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 ملخصال

فر )علٌه السالم( فً كتب موسى بن جعصورة اإلمام ) تناول البحث الموسوم    

(، فكتب التراجم تحتوي على أسماء مشاهٌر العلماء والحكام والفقهاء والمحدثٌن الترآجم

واألدباء واللغوٌٌن وغٌر ذلك من اسماء الشخصٌات ، ومن الشخصٌات التً طرزت 

 سالم((،اإلمام موسى بن جعفر)علٌه الحترام )كتب التراجم اسمه بكلمات التبجٌل واال

ا  كتب التراجم من آراء ومروٌات عن  تضمنتهوقد أعطى البحث صورة واضحة َعمَّ

 وكناهعلى مروٌات عن اسمه ونسبه والقابه  احتوتسٌرة اإلمام )علٌه السالم(، اذ 

ً فً محنة اإلمام )علٌه  وصفاته االخالقٌة، من عبادٍه وكرمٍه وحلٍم ؛ والتً كانت سببا

ومن ثم نقله من سجٍن  )علٌه السالم(، اإلمام اعتقالالعباسٌة إِلى السالم( فعمدت السلطة 

 باغتٌال اإلمام موسى بن جعفر )علٌه السالم( فً السجن .   انتهتإلى سجٍن آخر، والتً 

 . العباسًالمفتاحٌة: اإلمام ، المدٌنة ، الكرم ، سجن ، الكلمات      
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Abstract 

    The research marked (the image of Imam Musa bin Jaafar (peace be 

upon him) in the books of translation), the biographies books contain 

the names of famous scholars, rulers, jurists, modernists, writers, 

linguists and other names of characters, and among the personalities 

who embroidered the biography books with his name with words of 

reverence and respect ((Imam Musa Ibn Ja`far (peace be upon him)), 

and the research gave a clear picture of what the books of translations 

included in the opinions and narratives of the biography of the Imam 

(peace be upon him), as they contained narratives about his name, his 

lineage, his honor, and his spiritual qualities, from his worshipers, 

generosity, and dreams, which were the cause of distress. Imam (peace 

be upon him), so the Abbasid authority arrested the Imam (peace be 

upon him), and then transferred him from one prison to another, which 

ended with the assassination of Imam Musa bin Jaafar (peace be upon 

him) in prison                                                                                        
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 مقجمةال

الحسج هلل  رب العالسيغ والرالة والدالـ عمى نبيو السرصفى السبعػث رحسة      
لمعالسيغ وعمى الو الصيبيغ الصاىخيغ و صحبو السياميغ ومغ تبعيع بإحداف الى يػـ 

 الجيغ...

أىتع  السؤرخػف السدمسػف بكتابة التخاجع ، حيث ضيخ ىحا الشسط مغ الكتابة التاريخية    
مشح وقت مبكخ مغ تاريخ اإلسالـ ، في نياية القخف الثاني ومصمع القخف الثالث اليجخي 
،وقج  أىتع السؤرخػف بتجويغ سيخة مذاىيخ الخجاؿ واعساليع ، كالعمساء والحكاـ واالدباء 

ف سحجثيغ والمغػييغ والشحاة الى غيخ ذلظ، ومغ ذلظ  ييجؼ البحث الى الكذوالفقياء وال
وعمى ذلظ  التخاجععميو الدالـ( في ضػء كتب عغ صػرة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )

 يسكششًا الحرػؿ عمى مجسػعة مغ االىجاؼ :

التعخؼ عمى ما ذكختو كتب التخاجع عغ سيخة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو  -ٔ
 الدالـ(.

خؼ عمى ؾيسة السعمػمات التي تزسشتيا كتب التخاجع التي تخز سيخة اإلماـ التع -ٕ
 مػسى بغ جعفخ ) عميو الدالـ(.

تكػيغ صػرة واضحة حػؿ آراء وأفكار أصحاب كتب التخاجع حػؿ شخرية اإلماـ  -ٖ
 مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(.

ة وأىل الدشة فحجود البحث تعتسج بالجرجة األولى عمى مجسػعة مغ كتب تخاجع الجساع
وىع ابغ ابي حاتع الخازي ،الجخح والتعجيل ؛الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد؛ ابغ الجػزي، 
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 صفة الرفػة ؛ ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ؛ السدي، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ؛
؛ ابغ حجخ خ اعالـ الشبالء؛ ميداف االعتجاؿ، سيالحىبي، العبخ في خبخ مغ غبخ

؛ ، الػافي بالػؼياتيحيب ؛ الرفجي، لداف السيداف، تيحيب التيحيب ؛ تقخيب التيالعدقالن
خ ؛ ابغ تغخي بخدي، الشجػـ الداىخة في ممػؾ مرافعي، مخآة الجشاف وعبخة اليقطافالي

 ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب. عساد الحشبميوالقاىخة ؛ ابغ ال

شبيعة البحث تقديسة عمى مقجمة واربعة مباحث وخاتسة تشاوؿ السبحث  اقتزتوقج    
وأشخنا الى الشدب السبارؾ ومػلجه  األوؿ سيخة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(،

الذخيف وكشيتو وألقابو الذخيفة وأسختو، وفي السبحث الثاني تشاولت صفاتو الخوحية 
)عميو الدالـ(، أما السبحث الثالث فقج تع التصخؽ واالخالؾية، مغ عبادتو وكخمٍو وكخاماتو 

ؼيو إلى مػقف أصحاب كتب التخاجع مغ شخرية األماـ مػسى الكاضع وآراؤىع ؼيو 
السبحث الخابع مػقف خمفاء بشي العباس مغ اإلماـ مػسى الكاضع سجغ )عمية  وناقر

 ػصل الييا البحث. الدالـ(، واستذياده )عميو الدالـ(،وضست الخاتسة أىع الشتائج التي ت

 المبحث االول: حياُة األمام مهسى بن جعفخ)عميو الدالم( وسيخُتُو. 

ب المبارك    اواًل: الندَّ

مػسى بغ جعفخ بغ دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ ابي  ىػ اإلماـ   
فكتب التخاجع اكجت  ،(٘)أحج األئسة االثشي عذخ (ٗ)العمػي (ٖ)الياشسي( ٕ)القخشي(ٔ)شالب

)صمى  أف اإلماـ يشتسى إلى أشخؼ ندب ،فيػ مغ ذرية خيخ البذخ دمحم السرصفى الى
هللا عميو وآلو( مغ ساللة الشبيغ ، وسالالت االئسة األشيار الحيغ أذىب هللا عشيع الخجذ 
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ُ ِلُيْحِىَب َعْنُكُم الخِّْجَذ أَ )وشيخىع تصييخًا الحيغ ندلت في حقيع قػلو تعالى  ْىَل إنََّما ُيِخيُج َّللاَّ
َخُكْم َتْطِييًخا( عمية الدالـ( إلى اشار اإلماـ عمي بغ مػسى الخضا )وقج  ،(ٙ)اْلَبْيِت َوُيَطيِّ

))ىه ندل المطيخة البتهل ال مغمد فيو في ندب وال يجانيو ذو  شيارة الشدب بقػلو
حدب فالندب من قخير الحروة من ىاشم والعتخة من آل الخسهل )صمى هللا عميو 

وىح ما أشارت إليو  ،(ٚ)((شخف االشخاف والفخع من عبج منافوآلو( والخضا من هللا 
 مػي .كتب التخاجع مغ شخؼ الشدب بقػليا القخشي ، الياشسي ،الع

فشدب اإلماـ عخيق أثيل في دوحة العمياء فأبػه جعفخ بغ دمحم بغ عمي بغ الحديغ       
، سادس ائسة اىل البيت)عمييع الدالـ( ، مغ سادات اىل (ٛ)بغ عمي بغ أبي شالب

ع حبل هللا الستيغ وحججو عمى  مغ ساللو شاىخة ارتقت سمع الكساؿ ، ،(ٜ)البيت حيث إنيَّ
، ولج (ٔٔ)السعخوؼ بالرادؽ، ولقب بالرادؽ لرجقو في مقالو (ٓٔ)إليوعبادة وىع الدبيل 

، فسا عخؼ احج في زمانو مغ لو شخؼ الشدب وكثخة (ٕٔ)ىػٓٛفي السجيشة السشػرة سشة 
، (ٖٔ)العبادة والتقػى وزىجه والػرع والعمع قاؿ عشو أبػ حاتع الخازي :)ثقة ال يدأؿ عغ مثمو(

ة لدؤدده وشخفو، فكاف أعبج أىل زمانو وأعمسيع وأفقييع ولو مشاقب كثيخة وكاف أىاًل لمخالف
ماـ عاش اال (٘ٔ)(:)ما رأيت أفقو مغ جعفخ بغ دمحم(ٗٔ)، وقاؿ أبػ حشيفة الشعساف بغ ثابت

( عذخيغ عامًا، أبية االماـ الرادؽ)عميو الدالـ ( في ضلمػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ
استػصػا بابشي مػسى خيخًا قائاًل:) ـ(وقج أوصى اإلماـ دمحم بغ جعفخ الرادؽ)عميو الدال

فانو افزل ولجي ومغ اخمف مغ بعجي وىػ القائع مقامي والحجو هلل تعالى عمى كافة 
 .(ٚٔ)وتػفي سشة ثساف وأربعيغ ومئة ودفغ بالبؿيع (ٙٔ)خمقو مغ بعجي(
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لع تخفجنا كتب التخاجع بسعمػمات عغ أـ االماـ مػسى بغ جعفخ)عميو أما من جية االم   
،وَىشاؾ اقػاؿ عجيجة في (ٛٔ)سػى الشد اليديخ، وذكخ أف أسسيا حسيجة بشت صاعج الدالـ(

ا مغ البخبخ (ٜٔ)ندبيا ،قيل انيا مغخبية   (ٕٔ)وقيل انجلدية (ٕٓ)وىشاؾ مغ ذىب إلى أنيَّ

الدالـ( ومشيع االماـ مػسى بغ جعفخ)عميو إخهة وَذَكخْت كتب التخاجع أسساء بعس     
ومغ  (ٖٕ)، والعباس بغ جعفخ ، ودمحم بغ جعفخ(ٕٕ)عميبج هللا و اسساعيل و إسحاؽ وع

  .(ٕٗ)اإلناث فاشسة وأـ فخوة وأسساء

ولع  ،(ٕ٘)عميو الدالـ( أُميات اُوالداإلماـ ) زوجاتوأشارت كتب التخاجع إلى أفَّ جسيع     
تحكخ اسسائيغ أو أعجدىًغ وأي معمػمات أخخى فقط أشارت الى أـ اإلماـ عمي بغ مػسى 

 (ٕٚ)أما أصميا فقج ذكخ أنيا نػبية(  ٕٙ)إذ ذكخت أفَّ اسسيا سكيشة الخضا)عميو الدالـ(

 .(ٕٛ)ولقبيا أـ البشيغ

)عميو الدالـ( فقج ذكخت كتب التخاجع أسساء سبعة عذخ ذكخًا ىع عمي (ٜٕ)اما أوالده   
زيج، بغ مػسى ، العباس، إسساعيل، جعفخ، ىاروف، حدغ، أحسج، دمحم، عبيج هللا، حسدة، 

إسحاؽ، عبج هللا، الحديغ، فزل، سميساف، القاسع ،ومغ االناث أسساء اثشيغ وعذخيغ 
أنثى ىع  حكيسة، فاشسة، أـ البياء، عباسة، قديسة، أـ فخوة، أسساء، رؾية، كمثع، أـ 
جعفخ، لبابة، زيشب، خجيجة، عمية، أميشة، حدشة، بخيية، أـ سمسة، عائذة، فاشسة، 

 .(ٖٓ)ميسػنة، أـ كمثػـ.

 ثانيًا: والُدتوُ 
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جع أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( ولج في يػـ آذكخْت كتَب التخ   
ومغ السذيػر عشج عامة (ٖٗ)في السجيشة السشػرة(ٖٖ)ىػٜٕٔوقيل (ٕٖ)ىػٕٛٔسشة (ٖٔ)الثالثاء

في يػـ (ٖٙ)أفَّ اإلماـ )عميو الدالـ( ولج في األبػاء (ٖ٘)اصحاب كتب التخاجع والسؤرخيغ
 .(ٖٚ) م(٘ٗٚىـ / ٕٛٔ)األحج الدابع مغ شيخ صفخ سشة 

 ثالثًا: صفاتو الخمقية )عميو الدالم( 

عمى الخغع مغ أكثخ كتب التخاجع لع تحكخ تمظ الرفات إال أْنُو قج  ورد في إحجى     
قج اشارت إلى أفَّ الخوايات التي نقميا ابغ الجػزي التي تػضح بعس صفاتو الخمؿية ،ف

عميو فيتزح أفَّ اإلماـ ) (ٖٛ)عمية الدالـ( حدغ الػجو شجيج الدسخةغ جعفخ)مػسى ب
 الدالـ( كاف أسسخ المُػِف حدغ الػجو والسعالع.

 رابعًا: ُكنْيتُو وألقابوُ  

، (ٜٖ)أشارت كتب التخاجع إلى أف اإلماـ مػسى بغ جعفخ ُعخَؼ بكشى مشيا أبػ الحدغ   
ابػ الحديغ  ،(ٕٗ)،ابػ الحدغ السجني(ٔٗ)الياشسي، ابػ الحدغ (ٓٗ)وابػ الحدغ العمػي 

يو الدالـ( قج لقَُّب في حيغ ذكخت كتب التخاجع أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عم، (ٖٗ)السجني
 ،(ٗٗ)تجؿ عمى مشدلتو الجيشية ومكانتو االجتساعية وندبو مشيا الياشسي ،بعجة القاب

 .  (ٛٗ)والعبج الرالح ،(ٚٗ)الكاضع واشيخىا (ٙٗ)السجني ،(٘ٗ)العمػي 

 (ٜٗ)الكاظم -1
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ألنو كاف يجازي السديء بإحدانو أليو احدانا فعخؼ اإلماـ عميو الدالـ بيحا المقب      
،وذلظ لحمسة وصبخة وكطع غيطو عمى مغ أساء إليو ، بل إنوَّ كاف يرل بالساؿ كل مغ 

 .(ٓ٘)بمغة إنوَّ يدبو أو يتعخض لو أو إلى اىل  بيتة )عمييع الدالـ (

 ( ٔ٘)العبج الصالح -2
لعبادتو واجتياده وؾيامة  ذكخت كتب التخاجع أفَّ اإلماـ ُعخَؼ بالعبج الرالح وذلظِ      

ج ، كاف صالحًا عابجًا جػادًا حميسًا كبيخ القجر  فقج روت كتب التخاجع إنوَّ  دخل مدجالميل
( فدجج سججة في أوؿ الميل َفُدسَع وىػ يقػؿ في سجػده رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو

وجعل  ((ؾ يا أىل التقػى ويا أىل السغفخة))عطع الحنب عشجي فميحدغ العفػ مغ عشج
عمية الدالـ( إذا صمى العتسة حسج هللا ومججه ودعاه كاف اإلماـ ) (ٕ٘)يخددىا حتى أصبح

فمع يدؿ كحلظ حتى يدوؿ الميل فإذا زاؿ الميل قاـ يرمي حتى يرمي الربح ثع يحكخ 
عج إلى ارتفاع الزحى ثع يتييأ ويدتاؾ ويأكل ثع يخقج إلى قميال حتى تصمع الذسذ ثع يق

قبل الدواؿ ثع يتػضأ ويرمي حتى يرمي العرخ ثع يحكخ في القبمة حتى يرمي السغخب 
ثع يرمي ما بيغ السغخب والعتسة ،وكاف مغ دعائو )عميو الدالـ()عطع الحنب عشجي 

 (ٖ٘)فميحدغ العفػ عشجؾ...(

 باب الحهائج  -3
فيحا أبػ عمي  (ٗ٘)ُعخَؼ اإلماـ عميو الدالـ بيحا المقب ألنو كاف يقزي حػائج الشاس    

يع الخالؿ ما ىسشي أمخ فقرجت قبخ مػسى بغ جعفخ فتػسمت يقػؿ)) (٘٘)الحدغ بغ إبخـا
فكاف اإلماـ عميو الدالـ في حياتو مالذًا لعسػـ  (ٙ٘)((بو اال سيل هللا تعالى لي ما أحب
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كاف ممجًا وحرشًا مشيعًا لسغ استجار بو مغ عسػـ السدمسيغ، ألف هللا السدمسيغ ، كسا 
   .(ٚ٘)سبحانو وتعالى مشحو حػائج السدمسيغ السدتجيخيغ بزخيحو الصاىخ في بغجاد

راىب بغ ىاشع ،  ومغ ألقابو الكثيخة مشيا االميغ، الػفي، الرابخ، ذو الشفذ الدكية ،    
 .(ٛ٘)الداىخ، وكميا تجؿ عمى مشدلتو العطيسة ،زيغ السجتيجيغ  والصيب ، السأمػف ،

 سيخة اإلمام االخالقية لثاني: المبحث ا

 اواًل: سيخة اإلمام االخالقية

 عبادتو وتقهاه -1
لقج اجسع مؤرخػ سيخة االماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(مغ اصحاب كتب      

لعبج الرالح مغ التخاجع الى اف االماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( كاف يعخؼ با
روى اف  (ٔٙ)مغ العباد االتؿياء (ٓٙ)كاف صالحًا عابجاً  (ٜ٘)وؾيامو بالميلعبادتو واجتياده 
حبذ عشج الدشجي بغ شاىظ فدألتو أختو أف تتػلى حبدو وكانت تتجيغ مػسى بغ جعفخ 

ففعل فكانت تمي خجمتو فدألت عشو فقالت كاف إذا صمى العتسة حسج هللا ومججه ودعاه 
كحلظ حتى يدوؿ الميل فإذا زاؿ الميل قاـ يرمي حتى يرمي الربح ثع يحكخ  فمع يدؿ

قميال حتى تصمع الذسذ ثع يقعج إلى ارتفاع الزحى ثع يتييأ ويدتاؾ ويأكل ثع يخقج إلى 
قبل الدواؿ ثع يتػضأ ويرمي حتى يرمي العرخ ثع يحكخ في القبمة حتى يرمي السغخب 

ف ىحا دأبو فكانت أخت الدشجي إذا نطخت إليو قالت ثع يرمي ما بيغ السغخب والعتسة فكا
 .(ٖٙ)فكاف )عمية الدالـ( يرمي بخذػع وأنيغ وبكاء (ٕٙ)خاب قػـ تعخضػا ليحا الخجل((
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روى اصحاب التخاجع اف االماـ مػسى بغ جعفخ دخل مدجج رسػؿ هللا صمى هللا     
يع الحنب عشجي عميو و سمع فدجج سججة في أوؿ الميل وسسع وىػ يقػؿ في سجػده عط

فيتزح ( ٗٙ)فميحدغ العفػ عشجؾ يا أىل التقػى ويا أىل السغفخة فجعل يخددىا حتى أصبح
اف عبادة االماـ)عميو الدالـ( انقصاع تاـ الى هللا تعالى ،وذكخ هلل في كل االوقات 
واالماكغ فيحه صفات اوليا هللا واوصيائو، كسا اف االماـ)عميو الدالـ( يقجـ درسا لمشاس 

 تأمل والتقخب هلل سبحانو وتعالى.عبادة واللم

 كخُموُ  -ٕ 

 (٘ٙ)أشارت كتب التخاجع إلى أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( كاف كخيسًا سخيا  
السذيػرة عشج اإلماـ )عميو الدالـ( التعاشف مع السحخوميغ  االىتساماتفسغ  ،(ٙٙ)جػاداً 

فقج روى  وأرباب الحاجة وإكخاميع، فكاف كثيَخ البخ واإلحداف إلى الفقخاء والسحتاجيغ  
: قجمت السجيشة أشمب بيا شي دمحم بغ عبج هللا البكخي، قاؿ: ))حجثالخصيب البغجادي قائالً 

ي الحدغ مػسى بغ جعفخ فذكػت ذلظ إليو ، فأتيتو ، فقمت لػ ذىبت إلى أبفأعياني ديشاً 
مجدع ليذ معو غيخه ، (ٛٙ)في ضيعتو ، فخخج  إلّي ومعو غالـ مشدف ؼيو قجيج (ٚٙ)بَشقَسى

فأكل وأكمت معو ، ثع سألشي عغ حاجتي ، فحكخت لو قرتي ، فجخل فمع يقع إاّل يديخًا 
إلي صخة فييا ثالثسائة  . ثع مج يجه إلي فجفعالمو: ٌاذىبحتى َخَخَج إلي فقاؿ لغُ 

وكاف يبمغو عغ الخجل انو يؤذيو فيبعث اليو برخة فييا الف ديشار وكاف  (ٜٙ)ديشار((
وكاف  (ٓٚ)يرخ الرخر ثالثسائة  ديشار واربعسائة ديشار ومائتي ديشار ثع يقدسيا بالسجيشة

 .(ٔٚ)مثل صخر مػسى بغ جعفخ اذا جاءْت اإلنداف الرخُة فقج استغشى
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سغ جاءتو صخار مػسى فذكا مْزخب السثِل في الكـخ حتى قيل ))عجبًا لوكاف     
بغ دمحم بغ مغيث القخضي أنو قاؿ: ))زرعت بّصيخًا وقثاءًا  كسا رووا عغ عيدى( ٕٚ)((الّقمة

عمى بئخ يقاؿ ليا أـ عطاـ ، فمسا قخب الخيخ واستػى  (ٖٚ)في مػضع بالجػانية وقخعاً 
ع كمو ، وكشت غخمت عمى الدرع وفي ثسغ جسميغ الدرع بغتشي الجخاد فأتى عمى الدر 

مائة وعذخوف ديشارًا ، فبيشسا أنا جالذ شمع مػسى بغ جعفخ بغ دمحم ، فدّمع ، ثع قاؿ أي 
ل زرعي ، قاؿ وكع غخمت ؼيو ؟ بغتشي الجخاد فأك شيء حالظ ؟ فقمت أصبحت كالرخيع

زف ألبي السغيث مائة : يا عخفة ، مع ثسغ الجسميغ. فقاؿ : مائة وعذخيغ ديشاراً قمت
ؾ أدخل وادع لي فييا ، : يا مبار ثالثيغ ديشارًا والجسميغ . فقمت وخسديغ ديشارًا ، فخبحظ

: تسدكػا ببقايا رسػؿ هللا ) صمى هللا عميو وآلو( أنوَّ قاؿ ، وحجثشي عغفجخل ودعا
ا السرائب ثع عمقت عميو الجسميغ وسقيتو ،فجعل هللا فييا البخكة ، وزكت ؼبعت مشي

 . (ٗٚ)بعذخة آالؼ((

عميو الدالـ( زنجي أىجى لإلماـ مػسى بغ جعفخ )ذكخت كتب التخاجع أف عبجًا كسا      
عريجًة وحصبًا ، فاشتخى اإلماـ )عميو الدالـ( الزيعة التي كاف يعسل بيا العبج مغ 

مسا تقجـ يتزح أفَّ  (٘ٚ)صاحبيا والخقيق بألف ديشار، ثع أعتَق العبَج ووىب لو الزيعة
الكـخ مغ األمػر السحبحة والستأصمة في سجايا اإلماـ والستجحرة في خرالو الحسيجة 

 و كتب التخاجع .لإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( ، ويطيخ ذلظ مسا ذكخت

 حْمُمُو  -ٖ   
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مغ الرفات التي ٌاترف بيا اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( وذكختيا كتب     
 .(ٙٚ)التخآجع ) الحْمع (إذ روى أنوَّ كاف حميسًا كبيَخ القجر مغ أجػد الحكساء

وقج ذكخت كتب  ( ٚٚ)وكاف يبمغو عغ الخجل أنوَّ يؤِذيِو َفيَبعُث إليو بُرخة فييا ألف ديشار   
التخاجع أفَّ رجال مغ ولج عسخ بغ الخصاب كاف بالسجيشة يؤذيو ويذتع عميا وكاف قج قاؿ لو 

و دعشا نقتمو فشياىع عغ ذلظ أَشجَّ الشيي وزجخىع أشج الدجخ وسأؿ عغ بعس حاشيت
الُعسخي فحكخ لو أنو يددرع بشاحية مغ نػاحي السجيشة ))فخكب إليو في مدرعتو فػججه فييا 
فجخل السدرعة بحساره فراح بو العسخي ال تصأ زرعشا فػشئو بالحسار حتى وصل إليو 

غخمت في زرعظ ىحا قاؿ لو مائة ديشار قاؿ فكع فشدؿ فجمذ عشجه وضاحكو وقاؿ لو كع 
تخجػ أف يريب قاؿ أنا ال أعمع الغيب قاؿ إنسا قمت لظ كع تخجػ أف يجيئظ ؼيو قاؿ 
أرجػ أف يجيئشي مائتا ديشار فأعصاه ثالثسائة ديشار وقاؿ ىحا زرعظ عمى حالو ، فقاـ 

لدا فمسا نطخ إليو قاؿ العسخي فقبل رأسو وانرخؼ قاؿ فخاح إلى السدجج فػجج العسخي جا
هللا أعمع حيث يجعل رسالتو قاؿ فػثب أصحابو فقالػا لو ما قرتظ قج كشت تقػؿ خالؼ 

 .(ٛٚ)ىحا قاؿ فخاصسيع وشاتسيع ، وجعل يجعػ ألبي الحدغ مػسى كمسا دخل وخخج((

 كخآماُتُو )عميو الدالم( -ٗ

يع البمخي مسا جاء في كخآماتو وذكختيا كتب التخاجع أفَّ شقيق بغ        قاؿ  (ٜٚ)إبخـا
ا أنا أنطُخ إلى سفبي (ٓٛ)))خخجت حاجا في سشة )تدع وأربعيغ ومائو( فشدلُت القادسية

الشاس في زيشتيع وكثختيع نطخت إلى فتى حدغ الػجو شجيج الدسخة يعمػ فػؽ ثيابو ثػب 
مغ صػؼ مذتسل بذسمة في رجميو نعالف وقج جمذ مشفخدا فقمت في نفدي ىحا الفتى 
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مغ الرػؼية يخيج أف يكػف كال عمى الشاس في شخيقيع وهللا ألمزيغ إليو وألوبخشو 
اْجَتِنُبها َكِثيًخا ِمَن العَّنِّ ِإنَّ َبْعَض العَّنِّ )رآني مؿبال قاؿ يا شقيق: فجنػت مشو فمسا 

ثع تخكشي ومزى فقمت في نفدي إف ىحا ألمخ عطيع قج تكمع عمى ما في نفدي  .(ٔٛ)(ِإْثم  
ونصق بإسسي وما ىحا إال عبج صالح أللحقشو وألسألشو أف يحالشي فأسخعت في أثخه فمع 

إذا بو يرمي وأعزاؤه تزصخب ودمػعو ( ٕٛ)ي فمسا ندلشا واقرةألحقو وغاب عغ عيش
تجخي فقمت ىحا صاحبي أمزي إليو وأستحمو فربخت حتى جمذ وأقبمت نحػه فمسا رآني 

ار  ِلَمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ اْىَتَجى(مؿبال قاؿ يا شقيق إتل  ثع  (ٖٛ))َوِإنِّي َلَغفَّ
وقج تكمع عمى سخي مختيغ فمسا ندلشا  (ٗٛ)الفتى لسغ األبجاؿ تخكشي ومزى فقمت إف ىحا

يخيج أف يدتقي ماء فدقصت الخكػة مغ  (ٙٛ)إذا بالفتى قائع عمى البئخ وبيجه ركػة (٘ٛ)زبالو
مغ  ي إذا ضسئتبقج رمق الدساء وسسعتو يقػؿ أنت ر يجه في البئخ وأنا أنطخ إليو فخئيت 

قاؿ شقيق ؼوهللا لقج  .الميع سيجي مالي سػاىا فال تعجمشييا الساء وقػتي إذا أردت الصعاـ
رأيت البئخ قج إرتفع ماؤىا فسج يجه فأخح الخكػة ومألىا ماء وتػضأ وصمى أربع ركعات ثع 
ماؿ إلى كثيب رمل فجعل يؿبس بيجه ويصخحو في الخكػة ويحخكو ويذخب فأقبمت إليو 

ل ما أنعع هللا بو عميظ فقاؿ يا شقيق وسمست عميو فخد عمي الدالـ فقمت أشعسشي مغ فز
لع تدؿ نعسة هللا عميشا ضاىخة وباششة فأحدغ ضشظ بخبظ ثع ناولشي الخكػة فذخبت مشيا فإذا 
سػيق وسكخ ؼوهللا ما شخبت قط ألح مشو وال أشيب ريحا مشو فذبعت ورويت فأقست أياما 

مة إلى جشب ؾبة الذخاب في أشتيي شعاما وال شخابا ثع لع أره حتى دخمشا مكة فخأيتو لي ال
نرف الميل يرمي بخذػع وأنيغ وبكاء فمع يدؿ كحلظ حتى ذىب الميل فمسا رأى الفجخ 
جمذ في مراله يدبح هللا ثع قاـ فرمى الغجاة وشاؼ بالبيت أسبػعا وخخج فتبعتو فإذا 
لو حاشية ومػاؿ وىػ عمى خالؼ ما رأيتو في الصخيق ودار بو الشاس مغ حػلو يدمسػف 
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يو فقمت لبعس مغ رأيتو يقخب مشو مغ ىحا الفتى ؟ فقاؿ : ىحا مػسى بغ جعفخ بغ عم
دمحم بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب عمييع الدالـ فقمت قج عجبت أف تكػف 

 .(ٚٛ)ىحه العجائب إال لسثل ىحا الديج

 ثانيًا: شيُخـُو و تالمحُتُو   

إلى أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( تتمسح عمى  التخاجعفقج أشارت كتب        
، وقج تمقى مشو ما كاف يحسمو مغ (ٛٛ)عميو الدالـ() لجه اإلماـ جعفخ بغ دمحم الرادؽيج وا

خيغ ، فكاف وعاءًا لعمع أبيو وقج عاش اإلماـ مػسى الكاضع (ٜٛ)أحاديث آبائو وأججاده الُسصيَّ
نيل فييا مغ عمع والجه كثيخ عمسو مغ العمػـ ،وتتمسح )عميو الدالـ( مع أبيو عذخيغ عاما 

كػكبو مغ شالب العمع عمى يج اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ(،فحجث عشو بعس 
يع بغ مػسى، وإسساعيل ب غ أوالده مشيع، عمي بغ مػسى الخضا)عميو الدالـ(، وإبخـا

، ومشيع مغ شمبة عمي بغ جعفخ(، )ودمحم بغ جعفخ(مػسى، وحديغ بغ مػسى. وأخػاه،)
 . (ٕٜ)، وغيخىع(ٜٔ)، وصالح بغ يديج(ٜٓ)العمع مثل دمحم بغ صجقة العشبخي 

 

)عميو  من شخصية االمام مهسى الكاظمالثالث: مهقف أصحاب كتب التخاجم المبحث 
 وآراؤىم فيو . الدالم(

 كتب التخاجع وشيادتيع بحق اإلماـ الكاضع التي تػكج عمى ىحه قائسة بأقػاؿ أصحاب     
سسػ مقامو وعمػ مكانتو وعمى صجؽ حجيثو، وقخب مكانو مغ الخسػؿ دمحم )ص( وفسا 

 قيل ؼيو )عميو الدالـ(.
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 ثقة صجوؽ أماـ مغ ائسة السدمسيغ(.فقج قاؿ: ) (ٖٜ)فقج رأي ابغ أبي حاتع الخازي  -1
)كاف سخيًا كخيسًا ، وكاف يبمغو عغ الخجل أنو يؤذيو  انوُ  (ٜٗ)ذكخ الخصيب البغجادي  -2

، فيبعث إليو برّخة فييا ألف ديشار ، وكانت صخر مػسى بغ جعفخ إذا جاءت 
 اإلنداف استغشى(.   

فقج ذكخ صفتو التي كاف يُجعى بيا وىي العبج الرالح ألجل  (ٜ٘)اما ابغ الجػزي  -3
 .   عبادتو واجتياده وؾيامو بالميل وكاف كخيسا حميسا

 (.ثشي عذخ ، رضي هللا عشيع أجسعيغبأنو )أحج األئسة اال (ٜٙ)ووصفة ابغ خمكاف -4
 )ثقو ، صجوؽ إماـ مغ ائسة السدمسيغ(. (ٜٚ)ذكخه أبػ الحجاج يػسف السدي  -5
 ( . لقجوة ، الديج أبػ الحدغ العمػي عشو قائال )اإلماـ ا( ٜٛ)تحجث الحىبي -6
اجػد الحكسا ومغ ومغ ) (ٜٜ)(كبيخ القجرابجًا جػادًا حميسًا )وكاف صالحًا ع قاؿ أيزاً  -7

 .  (ٓٓٔ)(العباد االتؿياء
وقاؿ عشو ابغ حجخ العدقالني )أبػ الحدغ الياشسي ، السعخوؼ بالكاضع ،صجوؽ  -8

 ( (ٕٓٔ)، مشاؾبة كثيخة (ٔٓٔ)عابج
ىػ أحج االئسة ج الجميل أبػ الحدغ مػسى الكاضع )الدي(ٖٓٔ)وقاؿ ابغ العساد الحشبمي -9

 اإلثشي عذخ(.
)كاف سيجًا، عالسًا ،فاضاًل ، سشيًا جػادًا ، مسجحًا، (ٗٓٔ)تغخي بخديقاؿ ابغ  -11

 ُمجاب الجعػة(.
)كاف صالحا عابجًا جػادًا حميسًا كبيخ القجر ، وىػ احج  (٘ٓٔ)تحجث عشو اليافعي -11

 االئسة االثشي عذخ السعرػميغ في اعتقاد اإلمامة(  فأراء أصحاب كتب التخاجع 
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تػكج عمى حؿيقة واحج ىي أف اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(،يتحمى بسحاسغ 
 ،،العابج ،الرادؽ ،الجػاد، الحميعالرفات وجسيل األفعاؿ فيػ اإلماـ القجوة  الحدشة 

 فيػ عمع مغ إعالـ اليجاية والرالح.
عفخ )عميو كسا يتزح أف كتب التخاجع لع تذخ لإلمامة  الشرية لإلماـ مػسى بغ ج      

)احج االئسة االثشي عذخ السعرػميغ في (ٙٓٔ)(دالـ( بػصفيع )احج ائسة السدمسيغال
نابعة مغ مجرسة اىل الدشو التي ال تعتقج  باإلمامة الشرية فاإلمامة  (ٚٓٔ)اعتقاد االمامية(

حيث (ٛٓٔ)عشجىع حخاسة الجيغ والجنيا ، وعقج لسغ يقػـ بيا مغ االمة واجب باألجساع
مػسى بغ  كتب التخاجع لفطة االماـ لبياف جػانب مغ شخرية االماـاستخجـ اصحاب 

ستخجاـ لفطة االماـ عشج اجعفخ )عميو الدالـ( مثل: الدىج والعمع والحكسة ومكانو رؼيعة ف
وإما لفطة االماـ عشج الذيعة تتستع بقجسية خاصة ومعشى رؼيع  ،دبياصحاب التخاجع ن

ئسة السعرػميغ االثشي عذخ في معتقج فيي ذات أىسية خاصة ومخمػقة تحكخ باأل
، وأف (ٜٓٔ)اإلمامية وما ذىبت اليو الذيعة االمامية أف اإلمامة عيج مغ هللا إلى األئسة

.وتدتجؿ عمى ذلظ بقػؿ (ٓٔٔ)اإلمامة بالشز مغ هللا ورسػلو، وأف االئسة مشرػص عمييع
مغ يخيج؟ ال، اإلماـ جعفخ الرادؽ )عميو الدالـ(: ))أتخوف أف الػصي مشا، يػصي إلى 
. كسا أف (ٔٔٔ)ولكشو عيج مغ هللا ورسػلو لخجٍل فخجل، حتى يشتيي األمخ إلى صاحبو((

الذيعة اإلمامية عشجىع اإلمامة أنحرخت في أبشاء اإلماـ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب 
)عمييع الدالـ(، وأنيا ثابتة في األعقاب وأعقاب األعقاب، وأنيا التعػد في ععٍّ أو أخ، 

 .( ٕٔٔ)ي غيخىا مغ القخابات بعج الحدشيغ )عمييسا الدالـ(وال ف
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الذيعة اإلمامية إلى أف اإلماـ يجب أف يكػف معرػمًا ألنو لػ جاز عميو  كسا تحىب  
الخصأ ألفتقخ إلى إماـ آخخ يدجده، كسا أنو لػ جاز عميو فعل الخصيئة، فإف وجب 

 (.ٖٔٔ)األنكار عميو سقط محمو مغ القمػب

 مهقف خمفاء بني العباس من اإلمام مهسى الكاظم)عميو الدالم(  :المبحث الخبع

 سجن اإلمام زمن دمحم الميجي  اواًل: 

ـ( ٘ٛٚ/ٗٚٚىػ ()ٜٙٔ -ٛ٘ٔأشارت كتب التخاجع إلى أفَّ دمحم السيجي العباسي )      
روى (٘ٔٔ)وأف الفزل بغ الخبيع (ٗٔٔ)أمخ باستقجاـ اإلماـ مػسى بغ جعفخ) عمية الدالـ(

إنو لّسا حبذ السيجي مػسى بغ جعفخ رأى السيجي في الشػـ عمي بغ ائاًل: ))عغ أبيو ق
ُعها أبي شالب وىػ يقػؿ))َ  َفَيْل َعَدْيُتْم ِإْن َتَهلَّْيُتْم َأْن ُتْفِدُجوا ِفي اأْلَْرِض َوُتَقطِّ

حه اآلية ، قاؿ الخبيع : فأرسل إليَّ لياًل َفخاعشي ذلظ ، فجئتو فإذا ىػ يقخأ ى (ٙٔٔ)((َأْرَحاَمُكمْ 
ػ وكاف أحدغ الشاس صػتًا ػ وقاؿ : عميَّ بسػسى بغ جعفخ ، فجئتو بو فعانقو وأجمدو إلى 
جانبو ، وقاؿ : يا أبا الحدغ ، إني رأيت أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب في الشػـ يقخأ 

ذلظ فعمُت  : هللا  الميَّ أو عمى أحٍج مغ ولجي ؟ فقاؿَعَميَّ كحا ، فتؤمششي أف ال تخخج ع
ه إلوال ىػ مغ شأني ، قاؿ ى أىمو إلى : صجقَت ، يا ربيع أعصو ثالثة آالؼ ديشار وردَّ

: فأحكسُت أمخه لياًل فسا أصبح إاّل وىػ في الصخيق خػؼ السجيشة، قاؿ الخبيع
ويبجو أف سبب استقجاـ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( مغ قبل  (ٚٔٔ)العػائق((

)عميو الدالـ(  اإلماـ فو في الثػرة ضجه؛ لحلظ أشمق سخاحاسي وسجشو ىػ ىجالسيجي العب
بذخط أْف ال يخخج عميو وال عمى أحٍج مغ أوالده، فقاؿ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو 
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الدالـ( ما ىحا مغ شأني، فقاؿ السيجي العباسي صجقت وأمخ بإرجاعو إلى السجيشة 
االماـ مػسى بغ جعفخ )عميو وندتذف مسا تقجـ اف كتب التخاجع تبيغ مػقف  (ٛٔٔ)السشػرة
الدياسي مغ السيجي العباسي فيػ أكبخ مغ السفيػـ الدمصػي الزيق الحي يتػاله  الدالـ(

 السيجي ألنو اماـ.

ولع تذخ كتب التخاجع إلى شخيقة االعتقاؿ وال إلى السجة الدمشية التي قزيا اإلماـ     
روي عغ أبي خالج ، غيخ أنو عفخ )عميو الدالـ( في سجغ السيجيمػسى بغ ج

ومعو جساعة مغ أصحاب السيجي (ٕٓٔ)الحدغ مػسى زبالة قجـ أبػ: ))قاؿ (ٜٔٔ)الدبالي
جي العباسي قج بعث يبجو مغ الخواية الدابقة أف السي (ٕٔٔ)بعثيع في إشخاصو إليو((

إلى السجيشة مغ أجل استقجاـ اإلماـ )عميو الدالـ( إلى بغجاد وقاـ بإيجاعو  بجشجه الخاصيغ
في الدجغ، واشارت كتب التخاجع إلى أف دمحم السيجي اشمق سخاحو عمى إثخ رؤيا رأى 
فييا دمحم السيجي العباسي اإلماـ عمي بغ أبي شالب )عميو الدالـ(، وروي أفَّ اإلماـ 

-ٛ٘ٔؿ والدجغ اكثخ مغ مخة في زمغ السيجي )مػسى بغ جعفخ قج تعخض لالعتقا
 .(ٕٕٔ)ىػ(ٜٙٔ

 سجن ىارون الخشيج  ثانيًا :

ـ( قجـ مشرخفا ٛٓٛ/ٙٛٚىػ()ٖٜٔ/ٓٚٔإلى أّف ىاروف الخشيج) أشارت كتب التخاجم    
 (، فاعتقاؿ االماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( ٜ٘ٚىػ/ٜٚٔمغ عسخة رمزاف سشة )

 .(ٖٕٔ)وحسمو إلى بغجاد وحبدو بيا
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أو عغ الصخيق أو االشخاص  االعتقاؿأي تفاصيل عغ شخيقة  التخاجعولع تحكخ كتب     
الحيغ رافقػا اإلماـ ) عميو الدالـ( مغ السجيشة الى بغجاد، وروي اف ىاروف أمخ باعتقاؿ 
اإلماـ )عميو الدالـ( وكاف اإلماـ )عميو الدالـ( في السدجج ، وأنوَّ كاف قائسًا ُيرمي عشج 

)صمى هللا عميو وآلو( فقصع عميو صالتو وأخح وىػ يقػؿ: ))إليظ أشكػ يا  رأس الشبي
خشيج بحسل اإلماـ مػسى بغ جعفخ ،بعج ذلظ أمخ ىاروف ال(ٕٗٔ)رسػؿ هللا ما القى ((

عميو الدالـ( عمى جسميغ ، واحجًا إلى البرخة والثاني إلى الكػفة ، ويبج أنوَّ قخر ذلظ )
ت الشاس تتحجث وتدتشكخ ىحا العسل فخاؼ ىاروف إليياـ الشاس ،خاصة بعج أْف أخح

 .(ٕ٘ٔ)الخشيج حجوث  انتفاضو ضجه

وروي أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( تع نقمو مغ السجيشة إلى البرخة ،      
وأمخه ىاروف الخشيج أْف يدمع اإلماـ )عميو  ،السكمف بحخاسػػػتو حدػاف الدػخوي وكاف 

، وسخعاف ما شاع خبخ  (ٕٙٔ)عيدى بغ جعفخ بغ ابي جعفخالدالـ( إلى وآلي البرخة 
سجغ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( في البرخة ،واما ىحه التصػرات أمخ ىاروف 
الخشيج ، عيدى بغ جعفخ والي البرخة باغتياؿ اإلماـ)عميو الدالـ( ، لكغ عيدى بغ 
  جعفخ لع يشفح أمخ ىاروف ،فصمب مشو ىاروف أْف يحسل اإلماـ إلى بغجاد  وبالفعل

فشقل اإلماـ مػسى   (ٕٚٔ)بغ جعفخ، فأمخ بحسمو إلى بغجادب ىاروف لصمب عيدػػػى اسػػػتجا
بغ جعفخ)عميو الدالـ( إلى سجػف الفزل بغ الخبيع في بغجاد، وبقي عشجه مجة شػيمو 

وذكخ أنَّو لسا شالت مجة حبذ اإلماـ  ،(ٕٛٔ)فأمخه ىاروف أَف يشفح امخه ؼيو فابى عميو
)عميو الدالـ( يجعػ بيحا الجعاء: ))يا  اإلماـخح ػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( ، أم

، نّجشي مغ حبذ ىاروف ، وخّمرشي مغ يجه ، يا مخّمز الذجخ مغ بيغ رمل سيجي
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وشيغ ، ويا مخّمز الشار مغ بيغ الحجيج والحجخ ، ويا مخّمز المبغ مغ بيغ فخث ودـ ، 
ألحذاء واألمعاء ويا مخّمز الػلج مغ بيغ مذيسة ورحع ، ويا مخّمز الخوح مغ بيغ ا

 .  (ٜٕٔ)خّمرشي مغ يج ىاروف  ((

أفَّ ىاروف الخشيج اشمق سخاح اإلماـ مػسى بغ  في حين ذكخْت كتب التخآجم    
كاف (ٖٓٔ)جعفخ)عمية الدالـ( عمى إثخ رؤيا فقج روى )) أفَّ عبج هللا بغ مالظ الخداعي

جاءني ؼيو قط،،  عمى دار ىاروف الخشيج وشخشتو، فقاؿ: أتأني رسػؿ الخشيج وقتًا ما
فانتدعشي مغ مػضعي ومشعشي مغ تغييخ ثيابي، فخاعشي ذلظ، فمسا صخت إلى الجار 
سبقشي الخادـ فعخؼ الخشيج خبخي، فأذف لي في الجخػؿ عميو فجخمت فػججتو قاعجًا عمى 
فخاشو فدمست عميو فدكت ساعة، فصار عقمي وتزاعف الجدع عمي، ثع قاؿ: يا عبج هللا 

تظ في ىحا الػقت قمت: ال وهللا يا أميخ السؤمشيغ، قاؿ: إني رأيت الداعة أتجري لْسا شمب
في مشامي كأف حبذيًا قج أتاني ومعو حخبة فقاؿ: إْف خميت عغ مػسى بغ جعفخ الداعة 
وإال نحختظ بيحه الحخبة، فاذىب فخل عشو، قاؿ: فقمت: يا أميخ السؤمشيغ، أشمق مػسى 

اعة حتى تصمق مػسى بغ جعفخ، وأعصو ثالثيغ ألف بغ جعفخ ثالثًا، قاؿ: نعع امس الد
درىع، وقل لو: إْف أحببت السقاـ قبمشا فمظ عشجي ما تحب، وإف أحببت السزي إلى 
السجيشة فاإلذُف في ذلظ لظ، قاؿ: فسزيت إلى الحبذ ألخخجو، فمسا رآني مػسى وثب 

بإشالقظ وأْف أدفع إلي قائسًا وضغ أني قج أمخت ؼيو بسكخوه، فقمت: ال تخف، فقج أمخني 
لظ ثالثيغ ألف درىع، وىػ يقػؿ لظ إْف أحببَت السقاـ قبمشا، فمظ كل ما تحب، وإف أحببت 

إلى السجيشة فاألمخ في ذلظ مصمق لظ، وأعصيتو ثالثيغ ألف درىع، وخميت  االنرخاؼ
 سبيمو وقمت لو: لقج رأيت مغ أمخؾ عجبًا، قاؿ: إني أخبخؾ، بيشسا أنا نائع إذ أتاني رسػؿ 
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هللا صمى هللا عميو وسمع فقاؿ: يا مػسى، حبدت مطمػمًا فقل ىحه الكمسات فإنظ ال تبيت 
مت: بأبي وأمي ما أقػؿ قاؿ: قل يا سامع كل صػت، ويا سابق ىحه الميمة في الحبذ، فق

الفػت، ويا كاسي العطاـ لحسًا ومشذخىا بعج السػت، أسألظ بأسسائظ الحدشى وباسسظ 
األعطع األكبخ السخدوف السكشػف الحي لع يصمع عميو أحج مغ السخمػقيغ، يا حميسًا ذا أناة 

يشقصع أبجًا وال يحرى عجدًا، فخج عشي؛ فكاف ال يقػى عمى أناتو، يا ذا السعخوؼ الحي ال 
 .(ٖٔٔ)ما تخى ((

فاستجاب هللا دعاء اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( ،فأخخج مغ سجغ ىاروف ،    
لكشو عمى ما يبجو بقي في بغجاد تحت اإلقامة الجبخية، لع يخخج مغ بغجاد إلى السجيشة 

وسخعاف ما عاد  .(ٕٖٔ)أسبػع السشػرة وضل يجخل عمى ىاروف كل يػـ خسيذ مغ كل
ىاروف وأمخ بدجغ اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( ، في بيت الفزل بغ يحيى 

، وذكخت كتب التخاجع أف اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(، بعث (ٖٖٔ)البخمكي
: ))إنو لغ يشقزي َعشي يػـٌ مغ البالِء إالَّ ذ جاء فييارسالة إلى ىاروف الخشيج مغ الحب

قزَي عشَظ  معو يػـٌ مَغ الخخاِء ، َحتى نقزي جسيعًا إلى يػـ ليذ لو انقزاء، يخدُخ ان
 ( مغ سجغ إلى سجغ آخخ، فاخح ىاروف يشقل اإلماـ )عميو الدالـ(ٖٗٔ)ؼيِو الُسبصمػَف((

حتى، أمخ الدشجي بغ شاىظ بجس الدع لإلماـ عميو الدالـ في آخخ فتخة سجشِو فييا عشج 
 .(ٖ٘ٔ)الدشجي بغ شاىظ

 ثالثًا: شيادتو
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ٖٖٗ 

ذ بقيغ لخس إلى وفاة اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( كانت التخاجعأشارت كتب     
في حبذ قاتمو  (ٖٚٔ)ـ(ٕٓٛىػ/ٙٛٔوقيل سشة ) ،(ٖٙٔ)ـ(ٜٜٚىػ/ ٖٛٔمغ رجب سشة )

الدشجي بغ شاىظ فقج روى أصحاب كتب التخاجع أفَّ مػسى بغ جعفخ كاف محبػسًا فمسا 
اىظ  إلى جساعة مغ العجوؿ مغ الكخخ فأدخمشاىع عميو فاشيجىع مات بعث الدشجي بغ ش

خارج الؿبة،  (ٜٖٔ)وذكخ الخصيب البغجادي أنو دفغ في مقابخ الذػنيدييغ (ٖٛٔ)عمى مػتوِ 
وقبخه ىشاؾ مذيػر يدار، وعميو مذيج عطيع ؼيو قشاديل الحىب والفزة وأنػاع اآلالت 

مسا تقجيع  (ٓٗٔ)والفخش ما ال يحج، وىػ في الجانب الغخبي، وعاش خسذ وخسديغ سشة
الخاي  اضصخابيتبيغ أفَّ ىاروف  كاف يخذى إعالف وفاة اإلماـ )عميو الدالـ( خػفًا مغ 

لحلظ لجأ الدشجي بغ شاىظ الى اسمػب يبعج عشو التيسو إذ جسع القزاة العاـ ضجه ، 
والفقياء والعمساء واشيجىع عمى مػت اإلماـ وأف مػتو كاف شبيعيًا وليذ بو أي أثار 
لمخشق او جخاح نتيجة لمتعحيب، ولتساـ ذلظ اخخج جثساف اإلماـ الصاىخ ووضعة عمى 

وقج أغفمت كتب (ٔٗٔ)مات فانطخوا اليوالجدخ ببغجاد ونػدي ىحا مػسى بغ جعفخ قج 
التخاجع سبب وفاتو عمى الخغع مغ أشارت كتب التخاجع الى اعتقاؿ االماـ )عميو 
الدالـ(ألكثخ مغ مخة والى وفاتو في سجغ ىاروف العباسي اال انيا تجشبت ذكخ سبب 

ـ(لع تكغ الػفاة االماـ )عمية الدالـ( ولع تحكخ قاتمة في حيغ أف وفاة االماـ )عميو الدال
( وانتقالو مغ سجغ الـبذكل شبيعي ولع تكغ معقػلة نطخًا لتكخار اعتقاؿ االماـ )عميو الد

الى سجغ اخخ بأمخ مغ ىاروف العباسي حيث كاف يذكل خصخًا عمى حكع بشي العباس 
 .(ٕٗٔ)في نطخ اصحاب الدمصة آنحاؾ، غيخ أفَّ ابغ خمكاف قاؿ قيل تػفي مدسػماً 
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عميو الدالـ( لع تأخح مجاىا الحي جخيسة قتل اإلماـ مػسى بغ جعفخ )لحلظ يتزح أفَّ     
لع تكغ شبيعية نطخًا لإلجخاءات التي  يدتحقو في كتب التخاجع ، فػفاتو )عميو الدالـ(

يذكل خصخًا عمى حكسو، وقج ٌاتفق  اتخحىا ىاروف الحي أيقغ أفَّ اإلماـ )عميو الدالـ(
عفخ تػفى في سجغ الدشجي بغ شاىظ ، الحي كاف أفَّ اإلماـ مػسى بغ ج (ٖٗٔ)السؤرخػف 

  لجس الدع لإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( .                   داة التي أستخجميا ىاروف الخشيجاأل

 الخاتمة  

صػرة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( )  الحي وفقشا إلتساـ ىحه البحثالحسج هلل    
يخية(، أود ىشا أف اسجل ما استصعت أْف أخمز اليو مغ في كتب التخاجع ،دراسة تار 

 مباحث البحث ، لتكػف نتائجيا، وىي :

اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( شخرية عطيسة فيػ حفيج الخسػؿ  -ٔ
دمحم)صمى هللا عميو وآلو( ،فسا ُعِخَؼ في زمانو أحُج بسا لو مغ شخؼ الشدب وىحا 

 الياشسي العمػي القخشي .ما أشارت إلية كتب التخاجع بقػليا 
كذف البحث أفَّ كتب التخاجع أجسعت عمى أفَّ اإلماـ مػسى بغ جعفخ)عميو   -ٕ

كاف سخيًا كخيسًا حميسًا وعخؼ )عميو فالدالـ( اترف بالعجيج مغ الرفات، 
الدالـ( بكثخة العبادة والػرع والتقػى ، حتى ذكخت كتب التخآجع أفَّ اإلماـ)عميو 

بج الرالح، لعبادتو واجتياده، كاف كثيخ الدجػد هلل سبحانو الدالـ( ُعِخَؼ بالع
 وتعالى. 
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ٖٗ٘ 

ع لع تػاكب حياة األماـ الكاضع )عميو الدالـ( ومطمػميتو مغ سجغ اجأفَّ كتَب التخ  -ٖ
 وتعحيب، ولع يكغ ليا مػقف مغ قاتل األماـ) عميو الدالـ(.

لقبػؿ اإلماـ  لع تكغ الجولة العباسية بحكاميا دمحم السيجي، وىاروف مدتعجيغ  -ٗ
)صمى  برفتو الجيشية والػريث الذخعي لمخسػؿ دمحم مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(

ع  هللا عميو وآلو( لخالفة االمة وافزميتو، ألنيع يخوف بجبخوتيع وشػيانيع أنيَّ
 سالشيغ كل شيء لحلظ عسل ىاروف عمى اٌغتياؿ اإلماـ )عميو الدالـ(.

ميو الدالـ( الكثيخ مغ الجروس لشا، ولكل في سيخة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )ع  -٘
بديختو الجيشية واالخالؾية مغ  االقتجاء، وعميشا اؿ اىسيا الكـخ والحمع والربخاألجي

 عبادة وتقػى وتعامل مع االخخيغ ، وقج أشار البحث أفَّ سيختو الخوحية واالخالؾية 
ورعًا وتقػى ، فقج كاف أكثخ الشاس عبادًة و ال يخقى إلييا أحج مغ أىل زمانو

 .وانقصاعًا إلى هللا تعالى
 اليػامر

                                                             

؛ ابغ  ٜٕ/ٖٔتاريخ بغجاد  ؛الخصيب البغجادي،ٜٖٔ/ٛالخازي ،الجخح والتعجيل ( ابغ أبي حاتع ٔ)
الحىبي، سيخ اعالـ الشبالء ؛ ٖٛٓ/٘؛ ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ٖٖٚ/ٔ، صفة الرفػة  الجػزي 

؛ ابغ العساد الحشبمي  ٕٛٗ؛ تقخيب التيحيب  ٕٖٓ/ٔ، تيحيب التيحيب  عدقالني؛ ابغ حجخ الٕٓٚ/ٙ
 . ٖٗٓ/ٔ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب 

 .ٖٗ/ٜٕالسدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  (ٕ)
؛ السدي ، تيحيب  ٖٖٚ/ٔابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ؛ ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٖ)

لعدقالني ، تيحيب ؛ ابغ حجخ ا ٕٔٓ/ٗ؛ الحىبي ، لداف السيداف ٖٗ/ٜٕالكساؿ في اسساء الخجاؿ 
 .ٕٖٓ/ٔالتيحيب 
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 . ٖٗ/ٜٕالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ  (ٗ)
 . ٖٕ/ٓٔيات ؛ الرفجي ، الػافي بالػؼ ٖٛٓ/٘ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف  (٘)
 ٖٖسػرة االحداب ، اآلية ٙ) )
 ٜٜٔ/ٔالرجوؽ ، عيػف اخبار الخضا ،  (ٚ)
؛ ابغ خمكاف ، ٜٗ/ٕ؛ابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ٚٛٗ/ٕابغ أبي حاتع الخازي ،الجخح والتعجيل  (ٛ)

؛ ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخ ٕ٘٘/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٕٖٚ/ٔوؼيات االعياف 
؛ ابغ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب ٜٜ-ٜٛ/ٔٔ؛الرفجي،الػافي بالػؼيات ٗٔٗ/ٔميداف االعتجاؿ 

 . ٕٕٓ/ٔفي أخبار مغ ذىب 
 .ٕٖٚ/ٔابغ خمكاف ، وؼيات االعياف  (ٜ)
الحىبي ، العبخ في  ٕٚٗ/ٕ، السفيج، االرشاد ٛٔ/ٔالرجوؽ، عيػف أخبار الخضا)عميو الدالـ(  ٓٔ))

 .ٖ٘/ٔخبخ مغ غبخ  
 .ٜٜ-ٜٛ/ٔٔالرفجي، الػافي بالػؼيات  (ٔٔ)
؛ ابغ خمكاف ، ٜٗ/ٕ؛ابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ٚٛٗ/ٕابغ أبي حاتع الخازي ،الجخح والتعجيل  (ٕٔ)

؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٜٚ/٘؛ السدي، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ٕٖٚ/ٔوؼيات االعياف 
؛الرفجي،الػافي بالػؼيات ٗٔٗ/ٔف االعتجاؿ ؛ ميدآٜٕ-ٕٛٓ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخ ٕ٘٘/ٙ

 . ٕٕٓ/ٔ؛ ابغ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ٜٜ-ٜٛ/ٔٔ
؛ الحىبي، ميداف ٛٚ/٘؛ السدي ،تيحيب الكساؿ ٚٛٗ/ٕ(ابغ أبي حاتع الخازي ،الجخح والتعجيل ٖٔ)

 .ٗٔٗ/ٔاالعتجاؿ 
بغ ثعمبة مغ بكخ بغ وائل وىػ صاحب الخأي أحج  (ابػ حشيفة الشعساف بغ ثابت مػلى لبشي تيع هللاٗٔ)

ىػ ( .ابغ خياط ، شبقات ٓ٘ٔاألئسة األربعة عشج أىل الدشة تػفي ببغجاد في رجب أو شعباف سشة) 
 .ٕٖٙ -ٕٖ٘/ٖٔ؛ الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٜٖٙ/ٙ؛ ابغ سعج، الصبقات الكبخى ٕٗٛخميفة 

 .ٜٜ،ٔٔلػافي بالػؼيات ، الرفجي، اٙٙٔ/ٔتحكخة الحفاظ ،( الحىبي٘ٔ)



 صورة اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( يف كتب الرتاجم )دراسة تارخيية(

       م.د. اياد صاحل عاصي محداوي                                                                        

                                                                

 (0202 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٖٗٚ 

                                                                                                                                                                 

 .ٗٔ/ٕ؛ الصبخسي ، أعالـ الػرى ٕٕٓ/ٕ( السفيج، االرشادٙٔ)
؛الحىبي، ٜٚ/٘؛ السدي، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ٕٖٚ/ٔ(ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ٚٔ)

؛الرفجي،الػافي ٗٔٗ/ٔ؛ ميداف االعتجاؿ ٜٕٓ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخ ٕ٘٘/ٙسيخ أعالـ الشبالء 
  ٕٕٓ/ٔ؛ ابغ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ٜٜ-ٜٛ/ٔٔبالػؼيات 
َي َبؿيُع الَغْخَقِج بالسجيشة. والَغْخُقُج: والَبؿيُع:  مػضٌع مغ األرض ؼيو أُروـُ َشَجٍخ مغ ُضُخوٍب شتى، وبو ُسسِّ

َشَجٌخ كاف يشبت ُىشاؾ، ؼَبِقَي االسُع ُمالِزمًا لمَسْػِضع وَبؿيُع الَغْخَقِج َمْقُبَخُة السجيشِة وىي داخل السجيشة. 
؛ياقػت ٕ٘ٙ/ٔ؛ البكخي ،معجع ما استعجع  ٚٔ٘/ٕاح ؛ الجػاىخي، الرح ٗٛٔ/ٔالفخاىيجي، العيغ 

 .ٗٛٔ/ٗ،  ٖٚٗ/ٔالحسػي، معجع البمجاف 
 .ٖٚٗ/ٖ( ابغ شيخ اشػب، مشاقب اؿ ابي شالب ٛٔ)
 . ٜٙٔ؛ ابغ عشبة ،عسجة الصالب ٖٛٓ( الصبخي، دالئل اإلمامة ٜٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٕالسفيج ،االرشاد ،  (ٕٓ)
 .ٖٚٗ/ٖابغ شيخ اشػب، مشاقب آؿ ابي شالب  (ٕٔ)
 . ٖٛٛ/ٜ( الحىبي ، سيخ أعالـ الشبالء ٕٕ)
يب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ؛ السدي ، تيح ٜٖٔ/ٛابغ أبي حاتع الخازي، الجخح والتعجيل  (ٖٕ)

؛ ابغ حجخ العدقالني، لداف ٕٔٓ/ٗ؛ ميداف االعتجاؿ ٕٓٚ/ٙالحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ؛ ٖٗ/ٜٕ
 .ٕٓٗ/ٚالسيداف

مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( لمسديج يشطخ: الصبخي ،دالئل  ( وقج اختمف في عجد اخػة اإلماـٕٗ)
؛ابغ حـد  ٕ٘ٔ/ٕ؛ السفيج، االرشاد ٖ٘-ٖٗ؛ ابػ نرخ البخاري، سخ الدمدمة العمػية ٕٚٗاإلمامة 

 .ٜ٘ٔ؛ ابغ عشبة، عسجة الصالب ٓٙ-ٜ٘االنجلدي، جسيخة انداب العخب 
 .٘ٚ؛ ٕ/ٙ؛الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء   ٛٗٔ/ٕٔالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ  (ٕ٘)
.وروي اف ليا اسساء ٗ٘ٔ/ٕٕ ؛ الرفجي، الػافي بالػؼياتٖٚٛ/ٜ( الحىبي، سيخ أعالـ الشبالءٕٙ)

اروى وخيدراف وسكغ وسساف وتكتع ونجسة يشطخ:) الرجوؽ، عيػف أخبار الخضا)عمية  ،عجيجه
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الصبخسي، أعالـ الػرى بأعالـ  ٜٕٚ، بخى ؛ الخريبي، اليجاية الكٕٗٗ/ٕ؛السفيج، االرشادٙٔ/ٔدالـ(ال
 .ٜٕ٘؛ مصالب الدؤوؿ في مشاقب الخسػؿ ٖ٘ٔ؛سبط ابغ الجػزي،  تحكخة الخػاص  ٖٗ٘اليجى 

 .ٗ٘ٔ/ٕٕ؛ الرفجي، الػافي بالػؼيات  ٖٚٛ/ٜالحىبي، سيخ أعالـ الشبالء (ٕٚ)
 .  ٗ٘ٔ/ٕٕ( الرفجي ، الػافي بالػؼيات ٕٛ)
(ولج مغ الحكػر واالناث يشطخ:  ٓٙالى  ٖٖالتاريخية في عجدىع ما بيغ )( فقج اختمفت السرادر ٜٕ)

؛ ابػ نرخ البخاري ،سخ ٚٚ-ٙٚ؛ االسكافي ، مشتخب االنػار ٖٔٙ/ٕاليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي 
؛ الصبخي ،دالئل ٕٗٗ/ٕ؛ السفيج ، االرشاد ٕٖٔ؛ الخريبي ، اليجاية الكبخى ٖٙالدمدمة العمػية 

؛ سبط ابغ الجػزي، تحكخة الخػاص  ٜ٘ٔالخذاب البغجادي، تاريخ االئسة ووؼياتيع ؛ ابغ ٜٖٓاإلمامة 
 . ٖٓٔ/ٖ؛ ميخاف ، اإلمامة واىل البيت ٕٓٗ؛ ابغ عشبو ،عسجة الصالب ٛٙٗ/ٕ
؛ ابغ ٘ٚ؛ ٕ/ٙ؛الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء  ٛٗٔ/ٕٔالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ  (ٖٓ)

 .ٕٖٓ/ٓٔيحيب حجخ العدقالني ، تيحيب الت
 .  ٖٓٔ/٘( ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف  ٖٔ)
ابغ خمكاف ، ؛ ٜٖٖ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٕٖ)

؛ الحىبي ، سيخ أعالـ الشبالء ٗٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ٖٓٔ/٘وؼيات االعياف
؛  ابغ ٕٕٓ/ٓٔ؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ٕٕٕ/ٔغبخالعبخ في خبخ مغ  ؛ ٕٓٚ/ٙ

 .  ٖٗٓ/ٔالعساد الحشبمي ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب 
ابغ الجػزي ،  ؛ٖٓٔ/٘ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ؛ٜٕ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٖٖ)

     ٜٖٖ/ٔصفة الرفػة
 ٜٖٖ/ٔبغ الجػزي ، صفة الرفػة ؛ ا ٜٕ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٖٗ)
 ٔٛ/  ٙ؛ الصػسي ، تيحيب األحكاـ ،  ٕ٘ٔ/ ٕ؛ السفيج ، اإلرشاد  ٙٚٗ/  ٔ( الكميشي ، الكافي ، ٖ٘)

ب ، تاريخ ؛ أبغ الخذا ٙٗ؛ الصبخسي ، تاج السػاليج   ٕٕٔ؛ الفتاؿ الشيدابػري ، روضة الػاعطيغ 
؛ االربمي ، كذف  ٚٗٗالدؤوؿ في مشاقب آؿ الخسػؿ ، مصالب ؛ أبغ شمحة الذافعي ٕٖ، مػاليج األئسة
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؛ األميغ ، ٖٜٗ/ٕ؛ أبغ الرباغ ، الفرػؿ السيسةٜٙٔ؛ أبغ عشبة ، ُعسجة الصالب ،  ٕ/  ٖالغسة  
 .ٕٖٔ/  ٚ؛ الدر كمي ، األعالـ  ٘/ ٕأعياف الذيعة  

لسجيشة جشػب غخبّي ( األبػاء، وىي قخية مغ أعساؿ الفخع بالسجيشة ،قخب مشصقة وّداف بيغ مكة واٖٙ)
ـّ الشبي العطيع )ص (، السجيشة ، وبو قبخ الداكية آمشة ب ؛  ٕٓٔ/ٔالبكخي ، معجع ما استعجع شت وىب ُأ
 .ٜٚ/ٔياقػت الحسػي ، معجع البمجاف 

؛ ابغ خمكاف ،  ٜٖٖ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٖٚ)
؛ الحىبي ، سيخ أعالـ الشبالء ٗٗ/ٜٕ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ي ؛ السد ٖٓٔ/٘االعياف وؼيات 

؛ ابغ العساد ٕٕٓ/ٓٔ، تيحيب التيحيب ؛ ابغ حجخ العدقالنيٕٕٕ/ٔ؛العبخ في خبخ مغ غبخ ٕٓٚ/ٙ
؛ ويشطخ كحلظ ) الخريبي، اليجاية الكبخى  ٖٗٓ/ٔات الحىب في أخبار مغ ذىب الحشبمي ، شحر 

؛ الصػسي، تيحيب األحكاـ، ٙٚٗ؛ السفيج، السقشعة ، ٖٙخ الدمدمة العمػية، بخاري، س؛أبي نرخ الٖٕٙ
/ ٖ، مشاقب  اؿ ابي شالب، ؛ أبغ شيخ أشػبٕٕٔ؛ الفتاؿ الشيدابػري، روضة الػاعطيغ، ٔٛ/  ٙ

 .   ٕ٘؛ الشرخ هللا و العػاد، االماماف الكاضع والخضا )عميو الدالـ( سفيشتا الشجاة في البرخة  ٖٚٗ
 .ٖٜٙ/ٕ؛ لمسديج يشطخ: ابغ الرباغ / الفرػؿ السيسة ٖٖٛ/ٔالرفػة ( صفة ٖٛ)
؛ اليافعي، مخأة  ٕٕٔ/ٔ؛الحىبي، العبخ في خبخ مغ غبخ  ٖٛٓ/٘ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف  (ٜٖ)

؛ ابغ ٕٗ/ٚ؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب، لداف السيداف  ٖ٘ٓ/ٔالجشاف وعبخة اليقطاف ،
 .   ٖٗٓ/ٔات الحىب في أخبار مغ ذىبالعساد الحشبمي ، شحر 

؛ ابغ حجخ ٕٓٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٗ/ٜٕالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ (ٓٗ)
 .ٕٖٓ/ٓٔالعدقالني ، تيحيب التيحيب 

؛ السدي ، تيحيب  ٖٖٚ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػةٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٔٗ)
؛ ابغ حجخ ، لداف ٕٖٓ/ٓٔ؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ٖٗ/ٜٕالخجاؿ الكساؿ في اسساء

 .ٕٗ/ٚالسيداف 
؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ٖٗ/ٜٕ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿالسدي  (ٕٗ)



 صورة اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( يف كتب الرتاجم )دراسة تارخيية(

       م.د. اياد صاحل عاصي محداوي                                                                        

                                                                                                             

 ٓٗٗ (0202 ايلولالعدد الجالثون )ملحق  جملة دراسات تارخيية

                                                                                                                                                                 

 .ٕٗ/ٚ، لداف السيداف  ٕٖٓ/ٓٔ
 ٕٖٓ/ٓٔابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب  (ٖٗ)
؛ السدي ، تيحيب  ٖٖٚ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػةٜٕ/ٖٔي، تاريخ بغجاد الخصيب البغجاد (ٗٗ)

؛ ابغ حجخ ، لداف ٕٖٓ/ٓٔ؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ٖٗ/ٜٕالكساؿ في اسساء الخجاؿ
 .ٕٗ/ٚالسيداف 

؛ ابغ حجخ ٕٓٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٗ/ٜٕالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ (٘ٗ)
 .ٕٖٓ/ٓٔالعدقالني ، تيحيب التيحيب 

؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ٖٗ/ٜٕالسدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ (ٙٗ)
 .ٕٗ/ٚ، لداف السيداف  ٕٖٓ/ٓٔ

؛ الحىبي، ٖٗ/ٜٕ؛ السدي، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿٖٛٓ/٘ابغ خمكاف، وؼيات االعياف  (ٚٗ)
؛اليافعي، مخأة الجشاف وعبخة اليقطاف ٕٕٔ/ٔعبخ في خبخ مغ غبخ ؛ الٕٓٚ/ٙسيخ أعالـ الشبالء 

 ٕٗ/ٚلداف السيداف  ،ٕٛٗتقخيب التيحيب  ابغ حجخ العدقالني ، ؛ٖ٘ٓ/ٔ،
؛ ابغ خمكاف ، ٖٖٚ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػةٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٛٗ)

؛؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٗ/ٜٕالخجاؿ ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في اسساءٖٛٓ/٘وؼيات االعياف 
 .ٖ٘ٓ/ٔ؛ اليافعي، مخأة الجشاف وعبخة اليقطاف ،ٕٔٚ/ٙ
؛ الحىبي، ٖٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿٖٛٓ/٘ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف  (ٜٗ)

ة اليقطاف اليافعي، مخأة الجشاف وعبخ  ؛ٕٕٔ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخ ٕٓٚ/ٙسيخ أعالـ الشبالء 
 .  ٕٗ/ٚ،لداف السيداف ٕٛٗ؛ابغ حجخ العدقالني ، تقخيب التيحيب  ٖ٘ٓ/ٔ،
 .ٜٕ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٓ٘)
؛ ابغ خمكاف ، وؼيات ٖٖٚ/ٔ؛ ابغ الجػزي ، صفة الرفػةٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٔ٘)

؛؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿٖٛٓ/٘االعياف 
 .ٖ٘ٓ/ٔ؛ اليافعي، مخأة الجشاف وعبخة اليقطاف ،ٕٔٚ/ٙ
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؛ السدي ، تيحيب ٖٛٓ/٘؛ ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٕ٘)
 ٖٗ/ٜٕالكساؿ في اسساء الخجاؿ

تيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ  ؛ السدي ، ٖٖ-ٖٔ- ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٖ٘)
 ٖٕٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء  ٓ٘/ٜٕ

 .ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٗ٘)
ىػ . أبغ عداكخ ، ٕٕٗأبػ عمي الخالؿ الحدغ بغ عمي بغ دمحم بغ عمي اليحلي ، تػفي سشة  (٘٘)

 .ٖٖٔػ  ٕٖٚتاريخ مجيشة دمذق 
 . ٖٖٔ/ٔالخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد  (ٙ٘)
؛حدغ الحاج، باب الحػائج اإلماـ ٖ٘-ٕ٘/ٔ(القخشي، حياة اإلماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ(ٚ٘)

 .ٕٕمػسى الكاضع )عميو الدالـ(
؛أبغ شمحة الذافعي ، ، مصالب الدؤوؿ ٖٚٗ/ٖ( يشطخ:) ابغ شيخ اشػب، مشاقب اؿ ابي شالب ٛ٘)

؛ القخشي، حياة اإلماـ مػسى بغ جعفخ  ٖ/  ٖ؛ االربمي ، كذف الغسة  ٛٗٗ في مشاقب آؿ الخسػؿ
  (. ٔ٘ -ٜٗ/ ٔ)عميو الدالـ( 

؛ ابغ ٖٖٚ/ٔ، ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٕٖ-ٜٕ/ٖٔ( يشطخ : الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٜ٘)
يب الكساؿ في ؛ السدي ، تيحٕٔٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ اعالـ الشبالء  ٖٛٓ/٘خمكاف ، وؼيات االعياف ؛

 .   ٗٗ/ٜٕاسساء الخجاؿ 
؛ ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب ؛ ابغ ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٔ( الحىبي ، العبخ في خبخ مغ غبخ ٓٙ)

 . ٖٗٓ/ٔالعساد الحشبمي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب 
 .ٕٕٓ/ٗ( الحىبي، ميداف االعتجاؿ ٔٙ)
؛  ٓ٘/ٜٕتيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ   ، السدي ،ٖٖ-ٖٔ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٕٙ)

 .ٖٕٚ/ٙالحىبي، سيخ اعالـ الشبالء 
 . ٜٖٖ/ٔصفة الرفػة  ، ( ابغ الجػزي ٖٙ)
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؛ السدي ، تيحيب  ٖٓٔ/٘؛ ابغ خمكاف ، وؼيات االعيافٜٕ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٗٙ)
 . ٕٕٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ اعالـ الشبالء  ٖٗ/ٜٕالكساؿ في اسساء الخجاؿ  

، وؼيات ؛ ابغ خمكافٖٖٚ/ٔ، ابغ الجػزي، صفة الرفػة ٜٕ/ٖٔجادي، تاريخ بغجاد (الخصيب البغ٘ٙ)
 ٖ٘ٓ/ٔليقطاف ،؛اليافعي، مخأة الجشاف وعبخة ا ٕٔٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٛٓ/٘األعياف 

لشجـػ الداىخة ابغ تغخي بخدي، ا؛ ٕٛٗ؛ تقخيب التيحيب ٖٕٓ/ٓٔتيحيب ، تيحيب الابغ حجخ العدقالني
   ٖٗٓ/ٔ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ابغ العساد الحشبمي ؛ٕٔٔ/ٕفي ممػؾ مرخ والقاىخة 

، شحرات الحىب في أخبار مغ ؛ ابغ العساد الحشبميٕٕٕ/ٔمغ غبخ، العبخ في خبخ الحىبي (ٙٙ)
 . ٖٗٓ/ٔذىب

الشقسو ، مػضع مغ أعخاض السجيشة ، كاف آلؿ أبي شالب . لمسديج يشطخ ، ياقػت الحسػي ، معجع  (ٚٙ)
 .ٖٓٓ/  ٘البمجاف ، 

؛ ابغ ٕ٘ٔ/ ٔالقجيج : المحع السسمػح السجفف في الذسذ . لمسديج يشطخ : ابغ سيجة، السخرز ج (ٛٙ)
 . ٓٛٔ/٘؛ الدبيجي، تاج العخوس ٖٗٗ/ٖمشطػر ، لداف العخب 

 .  ٜٕ/ٖٔصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  الخ (ٜٙ)
؛ ٘ٗ-ٗٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٖٛٓ/٘( ابغ خمكاف ، وؼيات األعياف ٓٚ)

 .ٖٗٓ/ٔابغ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب  
 .  ٘ٗ/ٜٕ؛السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٜٕ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٔٚ)
 ٜٙٔابغ عشبة ، ُعسجة الصالب ،  (ٕٚ)
بفتح الجيع وتذجيج الػاو وكدخ الشػف ، مػضع او قخية ، قخب السجيشة . يشطخ : البكخي، معجع ما  (ٖٚ)

 .٘ٚٔ/ٕ؛ياقػت الحسػي، معجع البمجافٛٓٗ/ٕاستعجع 
-ٙٗ/ٜٕالخجاؿ ؛السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء ٖٔ-ٖٓ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد  (ٗٚ)

 .  ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٙالحىبي، سيخ أعالـ الشبالء  ؛ٚٗ
 .       ٛٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٕٖ/ٖٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد (٘ٚ)
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؛ ابغ العساد ٖ٘ٓ/ٔ؛ اليافعي، مخآة الجشاف وعبخة اليقطاف ، ٖٖٚ/ٔ(ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٙٚ)
 .  ٖٗٓ/ٔب في أخبار مغ ذىبالحشبمي ، شحرات الحى

؛ السدي ، تيحيب ٖٛٓ/٘؛ ابغ خمكاف ، وؼيات األعياف ٜٕ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٚٚ)
؛اليافعي، مخآة الجشاف وعبخة ٕٔٚ/ٔ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٗٗ/ٜٕالكساؿ في أسساء الخجاؿ 

 ٖ٘ٓ/ٔاليقطاف ،
؛  ٙٗ-٘ٗ/ٜٕسدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ؛الٖٓ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٛٚ)

 .     ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٙالحىبي، سيخ أعالـ   الشبالء
يع األزدي البمخي ، الداىج أحج شيػخ الترػؼ ، تػفي سشة( ٜٚ) أربع وتدعيغ  أبػ عمي ،شقيق بغ إبخـا

؛ الحىبي ، سيخ اعالـ الشبالء ٖٙالدمسي ، شبقات الرػؼية وقتل في غدوة كػالف. لمسديج يشطخ: 
 .   ٔٚٔ/  ٖ؛ الدركمي ، األعالـ  ٙٛٗػ  ٘ٛٗ/  ٔ؛الكتبي ، فػات الػؼيات ٛٚٔ -ٚٚٔ/ٚ
القادسية : بيشيا وبيغ الكػفة خسدة عذخ فخسخا ، وبيشيا وبيغ العحيب أربعة أمياؿ ، قيل :سسيت  (ٓٛ)

ت القادسية تدسى قجيدا ، وبيحا السػضع كاف يـػ القادسية بيغ القادسية بقادس ىخاة ، وقيل كان
 .ٕٜٕ-ٜٕٔ/ ٗالسدمسيغ والفخس  يشطخ : ياقػت الحسػي، معجع البمجاف 

 .ٕٔالحجخات ، اآلية (ٔٛ)
واقرة : مشدؿ بصخيق مكة يشدلو الحاج قبل ُزبالة بسخحمتيغ . لمسديج يشطخ ، ياقػت الحسػي ،  (ٕٛ)

 .ٚٓٗ/  ٘معجع البمجاف ، 
 . ٕٛ( شو ، اآلية ٖٛ)
سسػ بحلظ النيع كمسا مات واحج مشيع ابجؿ باخخ. يشطخ: ابغ  ؿ ، ىع العباد واالولياءا( االبجٗٛ)

 .ٜٖٔ/٘؛ الصخيحي، مجسع البحخيغ ٚٙ/ٔاالثيخ، الشياية في غخيب الحجيث 
؛ ٜٛالبمجاف  ، عمى شخيق مكة . يشطخ : ابغ الفؿيو اليسحاني،( زبالو، ىي قخية عامخة بيا سػؽ ٘ٛ)

 .ٜٕٔ/ٖياقػت الحسػي ، معجع البمجاف 
الخكػة : بالفتح ، وىي دلػ صغيخ مغ جمج ، وجسعيا ركاء. ابغ األثيخ، الشياية في غخيب الحجيث  (ٙٛ)
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 .               ٜٗٔ/ٔ؛ الصخيحي ، مجسع البحخيغ  ٜٖٔ، مختار الرحاح  الخازي  ؛ٕٔٙ/ٕ
 ٜٖٔػ  ٖٚٔصبخي ، دالئل اإلمامة ؛ وانطخ كحلظ : ال ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٔابغ الجػزي ، صفة الرفػة  (ٚٛ)

؛ ابغ  ٗٙٙػ  ٖٙٙ شطيع؛ أبغ حاتع العاممي ، الجر ال ٖٖٔػ  ٕٖٔ ؛ سبط أبغ الجػزي ، تحكخة الخػاص
 .ٗ -ٖ/ٖ؛ األربمي ، كذف الغسة ٕٗٓػ  ٖٕٓحجخ الييتسي ، الرػاعق السحخقة  

؛ ٖٗ/ٜٕيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ ، تيحلسدي ؛ ا ٜٖٔ/ٛي، الجخح والتعجيل أبػ حاتع الخاز  (ٛٛ)
 التيحيب، تيحيب ابغ حجخ ؛ٕٕٔ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخٕٓٚ/ٙالحىبي، سيخ اعالـ الشبالء 

ٔٓ/ٖٕٓ. 
، إنسا تحرل بأحج الصخيقتيغ الصخيق االوؿ :شخيق التعمع ( اف العمـػ الحاصمة لجى االندافٜٛ)

وىػما يصمق عميو المجني وأف عمع اىل البيت عمييع الدالـ عمع  االنداني والصخيق الثاني التعمع الخباني
 .ٕٓ٘ -ٕٔٔلجني لمسديج عغ كيؽية حرػؿ عمع االماـ يشطخ: كساؿ الحيجري ، عمع االماـ 

روى عغ أبي الحدغ مػسى وعغ الخضا عمييسا دمحم بغ صجقة العشبخي البرخي ،  أبػ جعفخ (ٜٓ)
؛ الصػسي ، ٖٗٙيو الدالـ ( الشجاشي، رجاؿ الشجاشي الدالـ  لو كتاب عغ مػسى بغ جعفخ ) عم

 .ٖٖٗرجاؿ الصػسي
صالح بغ يديج العتكي الكػفي لع تحكخ السرادر انو روى عغ االماـ مػسى بغ جعفخ )عميو  (ٜٔ)

ولع تحكخ كتب التخاجع انو مغ اصحاب االماـ الكاضع وانسا ذكخ انو ، مغ أصحاب االماـ  الدالـ(
 .ٖٜ/ٓٔ؛الخػئي ،معجع رجاؿ الحجيثٕٕ٘الصػسي، رجاؿ الصػسي الرادؽ عميو الدالـ .

؛  ٖٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٜٖٔ/ٛأبػ حاتع الخازي، الجخح والتعجيل  (ٕٜ)
؛ ابغ حجخ العدقالني، لداف ٕٔٓ/ٗ االعتجاؿ؛ ميداف ٕٓٚ/ٙالحىبي، سيخ أعالـ الشبالء 

لمسديج عغ تالمحة اإلماـ مػسى بغ جعفخ يشطخ: القخشي، حياة اإلماـ مػسى بغ  ؛ ٕٓٗ/ٚالسيداف
 .  ٖٖٚ-ٖٕٔ/ٕجعفخ)عميو الدالـ( 

 .    ٜٖٔ/ٛالجخح والتعجيل   (ٖٜ)
 .  ٜٕ/ٖٔتاريخ بغجاد   (ٜٗ)
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 .   ٖٖٚ/ٔصفة الرفػة  (ٜ٘)
 ٖٛٓ/٘وؼيات االعياف  (ٜٙ)
 .   ٖٗ/ٜٕتيحيب الكساؿ في اسساء الخجاؿ   (ٜٚ)
 . ٕٓٚ/ٙسيخ اعالـ الشبالء   (ٜٛ)
 ٕٕٕ -ٕٕٔ/ٔالعبخ في خبخ مغ غبخ   (ٜٜ)
 ٕٕٓ/ٗ( الحىبي ، ميداف االعتجاؿ ٓٓٔ)
 ٕٛٗتقخيب التيحيب   ٔٓٔ))
 . ٕٖٓ/ ٓٔ( تيحيب التيحيب ٕٓٔ)
 . ٖٗٓ/ٔشحرات الحىب في اخبار مغ ذىب   (ٖٓٔ)
 . ٕٔٔ/ٕ( الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ والقاىخة ٗٓٔ)
 . ٖ٘ٓ/ ٔخة اليقطاف ( مخأة الجشاف وعب٘ٓٔ)
 ؛ ٖٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٜٖٔ/ٛأبػ حاتع الخازي، الجخح والتعجيل  (ٙٓٔ)

 . ٖٗٓ/ٔ؛ الحشبمي ،شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب  ٖٛٓ/٘ابغ خمكاف، وؼيات االعياف 
 ٖ٘ٓ/ٔاليافعي، مخآة الجشاف وعبخة اليقطاف ، (ٚٓٔ)
 . ٘الدمصانية الساوردي، االحكاـ  (ٛٓٔ)
 . ٕٛٔ األمامية اعتقاداتالسفيج، ترحيح  (ٜٓٔ)
 .ٜٖالسفيج، اوائل السقاالت  (ٓٔٔ)
 .ٕٖٔ؛ نبيمة عبج السشعع داود، نذأه الذيعة االمامية ٕٛٚ/ٔ، الكافي ( الكميشئٔٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٔ، الكافيالكميشي (ٕٔٔ)
 .ٜٛالكخماني، السرابيح في إثبات اإلمامية  ( ٖٔٔ)
ابغ خمكاف ،  ؛ ٖٖٚ/ٔ، ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٜٕ/ٖٔتاريخ بغجاد الخصيب البغجادي،  (ٗٔٔ)

، سيخ أعالـ الشبالء  ؛ الحىبي ٗٗ/ٜٕ ي، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ؛ السد ٖٛٓ/٘وؼيات االعياف
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اليافعي، مخأة الجشاف وعبخة اليقطاف ؛ ٕٖٓ/ٓٔعدقالني، تيحيب التيحيبابغ حجخ ال ؛ٕٓٚ/ٙ
 .  ٖٗٓ/ٔلحشبمي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب ؛ ابغ العساد اٖ٘ٓ/ٔ،
أبػ العباس الفزل بغ الخبيع بغ يػنذ ، وزيخ أديب حاـز  كاف أبػه وزيخا لمسشرػر العباسي .  (٘ٔٔ)

واستحجبو السشرػر لسا ولى أباه الػزارة ، فمسا آؿ االمخ إلى الخشيج واستػزر البخامكة كاف مغ كبار 
تمظ الزخبة ، وكانت نكبتيع عمى يجيو وولي الػزارة لمخشيج و كاف مغ خرػميع ، حتى ضخبيع الخشيج 

رجاؿ العالع حذسة وسؤددا وحدما ورأيا قاـ بخالفة األميغ ، وساؽ إليو خدائغ الخشيج ، وسمع إليو البخد 
ىػ. الخصيب البغجادي، ٕٛٓ. تػفي سشة عفا عشو السأمػف  والقزيب والخاتع فمسا أدبخت دولة األميغ ،

 .ٜٓٔ/ٓٔ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٕٔخ بغجاد تاري
 .ٕٕ( سػرة دمحم ، اآلية ٙٔٔ)
؛ ابغ خمكاف ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٔ؛ابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ٕٖ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجادٚٔٔ)

 .٘ٗ/ٜٕ؛السدي، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ٜٖٓ-ٖٛٓ/٘، وؼيات االعياف 
؛ ابغ خمكاف ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٔ؛ابغ الجػزي ، صفة الرفػة  ٕٖ/ٖٔتاريخ بغجاد(الخصيب البغجادي، ٛٔٔ)

 .ٜٖٓ-ٖٛٓ/٘، وؼيات االعياف 
(أبػ خالج ، مغ أىالي زبالة مغ أصحاب اإلماـ الكاضع ) عميو الدالـ ( . لمسديج يشطخ ، الصػسي ٜٔٔ)

 . ٖٚٗ، رجاؿ الصػسي 
خوؼ بصخيق مكة مغ الكػفة . يشطخ ، (ُزبالة : وقخية عامخة بيغ واقرة والثعمبية وىي مشدؿ معٕٓٔ)

 . ٜٕٔ/  ٖياقػت الحسػي ، معجع البمجاف  
 . ٖٖٓ( الحسيخي، قخب االسشاد ٕٔٔ)
؛ الشرخ هللا والعػاد ،  ٖٔ/ٖ؛ األربمي، كذف الغسة ٚٗٗ/ٔ(  لمسديج يشطخ : الكميشي ، الكافي ٕٕٔ)

 .ٖٓعمييسا الدالـ في البرخة  ا الشجاة اإلماماف الكاضع والخضاسفيشت
؛ ابغ خمكاف ، وؼيات  ٜٖٖ/ٔ، ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٜٕ/ٖٔ(البغجادي، تاريخ بغجادٖٕٔ)

 ٕٓٚ/ٙ؛الحىبي، سيخ اعالـ الشبالءٗٗ/ٜٕ؛ السدي ، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ٜٖٓ/٘االعياف
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 ؛ اليافعي، مخاة  ٕٖٓ/ٓٔ؛ابغ حجخ العدقالني ، تيحيب التيحيب  ٕٕٕ/ٔ؛ العبخ في خبخ مغ غبخ 
؛ابغ ٕٔٔ/ٕابغ تغخي بخدي، الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ والقاىخة ؛ٖٙٓ/ٔالجشاف وعبخة اليقطاف 

 . ٖٗٓ/ٔالعساد الحشبمي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب
 . ٕٛ/ ٔالرجوؽ ، عيػف أخبار الخضا)عميو الدالـ(  (ٕٗٔ)
؛ الرجوؽ، عيػف اخبار الخضا)عمية ٖٖٖ( ابػ الفخج االصفياني، مقاتل الصالبييغ ٕ٘ٔ)

؛ ابغ الرباغ، الفرػؿ السيسة ٜٕٔ؛الفتاؿ الشيدابػري، روضة الػاعطيغ ٕٛ/ٔالدالـ(
 .   ٕٙٔ/  ٜ؛مجسػعة مؤلفيغ ، أعالـ اليجاية ، ٕٜ٘/ٕ
ىاروف الخشيج  ، ابغ ععشي العباس، وىػ قائج مغ أمخاء ب عيدى بغ جعفخ بغ السشرػر العباسي(ٕٙٔ)

/ ٘؛ الدركمي، األعالـٛ٘ٔ/ ٔٔالخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ،ولي أمارة البرخة. لمسديج يشطخ،
ٕٔٓ. 

؛ أبغ شيخ  ٕٓٗ؛ السفيج ، اإلرشاد /  ٖٛ/  ٔ(الرجوؽ ، عيػف أخبار الخضا)عميو الدالـ( ٕٚٔ)
 .   ٕٕٔػ  ٕٕٓ/  ٛٗاألنػار  ؛ السجمدي ، بحار ٖٚٗ/ ٖأشػب ، مشاقب اؿ ابي شالب 

 .ٕٛ/ٔ؛ الرجوؽ، عيػف اخبار الخضا)عمية الدالـ(ٖٖٖ(ابػ الفخج االصفياني، مقاتل الصالبييغ ٕٛٔ)
؛ أبغ  ٕٕٗ؛ الصػسي ، األمالي  ٛٛ-ٛٚ/  ٔ(الرجوؽ ، عيػف أخبار الخضا)عميو الدالـ( ، ٜٕٔ)

 .ٖٛٗ/  ٖشيخ أشػب ، مشاقب اؿ ابي شالب ، 
(عبج هللا بغ مالظ الخداعي كاف مذخفا عمى دار الخشيج وصاحب شخشتو، بيشو وبيغ البخامكة ٖٓٔ)

عجاوة شجيجة، وكاف الخشيج حدغ الخأي ؼيو، وكانػا يغخونو بو حّتى قالػا ال بّج مغ نكبتو فقاؿ ما كشت 
/ ٖالمع، ؛ مدكػيو، تجارب اٖٕٛ/ ٖألنكبو ولكّشي أبعجه عشكع .يشطخ: السدعػدي، مخوج الحىب، 

٘ٗٔ- ٕ٘ٗ .  
؛ ابغ العساد ٖٙٓ/ٔ؛اليافعي، مخأة الجشاف وعبخه اليقطافٜٖٓ/٘(ابغ خمكاف ، وؼيات االعيافٖٔٔ)

 ) وروى انو رأى في السشاـ حديشًا (.ٖٗٓ/ ٔالحشبمي ، شحرات الحىب في اخبار مغ ذىب
؛ السجمدي ،  ٖٕٗ؛ الصػسي ، األمالي  ٛٛ/ ٔ(الرجوؽ ، عيػف أخبار الخضا)عميو الدالـ( ٕٖٔ)
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 . ٕٕٓػ  ٜٕٔ/ ٛٗبحار األنػار 
وقج شاع ذكخ اإلماـ  مػسى بغ جعفخ)عميو الدالـ( وانتذخت فزائمو ومأثخه في بغجاد ، ضاؽ  (ٖٖٔ)

ىاروف الخشيج مغ ذلظ ذرعًا ، وخاؼ مشو فاعتقمو ثانيًة فأودعو ىحه السخة في بيت الفزل بغ يحيى 
؛الفتاؿ الشيدابػري ٕٓٗ/ٕ؛ السفيج ، اإلرشاد  ٖٖ٘ييغ األصفياني ، مقاتل الصالب البخمكي يشطخ:

 ٖ؛ اإلربمي ، كذف الغسة ٖٛٗ/ ٖ؛ أبغ شيخ أشػب ، مشاقب اؿ ابي شالب  ٜٕٔ،روضة الػاعطيغ 
 .٘ٙٔ/  ٜ؛ مجسػعة مؤلفيغ ، أعالـ اليجاية  ٕٔ/ 
دي، تيحيب ؛ الس ٜٖٖ/ٔ؛  ابغ الجػزي ، صفة الرفػة ٖٖ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد ٖٗٔ)

 . ٖٕٚ/ٙ؛ الحىبي، سيخ أعالـ الشبالء  ٔ٘-ٓ٘/ٜٕالكساؿ في أسساء الخجاؿ
 . ٖٓٔ/٘( ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ٖ٘ٔ)
؛ ٘ٓٔ/ ٔ؛ أبغ الجػزي ، صفة الرفػة ،  ٖٖ،  ٖٔ(يشطخ: الخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد ، ٖٙٔ)

؛ والعبخ في  ٕٗٚ/ٙ اعالـ الشبالء ؛ الحىبي ، سيخ ٔ٘/ٜٕالسدي، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ 
؛ ابغ  ٖ٘ٓ/ٔاليافعي، مخأة الجشاف وعبخة اليقطاف  ؛ ٕٕٓ/ٗ؛ ميداف االعتجاؿ ٕٕٕ/ ٔخبخ مغ غبخ 

؛ الرجفي ،  ٖٖٓػ  ٕٖٓ/  ٓٔ، تيحيب التيحيب أبغ حجخ العدقالني   ٕٗ/ٚحجخ ، لداف السيداف 
 /ٔ؛ الكميشي ، الكافي  ٕٚٗ/ٙالخسل والسمػؾ  الصبخي ، تاريخ . وانطخ كحلظ:ٖٕ/ٓٔالػؼيات الػافي ب

أبغ األثيخ ، الكامل  ؛ٖٚٗ/ٖمشاقب اؿ ابي شالب ابغ شيخ اشػب، ؛ ٕ٘ٔ/ٕ؛ السفيج ، اإلرشاد  ٙٛٗ
          .ٚٗ، تاج السػاليج ، الصبخسي ؛ٖ٘ٗافعي ، مصالب الدؤوؿ أبغ شمحة الذ ؛ ٗٙ/ ٙفي التاريخ 

 .ٖٓٔ/٘؛ ابغ خمكاف، وؼيات االعياف، ٕٖ/ٖٔ، (الخصيب البغجادي، تاريخ بغجادٖٚٔ)
 .ٖٓٔ/٘؛ ابغ خمكاف، وؼيات االعياف، ٕٖ/ٖٔ(الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد، ٖٛٔ)
( الذػنيد: الحبة الدػداءكانت قجيسًا تعخؼ بسقبخة الذػنيدي الرغيخ والسقبخة التي وراء التػثة ٜٖٔ)

احج مشيسا الذػنيدي فجفغ كل واحج مشيسا في تعخؼ بسقبخة الذػنيدي الكبيخ وكاف أخػاف يقاؿ لكل و 
إحجى ىاتيغ السقبختيغ وندبت السقبخة إلييسا، وتدسى مقابخ قخير ، يشطخ)الخصيب البغجادي ، تاريخ 

؛   ٕ٘/ٔ؛ الفيخوز ابادي ، القامػس السحيطٕٖٙ/٘؛ ابغ مشطػر ، لداف العخب   ٕٖ/  ٖٔبغجاد ، 
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 ( .ٔٛ/ٛالدبيجي ، تاج العخوس 
؛ السدي، تيحيب ٖٓٔ/٘؛ابغ خمكاف ، وؼيات االعياف ٕٖ/ ٖٔ(الخصيب البغجادي ، تاريخ بغجاد  ٓٗٔ)

    ٔ٘/ٜٕالكساؿ في اسساء الخجاؿ
؛ ٖٔ؛ الصػسي، الغيبةٕٕٗ/ٕ؛ السفيج، االرشاد ٖٖٙ(ابػ الفخج االصفياني، مقاتل الصالبييغ ٔٗٔ)

 .ٕ٘ٚالئسة االثشي عذخ ؛ الكشعاني، السػاقف الدياسية لٕٚ/ٖاألربمي ، كذف الغسة 
 .ٖٓٔ/٘( وؼيات االعياف ٕٗٔ)
؛ ؛ السفيج ،  ٖ٘٘/ٖ؛ السدعػدي ، مخوج الحىبٗٔٗ/ٕ( يشطخ:اليعقػبي ، تاريخ اليعقػبيٖٗٔ)

؛  ٖٗ-ٖٖ/ٕ؛  الصبخسي ، إعالـ الػرى ٕٚٔ؛ الفتاؿ الشيدابػري ، روضة الػاعطيغٕٕٗ/ٕاإلرشاد 
؛ ابغ الرباغ ،  ٔٗٗ/ٖمشاقب اؿ ابي شالب ؛ ابغ شيخ اشػب ،ٔٛ/ٙالصػسي ، تيحيب االحكاـ 

 .  ٜ٘٘-ٜٗ٘/ٕالفرػؿ السيسة

 

 قائمة املصادر واملراجع  

  القخاف الكخيع 

 اواًل: السرادر األولية : 

  ـ ( .ٜٕٓٔىػ/ ٙٓٙابغ األثيخ ، مجج الجيغ أبي الدعادات السبارؾ ) ت 
محسػد دمحم الصشاحي الشياية في غخيب الحجيث واألثخ ،تحقيق : شاىخ أحسج الداوي ،  -1

 ش . ٖٗٙٔايخاف ، -قع  -،مؤسدة إسساعيمياف لمصباعة والشذخ والتػزيع  ٗط
   ـ (.ٖٜٕٔىػ / ٖٜٙاألربمي ، أبي الحدغ عمي بغ عيدى بغ أبي الفتح ) ت 
 ـ. ٜ٘ٛٔ - ٘ٓٗٔبيخوت ، -، دار األضػاء ٕكذف الغسة في معخفة األئسة،ط -2
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  ـ(.ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالعديد االنجلدي )تالبكخي ، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج 
 ،ٖع ،تحقيق وضبط: مرصفى الدقا ، طمعجع ما استعجع مغ اسساء البالد والسػاض -3

 ـ( .ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔبيخوت )  -عالع الكتب 
 ـ(. ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛ، أبػ السحاسغ جساؿ الجيغ بغ يػسف األتابكي )تابغ تغخي بخدي 
دتاتدػماس وشخكاه ،وزارة الثقافة الشجػـ الداىخة في ممػؾ مرخ والقاىخة ،مصابع ك -4

 ـ .ٖٜٙٔالسؤسدة السرخية العامة  -واالرشاد القػمي 
  ابغ الجػزي ،أبػ الفخج جساؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم البكخي البغجادي

 ـ(. ٕٓٓٔىػ/ ٜٚ٘)ت
 .ىػٖ٘٘ٔجر آباد الجكغ ، اليشج ػ ، دائخة السعارؼ العثسانية ػ بحي ٔصفة الرفػة ، ط -5
 ـ ( . ٖٜٛىػ/ ٕٖٚابي حاتع الخازي ، عبجالخحسغ بغ عمي بغ حاتع ) ت  ابغ 
دار إحياء التخاث  ، مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية ،اليشج،ٔالجخح والتعجيل، ط -6

 ( .ٕٜ٘ٔىػ /ٖٔٚٔالعخبي بيخوت ) 
 ـ(ٕ٘ٙٔىػ / ٗٙٙتع الذامي ) ت  أبغ حاتع العاممي ، جساؿ الجيغ يػسف بغ حا. 
: مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة الشاشخ مشاقب األئسة المياميع، يالجر الشطيع ف -7

 لجساعة السجرسيغ بقع السذخفة.
 الجيغ بغ الفزل بغ أحسج بغ عمي ، شياب ابغ حجخ العدقالني

  .ـ(ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ)ت
 ـ (ٜٔٚٔىػ/ٜٖٓٔ، مؤسدة االعمسي لمصباعة والشذخ،  بيخوت )ٕلداف السيداف، ط -8



 صورة اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( يف كتب الرتاجم )دراسة تارخيية(

       م.د. اياد صاحل عاصي محداوي                                                                        

                                                                

 (0202 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٗ٘ٔ 

                                                                                                                                                                 

، دار الكتب العمسية ٕقيق : مرصفى عبج القادر عصا ،طتقخيب التيحيب ،دراسة وتح -9
 ـ(.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔبيخوت ) –
 ـ(. ٜٗٛٔىػ/ ٗٓٗٔ،)ٔبيخوت ،ط –تيحيب التيحيب ، دار الفكخ  -11
  : ـ (.ٙٙ٘ٔىػ / ٜٗٚأبغ حجخ الييتسي ، شياب الجيغ أحسج ) ت 

الرػاعق السحخقة في الخد عمى أىل البجع والدنجقة ،خخج أحاديثو وعمق حػاشيو  -11
 ـ .   ٜ٘ٙٔ - ٖ٘ٛٔ،ٕوقجـ لو : عبج الػىاب عبج المصيف ،ط

  : ـ (.ٖٙٓٔىػ / ٙ٘ٗأبغ حـد ، أبي دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج األنجلدي ) ت 
  -عمسية ، دار الكتب الٔجسيخة أنداب العخب ،تحقيق : لجشة مغ العمساء،ط -12

 ـ( .ٖٜٛٔ - ٖٓٗٔبيخوت،) 
   ـ ( .ٕٜٔىػ / ٖٓٓالحسيخي ، أبي العباس عبج هللا بغ جعفخ القسي ) ت 

 ،قع -، ميخ ٔ)ع( إلحياء التخاث ،طقخب االسشاد، تحقيق : مؤسدة آؿ البيت  -13
 (ـٔٚٔٔىػ/ ٚٙ٘دي )ت: ىػ. أبغ الخذاب، أبي دمحم عبج هللا بغ نرخ البغجأٖٗٔ

الشاشخ: مكتب آية هللا  : الديج محسػد السخعذي ،بإىتساـ ،ئسةتاريخ مػاليج األ -14
 ىػ. ٙٓٗٔقع،  –العطسى السخعذي الشجفي 

 ىػ( .ٖٖٗالخريبي  ، أبػ عبج هللا الحديغ بغ حسجوف ) ت 
-ٔٔٗٔبيخوت -مؤسدة البالغ لمصباعة والشذخ والتػزيع  ،ٗط ،اليجاية الكبخى  -15

 ـ . ٜٜٔٔ
 ـ( ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗالخصيب البغجادي ، أبػ بكخ أحسج بغ عمي )ت 
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، دار الكتب ٔمرصفى عبج القادر عصا ،ط :دراسة تحقيق ، تاريخ بغجاد  -16
 . ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔبيخوت  –العمسية 

 ـ(. ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابغ خمكاف : أبػ العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ)ت 
 بيخوت –تحقيق: احداف عباس، دار الثقافة  شاء الدماف،وؼيات األعياف وأنباء أب -17
  ـ( .ٗ٘ٛىػ/ ٕٓٗالبرخي ) ت ابغ خياط ، ابػ عسخ خميفة العرفخي 

 –شبقات خميفة ابغ خياط ، تحقيق : الجكتػر سييل زكار ، دار الفكخ  -18
 ـ( .ٖٜٜٔىػ/  ٗٔٗٔبيخوت)

 ـ( .ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ أبي عبج هللا بغ أحسج بغ عثساف )ت 
 ـ.ٜٔٙٔفي خبخ مغ غبخ ، تحقيق:فؤاد سيج ، مؤسدة الكػيت، العبخ -19
 بيخوت . –تحكخة الحفاظ ، دار احياء التخث العخبي  -21
سيخة أعالـ الشبالء، اشخاؼ وتخخيج : شعيب االرنؤوط، تحقيق: عمي ابػ زيج،  -21

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔبيخوت  -، مؤسدة الخسالة  ٜط
 ،بيخوت –، دار السعخفة ٔلبجاري ،طميداف االعتجاؿ ،تحقيق: عمي دمحم ا  -22
 ـ(.ٖٜٙٔىػ/ٕٖٛٔ)
  ـ(. ٕٛٙٔىػ /  ٙٙٙالخازي ، دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر ) ت 

، دار الكتب العمسية ٔمختار الرحاح ، ضبط وترحيح: احسج شسذ الجيغ ،ط -23
 ـ(.  ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔبيخوت ، –
 (ىػ/ ٕ٘ٓٔتالدبيجي ، محب الجيغ أبي الؽيس الديج دمحم مختزى الحديشي الػاسصي

 ـ(. ٜٔٚٔ
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بيخوت  –تاج العخوس في جػاىخ القامػس ، تحقيق : عمي شيخي ، دار الفكخ  -24
 ـ(. ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ)
  ت  بغ فخغمي بغ عبج هللا البغجادي )سبط أبغ الجػزي ، شسذ الجيغ أبػ السطفخ

 ـ ( ٕٙ٘ٔىػ / ٗ٘ٙ
قع  -تحكخة الخػاص مغ األمة بحكخ خرائز األئسة ، نذخ الذخيف الخضي  -25
 ىػ .ٛٔٗٔ،
 ـ(.ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ، أبػ عبج هللا دمحم بغ سعيج البرخي)ت 

 ـ .ٜٚ٘ٔبيخوت ،  -الصبقات الكبخى ،)د.ط(، دار صادر  -26
 ـ(٘ٙٓٔىػ/ٛ٘ٗابغ سيجه، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل )ت 

 بيخوت. –السكتب التجاري لمتػزيع والشذخ  السخرز : -27
 ىػ( .ٛٛ٘ابغ شيخ اشػب ، ابػ جعفخ دمحم بغ عمي ) ت 

مشاقب آؿ أبي شالب، تحقيق : ترحيح وشخح ومقابمة : لجشة مغ أساتحة الشجف  -28
 ـ .   ٜٙ٘ٔ - ٖٙٚٔالشجف األشخؼ،  -األشخؼ ، الحيجرية 

 ىػ( . ٘٘ٛابغ الرباغ ، عمي بغ دمحم بغ احسج السالكي ) ت 
 –، سخور ٔالفرػؿ السيسة في معخفة األئسة تحقيق : سامي الغخيخي، ط -29

 ىػ. ٕٕٗٔبيخوت،
 ىػ( .ٖٔٛالرجوؽ ، ابػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ بابػيو القسي ) ت 

عيػف أخبار الخضا ) ع ( تحقيق : ترحيح وتعميق وتقجيع : الذيخ حديغ  -31
 ـ. ٜٗٛٔ - ٗٓٗٔبيخوت ، -األعمسي ،مصابع مؤسدة األعمسي 
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 ـ(.ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفجي ، صالح الجيغ خميل بغ أيبظ )ت 
، دار ٔشاء : احسج األرناؤوط ، تخكي مرصفى ، طالػافي بالػؼيات ، تحقيق واعت -31

 ـ(ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔبيخوت ) –احياء التخاث العخبي 
 ىػ( .ٛٗ٘الصبخسي ، ابػ عمي بغ الفزل بغ الحدغ ) ت 

، ٔإعالـ الػرى بأعالـ اليجى ،تحقيق : مؤسدة آؿ البيت )ع( إلحياء التخاث ط -32
 ىػ. ٚٔٗٔقع ، -ستارة 

االحتجاج ،تحقيق : تعميق ومالحطات: الديج دمحم باقخ الخخساف دار الشعساف  -33
 ـ .   ٜٙٙٔ - ٖٙٛٔالشجف األشخؼ -لمصباعة والشذخ 

  ،أوائل القخف الخامذ اليجخي (.أبي جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ رستع )الصبخي الذيعي 
مخكد  ،ٔمؤسدة البعثة ،ط -دالئل االمامة تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية  -34

 ىػ.ٖٔٗٔقع ، -الصباعة والشذخ في مؤسدة البعثة
   ـ ( .ٕٗ٘ٔىػ / ٕ٘ٙأبغ شمحة الذافعي ، كساؿ الجيغ دمحم ) ت 

،  ٔمصالب الدؤوؿ في مشاقب آؿ الخسػؿ ، تحقيق :ماجج بغ أحسج العصية ، ط -35
 ىػ .ٕٓٗٔنذخ مؤسدة أـ القخى ، بيخوت ػ 

 ػ( .ىٓٙٗالصػسي ، ابػ جعفخ بغ دمحم بغ الحدغ ) ت 
، دار الثقافة ٔمؤسدة البعثة ،ط -األمالي، تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية  -36

 . ٗٔٗٔقع،  –لمصباعة والشذخ والتػزيع 
، ٖتيحيب األحكاـ ،تحقيق : تحقيق وتعميق : الديج حدغ السػسػي الخخساف،ط -37

 ش. ٖٗٙٔشيخاف، –خػرشيج 
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ة الشذخ اإلسالمي مؤسد ٔرجاؿ الصػسي، تحقيق :جػاد القيػمي اإلصفياني، ط -38
 ىػ.  ٘ٔٗٔالتابعة لجساعة السجرسيغ بقع السذخفة

 ـ(.٘ٚٔٔىػ/ ٔٚ٘ابغ عداكخ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا الذافعي)ت 
بيخوت  –، دار الفكخ ٔتاريخ مجيشة دمذق، دراسة وتحقيق : عمي شيخي ،ط  -39
 ـ( . ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔ)
 ـ (.ٕٚٗٔىػ / ٕٛٛشي ) ت  أبغ عشبة ، جساؿ الجيغ أحسج بغ عمي الحدي 

صالب في أنداب آؿ أبي شالب تحقيق: ترحيح: دمحم حدغ آؿ عسجة ال -41
 .ـ ٜٔٙٔ -ٖٓٛٔالشجف األشخؼ،  -ة ، مشذػرات السصبعة الحيجريٕط ،الصالقاني

   ـ (.ٗٔٔٔىػ / ٛٓ٘الفتاؿ الشيدابػري ، دمحم الفتاؿ ) ت 
ديج حدغ الخخساف ، روضة الػاعطيغ تحقيق و تقجيع : الديج دمحم ميجي ال -41

 قع . -مشذػرات الذخيف الخضي 
 ـ(.ٜٙٙىػ/ٖٙ٘األصفياني ، عمي بغ الحديغ )ت أبػ الفخج 

الشجف  –، السكتبة الحيجرية ٕمقاتل الصالبيغ ،تقجيع واشخاؼ :كاضع السطفخ ، ط -42
 ـ.ٜ٘ٙٔىػ/ٖ٘ٛٔاالشخؼ   

  ـ ( .ٕٜٓىػ/ ٜٕٓابغ الفؿيو , أبػ بكخ احسج بغ دمحم اليسجاني ) ت 
 ـ ( .ٜٛٛٔ –مخترخ كتاب البمجاف , دار إحياء التخاث العخبي ) بيخوت  -43
 ( ٙٔٗٔىػ/ٚٔٛالفيخوز آبادي ، أبػالحديغ دمحم الجيغ دمحم بغ يعقػب .)ـ 

 ـ( . ٕٜ٘ٔىػ/ ٖٔٚٔالعمع بيخوت ) –القامػس السحيط ،  دار   -44
 ىػ( .ٜٕٖالكميشي ، ابػ جعفخ دمحم بغ يعقػب )ت 
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 -، حيجري ٘ط عمي أكبخ الغفاري، :ميق: ترحيح وتعتحقيق الكافي، -45
 ش .ٖٖٙٔشيخاف،

 ىػ( .ٗٙٚالكتبي ، ابغ شاكخ ) ت 
، ٔفػات الػؼيات ، تحقيق : عمي دمحم بغ يعػض هللا/عادؿ أحسج عبج السػجػد،ط -46

 ـ. ٕٓٓٓبيخوت، –دار الكتب العمسية 
  ـ(،ٕٓٓٔىػ/ٔٔٗالكخماني، حسيج الجيغ أحسج بغ عبج هللا اإلسساعيمي )ت 

،بيخوت، مشذػرات ٔح في إثبات اإلمامة، تحقيق: مرصفى غالب، طالسرابي -47
 ـ(. ٜٜٙٔىػ/ٜٖٛٔحسج) 

 ـ(.ٛ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالساوردي، ابػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب البرخي )ت 
 بيخوت  .                       –االحكاـ الدمصانية والػاليات الجيشية ، دار الفكخ  -48
 ( ٔٔٔٔالسجمدي ، دمحم باقخ . ) ىػ 

يع حار االنػار الجامعة لجرر اخبار االئسة االشيار ، ب -49 تحقيق: الديج إبخـا
 ـ ( .ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔبيخوت )  -دمحم الباقخ البيبػي ، مؤسدة الػفاء السيشاجي و

 ىػ( .ٕٗٚالسدي ، جساؿ الجيغ أبي الحجاج يػسف ) ت 
تيحيب الكساؿ، تحقيق : تحقيق وضبط وتعميق : الجكتػر بذار عػاد معخوؼ  -51
 ـ . ٜ٘ٛٔ - ٙٓٗٔبيخوت ،  -، مؤسدة الخسالة ٗط،
 (.ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗالسدعػدي ، أبػ الحدغ عمي بغ الحديغ بغ عمي ) ت 

مخوج الحىب ومعادف الجػىخ ،دققو ووضع فيارسو وضبصيا : يػسف داغخ  -51
 ـ(. ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔقع ،) -، مشذػرات دار اليجخةٕاميغ ، ط
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 ىػ( .ٕٔٗمدكػية ، ابػ عمي احسج بغ دمحم ) ت 
، مصابع دار سخوش ٕ: الجكتػر أبػ القاسع امامي ،طتجارب األمع، تحقيق -52

 ـ . ٕٔٓٓ -ؽ  ٕٕٗٔ -ش  ٜٖٚٔلمشاشخ، 
 ـ( .ٕٕٓٔىػ/ ٖٔٗالسفيج ، دمحم بغ دمحم بغ الشعساف ) ت 

، دار السفيج لمصباعة ٕ: مؤسدة آؿ البيت )ع( لتحقيق التخاث ،طاإلرشاد، تحقيق -53
 ـ . ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔبيخوت،  –والشذخ والتػزيع 

يع األنراري، طأوائل السقاال -54 بيخوت، دار  ،ٕت، تحقيق: ابخـا
 ـ(.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔالسفيج)

، مؤسدة الشذخ اإلسالمي ٕتحقيق : مؤسدة الشذخ اإلسالمي،ط السقشعة ، -55
 .  ٓٔٗٔالتابعة لجساعة السجرسيغ بقع السذخفة 

 ـ(.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ)بيخوت، دار السفيج،  ،ٕ، طاألمامية اعتقاداتترحيح  -56
 مكـخ بغ عمي األفخيقي السرخي   ، أبي الفزل دمحم بغابغ مشطػر

 ـ(. ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚت)
 ىػ( .٘ٓٗٔقع ) -لداف العخب ، ادب الحػزة   -57
  الشجاشي ، أبػ العباس أحسج بغ عمي بغ أحسج بغ العباس األسجي الكػفي ) ت

 ـ ( ٛ٘ٓٔىػ / ٓ٘ٗ
، نذخ مؤسدة  ٘يق :الديج مػسى الذبيخي الدنجاني ، طرجاؿ الشجاشي ، تحق -58

 ىػ (.ٙٔٗٔالشذخ اإلسالمي ، قع ) 
 ( .ٗابي نرخ ، سيل بغ عبج هللا بغ داود البخاري ) مغ اعالـ ؽ 
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سخ الدمدمة العمػية، تحقيق : تقجيع وتعميق : الديج دمحم صادؽ بحخ العمػـ  -59
 . ش ٖٔٚٔ - ٖٔٗٔايخاف، –، انتذارات شخيف الخضي ٔ،ط

 ـ( .ٖٙٙٔىػ/ٛٙٚاليافعي ، أبػ دمحم عبج هللا بغ أسعج بغ عمي اليسشي السكي )ت 
مخآة الجشاف وعبخة اليقطاف في معخفة حػادث الدماف ، وضع حػاشو : خميل  -61

 ـ.ٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔبيخوت ، –، دار الكتب العمسية ٔالسشرػر، ط
  ـ( .ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ)تياقػت الحسػي ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا 

 ـ(.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔبيخوت ، ) –معجع البمجاف ، دار احياء التخاث العخبي  -61
 ـ( .ٜٚٛىػ/ٕٗٛاليعقػبي ، أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ وىب بغ واضح )ت 

 بيخوت .  -تاريخ اليعقػبي ، دار صادر  -62

 ثانيًا : المخاجع الحجيثة:

 ىػ ( .ٖٔٚٔاألميغ ، محدغ ) ت 
 -تحقيق وتخخيج : حدغ األميغ ،دار التعارؼ لمسصبػعات أعياف الذيعة،  -63

 لبشاف. –بيخوت 
   ـ (. ٚٛٙٔىػ / ٚٓٔٔالبحخاني ، ىاشع بغ سميساف الحديشي ) ت 

مجيشة معاجد األئسة األثشي عذخ ودالئل الحجج عمى البذخ ، تحقيق فارس  -64
 ىػ .٘ٔٗٔ، نذخ مؤسدة السعارؼ اإلسالمية ، قع ػ  ٔحدػف كخيع ، ط

 يع  الحاج  حدغ ، حديغ إبخـا
 ـ. ٕٓٓٓ، دار السختزى ، بيخوت ػ ٔـ الكاضع)ع( مديخة عمػية مدتسخة، طاإلما -65
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  الحيجري، كساؿ 
 عمع اإلماـ بحػث في حؿيقة ومخاتب عمع األئسة السعرػميغ )د.ط(،)د.ت(. -66
  ،داود، نبيمة عبج السشعع 

 ـ(.ٜٛٙٔىػ/ ٖٛٛٔ، بغجاد، مصبعة األرشاد،)األماميةنذأه الذيعة  -67
 . الدركمي ، خيخ الجيغ 

 ـ (.ٜٓٛٔ) بيخوت ، -، دار العمع لمسالييغ ٘ط االعالـ ، -68
 ىػ( .٘ٛٓٔالصخيحي ، فخخ الجيغ ) ت 

 ش . ٕٖٙٔايخاف،  –چاپخانوء شخاوت  ٕمجسع البحخيغ، ط،  -69
  القخشي ، باقخ شخيف 

، نذخ  ٔحياة اإلماـ مػسى بغ جعفخ)ع( ، تحقيق ميجي باقخ القخشي ، ط -71
 ـ .ٕٛٓٓلجار ، قع ػ ميخد

  يع  القشجوزي الحشفي ، سميساف بغ إبخـا
، دار ٔيشابيع السػدة لحوي القخبى ،تحقيق : سيج عمي جساؿ أشخؼ الحديشي،ط -71

 ىػ. ٙٔٗٔاألسػة لمصباعة والشذخ ،
  مجسػعة مؤلفيغ 

، السجسع العمسي ألىل  ٖأعالـ اليجاية ػ اإلماـ مػسى بغ جعفخ الكاضع)ع( ، ط -72
 ىػ .ٕٚٗٔقع ػ البيت)ع( ، 

 . ميخاف ، دمحم بيػمي 
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، قع ػ مخكد الغجيخ لمجراسات اإلسالمية ، نذخٕاإلمامة وأىل البيت)ع(، ط -73
 ـ ٜٜ٘ٔ

 ،انترار . الشرخ هللا جػاد/ العػاد 
، دار الكفيل ٕسفيشتا الشجاة االماماف الكاضع والخضا عمييع الدالـ في البرخة، ط -74

 ـ.ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔكخبالء ، –
 ىػ( .ٕٖٓٔديغ بغ دمحم تقي ) تالشػري ، الح 

، مؤسدة ٔمدتجرؾ الػسائل تحقيق : مؤسدة آؿ البيت )ع( إلحياء التخاث ،ط -75
 ـ .ٜٚٛٔ - ٛٓٗٔبيخوت، –التخاث  آؿ البيت )ع( إلحياء


