة اخرى ، بمغ عدد صحائفيا ) ك 
( ، تحتكي كل صحيفة سـٖٔسـ ( ، كعرضيا ) ٕٔلصحيفة ) مف الحجـ المتكسط ، طكؿ ا

،  ( سطرا ، كيكجد عمى بعض صحائفيا تعميقات اك تعقيبات بعضيا غير كاضح ٜٔعمى ) 
  ٓ قرائيا ربما تعكد لكاتبيا اك لبعض
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    كمف الجدير بالذكر اف عدد الصحائف التي تـ دراستيا كتحقيقيا مف المخطكطة ىك 

مف مجمكع  أبي العباس السفاح في األخذ بالثأر مف بني امية( صحيفة كالمتعمقة بسيرة  ٕ٘) 
    ٓ(  ٗٚصحائفيا البالغة ) 

مف قبل  المخطكطة ال تحتكي عمى صحيفة عنكاف كانما اعطيت عنكانًا  لتصنيفيا
،  لكل محتكى المخطكطة جامع، عمما اف ىذا العنكاف غير  المفيرس باسـ ) مختار نامو (

كاقتصر عمى ذكر سيرة المختار بف أبي عبيد الثقفي دكف اف يضمنو ذكرا لسيرة أبي العباس 
 ٓالسفاح في األخذ بالثأر مف بني امية 

شاكر بف غنيمة بف أبي الفضل بف بداية المخطكطة ) بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، ركي عف 
قاؿ سمعت ىذه السيرة مف الشيخ  (ٚ)عبد الجبار بف المأمكف الياشمي السامري رحمو هللا ،

ركاىا عف اشياخيـ رضي هللا عنيـ ( ، كاخرىا ) قد  (ٛ)اإلماـ أبي نصر دمحم بف الحسف الككفي 
عمينقي مرزا طاىر السالياني يـك تـ ىذا الكتاب عمى يد الحقير الفقير المذنب العاصي ابف 
ثالثة كستيف كمائتاف بعد الف مف  ٖٕٙٔاالحد سابع كعشركف مف شير صفر المظفر سنة 

(  ٔٚٔاليجرة النبكية ،  الميـ احرس لباعثو دمحم كاؿ دمحم ( ، كبذلؾ يككف عمر المخطكطة ) 
 (ٚٗٛٔق / ٖٕٙٔعاما ، النتياء كتابتيا في عاـ ) 

 العممية لممخطوطة ـ القيمة 3
نسخة مجمس الشكرى نسخة كاحدة فقط ،   مف ككنيا ممخطكطةل تتأتى القيمة العممية

 مع ما كرد مف مركيات يا كاحداثيافي مركياتكبيرا اف ىناؾ تشابيا الحظنا اال اننا االسالمي ، 
ع ( الممحقة مسفاح البي مخنف) رسالة في احكاؿ الالغير محققو  ةمخطكطالفي  كاحداث

المكجكدة في مكتبة  ،(  ـٗٚٙٔق / ٛ٘ٓٔت )  مخطكطة ) المنتخب ( لفخر الديف الطريحي
كمع ما ( ،  ٚٙٛبتسمسل ) ك  في النجف االشرؼ ( العامةـاإلماـ امير المؤمنيف ) عميو السال

كرد مف مركيات كاحداث في الكتاب المطبكع ) منياج البراعة في شرح نيج البالغة ( لحبيب 
اذا الخكئي في معرض حديثو عف انقراض دكلة بني امية كتكلي السفاح العباسي لمخالفة ، هللا 

قد اعتمد في صياغتو  كعمى اختالؼ مؤلفييا الثالثة ما عممنا اف البناء الركائي ليذه المؤلفات
      ٓ(ٓٔ)(  حكاؿ السفاحفي كتابو المفقكد ) ا  (ٜ)عمى ركاية أبي مخنف

مف ككنيا تناكلت مكضكعيف ميميف في التاريخ االسالمي ، االكؿ  ايضاً  العممية تياقيمكتبرز 
بف عمي بف  الثأر مف قتمة اإلماـ الحسيفبخذ في األيتعمق بسيرة المختار بف أبي عبيد الثقفي 

في الكيفية أبك العبػاس السػفاح الخميفة   سيرةتناكؿ الذي الثاني ك  ،( السالـ  يما)عمي أبي طالب
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بيا مع بني امية بعد كصكلو الى سدة الحكـ ، كاقدامو عمى االقتصاص منيـ بعد التي تعامل 
لو في حادثتيف كطريقتيف مختمفتيف ، الحادثة االكلى تـ ( ٔٔ)تحريض الشاعر سديف بف ميمكف 

، كالتي اكتنفيا الكثير مف الغمكض كالتداخل كالمبس (ٕٔ)ايرادىا في العديد مف المصادر التاريخية
ا مف ناحية الصياغة الحدثية كالزمنية كالمكانية ، اما الحادثة الثانية فمـ يرد ذكرىا في عند ايرادى

المصادر التاريخية كانما كرد ذكرىا فقط في المخطكطة المحققة ، كمخطكط ) رسالة في احكاؿ 
  ٓالسفاح البي مخنف ( ، ككتاب )منياج البراعة في شرح نيج البالغة ( لحبيب هللا الخكئي 

اف ما يؤشر عمى مخطكطة ) مختار نامو (  اف مؤلفيا امتمؾ عقاًل سرديًا تخيميًا ، جعمو  اال
     ٓغير بعيد عف صيغة المبالغة كالمغالطة التاريخية احيانا في ايراده لبعض األحداث التاريخية

 ـــ منيج التحقيق  4
  اتبعنا في منيجنا لتحقيق المخطكطة الخطكات التالية :

  ٓمف خالؿ البحث انو ال تكجد نسخة اخرى لممخطكطة  ناقتحق ػػػ ٔ 
ػػػ بما اف العنكاف الذي اعطاه المفيرس لممخطكطة  قد اقتصر عمى القسـ االكؿ المتعمق بسيرة  ٕ

المختار بف أبي عبيد الثقفي ، ارتأينا اف نعنكف القسـ الثاني منيا الذي قمنا بتحقيقو  بػػ ) سيرة 
 ٓر مف بني امية ( السفاح في األخذ بالثأ

  ٓالمخطكطة الى الخط القياسي الحديث  نانقم ػػػ ٕ
ػػػ تدقيق النصكص التاريخية لمحادثة االكلى في المخطكطة التي قمنا بتحقيقيا مع ما كرد ػ ػػ ٖ

          ٓمف نصكص في المصادر التاريخية التي تناكلت ىذه الحادثة 
فقد قمنا بتدقيق نصكصيا التاريخية  ،المحققو  في المخطكطةالتي كردت  ػػػ اما الحادثة الثانية ٗ

لمطريحي ، كمع ما كرد مف نصكص ( المنتخب) مخطكطة  فيتاريخية  صنصك  مع ما كرد مف
، كذلؾ لخصكصية ايراد ىذه الحادثة في لحبيب هللا الخكئي( تاريخية في كتاب ) منياج البراعة
 ٓىذه المصادر الثالثة فقط 

مؤلف المخطكطة الحادثتيف بشكل غير منفصل ، قمنا بكضع عنكاف منفصل لكل  ػػػ أليراد ٘ 
  ٓمف الحادثتيف لمتفريق بينيما 

  ٓالترجمة كالتعريف بالشخصيات كاالماكف الكاردة في المخطكطة  ػػػ ٙ
  ٓتخريج اآليات القرآنية  التي كردت في المخطكطة  ػػػ ٚ
  ٓكىكذا  ب   ٔك،   أ  ٔكشكل االتي اية كل صفحة كترقيميا بالبدتحديد  ػػػ ٛ
  ٓتـ تشكيل النص لغكيا ػػػ  ٜ
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 غالف المخطوطة
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 األولى من المخطوطة ورقةال
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 ب(25بداية النص المحقق )ورقة 
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 الورقة األخيرة من المخطوطة
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 لمخطوطةالنص المحقق                              

 فاح في األخذ بالثأر من بني اميةسيرة الس                     
 ميحرلا نمحرلا هللا مبس                              

ركي عف شاكر بف غنيمة بف أبي الفضل بف عبد الجبار بف المأمكف الياشمي أ [   ٔ] ك
أبي نصر دمحم بف الحسف  ماـسمعت ىذه السيرة مف الشيخ اإل:  قاؿ، السامري رحمو هللا 

 ٓركاىا عف أشياخو رضي هللا عنيـ   ،الككفي
 الحادثة االولى: 
كاذعنكا  عت بو ممكؾ األرضماسكقد ت،  حككاف أكؿ مف حكـ الككفة السفا ب [  ٕ٘] ك
كنقش اسمو عمى الدرىـ كالدينار كخافتو ، كخطبكا لو في مشارؽ األرض كمغاربيا  لو بالطاعة

كتطائرت منو بنك ، كىربت مف سطكتو شياطيف العرب كالعجـ ، اليو األمكر  الممكؾ كالتجئت
[ كاف بينيـ أ  ٕٙ] ك مخافة مف سطكتو كشدة بأسو كقيره لما ، اًل جبكسياًل ك  أمية شرقًا كغرباً 

كيسألكف  ثـ أنيـ كتبكا اليو يطمبكف منو األماف، كاألمكر السالفة  غائف كالحقكد القديمةظمف ال
كيجعميـ بطانتو كظيارتو ، نو ال يؤاخذىـ بما كاف بينيـ مف المداخمة أك  طف كاإلحسافمنو التم

كضمف ليـ األمكاؿ ، نو محتاج الى خدمتيـ أك  نو غير غني عنيـأكر ليـ ذف، كأىل مممكتو 
كىـ سبعكف  كآؿ يزيد كآؿ مركاف جتمع اليو الكبير كالصغير كالرؤساء، فاكالعطايا كاالقطاعات 

في رتبتيـ  رفسا (ٗٔ)،ككاف مقدميـ يزيد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ ،  (ٖٔ)ألف فارس
فعال مراتبيـ ( ٙٔ) فدخمكا عمى أبي العباس احمد السفاح (٘ٔ)لى اف كصمكا كقدمكا األنبارإ كعددىـ

ثـ جعل منيـ كزراء كأمراء كحجابًا كندماء ، كأعد ليـ كراسي الذىب كالفضة كأجمسيـ عف يمينو 
ككاف الخاص كالعاـ يتعجب منو ، ميو عكأعزىـ  ككانكا عنده أقرب اليو مف الناس،  (ٚٔ)كالءكك 

كمف الناس مف يقكؿ ما رأينا رجاًل أكـر مف ىذا الرجل يقرب أعداءه كيقضي ، كمف فعمو بيـ 
، كمنيـ مف يقكؿ انما يفعل بيـ  أشغاليـ كيقـك بمصالحيـ كيعطييـ أمكالو كينعـ عمييـ باقطاعو

 كف ثـ يأخذىـ أخذًا كبياًل كيدمرىـ تدميرًا.محتى يجتمعكف كيتكام ذلؾ ليطمئنيـ كيميميـ
ذات يـك جالس عمى  (ٕٓ) فبينما السفاح: (ٜٔ)رضي هللا عنو  (ٛٔ)قاؿ أبك الحسف البكري  
كفي اكساطيـ ، مية جالسكف حكلو كعمييـ الحمل المطرزة بطركز الذىب كالفضة أمرتبتو كبنكا 
: فقاؿ  ،  ذ دخل بعض حجابو كىك مذعكر، إ[ المحالت بالجكاىر ب ٕٙك]    مناطق الذىب 
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يا أمير المؤمنيف عمى الباب : قاؿ  ،  ما كراؾ: فقاؿ ، يا أمير المؤمنيف العجب كل العجب 
ل بو الغبار مما ح ه كقد عال، رث االطمار ، ـ المكف حس، ايـ المنخر ، ضميـ المنظر ذرجل 

كلساف ، يمات الثرى مك ،  ءقد قطع فييا غياىب الدجا، فانية  ةكتحتو مطيتو بالي، مف االنبيار 
كالراكب مف فكقيا كالنسر البالي أك ، حاليا ينطق بما ناليا كلحقيا مف التعب كالنصب كالعطب

: ليا  قاؿثـ ، كعقميا بفاضل زماميا ، عجبت كمف مطيتو كقد أناخيا ببابؾ ت، ف الفاني يخكالش
مف مي تكحمم، ي المأمكؿ في سركر كحبكر تفقد بمغ، كالمسرة العظمى ، ابشري بالكرامة الكبرى 

،  كليس عميؾ بعد سفرؾ ىذا جيد ، كاسنا المراتب كاشرؼ المناقب، بالسعد  الغىك بالمجد كا 
نعـ : فقاؿ ،  أتخاطب ناقة ال تعقل كتحدثيا ، نؾ عديـ المعرفة كالعقل إيا ىذا : لو  ثـ قمت

 :  (ٕٔ)أحدثيا كأبشرىا ثـ أنشأ يقكؿ
 انيــــــن ىجـــــبجود كريم الوالدي          أقول ليا يا نوق سيري وأبشري 

 ومن سفر يسعى وطول ىواني    تكرمي       و  ميوتس اير ي ختفقد تبمغ
 كان ـــــبكل موى ــــــتطم ــــــــلو ىم          ذي ـيد الـسـاح والـا السفـــــأال أيي

 يران والسفرانيـــيا من الننفص    كو اليك تعسفًا         ــــناقتي تش تتأ
  انيـــقاء كفــــــي داع بالبــــــكفان            دمحماء بـــمو البقــك الــــــال لـــــأط
 

؟ ما الذي تريد منو : كقمت لو ، فمنعتو مف ذلؾ  كالكصل اليؾ كلقد أراد الدخكؿ عميؾ
كطريق شاؽ ، ني قد اتيت عميو مف سفر بعيد إف، [ لي بالدخكؿ عميو أ  ٕٚك استأذف ]: فقاؿ 
 شكقًا الى رؤيتو كمحبة، كاـ كاآل ةكقطعت الميام، نادس الظالـ حيل ك مت سكاد الخضك ، شديد 
خمادىا إيد برؤيتو ، أر  كالنيراف مضرمة في الجكارح، ح ناك كاألمكر كامنة في الج، جتو مح في
: ، فقمت  ومح منظكمو كمراضك ، ، فتعجبت يا امير المؤمنيف مف حسف كالمو  ىاار ك مطفاء ا  ك 

، ثـ أقبل عمي حتى أكصمؾ الى أمير  لو اذىب فتطيب كغير أثكابؾ كأزؿ رائحة السفر عنؾ
عمى نفسي أال  ني آليت: إثـ قاؿ لي ، مف كرائي كىك لي بعيف الغضب إفنظر ، المؤمنيف 

، كىا ىك يا امير  البس ثكبًا كال ألمس طيبًا كال ألتذ بعيش حتى انظر الى أمير المؤمنيف
ىذا صاحبنا  : فقاؿ، ، فمما سمع السفاح بنعتو كصفتو  نتظر رد الجكابيالمؤمنيف عمى الباب 

:  ، قاؿ نالى قمكبإىذا عزيز عمينا كقريب : كقاؿ لحاجبو ، كرب الكعبة  (ٕٕ) ديفصكعبدنا 
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ديف تغيرت منيـ األلكاف كنظر صفمما سمعكا بني امية بذكر : قاؿ ، كأذف لو بالدخكؿ عميو 
كأخذىـ الفزع كالجزع قبل دخكؿ ، كارتعدت فرائصيـ كاقشعرت أجسادىـ ، بعضيـ الى بعض 

 ديف عمييـ.ص
  ،ف أبي طالبنو كاف عبدًا لمحسف بف عمي بأك ، يعممكف حالو كأفعالو  كانكا: ك  قاؿ الراكي 

يقكؿ ، الجناف  يء، قاؿ : ككاف فصيح المساف جر ( ٖٕ) ككاف لو مف العمر مائة كخمسكف سنة
( ٕٗ)كيصعد عمى قبة زمـز  ـككاف في كل مكسـ مف مكاسـ الحج يحر ، بكالمو  ىبمسانو كيقتد

لسانو فاذا تكاممكا عنده بسط ، [ كيقفكف بيف يديو ب  ٕٚك ليو ]إح بالناس فيجتمعكف يكيص
التي ، مر الناس اف يجعمكا الخالفة في بني ىاشـ أثـ ، كىجاء غيرىـ  يمدح مكاليو بني ىاشـ

: فمما  قاؿ، الذي اختاره هللا لعباده كاصطفاه ليـ ، جعميا هللا فييـ كىـ أىل بيت دمحم المصطفى 
 القبة كصاح بأعال ثـ صعد اعالصديف ذ حضر إكاف في بعض األياـ كالناس مجتمعكف 

كمف حضر مف ، كيا أرباب مكة كالكعبة العميا  (ٕٙ)كاالبطح (ٕ٘)يا أىل الصفا: ثـ قاؿ ، صكتو 
  ،دكنكـ فأنصتكا كاسمعكا كعكا ما أقكؿ لكـ كهللا عمى ما أقكؿ ككيل، أقطار األرض شرقًا كغربًا 
فعند ذلؾ أحاطكا بو فأخذكه كضربكه ضربًا ،  كفاحشةبكل قبيح  ثـ شرع يتكمـ في بني أمية

ذ اقبمت إفبينما ىك مطركح ، عمى مزبمة ىناؾ  هكالقك  هكأىمكك  (ٕٚ)امك قتحتى ظنكا انيـ ، شديدًا 
كا بني عفألجل ذلؾ لما سم، الجبل  ءفصعد أعال، ليو عجكز كسقتو شرابًا فنيض كقاـ كانيـز إ

  عضيـ لبعض أليس قد قتل هللا صديفاثـ قاؿ ب، حصل عندىـ ما حصل  ديفص أمية بذكر
 . مرامو افياىك قد عاش بعد مكتو ليناؿ من، كأراحنا منو 

ثـ أنشأ ، كنظر الى بني أمية كما ىـ فيو ، ثـ دخل عمى السفاح : قاؿ راكي الحديث 
 :  (ٕٛ)يقكؿ

 ي العباســــمن بنياليل ــبالب              (09)يأصبح الممك ثابتًا لألساس
 ساان ويـــــبعد ميل من الزم    وىا          شفىاشم ف (31)طمبوا ثأر(32)

 (33)ساواقطعن كل وصمة مع ر        عبد شمس عثارًا         (30)ال تقولن

 (37)واسمال دكح (36)يا منيمبو               (35)ياــاظير التودد من (34)ذليا

 [أ   08و ]
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 يري           قربيم من نمارق وكراســــــــــاظ لغـــي وغـــاظنــــــد غــــفمق
 بجانب الميراس (42)لقتيل        (39)مصرع الحسين ونوحوا(38)فاذكروا

 (40)اويًا بين غربة وناسث  حا          ــــأض (41)رانـــيل الذي بحــــوالقت

 
 :  ويقول( 43)وقيل انو دخل عمى السفاح ويده في يد سميمان بن عبد الممك 

 الضموع داءًا دوياً  (44)إن بين  رى من رجال           ــــــــرنك ما تــــــــال يغ
 (45)ال تدع فوق ظيرىا أموياً       فضع السيف وارفع السوط حتى       

 
فمؾ االكراـ  قدمت عمينا خير مقدـ أىاًل بطمتؾ كمرحبًا برؤيتؾ: السفاح لو  فقاؿ: قاؿ 
 فإف اكـر الناس مف عفا اذا قدر ، كأما ما انت مظيره لمعدك فالصفح أجمل كأكمل ، كاالنعاـ 

بذلؾ  يتأف، ككيس مف الكرؽ  ثـ أمر غالمًا لو اف يأتيو ببدلة مف القماش، كصفح اذا ظفر 
فمؾ عندنا ما  كعد الينا غدًا  كاصمح حالؾ خذ ىذا كغير أثكابؾ: كقاؿ لو ، مر بو أفأعطاه ما 
أما : كقاؿ ،  ديف كىك فرح مسركر مستبشر صفخرج : ، قاؿ  ه كفكؽ ما تحبتحبو كترضا

نظر بعضيـ بعضًا، فمما عمـ السفاح ذلؾ منيـ شرع ي بنكا أمية فقد صاركا في بيتة كحيرة
يا بني أمية ال يكبر عميكـ ما سمعتـ مف : فقاؿ ليـ ، كا عميو كيميمكا عميو محتى يقب يطمئنيـ
لى إككثرة جيمو كليس بذي رأي سديد مف يمتفت  كقمة رأيو تكمـ إال بقمة عقموفإنو ما ، ىذا العبد 
الذي لـ يفعمو  كال اف يفعل بيـ ىذا الفعل كلعمري ما الكاجب اف يذكر مكاليو بسكء، رأي العبد 
  كفكؽ  أنا لكـ عمى أفضل اليبات: فترككا ما حصل في أفئدتيـ كقمكبيـ ثـ قاؿ ليـ ، الجياؿ 
كانما  كلكل زماف دكلة كرجاؿ دائماً  فذاؾ زماف كىذا زماف ما تأممكف مف المكرمات[ ب  ٕٛك ]

لكـ ي لكـ العطايا كأحسف إتف كا أنفسكـكطبّ  فأبشركا كقركا عيكنكـ نحف أىل الصفكة كاإلحساف
مف اليـ  كقد أنكشفت بعض ما يجدكنو رجكا مف عنده خ، قاؿ : ف كأبمغكـ اآلماؿ كالمنا، الجزاء 
 ما داـ اليرب اليرب : فمنيـ مف قاؿ  ار بعضيـ بعضًا شثـ اجتمعكا كاست، كالحزف كالغـ 
، فقد كاف يعاندكـ كىك  رارفكال ممجأ كال  كال لكـ منجا  ال أقر لكـ قرارًا  كهللا في الطمب صديف
 عالمو كظيرت عداكتوأ فكيف كقد أتت أيامو كأرتفعت ، ليس لو معيف كال نصير  كحيد فريد
كيحكـ أف أمير : كـ قبل أف يغشاكـ منو أمر، كمنيـ مف قاؿ مكأنظركا أما ألنفسكـ السبيلفخذكا 
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كأصغر كأحقر ، ثـ  قل ما عندهأديف صك ، المؤمنيف قد أحسف لنا الخطاب ككعدنا بكل خير 
ليو كسممكا إكدخمكا  مف الغد بكركا كأقبمكا عمى السفاحتفرؽ القـك كمضكا الى منازليـ ، فمما كاف 

ففرحكا بذلؾ  كمجالسيـ كرفع منازليـ كأعال مراتبيـ كقربيـ فرد عمييـ السالـ بأحسف رد يوعم
قاؿ : فبينما ، كأمر بقضاء حكائجيـ مخمفييـ ثـ أقبل عمييـ كسأليـ عف حاليـ ك ، فرحًا شديدًا 

 كبذلة حسنة فسمـ عمى السفاح ذ دخل صديف عمييـ بييئة بيية إىـ في أسر ما كانكا فيو 
فالحؾ كظير نجاحؾ النؾ آخذ بالثأر ككاشف عف  فنعـ صباحؾ كبا: فقاؿ ، ر اليو بيده كأشا

فحاشاؾ اف تككف ، قاتل لقـك أشرار ك  [أ  ٜٕك ، كضارب بالسيف البتار  ]  قكمؾ كخيمة العار
يابف السادة مف بني  اب عشيرتؾعتصعف ثأر قبيمتؾ كأ  مف الغافميف يا ابف الرؤساء الخيريف

 :(ٙٗ)يقكؿ فديصثـ جعل ، اة مف بني عبد مناؼ ىاشـ كالسر 
 بكرام وسادة وحمات         ات     ــى الدرجـــــمك عمـــــأصبح الم

 يا فتى يا رئيس كل الحمات       يا سميل األطيار من كل رجس       
 وأىل الحياء والمكرمات     جد         ـالم يفة هللا ذــــلك مني خمي

 ر               فيو كتابًا لميو والميوات ــــــنا أي دىــــــلو ر ــــــى دىـــــأت
 لبس الجسم منو سقمات      ى         ـــة حتـــــــميأونا بني ــــــــــــعذب

 ورمونا بالذل والنكبات        بونا       ــاحوا حريمنا وســــــــــواستب
 حل ثاويًا في الثرى بأرض فرات       ون ومن        ــــــــن عيد واــــــــن زييا

 ىو عين اليدى ورأس الثقات               ىحـام الذي بحران أضــــــــواالم
 يروىم وىتكوا الحرماتشا       موىم        ـــد قتــــــىم وقو مـــــكيف اس

 
ثـ رفع ، أطرؽ الى األرض حياء زمانًا طكياًل  ديفص: فمما سمع السفاح شعر  قاؿ
فإف أحمـ الناس مف صفح  كخذ فيما ىك آت أقمل كالمؾ مف ذكر ما قد فات : لو رأسو كقاؿ
نصرؼ افذلؾ عندنا أفضل الكرامة كالجزاء كحسف المنظر كبمكغ المنا، ف كصاف عرضوو عف ثمم

ثـ أقبل السفاح عمى بني أمية كىـ ،  نصرؼ كىك مغضبايا صديف كال تعد الى مثميا أبدًا ف
كـ كأثر فكجعكـ كأرجأف كالـ ىذا العبد قد أعمـ أ ني : إفقاؿ ليـ ، مطرقكف خائفكف كجمكف 

ـ   عندكـ  فإني لكـ كما تحبكف كفكؽ ما تأممكف  فال تعبئكف بكالمو [ قمكبكـب  ٜٕك ] كآل
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 ، عنده كقد كشف ما عندىـقاؿ: فخرجكا مف ، كسأمدكـ بالعطاء كأقربكـ كأقدمكـ عمى غيركـ 
ىممكا بنا حتى ندخل عمى السفاح بأجمعنا كنسألو أف يسمـ : ثـ اجتمعكا لممشكرة فقاؿ بعضيـ 

 فإف السفاح ال يمنعنا مف ذلؾ  فشدكا في طمبو  كنستريح مف شره كتتبعو لنا الينا ىذا العبد فنقتمو
إف فاتكـ كتكانيتـ عنو لـ يزؿ ىذا فإنو  جل عبد ذميـسيد أل (ٚٗ) كنحف سبعكف ألف كال يغيضنا

فإنو قد نصب لكـ ما يظير كيما تطمأنكا كسكؼ تندمكف  ـ عف آخركـككمالعبد معو حتى يي
كىك مالؾ  ما الذي كاف يمنعو دمنا: كقاؿ بعضيـ ، فال تتبعكف كالـ السفاح  عمى ما فرط منكـ

،  ككعدنا بالجميل كالعطاء الجزيل كرفع محمنا رقابنا كما نراه إال يحسف الينا كقد كطأ منازلنا 
يا قـك قد ضيعتـ قكلي كخالفتمكني في أمري فاذا دخمتـ عميو فميدخل بعضكـ كيقف : قاؿ 

بعضكـ عمى الباب حتى ننظر ما يككف فاذا أكـر مف دخل عميو بالعطاء كالجزاء دخل اليو 
مما أنسدؿ الظالـ كىجع ف: ، قاؿ  قدكمكـ عميو كأنتـ آمنكف عمى ىذا الترتيب فالباقكف كليك
) لو  كيمؾ: ل بيف يديو قاؿ لو مثفمما دخل عميو ك  فديص طمب السفاح في ، جيز النكاـ
:  ديفص، فقاؿ  ال فاستعمل الكتمافأكمفش سرؾ  ديف انؾ لعجكؿ في أمرؾصيا  (ٛٗ)(كيمؾ

[ كلف أ  ٖٓك يا مكالي الكتماف قتمني كالتحمل أمرضني كالنظر الى ىؤالء أسقمني كآلمني ]
، مف قتل الرجاؿ كذبح  بؾر أىمؾ كعشيرتؾ كمكاليؾ كأقاامر يخفى عميؾ شيء مف أمري كال مف 
، فجع عمييـ تفأي عيف يرقى دمعيا كأي قمب ال ي ، الرجاؿ كحمل رأس ابف بنت دمحم )ص(

كسادة  كخذ بثأر أئمة اليدى كمصابيح الدجى فاستكؼ ليـ الدماء كأضرب بحسامؾ األعداء
 :  (ٜٗ)، ثـ جعل يقكؿ كاألكلى اآلخرة

 أذرف الدموع عمى الخدين والذقن  ن أدم ماعشت في حزني          أيحق لي 

 كأن حزنكم في الناس لم يكن   كم           ـــــــــت حزنــــــد الفيـد قــــــــآل احمي

 وأىمكم ىتكوا جيرًا عمى البدن بب            ــير ذي ســـــــن غـوا ممرجالكم قت

 من شدة الحزن  مسبية أفنيت    لست أنساىا وقد خرجت          (52)سكينة

 أم أبكي فاطمة أم أبك لمحسن         تكت     ــــــــمة ىأأبكي الحسين وأبكي 

 مام الفرض والسننبإوما جرى               أشكوا الى هللا ما قد حل بي وبيم
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
، ثـ  حتى ظير االصفرار في كجيو كزاد عميو البكا فعند ذلؾ بكى السفاح بكاءًا شديداً 

قكماه كاعشيرتاه ثـ أغمي عميو فمما أفاؽ مف اك  كاسيداه كأىاله كاعمياه نادا بأعمى صكتو كادمحما
ما تأممو فكأني بؾ كقد أطمقت لؾ اباف  يا صديف قد بمغ الكتاب أجمو كقرب : ، قاؿ  غشكتو

أما كهللا يا مكالي لئف أطمقت لي السبيل :  ؿ، فقا السبيل تضرب في اعناقيـ كيف شئت
السفاح قـ : ألرضيف الممؾ الجميل كآلخذف منيـ بثأر آؿ الرسكؿ كألرضينؾ كأبمغ المأمكؿ فقاؿ 

 . ف شاء هللا تعالىإ[ أعطيؾ أممؾ كأبمغؾ رجائؾ ب ٖٓكًا ] دغفي فنـ بقية ليمتؾ قرير العيف ك 
ف إ، ثـ  يدعك ربو بتماـ ما كعد بو السفاح ديف في تمؾ الميمة قمقًا أرقاً صؿ: فبات قا

كىك الذي سمتو بني العباس نيركز الفتؾ الذي  (ٔ٘)السفاح لما أصبح ذلؾ اليـك سماه النيركز 
( ٕ٘)ثـ أمر مناديًا ينادي إف أمير المؤمنيف أبك العباس احمد السفاح ، قتل فيو السفاح بني أمية 

( ٗ٘)الدبابكاليـك يـك عطاء كجكائز كضربت ، كسكب عمييا األمكاؿ  (ٖ٘) قد بسط االنطاع

ثـ بسط االنطاع بيف يديو ، كزيف قصره  كنصب سرير ممكو  كزعقت البكقات كنصبت االعالـ
اؿ كق،  المذىبةفدفع الييـ األعمدة  رجل  د الى أربعة مائةمثـ ع، كأفرغ عمييا الدنانير كالدراىـ 

فاذا رأيتمكني كقد جمدت بعمامتي األرض ر ذىبكا الى الخزائف كأسبمكا عميكـ الستك : إليـ 
، فقالكا  كلك كاف مف بني عمي كأعز أقاربي فأخرجكا كضعكا السيكؼ في رقاب كل مف تركنو 

 مره أقبمكا بني أمية فدخمكا عميو كىـ متزينكف بأنكاع الزينة كالييئةأسمعًا كطاعة ، فمما تـ 
     مف آؿ زياد كآؿ  (٘٘)كقد تكاممكا سبعيف ألف ألجل السالـ كالعطاء كالبيجة البيية الحسنة

ثـ ، فمما كصمكا الى القصر نزلكا عف خيميـ كدفعكا عددىـ الى غممانيـ كعبيدىـ ،  (ٙ٘)مركاف
ليس يخامرىـ ما يراد بيـ كىـ يزعمكف أنيـ ـ كيجركف أثكابي دخمكا عمى عادتيـ يرفمكف في حمميـ

ككاف قد مدح األمير  (ٚ٘)ككاف فييـ رجل مف جمساء السفاح شاعر : مجزكلكف مسركركف، قاؿ
فقالكا لو الحجاب الذيف قد عرفكه أرجع فما ىذا  ،[ بقصيدة كأجازه عمييا إجازة حسنةأ  ٖٔك ]

نما ىك يـك مكر كخداع فال تكرد ن اليكـ يـك عطاء فسؾ مكارد اليمكة كقد رأينا األمير قد كا 
فقالكا ، قد رضيت اف أصدر مصدر قكمي : ، فقاؿ  اؾ اف تقع في االرتباؾإياعطاؾ كأرضاؾ ف

ثـ جمس القكـ في مجمسيـ كصعد  دخل مع القكـ كصار مف جممتيـ فأدخل الى المعنة كالخزي 
ىذا اليـك الذي كعدتكـ فيو : كقاؿ  ، ميةأكىك متقمد سيفو ثـ التفت الى بني  فاح عمى المنبرسال

فقالكا يا امير المؤمنيف ابدأ أكاًل ببني ىاشـ ، بدأ بالعطاء أكاًل نبالعطاء كالجزاء فمف تحبكف أف 
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عممو بما يريد ككاف أ فصاح بعبد كاف عف يمينو ككاف قد ، اسـ ك ألنيـ خيار العالـ كأرباب الم
حتى  ني ىاشـ كاحدًا بعد كاحدب يا غالـ ناد :، ثـ قاؿ  فصيح المساف فرفعو حتى صار دكنو

، فنادى الغالـ بأعمى صكتو غضب مف غير  عف رضى منا زاءجزؿ ليـ الجنليـ العطاء ك  جزن
          ديف كأيف عبيدة : صفقاؿ ، ىمـ أقبض عطاءؾ  (ٛ٘): ايف عبيدة بف الحرث فقاؿ ،معمناً 
قتمو رجل مف ىؤالء يقاؿ لو شيبة بف  : قاؿ؟ كما فعل بو  السفاح  : فقاؿ ،  الحرث (ٜ٘)ف (ب) 

كادع غاب ضرب عمى اسمو اذ إما عممت بذلؾ يا غالـ : فقاؿ  ،( ٓٙ)ربيعة بف عبد شمس
ىمـ أقبض  (ٔٙ)فنادى الغالـ ايف أسد هللا كأسد رسكلو حمزة بف عبد المطمب بف ىاشـ ،غيره
فقاؿ قتمتو امرأة مف ىؤالء ، كمف قتمو : قاؿ ؟ ف حمزة اييا مكالي ك : ديف ص، فقاؿ  عطائؾ

[ ب  ٖٔك كذلؾ أنيا اعتقت ]،  (ٖٙ)في يـك احد (ٕٙ)ةعبة بف ربيتالقـك يقاؿ ليا ىند بنت ع
، ثـ أقبمت فشقت جكفو كأخذت كبدتو  حتى قتمو (٘ٙ)مكلى أبي جبير بف ظاىر (ٗٙ)يالكحش

ألف هللا ال يعذب شيئًا : ، قاؿ   حجراً كلـ حكليا هللا: فقاؿ ، لتاكميا فحكليا هللا في فييا حجرًا 
كألنو البد ليند مف العذاب فمما لـ تقدر عمى ، مف جسد حمزة بالنار ألجل ذلؾ حكليا هللا حجرًا 

ما عممت بذلؾ يا : فقاؿ، كتيـ كالقالدة كجعمتيـ في عنقيا شذلؾ قطعت أصابع يديو كرجميو ك 
ىمـ أقبض ( ٚٙ)عقيل بف أبي طالب (ٙٙ)أبي ( )أيف : ، فقاؿ  و كادع غيرهسمغالـ اضرب عمى ا

قاؿ: قتمكه ىؤالء القكـ كىك ، كما فعل بو : فقاؿ ، يا مكالي كأيف عقيل  فدي: صفقاؿ ، عطائؾ 
ما عممت بذلؾ اضرب عمى : ، فقاؿ  خارج مف الشاـ يريد مدينة رسكؿ هللا صمى هللا عميو كآلو

: ، فقاؿ  ىمـ اقبض عطائؾ (ٛٙ)مسمـ ابف عقيلالغالـ ايف : ، فقاؿ  اسمو اذ غاب كادع غيره
 (ٜٙ)قتمكه ىؤالء القـك كأخذه عبيد هللا بف زياد: قاؿ  ،ما فعل بو: فقاؿ ، كأيف مسمـ يا مكالي 

كرما بو مف قصر االمارة كربطكا في رجميو حباًل كجركه في أسكاؽ الككفة كنادكا عميو ىذا جزاء 
ما عممت بذلؾ يا غالـ اضرب عمى : ، فقاؿ  ه كجدهمف يخرج عف خالفة بني أمية كسبكا أبا

أيف أفضل الكصييف كيعسكب الديف االماـ عمي بف : ، فقاؿ الغالـ  اسمو اذ غاب كادع غيره
، [ كأيف عمي بف أبي طالب أ  ٕٖك يا مكالي ]: ديف صفقاؿ ، أبي طالب ىمـ اقبض عطائؾ 

ما عممت بذلؾ يا : فقاؿ ،  (ٔٚ)عميو المعاكي  كنافق (ٓٚ)فتمو المرادي: قاؿ ، كما فعل بو : فقاؿ 
أيف الحسف بف عمي بف أبي طالب : ، فقاؿ الغالـ  غالـ اضرب عمى اسمو اذ غاب كادع غيره
يا مكالي كأيف الحسف بف عمي بف : ديف صفقاؿ ، سيد شباب أىل الجنة ىمـ أقبض عطائؾ 
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سمتو امرأة مف ىؤالء : قاؿ ، كما فعل بو ( ٕٚ)يامكالي كايف( ) صديف:  فقاؿ،  أبي طالب 
ما عممت بذلؾ يا غالـ اضرب : قاؿ ، كمات مسمكمًا  (ٖٚ)جعدة بنت االشعثالالقـك يقاؿ ليا 

أيف الحسيف بف عمي بف أبي طالب سيد شباب : ، فقاؿ الغالـ  عمى اسمو اذ غاب كادع غيره
كما فعل : قاؿ ، الحسيف بف عمي  يا مكالي كأيف: ديف صفقاؿ ، أىل الجنة ىمـ اقبض عطائؾ 

قتمو أمير ىؤالء القـك الذيف ىـ مطرقكف كىـ جالسكف : ثـ قاؿ ، ديف بكاءًا شديدًا صبو فبكا 
الذىب كالفضة قتمكه بأرض كربالء عطشانًا كالفرات حكلو كاحتزكا رأسو كرفعكه عمى  يعمى كراس

حتى ندبتو (ٗٚ)يزيد بف معاكية  رأس رمح طكيل مف الككفة الى أف دخمكا بو دمشق الى حضرة
، فنادى  ما عممت بذلؾ يا غالـ اضرب عمى اسمو كناد غيره: فقاؿ السفاح ، الجف كاألنس 

ديف عمى الغالـ ص، فقطع  ىمـ أقبض عطائؾ (٘ٚ)الغالـ برفيع صكتو أيف العباس بف عمي
جنكا ىؤالء الذيف  [ أف تأخذ ىؤالء القكـ بماب  ٕٖك يا مكالي كأنؾ تريد ]: كقاؿ ، كالمو 

ما عممت بذلؾ يا : فقاؿ ،  (ٙٚ) جرعكىـ كأس المنية في ارض كربالء جياعًا عطاشا عريانا
ىمـ اقبض  (ٚٚ)فنادى الغالـ أيف زيد بف عمي، غالـ اضرب عمى اسمو اذ غاب كادع غيره 

رجل  قتمو: قاؿ ، كما فعل بو : قاؿ ، يا مكالي كأيف زيد بف عمي   يف :دصفقاؿ ، عطائؾ 
كصمبو منكسًا حتى عشعشت الفاختو  (ٛٚ)مف ىؤالء القـك يقاؿ لو ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف

 كه كأحرقكه كأذركا رماده في اليكاءلكركى أنو داـ مصمكبًا خمس سنيف ثـ بعد ذلؾ أنز ، في جكفو 
يف كسيعمـ الذ) كىك يقكؿ بصكت عاؿ ، فاجتمع عمى كجو األرض ثـ غاص فخرج خمقًا سكيًا 

ما عممت بذلؾ يا غالـ : فقاؿ  ، ، كقتل كلده مف بعده فقبره ىناؾ( ٜٚ)(ظممكا أي منقمب ينقمبكف 
شكا سعداء رحـ هللا ساداتنا كأمرائنا عا السفاح : ، ثـ قاؿ أضرب عمى اسمو اذ غاب كناد غيره

 (ٓٛ)ثـ نادى الغالـ أيف االماـ إبراىيـ بف عمي بف عبد هللا بف العباس ، كماتكا بأسياؼ األعداء
يالؾ ألنيـ ىـ الديف عند ذلؾ كلـ يرد جكابًا كايقنكا بني امية بصفسكت ، ىمـ اقبض عطائؾ 

ديف ما كنت أذكر لؾ أحدًا مف بني ىاشـ إال كتسرع في صكيمؾ يا : ، فقاؿ السفاح  الذيف قتمكه
ديف يا : صفقاؿ ، ف أبي كأمي بؾ قد عجزت عف رد الجكاب عند ذكر أرد الجكاب فما بال

سألتؾ باهلل إال أخبرتني : فقاؿ ، ت أف اذكر لؾ ما فعمكه بأخيؾ ي[ ألني استحيأ  ٖٖك مكالي ]
ثـ أدخل رأسو في  (ٔٛ)قبضو رجل مف ىؤالء القـك يقاؿ لو مركاف: ، فقاؿ  ما الذي صنع بأخي

الحداد ثـ أمر الحداد أف ينفخ كالجالد أف يضرب فضربو  اككر  جراب بقري كركب في اسفمو
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 ، رجل مف أكساط القـك وسكط في ثالثة أياـ الى اف مات كقبره بحراف فصاح ب (ٕٛ)عشرة آالؼ
ليو إفنظر ، رض بو أمير المؤمنيف عمى ىالكنا حيا كيمؾ يا عبد السكء لقد عظـ ما ت: كقاؿ 

 : كأنشأ يقكؿالسفاح بمؤخر عينيو كقد ممئ منو 
 وحسينيا( 83)زيد  ىويرض، عنيا          ىاشم  احسبت أمية أن سترض

 (84)سوء ظنونيايظر ما ــــتى سننح    يو       ــــــد ووصـق محمـت وحـكذب
 قض ديونياـــــوتست، ي فبالمشر   يا           ـــــــيمـــلخم ول خميمـــوتذل ك

 رايا ديونياـــــــوأي ديون في الب       ستعمم ليمى أي دين تداينت      
 
ثـ نادا يا لثارات الحسيف ، كجمد بيا سرير ممكو  فخمع العباس عمامتو عف رأسو: قاؿ 
فمما نظركا الغمماف الى السفاح كالى فعمو فتحكا أبكاب الخزائف كخرجكا كفي : ، قاؿ  بف عمي

فبقى الشاعر ينظر يمينًا كشمااًل كىك  :  ، قاؿ أيدييـ السيكؼ كاألعمدة ككضعكا فييـ السيف
  لك لـ تكف منيـ ما دخمت بينيـ كمعيـ: ، فقاؿ السفاح  مير المؤمنيفأيقكؿ أنا الذي مدحت 

ديف سيفو كجعل يضرب فييـ كيميل عمييـ يمينًا كشمااًل فمـ تكف ساعة إال ص، كجرد  فقتمو بيده
 . [ ناقة حتى قتمكا عف آخرىـب  ٖٖككحمب ] 

كاذا بالدـ قد خرج الييـ مف األقنية كالبكاليع  فبينما الغمماف كالخداـ حكؿ القصرقاؿ : 
فمما فرغ السفاح مف قتل القـك أمر قكمو : ، قاؿ  كأنو منحدر مف أفكاه القرب فعظـ ذلؾ عندىـ
كالمصطبة كفرشكا فكقيـ االنطاع فجمس عمييـ  اف يجمعكا القتمى كيجعمكىـ عمى بعضيـ بعضاً 

ثـ أمر المكائد فبسطت كنقل اليو أنكاع الطعاـ فأكل ، ديف كجماعة مف بني ىاشـ صالسفاح ك 
ىل برد ما : ديف كقاؿ ص، ثـ أقبل السفاح عمى  السفاح كقكمو كالقتمى يضطربكف مف تحتيـ

يا مكالي : ، ثـ قاؿ  : كهللا يا سيدي ما أكمت أطيب مف أكمتي ىذه ، فقاؿ بقمبؾ مف الغميل
،  ىـ في منازليـ كقد تفرقكا في اقطاعاتيـ كأعماليـأقتل ىؤالء ككبراؤىـ كشرفكهللا ما رضيت ب

أف يعممكا ما حل بقكميـ فينيزمكف  (٘ٛ)لى الخائف ا  ليت شعري ما الذي أخرجيـ عنا ك : فقاؿ 
ديف الذي عمل ىذه الحيمة قادر عمى أف يعمل ماىي أعظـ منيا كييمؾ صشرقًا كغربًا، كلكف يا 
ديف صيا : فقاؿ، (ٚٛ)يككف منيا زكاؿ القرحة : ديفص، فقاؿ  هللا تعالى (ٙٛ)الباقيف انشاء

 . ألركينؾ حيمة عظيمة ما سبقني الييا احد مف الناس
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 الحادثة الثانية :
بأجمعكـ فإني قدمت لقكمكـ بما قد  ثـ اف السفاح جيز الى القـك اف سيركا اليّ : ( ٛٛ)قاؿ

[ أ  ٖٗك ككاف قد بمغيـ ما حل بقكميـ فخافكا منو ]: قاؿ ، ضمنت ليـ مف العطايا كالجكائز 
ألنيـ كانكا اذا أرادكا  فخشكا أنفسيـ منو كشدة بأسو كسطكتو كتباطكا عنو كفزعكا مف كيده
جل أفمـ يكف يقدر عمييـ مف ، شطرًا يدخل كيتخمف شطر آخر  الدخكؿ عميو أنقسمكا شطريف

 . سة كأربعيف رجاًل ككانكا قد قصدكا الخالفةكقد كانكا تسعمائة كخم، يـ تذلؾ كال عمى مضر 
السفاح بالبنائيف كالصناع الحذاؽ كالمعمميف كالمشيديف كالميندسيف ( ٜٛ)فادعى : قاؿ  
قصرًا ما بني عمى كجو األرض قصر  وليااريد منكـ أف تبنكا ليـ : ، ثـ قاؿ  ليوإفاجتمعكا 
كلكف مكنا مف الماؿ  سمعًا كطاعة كحبًا ككرامةفقالكا ، كلـ ير مثمو في جميع االمصار  شاكموي

ني أمكنكـ مف كل : إفقاؿ ليـ ، كنحف نفعل ذلؾ كما تريد كنبمغؾ ما تحب اف شاء هللا تعالى 
ثـ رسـ ليـ االساسات فحفكرىا ككانكا ألف كخمسمائة  : ، قاؿ ما تريدكف كتحبكف كتختاركف 

فمـ يزالكا كذلؾ حتى ، مح كيضعكه في األساس أمرىـ اف ينقمكا عمى البغاؿ الم ثـ ،  (ٜٓ)صانع
ثـ انو استحمف الصناع كأخذ عمييـ العيكد كالمكاثيق كاأليماف المغمظة ، امتألت االساسات 

كانيـ متى أفشكا سرًا كأذاعكا امرًا حل لو ، ألحد مف الناس  بأنيـ ال يفشكف سره كال يدعكف أمره
فكعدىـ عمى ذلؾ بجزيل العطاء  ديظيركا بذلؾ ألحكلـ  كأخفكا امره دميـ كماليـ فكتمكا سره

مجاري الماء الى جية األساسات كيدعكنيا الى كقت  (ٜٔ)ؼرانحثـ امرىـ با، كحسف الجزاء 
ثـ انيـ جعمكا يشرعكف في البناء  مرىـ كأتقنكهأ[ كأحكمكا ب  ٖٗ] كففعمكا ذلؾ ، الحاجة الييا 
كقكمًا في عمل األبكاب ، في عمل السقكؼ  كرتب قكمًا في عمل المقاصير كقكماً ، كالعمل 
قكمًا في نحت العاج ك ، كقكمًا يذىبكف بالذىب كالفضة ، كقكمًا في التجصيص ، كتركيبيا 
خمصكا مف القصر كجميع آالتو كسقكفو حتى فما مضت عمييـ مدة يسيرة  :قاؿ، كجميع اآلالت
كفرشكه  أسدلكا عميو الستكر الممكنةثـ  كرفعكا مجالسو كنصبكا مقاصيره كركبكا أبكابو كدىانو

 فرجةكالالحسنة المثمنة الغالية الفاخرة، ثـ اذف بالدخكؿ اليو كزينكه كحممكا اليو جميع اآلالت 
كدخل الخاص كالعاـ كقصدكه مف سائر أقطار البالد كالناس يتعجبكف مف حسف : قاؿ ،  عميو
 (ٕٜ)كعاينك فمما نظركه ك امية باجمعيـثـ دخل اليو بن، كعظـ ىيئتو  تقانوا  حكامو ك أتككينو ك 

كجعمكا  (ٖٜ)(البالد  التي لـ يخمق مثميا في، أـر ذات العماد  ) نو يشبوأكحاركا كدىشكا كتحالفكا 
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: فمنيـ مف قاؿ ، يقكلكف ترى لمف صنع ىذا القصر كىذه اآلالت المفتخرة كالزينة الحسنة 
، قاؿ :  (ٜ٘)لعمو صالحىك كمنيـ مف قاؿ ،  (ٜٗ)شؾ أف يككف ألخيو أبي جعفر المنصكريك 

: فركب كسار الييـ كقاؿ : قاؿ ،  (ٜٙ)فبمغ ذلؾ أبا العباس أحمد السفاح كأختمفت األقاكيل بينيـ
كأفضمكـ عمى غيركـ  جزؿ لكـ العطاء كاعظـ لكـ الجزاءحتى ايا بني أمية سيركا الي بأجمعكـ 

الييـ فجيز ،  ركا منو نفكرًا عظيمًا كأبكا عميوفنف: قاؿ، كي الرتب كالمقامات ك مف السادات كذ
كىك لكـ دكف  [ ما عممت ىذا القصر إال ألجمكـأ  ٖ٘ك ] يقكؿ ليـ يا بني أمية اعممكا أني

ف قكمكـ أخبركني بما دخل قمكبكـ كأنكـ ما ك  كثقكا بما أقكلو لكـ، نكا بكالمي إغيركـ فاطم ا 
اذا أردت بكـ شرًا كأبتغيت  منكـ كأنا مالؾ رقابكـ كمف يمنعني تخمفتـ إال خكفًا مني كمف سطكتي

فادخمكا قصركـ كخذكا عمي العيكد كالمكاثيق كااليماف المغمظة بأني ما أمكف ، لكـ شرًا كضرًا 
، فعند ذلؾ أطمأنت قمكبيـ كتباشركا كفرحكا بذلؾ كقاؿ بعضيـ  شيء تكرىكنو أبداً بكـ مناحدًا 

عددكـ فإف أ كلكف خذكا أسمحتكـ كشدكا  ركـ كمنازلكـيمقاصلبعض يا كيمكـ اذىبكا الى قصركـ ك 
ىذا ىك : فقالكا ، قصدككـ بشر فألقكىـ كتحصنكا في ىذا القصر فال يقدر عميكـ أحد مف الناس 

ثـ قاؿ بعضيـ انا نخشى اذا صرنا في ىذا القصر اف تغمق ، ال ارتياب بالصكاب كالرأي السديد 
العسكر فيحاصركنا فبحصارىـ فتصير المقاصر كالحجرات كيركب عمينا  عمينا أبكابو كتقفل

النو رجل شريف كلو اتصاؿ برسكؿ ، ، فقاؿ بعضيـ ىييات ىييات أف يككف ذلؾ أبدًا  قبكرنا
فأقبل اليو ، ثـ أجتمع رأييـ عمى النقمة الى القصر ، كىك زعيـ القـك كخميفة هللا في أرضو  هللا

كيتسابقكف اليو ككل منيـ يطمب لو  لقصر كاحدًا بعد كاحديتبادركف الى ا السادات مف بني امية
ثـ أنيـ لـ يطمأنكا حتى جمس معيـ ، فاذا حل الرجل في مكانو لـ ينازعو فيو أحد ، مكضعًا 
فمما اف تكاممكا : ، قاؿ  مخافة اف تغشاىـ الكبسة كمل السالحأمف عبيدىـ عمى الباب في  رنف

أنو لـ يكف أحد أحمـ مف السفاح النو عيد الى قـك قتمكا [ ب  ٖ٘ك في القصر شاع بيف الناس ]
كرفع مرتبتيـ كاعطاىـ  كبنا ليـ القصر المشيد، أسالفو كعشيرتو فأقطعيـ االقطاعات الجيدة 

 . كأنعـ عمييـ
كأكثر فييا مف الذبائح كأنكاع الحالكات  ثـ أف السفاح أمر بكليمة حسنة عظيمة: قاؿ  
 : كقاؿ، ليو الناصح مف خمفيـ إفجاء : قاؿ ، كائد كجمسكا يأكمكف ثـ بسطت ليـ الم كالفكاكو

مكا في القصر كىـ جالسكف صأييا الخميفة أف أردت قتل القـك فأفعل كبادر الساعة بالجمع قد ح
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
، فما كاف  الماء في تمؾ الساعة الى االساسات كجيةفأمر السفاح ب: قاؿ ، كالمكائد بيف أيدييـ 

كالقكـ ال يدركف ما حل بيـ فأرتج القصر بيـ كتزعزع كانصدع فيمكا ساعة حتى ذاب الممح 
كاىتزت عكاميده ففزع القـك مف ذلؾ فزعًا شديدًا  احت حيطانو كانيدمت أركانوطباالنيزاـ ف

ثـ كضعكا رؤكسيـ عمى ركبيـ كظنكا أف األمر مف ، كدىشكا كارتعبكا كخافكا خكفًا عظيمًا 
يـ اذ سقط القصر مفبينما ىـ في كال، ميـ قد أخذنا بما كاف منا فقاؿ قائ، السماء قد نزؿ بيـ 

حتى كأف  كعجل هللا بأركاحيـ الى جينـ كبئس المصير بأجمعو عمييـ كىمككا عف آخرىـ
ديف كالجند معو كساركا حتى نزلكا صفركب كركب  ، فبمغ ذلؾ السفاح األرض قد بمعتيـ جميعاً 

فمما رأكىـ قد ، مييـ كعمى عبيدىـ كحشميـ كخدميـ كاشرفكا عمى القصر فكجدكه قد انيدـ ع
ديف ص، ثـ اف السفاح اقبل عمى  كازدادكا سركراً  كطاركا فرحًا  ىمككا جميعًا سجدكا هلل شكراً 

كهللا يا :  صديف فقاؿ، [ بثأرؾ كثار مكاليؾ أ  ٖٙك]  تخذكأقمبؾ بىل برد ما : كقاؿ لو 
مكالي الحسيف كال بأحد مف نعل ى كال عدؿ بشسع مكالي لك قتمت مثل ىؤالء ألف ضعف لما كف

ف دمشق مممكءة مف أكابرىـ كرؤسائيـ  أىمو كأقاربو كقد بمغني اف في الشاـ منيـ خمقًا كثيرًا كا 
كأنا أرجكا مف هللا سبحانو أف ال يفكتني منيـ أحد، فقاؿ السفاح ما الذي قمت في ذلؾ فأنشأ 

 :( ٜٚ)يقكؿ
 

 يري ـــــل من فيباــــــوالق جمع قريش ري           شع نادات ىاشم مــس غاأال ابم
 جرــن والحــــــــوسكان بيت هللا والرك            ثم من آل غالب خرًا ـــــــوتيما وص

 ومن ىو من نور السماء الى القبر         ان منيم في المدينة ثاويًا    ـــومن ك

 واألمر ييــــــصاحب الن امامي عمي            عرامن ساكن ال وافدي راءـعومن بال
 قفرالحسين الرضا المدفون في بمد  دره           ـــــــف المعظم قــــن الطـومن سك

 يرـــــــو من خير نسل ومن طانخو أو  و           يــــــــمو وموالـــــــولو من أىـومن ح
 برـــفة تـــم مرىـــــــــوال ثـــــــــق طزرــب  قمبو         و ـــــــالمفى ــــــقد ش اـــديفصن أب
 ر ــفأوفيت ما انذرت في سالف الدى      و     ــيــــــــــــىابك وجاس ــمت أبا العبقف

 بدرــسن الـــــــالحو  وفاطم ثم السبط    فال زلت طالبًا لثأر ابن حيدر       سالما 

 يرطومن حولو صرعى من الشيد ال ومن حل بالنيرين في ارض كربالء         
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 يرــــــــــوى وآدم والطــــــــــــي حـــــــــــخيار بنورى        ـادة الــى ســوانًا عمـــسالمًا ورض
 كرــــــــــــوالمعة ــــــبوا بالخديــــــــــداة أصيـــــى يدى       ــالى ال اصموة من الرحمن تغش

 من الرحمن من حيث ال تدري [ ب 36و]         ونصراً ة أال أييا السفاح حسبك رفع
 رــصــــــــاديات من النـــــــــــفتجمي نفوس ص    دًا     ــيم عن األرض واحـعن مندفال ت

 صرــــد بالنصر أي  ـــــــــــأن الن بكتــــــــــــــوحس رق        ــــورك مشــــــتور ونــصــــــفإنك من
 ب من الصخر ـــــــتديد ثم قمـــــــــــعزم شـــــــــــبنا         ــوســــــيا من نفــربة جميتــــــــفكم ك

  جرـــــمن الف ليـــل ءواـــــــــوما أضيرا ـــــــسح     ا     ــمو ما دجــعنة الـــييم لــعمى ظالم
 
بما أعطاه هللا مف الييبة كالييئة  و مسركرًا فيكبات  رجع السفاح الى قصره ثـ: قاؿ 

ثـ أنو ادعى بعمو صالح بف عبد هللا بف ، كالكقار كالتمكيف مف رقاب األعداء كالفجار 
كأعماليا فادخل الييا كجاز  (ٜٜ)كليتؾ دمشق: ثـ قاؿ لو ، كعقد لو لكاء عمى عسكره  (ٜٛ)العباس

ك غاًل أكانظر مف كاف بيننا كبينو عداكة ، نو كالمسيء عمى قدر اساءتو حساإالمحسف عمى 
فقد عممت نصحو كمركتو كمحبتو ، ديف فأجعمو صحبتؾ صكىذا عبدنا ، فأعمل عمى ىالكو 

سمعًا كطاعة كحبًا : فقاؿ عمو ، عمى أصحابؾ كعشيرتؾ  وُ نْ ئمّ أك ، فال تمنعو مف أمر يريده 
فشكره ،  هكرمو كأف ال أفعل شيئًا حتى أشاكر أف أ لكاف حقًا عميّ كلك لـ تكصني بو ، ككرامة
ديفًا كساركا جميعًا سيرًا حثيثًا صثـ جرد الجيش معو كضـ اليو  كجزاه خيراً  فاح عمى ذلؾسال

رتب العماؿ في المكاضع يعل جك  مارة فمما دخمكىا جمس صالح في قصر األ، مجدًا نحك دمشق 
ثـ استحضرىـ ، ( ٓٓٔ)ف أكالد يزيد كأكالد مركاف عره جعل يسئل فمما استقر أم، عماليا أ مف 

                 (ٔٓٔ)فاعطى كل كاحد منيـ ما يطيب بو قمبو جميعًا بيف يديو كأقطعيـ االقطاعات الجيدة
ـ ضربًا حتى قتل منيـ ثالثكف يدىكبل يحمل فييـ حممة ليث في ديف ال يستأذفص[ ك أ ٖٚك]
ما عدؿ شسع نعل خادـ مكالي  ةمضاعف ايقكؿ كهللا لك قتمت أضعافكىك ، (ٕٓٔ)رجل ألف

ليو االبيات إديف ص، ثـ كتب  ديف بيـ فشكره عمى ذلؾصكبمغ السفاح مافعل : الحسيف ، قاؿ 
ككاف قد انيـز ، ، ثـ قتل صالح مقتمة عظيمة مف بني أمية  قبل مسيره مع صالح ـالذي قالي

عنيـ فأخذ  ي، فجعل صالح يستقص ربغلبحر طالبيف بالد الكركبكا في ا منيـ قـك الى الساحل
خبرىـ أنيـ ركبكا البحر فركب خمفيـ في المراكب كتتبعيـ بجيش عظيـ فمحقيـ كقتميـ عف 
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
، ثـ  (ٖٓٔ) المتمثمة الى يكمنا ىذاكىـ ، ككاف قد انيـز منيـ قـك قد تزينكا بزينة النساء  آخرىـ

رب خاء نذر السفاح النو نذر متى مكنو هللا مف بني أميو أفرجع صالح الى دمشق كقاـ بك 
رب صالح دمشق أخكالمساجد ك  ماكنيـ كمساكنيـ كلـ يتعرض ليدـ الجكامعأديارىـ جميعًا ك 

ممؾ أربعيف  (ٗٓٔ)كداـ ممؾ بني العباس الى اف ممؾ ىاركف الرشيد، كدامت أربعيف يكمًا خرابًا 
حيف قاؿ لو  (ٙٓٔ)ى هللا عميو كآلو الذي قاؿ لعمو العباسحتى تـ قكؿ رسكؿ هللا صم (٘ٓٔ)خميفة

، فقاؿ لو يا عـ يظير مف صمبؾ  ني رأيت كاف قد خرج مف ذكري أربعكف زنبكراً إيا أبف أخي 
فكضع العباس السيف عمى صدره كىـ : قاؿ ، كيأخذكف الخالفة كاالمارة كالممؾ ، أربعكف ذكرًا 
[ قد قضي ب  ٖٚكعميو كآلو عمى يده كقاؿ يا عـ ]  ، فقبض النبي صمى هللا باىالؾ نفسو

، كقد ىمكت بني أمية كأخذ بثأر الحسيف  (ٚٓٔ) األمر كحق القكؿ ككاف ذلؾ في الكتاب مستكراً 
 عميو السالـ كلكف ثأره ال ينقضي أبدًا الى يـك القيامة.

أر، كالحمد هلل كىذا ما انتيى الينا مف االخبار كاآلثار كاألحاديث المشيكرة في كفاء الث
كىك لقاطبة بني امية القيار كصمى هللا عمى دمحم كآلو االطيار كعترتو االبرار  رالقكي الغفا

 الدىكر كاألمصار. ةكذريتو االخيار صالة دائمة ما أختمف الميل كالنيار، كما دار 
 تـ بالخير كالبركة                       

ي مرزا طاىر قن المذنب العاصي ابف عميقد تـ ىذا الكتاب في يد الحقير الفقير 
ثالثة كستيف كمائتاف  ٖٕٙٔيـك األحد سابع كعشركف مف شير صفر المظفر سنة  ميالسالنا

 بعد ألف مف اليجرة النبكية .
 الميـ احرس لباعثو                              
 دمحم كآلو                                   
 عـ عـ عـ                                   

 ـٚٗٛٔ-ىػٖٕٙٔ
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 اليوامش
بني امية : احد بطكف قبيمة قريش ، ينسبكف الى امية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف  (ٔ)

     ، حكمكا الدكلة االسالمية مف كالب بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ بف قريش 
 . ٘ٛ/  ٔ: المباب، ابف االثير ٜٕٓ/ٔ: االنساب ينظر، السمعانيـ(.  ٓ٘ٚػػػػ  ٔٙٙق/ٕٖٔالى  ٔٗ )
ق / ٔ)  أبك اسحاؽ المختار بف أبي عبيد بف مسعكد بف عمرك بف عمير الثقفي ، كلد في الطائف (ٕ)
  ـ(ٖٗٙق / ٖٔـ ( ، اشترؾ مع كالده الذي كاف قائدًا لجيش المسمميف في معركة الجسر عاـ ) ٕٕٙ

تمتع المختار بمكاصفات عسكرية كسياسية مكنتو مف السيطرة عمى االكضاع في الككفة بعد قضاء 
االمكييف عمى ثكرة التكابيف ، عمل خالليا عمى األخذ بالثأر مف قتمة اإلماـ الحسيف ) عميو السالـ (، 

اط : تاريخ خميفة ينظر ، ابف خي ٓـ ( عمى يد مصعب بف الزبير كدفف بالككفة ٙٛٙق / ٚٙقتل عاـ ) 
/  ٕ   ، البالذري : انساب االشراؼ  ٖٓ/ ٕ، ابف قتيبة الدينكري : االمامة كالسياسة  ٖٕٓػػػ  ٕٕٓ
  ٓ ٜٕٛ،  ٖٔٔ، أبك حنيفة الدينكري : االخبار الطكاؿ  ٖ٘ٛػػ  ٖ٘ٚ/  ٙ،  ٕ٘ٛ،  ٕٕٛ/  ٖ،  ٗٛٗ
اس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد السفاح : ىك عبد هللا بف دمحم بف عمي بف عبد هللا بف العب (ٖ)

ينظر،  ٓـ( ٗ٘ٚػػ  ٓ٘ٚق / ٖٙٔػػ  ٕٖٔمناؼ القرشي الياشمي ، كىك اكؿ خمفاء بني العباس ) 
  ٓ ٓٛػػػ  ٚٚ/ ٙ، الذىبي : سير اعالـ النبالء  ٕ٘ػػ  ٜٗ/ ٓٔالخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 

نتسبكف الى ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي بف بنك ىاشـ : ػػ بنك ىاشـ : احد بطكف قبيمة قريش ، ي (ٗ)
لى ىذا البطف ينتسب كالب بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ بف قريش بف كنانة ، كا

،  ٙٔػػػ  ٗٔينظر ، ابف حـز االندلسي : جميرة انساب العرب  ٓ) صل هللا عميو كالو كسمـ ( النبي دمحم 
     ٓ ٕٗ/  ٔالسمعاني : االنساب 

  ٓ ٓٔٗ/  ٕمجمس الشكرى االسالمي : دنا ) فيرس المخطكطات في ايراف (  (٘)
/  ٘ٔ،  ٕٕٓ/  ٖٔ، الذريعة ٓٛٔ/  ٕٔينظر ،  اغا بزرؾ الطيراني : طبقات اعالـ الشيعة  (ٙ)
بزكة : فيارس المكتبة  ، ٖ٘/  ٕ، االميف : مستدركات اعياف الشيعة  ٙٙٔ/  ٕٙ،  ٖٚٚػػ ػػ ٖٚٙ

  ٓ ٔٗٙٔ، ترجمو رقـ  ٙطيراف ، جمد  المركزية لجامعة
ككف   ،العباسي المأمكف  لـ نعثر لو عمى ترجمة ، كيبدك انو يعكد في نسبو الى احد احفاد الخميفة (ٚ)
، كُلقب بالسامري الستقراره في مدينة سامراء ، ينظر ابف االثير : كف ليس لديو ابف باسـ عبد الجبارالمأم

، اال اف حبيب هللا الخكئي الذي نقل عنو كل مف النمازي ٜٗٔ/  ٕالمباب في تيذيب االنساب
الشاىركدي كالمحمكدي ، قد ذكر اف ندبة اإلماـ السجاد ) عميو السالـ ( ركاىا شاكر بف غنيمة بف أبي 
الفضل عف عبد الجبار الياشمي دكف اف يترجـ ليما ، كيبدك اف حبيب هللا الخكئي قد كقع لديو تصحيف 
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
حينما فصل اسـ شاكر بف غنيمة بف أبي الفضل عف عبد الجبار الياشمي ، ذاكرا اسـ  في ايراد االسـ

، مستدركات عمـ ٜٕٗ/  ٖكممة ) عف ( بداًل مف كممة ) بف ( ، منياج البراعة في شرح نيج البالغة 
  ٓ ٖٙ/ ٚ، نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة ٜ٘ٔ/  ٗرجاؿ الحديث 

 بف الحسف الككفي ، احد ركاة الشيعة ركى عف الفقيو الشيعي أبك الشيخ اإلماـ أبك نصر دمحم (ٛ)
ـ ( ، كركى عنو الفقيو  ٜٓٗق/ٜٕٖالحسيف دمحم بف عمي بف معمر الككفي ، الذي كاف حيًا سنة ) 
ـ ( ، كعمى ضكء ذلؾ فيك مف ٜٜٚق / ٖٛٙكالمحدث الشيعي دمحم بف احمد بف داكد، المتكفي عاـ ) 

، النمازي الشاىركدي : ٕٔػػ  ٕٓ/ ٙ: تيذيب االحكاـ ف الرابع اليجري ينظر الطكسيالقر ركاة الككفة في 
 ٓ ٕٖػػ  ٖٔ/ ٛٔ،  ٕٕٛ/  ٙٔ، الخكئي : معجـ رجاؿ الحديث ٔٗ/  ٚمستدركات عمـ رجاؿ الحديث 

ك  ب ؛ الطريحي : مخطكطة المنتخب  ٕٔأ ، ك  ٖٔب ، ك ٕٔػػػ  ينظر ، المخطكطة المحققة ك (ٜ)
   ٓ ٕٕٗ/  ٚحبيب هللا الخكئي : كتاب منياج البراعة أ ، ك  ٚٚٔ
  ٓ ٕٗالجبكري : كتاب اخبار المختار بف أبي عبيد الثقفي  (ٓٔ)
كىك ُسديف بف اسماعيل بف ميمكف المكي مكلى بني ىاشـ ، مف شعراء الحجاز ، عاصر  (ٔٔ)

الدكلتيف االمكية كالعباسية ، نسبت اليو المصادر انو ىك الذي حرض أبك العباس السفاح عمى قتل 
ب ، االمكييف ، كبسبب مبايعتو لدمحم النفس الزكية بف عبد هللا بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طال

 ٕينظر ابف قتيبة الدينكري : الشعر كالشعراء  ٓـ ( ٖٙٚق / ٙٗٔامر أبك جعفر المنصكر بقتمو عاـ ) 
، البالذري : انساب  ٖٚ، ابف المعتز : طبقات الشعراء  ٙٛٗ، ابف حبيب : المحبر  ٓ٘ٚػػ  ٜٗٚ/ 

ػػ  ٕٕميمكف  ، العبكد ، رضكاف ميدي : ػشعر ُسديف بف ٕٙٔػػ  ٔٙٔ،  ٕٚٔ،  ٕٙٔ/  ٗاالشراؼ 
  ٓ ٚٚػػ  ٙٚ، المرزباني: اخبار شعراء الشيعة  ٖٕ
 ٗ، البالذري : انساب االشراؼ  ٓٚٔػػػ  ٙٙٔ/  ٕينظر ، ابف قتيبة الدينكري : االمامة كالسياسة  (ٕٔ)
، ابف المعتز : طبقات  ٖٛ٘ػػػ  ٖ٘٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٓ/ ٔ، المبرد : الكامل  ٕٗٔػػػ  ٕٕٔ/ 
،  ٙٛٗ/  ٗ، ابف عبد ربو : العقد الفريد  ٖٗٗػػػ  ٖٔٗ/  ٛ: الفتكح ، ابف اعثـ الككفي ٜٖػػػ  ٖٛراء الشع

،    ٖٛػػػ  ٔٛ، المرزباني : اخبار شعراء الشيعة  ٜٚٗػػػ  ٜٔٗ/  ٗأبك الفرج االصفياني : االغاني 
، ابف أبي الحديد :  ٖٓٗػػػ  ٜٕٗ/  ٘، ابف االثير : الكامل  ٕٔٛػػػػ  ٜٕٚالبييقي : معارج نيج البالغة 

     ٓ ٕٕٙػػػ  ٕٔٙ/  ٕشرح نيج البالغة 
 ٓعدد مبالغ فيو  (ٖٔ)
اخطأ المؤلف الف يزيد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ االمكي القرشي كيمقب بيزيد الثاني تكلى ( ٗٔ)

ـ ( ٕٗٚق / ٘ٓٔـ ) ـ ( تكفي في حكراف عإٗٚػػ  ٕٓٚق / ٘ٓٔػػ  ٔٓٔحكـ الدكلة االمكية لمفترة ) 
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ػػ  ٘ٙ/ ٚ، ابف الجكزي : المنتظـ    ٜٙٔ/  ٖينظر ، المسعكدي : مركج الذىب  ٓكدفف في دمشق 
  ٓ ٕ٘ٔػػ ٔ٘ٔ/ ٘، الذىبي : سير اعالـ النبالء ٙٙ
مدينة عمى الفرات ، غرب بغداد بينيما عشرة فراسخ ، فتحت عمى يد خالد بف الكليد  االنبار :  (٘ٔ)

ينظر ياقكت الحمكي : معجـ  ٓـ ( ، اتخذىا أبك العباس السفاح عاصمة لحكمو ٖٖٙق / ٕٔعاـ ) 
  ٓ ٕٛ٘ػػ  ٕٚ٘/  ٔالبمداف 
اخطأ المؤلف باسـ أبك العباس السفاح فذكر أبك العباس احمد  السفاح ، كالصحيح  ىك أبك ( ٙٔ)

   ٓ ٖينظر ىامش  ٓالعباس عبد هللا السفاح  
ميرًا اك حاجبًا اك ككياًل  عباس السفاح لـ يتخذ احدًا مف بني امية كزيرًا اك اػػ اخطأ المؤلف الف أبك ال(ٚٔ)
، الطبري : تاريخ  ٖٛ٘،  ٖٖ٘ػػػ  ٖٔ٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٙػػػ  ٖٖٖ، ابف خياط : تاريخ ينظر
ٙ  /ٔٔٛ  ٓ  
ق ٓٓ٘الى  ٓٛٗد ) أبك الحسف البكري : ىك احمد بف عبد هللا بف دمحم البكري ، المتكفي في حدك  (ٛٔ)
ل هللا عميو كالو ـ ( ، لو العديد مف المؤلفات منيا كتاب االنكار في مكلد النبي ) صٙٓٔٔػػ  ٚٛٓٔ/ 

) عميو السالـ( ، ككتاب كفاة فاطمة الزىراء ) عمييا السالـ ( كسمـ ( المختار، ككتاب مقتل امير المؤمنيف
كغيرىا ، اتيـ بالكضع كالكذب كالبطالف ، كقد حصل ىناؾ خمط عند بعض العمماء بينو كبيف شخصية 

ينظر ،  ٓـ(ٙٗ٘ٔق / ٖٜ٘دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف البكري المصري الشافعي ، المتكفي عاـ ) 
،  ٘ٚ/  ٔ، المغني في الضعفاء  ٖٙ/  ٜٔ، سير اعالـ النبالء  ٕٓٔ/  ٖٖ الذىبي : تاريخ االسالـ
، ابف حجر العسقالني: لساف  ٜٗ، سبط بف العجمي : الكشف الحثيث  ٕٔٔ/  ٔميزاف االعتداؿ 
، النكري الطبرسي: مستدرؾ الكسائل  ٕٙ/  ٘ٔ،  ٕٕ/  ٔ، المجمسي : بحار االنكار  ٕٕٓ/  ٔالميزاف 
، حبيب هللا الخكئي : منياج البراعة  ٕٙ٘/  ٕ، خاتمة المستدرؾ  ٕٙ٘/  ٛٔ،  ٜٚ/  ٔٔ،  ٖٛٓ/  ٛ
، البركجردي / جامع  ٛٗػػ  ٚٗ/  ٔ، القمي: الكنى كااللقاب  ٔٗ، الصدر : نياية الدراية  ٖ٘ٛ/  ٔ

ػػ  ٜٓٗ/  ٕ، اغا بزرؾ الطيراني : الذريعة في تصانيف الشيعة  ٖٜٗػػ  ٕٜٗ/  ٗاحاديث الشيعة 
  ٓ ٖٓٔػػ  ٕٓٔ/  ٕٔ ،ٔٔٗ
كردت ىذه الحادثة التي ركاىا أبك الحسف البكري في العديد مف المصادر التاريخية كاالدبية التي  (ٜٔ)

اختمفت في بنائيا الصياغي الحدثي مف حيث مكاف كزماف كقكعيا ، كالشخص الذي امر بتنفيذىا ، كاسـ 
ينظر ابف قتيبة الدينكري :  ٓا مف بني امية الشاعر المحرض لو عمى ارتكابيا ، كعدد المقتكليف فيي

، المبرد : الكامل  ٕٗٔػػػ  ٕٕٔ/  ٗ، البالذري : انساب االشراؼ  ٓٚٔػػػ  ٙٙٔ/  ٕاالمامة كالسياسة 
، ابف اعثـ  ٜٖػػػ  ٖٛ، ابف المعتز : طبقات الشعراء  ٖٛ٘ػػػ  ٖ٘٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٓ/ ٔ
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، أبك الفرج االصفياني :  ٙٛٗ/  ٗ، ابف عبد ربو : العقد الفريد  ٖٗٗػػػ  ٖٔٗ/  ٛالككفي: الفتكح 
، البييقي : معارج نيج البالغة  ٖٛػػػ  ٔٛ، المرزباني : اخبار شعراء الشيعة  ٜٚٗػػػ  ٜٔٗ/  ٗاالغاني 
ػ ػػ ٕٔٙ/  ٕ، ابف أبي الحديد : شرح نيج البالغة  ٖٓٗػػػ  ٜٕٗ/  ٘، ابف االثير : الكامل ٕٔٛػػػػ  ٜٕٚ
 ٕٕٕ/  ٚأ ، حبيب هللا الخكئي : منياج البراعة ٙٛٔأ ػػػ ٚٚٔ، الطريحي : مخطكطة المنتخب  ك ٕٕٙ
      ٓ ٖٕٙػػ 
ذكرت عدد مف المصادر اف الذي امر بتنفيذ ىذه الحادثة كقتل االمكييف ىك الخميفة أبك العباس  (ٕٓ)

الذي قاـ بيذه الحادثة كنفذ قتل  السفاح في منطقة الحيرة بالعراؽ ، في حيف ذكرت مصادر اخرى اف
ينظر  ٓاالمكييف ىك عبد هللا بف عمي بف عبد هللا بف العباس في منطقة نير أبي فطرس في بالد الشاـ 

   ٓ( ٜٔمصادر ىامش ) 
  ٓينظر العبكد ، رضكاف ميدي : شعر سديف بف ميمكف  ٓىذه االبيات التكجد في شعر سديف  (ٕٔ)
ؽ المخطكطة باسـ ) صديف ( ، كاالصح ) سديف ( ،  كقد اختمفت ذكره المؤلف في اكرا (ٕٕ)

المصادر في ذكر اسـ الشاعر الذي حرض عمى قتل االمكييف، فمنيا مف ذكر اسـ الشاعر سديف بف 
ميمكف الذي حرض أبك العباس السفاح عمى ارتكاب الحادثة ، كمنيا مف ذكر اف الشاعر شبل بف عبد 

ينظر ، ابف قتيبة الدينكري :  ٓحرض عبد هللا بف عمي عمى قتل االمكييف هللا مكلى بني ىاشـ ىك الذي
، المبرد : الكامل  ٕٗٔػػػ  ٕٕٔ/  ٗ، البالذري : انساب االشراؼ  ٓٚٔػػػ  ٙٙٔ/  ٕاالمامة كالسياسة 

، ابف اعثـ  ٜٖػػػ  ٖٛ، ابف المعتز : طبقات الشعراء  ٖٛ٘ػػػ  ٖ٘٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٓ/ ٔ
، أبك الفرج االصفياني :  ٙٛٗ/  ٗ، ابف عبد ربو : العقد الفريد  ٖٗٗػػػ  ٖٔٗ/  ٛكفي : الفتكح الك

، البييقي : معارج نيج البالغة  ٖٛػػػ  ٔٛ، المرزباني : اخبار شعراء الشيعة  ٜٚٗػػػ  ٜٔٗ/  ٗاالغاني 
ػػػ  ٕٔٙ/  ٕشرح نيج البالغة  ، ابف أبي الحديد : ٖٓٗػػػ  ٜٕٗ/  ٘، ابف االثير : الكامل  ٕٔٛػػػػ  ٜٕٚ
       ٓ ٕٕ٘أ ، حبيب هللا الخكئي : منياج البراعة ٚٛٔأ ، كٚٚٔ، الطريحي : المنتخب ك ٕٕٙ
ػػ اليعقل اف يككف عبدا لإلماـ الحسف بف عمي بف أبي طالب) عمييما السالـ ( ، ككف ىناؾ مبالغة (ٖٕ)

بيب هللا الخكئي ، انو كاف مكلى لبني ىاشـ ، في عمره مف قبل المؤلف ، كقد ذكر كل مف الطريحي كح
  ٓ ٕٕٚ/  ٚب  ، منياج البراعة   ٛٚٔالمنتخب ك  ٓكلـ يشيرا الى عمره ، كىك االقرب الى الصحة 

ـ ( ٕٙٚق / ٘ٗٔقبة زمـز : كىي القبة التي شيدىا الخميفة العباسي أبك جعفر المنصكر عاـ )  (ٕٗ)
  ٕٓٔظر ، االزرقي : اخبار مكة ين ٓعمى بئر زمـز بالقرب مف الكعبة 

ينظر ، ياقكت الحمكي :  ٓالصفا : جبل يقع الى الجية الجنكبية الشرقية مف الكعبة المشرفة  (ٕ٘)
   ٓ ٔٔٗ/  ٖمعجـ البمداف 
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ػػ االبطح : مكضع بيف مكة كمنى ، كىي ما انبطح مف الكادي كاتسع ، كىي التي يقاؿ ليا (ٕٙ)
     ٓ ٗٚ/  ٔي : معجـ البمداف ينظر ، ياقكت الحمك  ٓالمحصب
   ٓاالصح قتمكه  (ٕٚ)
ينظر ، العبكد :  ٓكردت ىذه االبيات باختالؼ بعض االلفاظ عما كرد في شعر سديف بف ميمكف  (ٕٛ)

شعر سديف بف ميمكف ،  كما كردت ىذه االبيات باختالؼ بعض الكممات كالشطكر كعدد االبيات في 
، البالذري :  ٕٓٔ/  ٔ، ابف قتيبة الدينكري : عيكف االخبار ية  ينظربعدد مف المصادر التاريخية كاالد

،  ٖٛ٘ػػػ  ٖ٘٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٓ/ ٔ، المبرد : الكامل  ٕٗٔػػػ  ٕٕٔ/  ٗانساب االشراؼ 
، ابف عبد ربو :  ٖٗٗػػػ  ٖٔٗ/  ٛ، ابف اعثـ الككفي : الفتكح ٜٖػػػ  ٖٛابف المعتز : طبقات الشعراء 

: اخبار شعراء  ، المرزباني ٜٚٗػػػ  ٜٔٗ/  ٗ، أبك الفرج االصفياني : االغاني  ٙٛٗ/  ٗقد الفريد الع
،  ٖٓٗػػػ  ٜٕٗ/  ٘: الكامل ، ابف االثير ٕٔٛػػػػ  ٜٕٚبالغة ، البييقي : معارج نيج الٖٛػػػ  ٔٛالشيعة 

          ٓ ٕٕٙػػػ  ٕٔٙ/  ٕابف أبي الحديد : شرح نيج البالغة 
 ٕٕػ في شعر سديف ص  (ٜٕ)
 اصبح الممؾ ثابت االساِس        بالبياليل مف بني العباس    ) كىك مف الخفيف (   
 ٕٕكرد في شعر سديف قبل ىذا البيت ص  (ٖٓ)

 بالصدكر المقدميف قديما          كالرؤكس القماقـ الرؤاس       
 ٕٕفي شعر سديف       كتر بدال مف ثأر                             ينظر ص  (ٖٔ)
  ٕٕفي شعر سديف       تقيمف بدال مف تقكلّف                          ينظر ص  (ٕٖ)
  ٕٕفي شعر سديف       رقمة كغراس بدال مف كصمة مع راس          ينظر ص  (ٖٖ)
    ٖٕبدال مف ذليا                          ينظر ص في شعر سديف       خكفيـ  (ٖٗ)
                         ٖٕينظر ص  في شعر سديف       منيـ بدال  مف منيا                           (ٖ٘)
 ٖٕينظر ص  في شعر سديف       منكـ بدال مف منيـ                            (ٖٙ)
 ٖٕينظر ص  المكاسي بدال مف كحذ الحكاس           في شعر سديف       كحز  (ٖٚ)
               ٖٕينظر ص  في شعر سديف       كاذكرف بدال مف فاذكركا                        (ٖٛ)
 ٖٕػ في شعر سديف       كزيد بدال مف كنكحكا                          ينظر ص  (ٜٖ)
 ٖٕينظر ص   لقتيل                          في شعر سديف       كقتيال بدال مف (ٓٗ)
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
ػ حراف : مدينة تقع شماؿ ارض الجزيرة الفراتية عمى طريق المكصل كالشاـ كالرـك ، بينيا كبيف (ٔٗ)

ينظر ،  ٓـ ( ٖٛٙق / ٛٔالرىا يـك ، كبينيا كبيف الرقة يكماف ، فتحت عمى يد عياض بف عنـ عاـ ) 
  ٓ ٖٕٙػػ  ٖٕ٘/  ٕ، ياقكت الحمكي : معجـ البمداف  ٜٙابف خياط : تاريخ 

    ٖٕر سديف : ص في شع (ٕٗ)
 وقتيال بجوف حران اضحى        تحجل الطير حولو في الكناس                               

اخطأ المؤلف فيك سميماف بف ىشاـ بف عبد الممؾ ، ينظر ، ابف قتيبة الدينكري : الشعر كالشعراء  (ٖٗ)
، الف سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف بف  ٕٕٗػػ  ٕٔٗ/  ٛ، ابف اعثـ الككفي : الفتكح  ٜٗٚ/  ٕ

( ، تكفي عاـ   ـ ٚٔٚػػ  ٘ٔٚق/ ٜٜػػ  ٜٙالحكـ بف أبي العاص بف امية ، احد حكاـ الدكلة االمكية ) 
/  ٕ، ابف خمكاف : كفيات االعياف  ٖٙٓػػ  ٖ٘ٓ/  ٘ينظر ، الطبري : تاريخ  ٓـ ( ٚٔٚق / ٜٜ) 
  ٓ ٘٘ٗػػ  ٖ٘ٗ/  ٔ، ابف شاكر الكتبي : الكافي بالكفيات ٕٙٗػػ  ٕٓٗ
 تحت بدال مف بيف           ٖٓفي شعر سديف : ص  (ٗٗ)
         ٖٓفي شعر سديف : ص  (٘ٗ)

 د السيف وارفع العفو حتى      ال ترى فوق ظيرىا امويا   جر               
، عدا البيت االخير كرد في شعر سديف بصكرة بنائية مقاربة ، لـ ترد ىذه االبيات في شعر سديف (ٙٗ)

  ٜٔينظر العبكد : شعر سديف بف ميمكف 
 كيف بالعفو عنيم وقديما         قتموكم وىت كوا الحرمات               
 ٓعدد مبالغ فيو  (ٚٗ)
  ٓعبارة مكررة  (ٛٗ)
    ٓينظر العبكد : شعر سديف  ٓلـ ترد ىذه االبيات في شعر سديف  (ٜٗ)
ياد اإلماـ الحسيف ) عميو سكينة بنت الحسيف بف عمي بف أبي طالب ، كانت ممف سبيت بعد استش (ٓ٘)

ينظر ،  ٓ( ٖٚق / ٚٔٔـ ( ، تكفيت في المدينة المنكرة عاـ ) ٓٛٙق / ٔٙ( في كاقعة الطف ) السالـ
، الفتاؿ  ٖٕٓ، الصدكؽ : االمالي  ٕٖ٘/  ٗ، ابف حباف : الثقات  ٘ٚٗ/  ٛابف سعد : الطبقات 

   ٓ ٜٔٔالنيسابكري : ركضة الكاعظيف 
مف  الفرس ، كيصادؼ اليـك الحادي كالعشريفالنيركز اك النكركز : اسـ اكؿ يـك مف السنة عند  (ٔ٘)

،  ٘ٗٔ/  ٘ٔ، كىك اكبر االعياد عند الفرس ، ينظر النكيري: نياية االرب شير اذار في السنة الميالدية
  ٓ ٚٓٔ/  ٛالزبيدي : تاج العركس 
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اخطأ المؤلف في اسـ أبك العباس السفاح فذكر أبك العباس احمد السفاح ، كالصحيح ىك أبك  (ٕ٘)
  ٓ ٖينظر ىامش  ٓعباس عبد هللا السفاح ال
،  ٖٚ٘/  ٛينظر ، ابف منظكر : لساف العرب  ٓمفردىا نطع ، كىك البساط مف االديـ  : االنطاع (ٖ٘)

 ٓ ٕٛٗ/  ٔٔالزبيدي : تاج العركس 
  ٓ ٖٔٚ/  ٔينظر ابف منظكر : لساف العرب  ٓضرب الدباب يعني ضرب الطبكؿ  (ٗ٘)
 
فأي قصر يستكعب ىذا العدد الكبير ؟ كقد كرد عددىـ  في بقية المصادر  عدد مبالغ فيو ،(٘٘)

التاريخية كاالدبية اقل مف ذلؾ بكثير ، حيث تراكح مابيف  ثالثة كسبعيف الى ثمانيف اك اثنيف كثمانيف الى 
:  ، البالذري  ٓٚٔػػػ  ٙٙٔ/  ٕينظر ابف قتيبة الدينكري : االمامة كالسياسة  ٓاقصى حد تسعيف رجال 
،  ٖٛ٘ػػػ  ٖ٘٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٖٓ/ ٔ، المبرد : الكامل  ٕٗٔػػػ  ٕٕٔ/  ٗانساب االشراؼ 

، ابف عبد ربو ؾ:  ٖٗٗػػػ  ٖٔٗ/  ٛ، ابف اعثـ الككفي : الفتكح  ٜٖػػػ  ٖٛابف المعتز : طبقات الشعراء 
، المرزباني : اخبار شعراء  ٜٚٗ ػػػ ٜٔٗ/  ٗ، أبك الفرج االصفياني : االغاني  ٙٛٗ/  ٗالعقد الفريد 
 ٖٓٗػػػ  ٜٕٗ/  ٘، ابف االثير : الكامل  ٕٔٛػػػػ  ٜٕٚ، البييقي : معارج نيج البالغة  ٖٛػػػ  ٔٛالشيعة 

       ٓ ٓ٘ػػػػ  ٜٗ/   ٕٕ، النكيري : نياية االرب  ٕٕٙػػػ  ٕٔٙ/  ٕ، ابف أبي الحديد : شرح نيج البالغة 
  ٓب [ مف المخطكطة  ٕ٘ؿ مركاف ، ينظر ] كالمقصكد ىنا اؿ يزيد كا (ٙ٘)
   ٓ ٕٓٛينظر ، البييقي : معارج نيج البالغة  ٓالشاعر مف بني كمب الفضكؿ  (ٚ٘)
عبيدة بف الحارث بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ الياشمي القرشي ، الصحابي الجميل  (ٛ٘)

ق / ٕاحو التي اصيب بيا في المعركة عاـ ) مف المسممبف االكائل ، استشيد بعد معركة بدر متأثرًا بجر 
، ابف عبد  ٕ٘ػػ  ٓ٘/  ٖ، ابف سعد : الطبقات  ٙٗٔػػ  ٘ٗٔ/  ٔينظر ، الكاقدي : المغازي  ٓـ ( ٕٗٙ

  ٓ ٕٔٓٔػػ  ٕٓٓٔ/  ٖالبر : االستيعاب 
  ٓزيادة مف المحقق  (ٜ٘)
اذى الرسكؿ دمحم ) صل هللا شيبة بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ القرشي البشعمي ، ممف  (ٓٙ)

ينظر  ٓـ ( ٕٗٙق / ٕعميو كالو كسمـ ( ، قتل عمى يد الحمزة بف عبد المطمب في معركة بدر عاـ )) 
  ٓ ٓ٘ػػ  ٙٗ/  ٖ، ابف االثير : اسد الغابة  ٙٗٔػػ  ٘ٗٔ/  ٔ، الكاقدي : المغازي 

الصحابي الجميل عـ الرسكؿ الحمزة بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي ،  (ٔٙ)
ق / ٖ)رسكلو ، استشيد في معركة احد عاـ، سيد الشيداء كاسد هللا ك دمحم )صل هللا عميو كالو كسمـ(

  ٓ ٙ٘ٗػػ  ٖٔ٘/  ٕ،  ٜٛٔػػ  ٛٛٔ/  ٔينظر ، ابف ىشاـ : السيرة  ٓـ ( ٕ٘ٙ
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
ة أبي سفياف صخر ىند بف عتبة بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ القرشية البشعمية ، زكج (ٕٙ)

بف حرب بف امية بف عبد شمس ، اسممت بعد فتح مكة كىي التي حرضت عمى قتل حمزة بف عبد 
ػػ  ٖٕ٘/  ٛينظر ، ابف سعد : الطبقات  ٓـ ( ٖٙٙق / ٖٔالمطمب كمثمت بجسده ، تكفيت عاـ ) 

  ٓ ٖٕٜٔ/  ٗ، ابف عبد البر : االستيعاب  ٖٕٚ
ـ ( ٕ٘ٙق / ٖالتي حصمت بيف المسمميف كمشركيف مكة عاـ )  يـك احد : ىي المعركة الثانية (ٖٙ)

ػػػػ  ٖٛ، ابف خياط : تاريخ  ٖٓٔػػ  ٜٜٔ/ ٔينظر، الكاقدي : المغازي ٓكالتي انتيت بيزيمة المسمميف 
ٖٜ  
ىك كحشي بف حرب الحبشي مكلى جبير بف مطعـ بف عدي بف نكفل بف عبد مناؼ القرشي  (ٗٙ)

ينظر ، ابف سعد :  ٓـ ( ٕ٘ٙق / ٖعبد المطمب يـك  معركة احد عاـ ) الياشمي ، قاتل الحمزة بف 
، البخاري :  ٔٓ٘ػػ  ٓٓ٘/  ٖ، ابف حنبل : مسند  ٛٗ٘،  ٜٕ، ابف خياط : تاريخ  ٓٔ/  ٖالطبقات 
  ٓ ٖٛػػ  ٖٙ/  ٘صحيح 
ف أبي جبير بف ظاىر : لـ اعثر لو عمى ترجمة ، كالصحيج ىك مكلى جبير بف مطعـ بف عدي ب (٘ٙ)

  ٓ(  ٗٙينظر ، ينظر ىامش  )  ٓنكفل بف عبد مناؼ القرشي الياشمي 
 ػػ زائدة (ٙٙ)
عقيل بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي ، ابف عـ النبي دمحم  (ٚٙ)

ق / ٓٙ) صل الو عميو كالو كسمـ ( اسمـ عاـ الفتح ، كاف اعمـ قريش بانسابيا كاياميا، تكفي عاـ ) 
، ابف حـز االندلسي : جميرة انساب  ٛٗػػ  ٕٗ/  ٗ،  ٜٕ٘/  ٖينظر ، ابف سعد : الطبقات  ٓـ ( ٜٚٙ
   ٓ ٔٛ/  ٘، البييقي :  دالئل النبكة  ٜٙ،  ٖٚالعرب 
مسمـ بف عقيل بف بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي ، رسكؿ اإلماـ  (ٛٙ)

ق / ٓٙد هللا بف زياد عاـ ) الى اىل الككفة قبل معركة الطف ، قتل عمى يد عبي الحسيف ) عميو السالـ (
، أبك الفرج االصفياني : مقاتل الطالبييف ٕٕٗػػ  ٖٕٕ/  ٖينظر البالذري : انساب االشراؼ  ٓ( ـٜٚٙ
   ٓ ٖٗٔ/  ٖ، القاضي النعماف : شرح االخبار  ٔٚػػ  ٖٙ
ـ ( ، كىك قائد  ككالي امكي ، كلي ٕ٘ٙق / ٕٖأبك حفص عبيد هللا بف زياد بف ابيو ، كلد عاـ )  (ٜٙ)

ـ ( ، ٗٚٙق / ٘٘ـ ( ، ككاله البصرة عاـ ) ٕٚٙق / ٖ٘خراساف مف قبل معاكية بف أبي سفياف عاـ ) 
لذي تكلى قتل اإلماـ البصرة كالككفة، كاسند اليو قيادة الجيش ا كفي عيد يزيد بف معاكية جمعت اليو كالية

ـ ( ، قتل بعد ذلؾ عمى يد ٓٛٙق / ٔٙالسالـ ( كاىل بيتو كاصحابو عاـ )  الحسيف بف عمي ) عمي
، ينظر  ٓـ ( ، عمى نير الخازر قرب مدينة المكصلٙٛٙق / ٚٙبف مالؾ بف االشتر عاـ )  ابراىيـ

  ٓ ٙٚٔػػ  ٘ٚٔ/  ٘االسالـ  تاريخ، الذىبي :  ٓٛ/  ٗ، ابف االثير : الكامل  ٕٚٙ/ ٗالطبري : تاريخ 
المرادي : يقصد بو عبد الرحمف بف ممجـ المرادي ،  الذي قتل اإلماـ عمي بف أبي طالب ) عميو  (ٓٚ)

  ٓالسالـ ( 
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  ٓالمعاكي : يقصد بو معاكية بف أبي سفياف   (ٔٚ)
   ٓعبارة مكررة كزائدة في سياؽ الكالـ  (ٕٚ)
كندي ، زكجة اإلماـ الحسف بف عمي بف أبي طالب )عميو السالـ( ، جعدة بنت االشعث بف قيس ال (ٖٚ)

استماليا معاكية بف أبي سفياف الى جانبو لتدس السـ الى اإلماـ الحسف ) عميو السالـ ( مقابل اف يزكجيا 
، المسعكدي : ينظر ٓـ ( ٜٙٙق / ٓ٘مف كلده يزيد كيمنيا مائة الف درىـ ، نفذت ما اراده معاكية عاـ 

، ابف  ٙٔػػ  ٘ٔ، المفيد : االرشاد  ٖٔ، أبك الفرج االصفياني : مقاتل الطالبييف  ٕٚٗ/  ٕالذىب مركج 
   ٓ ٕٕٙ/  ٘الجكزي : المنتظـ 

يزيد بف معاكية بف أبي سفياف بف حرب بف امية االمكي القرشي ، حكـ الدكلة االمكية بعد كفاة ابيو  (ٗٚ)
ـ ( ، شيد عيده قتل اإلماـ الحسيف ) عميو السالـ ( ، عاـ  ٖٛٙػػ  ٜٚٙق /  ٗٙالى  ٓٙمعاكية  )مف 

ـ ( ، كضرب الكعبة ٕٛٙق / ٖٙـ ( ، كاستباحة المدينة المنكرة في كاقعة الحرة عاـ ) ٓٛٙق / ٔٙ) 
، ابف خياط : تاريخ  ٙ٘ٔ/  ٖينظر  البالذري : انساب االشراؼ  ٓـ ( ٖٛٙق / ٗٙبالمنجنيق عاـ ) 

ػػ  ٕٕٙ،  ٕٔ٘ػػ  ٖٕٗ، أبك حنيفة الدينكري : االخبار الطكاؿ  ٜٗٔػ  ٖٜٔ،  ٔٛٔ،  ٙٚٔػػ  ٗٚٔ
   ٓ ٕٖ٘،  ٖٓ٘،  ٕٙٙػػ  ٕ٘ٙ،  ٕٓ٘/  ٗ، الطبري : تاريخ ٕٗٙ
العباس بف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي، كاف  (٘ٚ)

ق / ٔٙتي استشيد فييا عاـ ) صاحب راية اخيو اإلماـ الحسيف ) عميو السالـ (  في كاقعة الطف ، ال
ػػ  ٕ٘٘ ، أبك حنيفة الدينكري : االخبار الطكاؿ ٔٛٔ/  ٖينظر ، البالذري : انساب االشراؼ  ٓـ(ٓٛٙ
  ٓ ٕٖٔ/  ٗ، الطبري : تاريخ  ٕٚ٘
  ٓالصحيح عرايا  (ٙٚ)
ق /  ٕٕٔ) ر عمى بني امية في الككفة عاـ زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب ، ثا (ٚٚ)
ينظر ، أبك حنيفة  ٓميو ـ ( ، زمف ىشاـ بف عبد الممؾ ، كقد باءت ثكرتو بالفشل كتـ القضاء عٜٖٚ
، الذىبي : سير اعالـ  ٕٚٛػػ  ٕ٘ٛ/  ٖ، ابف أبي الحديد : شرح النيج  ٖٗٗالطكاؿ  : االخبارالدينكري 
  ٓ ٜٖٓػػ  ٜٖٛ/  ٘النبالء 
ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف امية االمكي القرشي ، احد حكاـ بني  (ٛٚ)

زيد بف عمي بف الحسيف عاـ   ـ ( ، شيد عصره القضاء عمى ثكرةٕٗٚػػ  ٖٕٚق /  ٕ٘ٔػػ  ٘ٓٔامية ) 
ػػ  ٖٔ٘/  ٘، سير اعالـ النبالء ٕٕٛ/  ٛينظر ، الذىبي : تاريخ االسالـ  ٓـ ( ٜٖٚق / ٕٕٔ) 
           ٓ ٖٗٛػػ  ٖٖٛ/  ٜ، ابف كثير : البداية كالنياية ٖٖ٘
  ٓ ٕٕٚسكرة الشعراء اية  (ٜٚ)
د هللا بف العباس ، كالصحيح ىك اف ابراىيـ بف اخطأ المؤلف بجعمو ابراىيـ اإلماـ ابنًا لعمي بف عب (ٓٛ)

دمحم بف عمي بف عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ، اخك أبك العباس السفاح كابك جعفر 
، قتل كىك في السجف عاـ     ـ ( ٕٗٚق / ٕ٘ٔالمنصكر ، تكلى قيادة الدعكة العباسية بعد كالده عاـ ) 
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
ينظر ، مؤلف مجيكؿ : اخبار الدكلة  ٓبف دمحم اخر حكاـ بني امية  ـ ( بامر مف مركافٜٗٚق / ٖٔ) 

  ٓ ٕٕٓ/  ٚ، ابف عساكر : تاريخ مدينة دمشق  ٜٔ/  ٙ، الطبري : تاريخ  ٜٖٔػػ  ٖٚٛالعباسية 
مركاف بف دمحم بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف امية االمكي القرشي ، المعركؼ بمركاف  (ٔٛ)

ـ ( ، ىـز في معركة الزاب عمى يد ٜٗٚػػ  ٗٗٚق / ٕٖٔػػ  ٕٚٔني امية ) الحمار ، اخر حكاـ ب
الجيكش العباسية بقيادة عبد هللا بف عمي بف عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب ، التي عمى اثرىا 
انتيت الدكلة االمكية ، قتل في قرية أبي صير المصرية عمى يد صالح بف عمي بف عبد هللا بف العباس 

، الذىبي : سير  ٕٓٗ/  ٗينظر ، السمعاني : االنساب  ٓـ ( ٜٗٚق / ٕٖٔالمطمب عاـ )  بف عبد
  ٓ ٘ٓ٘ػػ  ٗٓ٘/  ٕ، ابف شاكر الكتبي : فكات الكفيات  ٚٚػػ  ٗٚ/  ٙاعالـ النبالء 

 ٓعدد مبالغ فيو  (ٕٛ)
 :  ٕٙبيذه الركاية اليستقيـ الكزف ، كفي شعر سديف ص  (ٖٛ)

 طمعت امية ان سيرضى ىاشم          عنيا ويذىب زيدىا وحسينيا                  
 : ٕٙالبيت فيو خمل عركضي ، كاالصح كما كرد البيت في شعر سديف ص  (ٗٛ)

 كال ورب دمحم وأليو           حتى يباد كفورىا وخؤونيا                
ا ( ينظر الطريحي : المنتخب يكجد قطع في العبارة كتصحح بعبارة ) كانا خائف مف اف يعممك  (٘ٛ)
/  ٚب ، اك بعبارة ) خفت اف يعممكا ما حل بقكميـ ( ينظر حبيب هللا الخكئي : منياج البراعة  ٘ٛٔك
ٕٖٚ ٓ  
  ٓالصحيح اف شاء هللا  (ٙٛ)
العبارة فييا قطع كتصحيحيا ) يككف فييا زكاؿ القرحة مف كبدي ( ، ينظر ، الطريحي : المنتخب  (ٚٛ)
  ٓأ   ٙٛٔك
 بكضكح كردتالفقرة مف ) قاؿ ( الى ) قصدكا الخالفة ( مبيمة في سياؽ الكالـ كالمعنى ، لكنيا ػ  (ٛٛ)

) قاؿ : اف السفاح جيز الى القـك باف يحضركا اليو باجمعيـ ، كانو ندـ عمى  عند الطريحي حيث ذكر
بمغيـ ما حل بقكميـ  سبق ما صار قد بمغ الكتاب اجمو ، كما فات ال يذكر بيف الفريقيف ، كقد كاف

فخافكا منو كابعدكا عنو فزعا مف كيده كخكفا مف سطكتو ، فأرسل الييـ العيكد الكاذبة كالمكاثيق الباطمة 
اف اليصيبيـ منو سكء كال ضرر كضمف ليـ العطايا كاليدايا كالتحف ، كانو ال يسئ الييـ كاعطاىـ 

، ككتب الييـ في ذلؾ فمما جاء الرسكؿ الييـ  االماف ككعدىـ باالحساف كاف يجعميـ اقرب الناس اليو
اطمئنت قمكبيـ كساقيـ االجل المقدر الى سقر كالكادي االحمر ، فأقبمكا اليو حتى قدمكا عميو ، كقد 
تشاكركا فيما بينيـ ، فأجالكا رأييـ انيـ اذا دخمكا عميو ينقسمكف الى نصفيف نصفا يدخل اليو كالنصف 

ؿ ، فأذا خرج االكؿ دخل االخركف ، فأقامكا عمى ىذا الحاؿ مدة عاـ ، كقد االخر يتأخر حتى يخرج االك 
اغمرىـ العطايا كالجزايا ، كلـ يقدر السفاح عمييـ كلـ يجد لقتميـ سبيل ، ككانكا مائة الف مابيف خادـ 

        ٓأ   ٙٛٔالمنتخب كككضيع كعبيد ( 
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 ٓالصحيح فدعا  (ٜٛ)
 ٓأ   ٙٛٔالمنتخب  ك ٓالطريحي خمسمائة صانع في حيف كرد ذكر عددىـ عند    (ٜٓ)
 ٓالصحيح بحرؼ مجاري الماء   (ٜٔ)
  ٓالصحيح ) كعاينكا (  (ٕٜ)
   ٓ ٛك  ٚسكرة الفجر ايو   (ٖٜ)
بف العباس بف عبد المطمب بف أبك جعفر المنصكر : ىك عبد هللا بف دمحم بف عمي بف عبد هللا  (ٜٗ)
ـ ( ، كلد في الحميمة مف بالد الشاـ ٘ٚٚػػ  ٗ٘ٚق / ٛ٘ٔػػ ٖٙٔ، ثاني حكاـ دكلة بني العباس ) ىاشـ
ـ( ، يعتبر المؤسس الحقيقي لمدكلة ٘ٚٚق / ٛ٘ٔـ ( ، تكفي في مكة عاـ ) ٗٔٚق / ٜ٘عاـ ) 
ينظر ، ابف حـز  ٓـ ( ٕٙٚق / ٘ٗٔ، كاىـ اعمالو العمرانية ىك بناء مدينة بغداد عاـ ) ةالعباسي
،  ٜٛػػ  ٗٛ/  ٔ، الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  ٕٔػػ  ٕٓ : جميرة انساب العرباالندلسي

  ٓ ٖٕ٘/  ٔالسمعاني:  االنساب 
صالح بف عمي بف عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ ، عـ أبك العباس السفاح كابك  (ٜ٘)

ىك جعفر المنصكر ، تكلى ميمة القضاء عمى مركاف الحمار في قرية أبي صير في صعيد مصر ، ك 
ينظر ،  ٓـ ( ٛٙٚق / ٕ٘ٔـ ( تكفي عاـ   ) ٓ٘ٚق/ٖٖٔاكؿ كالي عباسي عمى مصر عاـ )
، الذىبي : سير اعالـ  ٜٙػػ  ٜ٘/  ٙ، الطبري : تاريخ  ٔٓٔػػ  ٓٓٔ/ ٗالبالذري : انساب االشراؼ 

كىك  ( ػػ اخطأ المؤلف في اسـ أبك العباس السفاح فذكر أبك العباس احمد السفاح ،ٜٙ ٓ ٜٔ/ٚالنبالء
  ٓ ٖينظر ىامش  ٓأبك العباس عبد هللا السفاح 

  ٓىذه االبيات التكجد في شعر سديف ، ينظر العبكد : شعر سديف  (ٜٚ)
اخطأ المؤلف بنسبة صالح الى عبد هللا بف العباس ، كالصحيح ىك صالح بف عمي بف عبد هللا بف  (ٜٛ)

  ٓ ٜ٘العباس ، ينظر ىامش 
أخطأ المؤلف عندما  ذكر اف مف كاله أبك العباس السفاح كالية بالد الشاـ ىك صالح بف عمي بف  (ٜٜ)

 ٓالسفاح كالية بالد الشاـ  عبد هللا ، كالصحيح اف عبد هللا بف عمي بف عبد هللا  ىك مف كاله أبك العباس
،  ٛ٘ٗ/  ٚي : تاريخ ، الطبر  ٖ٘٘ػػػ  ٖٗ٘/  ٕ، اليعقكبي : تاريخ  ٖٓٗ، ابف خياط : تاريخ ينظر
  ٓ ٖٓٗ/  ٘، ابف االثير : الكامل  ٓٙٗ
مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف امية القرشي ، رابع حكاـ دكلة بني امية لمفترة ) المقصكد بو  (ٓٓٔ)
ق / ٘ٙ)  عاــ ( ، تمت مبايعتو بعد كفاة معاكية بف يزيد ، تكفي في دمشق ٗٛٙػػ  ٖٛٙق / ٘ٙػػ  ٗٙ
،  ٜٖٓٔػػ  ٖٚٛٔ/  ٖ، ابف عبد البر : االستيعاب  ٓٗػػ  ٖٙ/  ٘ينظر ابف سعد : الطبقات  ٓ( ـ٘ٛٙ

 ٓ ٜٚٗػػ  ٙٚٗ/  ٖالذىبي : سير اعالـ النبالء 
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 من بني أمية بالثأرمخطوطة سيرة السفاح في األخذ   
طمأنكا منو سمط سديف عمييـ ( ، كقد كردت بكضكح عند الطريحي ) فمما اقطع في سياؽ الكالـ (ٔٓٔ)

   ٓأ   ٛٛٔالمنتخب ك 
    ٓفيو عدد مبالغ  (ٕٓٔ)
  ٓالمقصكد ىنا الى يـك الركاي الذي نقل عنو المؤلف  (ٖٓٔ)
ىاركف الرشيد : ىك أبك جعفر ىاركف بف دمحم الميدي بف أبي جعفر عبد هللا المنصكر، بكيع  (ٗٓٔ)

ـ ( ، تكفي في مدينة طكس مف ارض ٙٛٚق / ٓٚٔبالخالفة بعد كفاة اخيو مكسى اليادي عاـ ) 
بك ، أ ٙ٘ٔػػ  ٕ٘ٔػ  ٕـ ( ، ينظر ابف قتيبة الدينكري : االمامة كالسياسة ٜٓٛق / ٖٜٔخراساف عاـ ) 

، ابف الجكزي :  ٖٔػػ  ٙ/  ٗٔ، الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد  ٖٚٛحنيفة الدينكري : االخبار الطكاؿ 
  ٓ ٕٖٓػػ  ٖٛٔ/  ٛالمنتظـ 
ىذه المعمكمو تغالط الكاقع التاريخي مف ناحيتيف ، االكلى اف عدد الخمفاء العباسييف الذيف حكمكا  (٘ٓٔ)

ـ ( كاف عدد اربعة خمفاء ، كالثانية ٜٓٛػػ  ٙٛٚق / ٖٜٔػػ  ٓٚٔ)الى اف تكلى ىاركف الرشيد الخالفة 
ـ ( كحتى نيايتيا عاـ  ) ٗ٘ٚق / ٕٖٔاف العدد االجمالي لخمفاء الدكلة العباسية منذ تأسيسيا عاـ ) 

ينظر ، زمباكر : معجـ االنساب كاالسرات الحاكمة في  ٓـ ( ، كاف سبعة كثالثكف خميفة ٜٗٚق / ٙ٘ٙ
 ٓ ٗػػ  ٕمي التاريخ االسال

العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي ، عـ الرسكؿ الكريـ ) صل  (ٙٓٔ) 
هللا عميو كالو كسمـ ( ، كالجد االعمى لحكاـ بني العباس ، كلد في مكة المكرمة قبل عاـ الفيل بثالث 

،  ٘ٔػػ  ٗ/  ٗبف سعد : الطبقات ينظر ، ا ٓـ (ٖ٘ٙق / ٕٖدينة المنكرة عاـ ) سنكات ، كتكفي في الم
        ٓ ٖٛػػ  ٖ٘/  ٘، ابف الجكزي : المنتظـ  ٗٔٛػػ  ٓٔٛ/  ٕابف عبد البر: االستيعاب 

كرد ىذا الحديث بسياؽ اخر عند الطريحي ) رأيت في المناـ كأف قد خرج مف ظيري اربعكف  (ٚٓٔ) 
يمسعكنو ، فقاؿ النبي ) ص ( ياعـ يظير زنبكرا، كقد لمكا بظيرؾ يمسعكنؾ كلمكا بعد ذلؾ بظير عمي 

مف صمبؾ اربعكف خميفة يأخذكف الخالفة كاالمر كيقتمكف ذريتي كامير المؤمنيف كىـ اشد عداكة لنا 
كلذريتنا  فيـ العباس اف ييمؾ نفسو اك يجب أحميمو فمنعو النبي " ص " ، كقاؿ : ياعـ قد قضي االمر 

أ  ، ككرد الحديث بأختالؼ بسيط عند  ٛٛٔالمنتخب  ك ٓ( كحق القكؿ ككاف ذلؾ في الكتاب مسطكرا 
عمما اف الحديث بصيغو الثالث لـ يرد في كتب  ٓ ٕٔٗ/ ٚحبيب هللا الخكئي : منياج البراعة  
   ٓاالحاديث النبكية الشريفة عند كال الفريقيف
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 والمراجع المصادر
 *( ػػ القرآف الكريـ
      ٓ ( ـٖٖٕٔ / قٖٓٙت ) عبد الكريـ الجزري الشيبانيعمي بف دمحم بف  *( ػػ ابف االثير:

  ٓاسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ػػػ 
  ٓـ ٜٙٙٔالكامل في التاريخ ، دار صادر ، دار بيركت ػػ  ػػػ
   ٓالمباب في تيديب االنساب ، دار صادر ، بيركت  ػػػ

  ٓـ (  ٗٙٛق / ٕٓ٘زرقي : دمحم بف عبد هللا ) تكفي نحك *( ػػ اال
، مطبعة امير ، قـ  ٔػػػ اخبار مكة كما جاء فييا مف االثار، تحقيق رشدي الصالح ممحس ، ط

  ق  ٔٔٗٔػػػ
 ـ (  ٕٜٚق /  ٖٗٔ*( ػػ ابف اعثـ الككفي : أبك دمحم احمد بف اعثـ الككفي ) ت 

   ٓق  ٔٔٗٔ، بيركت ، لبناف ػػ  ٔػػ الفتكح ، تحقيق عمي شيري ، ط 
  ٓـ ( ٓٚٛق /  ٕٙ٘*( ػػ البخاري : أبك عبد هللا دمحم بف اسماعيل ) ت 

      ٓـ ٜٔٛٔػػ صحيح البخاري ، بيركت ، دار الفكر العربي ػػػ ػ
   ٓـ (  ٕٜٛق /  ٜٕٚ*( ػػ البالذري : أبك بكر احمد بف يحيى بف جابر ) ت 

  ـٜٚٚٔ،ٔط التعارؼ لممطبكعات ، ، دار  باقر المحمكديػػ انساب االشراؼ ، تحقيق دمحم
  ٓ ـ(ٙٙٓٔق/ ٛ٘ٗ)ت  احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني :*( ػػ البييقي 

، دار الكتب العممية  ٔػػػ دالئل النبكة كمعرفة احكاؿ صاحب الشريعة ، تحقيق عبد المعطي قمعجي ، ط
  ٓـ ٜ٘ٛٔ، بيركت ػػػ 
: عمي بف زيد المعركؼ بفريد خراساف ) ت القرف السادس اليجري / القرف الثاني عشر *( ػػػ البييقي 
  ٓالميالدي ( 

       ٓق ٜٓٗٔ، قـ ػػػ  ٔػػػ معارج نيج البالغة ، تحقبق دمحم تقي دانشبزكة ، ط
  ٓـ ( ٕٓٓٔق / ٜٚ٘بف الجكزي : أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم ) ت ا ػ*( ػػ

، دار الكتب العممية ،  ٔ، تحقيق دمحم عبد القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا ، ط ػػػ المنتظـ
   ٓـ ٕٜٜٔبيركت ، لبناف ػػػ 
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 ـ (  ٜ٘ٙق /  ٖٗ٘*( ػػ ابف حباف البستي : أبك حاتـ دمحم بف حباف التميمي ) ت 

  ٓق  ٖٜٖٔ، حيدر اباد ، الدكف ، اليند ػػ  ٔػػ الثقات ، ط
 ٓـ (  ٓٙٛق / ٕ٘ٗ بف حبيب بف امية بف عمرك ) ت حبيب : دمحم *( ػػ ابف

     ٓق ٖٔٙٔػػػ المحبر ، مطبعة الدائرة ػػػ 
 ـ(ٜٗٗٔق/  ٕ٘ٛ *( ػػ ابف حجر العسقالني : أبك الفضل احمد بف عمي ) ت

 ٓ ـٜٔٚٔ، مؤسسة االعممي ، بيركت ػػػ  ٕلساف الميزاف ، طػػ 
 ـ (  ٕٛ٘ٔق /  ٙ٘ٙد بف ىبة هللا ) ت *( ػػ ابف أبي الحديد : عز الديف عبد الحمي

  ٓػػ شرح نيج البالغة ، تحقيق دمحم أبك الفضل ، دار احياء الكتب العربية 
 ـ(  ٗٙٓٔق/  ٙ٘ٗ*( ػػ ابف حـز االندلسي : أبك دمحم عمي بف احمد بف سعيد ) ت 

   ٓ ـٜٓٛٔ ، دار الكتب العممية، بيركت ػػ ، تحقيق لجنة مف العمماء ػػ جميرة انساب العرب
  ٓـ (  ٘٘ٛق /  ٕٔٗ*( ػػ ابف حنبل : أبك عبد هللا احمد بف احمد الشيباني ) ت 

  ٓدار بيركت  ،ػػ مسند احمد ، دار صادر  
  ٓـ (  ٜ٘ٛق /  ٕٕٛ*( ػػ أبك حنيفة الدينكري : احمد بف داكد ) ت 

  ٓـ  ٜٓٙٔ ػػ  ، القاىرةٔػػ االخبار الطكاؿ ، تحقيق عبد المنعـ عامر ، دار احياء الكتاب العربي ، ط 
  ٓـ ( ٔٚٓٔق / ٖٙٗ*( ػػػ الخطيب البغدادي : أبك بكر احمد بف عمي ) ت 
  ٓـ ٜٜٚٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ػػػ  ٔػػػ تاريخ بغداد ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط

  ٓـ ( ٕٕٛٔق / ٔٛٙ( ػػػ ابف خمكاف : أبك العباس احمد بف دمحم بف ابراىيـ ) ت *
   ٓػػػ كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، تحقيق احساف عباس ، دار الثقافة ، بيركت 

  ٓـ (  ٗ٘ٛق /  ٕٓٗ*( ػػ ابف خياط : خميفة بف خياط بف أبي ىبيرة العصفري ) 
  ٓتحقيق سييل زكار ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ػػ تاريخ خميفة بف خياط ، 

 ـ ( ٖٛٗٔق /  ٛٗٚ*( ػػ الذىبي : أبك عبد هللا دمحم بف احمد بف عثماف ) ت 
 ـ  ٜٚٛٔ، لبناف ػػ ٔػػ تاريخ االسالـ ، تحقيق الدكتكر عمر عبد السالـ التدمري ، دار الكتاب العربي، ط

، بيركت ػػ  ٜؤكط ، دمحم نعيـ العرقكس ، مؤسسة الرسالة ،  طػػ سير اعالـ النبالء ، تحقيق شعيب األرنا
  ٓـ  ٖٜٜٔ
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 ـ ٜٜٚٔ، دار الكتب العممية ، لبناف ،  ٔالمغني في الضعفاء ، تحقيق أبك الزىراء حاـز القاضي ، ط ػػػ
   ٓـ ٖٜٙٔ، دار المعرفة ، بيركت ػػػػ  ٔػػػ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ، تحقيق عمي دمحم البجاكي ، ط
  ٓـ ( ٜٓٚٔق / ٕ٘ٓٔ*( ػػ الزبيدي : محب الديف دمحم مرتضى الحسيني ) ت 

  ٓـ ٜٜٗٔػػ تاج العركس مف جكاىر القامكس ، تحقيق عمي شيري ، دار الفكر ، بيركت ػػ 
  ٓـ ( ٖٚٗٔق / ٔٗٛ*( ػػػ سبط بف العجمي : برىاف الديف الحمبي ) ت 
  ٓـ ٜٚٛٔ، بيركت ػػػ  ٔ، تحقيق صبحي السامرائي ، طػػػ الكشف الحثيث عمف رمي بكضع الحديث 
  ٓـ (  ٘ٗٛق /  ٖٕٓ*( ػػ ابف سعد : دمحم بف سعد البغدادي ) ت 

  ٓػػ الطبقات الكبرى ، دار صادر ػػ دار بيركت  
 ـ (   ٙٙٔٔق/  ٕٙ٘) ت  ي*( ػػ السمعاني : أبك سعد عبد الكريـ بف دمحم التميم

  ٓـ  ٜٛٛٔ، بيركت ، لبناف ػػ  ٔعمر الباركدي ، ط ػػ االنساب ، تقديـ عبد هللا
  ٓـ ( ٖٖٙٔق / ٗٙٚاكر الكتبي : دمحم بف شاكر بف احمد ) ت *( ػػ ابف ش

، دار الكتب العممية ،  ٔ، عادؿ احمد عبد المكجكد ، طػػػ فكات الكفيات، تحقيق عمي دمحم بف يعكض هللا
    ٓـ ٕٓٓٓبيركت ػػػ 
             ٓـ(ٜٜٔق/ٖٔٛت)  ػػ الصدكؽ : أبك جعفر دمحم بف عمي بف بابكيو القمي *(

       ٓق ٚٔٗٔ، قـ ػػ  ٔػػ االمالي ، تحقيق قسـ الدراسات االسالمية ، مؤسسة البعثة ، ط
 ٓـ (  ٖٕٜق /  ٖٓٔ*( ػػ الطبري : أبك جعفر دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير ) ت 

  ٓؾ ، مؤسسة االعممي ، بيركت ، لبناف ػػ تاريخ االمـ كالممك 
  ٓـ ( ٓ٘ٓٔق / ٓٙٗ*( ػػ الطكسي : دمحم بف الحسف بف عمي  الطكسي ) ت 
     ٓش  ٖٙ٘ٔ، طيراف ػػ  ٗػػ تيذيب االحكاـ ، تحقيق حسف مكسكي الخرساف ، ط

 ٓـ (  ٔٚٓٔق /  ٖٙٗ*( ػػ ابف عبد البر : أبك عمر يكسف بف عبد هللا النمري ) ت 
  ٓـ  ٜٛٛٔ، بيركت ، لبناف ػػ  ٔػػ االستيعاب في معرفة االصحاب ، طػ

 ٓـ (  ٜٓٗق / ٕٖٛ*( ػػػػ ابف عبد ربو : أبك عمر احمد بف دمحم بف عبد ربو االندلسي ) ت 
  ٓق ٗٓٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ػػػػ  ٔػػػػ العقد الفريد ، ط

  ٓـ ( ٘ٚٔٔق / ٔٚ٘ ) ابف عساكر : عمي بف الحسف بف ىبة هللا( ػػػ  *
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  ٓػػػ تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق عمي شيري ، دار الفكر ف بيركت 
  ٓـ ( ٗٔٔٔق / ٛٓ٘*( ػػػ الفتاؿ النيسابكري : أبك جعفر دمحم بف الحسف ) ت 

   ٓػػػ ركضة الكاعظيف ، تحقيق دمحم ميدي حسف الخرساف ، منشكرات الشريف الرضي ، قـ 
  ٓ ( ـٜٚٙق/ٖٙ٘ت ياني : عمي بف الحسيف المركاني االمكي )*( ػػ أبك الفرج االصف

 ٓـٜ٘ٙٔ، النجف االشرؼ ػػ  ٕػ مقاتل الطالبييف  ، منشكرات المكتبة الحيدرية ، طػ
  ٓػػػ االغاني ، دار احياء التراث العربي ، بيركت 

  ٓ ( ـٖٜٚق/ٖٖٙت  *( ػػ القاضي النعماف : النعماف بف دمحم التميمي المغربي )
مؤسسة النشر االسالمي  ، ػ شرح االخبار في فضائل األئمة االطيار ، تحقيق دمحم الحسيني الجالليػ

    ٓالتابعة لجماعة المدرسيف ، قـ 
  ٓـ ( ٜٛٛق / ٕٙٚ*( ػػ ابف قتيبة الدينكري : أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ ) ت 

  ٓق ٖٔٗٔ، قـ ػػ  ٔػػ االمامة كالسياسة ، تحقيق عمي شيري ، ط
 ٓـ ٕٙٓٓػػػ الشعر كالشعراء ، تحقيق احمد دمحم شاكر ، مطبعة دار الحديث ، القاىرة ػػػ 

   ٓـ ٖٕٓٓ،  دار الكتب العممية ، بيركت ػػػػ  ٔػػػػ عيكف االخبار ، شرح كضبط يكسف عمي طكيل ، ط
  ٓـ (  ٖٖٚٔق /  ٗٚٚ*( ػػ ابف كثير : اسماعيل بف كثير الدمشقي ) ت 

  ٓـٜٛٛٔ، بيركت ػػ ٔياية، تحقيق عمي شيري، دار احياء التراث العربي، طػ البداية كالنػ
 ٓـ (  ٜٜٛق / ٕٙٛ*( ػػػػ المبرد : أبك العباس دمحم بف يزيد بف عبد االكبر المعركؼ بالمبرد ) ت 

   ٓـ ٜٜٚٔرة ػػػ ، القاى، دار الفكر العربيٖػػػػ الكامل في المغة كاالدب، تحقيق دمحم أبك الفضل ابراىيـ، ط
  ٓـ ( ٜٜٙٔق / ٔٔٔٔ*( ػػػ المجمسي : دمحم باقر ) 

  ٓـ ٖٜٛٔ، مؤسسة دار احياء التراث ، بيركت ػػػ  ٖػػػ بحار االنكار ، ط
  ٓـ ( ٜٜٗق / ٖٗٛ*( ػػػ المرزباني : أبك عبد هللا دمحم بف عمراف الخراساني ) ت 
  ٓـ ٖٜٜٔبيركت ػػػ ،  ٕػػػ اخبار شعراء الشيعة ، تحقيق دمحم ىادي االميني ، ط
  ٓـ ( ٜٚ٘ق / ٖٙٗ*( ػػػ المسعكدي : أبك الحسف عمي بف الحسيف ) ت 

  ٓـ ٕ٘ٓٓ، بيركت ػػػ  ٔػػػ مركج الذىب كمعادف الجكىر ، اعتنى بو كراجعو كماؿ حسيف مرعي ، ط
  ٓـ ( ٜٛٓق / ٜٕٙ*( ػػػ ابف المعتز : عبد هللا بف دمحم بف المعتز العباسي ) 
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    ٓ، دار المعارؼ ، القاىرة  ٖالشعراء ، تحقيق عبد الستار احمد فراج ، طػػػ طبقات 
  ٓـ ( ٕٕٓٔق / ٖٔٗ*( ػػػ المفيد : دمحم بف دمحم بف النعماف العكبري ) ت 

   ٓق ٖٜٜٔ، قـ  ػػػ  ٔػػػ االرشاد في معرفة حجج هللا عمى العباد ، تحقيق مؤسسة اؿ البيت ، ط
 ـ (  ٖٔٔٔق / ٔٔٚضل دمحم بف مكـر بف المصري ) ت ابف منظكر : أبك الف ػ*( ػػ

     ٓق ٘ٓٗٔػػ لساف العرب ، نشر ادب الحكزة ، قـ ، ايراف ػػ 
  ٓ*( ػػػ مؤلف مجيكؿ ) القرف الثالث اليجري / التاسع الميالدي ( 

ميعة ،     ، دار الط ٕػػػ اخبار الدكلة العباسية ، تحقيق عبد العزيز الدكري ، عبد الجبار المطمبي ، ط
     ٓـ ٜٜٚٔبيركت  ػػػ 

  ٓـ (  ٛٓٚٔق / ٕٓٔٔ*( ػػػػ النكري الطبرسي : حسيف النكري الطبرسي ) ت 
، قـ ػػػ  ٔػػػػػ خاتمة مستدرؾ الكسائل ، تحقيق مؤسسة اؿ البيت ) عمييـ السالـ ( الحياء التراث ، ط

  ٓق ٘ٔٗٔ
 ٔة اؿ البيت ) عمييـ السالـ ( الحياء التراث ، طػػػػػ مستدرؾ الكسائل كمستنبط المسائل ، تحقيق مؤسس

  ٓـ ٜٚٛٔ، بيركت ػػػػ 
           ٓـ (  ٖٖٖٔق /  ٖٖٚ*( ػػ النكيري : شياب الديف احمد بف عبد الكىاب ) ت   

  ٓػػ نياية االرب في فنكف االدب ، المؤسسة المصرية العامة لمتأليف كالترجمة كالطباعة كاالنشر، القاىرة 
  ٓـ ( ٖٖٛق / ٕٛٔ*( ػػػ ابف ىشاـ : أبك دمحم عبد الممؾ بف ىشاـ ) 

  ٓـ ٖٜٙٔػػػ السيرة النبكية ، تحقيق دمحم محي الديف ، مطبعة المدني القاىرة  ػػػ 
  ٓـ ( ٖٕٛق / ٕٚٓ*( ػػػ الكاقدي : دمحم بف عمر بف كاقد ) ت 

   ٓـ ٜٗٛٔػػػػ المغازي ، تحقيق مارسدف جكنس ، دانش اسالمي ػػػ 
   ٓ ـ (ٜٕٕٔق/ ٕٙٙ*( ػػ ياقكت الحمكي : شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا ) ت 

  ٓـ  ٜٜٚٔػػ معجـ البمداف ، دار احياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ػػ    
  ٓـ ( ٜٗٓق / ٕٜٕ*( ػػ اليعقكبي : احمد بف أبي يعقكب بف كىب ) ت 

  ٓادر ، دار بيركت ػػ تاريخ اليعقكبي ، دار ص   
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 المراجع

ػػ                ٓـ (  ٜٓٚٔق /  ٜٖٛٔ*( ػػ اغا بزرؾ الطيراني : دمحم محسف بف عمي النجفي ) ت 

  ٓالذريعة في تصانيف الشيعة ، دار االضكاء ، بيركت ، لبناف 

، مؤسس اإلماـ  ػػ طبقات اعالـ الشيعة ، تحقيق كتعميق حيدر دمحم عمي البغدادي ، كخميل النايفي

  ٓق ٕٚٗٔ،  ٔالصادؽ ) عميو السالـ ( ، ط

 ٓـ ( ٜٛٚٔق ـ / ٜٜٖٔ*( ػػ االميف : حسف ) 

      ٓـ ٜٜٛٔػػ مستدركات اعياف الشيعة ، دار التعارؼ لممطبكعات ، بيركت ػػ 

 ٓ*( ػػ بزكة : دمحم تقي دانش 

  ٓ نشكاه تيراف (ػػ فيارس المكتبة المركزية لجامعة طيراف ) كتابخانو مركزي دا 

  ٓـ ( ٖٜٙٔق / ٖٖٛٔ*( ػػػ البركجردي : اقا حسيف الطبطبائي ) ت 

  ٓـ ٜٜٚٔػػػ جامع احاديث الشيعة ، المطبعة العممية ، قـ ، 

 كامل سمماف  *( ػػػ الجبكري :

،  ٔػػػ كتاب اخبار المختار بف أبي عبيد الثقفي ، بركاية أبي مخنف ، استخراج كتنسيق كتحقيق ، ط 

 ٓـ ٕٓٓٓدار المحجة البيضاء ، بيركت ، لبناف ، 

  ٓ ( ـ ٜٛٓٔق /  ٕٖٙٔ*( ػػ حبيب هللا الخكئي : حبيب هللا دمحم بف ىاشـ المكسكي ) ت 

  ٓ ق ٖٓٙٔ، طيراف ػػ  ٗالمطبعة االسالمية ، ط ػػ منياج البراعة في شرح نيج البالغة ، 

  ٓـ( ٕٜٜٔق / ٖٔٗٔ*( ػػ الخكئي : أبك القاسـ بف عمي اكبر ىاشـ المكسكي الخكئي )ت 

      ٓـ ٕٜٜٔػػ  ٘ػػ معجـ رجاؿ الحديث ، ط

 ٓ*( ػػ زمباكر : ادكارد فكف 
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زكي حسف بؾ ، حسف احمد  ٓػػ معجـ االنساب كاالسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي ، اخرجو د 

  ٓـ ٕٛٓٓ، مطبعة دار الكتب كالكثائق القكمية بالقاىرة ػػ  ٕمحمكد ، ط

  ٓـ ( ٖٜٙٔق / ٖٗ٘ٔ*( ػػػ الصدر : حسف بف ىادي العاممي الكاظمي ) ت 

ػػػ نياية الدراية في شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة لمبيائي ، تحقيق ماجد الغرباكي ، نشر المشعر ػػػ 

  ٓـ ٜ٘ٚٔ

 *( ػػ العبكد : رضكاف ميدي 

ػػ شعر سديف بف ميمكف ، جمع كتحقيق رضكاف ميدي العبكد ، مطبعة الغري الحديثة ، النجف 

  ٓـ ٜٗٚٔاالشرؼ ػػ 

  ٓـ ( ٜٓٗٔق / ٜٖ٘ٔ*( ػػػ القمي : عباس ) ت 

  ٓػػػ الكنى كااللقاب ، تقديـ دمحم ىادي االميني ، نشر مكتبة الصدر ، طيراف 

  ٓػػ مجمس الشكرى االسالمي *( 

  ٓمجمد  ٕٔػ دنا ) فيرست المخطكطات في ايراف ( ، ػ

 *( ػػ المحمكدي : الشيخ دمحم باقر 

 ٓـ ٜ٘ٙٔ، النجف االشرؼ ػػ ٔػػ نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة ، ط 

  ٓـ ( ٜٗٛٔق /  ٘ٓٗٔ*( ػػ النمازي الشاىركدي : الشيخ عمي ) ت 

      ٓق ٗٔٗٔػػ مستدركات عمـ رجاؿ الحديث ، طيراف ػػ  

 


