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«ما ضاع ح ّق وراءه مطالب»
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االهداء
اىل سيدان وموالان
العباس بن علي بن أيب طالب
انصر احلسني الشهيد
هندي هذا اجلهد املتواضع
علّنا أن نكون من املناصرين
لشيعتهم (عليهم السالم)
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد واله الطيبني الطاهرين وصحبهم امليامني.
مل يتمتع أتباع أهل البيت عليهم الس ـ ـ ـ ـ ــالم ابألمن وأالمان واهلدوء واالس ـ ـ ـ ـ ــتارار على مر التاريخ ،وما أن خرجوا من
طاغ حىت جاء آخر وأضاف اىل سجل املآسي واملظامل صفحة جديدة وأرقاماً اُخرى ،ويف عصران احلديث
مظلمة وجور ٍ
ظهرت حركات وتيارات أذاقت املسـ ـ ـ ــلمني وامليمنني الويالت ،وخصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً أتباع أهل البيت عليهم السـ ـ ـ ــالم وجعلتهم
يعيشــون يف موامة من املآســي وســلســلة من املظامل والبالا ....وال من انص ـر وال من معني ،وكأن التأريخ محل الاســاوة
والغلظة عليهم على طول صفحاته السوماء.
واالْنكى من ذلك أن تلكم اجلرائم واملآسي ُُتحى من ذاكرة األمة وامليرخني وتذوب حرارهتا على مر الزمان وتطاول
االام ...بل تصـ ـ ــب جزءاً ال ينفك من الواقع املفرومل على املسـ ـ ــلمني وامليمنني ،وأذا ما ظهرت إلتفاتة كرمية من أحد
املطالبني والثائرين برفع املظامل عنهم وأرجاع احلاوق ،تعالت االصـ ـ ـ ـوات من الظاملني واجلالمين وأنزلوا العاوابت وص ـ ـ ــبوا
جام غضبهم عليه ،ال لشيء سوى أنه طالب ابحلق وأرام أن يرفع بعض الضيم عن املسلمني.
إن الظاملني ال يرتكوننا حىت وإن أخلدان للس ـ ـ ـ ـ ــكون ومل نعرتمل على ابطلهم أو ظلمهم .فأن الس ـ ـ ـ ـ ــكوت عن الظامل
والرضى ابلضيم ال مينع سياط اجلالم أن ترتامف وتتواىل علينا .ومن جانب آخر فان هللا تعاىل ال يرضى لعبامه
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ابلسكوت عن احلق وقبول الضيم ،فاد توع ّد سبحانه أولئك ابلعااب .وعلى هذه كانت سرية االنبياء واألولياء عليهم
السالم ،فأهنم مل يرضوا ابلذل ومل يتصفوا ابجلنب واخلنوع ،بل كانت صيحات احلق تعلو مائماً من حناجرهم الطاهرة.
وعليه فالبد من وض ـ ـ ــع ح ّد هلذه املآس ـ ـ ــي واملظامل ،وناوم هلل تعاىل يف نص ـ ـ ــرة احلق والدفاع عن املظلومني ،وأماء ما
َ ُ َ َُ ُ َ
علينا من الواجبات يف اجلهام ونص ـ ــرة الدين ،وين نعيف بكنة الية الش ـ ـريفة يف قوله تعاىل َو َما لك ْم ال تقاتِلون
َ َ ُّ َ ذ
ّ
ين َ
اَّل َ
آمنُوا إِن
ِِف َس ِب
الل س ــورة النس ــاء ،الية  ،75وقد وعدان هللا تعاىل ابلنص ــر والفوق يف قوله تعاىل يا أيها ِ
يل ِ
ِ
ذ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ُ
تَ ُ ُ
ك ْم سورة حممد صلّى هللا عليه وآله ،الية .7
نُصوا الل ينُصكم ويثبت أقدام
ومن هذا وذاك كانت أنطالقة هذا العمل املبارك الذي ين بص ـ ـ ـ ــدمه ،واجلهد املتواض ـ ـ ـ ــع يف الس ـ ـ ـ ــعي إلعامة بعض
النصــاب اىل حده وإرجاع ٍ
جزء من احلق اىل أهله ،ولرســم بعض معامل الطريق يف الدفاع عن الايم واحلاوق ،ومنع الظامل
واجلاين عن النيل من مادس ـ ـ ـ ــاتنا وكرامة امتنا أكثر مما فعل ،ويف هذا الطريق البد من العمل على اجيام حالة املس ـ ـ ـ ــا ة
الش ـ ــعبية ض ـ ــمن حركة عُاالئية هامفة اىل إجيام الطوق املنيع والااعدة اجلماهريية الواعية ملنع الظامل عن التمامي يف غيّه
وإيااف املتجاوق عند ح ّده.
لاد أنربت ثلة من امليمنني يف مس ـ ــرية « كوان للظامل خص ـ ــماً وللمظلوم عوانً» لوض ـ ــع االس ـ ــم العلمية الص ـ ــحيحة
السبل وأجنع الطرق الشرعية والاانونية للدفاع عن مادسات اإلسالم واملسلمني روحية كانت
واملمنهجة إلختيار أفضل ُ
حل بنا وأبهلنا ومادس ـ ـ ـ ــاتنا على
أو مامية ،ورمع الباطل وأهله من التمامي يف العدوان على االمة ،ورفع احلية الذي ٌ
مدى الارون املاضية ،وهي ُحبلى
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قل نظريها يف أتريخ البشرية.
بعشرات بل مبئآت من املآسي واجلرائم و األعتداءات اليت ّ
إن هذا العمل املبارك والذي نضع لُبنات بنائه األوىل ،يفتار اىل رفد علمي من الباحثني واخلرباء ،ومعم قضائي من
احلاوقيني والاضــاة ،ومحاية مــاملة من اهري اُمتنا اإلســالمية ،وكلنا أمل وثاة أبن االحرار والشــرفاء وأصــحاب العاول
النرية سيياقروننا يف هذا املضمار ،ويُسا ون معنا ابلكلمة الطيبة واخلربة املهنية والوثياة احليوية واالْمارة الكرمية يف جمال
خدماتنا ومسريتنا الشائكة.
وهللا تعاىل من وراء الاصد
املركز الواثئقي للدفاع عن املقدسات اإلسالمية
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بسم هللا الرمحن الرحيم
إ ّن الصـراع الدائر بني احلق والباطل قائم منذ أن خلق هللا تعاىل آمم (على نبينا وآله وعليه السـالم) ،وماقال مسـتمراً
ما مام هنالك منهجان وســري،ن ،وســيســتمر هذا الص ـراع حىت اذن هللا تعاىل أبنتصــار احلق على الباطل ،حيث يُورث
سبحانه األرمل لعبامه الصاحلني.
يدون للبشـ ـرية الس ــعامة
ولكل طرف يف الصـ ـراع قامته ورجاله الذين يدافعون عن منهجهم ووجومهم ،فأتباع احلق يُر ُ
ولإلنسانية الاسط واخلري ،أما أهل الباطل ورموقه فال يفكرون اال يف مصاحلهم واهوائهم الطائشة ،وميارسون مىت انواع
مر الدهور.
الظلم والزيغ ،فلم يسلم احلرث والنسل من جورهم وفسامهم على ّ
وللحق ومــهامة للتأريخ فأن املســلمني الســائرين على خط والية علي واوالمه الطيبني عليهم الســالم منذ بزوغ فجر
اإلسالم الساطع وعلى طول التاريخ مل يكونوا يوماً ما مصدر قلق او تفرقة لألمة اإلسالمية ،فضالً من أن يكونوا منبع
حرب وعدوان على غريهم .ومل مينحوا على مدى س ــريهتم الطويلة س ــوى الرمحة والعفو واالحس ــان اىل بب البش ــر سـ ـواء
أكانوا مس ـ ــلمني أم كفارا ،بل مل يض ـ ــعوا العراقيل ومل يص ـ ــنعوا الدمار وال ُتنٌوا الش ـ ــر للغري ،فضـ ـ ـالً عن قرع بذوره ونش ـ ــر
َ َ َ ْ َ َْ َ ذ
ْح ًة للْ َعالَم َ
ال َر ْ َ
ي
مسومه ،ســائرين على هن الرســول االمني صـلّى هللا عليه وآله الذي نطق به التنزيل وما أرسلناك ِإ
ِ
ِ
ً
أال رْحة للعاملي سورة االنبياء ،الية .107
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فهو الرحيم ابمته والشفيق عليهم وكانت سريته هامية اىل اخلري والسعامة ،وسار على هنجه أهل بيته واوالمه من بعده،
فهم أئمة اهلدى ومصابي الدجى عليهم السالم.
وقد ســجل التاريخ صــفحات مشــرقة لســرية هذا النو االكرم واهل بيته (صــلوات هللا وســالمه عليهم أ عني) ،تلوح
فيها الكثري من اات اخلري والرمحة والعفو واالحسـ ـ ـ ــان للمسـ ـ ـ ــلمني ولغريهم ،وهذا ما جعل أفئدة من الناس هتوي اليهم
وامـ ـ ـ ــتاقت النفوس اىل لاائهم واجنذبت الالوب حملاسـ ـ ـ ــن اخالقهم ،وحارت النفوس بعلو طبائعهم ،فأهتدت بنهجهم،
واقتدت هبداهم يو احلق والسالم (.)1
ويف املاابل مل يربح االعداء واحلاقدون واملعاندون لصــاحب الرســالة واهل بيته اهلداة عليهم الســالم من نشــر احلروب
والدمار وترويع اإلنس ـ ــان واالفس ـ ــام يف األرمل ،واذاقة املس ـ ــلمني انواع العذاب وص ـ ــنوف البالء ،وقد قرعوا بذور الف
واملكائد يف عاملنا اإلســالمي على مر العصــور ،وكانوا مصــدراً للشــر والبغي والدمار ،فض ـالً من توجيه ســهامهم صــوب
رموا اجلميل وخري اإلسـ ــالم والرسـ ــالة ابالسـ ــاءة والعدوان ،وكل إانء
الرسـ ــالة وناائها ومسو صـ ــاحبها ورموقها ،وهبذا فاد ٌ
ابلذي فيه ينض (.)2
إن احدى تلك االسـ ــاءات وبواطن الشـ ــر ومكائد السـ ــوء اليت قرعها أعداء الدين من الص ـ ــليو احلاقد والص ـ ــهيوين
املتآمر يف جس ـ ـ ـ ــد االمة اإلس ـ ـ ـ ــالمية ويف قلبها النابض كانت مذهب الوهابية املتغطرس ـ ـ ـ ــة يف جند ،والبهائية يف مـ ـ ـ ـ ـرياق
والا ــاماني ــة يف اهلن ــد وغريه ــا كثري ،ومل تكن الوه ــابي ــة هي الوحي ــدة من نوعه ــا ب ــل ك ــان الارار اعط ــاء يثرب لليهوم
واالسكندرية للمسيحيني ويزم للزراممت الباريسيني والعمارة للصابئة وكرمانشاه للذين ييهلون االمام علياً عليه السالم،
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واملوصل لالقيدية واخللي للهندوس وطرابلم للدروق وارمل الشام للعلويني ومساط للخوارج ،مث معم كل هذه الفئات
ابملال والس ـ ـ ـ ــالح وتوس ـ ـ ـ ــيع رقعة نفوذهم على ما جبوارها ،وكل ذلك لتفكيك االمة الواحدة والدين الواحد .وقد افامل
الدكتور وهيم طالب حممد يف كتابه" أتريخ احلجاق الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي" ،عن خبائث واالعيب االس ـ ـ ــتعمار ابالمة اإلس ـ ـ ــالمية
واوطاهنا املنكوبة(.)3
وقد قام االمر وابالً وسوءاً حينما غزت جيوش العدو الصليو الصهيوين مناطق اإلسالم واملسلمني على حني غرة،
وحكام املســلمني مناســمون على انفســهم ،غارقون ابمللذات ومنغمســون ابلرذائل ،وســياط اجلوع واحلرمان تلف ظهور
الض ــعفاء واملس ــاكني ،والاتل والتشـ ـريد يفتك االحرار ،فكانت الفرص ــة س ــاية ليفعل اولئك االجانب كل حرام ومنكر
ويتماموا ابلسـ ـ ــوء واحلاد مباال يوصـ ـ ــة ،ويف املاابل وعلى نفم الرويّة فعل هيالء املبتدعون البغاة من الوهابية والبهائية
والبابية والاامانية وغريهم من املتمرمين على قيم الدين ،فمارسـوا كل ضــاللة وبدعة ،وانتهكوا حرمات هللا تعاىل ابلاتل
والسلب والسو(.)4
ويف حبثنا هذا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف نتطرق اىل أحدى هذه الفرق الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة واليت طاملا أ رت الرعب والدمار وأهلكت احلرث
والنسـ ــل يف ربوع وطننا اإلسـ ــالمي ،على اسـ ــاس أراجية وأابطيل وعاائد ما أنزل هللا هبا من سـ ــلطان ....إهنا الوهابية
الشوهاء(.)5
وموضوع الوهابية ،هذه البدعة الطارئة وجرثومة الفسام والتمرم على قيم الفطرة ،موضوع مائك وعميق فاد اعتمد
مبتدعوه على ٍ
مبان ترتبط ابلارون الس ـ ــاباة ،بل لتص ـ ــل اىل عص ـ ــور اإلس ـ ــالم األوىل ،إذ أخذت األسـ ـ ـرائيليات وعاائد
الكفر والشرك تدخل يف مناه املسلمني وعلومهم ،وظهرت مرائ من
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العلمــاء او من يـ ّدعون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بني احلني والخر يتبنّون تلــك األفكــار ،ويفتون على اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس تلــك العاــائــد وامليول
واالهواء(.)6
وبناءاً على ذلك ،فاد قسمنّا ُمتبنيات هذه الفئة الضالة ومرتكزاهتا اىل ثالثة حماور.
فاحملور األول :يتعلق ابلعاائد واألفكار هلذه الفئة اخلارجة عن الدين فهي مع ضحالة فكرها وسخافة آرائها ،وتفاهة
هب الرجال من اهل العلم والوعي ومن تلة املذاهب والفرق للرم على بدعها املخالفة ملفاهيم
موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعاهتا ،فاد ّ
رموا على الوهابية هم من علماء احلنابلة
وقيم اإلس ـ ـ ـ ـ ــالم وتكذيب أحدوثتها وفض ـ ـ ـ ـ ـ حاائاها .بل ان كثرياً من الذين ٌ
وفاهائها والذين ت ّدعي الوهابية االنتماء اليهم .فهذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان بن عبد الوهاب احلنبلي النجدي ،وهو األ
األكرب حملمد بن عبد الوهاب ،رم على اخيه يف كتابه"الصواعق االهلية يف الرم على الوهابية" ( ،)7وكذلك أفرم العالمة
أبو حامد مرقوق وهو من كبار علماء مكة املكرمة يف كتابه" التوسـ ـ ـ ـ ـ ــل ابلنو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله وجهالة الوهابيني"
حيث ع رموم أكثر من أربعني فايه وعامل معاصــر إلبن عبد الوهاب عليه ،ورمبا يُغنينا االســتاذ علي عبد هللا حممد يف
كتابه" معجم امليلفات اإلس ـ ــالمية يف الرم على الوهابية" ( )8عن البحث يف هذا املض ـ ــمار .اما كتاب" منه الرم ـ ــام
ملن ارام السدام" لفايه عصره االمام كامة الغطاء( ،)9فلم يرتك للوهابيني وابن عبد الوهاب منفذاً للخروج من مأقق
احلجة الدامغة والدليل الااطع والربهان الثاقب ،وهلذا نرتك التفصـ ــيل يف هذا املوضـ ــوع للاارح الكرب حىت يتابع بنفسـ ــه
صمت آذان الوهابيني ،وأسكتت أفواههم.
ما كتبه العلماء يف الرم على الوهابية ،وقد أبلوا فيه بالءاً حسناًّ ،
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أما احملور الثاين :فهو يتعلق ابلنه الس ــياس ــي واملمارس ــات األمارية والعالقات اخلارجية هلذه الزمرة الوهابية الس ــلفية،
وكذلك فلس ــنا مهتمني هبذا اجلانب ،فإهنا مع س ــذاجة خطاهبا الس ــياس ــي و جيٌة شركاهتا ،وانكش ــاف امرها وعمالتها
للكافرين وخبث سـريرهتا ،فاد تصــدت اعات من الســاســة والاامة واالحزاب لفضـ ممارســاهتا والكشــة عن مواعي
أتسيسها ،وتعرية ططاهتا املعامية لألسالم وحماوالهتا يف ُتزيق الصة اإلسالمي والعريب وتادميهما لامة سائغة ألعداء
اإلسـ ـ ـ ــالم من الصـ ـ ـ ــليبية والصـ ـ ـ ــهيونية ( )10فان الباحثني وامليرخني مل يليا جهداً يف كشـ ـ ـ ــة اللثام عن الوجه احلاياي
للوهابية السلفية وتعريتها ،حىت ابت من الواض لدى الااصي والداين ،ان نظام الوهابية وآل سعوم ،ما ا االّ ربيبتني
للصـ ــليبية والصـ ــهيونية ( ،)11واليت طاملا حاولت االجهزة الدعائية الوهابية ،مبختلة الوسـ ــائل االعالمية لسـ ــرته وابعام
الااري الكرب كتاب " الوهابية يف صــورهتا احلاياية" لالســتاذ صــائب
الشــبهة .وللمزيد من املعلومات ،انتخبنا لك ،ايها
ْ
عبد احلميد ( ،)12وكتاب " الوهابية فكراً وممارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ حممد عومل اخلطيب ( ،)13لتاة على احلاياة
بنفسك.
ويباى أخرياً احملور الثالث فهو يبحث موضــوعاً مهماً للغاية ،يتمثل ابجلانب اجلنائي واالجرامي هلذه الفئة الضــالة،
نعب بذلك أن نرص ــد وندرس ويلل ونكش ــة حاائق جرائم الوهابية وآل س ــعوم ،وجنااهتم اليت اقرتفوها حبق اإلس ــالم
واملس ـ ــلمني يف منطاتنا اإلس ـ ــالمية ،حيث لاوقت حد التص ـ ــور والبيان ،فالاتل مبئات االلوف واالس ـ ــر والس ـ ــو لنس ـ ــاء
املس ـ ــلمني واوالمهم الحد له ،انهيك عن النهب والسـ ـ ـرقة ،حىت ض ـ ــجت الدنيا لش ـ ــرورهم وتداعت الدول والش ـ ــعوب
للوقوف امام جنااهتم ( )14ويف هذا الس ـ ــياق مل ؤجل ميرخوا الوهابية يف ذكر جرائم قومهم ،حبق املس ـ ــلمني االمنني،
بل يعتربوهنا مدعاة
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لألفتخار واجملد ،فكان عنوان كتاب املير الوهايب االهم الشـيخ عثمان بن بشـر احلنبلي النجدي ابسـم" عنوان اجملد يف
أتريخ جند" ( )15ومواليك ،لكن من منطلق الااء اللوم على الخرين ،حيث يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمم العرش السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعومي
الكولونيل سـ ــانت جون فيليو ،وقد أمعى لنفسـ ــه أسـ ــم عبد هللا فلييو للتمويه على حاياته اليهومية ،يف كتابه" اربعون
عاماً يف اجلزبرة العربية" .قسماً مهماً من تلك اجلرائم البشعة والعنيفة حبق املسلمني (.)16
ان الذي ميٌز هذه الفئة الض ـ ـ ـ ــالة عن مثيالهتا من املذاهب املس ـ ـ ـ ــتحدثة األخرى ،هو لاوقها حدوم الفكر والعاائد
لتنزل اىل س ــوح الاتال والغزو والنهب والس ــلب والدمار ،مس ــتحلة بذلك مماء املس ــلمني وامواهلم وأعراض ــهم .وأوجبت
جهام الذين هم ليس ـ ـوا على مـ ــاكلتهم من املسـ ــلمني ابعتبارهم مشـ ــركني ،حىت اعتربت مكة املكرمة واملدينة املنورة قوراً
وهبتاانً أهنما مار حرب ومرك .وجيب قتال اهلها واستحالل حرمتها (.)17
وكان لزاماً علينا من ابب إظهار احلاائق والوقائع التالية ،وين بصدم ،مرح أعظم فاجعة أملت ابملسلمني وامليمنني،
ّ
يف عص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران احلديث ،وكان ابكورة ومفتاح لكل اجلرائم األخرى اليت حدثت يف العراق واحلجاق ،وفيها اُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيحت
أهتز
حرمات هللا تعاىل على األرمل ،وانتهكت قداس ـ ــة الرس ـ ــالة والرس ـ ــول وأهل بيته عليهم الس ـ ــالم يف األرمل ...لاد ّ
وعجت املالئكة واألنم واجلن بص ـ ــنوف البكاء والعويل ،لفداحة اجلرائم
العرش اإلهلي ،واض ـ ــطربت الس ـ ــماء واألرملّ ،
اليت اقرتفتها أيدي أمد اخللق كفراً وعتواً وعداوة للرسول وآل الرسول عليهم السالم.
فكان من الواجب علينا ،وين نعيف مفرمات تلك اجلرائم ،أن نش ـ ــرح  -للاارح الكرب  -عن أص ـ ــل وفص ـ ــل ممن
اقرتفوا هذه الذنوب العظام ،وارتكبوا هذه اجلسـ ـ ــارات الفجيعة ،ضـ ـ ــد حمال مهبط الوحي واملالئكة ،وبيوت أذن هللا أن
ترفع ويذكر فيها امسه.
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ومن هذا املنطلق ،وجدان من الالقم علمياً أن نضع  -الاارح الكرب  -ولو بصورة موجزة ،يف صورة بعض مفرمات
البحث املتعلاة ابلوهابية الس ــلفية وارض ــهم جند ،وم ــرح ص ــورة مب ّسـ ـطة عن ،رؤها منذ العص ــور األولية املاارنة لألقوام
البائدة ،حىت بزوع مشم اإلس ــالم ،وما بعدها من الارون ،لنص ــل إىل يومنا هذا ...جاهدين أن نغطّي تلة اجلوانب
املوضــوعية اليت تكشــة عن أتثريات املكان والبيئة يف ســلوك وأهواء وطبائع اإلنســان ،ويلق فيه أحاســيم وســلوكيات
تتناس ـ ــب وتلك البيئة .وعلى الطرف الخر ،لاد ركزان على ذكر أهم امليثرات االجتماعية والس ـ ــلوكية لألمم واجملتمعات
املختلفة اليت عام ـ ــت يف جند ،وكان هلا األثر األكرب يف توليد ونو النمط املعيش ـ ــي واألخالقي والس ـ ــلوكي العام ،لابائل
وأعراب جند.
وعليه فاد ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمت األجزاء الثالث األوىل من هذه اجملموعة ،طرح الاض ـ ـ ـ ـ ـ ــاا األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،على طاولة البحث
والتمحيص علّها تكون ذا فائدة ملن أرام أن يعرف مدى عمق ايراف هذه الفئة اليت ت ّدعي االنتسـ ـ ــاب إىل اإلسـ ـ ــالم،
أو االنتماء إليه ،وهي بعيدة بُعد املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقني عنه ،مث معرفة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب الكامنة ،والدوافع الذاتية لتابل أفكاراً جهنمية
ميطانية ،من مأهنا خلق العناصر الدافعة إلرتكاب مثل هذه اجلرائم.!...
وكان مليلنا وبوصــلة أفكاران منســجمة مع الات الكرمية واألحاميث الش ـريفة ،نســتلهم منها العرب واملعارف ،ونربط
نبوات النو الكرب صـ ـلّى هللا عليه وآله ،حول ص ــفات وأعمال
املاض ــي ابحلاض ــر ،ونس ــتارأ األحداث والشـ ـواهد ،على ّ
وخصائص هذه اجملتمعات النجدية ،واليت ولدت الوهابية السلفية من رمحها ،ونشأت يف كنفها ،وترعرعت يف أجوائها.
وبدافع احلرص على األمانة العلمية واملسيولية الشرعية ...ولدفع الشك ابلياني يف كل كلمة ناوهلا ،أو اهتام نوجهه
إىل ميو الوهابية وقامة آل سعوم يف أفكارهم ومعتاداهتم وأعماهلم وسريهتم ،فاد حصران  -كل احلرص  -على
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ســرم املراجع واملصــامر من منابعها األصــيلة اليت كتبوها أو قالوها أو فعلوها ،مث من أصــدقائهم واملدافعني عنهم ،ومن مث
ننتال إىل عموم العلماء واملفكرين ،وقد اعتمدان ابلدرجة األوىل ،على الش ـ ـ ــرعة الواس ـ ـ ــعة من أبناء العامة وأهل الس ـ ـ ــنّة
يسمي نفسه هبا  -وابتعدان عن مصامر أبناء الطائفة احل ّاة ومراجعها العلمية ،شسباً
واجلماعة  -كما علو لبعضهم أن ّ
على الاارح الكرب ،من س ـ ـ ـ ــوء الظن الذي قد يس ـ ـ ـ ــاوره ،مع هذا الكم اهلائل واملخية من احلاائق والوقائع اليت طرأت
على ،ريخ املسلمني الذي أصابته سهام التحرية والتضليل والتزوير.
واحلق ناول إننا حاولنا جاهدين إهناء الكتابة يف هذا املوضــوع س ـريعاً ...لتادميه للاارح الكرب يف أقرب فرصــة...
ولكن احلاائق واملفاجآت كانت تتفجر من كل حدب وص ـ ـ ـ ــوب متتابعة لتأخذ مكاهنا على ص ـ ـ ـ ــفحات هذا الكتاب،
وكان ذلك سبباً يف أتخر إكماله واُتامه إىل هذا الوقت.
وها إننا إذ عادان العزم على التوقة ولو إىل حني ...للمسـ ــارعة يف نشـ ــر هذا الكتاب ،فحذفنا أجزاءاً من فصـ ــول
اجمللــد األول تتعلّق ابلوهــابيــة ومولتهــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوميــة ،لتكون معـاً شــت العنــاوين التــاليــة التعرية اببن عبــدالوهــاب ،بــدع
وعاائد ابن عبدالوهاب ،الوهابية وم ـ ـ ــرعنة احلكم ،هدم الاباب وقارة األطياب ،أس ـ ـ ــر النس ـ ـ ــاء واألطفال ،آل س ـ ـ ــعوم
واليهوم والنصارى ،الوهابية واملستشرقون ،الوهابية واحل  ،الوهابية واإلرهاب ،وأخرياً الوهابية والسلة الصاحل ،من أهم
فصول اجلزئني الثاين والثالث.
ونعد  -الاارح  -ابملواصـ ــلة يف يع احلاائق والوقائع املتعلاة هبذه الفئة الضـ ــالة املضـ ــلة والداعية إىل ال ُفرقة والعداء
بني املسلمني ما وجدان إليه سبيال ،وسنا ّدمها للاارح العزيز تباعاً إبذن هللا تعاىل.
املؤلف
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فهارس املق ّدمة:
 -1الس ـ ـ ــرية النبوية برواية أهل البيت عليهم الس ـ ـ ــالم ،العالمة الش ـ ـ ــيخ علي الكوراين العامليا حياة النو وأهل بيته
عليهم السالم ،خنبة من العلماء االعالما مناقب آل ايب طالب عليهم السالم ،البن مهر آموب.
 -2مع الوهابني يف خططهم وعاائدهم ،العالمة الش ــيخ جعفر س ــبحاينا اسـ ـرار الس ــياس ــة ،ص ــحائة س ــوماء من
أتريخ االنكليز يف بالمان ،االســتاذ فكري اابضــةا الالمذهبية اخطر بدعة هتدم الش ـريعة اإلســالمية ،الدكتور (الشــهيد)
حممد سعيد رمضان البوطيا الصليبة سيفآ وحرب ،الدكتور كامل سعاف.
 -3أتريخ احلجاق السياسي ( 1925 - 1916م) ،املير الدكتور وهيم طالب حممدا
املذاهب املس ــتحدثة يف اإلس ــالم احلديث ،جمموعة من الباحثني ،وقائع الندوة اليت اقيمت يف ابريما بتأريخ - 3
 / 4آذار  1997 /ما أعمدة االستعمار ،االستاذ خريي محام.
 -4قيام العرش السـعومي ،انصـر الفرجا الوهابية جذورها التأرؤية ،وموافاها من املسـلمني ،حسـني ابو علي اخلريا
الوهابية ومذكرات مس ـ ــرت فز ،الرت ة العربية ،س ـ ــامي قاس ـ ــم أميا أتريخ الوهابيني ،العايد أيوب ص ـ ــربي الرومي قائد
الاوات البحرية العثمانية.
 -5حبوث يف امللل والنحل ،العالمة الشـيخ جعفر سـبحاينا االوراق البغدامية يف اجلواابت النجدية ،الشـيخ ابراهيم
الراوي البغدامي الرفاعي ،امني الطريفة الرفاعية ببغداما فتنة الوهابية ،من كتاب الفتوحات اإلس ـ ــالمية ،العالمة الس ـ ــيّد
أمحد قيب محالن.
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 -6الوهابية نش ـ ـ ــأة مش ـ ـ ــبوهة وحركة ايراف ،عبد الواحد س ـ ـ ــعيد احملموما مباحث يف مهمة اقمة العال الس ـ ـ ــلفي،
الدكتور عبد احلكيم الفيتوريا كشة االرتياب يف اتباع ابن عبد الوهاب ،العالمة السيد حمسن االمني العامليا الفة
الوهابيون للاران والسنة ،الشيخ عمر عبد السالم.
 -7الصـ ـ ـواعق االهلية يف الرم على الوهابية ،الش ـ ــيخ س ـ ــليمان بن عبد الوهابا التوس ـ ــل ابلنو صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله
وابلص ـ ــاحلني وجهالة الوهابيني ،العالمة الش ـ ــيخ ابو حامد مرقوق الش ـ ــاميا علماء املس ـ ــلمني وجهلة الوهابيني ،العالمة
الشيخ رسول عبد الرقاق العال.
 -8معجم ما ألفه علماء االمة اإلسـالمية للرم على خرافات الدعوة الوهابية ،السـيد عبدهللا حممدعليا منهاج اهل
احلق واالتباع يف الفة اهل اجلهل واالبتداع ،العالمة الشيخ سليمان بن مسحان.
 -9منه الرم ـ ـ ــام ملن ارام الس ـ ـ ــدام ،العالمة الش ـ ـ ــيخ جعفر كام ـ ـ ــة الغطاءا الفجر الص ـ ـ ــامق يف الرم على الفرقة
الوهابية املارقة ،العالمة الشيخ يل صدقي الزهاوي.
 -10اس ـرار الس ــياس ــة ،ص ــحائة س ــوماء من أتريخ االنكليز يف بالمان ،االس ــتاذ فكري اابض ــةا كفى ثاافة طائفية
ومثافون طائفيون ،االستاذ امريم هاينا اإلسالم السعومي املمسو  ،االستاذ السيد طالب اخلرسان.
 -11يهوم اجلزيرة العربية حسن كاظم العامليا ال سعوم من أين واىل اين ،حممد صخرا الوهابية فرقة للتفريق بني
املس ــلمني ،حامد ابراهيم عبد هللاا العالقات االمريكية ،الس ــعومية ،حممد يثربا مور االس ــرة الس ــعومية يف اقامة الدولة
االسرائيلية ،محامة امام.
 -12الوهابية يف صورهتا احلاياة ،االستاذ صائب عبد احلميدا اإلسالم والوثنية السعومية ،فهد الاحطاين.
 -13الوهابية فكراً وممارس ـ ـ ـ ـ ــة ،الدكتور حممد عومل اخلطيبا املس ـ ـ ـ ـ ــألة احلجاقية ،يوس ـ ـ ـ ـ ــة كمال حنانةا الوهابية
السلفية افكارها االساسية وجذورها التأرؤية ،حسن بن علي السااف.
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 -14آل ســعوم ،مراســة يف أتريخ الدولة الســعومية ،الرحالة النمســاوي موســيل الويما ص ـراع االمراء ،ابراهيم عبد
العزيز عبد الغبا مملكة الفضائ  ،عبد الرمحن انصر الشمراين.
 -15عنوان اجملد يف أتريخ جند ،املير الوهايب عثمان بن بشر النجدي احلنبليا ،ريخ جند املسمى روضة األفكار
واالفهام ملر،م حال االمام وتعدام غزوات ذوي اإلسالم ،الشيخ حسني بن غنام.
 -16أربعون عامآ يف الربية (اجلزيرة) العربية ،هاري سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت جون (عبدهللا) فيليوا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحات من أتريخ اجلزيرة
العربية احلديث ،الدكتور حممد عومل اخلطيب.
 -17جالل احلق يف كش ــة احوال ام ـرار اخللق ،الش ــيخ ابراهيم حلمي الاامري االس ــكندريا الوهابية وجرائمها،
سامي قاسم امني املليجي.
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احلقيقة األوىل :حياة جند ...األرض واإلنسان
الم ـ ـ ـ ـ ـ ــك ان اجلزيرة العربية كانت اكثر مناطق العامل العريب واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي يلفاً وأتخراً من النواحي العلمية والفكرية
واالقتصامية واألجتماعية ،وان كانت مرجات اجلهل والتخلة يتلة بني مناطاها بشكل واض وحمسوس(.)1
وابال ال ميكن تاســيم اجلزيرة العربية حســب قول االصــمعي اىل طم مناطق اســاســية هي احلجاق واليمن وهتامة
وعرومل والاسم االكرب هو من نصيب جند( .)2فاحلجاق هي عبارة عن ارمل طاهرة تظهر على مكل سلسلة اجلبال
ومسيت حجاقاً الهنا احلاجز او
الغربية واليت ُتتد من اليمن حىت تتصـ ــل ابلشـ ــام ،وفيها تاع املدينة املنورة ومكة املكرمةُ ،
الفاص ــل بني هتامة وجند( ،)3واما هتامة فهي املنطاة املنخفض ــة من الناحية الغربية واجلنوبية من احلجاق ،واليمن اس ــفل
من هتامة ،اما العرومل فهي تطلق على ما ميتد من اليمامة اىل البحرين ،ويباى الاس ـ ـ ـ ــم االكرب وهو ما ياع يف وس ـ ـ ـ ــط
اجلزيرة ،يكون من نصيب جند ،الواقعة يف اجلهة الشرقية للحجاق(.)4
ان لفظ جند يعب يف اللغة ما ارتفع من األرمل ،وهي تشــمل الناحية املرتفعة بني احلجاق والعراق ( ،)5وهبذا تعرف
جند بكوهنا هض ـ ـ ــبة كبرية جداً تاع يف وس ـ ـ ــط م ـ ـ ــبه جزيرة العرب ،وُتتد من املرتفعات الغربية للحجاق غرابً حىت نطاق
الدهناء الرملي مرقاً ،ومن صحاري النفوذ الكبري مشاالً حىت

23

حضـ ـ ــرموت جنوابً .وتتدرج يف االيدار يو الشـ ـ ــرق ،فيبلغ متوسـ ـ ــط ارتفاعها يف الغرب يو  1200مرتاً عن مسـ ـ ــتوى
س ـ ــط البحر ،يف حني يص ـ ــب متوس ـ ــط ارتفاعها يف الش ـ ــرق اقل من  600مرتاً عند التاائها ابلدهناء ( ،)6ومن اهم
جباهلا مشر واهلضـ ـ ــبات يف الاسـ ـ ــم الغريب وجبال طويق يف الاسـ ـ ــم الشـ ـ ــرقي ،وبناءاً على ما تادم فان جند ُتثل حاياة
جغرافية على األرمل لتكون منطاة مفصولة ومعزولة ُتاماً عن ابقي اقسام اجلزيرة العربية(.)7
ويشــغل الربع اخلاح حســبما جاء يف نشــرة املســاحة اجليولوجية ،ربع مســاحة مــبه جزيرة العرب ،ويُعد اكرب صــحراء
رملية متصلة يف العامل ،اذ تبلغ مساحتها اكثر من  600000كيلومرتاً مربع ،ويبلغ اقصى طوله حواح 1200كيلومرتاً،
وعرضه اىل  640كيلومرتاً ،وتتوقع مساحتها لتشمل السعومية ،االمارات ،عمان واليمن ( ،)8لكن ( )%80من هذه
الصحراء (العجيبة) تكون ضمن حدوم ما يُسمى ابلدولة (السعومية) حالياً (.)9
وتكون جند هي تلك الصــحراء الااســية الااحلة الوعرة ذات اجلو املناخي احلام واليت يصــفها الدكتور قكرا قورمــن
رئيم قسم التأريخ يف جامعة مرمرة يف تركيا ( ،)10باوله تتميز جغرافية جند أبمد الظروف قساوة على وجه األرمل.
ويف مثل هذه الصـ ـ ــحاري املرتامية تكام تكون الزراعة معدومة بشـ ـ ــكل عام وترتكز يف مناطق متباعدة ،كما تال جماري
االهنار وينابيعها بشــكل كبري ،وتظهر بعض الواحات املنتشــرة هنا وهناك عند ســفوح اجلبال على أطراف اليمن وعســري
وحضــرموت وعمان ،واليت تكثر فيها املراعي وتربية املوامــي ( ،)11ويســجل التاريخ ان اعراب جند يســتهجنون الزراعة
واحلرث ويع ّدوهنما من املشـ ـ ــاغل اليت يُعاب عليها الرجال ( ،)12وان احلرفة العامة العراب جند هي الرعي وتربية االبل
واملاعز ،بعد ظاهرة الغزو(.)13
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هذا ابالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة اىل ان منطاة جند مل تكن على طرق خطوط حركة التجارة او قوافل احلجي  ،فرتتزق منها وينمو
اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــامها وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــتار حياهتا .ومل تكن كذلك مدهنا ومدائنها من مراكز الفكر والعلم ( ،)14ومل تول الدولة العثمانية
ابعتبارها احلاكم املطلق ،وال الواح ملنطاة مكة املكرمة او املدينة املنورة اية ا ية ملنطاة جند ،فكانت جزءاً مهمالً من
جمموع مناطق مبه جزيرة العرب انذاك (.)15
لذا كانت اجلزيرة العربية عموما ومنطاة جند بشكل خاص تعيف اعلى مرجات التخلة وااليطاط وانعدام املدنية
والس ــاوط العجيب يف احلياة االجتماعية والدينية واالخالقية والعلمية ،ليم ابلنس ــبة جلرياهنا فحس ــب ،بل ملناطق كثرية
من العامل ،كما ياول الدكتور عبد الرمحن عبد الرحيم يف كتابه"الدولة السعومية األوىل"( ،)16وهي بذلك يلق االجواء
املناســبة لالْقطاع ،وكان رئيم الابيلة هو الذي يتصــرف يف االنســان واألرمل وفق ميوله ومصــاحله ،وال تايده اية حدوم
وال أعراف ( ،)17اما نظام الرق فاد كان منتشـ ـ ـراً فيها بش ـ ــكل ؤالة كل تعاليم اإلس ـ ــالم وأبس ـ ــط حاوق االنس ـ ــان
(.)18
وكانت االحوال السياسية يف اقليم جند يسومها الفوضى واالضطراابت ،فاد كانت ماسمة اىل عدم من الكياانت
الس ــياس ــية املتفرقة ،ال تدرك حىت ما حوهلا من تغريات س ــياس ــية ومينية ،كما تاوله ملكة بكر الطيار يف كتاهبا "التطور
االقتصـ ـ ـ ـ ــامي واالجتماعي للمملكة العربية السـ ـ ـ ـ ــعومية"( .)19واجملتمع النجدي كان يف ذلك الوقت جمتمعاً قبلياً ياوم
على أس ـ ــاس الاوة وحدها يف س ـ ــبيل االس ـ ــتيالء على الس ـ ــلطة والرقق والثراء ( .)20والبد ان تكون من تداعيات هذا
التش ـ ـ ــتت الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي وعدم انتظام امور الناس ،هو تعميق حالة الفوض ـ ـ ــى واالض ـ ـ ــطراابت والتالبات بني تلك الابائل
وصراعها املستمر فيما بينها ومن مث
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خلق االجواء املنــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة لظهور حركــات متطرفــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهجنــة وظــاملــة ،كمــا هو احلــال مع ابن عبــد الوهــاب وحركتــه
املنكوسة(.)21
وإذا ما مقانا يف احلالة الثاافية العامة للمجمتع النجدي نرى ان االمية واجلهل قد مدت أذرعها اىل كل مكان من
حل،
هذه املنطاة ،فالتخلة العلمي على ام ـ ـ ــده ومراكزه الدينية ض ـ ـ ــعيفة قليلة او معدومة ،وألن اكثر الناس هم بدو ُر ّ
فرتى ظهور العوق واحلرمان العلمي امد من احلرمان االقتصامي (.)22
ومل تكن الابائل يف مأمن من غزو جرياهنا واخذ ما عندها وقتل رجاهلا وســو نســائها وذراريها ،وهذا طبعاً مما ييمي
اىل التخلة الثاايف واالقتصامي والسياسي واالجتماعي (.)23
لديدا
لذلك نرى ان األعرايب يعيف حياة خش ــنة وص ــعبة ويف اثر هذه الروح املس ــيطرة عليه ،باي هو هو ،ال يريد ً
تطويرا ،وبايت حياته ال تعرف معابة وال ضـ ـ ـ ــحكا ،جفاء يف جفاء .يتامص طبيعة البيئة اليت يعايشـ ـ ـ ــها( ،)24ال
وال ً
ييثر فيه علم ،وإن تعلم مــيئا باي طبعه قاســياً ،وذلك لتأثري طبيعة املنطاة يف ســاكنيها حيواان كان ذلك أو نبا .،على
العكم من الناس الذين يس ــكنون الس ــهل فان طباعهم تكون س ــهلة ،وأخالقهم يغلب عليها اهلدوء والس ــكينة ،لذلك
جاء يف احلديث النبوي الشـ ـ ـرية ،الذي يرويه ابن عباس عن النو صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله قال " من س ـ ــكن البامية جفا
ومن تبع الصـ ـ ــيد غفل ومن أتى السـ ـ ــلطان افت " ( ،)25وكما أن لطبيعة املنطاة اجلغرافية أتثريا على مناخها ومرجات
حرارهتا ،وابلتاح فس ـ ـ ــوف يكون للمنا التأثري الواض ـ ـ ـ ايض ـ ـ ـاً على س ـ ـ ــاكنيها واُانس ـ ـ ــها ،الذين يتاثرون بطبائع املنطاة
وخص ــائص ــها ،حلكم التأثري ابجملاورة ،فاد جاء يف احلديث قوله صـ ـلّى هللا عليه وآله " أال إن الاس ــوة وغلظ الالوب يف
الف ّدامين حيث يطلع قرن الشيطان يف ربيعة ومضر" ( .)26والف ّدامون هم
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الذين يشتغلون ابملوامي ورعاية اإلبل ،والفديد كثرة أصواهتم وكالمهم مع اإلبل واملوامي يف الرعي وتربيتها (.)27
عن أيب هريرة أن األقرع بن حابم التميمي (وهو من أهاح جند) ،رأى النو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله يُابّل احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
واحلســني عليهما الســالم ،فاســتنكر ذلك وقال إن ح عشــرة من الولد ما قبلت واحدا ،فاال صـلّى هللا عليه وآله "من
ال يَرحم ال يُرحم" ( ،)28إلهنم ال يفعلون ذلك لاساوة قلوهبم ومناعة اخالقهم.
ومما أمتاق هبا أهل جند أيضـاً هو اننا نرى ان ســوق الدجل والســحر والشــعوذة على امــده حىت يصــفه مير الوهابية
الشـيخ حسـني الغنام باوله وكثر االعتاام يف االمـجار واالحجار ....والتربك هبا والنذر اليها واالسـتعانة ابجلن والذب
ووضـ ـ ـ ــع الطعام هلم ( ،)29اما احلالة الثاافية والدينية فاد كان يسـ ـ ـ ــومها اجلهل والضـ ـ ـ ــاللة مما جعل تلك املنطاة مرتعاً
خص ـ ــباً لكثري من البدع واخلزعبالت ( ،)30وله نص آخر ياول فيه واص ـ ــفاً اهله وقومه وهو الذي أم ـ ــهر كل س ـ ــالح
وتصدى بكل ما أويت من قوة للدفاع عن ابن عبد الوهاب ومذهبه الضال ،لكن احلق ظهر من بني ثناا كالمه فياول
كان أكثر اهل جند قد أرتكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا يف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ،وأرتدوا اىل اجلاهلية األوىل ،وأنطفأ نور اهلدى ،لغلبة اجلهل عليهم،
وأس ـ ـ ـ ــتعالء ذوي االهواء والض ـ ـ ـ ــالل ،فنبذوا كتاب هللا تعاىل وراء ظهورهم ،وأتبعوا ما وجدوا عليه آابءهم من الض ـ ـ ـ ــاللة
(.)31
كان اهل جند على غاية من اجلهالة والضــاللة والفار والعالة واحلرمان ،وفيهم من أضــاع الصــالة ومنع الزكاة ومــرب
املســكرات وفعلوا اللواط واملســاحاة مما هو معروف مشـهور فيهم وغري ذلك من الفواحف واملنكرات اليت ال شصــى وال
تستاصى ( ،)32وهم اغلظ كفراً ونفاقاً وأمد اعراضاً عن

27

الدين ،مع ما هم عليه من قتل النفم وهنب األموال وارتكاب احملرمات من ابقي اعراب اجلزيرة وهم مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداق آات
عديدة من الاران الكرب (.)33
واليك نص من كالم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عثمان بن بش ـ ـ ـ ـ ـ ــر النجدي احلنبلي وهو من كبار علماء الوهابية وميرخيها ياول يف
كتــابــه" عنوان اجملــد يف ،ريخ جنــد"مــا رمســه إعلم رمحــك هللا ان هــذه اجلزيرة النجــديــة هي موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االختالف والف ،
ومأوى الشرور واحملن ،والاتل والنهب والعدوان بني اهل الارى والبلدان ،وخنوة اجلاهلية بني قبائل العرابن (.)34
وياول انعق الوهابية وميرخها املصري وهو من يدعي االنتساب اىل االقهر ابلااهرة ،الشيخ حممد حامد الفاي ،يف
كتابه"اثر الدعوة الوهابية يف االص ـ ـ ـ ــالح الديب" كانت جند يف ذلك احلني مباءة لألو ن والطواغيت اليت ال عص ـ ـ ـ ــيها
هم هلم إال
العدم ،وكان للالوب تعلق مـ ـ ــديد هبذه الطواغيت .مع جهل حباياة اإلسـ ـ ــالم ....اما الرؤسـ ـ ــاء واالمراء ال ّ
ع الدنيا وشص ـ ـ ــيل لذاهتا ومتاعها من كل طريق وبكل وس ـ ـ ــيلة ،اخذوها ابلوراثة والعدوان اليت امتزجت بنفوس ـ ـ ــهم يف
يع اموار حياهتم ،وال تسـ ــتطيع املوعظة احلسـ ــنة ان تسـ ــتخرج من رؤوسـ ــهم مـ ــياطني الفتنة وطواغيت الشـ ــرك والوثنية
( ،)35ويف فارة أخرى ياول فأما العيينة (مساط رأس ابن عبد الوهاب) فما فبها من العلم ال يساوي ميئاً (.)36
ومث يرمف هذا املدافع عن الوهابية السلفية ابلاول لاد كان هنالك للرؤساء يف كل بلدة وقبيلة يف جند ،ظلم ظاهر
مر منه يف
وقسوة منيعة وانتهاك حلرمات االعرامل والدماء ال ح ّد له ،وكان لكل رئيم اتباع ،هم ّ
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كل ما تادم ،الهنم يف الغالب من العبيد ذوي النفوس املنحطة والعاول املظلمة والالوب السوماء (.)37
ومن صــفات اهل جند اهنم مل يعرفوا حالوة احلياة ومل يتذوقوا الطعام والفاكهة واخلريات ،بل كانوا اكلون اجلرام ،بل
هو أحسن ما عصلون عليه ،وي ّدخرونه القواهتم وألذ ما يصطفونه النفسهم ،وغري هذا فلم يكن هلم ما يذكر(.)38
ويف أجواء كهذه من الص ــحراء الااسـ ــية واجلهل واالمية والش ــعوذة والسـ ــحر والفار واحلرمان وعبامة احلجر والنسـ ــاء
( )39فلن نتوقع هلذا اجملتمع وافرامه جماالً للس ــمو وكس ــب العلم والفض ــائل والتطور ،بل أن الص ــفة الغالبة واملعرتف هبا
واليت ميارسـ ـ ـ ـ ــها اجلميع هي حالة الغزو والنهب والسـ ـ ـ ـ ــلب ( ،)40حىت اصـ ـ ـ ـ ــب الناس يعتربون الغزو عامالً نبيالً جداً،
وكانت الرغبة يف النهب تثري موماً محاس البدو ،وليم من املصـ ـ ـ ـ ـ ــامفة أن تعد غنائم الغزوات هي من أهم موارم وجهاء
البدو و رؤس ــاء العش ــائر( ،)41فالذين عامـ ـوا تلك احلياة الص ــعبة واحمليط االجتماعي املرتمي خلق منهم اُانسـ ـاً غال
الالوب ،ذو قسوة ونفرة ،مع جهل مركب وسوء أمب ،يف لباس السحر والشعوذة وهذا عجني غريب ال يرتك لصاحبه
ان يابل عمالً مريفاً لنفسه سوى الاتل والتنكيل والنهب والسلب والسو (.)42
ان البدوي ال يفهم معىن احلياة حبق ،وال عم خبريات الدنيا ومظاهر امل ّدنية واحلض ـ ـ ـ ـ ــارة إال مبا يش ـ ـ ـ ـ ــبع به نفس ـ ـ ـ ـ ــه،
ويكون وجومه يف مكان ما سبباً خلراب تلك املنطاة ،حىت يصل هبم احلال اهنم كانوا يعمدون اىل قلع االبواب والنوافذ
للبيوت واحملال يف املدن اليت عتلوهنا لعمل الاهوة وطهي الغذاء (.)43
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هناب بطبيعته ٌ
فتاك بشمائله ،يدفعه فاره وحاجته اىل السطو املباغت على كل ما حوله ويعتربه عدواً
فالبدوي النجدي ٌ
له حىت لو كانت الابيلة اجملاورة أو بعض أهله وأقاربه .واذا ما جنحت مهمته رجع غنياً موســوراً بعد ما كان يتلظى بنار
الفار والعوق ،أما النســاء واالطفال واملامــية واحملاصــيل وبيوت الشــعر فكانت عرضــة للنهب والســلب يف عمليات الغزو
هذه أو الغزو املضام ،وأما الرجال فهم مائماً عرضة للاتل والذب والتهجري (.)44
هم له اال
والبدوي كما يص ـ ـ ـ ـ ـ ــفه حافظ وهبة ،احد اعمدة التبعية لالنكليز عند حكومة آل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوم باوله أنه ال ّ
النهب والس ـ ـ ـ ــلب وقطع الطريق ،مث هو يعد هذا العمل من مفاخر البامية ،والويل للض ـ ـ ـ ــعية يف البامية ،وكأن لس ـ ـ ـ ــان
حاهلم ياول املال مال هللا ،يوم ح ويوم لك ،نص ـ ـ ـ ــب فاراء ونس ـ ـ ـ ــي اغنياء ،ونص ـ ـ ـ ــب اغنياء ونس ـ ـ ـ ــي فاراء .والاوافل
التجارية كانت شت رمحة البامية وقطاع طرقها حبيث ال ُتر من املنطاة قافلة االّ أب،وة او جميز ،والبدوي ال ميكن ابدا
ان ؤاطر حبياته ،فاذا رأى ان النهب س ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون من ورائه خطر تركه ،وكذلك اذا رأى مفاعا قوا من خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمه تركه،
والبدوي ال يعرف قلبه االخالص أبداً ،م ـ ــيمته الراء والنفاق وال تنفع معه اال الش ـ ــدة واخلش ـ ــونة ،لذا فال يعول االمراء
كثريا على عدمهم وال على قوهتم ،وكثريا ما كانوا وابال على صـ ـ ـ ــدياهم ،فاذا بدرت منه بوامر اهلزمية فاهنم يكونون اول
الناهبني له ،وعتجون أبنه مامام صدياهم منهواب او مأخوذا كما ياولون فهم اوىل به (.)45
ويرى املير والرحالة الســويســري جوهان بوركهارمت يف كتابه"رحالت يف مــبه جزيرة العرب" أن الابائل العربية يف
حالة حرب مائمة تاريباً فيما بينها ،وانمراً ما عدث أن تتمتع قبيلة ما بلحظة س ــالم مش ــرتك مع س ــائر جرياهنا ،اال أن
احلرب بني الابيلتني انمراً ما تستمر طويالً ،فالصل
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يُعاد بسـ ـ ـ ــهولة ولكنه ُؤرق التفه االسـ ـ ـ ــباب ،وأن أسـ ـ ـ ــلوب خومل احلرب هو مباغتة العدو (اجلريان مثالً) هبجوم غري
متوقع وهنب خيامه وما عنده من األموال والنساء واالطفال واالموات الزراعية وغريها.)46( ،
ان املآس ـ ـ ـ ـ ـ ــي واملظامل اليت كانت تنجم عن هذا الغزو والغزو املض ـ ـ ـ ـ ـ ــام فاهنا تغذي وتعمق االحاام والكراهية ويلق
فضاضة الطبع وقسوة الالب وكراهة احلياة وسوء املنالب .ومل تشهد هذه املنطاة هدوءاً من هذه احلاالت الشاذة حىت
ميكن للحياة واملدنيّة ان تستايم وتنمو وتزمهر فيها (.)47
وهذه اخلصـ ـ ــائص جملتمع جند والسـ ـ ــاوط العجيب ملسـ ـ ــتواته الفكرية واالجتماعية والدينية وااليطاط التام ألواصـ ـ ــر
اجملتمع والروابط العائلية وتفشـ ـ ــي اجلهل واالمية وأقرتاف احملرمات كاللواط والزان كان مشـ ـ ــهوراً يف بالمهم قبل اإلسـ ـ ــالم
وبعده ،كما يارره املير ابن منظور يف كتابه "لس ـ ـ ـ ـان العرب"( ،)48ويُضـ ـ ـ ــية ابن هشـ ـ ـ ــام الكلو يف كتابه "ما كانت
اجلاهلية تفعله ووافق حكم اإلس ـ ــالم" ( ،)49قائمة من الش ـ ــنائع واالقذار حىت ليص ـ ــل اىل املس ـ ــاحاة وتعدم االخدان،
وياول فاد كانت تفعله اعراب جند بال اكرتاث وعاوبة عكم ما كانت عليه قبائل احلجاق واليمن ....والعجيب اهنم
ام ـ ـ ــرتطوا على النو صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله حينما اراموا اإلس ـ ـ ــالم ان يعفيهم من الراب والزان ،الهنم يعيش ـ ـ ــون على األول،
ويُرتبون انســاهبم مباتضــى الخر ،)50( ....وال تعجب ايها الاارح الكرب وين نتحدث عن اعراب جند الادامى ،ان
يعتاموا على الرذيلة والعهر ،بل ال أتىب نفوسهم الشريرة من منسها ومستناعها.
اما هيالء االعراب اجلدم من الوهابية السـ ـ ــلفية يف جند ،فهم حبق على هدي اابئهم األولني ،ونسـ ـ ــمع من مـ ـ ــيخهم
الكبري ابن عبد الوهاب ،حينما امتكى

31

فجوق هلم اللواط ،باولته
املااتلون اليه من طول املدة اليت ياضـ ـ ـ ـ ــوهنا يف فرمل اجلهام (الغزو) ،وهم بعيدين عن اهليهمّ ،
املشــهورة" اذا طال بكم الســفر فعليكم بنك الذكر" ( ،)51حبجة ان اجلهام العظيم يرفع حرمة احملرمات الصــغار ،واذا
ما مسعنا اليوم بزواج املس ــيار والتس ــيار ،وآخره كان قواج اجلهام( ،)52مبعىن ان يتناقل الوهايب الس ــلفي الغري مااتل عن
قوجته لتكون يف خدمة الثوار!!! فال نعجب منه ما مام االمر يف خدمة اس ـ ـ ــالمهم الوهايب الس ـ ـ ــلفي .ان اجملتمع الذي
يرعى هكذا افكار واعمال ورذائل ،ال نعرف له مكاانً آخر يف جمتمعاتنا واقطاران العربية او اإلسالمية ،سوى ارمل جند
املنكوسة ،فاهنم يتصفون هبا ،وهذا ما جعل من أرمل جند واهلها مرتعاً خصيباً لكثري من البدع واخلرافات ومركزاً صاحلاً
ملن يريد أن ينشر أفكاراً مستهجنة وماذة وأهواءاً ميطانية سوماء على طول ،رؤها احلافل بتلك احلركات (.)53
لنعد اىل ص ـ ـ ــلب الوض ـ ـ ــوع ،وناول إن هذا الوص ـ ـ ــة الش ـ ـ ــامل لعالقة البدوي واالعرايب فيما بينهم والعامات اليت
إستاوها من هذا احمليط الفاسد ،ميكنه أن يسلط الضوء ويشرح لنا طبيعة وأهداف محالت آل سعوم على ابقي الارى
واملدن األخرى يف قمان الدعوة الوهابية .لاد وجد ابن عبد الوهاب يف جند واهلها مرتعاً خص ـ ـ ـ ـ ـ ــباً لتمرير بدعه وأفكاره
وخبائثه ،حيث عشـعف اجلهل فيها وابمل ،فســارت يف ركابه الرجال رضــياً وُكرهاً ( ،)54وما ان تســامع الناس بدعوته
اليت شول قطاع الطرق يف جند اىل معاة التوحيد وهدم الاباب والابور ،فأخندع كثري من البسـطاء وفرح به آخرون ،إذ مل
نس ــمع ومل نش ــاهد أية مالئل عن التبش ــري للعايدة اجلديدة ومبامئها الس ــامية!!! س ــوى األرهاب والس ــية والنهب ومع
كل غزوة انجحة جلماعة الوهابية ،تتهافت الابائل

32

ومب لالنضمام اىل صفوفها فيزمام عدم اتباعها ومحاسهم هلا (.)55
مب ّ
واالعراب ومن ّ
يذكر املير والســياســي الفرنســي روســو (الانصــل الفرنســي يف حلب) ،والذي قار جند ومناطاها وخصــوصــا الدرعية
فياول ان االعراب والبدو قبلوا ابلوهابية الهنم مل يعرفوا م ـ ـ ـ ـ ــيئاً عن اإلس ـ ـ ـ ـ ــالم إال امسه ( ،)56ويض ـ ـ ـ ـ ــية عليه الرحالة
السويسري جوهان بوركهارمت يف كتابه"رحالت يف مبه جزيرة العرب" والذي قار املنطاة (جند) يف اوائل الارن التاسع
عش ـ ــر باوله انه وجد اعتاامات متعدمة ومتباينة عن الوهابية ووجد كثرياً ممن يدعي نفس ـ ــه وهابياً ال يفاه من املذهب
الوهايب م ـ ـ ــيئاً( ،)57كما ييكد ذلك الدكتور قكرا قورم ـ ـ ــون يف كتابه" العثمانيون وال س ـ ـ ــعوم يف االرم ـ ـ ــية العثماين"
(.)58
وهلذا فان إبن خلدون ييكد يف مادمته التارؤية ،عن احوال البدو واحلض ـ ـ ـ ـ ـر ،فياول ان العالية البدوية يتلة عن
عالية احلضري ،حيث ان األول ييمن مببدأ الغزو والاتل والغنيمة ،اما الثاين فيختلة عن املبدأ الذي يُيمن به البدوي.
وهذا ما جعل ابن تيمية يفشــل عندما انمى بدعوته يف اوســاط العلم واملعرفة ( ،)59لكن ابن عبد الوهاب جن يف انه
اعلن معوتــه يف الابــائــل البــدويــة واعراهبــا اليت تُيمن ان العمــل عــار يلحق ابلابيلــة ،ومــا على البــدوي إال ان يعيف من
خالل قطع الطرق او قطع الرقاب (.)60
إن هذا السلوك االنتاامي السفاح مل يكن وليد املصامفة او نط حياة عابرة ،بل أن جذورها ممتدة مع عمق التأريخ
( ،)61أو يف االقل ميكن اجلزم أبهنم كانوا هكذا على عهد الرس ـ ـ ــول االمني صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،وقد ص ـ ـ ــدرت منهم
األفعال املشينة واملمارسات اخلبيثة على طول خط الرسالة وما بعدها)62( ....
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فالاتل والذب والغزو والنهب والرببرية ص ـ ـ ــفات متأص ـ ـ ــلة يف انفس ـ ـ ــهم ،ظاهرة يف تص ـ ـ ــرفاهتم( ،)63عامة عُرفُوا هبا حىت
يومك هذا ...فأذا مخلت بلد احلجاق (وهم االن أفض ـ ـ ــل من أس ـ ـ ــالفهم آبالف املرات) قابلك هيالء الش ـ ـ ــرذمة بوجوه
مكفهرة وأنياب مكشــرة وألفا جارحة تش ـم من خالهلا أهنم من قوم ٍ
عام أو هوم .وهذه األرمل (جند) بال م ــك مهد
ُ
ُ ٌ
ّ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك وكل خطيئة كما ياول امني الرعاين ،احد اعمدة العمالة الربيطانية يف اململكة الوهابية يف كتابه "،ريخ جند
وملحااهتا"(.)64
وياول هذا الوس ــيط والعميل الربيطاين عند التاج الس ــعومي حول اعراب جند هم غزاة ،عص ــاة ،عتاة ،وهلم مطامع
تكام تنحص ــر ابالقوات والش ــهوات ،عاربون ويش ــرمون وؤونون .وهم وان غالوا يف مينهم ،ال يثبتون ،بل اهنم يف الرمة
س ـريعون ،رفاقك يف الطريق اليوم ،واعداؤك غداً ،وال اظنهم لوال اجلنة واحلور ؤضــعون لرب الكائنات .معاهم مســيلمة
فلبّوه ،مث معاهم طاهر الارمطي فحاربوا معه كالبنيان املرصوص (.)65
ويرمف قائالً اما الدين عندهم فكالرماء يلبس ـ ـ ـ ــونه رمحاً من الزمن فيغس ـ ـ ـ ــلونه مرة او مرتني مث يلبس ـ ـ ـ ــونه مالوابً مث
ينبذونه وقد ُتزق ،نبذ النواة ،ما تغري البدو االعراب منذ اام الرس ــول ص ـلّى هللا عليه وآله ،ومنذ اام مس ــيلمة الكذاب
الرمات ،ووالؤهم غاات لتلك اخلياانت ،جماهدون اذا قيل غنائم ،متمارض ـ ــون
وطاهر الارمطي ،وبينهم حاجات لتلك ّ
اذا قيل اجلهام (.)66
لذلك نرى ان النجدي يتامص طبيعة بيئته اليت يعيش ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،ال ييثر فيه علم او فن او ثاافة ،فهم قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الالب،
اجالف ،جفاة وجهلة .تنبأ عدم منهم وتعدى ذلك حىت تنبأت النساء .وهل امد من ذلك غفلة وغباء؟.
وتتفجر احلاائق على لس ـ ــان مير الوهابية الش ـ ــيخ حس ـ ــني بن غنام يف كتابه"،ريخ جند املس ـ ــمى روض ـ ــة األفكار"
ليشرح لنا ما كان عليه اهل جند
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الذين يف يوم واحد وبادرة قامر اص ـ ـ ـ ــبحوا س ـ ـ ـ ــامة املس ـ ـ ـ ــلمني ورافعي راية اإلس ـ ـ ـ ــالم ،فياول كان اغلب الناس يف جند
متض ـ ـ ــمخني ابالرجاس متلطخني بوحل االجناس ،حىت اهنمكوا يف الش ـ ـ ــرك بعد حلول (قوال) الس ـ ـ ــنة املطهرة ابالرماس
وإطفاء نور اهلدى ابالنطماس ...لعب بعاوهلم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطان واخذ هبم منه اخلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران حىت الااهم يف قعر اهلوان....
احدثوا من الكفر والفجور ما ال يوصة (.)67
وكأن هللا تعاىل قد ضرب على رؤوس الاوم ،فهم يُ ّشهرون أببناء جلدهتم ،ويالون من املعايب عنهم ،لو قلنا بعضها
لاالوا إفك عظيم! فهذا الشيخ حممد بن الشيخ عبد اللطية بن عبد الرمحن آل الشيخ (حفيد رأس االفعى) ،ابن عبد
الوهاب) ،ياول وأعلم أن اهل جند كانوا يف جاهلية جهالء ،وضـ ــاللة عمياء ،قد ام ـ ــتدت غربة اإلس ـ ــالم فيما بينهم،
الشر وفشا الشرك وماع الكفر ،وذاع يف الارى واالمصار ،وصارت عبامة الطواغيت وامراء الابائل
وعم ّ
وأستحكمتّ ،
وم ـ ـ ــيو العش ـ ـ ــائر ،ميناً يدينون به ،أما الفجور وم ـ ـ ــرب اخلمر واللواط والزىن وأخذ االخدان ،هي مرس ـ ـ ــلة عندهم بال
ارتياب وال واقع من احد (.)68
ان مااء البامية ؤلق قساوة احلياة وخشونتها وييمي اىل االغارة والاتل والنجدي غ ّدار وفتّاك ( ،)69ومنهم من مل
يعرف إال غزو اجلريان وحماربتهم ،ومنهم من ال يعرف اال س ـ ـ ــو النس ـ ـ ــاء والذراري ،واخرون متعطشـ ـ ـ ـون للاتل والدمار،
جبلةً ُجبلوا عليها ،فأثرت البيئة يف طباعهم فغلب عليهم اجلفاء وقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة الالب ،لذلك ملا ارتدت العرب كان لنجد
النص ــيب األوك يف كثرة املرتدين ،واقمام فيهم اجلفاء حىت تنبأ بعض ــهم وتعدى ذلك حىت تنبأت النس ــاء ( ،)70ويربان
كتب السري أن النو صلّى هللا عليه وآله ملا كان يعرمل نفسه على
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قبائل العرب لينصـ ـ ــروه ،بعدما كذبه كفار قريف ،فكان أقب رم واجهه هو ما رم به بنو حنيفة (قوم مسـ ـ ــيلمة الكذاب
وابن عبد الوهاب) ،وهم من اهم قبائل جند( .)71لذا ورم يف احلديث النبوي من ص ـ ـ ـ ــفات أهل تلك املنطاة ومثالبهم
ما سنورمه يف احلاياة الثانية ،فتمعن.
فاخلالص ـ ـ ــة كما ياول الدكتور امحد ص ـ ـ ــبحي منص ـ ـ ــور يف رس ـ ـ ــالته املادمة اىل امليُتر الذى عاد شت عنوان"ظاهرة
اإلسـالم السـياسـي" ما نصـه ان منطاة"جند" متطرفة يف مناخها مـحيحة ك موارمها منعزلة ك صـحرائها ال يرى أهلها
إال أنفس ـ ــهم ،ال يعرفون س ـ ــوى الس ـ ــلب والنهب والاتل وقطع الطرق ،وال يرون يف األغراب إال جمرم ض ـ ــحاا للس ـ ــلب
والنهب حني ميرون على صـ ــحراء جند من العراق إىل احلجاق .ففى صـ ــحراء جند الااحلة والواسـ ــعة عاش األعراب على
قطع الطريق ،وكانت أتتيهم الفرصــة الكربى حني تنشــأ فيهم أو تنتشــر بينهم معوة مينية تربر وتبي هلم الاتل والس ــلب
لآلخرين على أنه جهام .ولذلك كان اس ـ ــتحالل األعراب النجديني لدماء املس ـ ــلمني املس ـ ــاملني وأمواهلم وأعراض ـ ــهم ك
التاريخ اإلســالمى مرتبطا بثورات جند الدينية ،تلك الثورات الىت يصـصــت ك التدمري وســفك الدماء .وما عدا الثورات
ومش ـ ـ ــروعات الدول الدموية فإن ،ريخ جند العامى جمرم غارات ماخلية فيما بينهم أو غارات س ـ ـ ــنوية عامية على قوافل
احلجاج ،أى جمرم غارات" علمانية" بدون م ـ ـ ـ ـ ــعارات مينية .ولكن تلك الغارات املعتامة اس ـ ـ ـ ـ ــتلزمت أن تس ـ ـ ـ ـ ــري قوافل
احلجاج ك محاية جيف كامل ،حلماية احلجاج من غارات أعراب جند (.)72
ولاد أتثر ابن خلدون بتارؤهم الدموى فارر ك مادمته الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهرية أن األعراب هم أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع الناس للخراب ،وأهنم
عتاجون إىل معوة مينية يستطيعون
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من خالهلا استحالل الدماء واألموال واألعرامل وإسباغ الشرعية على ثوراهتم واعتداءاهتم(.)73
كانت االحوال الســياســية يف اقليم جند يســومها الفوضــى واالضــطراابت فاد كانت ماســمة اىل عدم من الكياانت
السياسية املتفرقة ،ال تدرك حىت ما حوهلا من تغريات سياسية أو مينية (.)74
وخنتم هذا الفص ــل باول العالمة الش ــيخ س ــليمان بن مسحان بن عامر اخلثعمي ،اكرب علماء اجلزيرة ،اام ظهور فتنة
الوهابية ،يف كتابه" مناه احلق واالتباع يف الفة اهل اجلهل واالبتداع" البن عبد الوهاب ،حيث يوجز صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفات
واحوال اعراب جند لينتهي اىل ان من مثل هيالء االقوام والوحوش ال ميكن ان يكونوا محلة الرسـ ـ ـ ـ ــالة السـ ـ ـ ـ ــمحاء وقامة
الدين احلنية فياول كان اهل جند على غاية من اجلهالة والضاللة والفار والعالة ،وفيهم من اضاع الصالة ومنع الزكاة
وم ــرب املس ــكرات ما هو مش ــهور وغري ذلك من الفواحف واملنكرات اليت ال شص ــى وال تس ــتاص ــى ،وهم اغلظ كفرا
ونفاقا وام ـ ـ ـ ـ ــد اعراض ـ ـ ـ ـ ــا عن الدين ،مع ما هم عليه من قتل النفم وهنب األموال وارتكاب احملرمات ،من ابقي اعراب
َ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ ْ ً َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ ذ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ َ
ُ
َ
ول
اجلزيرة ،وهم مص ــداق الية الكرمية األعراب أ شد كفرا ونِفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ماأنزل الل لَع ر س ِ ِ
سورة التوبة ،الية  .)75( 97ويذهب كثري من فاهاء االمة اإلسالمية يف رم مهامة االعرايب وعدم قبوهلا مرعاً ،ضد
اهل املدن والارى ،السـ ــباب ذكران لة منها( ،)76وتشـ ــرح الباحثة العراقية الدكتورة آمال كامـ ــة الغطاء ،يف كتاهبا"
مور العصبية الابلية وأثرها على اجملتمع العريب اال ر السيئة ملن يعوم امراجه للبامية ،ويتخلى عن مبكة الوظائة اليت
شكم اجملتمع يف املدينة (.)77
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يباى ان نُشري اىل ان جند تتفرق اىل ستة اقسام هي
 - 1العارمل ،واهم مدهنا الدرعية ،الرامل ،منفوحة ،العيينة ،وحرميال.
 - 2الاصيم ،واهم مدهنا الرس ،عنيزة ،بريدة ،اخلربا ،التنوما ،واملذنب.
 - 3الومم ،واهم مدهنا ماراء ،معري ،ترمدا ،خرما ،والاصب.
 - 4جبل مشّر ،واهم مدنه مدائن ،حائل ،وقفار.
 - 5سدير ،واهم مدنه خرمة ،اجملمعة ،الزلفى ،والداخله.
 - 6اجلنوب ،ويناسم اىل اخلرج ،ووامي الدواسر (.)78
وتعترب امارة الدرعية واليت تاع اىل اجلهة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمالية من وامي حنيفة غريب الرامل وعلى بُعد  12كيلومرتاً منها،
وكذلك امارة الرامل اليت تاع وسط جند( ،)79من اهم املدن اليت سوف نتناول حبثها واستاصاء اخبارها.
كذلك فاد توقعت قبائل االعراب النجدية على كامل األرمل ابطرافها االربعة ،وقد حدثت هجرات وانتااالت
عديدة لتلك الابائل املنحوس ــة يو اخللي جنوابً والعراق م ــرقاً ،وبعض ــها الهت يو اجلحاق واليمن غرابً ،انهيك عن
تلك الابائل اليت شركت يو الشامات (.)80
ويف اال ال كانت قبائل ُتيم وبب هالل بن عامر وبب حنيفة وقيم بن عيالن يف حواح اليمامة (الرامل) حالياً
والس ـ ــدير والوم ـ ــم ووامي بب عامر وحفر الباطن( ،)81وقبائل بب أس ـ ــد وغطفان يف الاص ـ ــيم ،وقبائل بب كلب وطي
وبب يربوع يف احلائل ومشــتااته ،اما اقســام من قبائل هواقن يف العفية ،وقبائل ســبيع والدواســر عند واميها ( .)82اما
الدرعية اليت اصبحت قبلة الوهابيني
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غريب الرامل ،وعلى بُعد
والسـ ـ ـ ــلفيني ،مع ظهور (نبيهم) ابن عبد الوهاب ،فتاع اىل اجلهة الشـ ـ ـ ــمالية من وامي حنيفة ّ
 12كيلومرت (.)83
ومن املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن واالقرب لاواعد العلم واملعرفة ،ان نادم خارطة رقم ( )1ملواقع املدن والبوامي ملنطاة جند وما
الاارى الكرب يف شديد االلاهات اجلغرافية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مقيق .ويف اخلارطة رقم ( 2و ،)3
حوهلا ،حىت يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد منها
ْ
توضـ ــي لسـ ــكىن ومواقع انتشـ ــار الابائل النجدية مع بزوغ مشم اإلسـ ــالم ،وهذه اخلرائط رمسية علمية ،ميكن احلص ـ ــول
عليهما من اجلهات الرمسية واجلامعية احمللية والعاملية ،وفيها امساء الابائل اليت يهمنا ذكرها يف حبثنا هذا كاوم بب حنيفة
وُتيم وهواقن وغطفان وأم ـ ـ ـ ــجع وعُص ـ ـ ـ ــية وبب الطفيل ور ْعل وذكوان وبب حليان وثاية وبب مرة وكندة وبب فزارة وبب
سليم وبب وائل .وعلى الطرف االخر سوف نذكر قبائل احلجاق واليمن كأسلم ومزينة وبب غفار ومذح وجهينة.
أذن لنارأ معاً جزءاً من هذه الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد اليت شكي عن عمق االيراف ومانءة الطبع وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء املنالب الرمل جند
وأهلها.
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خارطة رقم ( :)1توضح الرتتيب اجلغرايف لقبائل جند اايم اجلاهلية وصدر اإلسالم.
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خارطة رقم (2و :)3توضيح الرتتيب اجلغرايف ملنطقة جند ومدهنا وقبائلها:
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فهارس احلقيقة األوىل:
 -1رقما اقرب اىل احلاياة ،الانص ـ ــل الفرنس ـ ــي جان ابتيس ـ ــت روس ـ ــو ،ص 83ا رحالت اىل م ـ ــبه اجلزيرة العربية،
الرحالة جون لويم بوركهارت ،ص 157 - 156ا الوهابيون أتريخ ما أ له التأريخ ،لويم مركورانسي ،ص .86
 -2أتريخ اجلزيرة العربية يف عصر الشيخ ابن عبد الوهاب ،حسني خلة الشيخ خزعل ،ص 13ا حماضرات ،ريخ
االمم اإلسالمية ،حممد اخلضري بيك ،ج  ،1ص.7
 -3ص ـ ــفة بالم اليمن ومكة وبعض احلجاق املس ـ ــمى بتاريخ املس ـ ــتبص ـ ــر ،يوس ـ ــة بن يعاوب الش ـ ــهري اببن اجملاور
الش ـ ـ ـ ــيباين ،ص 39ا جغرافية م ـ ـ ـ ــبه جزيرة العرب ،عمر رض ـ ـ ـ ــا كحالة ،ص 129ا معجم البلدان ،ابو عبد هللا اقوت
احلموي الرومي ،ج  ،2ص 137و ج  ،3ص 329ا قصة االمب يف احلجاق يف العصر اجلاهلي ،عبد هللا عبد اجلبار
و حممد عبد املنعم خفاجة ،ص .20
 -4املخصص ،علي بن امساعيل (ابن سيدة) ،ج  ،3ص 310ا ،ج العروس من جواهر الااموس ،العالمة حممد
املرتضــى الزبيدي ،ج  ،9ص 203ا املصــباح املنري يف غريب الشــرح الكبري ،امحد بن حممد الايومي املارح ،ج  ،1ص
.99
 -5أتريخ جند ،حمموم مكري االلوسي ،ص .6
 -6جغرافية مبه جزيرة العرب ،عمر رضا كحالة ،ص  60و .129
 -7العثمانيون وآل سعوم يف االرمية العثماين ،الدكتور قكرا قورمون ،ص .21
 - 8اطلم اململكة العربية الســعومية ،وقارة التعليم العاح ،الفصــل األول ،ص 7 - 5ا احســن التااســيم يف معرفة
االقاليم ،حممد بن امحد املادسي ،ج  ،2ص .120 - 119
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 -9الفكر اجلغرايف والكشــوف اجلغرافية ،يســرى اجلوهري ،ص 30 - 29ا فتوح البلدان ،أمحد بن عىي البالذري،
ج  ،3ص .351
 -10العثمانيون وآل سعوم يف االرمية العثماين ،الدكتور قكرا قورمون ،ص .21
 -11معجم البلدان ،م ـ ــهاب الدين اقوت احلموي ،جغرافيا جند وتض ـ ــاريس ـ ــها ،ج  ،4ص  ،367و ج  ،5ص
.261
 -12قلب جزيرة العرب ،فيام محزة ،ص 328ا عاد الدرر ،عة ابراهيم ،ص .80
، -13ريخ اجلزيرة العربية واإلسالم ،الدكتور عبد الوهاب علوب ،ص .12
 -14أتريخ جند احلديث وملحااهتا ،أمني الرعاين ،ص .261 - 259
، -15ريخ الدولة السعومية حىت الربع األول من الارن العشرين ،الدكتورة مدعه امحد مرويف ،ص .12
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احلقيقة الثانية:
جند يف القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة
اوالً جند يف الاران الكرب
ناتطة بعض الشواهد من الاران الكرب يف تبيان احوال هيالء الاوم
ّ
ً
ً
 - 1قال هللا تعاىل االعراب ا شد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل لَع ر سول س ـ ــورة
التوبة ،الية .97
قال قتامة االعراب كفرهم أم ــد واهنم أبعد عن معرفة الس ــنن وأقس ــى قلباً وأجفى قوالً واغلظ طبعاً وأبعد عن مساع
التنزيل واقل ذوقاً وامابً .والكفر متعلق ابلالب فاط ،وحينما تدخل عليه اعمال اجلوارح تتحاق فيه الش ـ ـ ــدة .اخرج ابو
الش ـ ـ ـ ــيخ عن الكلو ان هذه الية نزلت يف قبائل أس ـ ـ ـ ــد وغطفان ( ،)1وقبيلتا أس ـ ـ ـ ــد وغطفان يس ـ ـ ـ ــكنان جند .وياول
الش ـ ـ ــوكاين يف تفس ـ ـ ــريه فت الادير ،والارطو يف تفس ـ ـ ــريه ان كفر االعراب س ـ ـ ــكان البوامي يف جند ونفاقهم اعظم من
غريهم وأمد ،واوىل أال يعلموا حدوم ما انزل هللا على رسوله صلّى هللا عليه وآله من الفرائض والسنن الهنم اغلظ طبعاً
وأقس ـ ــى قلباً وأكثر جهالً ( ،)2وييكد العالمة الواحدي يف تفس ـ ــريه " اس ـ ــباب النزول" اهنا نزلت يف اعراب اس ـ ــد وُتيم
وغطفان ( ،)3وهم من قبائل جند ،يرجى مراجعة اخلارطة رقم (.)1
ويُيكد ابن كثري يف تفسريه وملا كانت الغلظة واجلفاء يف اهل البوامي مل يبعث هللا منهم رسوالً وانا كانت البعثة من
اهل الارى كما قال هللا تعاىل
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وِح إَِلْ ِهم ِم ْن أ ْه ِل ال ُق َرى ســورة يوســة ،الية  ،)4( 109وهم (أي االعراب
َوما أرسلنا ِمن قب ِلك إِال ِرجاال ن ِ
من اهل جند) يكونون اقرب سرية ابلتوحف واكثر غلظة يف املعاملة واضيع للرتاث العلمي واخللاي وكانت اذهاهنم ابعد
عن معرفة احلاائق وأمالْ ابالوهام ،كما قال ابن عامور يف تفسريه " التحرير والتنوير" ( .)5ويصة العالمة فخر الدين
الراقي هيالء النجديون ابلوحوش ،وفيهم التيه والتكرب والطيف (.)6
َ َ
َ
ُ
ادل َوائ َر َعليْه ْم َدائ َر ُة ذ
ك ُم ذ
َت ذب ُ
األ ْع َراب َمن َي ذتخ ُذ َم ُاينْف ُق َم ْغ َرما ً َو َي َ َ
السو ِء ســورة
ب
ص
َو ِمن
 -2قال هللا تعاىل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التوبة ،آية .98
اي ان من االعراب من يرون أن ما ينفاونه يف اجلهام او الصـ ـ ـ ـ ــدقة غرماً وخسـ ـ ـ ـ ــارة هلم وال يرجون هلا ثواابً الهنم ال
ييمنون ابلبعث البتة .وهم جيمعون اىل اجلهل ابالنفاق سوء الدخلة وخبث الالب حيث ينتظرون ان شل بكم الدواهي
وغلبة العدو والشــرور فتتبدل قوتكم اىل ضــعة وعزتكم اىل ذل وانتصــاراتكم اىل هزمية وإنكســار ،فجعل هللا تعاىل هذه
االماين فيهم ال عليكم واحاطت هبم مائرة اهلزمية والشر والعذاب كما قال االخفف والارطو بذلك(.)7
قال حممد رمــيد رضــا يف تفســريه عن ابن قيد يف ان هذه الية الكرمية قد نزلت يف اعراب بب ُتيم واســد بن خزمية
وهواقن وغطفان ( ،)8ويو ذلك ما قرره ابن البغوي يف تفسـ ـ ــريه ( )9وقال العالمة اثري الدين االندلس ـ ـ ــي يف التفس ـ ـ ــري
الكبري ان الية نزلت يف اعراب أس ـ ــد وغطفان وُتيم ( ،)10وهذه الابائل من عمق جند واص ـ ــوهلا كما هو واض ـ ـ ـ يف
اخلارطة رقم ( 1و.)3
َ
َ
َََْ
ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ َ
َْ
َ ّ ْ َْ ُ َ ْ َْ
اق التعل ُم ُه ْم َن ُن
اب منا ِفقون َ ِمن أه ِل الم ِدين ِة مردوا لَع انلف ِ
 - 3وقال هللا تعاىل و ِممن حولكم ِمن األعر ِ
َ
َن ْعل ُم ُه ْم سورة التوبة ،آية .101
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ُؤرب هللا تعاىل رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوله الكرب ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ان يف اعراب وقبائل جند ممن حول املدينة منافاني ومنهم من
يعيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون معكم ماخل املدينة املنورة ،مرنوا على النفاق واقاموا عليه ،وأقماموا طغياانً ،حبيث ؤفون معاملهم وامارات
كفرهم ،وس ـ ـ ــوف نعذهبم ابلاتل والس ـ ـ ــو والفض ـ ـ ــيحة يف الدنيا وبعذاب الارب بعد املوت ،ومث يُ ّرمون اىل يوم الايامة اىل
عذاب عظيم يف انر جهنم .وقال العالمة اثري الدين االندلس ـ ـ ــي يف التفس ـ ـ ــري الكبري ان الية خص ـ ـ ــت اعراب عُص ـ ـ ــيّة
وحليان وامجع وغريهم( ،)11فاألعراب الذين ورم ذكرهم يف مثل هذه االات الكرمية ،كما فسرها العلماء واماروا اىل
اسباب نزوهلا هم أهل جند ومن على ماكلتهم.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َْ ُْ َ
ود ُة ُسئِل ْت* بِأ ِّي ذنب ق ِتل ْت سورة التكوير ،الية  8و.9
 - 4وقال هللا تعاىل وإِذا الموء
وهن أحياء ،بال رمحة ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاة ،خوفاً من النهب والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو من
وهيالء هم اعراب جند حيث كانوا يدفنون بناهتم ّ
جرياهنم او اقـارهبم .قـال الارطو يف تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــريه وهي اجلـاريـة (البنـت) تـُدفن وهي حيّـة ويُطرح عليهـا الرتاب حىت ُتوت
( .)12ويف تفسري الطربي ما موجزه كان الرجل من ربيعة ومضر (و ا قبيلتان تسكنان جند املمسوخة) ،يشرتط على
امراته ...ان تس ـ ـ ـ ــتحيي (تباي) جارية وتئد اخرى ،فاذا كانت اجلارية اليت توأم ،غدا الرجل او راح من عند امرأته وقال
امي إن رجعت ومل تئديها .فتتخ ّد املرأة هلا يف األرمل خ ّداً (حفرة) وتتمخض عندها فان ولدت
هلا انت َّ
علي كظهر ّ
سوت عليها الرتاب (.)13
غالماً حبسته وان ولدت جارية ْمستها يف حفرْ َهتا مث ّ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َُ
َ
َ
ُ َ
َ
خلذف َ
ي م َن األ ْع َراب َستُ ْد َع ْو َن إَل ق ْ
وِل بَأس ش ِديد تقاتِلون ُه ْم أ ْو ي ُ ْس ِل ُمون
أ
م
و
م
ل
ل
ل
 - 5قال هللا تعاىل ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سورة الفت  ،الية .16
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أي قل ا حممد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله هليالء الذين يلّفوا عن االلتحاق جبيف املسـ ـ ـ ـ ـ ــلمني يف غزوة احلديبية ،انكم
ســتدعون اىل قتال قوم مشــركني امــداء يف كفرهم وعنامهم ،فتااتلوهنم او يســلمون من غري حرب وال قتال .قال الزهري
اهنا نزلت يف بب حنيفة ،اهل اليمامة (الرامل حالياً) من قبائل جند ،كما امـ ـ ـ ــار اليه ابن كثري يف تفسـ ـ ـ ــريه ( .)14ويف
تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الطربي جامع البيان عن ،ويل الاران ،عن قتامة قال (اوح أبس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديد) هم هواقن وغطفان يف يوم حنني
( .)15وعن بش ـ ـ ـ ـ ـ ــر عن يزيد هم هواقن وثاية ( .)16وعن س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد بن جبري وعكرمة اهنما كاان هواقن وبب حنيفة
( .)17وورم يف جممع البيان يف تفســري الاران ،عن الضــحاك اهنم بنو حنيفة وثاية ( .)18ويف تفســري التحرير والتنوير
البن عامـ ـ ـ ــور اهنم بنو حنيفة وثاية ( .)19وهذه الابائل إن كانت بب حنيفة او هواقن او غطفان او ثاية فكلهم
من اهم قبائل جند املذمومة.
َ
ْ
ذ
ْ
َ
ُ
َ
َ َُ ُ َ َ
ذ
َ
َْ
ُُ
ََ
ُ َ
ون سورة احلجرات ،الية .4
َثه ْم ال يع ِقل
ات أك
 - 6وقال هللا تعاىل إِن ِ
اَّلين ينادونك ِمن ورا ِء اْلُجر ِ
نزلـت هـذه اليـة الكرميـة يف جفــاة بب ُتيم من اعراب جنـد ،وقـد قـدم وفـد منهم على النو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليــه وآلـه،
فدخلوا املسـ ــجد على عامهتم من اجلفاء وعلو الصـ ــوت يف الكالم فناموا النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله من وراء حجراته ان
اخرج الينا ا حممد ،فان مدحنا قين وان ذمنا مــني .وفيهم االقرع بن حابم ،عيينة بن حصــن ،الزبرقان بن بدر وقيم
بن عاص ــم وعمرو بن االهتم ،من قبائل ُتيم وهواقن وأم ــجع وأس ــد .فاجتمعوا عند النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله ابملفاخرة
َ َ ُّ َ ذ
َ َ َ
ين َ
اَّل َ
آمنُوا ال ت ْرف ُعوا
والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر وكثر اللغط واهلرج عنده ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله فأنزل هللا تعاىل الية الكرمية يا أيها ِ
َ ْ َ ُ َ َ
ْ
ذ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
ُ
س ـ ـ ــورة احلجرات ،الية  .2الن رتبة
جه ِر َعع ِكْك ْم ِ َعع
أصْ َواتك ْم ف ْوق َصْ ْو ِت انل ِِّ وال ْهروا ل بِالقو ِل ج
جل!،
النبوة والرسالة جيب ان توقّر وتُب ّ
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وال يكون الكالم مع الرس ــول ص ـ ـلّى هللا عليه وآله كالكالم مع غريه ،هذا ما ذكره ابو احلس ــن علي ابن امحد الواحدي
يف كتابه"اسباب النزول" ( .)20ويو ذلك ما ذكره ابو حممد البغوي يف تفسريه" معامل التنزيل" (.)21
ذ َ َ
َ ْ ُ ْ
ْ
َ ُْ
ْ َ ُ
َ ُْ ْ َ َْ ُ َ
ات ف ِْن أُ ُاوا ِمن َها َر ُاْْوا َوإِن ل ْم يع َا ْوا ِمن َها إِذا ه ْم
 - 7وقــال هللا تعــاىل و ِمنهم من يل ِمزك ِِف الصْْْد ق ِ
َْ َ ُ َ
ون سورة التوبة ،الية .58
يسخا
كان االعراب املنافاون من اهل جند يرتابون الفرص للص ـ ــد عن اإلس ـ ــالم والطعن ابلنو ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله أب رة
ال ُشـ ـبهة واالس ــتنكار يف عدالة الاس ــمة وتوقيع اموال الزكاة والص ــدقات والغنائم ،واجيام الريبة يف قلوب ض ــعفاء االميان،
ولنأخذ احلامثة التالية مثاالً على ذلك أورم البخاري يف صـ ــحيحه عن هشـ ــام عن معمر( ،)22وهكذا اخرج امحد بن
حنبل يف مسنده عن عبد الرقاق مرفوعا( )23قال بينا رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ياسم قسماً من غنائم حنني ،اذ
جاءه ابن ذي اخلويصرة وهو حرقوص بن قهري التميمي (وهو رجل من بب ُتيم من اعراب جند) فاال اعدل ا حممد،
فاال ويلك ومن يعدل اذا مل اعدل ،فاال عمر بن اخلطاب ا رسول هللا أأتذن ح فيه فأضرب عناه ،فاال النو صلّى
هللا عليه وآله معه فإن له اص ــحاابً عتار احدكم ص ــالته مع ص ــالهتم وص ــيامه مع ص ــيامهم ميرقون من الدين كما ميرق
السهم من الرمية" ،ذكر هذه احلامثة ايضاً حممد رميد رضا يف تفسريه( ،)24والواحدي يف اسباب النزول ( ،)25وابن
كثري يف تفسريه(.)26
ذ
ذ
ْ
ً
ً
ً
ً
ً
ُ
ْ
ْ
ُ
َ َ َ
ار َب ّ َ
ي ال ُم ْممن َ
َارا َوففرا َو َتفريقا بَ ْ َ
ي َوإ ْر َصْْادا ل َم ْن َح َ
اَّتذوا َم ْسْْ جدا َ
الل
اَّلين
 - 8قال هللا تعـاىل و ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َو َر ُس َ ُ
ول ِمن قبْل سورة التوبة ،الية .107
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قال ابن عام ـ ـ ـ ــور والارطو وابن كثري وابن البغوي والطربي يف تفاس ـ ـ ـ ــريهم إهنم خذام بن خالد ،ثعلبة بن حاطب،
متعب بن قش ــري ،ابو حبيبة بن االقعر ،عبام بن حنية وغريهم ورئيس ــهم ابو عامر الفاس ــق (الراهب) وكلهم من قبائل
جند واعراهبا ،بنوا هلم مسـ ــجداً ليكون حمالً الجتماعاهتم وميامراهتم ضـ ــد النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله واملسـ ــلمني ،فأمر هللا
تعاىل رسوله صلّى هللا عليه وآله حبرقه ويريبه واصب مكاانً للجيفة والامامة (.)27
َ
َ َ
َ
ُ
َ ُ ُ
ُ ُ َْ ََْ َ ذ َْ ُ
ُ
اب َ
األ ْع َر ُ
آم ذنا قُل ل َ ْم تُ ْم ِمنُوا َ
يمان ِِف قلوبِك ْم
اإل
ل
خ
د
ي
ا
م
ل
و
ا
ن
م
ل
س
أ
وا
ول
ق
ن
لك
و
ت
 - 9قال هللا تعاىل قال
ِ
ِ
ِ ِ
سورة احلجرات ،الية .14
فرمهم هللا تعاىل بعدم االميان.
قال قتامة نزلت يف بب اســد بن خزمية واض ـراهبم .اكذهبم هللا تعاىل يف معوى االميان ّ
تفســري ابن كثري ( .)28وقال ابو حيان يف البحر احمليط ،عن اجملاهد والنســفي أن الية الش ـريفة نزلت يف بب اســد بن
خزمية ،اظهروا اإلســالم وقلوهبم مخلة ،إنا عبون املغامن وعرمل الدنيا( .)29وجاء يف تفســري اخلاقن وغريه اهنا نزلت يف
بب اســد ابن خزمية وغطفان قدموا على النو ص ـلّى هللا عليه وآله يف ســنة جمدبة فاظهروا اإلســالم ومل يكونوا ميمنني يف
السـ ـ ــر ،فأفسـ ـ ــدوا طرق املدينة ابلاذارات وأغلوا اسـ ـ ــعارها ،وكانوا يغدون ويروحون اىل رس ـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله
وياولون أتتك العرب انفس ـ ـ ــهم على ظهور رواحلها وجئناك ابالثاال والعيال والذراري ومل نااتلك كما قاتلك بنو فالن
وبنو فالن ،مينّون على رسول هللا صلّى هللا عليه وآله بذلك يريدون الصدقة وياولون اعطنا (.)30
وقد مــرح ابو الااســم رمــيد الدين امليبومي يف تفســريه" كشــة االس ـرار وعدة االبرار" ( .)31وايض ـاً ذكر الفضــل
البزار مرفوعاً اىل ابن عباس كما
بن احلسن الطوسي يف جممع البيان يف تفسري الاران ( .)32وورم عن احلافظ ابو بكر ّ
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ذكره ابن كثري يف تفسـريه قال جاءت بنو اسـد اىل رسـول هللا صـلّى هللا عليه وآله فاالوا ا رسـول هللا أسـلمنا وقاتلتك
َ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ذ ْ َ َ ُ َ ذ ُ َ
َْ ُ
الل ي ُم ُّن َعليك ْم
العرب ومل نااتلك ،فنزلت الية الكرمية يمنون عليك أن أسلموا قل ال تمنوا لَع إِسالمكم ب ِل
َْ َ َ ُ
ِيمان إن ُجنتُ ْم َصادق َ
اك ْم ل ِْ َ
ي السورة حجرات ،الية  ،17فاال رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ان فاههم
أن ه د
ِ
ِِ
ال ِ ِ
قليل وان الشيطان ينطق على السنتهم (.)33
َ
ْ
َ ّ َ َ ََ
َ ُْ ُ ّ
ََذ ُ َ ُ ُ َُُ
َو ِم َن األ ْع َ
ات
ر
 - 10قال هللا تعاىل
الل َواَلَ ْومِ
ِ
الل وصْْلو ِ
اآلخ ِر ويت ِخذ ماين ِفق قربات ِعند ِ
اب من يم ِمن ِب ِ
ِ
ذُ
ول سورة التوبة ،الية .99
الرس ِ
أي ان هنالك من االعراب من كان قلبه منش ــرحاً لالميان وينفق ماله يف س ــبيل هللا ومرض ــاة الرس ــول ص ـلّى هللا عليه
وجهينة ومزينة .كما ورم يف تفس ــري املنار حملمد رم ــيد رض ــا ( ،)34واعلم ان
وآله ،قال الكلو هم قبائل أس ــلم وغفار ُ
هذه هي قبائل احلجاق وهتامة .واخرج الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكاين يف" الفت الادير اجلامع بني فب الرواية والدراية" عن ابن جرير اهنم
بنو مارن من قبائل مزينة ( .)35وقد ص ـ ـ ـ ـ ّ عن النو ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله كثرياً من االحاميث يف فض ـ ـ ـ ــل قبائل هتامة
واليمن واحلجاق على كث ٍري من قبائل جند املنكوس ـ ـ ـ ـ ــة ،ذكران بعض ـ ـ ـ ـ ــها يف احلاياة الثانية" جند يف الاران الكرب والس ـ ـ ـ ـ ــنة
النبوية" ،فراجع.
َ
َ
ذ
َ ُ
َوفف أي ْ ِد َي ذ
نك ْم سورة الفت  ،الية .20
اس ع
 - 11قال هللا تعاىل
انل ِ
وذلك ان النو صلّى هللا عليه وآله ملا قصد خيرب وحاصر اهلهاّ ،ت اعراب املشركني من بب اسد وغطفان وكانوا
فكة هللا ايديهم عنهم إبلااء الرعب
احالفاً ليهوم خيرب أراموا ان يغريوا على اموال املس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني وعياهلم ابملدينة املنورةّ ،
يف قلوهبم ،وقيل ان مالك بن عوف وعُيينة بن حصني مع بب اسد
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وغطفان جاؤوا لنص ـ ــرة اليهوم يف خيرب فاذف هللا تعاىل الرعب يف قلوهبم وانص ـ ــرفوا .ذكره الطربس ـ ــي يف"جممع البيان يف
تفســري الاران" ( .)36وابن عامــور يف تفســريه "التحرير والتنوير" ( .)37والعالمة الشــوكاين يف" فت الادير اجلامع بني
فب الرواية والدراية" (.)38
ّ
َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ً
اعغا ِء إِن أردن َتصنا سورة النور ،الية .33
 - 12وقال هللا تعاىل وال تك ِرهوا فتياتِكم لَع ِ
عن جماهد ان اقواما من االعراب يف جند ،يف اجلاهلية واإلســالم كانوا يكرهون فتياهتم وإماءهم ونســاءهم على الزان
ليأخذن اجوراً على بغائهن ،طلباً للمال والرب  ،ويلّدن اوالماً ينس ـ ــبوهنم اليهم .وقال مس ـ ــلم يف ص ـ ــحيحه عن جابر بن
عبد هللا ،ان الية (الكرمية) نزلت يف عبد هللا بن ايب س ـ ـ ــلول ،رأس املنافاني ،من بب ُتيم النجدية كانت عنده كثري من
البنات واالماء ،وقد ذكر ارابب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــري بعض امسائهن (كمعاذة ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكة ،اميمة ،عمرة ،اروى ،قتيلة ،وغريهن)
يكرههن على الزان ،كما ذكر ذلك اثري الدين االندلس ـ ـ ـ ـ ـ ــي يف التفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري الكبري( ،)39وذلك طلباً خلراجهن ورغبة يف
اوالمهن ورائس ـ ـ ـ ـ ـ ــة منه فيما يزعم ،وقد ولدن له كثرياً من األوالم ،كما يص ـ ـ ـ ـ ـ ــفه ابن كثري يف تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــريه ( ،)40فكرهت
احداهن هذا العمل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع ،وحلفت ان ال تفعله مرة اخرى ،فأكرهها اهلها على ذلك ،فكان الوحي ابملرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام،
ونزلت الية الكرمية ،وكمال مرحها يف تفسري الطربي وتفسري البغوي (.)41
ويف عش ـ ـ ـرات من الات البينات ،يتناول الاران الكرب كفر ونفاق ومجل وفسـ ـ ــام اعراب جند وقبائلها ،ويكشـ ـ ــة
قية اس ـ ـ ــالمها فض ـ ـ ـ ـالً عن امياهنا .وهذا ما يتطلب جهداً كبرياً نوم ان تنربي اليه بعض االقالم امليمنة واحلريص ـ ـ ــة على
الدين اإلسالمي ،فتُزي الستار عن هيالء ومورهم اخلبيث يف إيذاء الرسول االكرم صلّى هللا عليه وآله خاصة واملسلمني
بشكل عام.
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نياً جند يف احلديث النبوي الشرية
ننتال اىل الاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االخر ،وهو جند يف كالم النو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله فاان نتفاجأ ابلكم اهلائل من االحاميث
الش ـريفة والرواات الكرمية واالحداث العجيبة اليت ننالها من مصــامر الصــحاح املعتربة لدى أبناء العامة ،واليت تكشــة
اللثام عن جوهر هيالء االعراب وقبائلهم ،وما مارس ـ ـ ـ ـ ـ ــوه من االعمال منذ بزوغ راية اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،فأقاحوا الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتار عن
مكنوانت انفسهم ومانءة طباعهم وخبث سرائرهم ،ولنارأ معاً ،االسطر االتية
 - 1عن عبد هللا بن عمر كما يرويه البخاري يف صـ ـ ـ ــحيحه ابب الفتنة من الشـ ـ ـ ــرق ( ،)42قال قال رسـ ـ ـ ــول هللا
صلّى هللا عليه وآله " اللهم ابرك لنا يف مامنا ،اللهم ابرك لنا يف ميننا ،قالوا ارسول هللا ويف جندان ،قال اللهم ابرك لنا
يف م ـ ـ ـ ـ ــامنا ،اللهم ابرك لنا يف ميننا قالوا ارس ـ ـ ـ ـ ــول ويف جندان .قال يف الثالثة هنالك الزالقل والف ومنها ،او قال هبا،
يطلع قرن الشــيطان" .وهذا احلديث متواتر صــحي ناله امحد بن حنبل يف مســنده ،والرتمذي يف ســننه ،وابن حبان يف
صحيحه ،واحلافظ ابن عبد الرب يف" االستذكار" ( .)43ويوه ما اخرجه مسلم يف صحيحه (.)44
 - 2أورم البخاري يف صــحيحه ،ابب الف  ،عن طريق معمر عن ســامل ،واالخر عن طريق الليث ابن انفع (،)45
ويو ذلك ما أخرجه مسـ ــلم يف صـ ــحيحه ( )46عن ابن عمر أنه مسع رسـ ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه وآله كان مسـ ــتابالً
املش ـ ــرق أبلاه بيت عائش ـ ــة وياول " اال ان الفتنة هاهنا أال ان الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الش ـ ــيطان" .ومش ـ ــرق
املدينة هي منطاة جند ،كما ياول الاسـ ـ ــطالين يف كتابه" ارمـ ـ ــام الس ـ ــاري" ( ،)47والرجاء راجع وُتعن يف اخلريطة رقم
(.)1
 - 3وأورم مس ــلم يف ص ــحيحه ،كتاب الف  ،ابب الفتنة من املش ــرق عن عبيد بن س ــعيد ( ،)48قال قام رس ــول
هللا صلّى هللا عليه وآله عند بيت عائشة وهو مستابل
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املشـ ــرق فاال " رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشـ ــيطان" .واخرج مسـ ــلم أيض ـ ـاً يف صـ ــحيحه ( ،)49قال
رسول هللا صلّى هللا عليه وآله " رأس الكفر يو املشرق ،والفخر واخليالء يف اهل اخليل واالبل".
الاارى" ( )50ان قرن
ويعلّق العييب وهو من كبار فاهاء اهل الس ـ ـ ــنة وم ـ ـ ــارح ص ـ ـ ــحي البخاري يف كتابه" عمدة
ْ
الشــيطان هي امة الشــيطان وحزبه .وينّوه العالمة احلدام يف كتابه" مصــباح االانم" ،انه اســتنبط العلماء من مفهوم قول
النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله يطلع منها (أي من جند) قرن الشـ ــيطان من معجزاته ،وتكون ارضـ ــهم مذمومة ،وميامة جندهم
منكوسة ( .)51كما يكتب العالمة العاملي يف كتابه"كشة االرتياب يف اتباع ابن عبد الوهاب" (.)52
 - 4اخرج مالك يف املوطأ عن عبد هللا بن مينار عن عبد هللا بن عمر قال رأيت رس ـ ــول هللا ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله
يشري اىل املشرق (يعب جند) وياول " ان الف ها هنا ،ان الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان" (.)53
 - 5ويروي ابن حجر العس ـ ـ ــاالين يف كتابه فت الباري ،كتاب بدء اخللق ،قال رس ـ ـ ــول هللا صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله "
رأس الكفر يو املشرق" ( ،)54وتاع املدينة املنورة تاريباً على خط عرمل مدار السرطان ،فالشرق للمدينة املنورة يضم
معظم جند من منطاة جزيرة العرب ،ويستمر حىت جنوب الكويت ليصل اىل اخللي ( ،)55راجع اخلريطة رقم (.)2
 - 6وروى مســلم يف صــحيحه من حديث الزهري عن ســامل ،وامحد يف مســنده من طريق عبد هللا بن مينار (،)56
ا ّن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله قام اىل جنب املنرب وهو مستابل املشرق فاال " أالّ إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع
قرن الشيطان" ،كما ؤطه إبن كثري يف كتابه النهاية يف الف واملالحم (.)57
 - 7اخرج امحد بن حنبل يف مســنده ،ان رســول هللا صـلّى هللا عليه وآله ،وقد امــار اىل املشــرق فاال " من ها هنا
جاءت الف " (.)58
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وقد افرم الش ـ ــيخ س ـ ــليمان بن عبد الوهاب ،وهو اال الكرب حملمد بن عبد الوهاب يف كتابه" الص ـ ـواعق االهلية يف
الرم على الوهابية" ( ،)59فص ـ ـ ـ ـالً يذكر فيه االملة والرباهني على مطاباة أحاميث النو ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله على جند
وما فيها من الف ومل يدع هلا خبري وهي م ـ ـ ـ ـ ــرق املدينة املنورة مبا فيها اليمامة (الرامل) حالياً .ويش ـ ـ ـ ـ ــرتك معه يف الرأي
والفتوى املئات من فطاحل علماء املســلمني وفاهاء الارون الثالث املاض ــية ،وال جمال لذكرهم هنا فمن ارام املزيد فعليه
ان يراجع ما ذكره العالمة احلدام يف كتاب" مص ــباح االانم" ،والعالمة العاملي يف" كش ــة االرتياب" ،وم ــيخ اإلس ــالم
أمحد محالن يف" الدرر الس ــنية" ،والعالمة املوس ــوي يف" الرباهني اجللية" ،والش ــيخ النبهاين يف" الرائية الص ــغرى" ()60
وغريها.
 - 8اخرج البخاري يف صــحيحه ( ،)61ومســلم يف صــحيحه ،يف ابب تفاضــل اهل األميان ( ،)62عن قيم عن
ابن مســعوم قال أمــار رســول هللا صـلّى هللا عليه وآله بيده يو اليمن فاال " االميان ميان هاهنا ،إالّ ان الاســوة وغلظ
الالوب يف الفدامين عند اصـ ــول أذانب االبل ،حيث يطلع قران الش ــيطان يف ربيعة ومضـ ــر" ،كما ص ــححه الطرباين يف
املعجم الكبري ( ،)63وها،ن الابيلتان تسـ ـ ـ ـ ـ ــكنان املشـ ـ ـ ـ ـ ــرق للمدينة املنورة يف منطاة الومـ ـ ـ ـ ـ ــم وعموم جند وما حواليها
وقصـ ـ ـ ـ ـ ــبتها اليمامة سـ ـ ـ ـ ـ ــابااً والرامل حالياً .راجع كتاب" افرتاق العرب" اليب منذر هشـ ـ ـ ـ ـ ــام بن حممد ( ،)64واقوت
احلموي يف كتابه" معجم البلدان"( ،)65والعالمة حممد بن حممد املرتض ـ ـ ـ ـ ــى الزبيدي يف كتابه" ،ج العروس من جواهر
الااموس" (.)66
 - 9وينال ابو الااسـ ــم الطرباين يف املعجم الكبري ،ويوه يف املعجم االوسـ ــط ( )67ان رسـ ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه
وآله أمار بيده يو اليمن فاال " ان االميان ها
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هنا ،وإن الاسوة وغلظ الالب يف الفدامين عند مطلع الشمم حيث يطلع قرن الشيطان ،عند اصول أذانب االبل يف
ربيعة ومضر" .والف ّدامون من تعلو اصواهتم يف تربية مواميهم ورعاية إبلهم (.)68
 - 10أخرج ابو عبد هللا احلاكم يف املسـ ـ ــتدرك على الصـ ـ ــحيحني ان رسـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله قال " غلظ
الالوب واجلفاء ابملشرق ،واالميان يف اهل احلجاق" ( ،)69وعن علي بن قيد ان رسول هللا صلّى هللا عليه وآله أستابل
مطلع الشمم فاال " من ها هنا يطلع قرن الشيطان .ومن ها هنا الزالقل والف والف ّدامون وغلظ الالوب" (.)70
وابن عبد الوهاب فهو (قرن الشـ ــيطان) ،هو من أل مشـ ــرف الوهيو من سـ ــاللة حنظلة بن مالك من بب ُتيم عن
طريق امه ،ومن بب حنيفة عن طريق ابيه ،وهم من قبيلة مضر املشار اليها يف احلديث الشرية (.)71
وقد جاء يف كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء ،الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيال التاح ما هي الفتنة اليت ياول (عليه
الصــالة والســالم) يف هذا احلديث " أال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشــيطان"؟ .اجلواب يعب جند مســكن
ربيعة ومض ــر وهي م ــرق املدينة (املنورة) ،لاوله يف حديث ابن عمر حني قال ص ـلّى هللا عليه وآله " اللهم ابرك لنا يف
مامنا ويف ميننا ،قالوا ويف جندان؟ قال اللهم ابرك لنا يف مامنا ويف ميننا ،قالوا ويف جندان؟ قال هنالك الزالقل والطاعون
وهبا يطلع قرن الش ــيطان" ،ويف حديث آخر" اللهم أم ــدم وطأتك على مض ــر" .واهل املش ــرق يومئذ من قبيليت مض ــر
وربيعة (.)72
 - 11ويف"اجلامع الكبري" للس ــيوطي ( )73قال س ــعيد ابن ايب ايوب عن عبد الرمحن بن عطاء عن انفع مرفوعاً،
قال رسـ ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه وآله " اللهم ابرك لنا يف مـ ــامنا ويف ميننا ،قال رجل ويف مـ ــرقنا ،فاال ص ـ ـلّى هللا عليه
وآله " اللهم ابرك
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لنا يف مامنا ويف ميننا ،قال رجل ويف مرقنا ا رسول هللا ،فاال صلّى هللا عليه وآله اللهم ابرك لنا يف مامنا ويف ميننا،
إن من هنالك (يعب من املش ــرق) يطلع قرن الش ــيطان ،وبه تس ــعة اعش ــار الكفر ،وبه الداء العض ـال" .اخرجه امحد يف
مسنده ( ،)74والطرباين يف"املعجم االوسط"( ،)75واحلافظ اهليثمي يف"جممع الزوائد ومنبع الفوائد" (.)76
ويف مســند امحد إبن حنبل ان رســول هللا صـلّى هللا عليه وآله قال اللهم ابرك لنا يف مــامنا وميننا ،فاال رجل ويف
مشرقنا ا رسول هللا ،قال اللهم ابرك لنا يف مامنا وميننا ،فاال رجل ويف مرقنا ،فاال رسول هللا صلّى هللا عليه وآله
من هنالك يطلع قرن الشيطان وهبا تسعة اعشار الشر" (.)77
 - 12ويف مرح النووي على مسلم ،ابب تفاضل اهل االميان ( )78قال حدثنا ابو بكر بن ايب ميبة مرفوعاً اىل
النو صـلّى هللا عليه وآله ،وقد امــار بيده اليمىن اىل اليمن فاال " اال ان االميان ها هنا ،وان الاســوة وغلظ الالوب يف
الفدامين ،عند اص ــول اذانب االبل ،حيث يطلع قران الش ــيطان يف ربيعة ومض ــر" ،واخرج البخاري يف ص ــحيحه ()79
قال قال رســول هللا ص ـلّى هللا عليه وآله وهو يشــري اىل الشــرق " إن الفتنة ها هنا ،إن الفتنة ها هنا ،من حيث يطلع
قرن الشيطان".
 - 13وهذا حديث عُيينة بن حص ـ ـ ـ ـ ــن بن بدر الفزاري من اعراب جند يوم عرمل اخليل ،وذلك ملا أغض ـ ـ ـ ـ ــب النو
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،مبا مدح به النجديني ،فاد ذكر الطرباين يف املعجم الكبري عن معاذ بن جبل ( ،)80قال كان
النو صلى هللا عليه وسلم يف ماران يعرمل اخليل قال فدخل عليه عيينة بن حصني فاال للنو صلّى هللا عليه وآله أنت
أبصــر ابخليل مب واان أبصــر ابلرجال منك .فغضــب رســول هللا ص ـلّى هللا عليه وآله حىت ظهر الدم يف وجهه فرم عليه
فأي الرجال أفضـل؟ فاال عُيينة رجال يكونون بنجد يضـعون سـيوفهم على عواتاهم ،ورماحهم على كواثب خيلهم مث
يضربون هبا قُدماً قُدماً ،فاال رسول هللا (عليه افضل الصالة
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والســالم) " كذبت بل رجال اهل اليمن أفضــل ،االميان ميان واحلكمة ميانية ...اجلفاء والاســوة يف الفدامين ،اصــحاب
الوبر ربيعة ومض ــر ،من حيث يطلع قرن الش ــيطان" .رواه امحد يف مس ــنده ( ،)81واخرجه ابو نعيم يف معرفة الص ــحابة
( ،)82واملزي يف التهذيب ( ،)83واحلاكم يف املستدرك (.)84
 - 14وجاء يف س ــنن النس ــائي الكربى ( ،)85قال أخربان عمران بن بكار عن عمرو بن عنبس ــة ال لس ـ ـلمي ،قال
"أكثر الابائل يف اجلنة َم ْذح ".
قال رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ُ
وأنسياقاً يف هذا االلاه نرى ان النو صلّى هللا عليه وآله ميدح قبائل بعينها ويذم اخرى .فاد قال رسول هللا صلّى
هللا عليه وآله " أكثر الابائل يف اجلنة مذح وأس ـ ـ ـ ــلم وغفار ومزينة وأحالفهم من ُجهينة ،خري من أس ـ ـ ـ ــد وُتيم وهواقن
وغطفان عند هللا يوم الايامة .وما أابح أن يهلك احليان كال ا .وبنو عُصية عصوا هللا" .والابائل اليت ذكرها رسول هللا
هن من قبائل جند .والابائل اليت مدحها (سـ ـ ـ ــالم هللا عليه)
ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله أسـ ـ ـ ــدُ ،تيم ،غطفان ،هواقن وكندة ّ
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم وغفار ومزينة وجهينة ومذح  ،هي من قبائل احلجاق وهتامة واليمن .هذا ما ذكره ابو محزة االثري يف كتاب"
وض البيان بشرح حديث جند قرن الشيطان" (.)86
 - 15وعن االلباين يف الس ــلس ــلة الص ــحيحة قال رس ــول هللا صـ ـلّى هللا عليه وآله " خري الرجال رجال أهل اليمن،
واإلميان ميان ....وقبيلة خري من قبيلة ،وقبيلة مـ ـ ــر من قبيلة ...لعن هللا امللوك األربعة داء ،و وسـ ـ ــاء ،ومشـ ـ ــرحاء،
وأبضــعة ،وأختهم العمرمة ،مث قال عُصــية عصــت هللا ورس ـوله ،مث قال ألســلم ،وغفار ،ومزينة ،وأحالفهم من جهينة
خري من بب أسد وُتيم وغطفان وهواقن عند
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هللا عز وجل يوم الايامة .مث قال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قبيلتني يف العرب جنران وبنو تغلب ،وأكثر الابائل يف اجلنة ُمذح ومأكول"
(.)87
وهيالء امللوك األربع واختهم العاهرة الفاجرة ،هم من أرمل جند املمس ـ ـ ـ ـ ـ ــوخة ( ،)88كما ذكره ابن حنيفة الدينوري
يف االخبار الطوال (.)89
 - 16وقد ذكر احلاكم يف املس ـ ــتدرك ( )90عن عمرو بن عبس ـ ــة الس ـ ــلمي قال قال رس ـ ــول هللا صـ ـ ـلّى هللا عليه
الع َمَّرمةَ ،...،مث قال لعن هللا ُتيم بن مرة طس ـ ـاً
وآله " لعن هللا امللوك االربعةَ ُداً و ْوس ـ ـاً وم ْش ـ ـرحاً وأبْ َ
ض ـ ـعةَ واختهم َ
ص ـ َمة ،مث قال
وبكر بن وائل ســبعاً ،....،مث قال ص ـلّى هللا عليه وآله عُصــيةُ َعصــت هللا ورس ـوله غري قيم وجعدة وع ْ
ومزينة وأحالفهم من جهينة خري من بب أسد وُتيم وغطفان وهواقن عند هللا يوم الايامة ،مث قال صلّى هللا
أَسلم وغفار ُ
ذح (.)91
عليه وآله ملر قبيلتني يف العرب جنران وبنو تغلب ،وأكثر الابائل يف اجلنة ُم َ
امرى الايم بن هبثة ،من قبائل جند ،يف
 - 17ولعن رسـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله بب عُصـ ـ ــية .وهي من بطون ْ
واقعة بئر معونة ،كما ييكده ابن حزم االندلسي يف" هرة انساب العرب" (.)92
والس ـيال هو أين تســكن قبائل بب أســد ،وُتيم وغطفان وهواقن وبب تغلب وعُابة ونظائرهم؟ واجلواب هم أهل جند
ابلعدة والعدم.
ومذح ومأكول؟ واجلواب أهنم من مناطق هتامة
وميينة وجهينة ُ
والسـ ـ ـ ـيال الخر أين تس ـ ـ ــكن قبائل أس ـ ـ ــلم وغفار ُ
واليمن وحضرموت.
 - 18وكما أخرج البخاري يف ابب عالمات النبوة ( ،)93وص ـ ـ ــححه مس ـ ـ ــلم يف كتاب الرؤا ،عن امساء بنت ايب
بكر ( )94ان رس ـ ــول هللا صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله قال " س ـ ــيخرج من ثاية كذاابن ،االخر منهما أم ـ ـ ّـر من األول وهو
مبري" ،ويف حديث آخر " ؤرج من ثاية ثالثة ،الكذاب و الدجال واملبري"(.)95

65

 -19وعن الزهري ان رسول هللا صلّى هللا عليه وآله قال " مر قبائل العرب بنو اُمية وبنو حنيفة وثاية" (.)96
ولنضرب مثلني يف هذا اخلصوص ،لنتعرف على الاهات قبائل جند وهواهم السياسي واالجتماعي ،وتصرفاهتم اليت
امت اىل ســخط هللا تعاىل ورس ـوله الكرب ص ـلّى هللا عليه وآله وأهنم مل يكونوا عوان لالســالم واملســلمني يوماً ما ،بل هم
اصدق مصاميق الية الشريفة" لو خرجوا فيكم ما قاموكم إالّ خباالً" سورة التوبة ،الية .47
فاملس ــرح األول ناتطفه من واقعة اخلندق ،حيث نس ــتمع وابختص ــار اىل املير واحلافظ امساعيل بن كثري الدمش ــاي
وهو يصة احلامثة يف كتابه " البداية والنهاية" ( ،)97حيث تكالبت امة الكفر والطغيان والفسام على النو صلّى هللا
بب كنانة (االحابيف)،
عليه وآله واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني ،قائالً فخرجت قريف وقائدها ابو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيان بن حرب واحالفهم من ّ
وخرجت قبائل غطفان فبب فزارة وقائدها عيينة بن حصـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وخرجت أمـ ـ ـ ـ ـ ــجع وقائدها مسـ ـ ـ ـ ـ ــعر بن ُرحيلة بن نويرة،
وخرجت بب مرة ورئيسها احلارث بن عوف ،وجاءت بنو سليم وقائدها سفيان ابو االعور ،وبنو وائل وعليهم حوج بن
عمرو وابو عمار (الراهب) الوائلي ،وخرجت بنو أسـ ـ ـ ـ ـ ــد وعليها طليحة بن خويلد ،وجاءت هواقن وعليها سـ ـ ـ ـ ـ ــوق بن
فرمان ،وخرجت ُتيم ومعها ابو خفف صـ ـ ـ ـ ــهيب بن حائل .فكل هيالء من قبائل جند واعراهبا الفسـ ـ ـ ـ ــاة الفجرة ،وقم
على هيالء رجال بب امية واض ـ ـراهبم .فكان عدمهم كما ياول املسـ ــعومي يف كتابه" التنبيه واالم ـ ـراف" يربو على اربعة
وعشرين الة مااتل (.)98
والعجب االعجب انه مل تتخالط أو تتزاوج ابناء هذه الابائل اال مع امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباهها من الابائل واالعراب ،وليكونوا
َ َ ُ ذ َ ًَ َْ ُ ْ ًَ َ ذ َُ َ َ ُ َ ذ َ َْ ُ ْ
ذ
ْشك سورة
ْشفة والزا ِنية ال ين ِ
مصداق الية الكرمية الز ِاِن ال ين ِ
كحها ِإال زان أو م ِ
كح ِإال زا ِنية أو م ِ
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النور ،الية  ،3فتكون احلص ـ ـ ـ ـ ــيلة ما آلت اليه االمور ،فلم يا ّدموا هذه الابائل النجدية واض ـ ـ ـ ـ ـراهبم خرياً لالس ـ ـ ـ ـ ــالم وال
للمسلمني ،بل كانوا اعداءاً قُساة مرةً ،او مسلمني منافاني مرةً اخرى.
وحطب نريان هيالء االقوام الضالة ،وفتيل كل سوء ،كانت هي الابائل اليهومية من امثال بب النضري وعلى رأسهم
س ـ ـ ـ ــالم بن ايب احلايق وحيي بن أخطب ،وبب الاريظة وعليهم كعب بن اس ـ ـ ـ ــد ،وبب الاينااع ،تفاص ـ ـ ـ ــيل هذه الوقائع
الفضيعة اقرأها يف كتاب" السرية احللبية" البن برهان الدين احللو ،و" السرية الشامية" اليب عبد هللا الصاحلي الشامي،
و" املغاقي" للواقدي ،و" الدالئل" للبيهاي ،وغريهم (.)99
اما املس ـ ــرح الثاين فناتبس ـ ــه مما ذكره املير الدمش ـ ــاي يف املص ـ ــدر ذاته حيث وص ـ ــة فيها واقعة فت مكة املكرمة،
وعدم الابائل اليت رافات الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االكرم ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،يف هذه احلامثة املهمة واليت تعترب ناطة عطة يف
معامالت الاوى على األرمل ،ومنش ـ ــأ التحوالت الس ـ ــياس ـ ــية الالحاة ،فذكر ان عدم املس ـ ــلمني الذين س ـ ــاروا مع النو
صـ ـلّى هللا عليه وآله ،كان يربو على عش ــرة االف م ــخص ،وكان مع النو صـ ـلّى هللا عليه وآله من الابائل ما يلي من
قبيلة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم الة ،ومن بب غفار اربعمائة ،ومن مزينة الة وثالهائة نفر ،ومن مذح الة ومئتان ،ومن املهاجرين
س ـ ـ ـ ـ ــبعمائة ،واربعة آالف مااتل من االنص ـ ـ ـ ـ ــار ( ،)100إذن اين كانوا ص ـ ـ ـ ـ ــناميد اعراب جند وقبائلها ،واىل من كانت
تنجذب قلوهبم ،وابي الاه كانت تعمل بوصلة اهوائهم الشيطانية؟!.
نكتفي هبذا الادر من أحاميث سـ ـ ـ ــيد املرسـ ـ ـ ــلني ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،ونرتك التعمق يف هذا البحث وما أوسـ ـ ـ ــعه،
للباحث الكرب .وطبعاً سوف نتناول لة أخرى من هذه االحاميث الشريفة يف مواطن أخرى ،إبذن هللا تعاىل.
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ماذا كان يف جند وماذا بدا من اهلها حىت تكون هكذا مذمومة عند هللا ورسوله االمني صلّى هللا عليه وآله.
ذم اهل جند
س ـ ـ ـ ـ ـ ـيال قد يطرح نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه ...وهو ملاذا هذا الكم اهلائل من االات البينات واالحاميث الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريفة يف ّ
وقبائلها ،وما عســاان ان نســتفيد ونســتلهم العرب منها بعد كل هذا التشــديد والتاكيد واملبالغة يف توجيه انظار املس ــلمني
اليها؟! ،وملاذا هذا االص ـ ـ ـ ـرار من نبينا الص ـ ـ ــامق الرؤوف ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله يف تبيان حاائق هيالء الاوم ،وأي خطر
وبلّية ص ـ ــدرت او س ـ ــتص ـ ــدر منهم؟! ُعذران منهم؟! ،ال امري ا رس ـ ــول هللا ما الذي توعز اليه وعن ماذا تُكب وتُش ـ ــري
بذلك التكرير ،أكل ذلك إيعاقاً المتك ابجتناب تلك الطائفة وانذاراً ابن ال م ـ ـ ـ ـ ْـي فيها من اخلري وال بص ـ ـ ـ ــيص هلا من
نور وهداية ،أكل ذلك ا رس ـ ـ ـ ـ ــول هللا خوفاً على امتك مما وقعت فيه من االخنداع بعبامهتم واالغرتار بس ـ ـ ـ ـ ــوم جباههم
واالستنامة على نغمات قرائتهم ،وكثرة صلواهتم ...امهد ا نو اهلدى انك قد اميت االمانة ونصحت لالمة ،واُتمت
احلجة واوضــحت احملجة ونصــبت االعالم البينة ...نعم إهنم كانوا أمــد املعاندين هلل تعاىل ولرس ـوله ص ـلّى هللا عليه وآله
ووقفوا مواقة مناوئة خلط الرس ـ ــالة وكانوا غالظاً م ـ ــداماً ض ـ ــد الدعوة وص ـ ــاحبها وأهل بيته عليهم الس ـ ــالم ،فاص ـ ــبحوا
مصداقاً لكثري من االات البينات واالحاميث الشريفة واليت ترسم لنا املعامل األخالقية السيئة والسلوك األعوج واإلسالم
الظاهري ألعراب جند وما حوهلا .ولاد كان و ْأم البنات عندهم ،واللواط فيهم ،وم ـ ـ ــرب اخلمر واألقالم والرجم حاهلم،
ومع هذا وذاك ،كانوا للكفر أقرب ،وللش ـ ــر أرحب( .)101فهم اجلى مص ـ ــداق الية الش ـ ـريفة " أالّ يف الفتنة س ـ ــاطوا
وان جهنم حمليطة ابلكافرين" سورة التوبة ،الية .49
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ويُيثر عن النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله ،كما هو مذكور يف حامـ ــية مـ ــرح البخاري ( )102انه قال " اهنم اليزالون يف
مر وبلّية من ك ّذاهبم ما بايت الدنيا" .وقوله صلّى هللا عليه وآله
" مـ ـ ــر من تظل السـ ـ ــماء يومئذ علماؤهم ،منهم خرجت الفتنة واليهم تعوم" ،وقوله ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله " ؤرج يف
آخر الزمان يف بلد مسـ ـ ــيلمة ،رجل يُغري مين اإلسـ ـ ــالم" ( ،)103وقوله عليه السـ ـ ــالم " من عالمات السـ ـ ــاعة ان ترى
الرعاة اهل البهم واالبل ميلكون الناس ابلاهر ويتطاولون يف البنيان" (.)104
لاد القى رسول هللا صلّى هللا عليه وآله االالم واملصائب من هيالء الاوم فاهنم كانوا احلطب يف كل انر واملشعل يف
كل ضــاللة ،واذا مل لد العراب جند حضــوراً واضــحاً واســاســياً يف حامثة ما حلّت ابإلســالم واملســلمني ،لكن ســوف
تتلمم آ ر وجومهم يف امدام الف ابملال واخليل والعتام المعال انر الفتنة والتحريض عليها.
وكما جاء يف الرحيق املختوم للمباركفوري ( ،)105و،ريخ ابن خلدون( ،)106فان النو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله
رم عليه
ؤربان انه ملا كان يُعرمل نفس ـ ــه على قبائل العرب لينص ـ ــروه ملا كذبه كفار قريف ،فكان أقب ٍرم واجهه هو ما َّ
بنو حنيفة .وهيالء هم انفسهم قوم مسيلمة الك ّذاب ساكب اليمامة ،الرامل حالياً(.)107
ومث االعجب من كل هذا نسـ ــاء جند ،فهذه امساء بنت النعمان ،قدمت من جند وتزوجها النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله
يف الس ـ ــنة التاس ـ ــعة من اهلجرة املباركة ،فلما مخل عليها ....ص ـ ــاحت يف وجهه (ص ـ ــلوات هللا عليه) ،قائلة اعوذ ابهلل
منك ،ثال ً .فرمها من ســاعته اىل اهلها .ذكره العســاالين يف كتابه" فت الباري يف مــرح صــحي البخاري" ،كما ذكره
احلاكم النيسابوري يف" املستدرك على الصحيحني" ،وابن جرير الطربي يف" املنتخب من ذيل املذيل" ( .)108ومن
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تلك النوائب اليت أتثر النو ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله كثرياً هبا" واقعة بئر معونة" حيث تبدأ الاصـ ـ ــة ( )109بطلب ايب براء
عامر بن مالك املس ـ ـ ــمى" مبالعب االس ـ ـ ــنة" من الرس ـ ـ ــول االكرم ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ُلريس ـ ـ ــل اىل جند من يدعوهم اىل
اإلســالم .فاال له رســول هللا صـلّى هللا عليه وآله اين أخشــى عليهم أهل جند ،فاال أبو براء أان جار هلم .فبعث النو
وقرائهم،
ص ـلّى هللا عليه وآله املنذر بن عمرو يف أربعني ،ويف رواية أخرى ،ســبعني رجالً من خيار املســلمني وفضــالئهم ّ
ص ـية ور ْع ّل
حىت نزلوا" بئر معونة" وهي جنوب مــرق املدينة املنورة ،فلما مسعت اقوام جند من بب الطفيل وبب ســليم وعُ ّ
وذكوان وبب حليان ،فجاؤا وأحاطوا أبصــحاب رســول هللا ص ـلّى هللا عليه وآله ،وقاتلوهم وغدروا هبم حىت أابموههم عن
بكرة أبيهم .فلما وص ـ ــل اخلرب اىل رس ـ ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه وآله أتثر أتثراً م ـ ــديداً ،حىت يروي الواقدي ان رس ـ ــول هللا
ص ـ ـلّى هللا عليه وآله باي متأثراً على هذه احلامثة األليمة لفرتة طويلة .وذلك يف السـ ــنة الرابعة للهجرة املباركة .ومن ارام
املزيد عن تفاصـ ـ ــيل الواقعة فلرياجع" الطباات الكربى" البن سـ ـ ــعد ،و" سـ ـ ــرية ابن هشـ ـ ــام" ،و" املغاقي" للواقدي ،و"
هرة انساب العرب" البن حزم االندلسي (.)110
خري رس ـ ـ ــول هللا صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله كش ـ ـ ــرط لابول
وكان رئيم املش ـ ـ ــركني عامر بن الطفيل (من اعراب جند) ،قد ّ
اإلسالم ،بني ثالث خصال فاال يكون لك أهل السهل وح أهل املدر (البالم) ،أو أكون خليفتك ،أو أغزوك أبهل
غطفان أبلة أمار وألة ماراء .هذا ما ذكره احلافظ ابن كثري الدمشاي يف كتابه" البداية والنهاية" (.)111
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احلقيقة الثالثة:
الفنت والزالزل اليت ظهرت من جند املذمومة
بعدما عرض ـ ــنا عليك ايها الاارح الكرب بعضـ ـ ـاً من ص ـ ــفات ومثالب اعراب جند وهذه األرمل اليت مل تنجب اخلري،
وبيّنا اجلزء اليسـ ــري من االات البينات واالحاميث الش ـ ـريفة ،حول األرمل واالنسـ ــان يف جند ،معوان االن نسـ ــتكشـ ــة
ونبحث عن املساوح واحملن والف اليت إنبعثت نرياهنا وانطلات مرارهتا من هذه األرمل املنحوسة املنكوسة ،مث نتعرف
من خالل هذا السرم التارؤي والعلمي على حاياة املذهب الوهايب السلفي ،وجذوره الفكرية واالعتاامية.
الرمات و الزالقل والف اليت ولدت يف هذه األرمل املذمومة واخلصـ ـ ــبة ابلنفاق والف ونت
لاد رصـ ـ ــدان عش ـ ـ ـرات ّ
وعم ميمها اإلسالم واملسلمني وأحرقت اليابم واألخضر ،لاد اراموا
وترعرت فيها على سواعد ابنائها الفجرة الكفرةّ ،
ان يُطفئوا نور هللا يف األرمل ،وؤمدوا وه الرسـ ـ ـ ــالة ونور حممد وآل حممد ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،فعمدوا اىل تصـ ـ ـ ــديع
بنيان الدين وأرکان االميان ،وأهلکوا احلرث والنسل وعاثوا فساماً وطغياانً ،وأذاقوا املسلمني الويالت والثبور.
وس ــوف أيت على ذكر بعض تلكم احلوامث التارؤية والف املظلمة بعون هللا تعاىل واليت ألات بض ــالهلا ومص ــائبها
على اإلس ـ ـ ــالم واملسـ ـ ـ ــلمني ،ونتوخى يف كل ذلك املوضـ ـ ـ ــوعية واالمانة العلمية من جهة ،والدقة واالختصـ ـ ـ ــار من جهة
اخرى.
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تطرق اليه ،وسـ ـ ـ ـ ــرب اغواره العجيبة الغربية ،مما عدوان االمل والرجاء ،ان تاوم
قل من ّ
ولرمبا نكون قد مخلنا يف ابب ّ
ثلة من امليرخني والباحثني يف اطراء املكتبة اإلس ـ ـ ـ ــالمية بنتاجاهتم العلمية حول هذه األرمل والناس ،تكرمياً لنبينا الكرب
صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،والذي مأب يف ذكر س ـ ـ ــيئات ومس ـ ـ ــاوح هذه األرمل ومن عليها ،ولكش ـ ـ ــة حاائق كثرية تفيد
الاارح والباحث ،وتعطي صورة واضحة وجلّية عما عليه الوهابيون والسلفيون والتكفرييون ،وآل سعوم ،هذه االام...
من س ــهولة قبوهلم للكفر وتلايهم لفتاوى علماء الس ــوء ،والذين أنذران النو ص ـلّى هللا عليه وآله عنهم ،أبهنم " م ــر من
تظل السماء ييمئذ علمائهم ،منهم خرجت الفتنة وفيهم تعوم"(.)1
لتنظر ايها الاارح الكرب ماذا عنا لك.!...
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الفتنة األوىل فتنة االقوام البائدة...
كانت هنالك أُمم واقوام قد خلت من قبل بزوغ نور اهلداية واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،قد انعم هللا عليهم ابنواع النعم والعطاا،
وسخر هلم األرمل واجلبال واالهنار ،وارسل اليهم
وأجزل هلم اخلري والرقق ،واطال يف اعمارهم ،وام ّدهم ابلبنني واألوالمّ ،
لكن هيالء االقوام ،قابلوا احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
النبيني ليهدوهم اىل طاعته تعاىل ،وفعل اخلريات واجتناب املعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واملوبااتّ .
ابالســاءة ،والنعم واخلريات ابلكفر والنُكران ،وعتوا عن امر رهبم عتوا كبريا ،فاســتحاوا العذاب وأحلّوا قومهم مار البوار،
ومأواهم جهنم وبئم الارار.
ومن هيالء االقوام الذين اس ـ ـ ـ ــتحاوا عذاب الدنيا قبل االخرة قوم عام وهوم واص ـ ـ ـ ــحاب االيكة وطس ـ ـ ـ ــم وجديم
وعبيل .وقد ام ـ ـ ـ ـ ـ ــار هللا تعاىل يف حمكم كتابه الكرب بعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات االات اىل اخبارهم وما كانوا عليه ...وال تعجب ايها
الاارح الكرب ...لتعلم ان هيالء االقوام اليت ذكرانها آنفاً ،كانوا يس ـ ـ ـ ــكنون ارمل جند املذمومة .ومنها انطلات قوافلهم
الش ـ ـريرة ليزرعوا الكفر والش ـ ــر والفس ـ ــام يف ربوع اجلزيرة العربية وما جاورها .ولنبدأ اوالً بذكر بعض آات الذكر الكرب،
على سبيل االختصار ،علّه ياوم الباحثون ابلعمل على كشة هذه االسرار الحااً.
ْ
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اَّلين ملموا أنفسْْهم وتبي لكم جيف فعل نا بِ ِهم وَب نا ل
اك ِن ِ
قال هللا تعاىل وسْْكنتم ِِف مسْْ ِ
ََْ َ
األمثال سورة ابراهيم ،الية .45
املعىن انكم َقرَرمت ان تعيش ـ ـ ـ ـ ـوا يف مسـ ـ ـ ـ ــاكن الذين ظلموا كاوم عام وهوم واصـ ـ ـ ـ ــحاب االيكة ،وأطمأننتم هبا ،طيو
تبني
لاي الظاملون قبلكم ،وقد ّ
النفوس سائرين بسريهتم يف الظلم والكفر والفسام والعصيان ،وال تتحدثون مبا ّ
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لكم ابخلرب واملش ـ ــاهدة (ا أهل جند) ما فعلنا هبم من اهلالك واالنتاام ،واان نض ـ ــرب لكم االمثال يف هذا الاران الكرب،
هكذا قال احلسني بن مسعوم البغوي يف تفسريه ( ،)2وحممد بن امحد الارطو يف تفسريه ( ،)3واثري الدين االندلسي
يف تفسريه املسمى " ابلبحر احمليط"(.)4
ان الرتتيب الارآين يف ذكر االقوام واخبارهم اليت توالت العيف واحلياة يف منطاة اجلزيرة العربية عموما ،وارمل جند
خصـ ـ ــوص ـ ـ ـاً ،تتطابق كثريا مع الس ـ ــياق التارؤي املعرومل علينا من امليرخني وعلماء اال ر والرتاث لتلك االقوام املتعاقبة
( .)5فأرمل جند كانت حمل ماام وعيف قبائل مثل عام وبعدها هوم ومن مث اص ــحاب االيكة وطس ــم وجديم وعبيل
وغريها ،يتوارثون احلكم خلفاً عن سلة ،وبسبب عدم اطاعتهم ألوامر رسل هللا تعاىل ،وعبامهتم االو ن وفسامهم يف
األرمل ،أُهلكوا ابنواع العذاب (.)6
اننا س ــوف نتناول ابختص ــار ،م ــرح أربعة ناذج من هيالء االقوام ،اختصـ ـوا ابلعيف يف منطاة جند وتواترت الات
الارانية الكرمية بذكرهم ومرح اخبارهم ،وتركوا ا رآ مهمة ومشاهد حيّة اىل يومنا هذا .انظر اىل اخلارطة رقم (.)4
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خارطة رقم ( )4مناطق سكن وحركة قوم عاد ومثود يف جند
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األول :قوم عاد:

ْ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ
ك ب َعاد* إ َر َم َذات الْع َماد* الذِت ل َ ْم ُُيْلَ ْق مثْلُ َ
اعال ِد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة الفجر،
ِف
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألم تر جيف ف عل رب ِ
ِ

قال هللا تعاىل
االات .8 - 6
كانت مسـ ـ ـ ــاكن قوم عام يف ارمل" االحااف" ،وهي ع حاة أي الرمال املائلة ( ،)7كما صـ ـ ـ ــرح بذلك الاران
ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ ُ َ َْ
اف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة االحاــاف ،اليــة  .21وهي املنــاطق املمتــدة من
الكرب باولــه
َواذجر أ خا َعد ِإذ أ نذر قو مه ِباألح ق ِ
ص ــحاري وس ــط جند ابلاه جنوب جزيرة العرب اي الربع اخلاح مشاح اليمن وحض ــرموت ،وفيها قص ــر الس ــدوس أحد
مواقعهم املعروفة ،كما جاء يف كتاب" الرومل املعطار يف خرب االقطار" ( )8وينال ابن خلدون عن الطربي ان قس ـ ـ ـ ـ ــماً
من قوم عام كانوا يعيشـ ــون يف الطائة وقد هلكوا يعا مع غريهم من اقوام عام ( .)9ويذكر كثري من امليرخني ،منهم
ابو حنيفة الدنيوري حيث قال يف كتابه" االخبار الطوال" ،اهنم انتشروا يف مناطق ابعد من حدوم جند لتصل جنوابً اىل
هتامة واليمن وحضرموت ( ،)10وكذلك الهوا مشاالً ليصلوا اىل الشامات واالرمن وسيناء(.)11
وتعد (إ ر م) من اهم آ رهم وهي املدينة العربية املفاومة ،وكان س ـ ـ ـ ـ ـ ــكاهنا من العرب البائدة من قبيلة عام .ولفظ
البائدة هو تعبري يضـ ـ ـ ــم كثريا من االمم العربية واليت اندثرت قبل بعثة النو ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله .وكان ملكها يسـ ـ ـ ــمى
مدام بن عام ،وأسم اخيه مديد بن عام بن عوص ( ،)12اللذان اراما ان يايما اجلنة املوعومة يف األرمل ،بعدما مسعا
اخبارها ووص ـ ــفها من نبيهم هوم (على نبينا وآله وعليه افض ـ ــل الص ـ ــالة والس ـ ــالم) .وما وعد هللا تعاىل فيها اولياءه من
قصور الذهب والفضة واملساكن اليت لري من شتها االهنار ،فبنيا علواً
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واســتكباراً ،قصــوراً مرتفة وصــروحاً مــاهاة وابنية مرتفعة وعظيمة وقوية تســحر الناظرين هلا اعمدة ضــخمة النظري هلا يف
تلك العوامل ،فطابوقها من الذهب والفضة ،واالعمدة كانت مغطاة ابلياقوت والزمرم ،كما وصفها املير قكرا بن حممد
يف كتابه" ا ر البالم واخبار العبام" ( .)13ووصفها الاران الكرب بكوهنا فريدة يف بنائها (.)14
لاد كان قوم عام اقواء وغال  ،وعظيمي اجلثة ،وارضـ ــهم خصـ ــبة وخض ـ ـراء ابلزرع والفواكة وذات نعمة وحماصـ ــيل
وينابيع كثرية ،لاوله تعاىل امدكم بانعام وبني وجنات وعيون س ـ ـ ــورة الش ـ ـ ــعراء ،الية  ،133وقد عام ـ ـ ـوا قبل
ميالم س ــيدان املس ــي ابن مرب عليهما الس ــالم مبئات الس ــنني ،واس ــتمر حكمهم لارون طوال .فمتعهم هللا تعاىل بنعمة
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ َْ ْ
َّ َ َ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
واحســان ( .)15وارســل اليهم نبيهم هوماً لاوله تعاىل وإَِل َعد أخاهم هودا قال ياقومِ اُبدوا الل ما لكم ِمن إِل
َ
غ ْ ُْي ُه سورة هوم ،الية  .50وقد رم قوم عام على نبيهم ابلنكران والكفران واهتامه ابلباطل وصفات هم أحق هبا منه
فحق عليهم العذاب ،فاابمهم هللا تعاىل يعا ابلري الش ـ ـ ـ ــديدة
عليه الس ـ ـ ـ ــالم ،فأس ـ ـ ـ ــتكربوا يف األرمل وعبدوا االو ن ّ
احململة ابالتربة فاض ـ ـ ــت عليهم وغمرت مولتهم ومدهنم النفيس ـ ـ ــة وما فيها ابلرمال ،فأص ـ ـ ــبحت اثراً بعد عني .كما قال
ََذ َ َُ ْ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
تعاىل وأما َعد فأه ِلكوا بِ ِريح َصَص َع ِتية  ،س ـ ــورة احلاقة ،الية  .6وموض ـ ــع بالمهم اليوم رمال قاحلة ال أنيم
حل هبيالء (.)16
فيها وال مار وال ماء سوى صحاري غريبة وقاحلة وموحشة كأهنا تنب ّ
عما ّ
لاد اكد الاران الكرب على االعتبار هبيالء الابائل وقص ـصــهم ،فتارة تنزل ســورة تبني صــفاهتم كما ورمت يف وتكون
سوريت الشعراء وفصلت (،)17
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و،رة اخرى ابس ـ ــم نبيهم هوم (على نبينا وآله وعليه الس ـ ــالم) ،كما جاء يف س ـ ــورة هوم ( ،)18واخرى أبس ـ ــم موطنهم
لتكون ســورة االحااف ( ،)19ابألضــافة اىل عشـرات االات الارانية األخرى ضــمن هاين عشـرة ســورة من ســور الاران
الكرب.
أرشل هوم (على نبينا وآله وعليه أفضـ ـ ــل الصـ ـ ــالة والسـ ـ ــالم) ،ومن معه من امليمنني من ارض ـ ـ ــهم اىل موضـ ـ ــع ياال
له"الش ــحر" فنزل هناك ،مث امركه املوت فدفن يف ارمل على اطراف حضـ ــرموت ،كما ذكره الشـ ــوكاين يف تفس ــريه" فت
الادير" ( ،)20وحممد رضا رميد يف" تفسري املنار" (.)21
ان مدينة" ارم" ذات العمام ،وهي املدينة العربية املفاومة قد ا رت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغة واهتمام كثري من امليرخني واجلغرافيني
وعلماء االسـ ـ ــتكشـ ـ ــاف واال ر واالنسـ ـ ــاب من املسـ ـ ــلمني وغريهم ،ليتعرفوا على حاياتها ويسـ ـ ــربوا اغوارها ويكتشـ ـ ــفوا
اسرارها.
فمثال العــامل بليب الكبري ( ،)22من علمــاء احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الرومــانيــة الــذي عــاش يف الارن األول امليالمي ،والفلكي
واجلغرايف بطليموس االس ــكندري ( ،)23والذي كان امينا ملكتبة االس ــكندرية ،وغريهم كثريون كتبوا عن هذه املدينة يف
اواخر عهوم مملكة عام ،وسجلوا مشاهداهتم هلا إذ يصفون املنطاة ابهنا كانت عامرة حبضارة قاهرة واالهنار فيها متدفاة
ابملاء والبحريات قاخرة ابحلياة ،واألرمل مكســوة ابخلضــرة ،وان قوم عام كانوا يشــكلّون احلضــارة الســائدة فيها ،وهكذا
قلعــة "عبــار" ذات االبراج البــاهرة واالبنيــة العجيبــة والناوش اهلنــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة اخلالبــة ( .)24ومل يــل املكتبـات العــامليــة من
آل اليه مصريها من ُكتاب الغرب والشرق.
مراسات وحبوث علمية مياة حول مملكة عام وما َ
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ان الس ـ ـ ـ ـ ــجالت التارؤية تعض ـ ـ ـ ـ ــد النظرية الاائلة أبن هذه املنطاة من جند كانت يوما من االام فيها جنات وعيون
وانعام وبنون وقراعة ،وارمل خص ـ ـ ـ ـ ـ ــبة منتجة ،كثرية املياه واالهنار ومغطاة ابخلض ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .وقد م ـ ـ ـ ـ ـ ــرح كثريا من تلك االراء
والنظرات الدكتور املص ـ ـ ــري قغلول راغب النجار يف كتابه" االعجاق العلمي يف الاران والس ـ ـ ــنة" ( ،)25وكذلك نش ـ ـ ــر
س ـ ــلس ـ ــلة احباثه العلمية الايمة يف ص ـ ــحيفة االهرام املصـ ـ ـرية ( ،)26كما اس ـ ــهب الباحث االنكليزي بري ترام توماس يف
كتابه" عرب الربع اخلاح بشبه جزيرة العرب" ،يف وصة تلك الابائل واالقوام اليت بنت مدينة" عُبار" (.)27
واكد الاران الكرب على هيالء االقوام بص ـ ـ ـ ــورة خاص ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــرح وقائع عن حياهتم واحواهلم ،ومث عن كفرهم ونزول
العذاب عليهم ...ويف تفســري هذه االات البينات نشــطت اعدام من املفس ـرين واجلغرافيني وامليرخني وعلماء االنســاب
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني من امثال الطربي ،الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،الازويب ،اهلمداين ،اقوت احلموي ،املس ـ ـ ـ ـ ـ ــعومي ،ابن خلدون وغريهم يف
الكشة عن حاياة هيالء االقوام .وبايت نظرات واحباث هيالء العلماء حرباً على ورق.
لكن ما حااه صــانع االفالم الو ئاية االمريكية نياوالس كالب يف الثمانينات من الارن املاضــي بعد ما قرأ كتاب"
امل ّذكرات" ،واليت كتبها جورج فري انو عام  1934م ( ،)28قام نياوالس كالب ( ،)29مع فرياه املتخص ـ ـ ـ ــص امثال
عامل ال ر املعروف جوريم قارنز والس ـ ــري راندلة فينيم اخلبري العس ـ ــكري ملنطاة الش ـ ــرق االوس ـ ــط وغري ا وابالعتمام
على خرائط جغرافية انمرة ومقياة حصــل على  600مصــدر مليرخني وجغرافيني ورحالة وعلماء آ ر وطبيعة اضــافة اىل
تاــارير لعمليــات حبــث عن اال ر ومراجع بيئيــة موجومة يف بطون امهــات املكتبــات العــامليــة الاــدميــة واحلــديثــة ،وهكــذا
اعتمد على املسـ اجلغرايف اهلندســي الذي أجرته وكالة الفضــاء االمريكية" انســا" ملنطاة اجلزيرة العربية ،وخصــوصــا تلك
املناطق اليت ين بصدمها ضمن
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حدوم جند املعروفة ،وابالســتعانة ابلرامار التصــويري الفضــائي املركب على املكوك الفضــائي (تشــالينجر) ،والذي ميتلك
الادرة على اخرتاق الرتبة السطحية اىل عشرات االمتار .وكذلك مبساعدة الامران الصناعيان الفرنسيان (سبوت والند
سات) ،فحصل كالب على مس مقيق لشبه اجلزيرة العربية ومن ضمنها منطاة جند (.)30
وأص ــب الفريق االس ــتكش ــايف ميلك خريطة فريدة ملنطايت" جند وربعها اخلاح" توضـ ـ طرق الاوافل الادمية وخزاانت
املياه اجلوفية وجماري االهنار الادمية والومان املطمورة شت عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات االمتار من الكثبان الرملية ،وابالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة هبذه
املعلومات قررت البعثة احلص ـ ـ ـ ــول على آخر الص ـ ـ ـ ــور الفض ـ ـ ـ ــائية لناطة قرب تااطع طريق الاوافل مع مكمن مائي قدب
( ،)31كشــفت عنه الصــور الفضــائية ،كما رصــدت االســتكشــافات جمريني لنهرين جافني يندفع احد ا من الغرب اىل
الشرق واالخر من اجلنوب اىل الشمال .و ا يصبان يف حبرية قطرها يزيد على  40كيلو مرتاً يف مشال مرق الربع اخلاح
وصور املكوك الفضائي مناطق بني مصو النهرين وضفاف البحرية ،خارطة رقم
ضمن حدوم جند املعروفة اليوم (ّ ،)32
( ،)6لتسـ ــتكشـ ــة عمراانً مل تعرف البش ـ ـرية نظرياً له يف ضـ ــخامته و اليته .وتوصـ ــل علماء اال ر واالمان اىل اهنا من
قصور (إ َر َم) اليت وصفها الاران الكرب.
وهنا كانت املفاجئة املدهشــة حيث ظهرت قلعة حمصــنة ذات هانية اضــالع شيط ابس ـوار املدينة ماامة على اعمدة
ضـ ــخمة عديدة كما ورم وصـ ــفها" إرم ذات العمام" ومسيكة اجلدران ،ذات ابراج مرتفعة يف قوااها ،ماامة على اعمدة
ض ـ ــخمة م ـ ــاهاة يص ـ ــل ارتفاعها اىل  9أو  10امتار وقطرها اىل  3امتار وتض ـ ــم عدما كبريا من غرف التخزين واماكن
السكن ( ،)33وظهرت
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آخريآ املدينة االســطورية " إ َر َم" املدينة االســطورية اليت أنشــئت لكي تكون فريدة جدآ إذ تبدو اهنا مســتديرة الشــكل
ومير هبا رواق معمد مائري ،طابوقها من الذهب والفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واعمدهتا غُطيت ابلياقوت واالحجار الكرمية ،وهي رائعة
املنظر خارطة رقم (.)5
خارطة رقم ( :)5هذه الصورة هي لقلعة من قالع إرم.
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خارطة رقم ( :)6صورة جملرى هنرين جافني قرب مساكن قوم عاد صورت عرب األقمار الصناعية

92

وحي االساس التحتاين لالبنية املوجودة
خارطة رقم ( :)7تصميم هندسي من ّ
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خارطة رقم ( :)8بقااي آاثر لقوم عاد
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وال نعلم من اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مملكة العجائب والفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ الاابعة يف الرامل اكثر من هذا ،وملاذا أوقفوا حركة تلك البحوث
العلمية ،واطباوا على كل هذه االس ـ ــتكش ـ ــافات املدهش ـ ــة والعجائب الرابنية بطي الكتمان واألخفاء؟! ،هل خوفاً من
فضــيحة جند واهلها؟! ،أم خوفاً من هتديد النو ص ـلّى هللا عليه وآله يف حق هيالء اخلوارج باوله " إلن لايتهم ألقتلنهم
قتل عام وهوم"؟! (.)34
نياً قوم هوم
مث ننتال من اجلنوب مركز قوم عام اىل جهة الش ــمال من ارمل جند املمس ــوخة ،حيث تطالعنا آ ر قوم هوم ،الذين
جاؤوا بعد هالك قوم عام مبئات الســنني ،كما يصــفها املير املادســي يف كتابه" البدأ والتأريخ" ( ،)35وآخرون(،)36
إذ يوضــحها الاران الكرب من خالل خطابه ونصــيحة النو صــاحل (على نبينا وآله وعليه افضــل الصــالة والســالم) لاومه
ً
هوم باوله وأذجروا إذ جعلكم خلفاء من بعد َعد وبوأكم ِف األرض تتخذون من سهوهلا ق صورا وتنحتون
ً
اجلبال بيوتا ،فأذجروا آالء اهلل وال تعثوا ِف األرض مفسدين  .سورة االعراف ،الية  .74ومن هنا ياول املفسرون
ان اقوام هوم كانوا يعرفون جيداً اخبار اقوام عام وقصصهم ابلتفاصيل ويعيشون آ رهم (.)37
وقوم هوم قبيلة او جمموعة قبائل من البدو كانوا يس ــكنون مشال جند ،وبنوا فيها أهم مدهنم ومراكزهم" كاملدائن" او"
مدائن ص ـ ــاحل" ومدينيت " احل ْجر واهلجر" ( .)38مث إنتش ـ ــروا مشاالً يو تبوك والش ـ ــامات واالرمن وحىت س ـ ــيناء (،)39
والهوا جنوابً يو تيماء والطائة حىت اجلوف واحلائل وجنران كما تذكرها املوســوعة اإلســالمية للعامل اإلســالمي (،)40
وقد ملّت املخطوطات واحلفرات االثرية والناومات احلجرية على ان قوم هوم كانوا
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حيت يف كتابه"
ياطنون مناطق عام كما ياول تيمم وهدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف كتابه" جنوب اجلزيرة العربية" ( ،)41ور ّ
كز فيليب ّ
،ريخ العرب" على الكتاابت والناومات الثمومية يف تلة ومان جند وبواميها (.)42
وعلى الرغم من ان موطن قبيلة هوم كما هو معروف يف مدائن صـ ـ ـ ـ ـ ــاحل ابلعال" احلجر" ،إال أن وجوم ناوش هومية
يف مواقع متنــاثرة يف منطاــة جنــد ومنهــا مــا هو يف (حمــافظــة الغــاط) مليــل على تواجــدهم يف تلــك املنطاــة أو مرورهم هبــا
(.)43
وتاع احلجر" مدائن ص ـ ـ ـ ــاحل" على بُعد حواح  22كيلومرتاً مشال م ـ ـ ـ ــرق مدينة" العال" التابعة ملنطاة م ـ ـ ـ ــرق املدينة
املنورة ،ابلارب من وامي الارى ( .)44وكانت ُتتاق خبص ـ ــوبة األرمل ووفرة املياه والينابيع اليت لتمع مياهها من اجلبال
احمليطة هبا ،استخدمها قوم صاحل عليه السالم لزراعة تلة انواع املزروعات وخاصة النخيل .وكانت اجلبال والصخور
الكبرية شيط مبدن قوم هوم ،وقد استفام منها الثموميون ،وقاموا بنحت هذه الكتل الصخرية لبناء مساكنهم وقصورهم
ْ ُ
ْ َ ََ ُ ْ ُ ََ
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سورة االعراف ،الية .74
لاد قســت قلوب هيالء الاوم وعبدوا االو ن وعثوا يف األرمل مفســدين( .)46فاخذهم هللا تعاىل بذنوهبم وجعلهم
مر هبا رســول هللا صـلّى هللا عليه
حصــيداً خامدين ( .)47وال يزال الكثري من آ ر قوم هوم موجومة اىل حد االن ،وقد ّ
وآله يف أثناء ذهابه لغزوة تبوك ،وحينما أتى أطالل قوم هوم يف" مدائن صــاحل" بكى وامر اصــحابه ابلبكاء ،وقال عليه
السالم " ال تدخلوا على هيالء املعذبني ،إالّ ان تكونوا ابكني ،فان مل تكونوا ابكني فال تدخلوا عليهم ،ان
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يُصيبكم مثل ما اصاهبم" ،كما جاء يف مسند امحد بن حنبل عن عبد هللا بن عمر ،وقد هناهم ان ياطفوا من هارها او
يشـ ـربوا من مائها الهنا أرمل مغض ــوب عليها ( ،)48فاالوا ا رس ــول هللا قد عجنّا واس ــتاينا ،فامرهم ان يطرحوا ذلك
العجني ويهرقوا ذلك املاء .وقد اراهم مرتاى الفصـ ــيل يف اجلبل وهو جبل " احلوار" ،واراهم الف الذي كانت الناقة ترم
منه لشرب املاء وامسه " مربك الناقة" .مث قنّع راسه الشرية واسرع السري حىت جاق الوامي(.)49
مر رس ـ ـ ـ ـ ــول هللا صـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله بعد معركة حنني ابلاه الطائة ،حيث يذكر احلافظ ابن كثري يف كتابه"
كما ّ
مر بارب ،فاال هذا قرب ايب رغال وهو ابو
البداية والنهاية" ( ،)50عن عبد هللا بن عمرو ،ان النو صلّى هللا عليه وآلهّ ،
ثاية وكان من قوم هوم ،اصابته النامة اليت اصابت قومه يف هذا املكان فدفن فيه ،وقد نزل على قومه غضب من هللا
تعاىل ( ،)51وأصابتهم الصاعاة والصيحة والرجفة (.)52
خارطة ( :)9مناطق سكن قوم مثود ونفوذهم
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خارطة ( :)10التخطيط العمراين والعمراين ملدينة احلجر

خارطة رقم ( :)11بناء البيوت على أطراف اجلبال
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خارطة رقم ( :)12حنت البيوت يف اجلبال

خارطة رقم ( :)13تُبني املناطق اليت احرتقت ابلنار يف وسط جند
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وحينما يذهب االنس ــان اىل هناك عم ابالمل واالنابامل مما يش ــاهده من الص ــخرات احملرتقة كالربكان ويس ــميها اعراب
تلك النواحي بـ ـ ـ ـ ـ" احلرة" وهي منتشرة كثرياً يف تلك االطراف .وهي احجار انرية منفصلة من بركان مشتعل ،وتصامف
الزائر لوحات ارمامية لماب الزارة ولوحات تعريفية ابمساء االماكن والاصص واالحداث .وقد ارام امللك (السعومي)
فهد احياء تراث اجدامه يف بناء مدينة سـ ـ ـ ــياحية على تلك االناامل ،فمنعه العلماء لكي ال يفتض ـ ـ ـ ـ النظام اكثر من
هذا (.)53
والعجيب ان قاتل انقة صـ ـ ــاحل (على نبينا وآله وعليه السـ ـ ــالم) ،هو ق ّدار بن سـ ـ ــالة (احيمر هوم) .الذي ورم يف
مســند امحد بن حنبل ( ،)54أنه أمــاى األولني ،وعبدالرمحن ابن ملجم ،قاتل امريامليمنني ابنه أمــاى الخرين (،)55
ا معاً من نفم منطاة" حجر" ابلذات (.)56
الثالث اصحاب االيكة
وهم اقوام من اعراب البامية عامـ ـ ـوا يف مناطق جند بعد هالك قوم هوم ولوط وتُـبّ ٍع ( .)57وااليكة تعب مكان وفرة
النخيل واالمـ ـ ـ ــجار ،وكانت ذات خضـ ـ ـ ــرة وقرع ومياه وينابيع وقهور وحدائق وغاابت ( ،)58وقد ذكرهم هللا تعاىل يف
ّ
موارم عديدة من كتابه الكرب ،منها قوله تعاىل جذب اصحاب االيكة املرسلي سورة الشعراء ،الية .176
ان مكان األيكة ،كما تذكرها كتب الســري والتفســريُ ،تتد من وســط جند ابلاه منطاة تبوك ،وهي بعينها مســاكن"
مدائن صـ ـ ـ ـ ــاحل" ( ،)59ومنهم من قال اهنم بنوا ملكهم اىل الشـ ـ ـ ـ ــمال من جند عند اطراف تبوك ( ،)60وكانت مدهنم
مملية ابلنخيل والزروع.
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عُرف اصـ ــحاب االيكة ابلفسـ ــام يف البيع والش ـ ـراء خبم الناس يف الكيل وامليزان والفسـ ــام يف امور التجارة والسـ ــوق
وكانوا ياطعون الطرق ويسدون على الغراابء الطريق ويعتدون عليهم .واخذون منهم اال،وي (الرموة) ،سورة الشعراء،
االات الكرمية .183 - 176
فبعث هللا تعاىل اليهم مـ ــعيب (على نبينا وآله وعليه السـ ــالم) هلدايتهم ومعوهتم اىل الصـ ــالح يف لارهتم والعدل يف
اسواقهم ورعاية االنصاف يف الكيل ،لكن اصحاب االيكة اهتموه ابجلنون ومنعوا الناس من االتصال به(.)61
فدعا نبيهم عليهم واستجاب هللا تعاىل معاء نبيه عليه السالم ،وابتالهم بـ ـ ـ ـ" عذاب يوم الظلّة" سورة الشعراء ،الية
 26و  .186ففت هللا تعاىل عليهم ابابً من ابواب جهنم ،فام ـ ـ ـ ـ ــتدت هبم الري احلارة والااتلة فدفعتهم عن بيوهتم اىل
الص ـ ــحراء فرأوا غيمة كبرية فلجأوا اليها ليس ـ ــترتوا بظلّها ،ففت هللا تعاىل عليهم النار وقلزل هبم األرمل ،كما هو مذكور
يف" ،ريخ ابن عساكر" ( ،)62و" الدر املنثور" للسيوطي (.)63
الرابع اقوام اخرى
وتتواىل احلاائق املذهلة ،وتتفجر م ـ ـ ــهامات جديدة الص ـ ـ ــحاب التفاس ـ ـ ــري والتواريخ ،ليُعلنوا أن موطن قبيليت طسـ ـ ــم
وجديم هو (اليمامة) موقع مدينيت الرامل واخلرج حالياً ،وليمتد نفوذ ا مشاالً ،وذلك لس ــهولة االتص ــال وعدم وجوم
عوائق تذكر امامهم (.)64
وقد ملّت الدراسات التارؤية على ان قوم جديم ،كما ذكر الياقوت احلموي عن هشام بن حممد الكلو يف كتابه"
معجم البلدان" ( ،)65هم من نسل ارم بن سام ،وكانت مناطق سكناهم اليمامة (الرامل واخلرج) حالياً اي يف وسط
جند عند جبل العارمل ،وهم اخوة هوم بن كاثر الذين جاءوا بعد
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قوم هوم .كمــا اورمه الــدينوري يف كتــابــه" االخبــار الطوال" ( .)66وهكــذا نزل جــديم بن ارم وقومــه بلــدة اليمــام ـة
طي (.)67
(الرامل واخلرج) حالياً ،ونزل ُ
ص ّحار ما بني الطائة وجبّ ْ
لي ّ
اما قوم طس ـ ــم فهم من اوالم لوم بن س ـ ــام ،وس ـ ــكناهم اليمامة ايض ـ ـاً ،حىت مناطق جنوب جزيرة العرب ،كما ياول
الطربي ،وكانت اليمامة (الرامل واخلرج) حالياً يف تلك االام اكثر املدن خض ـ ـ ـ ـ ــاراً وفاكهة ونض ـ ـ ـ ـ ــرة ونعمة ،وحدائاها
ومزارعها وابنيتها ماهاة عظيمة وكان ملكهم يسمى عملوق (.)68
قال االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعي كما جاء يف كتاب" آ ر البالم واخبار العبام" ( )69ان اليمامة وهي انحية جند كانت يف قدب
الزمان مناقل طسم وجديم و ا من ولد الوذ بن ارم ،اقاموا ابليمامة ،فكثروا هبا وملك عليهم رجل من طسم ياال له
عمليق بن حياش وكان جباراً ظلوماً عكم بينهم مبا م ــاء .ويف جند أيضـ ـاً تل ٍ
عال ،ابعاله قلعة من بناء طس ــم ياال له
ف بب ُتيم ،قتلهم فيها ملك اليمن ،بعد ان خانوه وهنبوا سرية ،بعة له (.)70
وقد ذكر عبد هللا ابن طيم ،أتكيداً لاول الكلو والطربي وغري ت ما نص ـ ـ ــه أما مس ـ ـ ــاكن"طس ـ ـ ــم" و" جديم"
فأكثر ما اتفات عليه املصامر عن ،ريخ هاتني الابيلتني أهنا" اليمامة"مبفهومها الادب ،أي" جبل العارمل" املمتد من"
الربع اخلاح" جنوابً إىل رمال" الثويرات" مشاالً مبا يُا ّدر طوله أبلفي ميل ،وما اتص ـ ـ ــل هبذا اجلبل غرابً وم ـ ـ ــرقاً من أقاليم
وبلدان مبا يُا ّدر خبمس ـ ــمائة ميل من الغرب اىل الش ـ ــرق ...وهذه املناطق ابلذات من اص ـ ــول جند املمس ـ ــوخة ،ويض ـ ــطر
الباحث الس ـ ـ ــعومي الدكتور عبد هللا العس ـ ـ ــكر ان يص ـ ـ ــة اليمامة (الرامل حالياً) ،ابهنا" اقليم النبوءة املزيفة" و" بذرة
الفسام" (.)71
وظهرت يف جند أيضاً ،كما ذكرها الدكتور حممد الرامد يف كتابه حمافظة الغاط ( ،)72مملكة كندة ،وعاصمتها قرية
الفاو ،يف جنوب جند عند ناطة تااطع وامي الدواسر بسلسلة جبال طويق ،وامتد نفوذها ليشمل يع
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قبائل وسـ ـ ـ ـ ـ ــط اجلزيرة العربية ومـ ـ ـ ـ ـ ــرقها ومشاهلا الشـ ـ ـ ـ ـ ــرقي .وقد اابمها هللا تعاىل بذنوب أهلها .ومن يدخل املدينة عم
مي يف مكانه ،البيوت والطرق وجماري املياه كل م ْي على حاله ،وكأن هذه الارية
ابحساس غريب ومدهف إذ ان كل ْ
عما يعمل
ماتت فجأة ،ومل يتهيأ الهلها الرحيل .انه لغز حمري جيعل الالوب ترتعف خوفاً ،فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحان هللا ،تعاىل هللا ّ
الظاملون.
وعلى اال ال ،فاد مـ ـ ـ ـ ّدم امليرخون واملفس ـ ـ ــرون واص ـ ـ ــحاب الس ـ ـ ـ ّـري ،على ان جند كانت موطن هيالء االقوام املار
ذكرهم ،وقد انعم عليهم ابنواع النعم واخلريات ،وكان عندهم متس ـ ـ ـ ـ ـ ــع من الوقت ليعمروا مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاكنهم وقص ـ ـ ـ ـ ـ ــورهم ،بل
وليطغوا ،ويص ـ ّـروا على ض ــاللتهم ويعتوا عتواً كبرياً .وكانت النهاية حس ــب الس ــنن االهلية ،ان اص ــاهبم البالء واحاط هبم
العذاب ،فكانوا حصيداً تذروهم الراح ،ليكونوا عربة ملن اعترب.
واالنكى من ذلـك ان الكثري من املفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين وامليرخني يـذهبون اىل ابعـد ممـا ذكرانه آنفـاً ،لييكـدوا ان هيالء االقوام
الذين عام ـ ـوا يف قمن اجلاهلية وصـ ــدر اإلسـ ــالم ،هم من بااا تللك االقوام البائدة ،فمثالً يذكر الدكتور جوام علي يف
كتابه" املفصــل يف ،ريخ العرب قبل اإلســالم" ،ان بب هالل هم من بااا هوم ( .)73ويذكر ابو الفرج االصــفهاين يف
كتابه" االغاين" ،ان قبيلة ثاية هم من بااا هوم ( .)74وياول ابن خلدون يف ،رؤه ،ان قوم حليان هم من اعااب
هوم(.)75
وقد س ــكن بنو حنيفة قوم مس ــيلمة الكذاب وحفيده (ابن عبد الوهاب) ،تلك الدار اليت عاش فيها قوم هوم ،اي
يف عموم جند وغالب مناطاها ،وكانت قص ــبتهم او مركز نفوذهم هي قص ــبة اليمامة ( ،)76وامسوها"حجر" ،وقال ابن
خلدون وكانت اليمامة موضع والهتا وسوقها ،وهي موقع مدينة الرامل يف وقتنا احلاضر (.)77
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واالعجب ان غضـ ـ ـ ـ ــب هللا تعاىل ونامته قد اسـ ـ ـ ـ ــتبدل ارمل جند ابخلراب والافر واجلفاء والوحشـ ـ ـ ـ ــة ،وتبدلّت تلك
الينابيع واالهنار والزروع واخلضــار اىل صــحراء قاحلة وارمل جرماء ال كأل فيها وال ماء ،فاصــبحت وعرة وجدبة اىل ح ّد
كبري جداً ،حىت قال الدكتور قكرا قورمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون عميد كلية التاريخ يف جامعة مرمرة الرتكية ( )78ابحلرف الواحد تتميز
جغرافية جند وطبيعتها ،بكوهنا ،أم ـ ـ ّد الظروف قس ــاوة على وجه األرمل .ويص ــفها الزرقاين ،حينما يريد وص ــة املكان
الذي مارت فيه رحى واقعة احلرة ( )79باوله اهنا ارمل ذات حجارة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،كأهنا أ ُُحرقت ابلنار( ،وهي تاع اىل
الشــرق من املدينة املنورة) ،يعب بذلك ارمل جند املمســوخة امللعونة ،ارمل عام وهوم واصــحاب االيكة وطســم وغريها.
كما ورمت الكثري من قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف كتاب" ،ريخ بن خليفة" ( "،)80الکامل يف التأريخ" ( "،)81أتريخ مدينة
ممشق" ( ،)82و" ،ريخ اخللفاء" (.)83
والعجيب ايض ـ ـ ـ ـاً ،ان هذه االقوام املغضـ ـ ـ ــوب عليها مل تطأ اقدامهم ارمل العراق مطلااً ،ومل تتمكن ان تُايم فيها او
تُنشـ ـ قواعد او قص ــوراً ،ومل تُدنّم س ــهول العراق ووماهنا وارض ــها اخلص ــبة املعطاء خبُبث وجومهم ،بل كانت احلروب
واملناومـ ـ ــات ُتتد لسـ ـ ــنوات طوال بني هيالء االقوام وبني من سـ ـ ــكنوا العراق ،وقد ّأر امليرخون تلك املصـ ـ ــاممات منذ
عص ـ ـ ـ ــر امللك البابلي س ـ ـ ـ ــرجون الثاين األكدي والذي يرجع ،رؤه اىل الارن الثامن قبل امليالم وما بعده ،إذ مارت بني
اولئك النجديني وبني االمـ ـ ـ ــوريني معارك كبرية وطاحنة ،خرجت جند منها مكسـ ـ ـ ــورة مدحورة ،كما ياول املير فيليب
حيت يف كتابه" ،ريخ العرب" (.)84
ّ
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الفتنة الثانية فتنة أهل الرمة...
ما ان اختار هللا تعاىل لنبيه صـ ـلّى هللا عليه وآله جواره ،حىت قامت أئمة الكفر ومحلة النفاق من س ــباهتا لتعلن الرمة
على الدين واهله ....وخرج من جند املذمومة هذه ،من ّأمعوا النبوة قوراً ،وجاءوا بکتب واحاميث موض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوعة ،وقد
هدی مبني.
اتبعتهم اعراب جند ،ووحوش الرباا ،علی غري علم وال ً
وكان أوهلم الك ّذاب مسيلمة بن حبيب ،من بب حنيفة وهي قبيلة كثرية العدم والعدة ،تسكن قصبة جند" اليمامة"،
قرب العيينة بوامي حنيفة ،واليت تس ـ ـ ـ ــمى اليوم ب" مدينة الرامل" ( .)85وُتكن مس ـ ـ ـ ــيلمة الكذاب من لنيد اعراب
جند وشش ـ ــيدهم معه كبب حنيفة وأم ـ ــجع ،ومن واالهم من اعراب البوامي ،حىت بلغ تعدام جيش ـ ــه يربو على االربعني
الة مااتل ،وملا قوت مــوكته ارســل جيش ـاً حملاربة املســلمني ،وكان على ميمنة جيشــه احلكيم بن الطفيل وعلى ميس ـرته
ابن عنفوة ،كما ورم يف" الكامل يف التاريخ" ( ،)86وكتاب" البداية والنهاية" ( )87وغري ا (.)88
ومن عجــائـب الـدهر ان يكون ابن عبــد الوهـاب قـد ايـدر من هـذه الابيلــة واملنطاــة ابلـذات ،)89( ،والـذي كـان
مولعاً اىل حد الغرام باراءة قصص اجدامه واسالفه ،هكذا اورمه ميخ اإلسالم السيد امحد قيب محالن يف كتابه" فتنة
الوهابية" ( .)90بل يذهب الشـ ـ ــيخ عثمان بن سـ ـ ــند لياول ان العلماء كانوا يسـ ـ ــمون ابن عبد الوهاب ب" مسـ ـ ــيلمة
عصره" (.)91
وهيالء الاوم اي بنو حنيفة هم اخة االعراب عاالً ،واقل الناس فهماً ،ايذوا يف اجلاهلية صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنماً من العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
والسمن يعبدونه ،فأصابتهم يف بعض السنني جماعة فأكلوه ،فضحك على عاوهلم الناس وقالوا فيهم

105

مل ع ـ ــذروا من رهبم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء العواق ـ ــب والتّب ـ ــاع ـ ــة

أكل ـ ـ ــت حنـيـف ـ ـ ــة رهب ـ ـ ــا قمن التّـاـحـم واجمل ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
وقد استخة مسيلمة قومه فأطاعوه وجاءهم بكتاب وآات مسجعة تُضحك الثكلى ،لكنها كانت كافية العراب
فأحل هلم اخلمر والزان ووضع عنهم بعض الصالة والزكاة (.)92
جند ان ييمنوا هبا ،ويتمسكوا أبحكامهاّ ،
وقاتل املسلمني يف مهر صفر اخلري من عام  11للهجرة املباركة ،فلما مسع مسيلمة الك ّذاب بادوم جيف املسلمني
عسـ ــكر مبكان يُاال له" عرقباء" يف طرف" اليمامة" وقد أبلى املسـ ــلمون بالءاً حسـ ــناً ووىل الكفار المابر وأتبعوهم يف
اقفائهم يضـ ــعون السـ ــيوف يف رقاهبم حىت جلأ مسـ ــيلمة والباقي من عسـ ــكره بعدما تكبّد كثرياً من اخلسـ ــائر اىل منطاة"
حدياة املوت" وشصــن هبا ( ،)93اذ كانت ُحماطة ابالسـوار والشــجر الكثية ،وهي من بااا آ ر قوم عام ،وأســتطاع
املسـ ـ ـ ـ ــلمون ان ياتحموها وياتلوا مسـ ـ ـ ـ ــيلمة الك ّذاب ومن معه من اعراب جند( ،)94إذ قُتل منهم اكثر من ،21000
وقُتل من املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني اكثر من  700رجل اكثرهم من ح ّفا الاران الكرب .وهذا متواتر عند ارابب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري والتاريخ،
فراجع (.)95
وخرجت يف الوقت نفسه م ّدعية النبوة سجاح (الكاهنة) ،وتكىن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ام صامر) بنت احلارث السويد بن اوس بن
اس ـ ــامة بن يربوع من بب ُتيم واخواهلا من بب تغلب بن وائل من ربيعة ( ،)96وكانت من نص ـ ــارى اعراب جند ،ومعها
االالف من قومهــا بب ُتيم وتغلــب ،ومن التة حوهلم من االعراب كبب هواقن وبنو حنظلــة ويو ـا ،كمــا يــذكره ابن
حزم االندلسي يف" هرة انساب العرب" ( ،)97وكان من كبار قامة جيشها الزبرقان بن بدر

106

وعطارم بن حاجب بن قرارة بن عدس ،وعمرو بن األهثم ،واالقرع بن حابم ومبث بن ربعي بن حصني وهو ميذهنا
( .)98والهت برجاهلا لتغزو مناطق نفوذ مس ــيلمة الك ّذاب ،لكن الش ــيطان ص ــاحل بينهما فأتفاا على تاس ــيم االرابح
وتزوجها مسيلمة الك ّذاب ،فاال عطارم بن حاجب ،قائد ركبها
أمس ـ ـ ـ ـت نبيتنا أنثى نطوف هبا وأصـ ـ ـ ــبحت انبياء الناس ذكراان وكان صـ ـ ـ ــداقها ان رفع عن بب ُتيم وحنيفة وقومها
صــاليت العصــر والعشــاء كما هو مذكور يف كتاب" الفتوح" البن االعثم ( ،)99فعامة االعراب يف جند ال يُص ـلّون هذه
الصلوات اىل يومنا هذا ( ،)100وبايت معه حىت قُتل.
أما طليحة بن خويلد بن نوفل بن نض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّة بن حجوان من بب أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النجدية( ،)101فاد ورم يف كتاب" ،ريخ
اجلزيرة العربية واإلس ـ ــالم" ( ،)102أن طليحة االس ـ ــدي (الكاهن) ظهر يف قبيليت بب أس ـ ــد وغطفان ،و ا قبيلتان من
جند .ووقة معه عُيينة بن حص ـ ــن الفزاري وقرة بن هبرية الاش ـ ــريي وقومهما فزارة وبنو عبم وذبيان ( .)103فس ـ ــارت
اعراب أسـ ــد وغطفان وُتيم مع م ّدعي النبوة طليحة مرت ّدين لاتال املسـ ــلمني ،على حد قول السـ ــيوطي يف كتابه" ،ريخ
لكن هللا تعاىل اطد فتنتهم وأبعد مرهم.
اخللفاء" (ّ ،)104
وخرج االســوم العنســي وهو عبهلة بن كعب بن غوث ،وكان يُدعى" ذا احلمار" ،خرج من جند مع ســبعمائة مااتل
واجتمعت عليه اعراب الابائل بني جنران والدواس ـ ــر من مناطق جند ،بكهة خباب ( ،)105وص ـ ــعد جنمه وجعل امره
يسـ ــتطري اسـ ــتطارة الش ـ ـرارة .وكان امراء جيشـ ــه قيم بن عبد يغوث ومعاوية بن قيم ويزيد بن حمرم بن حصـ ــن احلارثي
( .)106وأرتد الفاعسي يف قبيلة أسد بن خزمية ،وعاضدته اعراب جند (.)107
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وارتدت كندة ومن يليها من االعراب ،وعليهم األم ـ ـ ـ ـ ـ ــعث بن قيم الكندي ،وكانوا يف جند ( ،)108وحني ارتد
احلطم بن ض ــبيعة أخو بب قيم بن ثعلبة يف قبائل بكر بن وائل ،اجتمع إليه ايضـ ـاً ممن مل يزل مش ــركاً حىت نزل اطراف
منطاة الفاو وهجر(من مدن هوم ســابااً) ،ضــمن حدوم جند ،واقتتلوا مع قبائل من احلجاق بات على اســالمها كأســلم
وغفار ،وبعث بعثاً من جيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إىل مارين ،واخرى إىل جوا لاتال املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني ( .)109وكذلك ارتد عمرو بن معد
يكرب ،يف قبائل عبم وسط جند (.)110
وقام هيالء املرمة حركة التمرم ضـ ــد اإلسـ ــالم واملسـ ــلمني ومعاقله العظيمة ،واعلنوا الرمة عن الدين تتبعهم قبائل جند
وســفلة العرب وباية الکفر واجلاهلية من اعراب بب اســد وغطفان وُتيم وهواقن وعبم وذبيان وحنيفة وامــجع ،وبدعم
ماح مبام ـ ــر من يهوم املدينة وما جاورها ،وکانوا هم بذرة الش ـ ــااق والنفاق ( ،)111وهذه الابائل النجدية املرتدة هي
نفس ــها اليت ذمها النو صـ ـلّى هللا عليه وآله من قبل ،وفاض ــل عليها قبائل احلجاق واليمن وهتامة ( ،)112كما ذكرانها
من قبل يف احلاياة الثانية ،فراجع.
ومن ماخل املدينة املنورة ،كان الطلااء من قريف واملنافاني وآل أمية ،يعدون العدة لالناضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل على اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
واملســلمني ( ،)113ومل يكونوا مبنآى عن الرمة وقامهتا ،بل ســعوا هلا ســعيها ،ووقفوا ينتظرون الفرصــة لالناضــامل على
الدين واهله ،ال لشــيء ســوى احاام جاهلية ،وقعامات ابطلة ،ومصــاحل منيوية( ،)114وكان ّها األول ابعام اخلالفة
عن مسريها الصحي  ،مث االجهاق عليها نياً.
اما ابن عبد الوهاب او" الشــيخ النجدي" ،وهو تعبري اســتهزاء وأقمارء اعتامت العرب على اســتعماله يف تســمية كل
من إقمام يف الكفر او املكر
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واخلديعة ( ،)115او كما اعتام علماء العصر وكبار الاوم يف تسميته بـ ـ"مسيلمة عصره" ( ،)116بعد ان اذاع عاائده
ومكنون بيانه ،فهو االخر حينما وجد ان عاول قومه خالية وقلوهبم خاوية ،فزرع فيها الفســام والعنام ،مما كانت نفســه
تنتزع اليه وُتنّيه به من قدب الزمان ،وهو احلص ـ ــول على راس ـ ــة عظيمة يناهلا ابس ـ ــم الدين ،إذ كان يعتاد ان النبوات مل
تكن إالّ راس ـ ـ ــة وص ـ ـ ــل اليها مهاة البش ـ ـ ــر حني س ـ ـ ــاعدهتم الظروف عليها بني ظهراين قوم جاهلني ليم هلم من العلم
نصــيب ،كما ياول مفيت بغدام الشــيخ يل صــدقي الزهاوي ( ،)117فهو امعى النبوة بلســان احلال ال بلســان املاال
(.)118
لنرجع اىل ص ــلب املوض ــوع ،وناول ان الكالم عن فتنة املرتدين يطول ،وقد آثران االختص ــار ومن أرام التوس ــع فعليه
بكتاب" قراءة جديدة حلروب الرمة" للعالمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ علي الكوراين العاملي ( ،)119وعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات من كتب التاريخ
والسـ ّـري ،وغري ا .فاد كانت الرمة حرب واقعية على اإلســالم ،وثورة من البامية على احلاضــرة ،وثورة جند على احلجاق،
فلاد ظن كثري من أعراب جند ممن اعتناوا اإلس ـ ـ ــالم خوفاً وطمعاً ،أن الفرص ـ ـ ــة قد حانت ليعوموا أمراجهم إىل ما كانوا
عليه من الض ـ ـ ــاللة وااليراف والفس ـ ـ ــام والظلم .وهبذا فاد رفع النفاق رأس ـ ـ ــه فأعلن وأهله ُترمهم وعص ـ ـ ــياهنم ،ومل يكن
العص ـ ـ ـ ــيان يف مكان حمدم لابيلة بب حنيفة او ُتيم ،وإنا انتش ـ ـ ـ ــر كالنار يف أماكن متفرقة من منطاة جند وض ـ ـ ـ ـ ـواحيها،
وآقرهتا رموق من قريف وبب امية وامــباههم ( ،)120فارتد عن اإلســالم كثريون ،وظهرت قرون الشــيطان من املرتدين،
وهتيأت قبائل جند لتغزو احلجاق ولهز على اإلسالم واهله ( ،)121وح ّدثت الروم نفسها بغزو املدينة املنورة (.)122
ونكل الكثري من الصحابة عن اجلهام حىت أصبحت املدينة املنورة ومن فيها من الصحابة أضيع من األيتام على مأمبة
اللئام ،حلد انربى فيه الدكتور السيد حسن بريغيف لياول  ...وبلغت الرمة حداً
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غطت فيه وجه اجلزيرة العربية من جند وغريها ،وحىت الابائل احمليطة ابملدينة املنورة ،ويض ـ ــية عليها الص ـ ــحفي املص ـ ــري
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرمت انراً يف م ـ ـ ـ ـ ـ ــبه جزيرة
حممد حس ـ ـ ـ ـ ـ ــنني هيكل باوله ان العرب كلها قد ارتدت عن اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،وان األرمل ت ّ
العرب(.)123
لوال أن قيض هللا تعاىل هلذا األمر ...رجل الفداء والتضـ ـ ــحية ...رجل الصـ ـ ــعاب واملهمات اجلسـ ـ ــام ...االمام علي
عليه الس ـ ــالم ،لريفع راية اجلهام والذوم عن بيض ـ ــة اإلس ـ ــالم وعرى الدين ،بس ـ ــيفه وحنكته وعلمه فأنربى لاتال اولئك
باي من اإلس ـ ـ ــالم (،)124
املرتدين
ومدعي النبوة ،وأغمض عينيه عن غص ـ ـ ــب الوالية وحق االمارة ،للحفا على ما ّ
ّ
فشــرح هللا له قلوب الصــحابة وامليمنني للجهام ،واضــطرت اخلالفة بعد شذير االمام علي عليه الســالم هلم من تباطيهم
يف حرب املرتدين ،ملدة طالت الثالثة أمــهر ،وإال فانه ســيخرج مبن أطاعه ،اذا مل ؤرجوا ( ،)125فســمع ابو بكر هلذا
النداء وايذت اخلالفة االجراءات الالقمة له ،خوفا من خروج الايامة من يديها ،لرتجع اىل اص ـحاهبا احلايايني .فأعلن
النفري العام ولمعت قوافل املســلمني لاتال اولئك املرتدين والتصــدي هلم ،النه وابلفعل كما ح ّذر االمام عليه الســالم،
فاد شركت جحافل ومااتلي اعراب جند من قبائل أسد ،غطفان ،بب بكر بن عبد مناةُ ،تيم ،هواقن ،بب تيم ،وقبائل
حنيفة ليالً ،لغزو املدينة املنورة وض ـ ـ ـ ــرب قواعد الدين اجلديد( ،)126لكن حنكة ومراية االمام علي عليه الس ـ ـ ـ ــالم قد
وفوت الفرص ــة عليهم ( ،)127وكذلك خطط االمام علي عليه الس ــالم ،برانجماً عس ــكراً يهدف
أفس ــد عليهم االمرّ ،
من خالله ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد هجوم قبائل عبم وذبيان النجديتان ،وافش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال حركتهما يف احتالل املدينة املنورة ليالً (،)128
واكتســاح قالع الدولة اإلســالمية ،فاد أمــار االمام عليه الســالم ،على اخلليفة ان يطلب من الابائل العربية اليت ثبتت
على اإلسالم كأسلم وغفار ومزينة وجهينة احلجاقية واليمنية ( ،)129ان اتوا اىل املدينة
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املنورة ويُعسـ ــكروا على اطرافها املتعدمة ،والباية يكونوا يف مسـ ــجد النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله شسـ ــباً ألي طارح ،فكان
االمر كما توقع االمام علي عليه الس ـ ـ ـ ـ ــالم ،فتص ـ ـ ـ ـ ــدت هلم عس ـ ـ ـ ـ ــاکر املس ـ ـ ـ ـ ــلمني ،وأرموا الغزاة ماهورين مش ـ ـ ـ ـ ـ ّـرمين اىل
معاقلهم(.)130
كما أم ــار االمام علي عليه الســالم على اخلليفة يف مالحاة هيالء الغزاة النجديني والاضــاء عليهم يف عار مارهم،
وأمر اص ـ ــحابه وخالص م ـ ــيعته ورجاالت بب هام ـ ــم ومن معهم من امليمنني ،ان يكونوا يف مادمة اجليوش ،مفاعاً عن
الدين والعايدة .وبناءاً عليه خرج من املدينة املنورة أحد عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً مفعة واحدة ،كان منها هانية إىل منطاة جند
لوحدها ( ،)131منها
 - 1جيف ابسم خالد بن الوليد لاتال بب أسد ،مث اىل بب ُتيم.
 - 2جيف ابسم عكرمة بن ايب جهل لاتال مسيلمة الك ّذاب يف بب حنيفة.
 - 3جيف ابسم مرحبيل بن حسنة لاتال اعراب اليمامة (الرامل حالياً).
 - 4جيف ابسم طريفة بن حاجز لاتال بب سليم وهواقن.
 - 5جيف ابسم خالد بن سعيد بن العاص لاتال أعراب كلب وكندة.
 - 6جيف ابسم املهاجر بن أيب أمية لاتال غطفان وبب تيم (.)132
وواحد من هذه اجليوش كانت إىل الش ــام بايامة أس ــامة بن قيد ،واثنان اىل جنوب اجلزيرة العربية ،فحاق هللا تعاىل
النص ــر على الكافرين أبيدي امليمنني ،وقد كان أكثر املرتدين مـ ـراس ــة وتص ــميماً على الاتال ومعاماة املس ــلمني هم بنو
حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ،واليت ينتمي اليها ابن عبد الوهاب ،والولد على سر ابيه (.)133
ووفاءاً جلهام علي عليه الســالم وقمعه لتلك الف  ،وشمله املسـيلية يف احلفا على بيضــة اإلســالم ،نورم هنا كتاب
له (ص ـ ـ ــلوات هللا عليه) اىل أهل مص ـ ـ ــر مع مالك االم ـ ـ ــرت ملا واله إمارهتا ( ،)134يتحدث عن تلك احلابة العص ـ ـ ــيبة
فياول اما بعد ،فان هللا س ـ ــبحانه بعث حممداً ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله نذيراً للعاملني ومهيمناً على املرس ـ ــلني ،فلما مض ـ ــى
صلّى هللا عليه وآله تناقع املسلمون االمر من بعده ،فوهللا ما كان يلاى يف روعي
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وال ؤطر بباح ان العرب تزع (تنزع) هذا االمر من بعده ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله عن اهل بيته ،وال اهنم َيّوهُ عب من
بعده ،فما راعب إال إنثيال الناس على فالن (ابو بكر) يبايعونه ،فامس ـ ـ ـ ـ ــكت يدي حىت رايت راجعة الناس قد رجعت
عن اإلســالم ،يدعون اىل حمق مين حممد صـلّى هللا عليه وآله فخشــيت إن مل أنصــر اإلســالم واهله ،ان أرى فيه ثلمة أو
علي ،أعظم من فوت واليتكم ،اليت إنا هي متاع اام قالئل ،يزول منها ما كان ،كما يزول
هدماً ،تكون املص ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة يب ّ
الس ـ ـراب ،او كما يتاشـ ــع السـ ــحاب ،فنهضـ ــت يف تلك االحداث ،حىت قاح الباطل وقهق ،وأطمأن الدين وتنهنه....
ويف ماالٍ آخر ياول عليه الســالم وهو الصــامق املص ـ ّدق ،واصــفاً مواقفه اخلالدة ،يف حفظ اإلســالم ولوال اين فعلت
ذلك لبام اإلسالم (.)135
وعق لنا ان نتس ـ ــاءل بكل حزن وأس ـ ــى ،ملاذا هذا االغمامل املتعمد والتجاهل احلرام ،من قبل العديد من امليرخني
واملفس ـ ـ ـ ـرين ،حينما يتناولون مراسـ ـ ـ ــة وشليل وسـ ـ ـ ــرم وقائع التاريخ اإلسـ ـ ـ ــالمي ،فينكروا على عل ٍي عليه السـ ـ ـ ــالم مواقفه
وبطوالته وتضحياته ،وأليم مكر املخلوق هو مكر اخلالق .ما لكم كية شكمون!.
ان الدور احلاياي لالمام علي عليه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم يف الوقوف امام الف واالحداث اليت رافات الفرتة احلرجة بعد رحلة
الرس ـ ـ ــول االكرم ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله كانت تتطلب االيثار والص ـ ـ ــرب من جهة ،والعزم واالقدام من جهة اخرى .وعندما
مـ ـ ــعر االمام (سـ ـ ــالم هللا عليه) ان حركة الرمة ليسـ ـ ــت نكوص قوم عن الدين او رجوع اعة من اإلسـ ـ ــالم ،بل احلالة
تتعدى العفوية وحاالت اجلاهلية واس ــباب الش ــرك ،ليكون ططاً قريش ـاً أمواً جنداً ،ض ــد الرس ــالة واص ــحاهبا احلاياني
وهم آل البيت عليهم السالم ،فكان لزاماً على االمام ان يتحمل مسيولياته الشرعية واالخالقية امام الدين واملسلمني،
وهذا ما كان .وين نفتخر اليوم به عليه السالم ،وبنهجه الشرية بعد اربعة عشر قرن.
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الفتنة الثالثة فتنة اخلوارج...
ومن جند املش ـ ــيومة (الواقعة م ـ ــرق املدينة املنورة) خرج قامة اخلوارج وجحافل التعص ـ ــب االعمى ،واجلموم الفكري،
الرمة والكفر.
وبذور الفرقة بني املسلمني ،وقد اصبحوا امد خطراً واعظم وقعاً على اإلسالم واهله من اصحاب ّ
فاخلوارج كما وصفهم العلماء واملفسرون وارابب السري ،كالشهرستاين يف كتابه" امللل والنحل" ( ،)136اهنم الذين
خرجوا على االمام علي عليه الس ــالم بعد واقعة النهروان ،مث يض ــية عليه ابن حزم يف كتابه" الفص ــل يف امللل واالهواء
والنحل" ،ليلحق ابخلوارج كل من أمــبه اخلارجني على علي عليه الســالم ،او مــاركهم يف آرائهم وافعاهلم ،ويف اي قمان
ومكان (.)137
اذا ارمان ان نتعرف على قصة هيالء الذين انطلت عليهم خديعة عمرو بن العاص ،بعد أ ْن ابن الوهن والضعة يف
جيف معاوية بن ايب س ــفيان ،على اثر ضـ ـرابت املس ــلمني من جيف االمام علي عليه الس ــالم ،فوض ــعوا املص ــاحة يف
اعنــاقهم او رفعوهــا فوق رؤوس رمــاحهم ،ليعلنوا وقة احلرب واللجوء اىل الاران الكرب ليحكم بينهم ( .)138وعمــار
بن اســر ينامي فيهم الرواح ...الرواح اىل اجلنة( ،)139واالمام عليه الســالم ينامــدهم ابالســتمرار يف الاتال ،ويشــرح
هلم ان هذه مكيدة من قبل العدو واان أعرف مبعاوية وعمرو وام ــياعهم منكم ،والاران معي واان الناطق فيه والعامل به،
واحلق معي يدور حيثما أمور( ،)140ومع هذا تنكف نفوس اعة من اجليف ليخرجوا عن الطاعة ،ويرض ـ ـ ـ ـ ـ ـوا بوقة
الاتال ،بل ليُطالبوا االمام عليه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ابلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ويُهدموه ابلاتل( ،)141مث تنطلي عليهم اخلديعة الثانية يف فرمل
حكمية ايب موسى االمعري مع عمرو بن العاص(،)142
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فيميل ابو موس ــى لض ــغنه ،وعمرو لنض ــريه ،فتكون مآل ص ــنيعتهم الفتنة واخلروج عن جامة احلق والوالية ،مث لينتهي هبم
االمر ليشــاوا عصــا الطاعة ويافوا يف وجه االمام علي عليه الســالم ( ،)143بل ُعاســبوه على خطأ فعلتهم وقلة مينهم
وس ـ ــفاهة عاوهلم عندما انكش ـ ــة هلم قية معاوية وفس ـ ــوقه وخديعة عمرو بن العاص وفجوره يف التحكيم ومن قبل يف
رفع املص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة ( .)144وما برحوا يرممون م ـ ـ ـ ـ ـ ــعار" ال حكم إال هلل" ،فياول االمام عليه الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم يف حاهم قولته
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهورة" اهنا كلمة حق يرام هبا ابطل" ( ،)145وتكون هنالك الطامة الكربى يف حماربتهم لالمام عليه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم،
وساوط هيالء الاوم اىل اسفل مرك اجلحيم وذلك هو اخلسران املبني.
لاد كانت املشكلة االساسية يف تركيبة جيف االمام علي عليه السالم ،الذي استلمه بعد عثمان بن عفان ،حيث
كان مشــحوان بايامات وافرام ،هم أبعد ما يكونون عن الدين واالميان ،واقرب حلب ســفك الدماء والشــجاعة الظاهرية
والبحث عن الغنائم من األموال والنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ( .)146فالابلّية كانت عمام مينهم والنخوة اجلاهلية أُس جهامهم ،وغريزة
العدوان والتس ـ ـ ـ ـ ـ ــلط على الخرين مبدأ حياهتم ،فرتى ان اكثرهم كانوا من االعراب ،وخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً من مناطق وقبائل
جند( ،)147الذين مل تكن هلم قدم صــدق يف الدين والتاوى فضـالً عن اجلهام يف ســبيل هللا تعاىل واعالء كلمته .ومثل
هذا اجليف ال ميكن له ،أبي حال من االحوال ،ان يتطابق مع الاهات وس ـ ـ ــلوك واهداف االمام علي عليه الس ـ ـ ــالم،
ومل يكن عليه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ليعتمد عليهم يف بناء مولة احلق انهيك من ان ؤومل هبم غمار احلروب والدفاع عن بيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلسالم وعرى الدين ،لاد كانوا ٍ
حبق يف غيهم
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يك ْم َما َز ُادوف ْم إِال َخبَاال سورة التوبة ،الية .47
وعنامهم وضالهلم من اجلى مصاميق قوله تعاىل ل ْو خ َر ُجوا ِف
ورتبه الايامية .على اسـ ـ ـ ــاس التاوى ومواقين اجلهام
لاد حاول االمام علي عليه السـ ـ ـ ــالم ان يعيد تشـ ـ ـ ــكيلة اجليف ُ
واالميان ،فعمد اىل اسـ ـ ـ ــتاطاب اولئك اجملاهدين االوائل والصـ ـ ـ ــفوة من الص ـ ـ ـ ــحابة اؤح البأس ،والذين أُبعدوا عن قيامة
اجليف وامارة الدولة اام اخلالفة الس ـ ــاباة ،كعمار بن اس ـ ــر ،املادام ،عبد هللا بن عباس ،حممد ابن احلنفية ،ابو س ـ ــعيد
اخلدري ،االص ــبغ بن نباتة ،اويم الارين ،حجر بن عدي ،حبيب االس ــدي ،مالك االم ــرت ،خزمية االنص ــاري ،قيد بن
صــوحان ،ســليمان بن صــرم اخلزاعي ،صــعصــعة بن صــوحان ،عامر بن وائلة ،عبد هللا بن بُديل ،والعش ـرات من اقراهنم
( ،)148فان كل هيالء املومنني من الصــحابة والتابعني قد أُبعدوا من مراكز اجليف والدولة بســبب اعرتاضــاهتم املتكررة
على طرياة احلكم واللعب ابألموال واالنفم عند بطانة عثمان وغريه (.)149
وقد ظهرت بوامر هذه احلالة الالمتجانس ـ ـ ـ ــة يف جيف االمام علي عليه الس ـ ـ ـ ــالم ،بوض ـ ـ ـ ــوح يف حرب اجلمل حيث
فارقت اعة من جيف االمام علي عليه الس ـ ـ ــالم ،املعركة حبج واهية ،وس ـ ـ ــكنوا البص ـ ـ ــرة وباوا فيها ( .)150اما ما
ظهر يف حرب ص ــفني ،فاد انكش ــفت االهواء والنعرات الابلية والفوارق اجلاهلية ،وحىت الغباء الديب والس ــياس ــي على
أعلى صوره ،إذ اعتزل اكثر من  12000مااتل عن جيف االمام عليه السالم ،بعد ان أفشلوا النصر احملاق للمسلمني
على جيف معاوية ،وكانوا الس ـ ـ ــبب يف الفتنة والفرقة بني املس ـ ـ ــلمني ،ومل يدخلوا معه عليه الس ـ ـ ــالم الكوفة ،وأتوا منطاة
حروراء ( ،)151لكن اللطة العلوي النابض ابهلداية واالصالح،
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باي يتــابع هيالء وعــاول اعـامهتم اىل طريق احلق ابحلكمــة واملوعظــة واملرونــة ،حىت رجعــت هــانيــة الة منهم (،)152
وباي حواح االربعة آالف مص ـ ـ ــرين على إلااء اللوم وخطأ مواقفهم وتبعات س ـ ـ ــلوكهم على االمام علي عليه الس ـ ـ ــالم،
حىت قــالوا بكفره وطـالبوه ابلتوبــة واحلوبــة ( ...)153ومع هــذا فلم يزل يعــاملهم ابحلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن والعــدل حىت ظهرت منهم
طي،
املوباات فاتلوا من املسـ ـ ـ ــلمني آحاماً ،كخباب وباروا بطن أمرأته وذحبوا طفله ،وقتلوا ثالثة من النسـ ـ ـ ــاء من قبيلة ّ
وفيهن ام س ــنان الص ــيداوية ( ،)154وقتلوا مبعوث االمام عليه الس ــالم اليهم وهو احلرث بن مرة العبدي ( ،)155ومل
يرمحوا احدأً من املس ـ ـ ــلمني ،وأخافوا الس ـ ـ ــبيل وأفس ـ ـ ــدوا يف األرمل ( ،)156فطلب منهم االمام علي عليه الس ـ ـ ــالم ان
يُس ـلّموا اليه الاتلة لياتص منهم ،فرفض ـوا ذلك ،فلم يكن بُد لألمام من ان يوقفهم عند ح ّدهم ،ويضــطر حملاربتهم لدفع
مـ ـ ّـرهم وإطام انر فتنتهم ،فحارهبم وقتلهم يف واقعة النهروان( ،)157ومل يفلت منهم إال عشـ ــرة ،كما مل يُسـ ــتشـ ــهد من
اصحابه إال اقل من عشرة ،وقد كان اخرب عن نتائ احلرب صلّى هللا عليه وآله قبل وقوعها ،وهي من معجزات امامته
عليه السالم (.)158
وبدعة اخلوارج هي اول بدعة حدثت يف اإلسـ ــالم ( ،)159وقد اخذت بُعداً سـ ــياسـ ــياً عنصـ ــراً أبمتياق ،فاحاطت
ابإلسالم واهله وعصفت هبم العواصة والزالقل ،وماجت االمة اإلسالمية يف مهاليز الظالم والشكوك والتفرقة ،وكاموا
ليُطفئوا نور هللا ابفواههم وافعاهلم ،لوال ان تص ـ ـ ّدى هلم ابو احلسـ ــن امري املومنني علي بن ايب طالب عليه السـ ــالم واطفأ
انر كفرهم ،وأطد کيد م ـ ــياطينهم ،وأراح العبام والبالم من نفث مسومهم وبدعهم وأيرافهم ( ،)160ولوال االمام علي
عليه السالم ،ملا ُتكن أحد غريه ان ياة أمامهم ليُبطل أکذوبتهم ويسفه
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فاأت عني الفتنة ،ومل يکن ليجرأ عليها احد غريي ،بعد ان ماج غيهبها وأمتد
احالمهم ،وهو الاائل عليه السالم أان ُ
کلبُها ،ولو مل أکن فيکم ما قوتل الناکثون وال الااسطون وال املارقون(.)161
لکن الاصــة مل تنته کاملة ،فأنتشــر هليب هذه الفتنة اخلارجية ،وابضــت فراخها يف اماکن عديدة من بالم اإلســالم،
واذاقوا املسلمني الويالت والبالا( ،)162وعلی رأس تلك النوائب وأعظمها هي مهامة االمام علي عليه السالم علی
يد اخلارجي امللعون عبد الرمحن بن ملجم النجدي (.)163
ان ملفاهيم اجلاهلية وعصـ ـ ـ ـ ــبياهتم الابلية ومصـ ـ ـ ـ ــاحلهم الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية ،االثر املهم يف بلورة افكار هيالء الاوم اخلوارج
والاهاهتم وافعاهلم ،ابالضـ ـ ــافة اىل املهم الكبري ابلفوق والنصـ ـ ــر واخذ اخلالفة من اإلمام علي عليه السـ ـ ــالم ،ما مام قد
جن يف اخذها أمـ ـ ـ ــخاص كفالن وفالن ومعاوية ( ،)164فل َم ال تكون هلم ...فصـ ـ ـ ــارت اخلالفة والدنيا حمط انظارهم
السو وفيه (عائشة يف حرب اجلمل ،كما
ومطم نفوسهم ،حىت اهنم ناموا على علي عليه السالم النه مل يُاسم بينهم ّ
هدى وص ـ ـراط مسـ ــتايم،
فغرهم الشـ ــيطان وأسـ ــتزهلم ابالماين واالهواء ،على غري ً
قسـ ـ ّـم بينهم الغنائم واألموال (ّ ،)165
وق ــامهم اىل اجلحيم .وق ــد ظهرت كثري من املث ــال ــب والفواحف والنواقص بني افرامهم ،فك ــانوا جي ــدون هلم املخ ــارج
ويلتمس ـ ـ ــون هلم االعذار ،لتربئتهم ما ماموا فيهم ،اما املس ـ ـ ــلمون فيأخذوهنم ابمىن م ـ ـ ــبهة وأقل ذنب ،وال يرمحون الكبري
والصـغري ( ،)166فهذا جندة بن عامر اخلارجي ال يُعاقب رجالً منهم كان يشـرب اخلمر يف معسـكره ،حبجة انه مـديد
النكاية على العدو ( ،)167وبعض قعمائهم وهو عبيدة بن هالل يُتهم ابلزان مع امرأة حدام (مات عنها قوجها فهي
معتدة) ،فيحتال خليفتهم
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قطري بن فجاءة لتربئته ( ،)168ويف مناس ـ ـ ــبة اخرى ،فاد اقتتل اعة منهم على الفوق أبمراة يلة من الس ـ ـ ــباا ،فلم
جيد (خليفتهم) عبد هللا بن وهب الراسو ،طريااً سوى قتل تلك املظلومة ،مرءاً للفتنة بينهم (.)169
وهنا عق لنا ان نتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءل من هم اخلوارج ومن هم قامهتم؟ وما هو عمام قواهم وجيومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم؟! .وقد تتفاجأ اخي
الاارح الكرب ان تعرف ان بُنية جيف اخلوارج وقوام عساكرهم وقامة حركتهم ،هم من بب ُتيم وحنيفة وغطفان وهواقن
وثاية وهم من ربيعة ومضـ ــر الذين كانوا يسـ ــكنون ارمل جند املذمومة ( ،)170وكانت قبيلة مضـ ــر وهي اكثر الابائل
النجــديــة عُـدة وعــدماً ،يفي إحنـاً (احاــاماً) جــاهليــة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املــدينــة املنورة وبب عبــد املطلــب ،اخفتهــا مع بزوغ مشم
اإلسالم ،فخفة من حدهتا ،ومل يذهب بكل قوهتا ،وهلذا كان هلا يف حركة اخلوارج متنفساً و رجاً للثورة على اإلسالم
االصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل وقامته النجباء ،والجل ذلك جند ان ااب محزة اخلارجي ،خليفة اخلوارج ،حينما غزا املدينة املنورة ،كان ياتل
اهلامشي والارمي ويدع االنصاري ،حاداً منه على النو صلّى هللا عليه وآله وقومه وكراهية هلم (.)171
كما ان االصمعي انتهى اىل ان يصة وسط اجلزيرة العربية (جند) وما حوهلا ابهنا خارجية يف الفكر والسلوك ،الهنا
صـ ـ ـهم النو ابلذم إذ قال صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله كما اخرجه
مس ـ ــكن ربيعة ومض ـ ــر ( ،)172وهي رأس كل فتنة .وقد خ ّ
البخاري يف ص ــحيحه ( ،)173ومس ــلم يف ص ــحيحه ،ابب تفاض ــل اهل األميان ( ،)174عن عمرو بن مس ــعوم قال
أمـ ـ ـ ــار رسـ ـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله بيده يو اليمن فاال " االميان ميان هاهنا ،إالّ ان الاسـ ـ ـ ــوة وغلظ الالوب يف
الفدامين عند اصول أذانب االبل ،حيث يطلع قران الشيطان يف ربيعة ومضر" ،كما صححه
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الطرباين يف املعجم االوســط ( .)175وها،ن الابيلتان تســكنان شديداً مــرق املدينة املنورة يف منطاة الومــم وعموم جند
وما حواليها وقص ـ ــبتها اليمامة س ـ ــابااً (الرامل حالياً) ،كما ذكر ذلك املير هش ـ ــام بن حممد يف كتابه" افرتاق العرب"
( ،)176واقوت احلموي يف كتــابــه" معجم البلــدان" ( ،)177والعالمــة الزبيــدي يف كتــابــه" ،ج العروس من جواهر
الااموس" (.)178
من جانب االخر ،فان التاريخ يُس ـ ـ ـ ــجل لنا بكل مقة ووض ـ ـ ـ ــوح امساء قامة ورؤوس ـ ـ ـ ــاء هيالء الاوم ،وامساء قبائلهم،
ويذكر مواطن ُسـ ـكناهم االص ــلية ،وقد اخرتان على س ــبيل االختص ــار أهم الوجوه املعروفة منهم ،ومن ارام املزيد فلرياجع
كتب التاريخ والس ــري ،ويس ــتخرج املئات من امساء هيالء الاوم ،الذين قال عنهم النو ص ـلّى هللا عليه وآله " اهنم م ـرار
اخللق واخللياة" ( ،)179وقال ابو ذر الغفاري اخللق هم الناس واخللياة هم البهائم ( ،)180وأهنم" كالب اهل النار"
(.)181
وننصـ ـ ـ ـ الاارح الكرب ان يراجع خارطة الابائل واملناطق النجدية ض ـ ـ ــمن احلاياة األوىل ،لياة بنفس ـ ـ ــه على هذه
احلاائق املذهلة
 - 1حرقوص بن قهري املعروف بذي اخلويصرة من بب ُتيم.
 - 2مبث بن ربعي من بب ُتيم.
 - 3مسعر بن فدكي من بب ُتيم.
 - 4جندة بن عامر من بب بكر بن وائل.
 - 5ابو رامد انفع ابن االقرق من بب حنيفة.
 - 6االمعث بن قيم من بب كندة.
 - 7قيد بن حصني طائي من بب كندة.
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 - 8عبد هللا بن وهب الراسو من بب االقم.
 - 9حوثرة بن وماع بن مسعوم من بب أسد.
 - 10املستورم بن علامة بن قيد مناة من بب تيم الرابب.
 - 11حبان بن ظبيان السلمي من بب أمجع.
 - 12ابو بالل مرماس بن امية املربعي احلنظلي من بب ُتيم.
 - 13الزبري بن علي السليطي من بب ُتيم.
 - 14ابو فديك ،عبد هللا بن ثور بن قيم بن ثعلبة من بب تغلب.
 - 15ابو نعامة ،قطري بن الفجاءة الكناين املاقين من بب ُتيم.
 - 16ابو الضحاك ،مبيب بن يزيد بن نعيم بن قيم الشيباين.
 - 17ابو مساك ،عمران بن حطان الشيباين الوائلي من قبيلة هواقن.
 - 18عبد هللا بن عىي بن عمر بن االسوم من قبيلة كندة.
طي.
 - 19قحاف الطائي من بب ْ
 - 20امرس بن عوف الشيباين من بب ثاية.
 - 21هالل بن علفة من بب ذكوان.
 - 22االمهب بن بشر البجلي من بب حنيفة.
 - 23سهم بن غالب من بب ُتيم.
وهيالء وغريهم املئات قد ورم ذكرهم يف كتب التأريخ والســري والتفاســري ،فاد ذكرهم ،ابو حنيفة الدينوري يف كتابه"
االخبار الطوال" ( ،)182وابن حزم االندلس ـ ـ ــي يف" هرة انس ـ ـ ــاب العرب" ( ،)183والدكتور حممد عمارة يف كتابه"
تيارات الفكر اإلسالمي" ( ،)184والبالذري يف" انساب االمراف" ( )185وغريهم العشرات.
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وقد اشفنا رســول هللا ص ـلّى هللا عليه وآله ،وهو الشــفيق على امته ،ومبني احلق ومدحض الباطل ،مبئات االحاميث
اليت يص اخلوارج ،فمرة يذكر بعضــهم ابالســم واالمــارة الواضــحة ويعرفهم للمســلمني ( ،)186و،رة يذكرهم بصــفاهتم
وما هم عليه ( ،)187ويف لثة يص ـ ـ ـ ــة افعاهلم ( )188ويف رابعة يُعدم جرائمهم ( ،)189ويف خامس ـ ـ ـ ــة يتوقة عند
سـ ـ ـ ـ ــيماهم ( ،)190ويف اخرى يذكر حمل سـ ـ ـ ـ ــكناهم واهليهم ( ،)191ويف اخرى يذكر مناقل من يُااتلهم ويُاتل على
ايــديهم( ،)192ويف اخرى يــدعو ملن لايهم ان ياتلهم ( ،)193وأخرياً يلعنهم ويتربأ منهم ،وييكــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليــه
وآله "لئن لايتهم القتلنهم قتل عام وهوم(.")194
واحلص ــيلة األوىل هلذا البحث هو أن أغلب قامة اخلوارج وبنيّة العس ــاكر اليت م ــاركت ابحلرب كانت جندية أبمتياق،
عمن سـواها .واحلصـيلة الثانية ،ما كشـفت عنه املصـامر التأرؤية ،هو االرتباط الوثيق بني مثلّث املوت،
وفاقت ابلسـبق ّ
املتمثّل مبنافاني قريف ،وأعمدة األسرة األموية ورؤساء وسامة الابائل وأعراب أرمل جند املذمومة.
وين نتجنب االعامة مرءاً لالطالة ومن ارام املزيد فلرياجع احلاياة الثانية شت عنوان "جند يف الاران الكرب والس ـ ــنة
السري.
النبوية" من هذا الكتاب ،او كتب التاريخ واحلديث و ّ
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الفتنة الرابعة فتنة آل أمية...
لاد جعل معاوية بن ايب س ــفيان ،اخلالفة ُملكاً عض ــوضـ ـاً ،والراس ــة غص ــباً قيص ــراً ،والوراثة حكماً أمواً ،وس ــلطنة
عمياء ،كما ياول البالذري يف كتابه" انساب االمراف" ( ،)195فاستخلة من بعده إبنه (املنسوب اليه) يزيد ،وهو
مــاب يف ماتبل عمره ،مــارب للخمر ،يالعب الارمة والكالب ،ماجن فاســق ،قاتل للنفم احملرتمة ،وكان انصــبياً فظاً
غليظاً جلفاً ،ال يعرف من اإلسـ ـ ـ ـ ــالم اال امسه ومن الدين اال رمسه ،يهوی الاتل والکفر والعصـ ـ ـ ـ ــيان .ومثل هذا مل يكن
ليص ـ ــل خلالفة املس ـ ــلمني ،وال يُرجى منه اخلري وال يص ـ ــدر منه إالّ الش ـ ــر ،وهو اول من س ـ ـ ّـن املالهي يف اإلس ـ ــالم من
اخللفاء وآوى املغنيني .كما وص ـ ـ ــفه امليرخون أمثال ابو الفرج االص ـ ـ ــفهاين يف" االغاين" ( ،)196والاندوقي يف" ينابيع
املومة لذوي الارىب" ( ،)197والدمريي يف كتابه" حياة احليوان"(.)198
وكان من أمــنع افعال هذا اخلليفة العاصــي ان افتت مولته ويف ســنته األولی من ســلطانه ان قتل رأس االميان ومــعلة
اهلداية وسفينة النجاة ،سبط الرسول ،االمام احلسني واهل بيته واصحابه عليهم السالم ،وسو ذراري رسول هللا صلّى
هللا عليــه وآلــه وحرم ـه ( ،)199وكــانــت غــالبيــة جيف يزيــد ،قــامةً وجنوماً هم من جنــد امللعونــة ،كمــا جــاء يف كتــاب"
تذکرةاخلواص" البن اجلوقي ( ،)200وكتاب" االشاف حبب االمـ ـراف" للشـ ـرباوي الش ــافعي ( ،)201وس ــوف نتناول
هذا املوضوع بش من التفصيل يف احلاياة الرابعة ،فراجع.
ويف سـ ـ ـ ــنته الثانية أغار يزيد بن معاوية علی املدينة املنورة ،حرم رسـ ـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله المن ،فندب اليه
احلصني بن نري السكوين ،وحبيف بن ُمجلة
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وضم اىل كل واحد منهم جيشاً ،واستعمل عليهم
الايب ،وروح بن قنباع احلُذامي وكلهم من قامة اعراب جند (ّ ،)202
املري ،وجعله امري االمراء ،كما
يعاً ،مس ـ ــلم بن عابة بن رابح املزين من بب غطفان احدى قبائل جند ويدعى مس ـ ــفاً ّ
قال احملدث الذهو يف" س ـ ـ ــري اعالم النبالء"( ،)203والبالذري يف" انس ـ ـ ــاب االمـ ـ ـ ـراف" ( ،)204وأوص ـ ـ ــاه ان ياتل
الرجال ويبي املدينة املنورة ثالثة اام جلنده ( ،)205فخرج مسلم بن عابة من الشام آبالف من اجلنوم ،ومعه الذهب
واألموال الطائلة ،وُتكن ان جيمع خالل فرتة قصرية أکثر من ثالثني الة مااتل من قبائل جند املذمومة واعراهبا ،وقاتل
هبم اهل املدينة يف منطاة" احلرة" ،فاتلوا االالف ،وأابموا من حضــر من البدريني ورجاالت قريف والصــحابة واالنصــار
ابلكامل ،والاراء اب عهم (.)206
ولنسـتمع اىل الزرقاين إذ يصـة منطاة احلرة باوله اهنا ارمل ذات حجارة سـوم ،كأ هنا احرقت ابلنار( ،وهي مـرق
املدينة املنورة) علّها تكون من تلك املناطق اليت غض ـ ـ ـ ـ ــب هللا تعاىل على اهلها وانزل عليهم العذاب يف مناطق قوم عام
وهوم ( ،)207يعب بذلك ارمل جند املمسـ ــوخة امللعونة ،ارمل عام وهوم واصـ ــحاب االيكة وغريهم ،كانت هبا الواقعة
بني اهلها وبني عسكر يزيد بن معاوية ،وكان يربو على سبعة وعشرين الة فارس ،وطسة عشر الة راجل (،)208
جلّهم من قبائل تلك النواحي (يعب جند) ،س ـ ـ ـ ــنة ثالث وس ـ ـ ـ ــتني ،وبلغت الاتلى من وجوه الناس س ـ ـ ـ ــبعمائة من قريف
واالنصار ومن املواح وغريهم من نساء وصبيان وعبيد عشرة االف ،وقُتل من الاراء سبعمائة( ،)209فاابح مسلم بن
عابة امري جيف يزيد املدينة ثالثة اام ياتلون واخذون النهب ووقعوا على النس ــاء حىت محلت يف تلك االام اكثر من
الة امراة بغري قوج ،حىت بلغ الدم إىل قرب النو صلّى هللا عليه وآله ،وامتلئت الروضة املباركة
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واملسـ ـ ــجد ابلدماء ،ومس ـ ـ ـ جنوم يزيد مم افتضـ ـ ــامل البنات أبوراق الارآن الكرب ( ،)210وافتض فيها آالف البنات
العذارى ،وولدت من بنات الصـ ـ ــحابة والتابعني من االنصـ ـ ــار واملهاجرين ،ألة عذراء كما ياول ابن واض ـ ـ ـ يف"،ريخ
اليعاويب" أو عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة آالف عــذراء كمــا ياول س ـ ـ ـ ـ ـ ــبط ابن اجلوقي ،يف"تــذكرة اخلواص" ،وال يُعرف لوليــدهن من أب
( ،)211ومل يرمل مسلم ابن عابة حىت اخذ من اهل املدينة البيعة ليزيد على اهنم خول(عبيد) ليزيد ،عكم يف ممائهم
وامواهلم واهليهم ما يشاء ،وهم يطيعون يزيد يف طاعة هللا ومعصيته ،فمن امتنع قتله ،فأجابوه ( ،)212وأسر من نساء
املدينة و بناهتا ما أرام واهداهن اىل رجاالت جند عرفاانً منه لطاعتهم ااه ( ،)213هذا ما ورم يف العشرات من امهات
كتب التاريخ والسري الئمة وميرخي ومفسري وعلماء االمة اإلسالمية ،منها على سبيل املثال ،ال احلصر " الکامل يف
التأريخ" البن االثري ( "،)214أتريخ مدينة ممشق" البن عساكر(، "،)215ريخ اخللفاء" للسيوطي ( "،)216البداية
والنهاية" البن كثري ( ،)217ومسند امحد بن حنبل (.)218
ـري جيف جند اىل مكة املكرمة لاتال عبد هللا بن الزبري ،ويف
واختتم خالفته املشـ ـ ــيومة من سـ ـ ــلطنة آل أمية ،ان سـ ـ ـ ّ
اح
الطريق اص ـ ــاب مس ـ ــلم بن عابة لعنة ومان اجله ،فكان ياول اللهم اين مل اعمل قط بعد الش ـ ــهامتني ،عمالً ُ
أحب ّ
من قتلي اهـل املـدينـة ،وال أرجی عنـدي يف االخرة ( .)219وانتالـت قمـام الايـامة إىل احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن نري السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوين
النجدي ،فوافوا احلرم وحاص ـ ـ ـ ــروها وأم ـ ـ ـ ــتد الاتال ،وض ـ ـ ـ ـربوا الکعبة املش ـ ـ ـ ــرفة ابملنجنيق من على جبل ايب قبيم ،حتی
احرتقت اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتار الکعبة من مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،كما جاء يف کتاب" أتريخ الطربي"( ،)220وكتاب" مروج الذهب"
للمسعومي ( ،)221وغري ا (.)222
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ان هذه املمارســات الالانســانية فضـالً عن كوهنا غري اســالمية ،حدثت على ايدي نوع من البشــر مل يكونوا ســواً يف
ُخلاهم وأخالقهم ،وال يف فطرهتم وامياهنم ...ومل ميضي على رحلة الرسول االكرم صلّى هللا عليه وآله سوى عاوم قليلة،
اهنم بااا قوم عام وهوم ،وتركة اص ـ ـ ـ ـ ــحاب االخدوم وااليكة ...ال ش ّدهم موانع الدين وال حدوم االخالق ...اهنم من
اصحاب جند املمسوخة امللعونة!.
وأثر هذه املارس ـ ــات الال انس ـ ــانية هاج املس ـ ــلمون واختلط احلق ابلباطل ،وهاموا علی وجوههم ،وض ـ ــعة االعتاام
وظهرت البدع ،ومات الدين ،فکانت هنض ـ ــة االمام احلس ـ ــني ومص ـ ــيبة اهل بيته واص ـ ــحابه عليهم الس ـ ــالم ،بداية حرکة
االناض ـ ــامل علی س ـ ــلطنة آل اُمية ( ،)223وعرف املس ـ ــلمون حاياة هذه اخلالفة الالمش ـ ــروعة ،وعلى الطرف الخر
كانت ثورة االمام احلس ـ ــني عليه الس ـ ــالم نرباسـ ـ ـاً للحق واهلداية وحركةً ألص ـ ــالح مس ـ ــرية اإلس ـ ــالم وحفظ قواعد الدين
وإعامة النص ـ ـ ـ ــاب اىل مواض ـ ـ ـ ــعه ( ،)224وها هو اليوم نرى اعالم الدين خفاقّة وعز املس ـ ـ ـ ــلمني ظاهراً ،بفض ـ ـ ـ ــل تلك
اجملاهدات العظيمة والتضحيات اجلسيمة ،فابة احلسني عليه السالم ما ة تستاطب السائرين ملن ارام اهلداية واالميان،
وهي مناراً للثائرين ومالذاً للس ـ ـ ـ ــالكني)  ،)225ويف املاابل ،فال قرب ليزيد وحزبه وال ذكر لل اُمية واعواهنم من جيوش
جنــد ،فهم يف مزبلــة التــاريخ .على الرغم من مفــاع ابن تيميــة ،وابن عبــد الوهــاب واذانب الوهــابيــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلفيــة عن يزيــد
ومعاوية واضـ ـراهبم( .)226وما ظهرت اليوم من ص ــيحات ونعرات هلدم هذه الاباب الطاهرة ،ما هي اال أص ــداء لتلك
االوراح الشريرة واالنفم النتنة اليت ما انفكت يف ضرب معاقل الدين واهله(.)227
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الفتنة اخلامسة فتنة الزن والارامطة...
وعام اعراب جند للثورة مرة أخرى ك العصر العباسى بعد أن ملّوا من اإلغارة الروتينية على احلجاج ،ووجدوا الغطاء
الديىن ك معوة املغامر عىي بن عمر املهلو التميمي النجدي ( )279 - 255هجرية ( )228فأتبعوه ،والتفوا حوله،
واخذوا من مدينة" هجر" النجدية ،وما حوهلا من مناطة سكن قبائل بب ُتيم وبب اسد ،مركزا لدولتهم اخلبيثة ()229
وذلك يف عام  255هـ ـ ــ ،وما كانت اال فرتة قصرية حىت استفحل امرهم والتفت حوهلم اعراب جند ،واستعدت للجهام
شــت رايتهم .وهبّـت الابــائــل والعرابن ،كــالعــامة للخروج من منــاطق س ـ ـ ـ ـ ـ ــكنــاهم ونفوذهم ليبثوا الف والــدمــار والــذب
والفســام خارج اراضــيهم ( ،)230فحاولوا الســيطرة على البحرين ســنة 259ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)231فلم يفلحوا ،واعاموا الكرة
مرات اخرى.
وامـ ــتد امر عىي بن عمر املهلو التميمي ،حىت صـ ــار قائداً مينياً ،فأمعى انه اتيه الوحي وانتحل النبوة ،وانه يعرف
الغيب،وأمر ان لىب اليه اخلراج ،على طرياة أس ـ ـ ــالفه أمثال مس ـ ـ ــيلمة وطليحة واالم ـ ـ ــعث وغريهم ( .)232ولاد كان
مــديد الاســاوة مع اعدائه وعامل االســرى ابلرق والعبومية ومبنتهى الشــدة والفضــاعة ،وكانت له ميوالً خارجية ،مــديداً
يف مذهبه املعوج ،ولون رايته محراء كراية اخلوارج (.)233
شرك مع قواته يو العراق وأستاطب كثرياً من اولئك العبيد والزن الذين كانوا قد وقعوا يف اال سر من البالم البعيدة
ين من حياة الرق والذل ،حيث
االمر ً
واجملاورة ،آابن الفتوحات اإلسـ ـ ـ ــالمية ،ووجهوا كثرياً من الظلم والتعسـ ـ ـ ــة ،وعانوا ّ
الص ـ ـ ـراع الطباي واالجتماعي والتمايز احليايت على أم ـ ـ ـ ّد ص ـ ــوره بني اخلليفة وبطانته واعوانه وقامة جيوم ـ ــه ،وبني عامة
الشعب املعدم الفاري (.)234
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وامعى ان هللا ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـه لتحرير العبيـد والزن واناـاذهم ممـا كـانوا يعـانون منـه ،هـذا مـا جـاء يف كتـاب" أحوال البالم
اإلسـ ــالمية" ،لول ميورانث ( ،)235فعُرفت حركته خطاً متعمداً ،ابسـ ــم هيالء الفاراء الذين كانت غالبيتهم من الرقيق
الزن  ،فسموها قوراً وهبتاانً" بثورة الزن ".
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرت جرائم املهلو التميمي لعاوم ثالث ،ركزوا يف هجمــاهتم على العراق ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعتــه وخرياتــه ومــدنــه املهمــة
واطرافها ،وقد خربوا جنوب العراق طوال طم عش ــرة س ــنة  270 - 256هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)236واس ــتولوا على مدينة األبلة
وهيت حىت وصلوا اىل النعمانية جنوب بغدام ،وهدموا مركز الدولة العباسية ،لسنوات عجاف (.)237
فمثالً يف العام ( 258 -257ه ــ) ،هجم قعيم الزن على البصرة بعد أن أعطى أهلها األمان ،ولكنه نكث بعهده
فاتل وذب اكثر من ثالهائة ألة من رجاهلا وأهلها ،وس ــىب من نس ــاءهم وأطفاهلم عشـ ـرات االلوف وأحرق مس ــجدها
اجلامع ( ،)238وكان من بني ســبااه نســاء من األم ـراف العلوات ،وقد فرقهن على عســكره من االعراب النجديني،
حىت انه بيع الش ـ ـريفة منهن ك معسـ ــكره بدر ني وثالثة ( ،)239وحني اس ـ ــتجارت به إحداهن ليعتاها أو يناذها من
ظلم س ـ ـ ـ ــيدها الزجنى قال هلا هو موالك وأوىل بك من غريه .كان هذا وص ـ ـ ـ ــة الطربي هلذه احلركة النجدية املش ـ ـ ـ ــيومة
( ،)240وكذلك املسعومي (.)241
لاد اهلكوا احلرث والنســل واذاقوا الناس الويالت والبالا ،وصــارت افعاهلم الشــنيعة ســبباً يف غضــب الناس عليهم،
اىل أن مت اطام حركتهم بص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبة ابلغة وقُتل عىي بن عمر التميمي وأغلب قامة جيش ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،بواس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة جيوش اخلالفة
الفاطمية وانضمام قبائل العراق واليمن والبحرين الشيعية اليهم ( ،)242وانتهت حركتهم املشيمة هبروب مريدي املهلو
التميمي اىل جند ورجوعهم
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اىل اوطاهنم ،واطدت الفتنة ( ،)243واخرياً جيدر االمـ ـ ـ ــارة اىل ان املهلو التميمي كانت له صـ ـ ـ ــالت وتعاون كبري مع
محدان بن االمعث وايب سعيد اجلنايب ،الذين بدأوا للتو يف عصياهنم اجلديد شت اسم الارامطة (.)244
مزور كالس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية ،فلاد مسى كثري من امليرخني تلك احلركات اليت ها ت العراق واهله ،ابهنا
ان التاريخ عندان ّ
حركات مـ ــيعية او تبنت افكاراً مـ ــيعية أو علوية أو مهدوية ( .)245فهل العلوي ياتل الشـ ــيعة ويسـ ــتبي اعراضـ ــهم؟،
وهل الذي يعتاد ابملهدي من ولد فاطمة عليهم السالم ،يكون قاتالً فتاكاً خارجياً؟! .ومل يكتفوا بذلك حىت مسّوا ثورة
االعراب و جية ابناء جند يف حركتهم شت قيامة عىي بن عمر املهلو التميمي النجدي ،قوراً ابهنا حركة الزن والعبيد،
فهل مدينة" هجر" اليت خرج منها هيالء الوحوش كانت أرضـاً قجنيّة؟! ام ان قبائل ُتيم وأســد وغطفان ،كانوا قنوجاً يف
االص ـ ــل؟! ،حىت يُس ـ ــاعدوا اخواهنم الزن يف جنوب العراق؟! ( .)246هذا السـ ـ ـوال يطرحه الدكتور م ـ ــاابن يف كتابه"
،ريخ اإلسالم" ( ،)247وتظهر الشواهد تلو األخرى لتجيب على تساؤالت الدكتور ماابن مفامها ان حركة املهلو
التميمي ،هي جزء ال ينفك من ،ريخ جند وحركاهتا املتتالية املتس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة يف الثورة على كل ما هو حض ـ ـ ــارة وقيم ومين
ومدنيّة ( .)248نكتفي هبذا الادر يف مرح وقائع هذه الفتنة النجدية املشيمة .وننتال اىل مرح وقائع اخرى.
ومن ارمل جند املذمومة هذه خرجت أيضـ ـاً أعراب البوامي وفس ــاة العرب يف س ــنة  270للهجرة املباركة (- 270
 323هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،بايامة محدان بن االمــعث وابوســعيد اجلنايب(الارمطي) ،و ا من قبائل هواقن النجدية ،كما ياول املير
اهلواقين الش ـ ـ ـ ــهري ابن العدب يف كتابه" بغية الطلب يف ،ريخ حلب"( ،)249ابفكار غريبة واهواء ابطلة وعاائد منحرفة
( ،)250وقويت
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موكتهم وآتلبت معهم قبائل جند كبب ُتيم وبب حنظلة وبب هالل وبب سليم وبب معال وبب كلب وفزارة وامجع،وبب
قيم وكلب وص ـ ـ ــبّة واخلريم ونبهان ،وعموم هواقن وربيعة وغري ا لنصـ ـ ـ ـرهتم .كما ياول ابن االثري يف كتابه" اللباب يف
هتذيب االنساب" ( ،)251وعبد الرمحن االنبومي يف كتاب" السرية اهلاللية" (.)252
وملا امــتدت مــوكتهم ايذوا من" اليمامة وهجر" مركزاً هلم .فأول ظهور لفتنة الارامطة كانت من اليمامة قصــبة جند
(مــدينــة الرامل) حــالي ـاً( .)253وقــد أظهر البــدع وأمعى النبوة لنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وقــال اين بعثــت ابلراحــة (ترك العب ـامات)
واالس ـ ــتباحة (ترك احملظورات) ( ،)254وقال بعدم وجوب الص ـ ــالة والص ـ ــيام والزكاة واحل ( ،)255ووض ـ ــع عنهم كل
حرف هلم آات الاران الكرب واحاميث الرسـ ــول االكرم
خشـ ــوع وورع وتاى واابح هلم األموال والفروج ،بل االمهى انه ّ
صلّى هللا عليه وآله ،كما ياول الدواماري يف كتابه" كنز الدرر"(.)256
وبدأوا حركتهم ابلتسـ ـ ــلط على الناس ابلاتل والسـ ـ ــلب مون تفريق بني صـ ـ ــغري وكبري ،حىت وصـ ـ ــل هبم األمر إىل قتل
النساء والصبيان ،وبار بطون احلوامل( .)257وقد استغلوا ضعة اخلالفة العباسية ،وانشغال سالطينها ابللهو واجملون
والظلم ،فأراموا توس ـ ـ ـ ـ ــيع رقعة مولتهم ،فهجموا على البحرين وعمان يف س ـ ـ ـ ـ ــنة  286هجرية ( ،)258وأنش ـ ـ ـ ـ ــأوا مركزاً
ابلسـ ـوام يف العراق ،وأغاروا على البص ــرة والكوفة س ــنيت  278و  313هجرية ( ،)259وهزموا جيف اخلليفة العباس ــي
مرات ومرات ( ،)260مث أنشــأوا مركزاً آخر يف ســورا واقتحموا ممشــق يف ســنة  290و  326هجرية ،كما جاء على
لسان ابن االثري يف كتابه" الكامل يف التاريخ" (.)261
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ويف س ــنة  307هجرية ،هجموا مرة اخرى على البص ــرة على البص ــرة ،واكثروا فيها الاتل والفس ــام ومحلوا معهم من
نس ـ ــاء املس ـ ــلمني وذراريهم ما اليعد وال عص ـ ــى كثرة ،كما ياول ابن كثري يف كتابه" البداية والنهاية" ( ،)262واقتحموا
الرقة ورأس العني وهيت ســنة  316هجرية ( ،)263مث هجموا على مكة
االنبار ســنة  315هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،وســاروا اىل الرحبة و ّ
املكرمة وضواحيها سنة  317ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )264والدولة العباسية ،وكما علو للبعض ان يصفها ابخلالفة العباسية ،يف مغل
م ـ ــاغل عن املس ـ ــلمني وما يرتبط حبياهتم اليومية ،وخص ـ ــوص ـ ــا اذا كانوا من الش ـ ــيعة واملوالني لل البيت عليهم الس ـ ــالم
( ،)265وقد ظهرت بطاانت للخليفة املسلم!!! ،واحتشدت من حوله طباات استاراطية ونفعية كمثله وأمد منه ،ال
يعرفون من اإلســالم مــيئاً إالّ ما تنتفخ معه جيوهبم او بطوهنم ،أما اجملون واللهو والغلمان واجلواري والســحر والشــعوذة،
فهي وهللا أسوء مما كانت عليه الروم أو ملوك فارس ،او أمراء الترت (.)266
ان هذه الفئة الضــالة احلاقدة على مــعائر الدين واملســلمني محلت حاداً خاص ـاً ضــد الشــيعة ومدهنم ( ،)267وقد
اغاروا على قوافل احلجاج العراقيني وعرضــوهم على الســية يف الســنوات  375 ،363 ،356 ،351و  384للهجرة
املباركة ،وقطعوا طريق احل ومنعوا حجاج بيت هللا احلرام من اماء مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكهم( ،)268وقد مام ملكهم أكثر من ٍ
قرن
من الزمان.
ويف سنة  317ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،هجموا علی مکه املکرمة فوافوا احلجاج يف يوم الرتوية بايامة عدو هللا أبو طاهر سليمان بن
ايب س ـ ــعيد الارمطي اهلواقين النجدي ،فاتل احلجي يف املس ـ ــجد احلرام قتال ذريعاً حىت لاوق عدم الاتلى الثالثني الفاً،
وطرح الاتلى يف بئر قمزم ( ،)269وسبوا النساء واالطفال واخذوا
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االمتعة واألموال ،وفتحوا الكعبة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريفة واقتلعوا يع ما فيها من الذهب والفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحملاريب املذهبة واقتلعوا ابيب
الكعبة واخذوا ما عليها من صــفائ الذهب ( .)270وضــرب احلجر األســوم بدبوس فكســره ،ومل يکتفوا بذلك ،حتی
اقتلعوه من مکانه ،وهم ياولون اين الطري االاببيل؟ اين احلجارة من س ـ ـ ـ ــجيل؟ ( ،)271واقاموا هبا أحد عش ـ ـ ـ ــر يوماً،
واخذوه معهم ليبنوا هلم کعبة يف اليمامة قصـ ـ ــبة جند ،عند غطغط اهلجر (موضـ ـ ــع مدينة الرامل اليوم) ،مائري الشـ ـ ــكل
يُس ــمى" ال ُكعيبة" ( ،)272وأباوا احلجر عندهم ألكثر من عشر ررين عاماً .كما يرويه الس ــيوطي يف كتابه" ،ريخ اخللفاء"
( ،)273وابن االثري يف كتابه" الكامل يف التاريخ" ( ،)274واملير امحد حس ـ ـ ـ ــني يف كتابه" موس ـ ـ ـ ــوعة ،ريخ مص ـ ـ ـ ــر"
عل املسلمني عجون اليه.
(ّ ،)275
وكان املس ـ ـ ــلمون عجون اىل البيت احلرام ومل جيدوا احلجر يف موض ـ ـ ــعه ،هذا ما اورمه الدكتور عبد العزيز الدوري يف
كتابه" ،ريخ العراق االقتصـ ـ ـ ــامي يف الارن الرابع اهلجري" ( ،)276ومل هتتم اخلالفة العباسـ ـ ـ ــية ابألمر ،وكأن املوضـ ـ ـ ــوع
خارج عن مسيولياهتم اخلطرية ومأهنم العاجي ( ،)277واكتفى اخلليفة املاتدر ابهلل ابرسال رسالة اىل ايب طاهر يعاتبه
يدل على عدم اكرتاثه به ( .)279حىت أعامه اخلليفة املهدي
فيها ويتوعده ( ،)278ف ّرم عليه ابو طاهر الارمطي مبا ّ
العلوي الفاطمي كما قال السـيوطي يف كتابه" ،ريخ اخللفاء" ( ،)280اىل موضـعه السـابق يف الكعبة الشـريفة ،وكذلك
مبياقة قبائل الشيعة ومويالهتا املنتشرة آنذاك على طول البالم اإلسالمية وعرضها.
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ومن فض ـ ـ ـ ـ ـ ــائع ما قام به وحوش اعراب جند يف مكة املكرمة ،هو انه ص ـ ـ ـ ـ ـ ــعد الارمطي على ابب الكعبة وهو ياول
()281
ؤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــق اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــق وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــم أان
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
وابهلل
ابهلل
أان
ومل يفل أبو طاهر الارمطي بعدها و تاطع جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ابجلدري ،كما يذكره ابن خلدون يف ،رؤه ( ،)282واملير
السيوطي يف كتابه" ،ريخ اخللفاء"( )283عند ذكر حوامث سنة  317هـ ،وغري ا من امليرخني يف ُكتب التاريخ.
يذكر الطربي يف ،رؤه ( ،)284ان اعراب جند الذين هجموا على الكعبة املباركة وهنبوا كس ـ ـ ـ ــوهتا وما يف املس ـ ـ ـ ــجد
احلرام من ذهب وفض ـ ــة وهداا ونذورات ،هم انفس ـ ــهم من قبائل ُتيم وأس ـ ــد وغطفان ،الذين هجموا على البص ـ ــرة ،يف
مرات عديدة (.)285
وتعطي الدكتورة فائزة امساعيل اكرب ،بعداً اكرب للاض ـ ـ ــية حيث تيكد يف ماالتها" ثورة الزن  ...هل هي ثورة عبيد؟"
( ،)286عن الدور اليهومي وحض ـ ــوره الفعال يف عموم حركة الارامطة ،مع مس ـ ــاعدات ابملال والس ـ ــالح من نص ـ ــارى
جند ،يف هجومهم على البص ـ ـ ــرة بش ـ ـ ــكل خاص ،وهذا املفهوم مل يغب عن قلم املير احلاذق ابن العدب يف كتابه" بغية
معي (ابن حرام) ( .)287ويــذهــب
الطلــب يف ،ريخ حلــب" ،لياول ان الارمطي كــان يهوماً من اهــاح جنــد ،وانــه ّ
الدكتور حمموم مــاكر يف كتابه" التاريخ اإلســالمي" ،مســتنداً على قول امليرخني ابن كثري والذهو وانصــر خســرو ،ابن
الوجوم والتخطيط اليهومي كان حاضراً يف كل شركات وسكنات الارامطة (.)288
لاد حاول الكثري من امليرخني واصـ ـ ـ ــحاب السـ ـ ـ ــري والرجال ،ممن يضـ ـ ـ ــمرون العداوة والبغضـ ـ ـ ــاء لآلل النو (عليهم)
وميعتهم املستضعفني وعلماءهم االبرار،
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ان يلصــاوا كل ما عملته ايدي قومهم وما اكتســبوه من كفر ونفاق وظلم وعهر وغصــب واغتصــاب ،ابلشــيعة والتشــيع
(.)289
وما ين فيه ،فاد ذكران آنفاً ،الارامطة واصـ ـ ـ ـ ـ ــوهلا النجدية وقبائلها االعرابية البدوية ( ،)290كبب هالل وعامر بن
ص ـ ــعص ـ ــعة وبب كلب وعتيبة ومطري وغطفان وهواقن وغريهم ( ،)291واليت الُتت اىل الش ـ ــيعة والتش ـ ــيع بص ـ ــلة ،لكننا
ناة امام هذا الكم اهلائل من التهم واالفرتاء ،ابن الارامطة هم من الشيعة ،او من االمساعيلية ،او اهنم من الفاطميني،
او فال من الباطنيني ،او من غريهم .وان مولتهم قد بدأت من البحرين ،او الاطية واالحس ـ ـ ـ ـ ــاء من بالم احلجاق ،او
أمعوا ان الارامطة هم من الكوفة عاص ـ ـ ـ ــمة
من العراق كالبص ـ ـ ـ ــرة ،او من ايران كاالهواق ،وال يس ـ ـ ـ ــتحي الكاذبون حىت ّ
التشيع آنذاك ،بل ينسبوهم اىل نسل علي وفاطمة عليهما السالم (.)292
والعجب االعجب ان بعض اصـ ــحاب الشـ ــهامات العلمية (من املعاص ـ ـرين) ،اخذون تلك االقاويل والتهم مبحمل
الصــدق بدون ُتحيص وحبث ومليل ،فيتبعون اؤلئك الادامى حذو النعل ابلنعل ( ،)293إ ْن أحســنا الظن هبم ،وإن مل
تكن عندهم من سية اؤلئك املاضيني يف خباثة نفوسهم وعداوهتم لكل ما هو ميعي طاهر.
لاد تض ـ ـ ـ ــاربت االراء والنظرات حول عاائد الارامطة بش ـ ـ ـ ــكل كبري جداً ،ال تتناس ـ ـ ـ ــب مع وس ـ ـ ـ ــعة مولتهم ،ومدة
حكومتهم ،وعظمة جرائمهم ،حيث حاقوا على عموم جند أوالً ،مث امتدوا صــوب البحرين واالحســاء والاطية واليمن
وعمان والشام وجنوب العراق ( ،)294فكانت آ رهم كثرية ومتناثرة ،وعالئم ملكهم ومواهد جماقرهم حاضرة وابقية،
لكن املشفاني على أقوام الارامطة
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واصـ ـ ــوهلم النسـ ـ ــبية (النجدية كما قلنا سـ ـ ــابااً) ،قد لّفاوا وكل حسـ ـ ــب قدراته وعاله وبراعته ما يناسـ ـ ــب املاام يف تربئة
الارامطة من االنتســاب اىل غري الشــيعة ،الن ما عملوه يسـ ّـوم وجه األرمل يعاً ،ويبيض وجه ابليم اللعني ،فاالوا ان
الارامطة يدينون بدين التش ـ ـ ـ ـ ـ ــيع والوالء لل حممد عليهم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،وحينما مل تفل الكذبة قالوا اهنم اخذوا مينهم من
اجملوسية ،وقال آخر من الزمامتية ،وانربى اخر لياول اهنم من عبدة اجلاموس ،وجاء آخر لياول اهنم يدينون ابملهدوية،
وحينما عجزوا عن االفرتاء قالوا اهنم ابطنييون ،ال نعلم منهم ميئاً (.)295
وعجز مع اؤلئك امليرخني والدجالني الادامى ،اص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب الفكر والبحث العلمي من املعاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ،لياولوا اهنم مل
يصــلوا اىل حاياة االمر!!! يف ُتحيص ما وصــل اليهم حول الارامطة ،من جرائمهم النكراء اىل معتاداهتم العمياء ،حىت
انربى الدكتور رضا العطار ليكتب يف حبوثه حول الارامطة شت عنوان " هل الارامطة كانوا مسلمني"؟.
ان الوجوم الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي للارامطة مل يُظهر اية عالمات واض ـ ـ ــحة وص ـ ـ ــرعة وحاياية عن انتماء الارامطة الي مين او
مذهب او سلوك ،فلم تكن غزواهتم وحروهبم فتوحات اسالمية او عربية ،او اهنا كانت من اجل نشر الدعوة اإلسالمية
( ،)296او حىت اهنم مل يرفعوا مـ ـ ـ ـ ــعاراً مينياً يتحركون شت ظالله ومسـ ـ ـ ـ ــمياته ،كاخلوارج مثالً ،مع كون اهنم من نفم
املنطاة والابائل والطبائع والتااليد!.
لاد أنصة املير الدكتور حممد سعيد املسلم يف كتابه" ساحل الذهب االسوم" ( ،)297لينال عن املير الشهري
املسعومي والذي عاصر مولة الارامطة وحركاهتم وجرائمهم ،لياول ابحلرف الواحد اين ال أعرف من
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مذهبهم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ومل يكن هلم علماء او فاهاء يرون للناس ما آمنوا به (ولو كان لبان) .ويكمل الدكتور امحد اخلطيب
جل اهتمامهم
الاول يف كتابه" احلركات الباطنية يف العامل اإلس ــالمي" ابن الارامطة ليس ـوا من اإلس ــالم يف م ـ  ،وكان ّ
يف حماربة اإلسالم وارتكاب الكبائر ،هتك االعرامل ،سفك الدماء ،السطو على االمالك ،إرواء احاامهم الدفينة ضد
اإلس ـ ـ ـ ــالم ،ام ـ ـ ـ ــباع غرائزهم احليوانية ،ورغبة من قعمائهم يف الس ـ ـ ـ ــيطرة والتس ـ ـ ـ ــلط والتش ـ ـ ـ ــفيوام ـ ـ ـ ــباعكمائن نفوس ـ ـ ـ ــهم
وحرموا كل ما هو
الشـ ـريرة( .)298نعم ما حص ــلنا عليه من ،ريخ الارامطة ابلعد والعدم ،اهنم اابحوا كل ما هو حرامّ ،
العمات وذوات احملارم واابحوا
حالل ،فاد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحلوا الفروج واألموال وس ـ ـ ـ ـ ـ ــفك الدماء ،ونكاح االمهات واالخوات و ّ
وسو العلوات وامليمنات (.)299
اللواطّ ،
ان هذه االوصــاف الاليلة العدم ،الكبرية الداللة تشــري بوضــوح اىل فئة واحدة ،كانت هلا ســابااً نفم هذه املميزات
يف فتنة الرمة وفتنة اخلوارج وحكومة االمويني مثالً ،وليس ـ ـ ــت حركة ابن عبد الوهاب ومش ـ ـ ــتااته كالوهابيني والس ـ ـ ــلفيني
والااعدة والنصرة ببعيد العهد منا ،حىت اننا النفهم منهم على اي مين يدينون.
أن خروج الارامطة من هذه املنطاة (جند) مون غريها ،إنا يدل على كفر هيالء االعراب وفس ـ ـ ـ ـ ــاهم واجلهل املطبق
على أهلها ومحاقتهم ومانءة أنفس ــهم وهتييهم للف  ،فيس ــهل عليهم تنفيذ كل حرام ومنكر مون واقع او خوف من هللا
وجرموا الكعبة
تعاىل ،وفعال كان األمر هكذا ،فاد س ـ ـ ــرقوا كل ما کان يف البيت احلرام من احملاريب الفض ـ ـ ــية والذهبيةّ ،
الشريفة مما عليها من الکسوة ،وقلعوا ابب البيت العتيق ،وسلبوا الناس أمواهلم وأمتعتهم،
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وطرحوا الاتلی يف بئر قمزم .وأسروا الف من النساء واالطفال واخذوهم معهم ،كما ياول االستاذ عبد هللا ابو عزة يف
كتابه" الارامطة وقبائل اعراب البامية"(.)300
مهرجي الوهابية (امني الرعاين) ،احد الروابط بني بريطانيا والعرش الوهايب (السـ ـ ــعومي السـ ـ ــلفي) من
ومل اب احد ّ
االعرتاف ابلارامطة وايب طاهر الغطغط يف كونه من جند ،وما فعلوه هيالء ابإلسالم واملسلمني (.)301
إن النار املسـ ـ ـ ـ ــتعرة اليت أضـ ـ ـ ـ ــرمتها الارامطة يف قلوب املسـ ـ ـ ـ ــلمني ،وانتهكت هبا حرمات هللا تعاىل على األرمل ،قد
ح ّفزت الش ـ ـ ــيعة وقبائلها ومويالهتا( ،)302ومياقرة اجليوش الفاطمية بايامة اخلليفة املهدي الفاطمي( ،)303بل تذكر
املصــامر املتعدمة التارؤية ابن الشــيعة من الدولة احلمدانية والدولة العيونية وقبائل االحســاء واليمن والبصــرة وض ـواحيها
حىت الكوفة ،قد آتلبوا معاً ملاع وقلع هيالء الكفرة الارامطة من الوجوم وتطهري البالم منهم ( .)304واخلالفة العباســية
وحكومتها البهية ،الهية يف جموهنا واختالفاهتا واهوائها (.)305
لاد افتخرت الش ــيعة على طول خطها اإلس ــالمي االص ــيل يف الوقوف امام اخلطوط املنحرفة والتيارات الض ــالة اليت
أُبتلي به اإلس ــالم واملس ــلمون ،أتس ــياً أبئمتهم اهلداة عليهم الس ــالم ،بس ــالحي العلم والعمل ،وما ذكران من هذه الف
اليت ظهرت من ارمل جند املنحوسة املنكوسة ،قد شطمت آماهلا ،وطدت نرياهنا ،وانطفأت مراراهتا على أيدي أفضل
الناس امياانً واقرهبم قلفى لرب العاملني.
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ومهامة للتاريخ ،وتعبداً لرب الكائنات فلوال االئمة االطهار من آل حممد عليهم السالم وميعتهم االخيار ملا باي"
من الاران إال رمسه ومن اإلسالم إال امسه" (.)306
ففتنة الرمة ما كامت لتموت وتندحر لوال جهام وحذاقة وس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة موالان أمري امليمنني عليه الس ـ ـ ـ ــالم ،وص ـ ـ ـ ــحبه
امليامني .وهو الاائل (صامقاً) ،لوال اين فعلت ذلك (جهام اصحاب الرمة) لبام اإلسالم (.)307
وفتنة اخلوارج هذه الفئة الضالة .املضلة ،تصدى هلا ابو احلسن عليه السالم وميعة العراق ،إلطفاء وهجها وكشة
عوراهتا وقية امعاءاهتا وكذب مظاهر امياهنا .حىت أماط اللثام عن وجهها اخلبيث ،وهو الاائل (صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامقاً) ،أان فاأت
عني الفتنة ،ومل يكن جيرأ عليها أحد غريي (.)308
وفتنة آل أُمية ،هذه الشجرة امللعونة يف اإلسالم ،ما اناطع أصلها ومات جذرها وأنكشة قية مينها ،لوال جهام
االمام احلسـ ــن ،ومـ ــهامة االمام احلسـ ــني عليهما السـ ــالم ،ومـ ــيعتهم االبرار ،وهو الاائل (صـ ــامقاً) ،اين ما خرجت إالّ
لطلب االصالح يف أُمة جدي رسول هللا صلّى هللا عليه وآله (.)309
وفتنة الارامطة ،أكلت االخض ـ ـ ـ ـ ــر واليابم ،وه ّدت اركان الدين ،ونش ـ ـ ـ ـ ــرت الرعب والفس ـ ـ ـ ـ ــام والعهر يف كل مكان
االمرين منهم ،فاد ر ابو هبلول
وصلت اليه ( .)310فانتفضت مويالت الشيعة وقبائلها ،مرة واحدة ،بعد ما ذاقت ّ
العوام بن حممد بن يوسة (ابن الزجاج) يف مناطق اخللي  ،واخذ جزيرة أوال ( ،)311سنة  450هـ ـ ـ ـ ــ ،وطرم الارامطة
منها ،وبدأ بتطهري املناطق احمليطة هبا من منم اولئك الكفرة االرجاس من قبائل جند ،كما ر عىي بن العياش قعيم
بن حمارب بن عبدالايم سنة  460هـ يف الاطية واهنى سلطة الارامطة
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فيها واس ـ ـ ـ ــتوىل عليها ( ،)312إال ان اخطر قوة واجهت الارامطة يف البحرين هي قوة عبد هللا بن علي العيوين ،حيث
اسـ ــتطاع مبسـ ــاعة الابائل العربية احلجاقية واليمنية ومبسـ ــاعدة ملكشـ ــاه السـ ــلطان السـ ــلجوقي ان عتل االحسـ ــاء بعدما
انتصر على الارامطة يف موقعة" اخلندق" سنة  469ه ـ ـ ـ ــ ،وعن هذه الوقعة ياول املير اخلطيب،تعد موقعة اخلندق من
املواقع احلامسة يف التاريخ الهنا قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت على مولة الارامطة هنائيا ،بعد ان ظلوا قهاء الارنني مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الرعب والكفر
والفجور والفسام (.)313
وكذلك فاد انطلات قبائل الش ــيعة يف الش ــامات وحوهلا ،تطارم الارامطة اينما كانوا ،فاد طارم احلس ــني بن محدان
احلمداين الارامطة اينما حلّوا وحيثما وجدوا واوقع هبم اهلزائم الشـ ــنعاء اليت مل يذوقوها من قبل وطارمهم يف الشـ ــام وقتل
قعيمهم صـ ـ ــاحب" الشـ ـ ــامة" الذي كان قد جىب اخلراج من ممشـ ـ ــق ولاب أبمري امليمنني ،واسـ ـ ــتمر يف مالحاتهم حىت
االرمن ،وما كاموا يشعرون به حىت ّفروا اىل جهة السماوة ( ،)314فالحاهم حىت هناك واطد انفاسهم الشريرة.
وعلى نفم املنوال اوقع االمري ابو العال س ــعيد بن محدان ،والد الش ــاعر االمري الفارس (ابو فراس احلمداين) ،اهلزائم
تلو اهلزائم ابلارامطة من قبائل جند واكثر فيهم الاتل والتش ـ ـريد ،وخصـ ــوصـ ــا يف معركة اليت مارت رحاها مبوضـ ــع يف جند
يُاال" سرح" وانزل هبم هزمية نكراء (.)315
وحينما وصل الدور للدولة العيونية (الشيعية) ،فاد مدموا احلمالت والضرابت ابلارامطة الكفرة ،حىت قضوا عليهم
هنائياً يف عار مارهم ومعال عاص ــمتهم املش ــيمة (مدينة هجر وهي الرامل حالياً) ،ومبس ــاعدة جيوش ومعم الفاطميون
من مشال افريايا ،والسالجاة يف العراق ،فاد الحق فلوهلم من قبائل
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ُتيم وهواقن وأم ـ ــجع وغطفان اىل أعماق ص ـ ــحراء جند ومرتفعات احلجاق ،كما أم ـ ــار اليه الدكتور ابراهيم احلفظي ،يف
كتابه" ،ريخ عسري" (.)316
ونكتفي هنا هبذا العرمل الس ـ ـ ـ ـ ـريع حول حركة الزن والارامطة اليت ظهرت على مسـ ـ ـ ـ ــرح التاريخ قبل ظهور الوهابية
الســلفية مبدة  927عاماً ،وهم عملون افكاراً وعصــبيات اعرابية صــحراوية وال يعرفون ســوى الاتل والذب واالغتصــاب
وناض العهوم واملواثيق ،واهالك احلرث والزرع ،إذ سـ ـ ــاموا املسـ ـ ــلمني خالل س ـ ـ ــيطرهتم على البالم اإلسـ ـ ــالمية الش ـ ـ ــااء
والدمار ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مما قام به اجدامهم الارامطة واليزيديني واخلوارج وحىت املرتدين من اعراب جند ،وكانوا طيلة هذه املدة
محلة لواء الفسق والفجور والكفر يف االمصار (.)317
أهنم اراموا لالسالم ان يندثر ،و للمسلمني ان ميوتوا ،فهدموا اعلی معاقل الدين ،وافضل رم ٍز للمسلمني (كالوهابية
الس ــلفية اليوم) ،لکن هللا تعالی کان هلم ابملرص ــام .فأابمهم وأعز مينه ،حيث شرکت حجافل جيوش الفاطميني بايامة
اخلليفة (املعتز ابهلل) من مشال آفريايا يو احلجاق ( ،)318لاتال هيالء االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار وعبدة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيطان ،اجدام ابن عبد
الوهاب ،فاجتمعت الالوب واالبدان من قبائل الشــيعة ومويالهتا ضــد هيالء اجملرمني الكفرة من اعراب جند ،وافتخرت
الش ـ ــيعة على من سـ ـ ـواها حيث اعامت احلجر االس ـ ــعد (االس ـ ــوم) الی حمله يف الكعبة الشـ ـ ـريفة يف يوم عيد االض ـ ــحی
وفرقوا مشلهم بني البلدان حىت نفوهم اىل
( ،)319فأابموا عهم ومـ ـ ـ ــتتوا مشلهم وأسـ ـ ـ ــروا الكثري من الارامطة النجديني ّ
مشال افريايا والسـ ــومان والشـ ــامات وغريهن ( .)320وليتهم مل يعملوا ذلك ويفعلوا هذا اخلطأ الفضـ ــيع ،حيث أخرجوا
هذه االابليم والشياطني ليعيشوا خارج جند ،لكن بروح وخصائص وصفات ورذائل وكفر

139

وجمون جند ،واذا ما رأينا اليوم من ناذج بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية تنبف الابور وتبار البطون وأتكل قلوب االمميني ،وتذب على اهلوية
الربي ،وُتارس العهر واجملون ،وتنك احملارم ،وتفعل اللواط ،وتســتبي احلرمات شت مســميات
واالســم ،وتشــنق الطفل ْ
نكاح اجلهام والنص ـ ــرة ،فأعلموا ان هيالء من نس ـ ــل جند واعراهبا وقبائلها ،وان كانوا اليوم ينتمون اىل ٍ
اوطان كمص ـ ــر او
اجلزائر او الشام او العراق او عرب افغانستان وغريهم.
الااری الکرب اليها ...نعلم ان احلجر االس ــعد ال يس ــتار يف مکانه عند
وهنا نکتة لطيفة وظريفة ،نوم إلفات نظر
ْ
نو يف موضعه .والاصة معروفة مع النو االکرم صلّى هللا عليه وآله يف أام
وصي ّ
نو او ّ
الكعبة الشريفة ،إالّ ان يضعه ّ
اجلاهلية األوىل ( )321عند لديد بناء الكعبة الشـ ـ ـ ـ ـريفة ،وهکذا االمر حدث يف مثل هذا اليوم ،وقد حاول عدم من
االمراف واُمراء مکة املكرمة ان يضعوا احلجر االسوم يف مکانه ،إال انه کلما عمد انسان لوضعه ،أضطرب احلجر ومل
يســتام يف موضــعه ،وباي الناس حياری ،الی ان أقبل غالم امسر اللون ،حســن الوجه ،فأنفرج له الناس مساطني ،فتناول
احلجر ووضعه مکانه ،فأستاام ،کأنه مل يزل عنه ،وعلت عند ذلك اصوات الناس ابلتکبري والتهليل ( ،)322وانصرف
الغالم خارجاً من احلرم املادس إنّه اإلمام احل ّجة عجل هللا تعالی فرجه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية .وهذا االمر حدث من قبل مع ج ّد
خرب احلجاج الكعبة الش ـ ـريفة وض ـ ـرهبا ابملنجنيق ،مث اعام
هذا الغالم وهو االمام قين العابدين عليهما الس ــالم ،حينما ّ
ابن الزبري عمارة الکعبة الش ـ ـريفة ،وارام ان يرجع احلجر االس ـ ـوم الی موض ــعه ،فلم يس ــتام وباي مض ــطرابً ،وباي الناس
ااماً ينتظرون ،حتی التمسـوا من االمام الســجام عليه الســالم ،فتناوله االمام بيديه املباركتني ووضــعه يف مکانه ،فاســتار
وثبت وعلت اصوات الناس ابلتكبري والتهليل(.)323
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الفتنة السامسة فتنة إبن عبد الوهاب...
كانت جند قبل اإلســالم وبعده ،مثاالً للشــيم والعداوة والبغضــاء ،حىت انربى الشــعراء ليلصــاوا نســبة جند وامسها ملن
اراموا ان يصــفوه ابلســوء وقلة العال وكثرة الشــر ومانءة الطبع ،وقم على ذلك تلك املراســالت الرمسية الدائرة بني امراء
مكة املكرمة واالس ـ ـ ـ ــتانة مركز اخلالفة العثمانية حول فتنة الوهابية ،فكانوا يُطلاون مص ـ ـ ـ ــطل " م ـ ـ ـ ــيخ جندي" اي مبعىن
الشيطان الصغري ،على ابن عبد الوهاب (.)324
والعجيب الغريب ان كتب التأريخ والسـ ٌـري يذكرون صــفة الشــيطان ولباســه حينما كان يظهر على مــكل انســان ،يف
البت) ،فيُعرف بش ـ ـ ــيخ
مواقع خاص ـ ـ ــة ،يلبم لباس أهل جند ،وهو الكس ـ ـ ــاء الغليظ من الص ـ ـ ــوف او الوبر (ويُس ـ ـ ــمى ّ
جندي( ،)325كحضـ ــوره يف يوم الندوة حيث اجتمعت قريف وائمة الكفر للتخطيط يف قتل النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله
( .)326ويف يوم بدر حينما التاى الفرياان ،الفئة اليت تااتل يف س ـ ــبيل هللا تعاىل ،والفئة املش ـ ــركة اليت تااتل يف س ـ ــبيل
الطاغوت ،فتمثّل على ص ـ ــورة سـ ـ ـراقة بن مالك بن جش ـ ــعم الكناين النجدي( ،)294فاال لاريف ،كما يص ـ ــفه الاران
ََ َ َ َ َ َ ُ
ْ ََ
انل ِ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ ذ َ َ َ
ك ُم ْاَلَ ْو َم ِم َن ذ
ان
الكرب يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة االنفــال ،اليــة  48و قال الَغ ِلب ل
اس وإِِن جار لكم فل ما تراء ِت ال ِفئ ت ِ
َ َ ِّ
َ
ُ ْ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
ك َص َلَع َع ِقبَيْ ِه َوقال إِِن بَ ِريء ِمنكم إِِن أرى ماالترون  .وظهر الش ــيطان كذلك يف يوم العابة يف ص ــورة منية
ن
بن احلجاج التميمي النجدي ،فنامى قريش ـ ـ ـ ـ ـ ـاً باوله إن حممداً والصـ ـ ـ ـ ـ ــباة معه عند العابة فأمركوهم واقتلوهم (،)327
وتصور الشيطان يف يوم قبض الرسول صلّى هللا عليه وآله بزي املغرية بن معبة بن ايب عامر

141

بن مسعوم الثافي النجدي ،وهو ياول ايها الناس ال لعلوا اخلالفة كسروانية وال نصرانية ،وسعوها تتسع (.)329
وأســم جند ...كانت تعب" صــبغة اهل الضــالل" ،فطاملا كان الشــيطان يتزا بزي مــيو جند يف لباســه الرمسي الذي
كان عض ــر فيه االجتماعات الرمسية لارون الكفر والض ــالل ،فص ــورة م ــيو جند يف مائرة الذهن اإلس ــالمي هي ص ــورة
الشر والفتنة قبل مبعث النو صلّى هللا عليه وآله ويف حياته وبعد مماته ( ،)330ننال لكم نوذجاً واحداً على قد ٍر من
التفصيل ،وقم ما سواه عليه.
اخرج ابو نعيم يف كتاب" مالئل النبوة" ( ،)331والطربي يف" تفس ـ ـ ــريه"( ،)301وابن س ـ ـ ــعد يف" طبااته" ()333
وغريهم ،عن ابن عباس انه اجتمعت ام ـ ـ ـ ـ ـراف قريف وغريها من العرب يف مار الندوة وهي مار قصـ ـ ـ ـ ــي بن كالب ومل
يتخلة احد من اهل الرأي واحلجا ،ليتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوروا يف امر حممد ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،حينما خافوه وعظم امره ،فأقبل
بت) (يعب كســاء غليظ من صــوف او وبر ،فوقة على ابب مار الندوة ،فلما
أبليم يف هيئة رجل مــيخ جليل عليه ( ٌ
رأوه واقفاً على ابهبا قالوا َم ْن الشيخ؟! قال ابليم ميخ من اهل جند ،مسع ابلذي أعادمت له فحضر معكم ليسمع ما
تاولون ،وعسى ان ال يعدمكم منه رأاً ونصحا ،قالوا أجل ،فأمخل ،فدخل الشيطان معهم .وانا قال هلم انه من اهل
يدخلّ ّن يف املش ـ ـ ـ ــاورة معكم احد من اهل هتامة ،ألن هواهم مع حممد صـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،واهل
جند ،الهنم قالوا ال ُ
جند من امــد املعاندين له عليه الســالم .وابلفعل فاد اســدى هلم النُص ـ وكانت النتيجة ابن جيتمع اربعون رجالً ميثلون
قبائلهم العديدة ،وبيدهم السيوف مث يعمدون اىل النو صلّى هللا عليه وآله فيضربوه ضربة رجل واحد فياتلوه ،فأهنم اذا
تفرق ممه بني الابائل يعاً ،ومل
فعلوا ذلك ّ
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ْ َْ ُ
َ
َوإِذ يمك ُر ِبك

يادر بنو عبد مناف على حرهبم يعاً .فتفرق الاوم وهم جممعون على ذلك .فنزلت الية الكرمية
ذ َ َ َُ ُْ ُ َ َْ َُُْ َ َْ ُْ ُ َ ََْ ُ ُ َ ََْ ُ
الل َو ّ ُ
ك ُر ّ ُ
ْي ال ْ َما ِجر َ
الل َخ ْ ُ
ين سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة االنفــال ،اليــة
اَّلين كفروا َِلث ِبتوك أو يقتلوك أو ُي ِرجوك ويمكرون ويم
ِ
ِ
 .30راجع كذلك كتاب" مالئل النبوة" للبيهاي( ،)334و" ،ريخ اإلسالم" للدكتور علي اكرب فيامل (.)335
اذا ما ارمان ان نبحث عن اجلن ومرمة الشـ ــياطني فهذا اخذان لنصـ ــدق اقوال العرب يف ان مـ ــعراءهم ونوابغ قماهنم
كانت هلم ص ـ ـ ــالت ومراومات مع اجلن واألابلس ـ ـ ــة ،وحكاات امليرخني وعلماء االنس ـ ـ ــاب وُكتب التفاس ـ ـ ــري غنية مبثل
هكذا احاميث ( ،)336وإلبليم ومرمة اجلن يف فيايف جند حوامث وقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ووقائع ،ومنذ الادم فان اجلن كانت
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن فيايف جند وجباهلا واوميتها وهي مأهولة جبموع من اجلن ( ،)337ففي وامي" البدي" وهي من مناطق بب
حنيفة وبب عامر بن صــعصــعة وُتيم وســط جند ،مـواهد وآ ر كثرية ،واىب الناس من الدخول لتلك املناطق خوفاً على
انفسهم منها ،ويف الليل يرج اصوات وحركات عجيبة من تلك املناطق (.)338
وك ــذل ــك خنص ابل ــذكر وامي عبار حي ــث ياطع في ــايف جن ــد ،وهو و ٍام سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيق معروف ل ــدى اه ــل جن ــد ق ــدمي ـاً
وحــديثـاً( ،)339وفيــه أئمــة من اجلن املنــاكري الكــافرة ،،وكــانــت العرب قــدميــا تزعم انـه هنــا موطن خــاص للجن الكفرة
والعتاة منهم ،وقد ُتر ّسـوا يف االرتباط مع البشــر ،ونفث مسومهم اليه ،واصــب من املعروف ان من تكن له فلتة يف ذكاء
او نبوغ ياال له عباري ،نس ـ ـ ـ ــبة اىل وامي عبار ( ،)340اي ان اجلن تعلمه وتوآقره يف خلواهتا معه ،وكانت الش ـ ـ ـ ــعراء
تر،مه لييلفوا م ــعراً ( ،)341مبا ال يُايّمه العامة من ابداع وال يادرون على ص ــياغة مثله .وقد كتب الدكتور حممد عبد
الرحيم كتاابً امساه" أمب
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اجلن" ( ،)342ذكر فيه امـ ــعار اجلن يف العصـ ــر اجلاهلي وما بعد اإلسـ ــالم ،وقد مسى كثريا من فطاحلة الشـ ــعر العريب
وقرانئهم من اجلن ،وأمـ ـ ــار ابالمساء واالرقام اىل ان أغلب تلك االمـ ـ ــعار وأولئك الشـ ـ ــعراء هم من مناطق جند وفيافيها
ووماهنا املأهولة بشرار اجلن.
اما منطاة ينبع يف جند فتعترب هي موطن االص ـ ـ ــلي للجن ،ويعوم ،ريخ ُس ـ ـ ـكناهم فيه اىل آالف الس ـ ـ ــنني وهي على
يس ـ ــار س ـ ــد الفرعة من انحية الش ـ ــمال يف وس ـ ــط جند ( ،)343وقد شدثت عنها كتب العرب وام ـ ــعارهم يف اجلاهلية
واإلسالم ،والاصص كثرية حوله.
ويس ـ ــكن املرمة والكفرة من اجلن يف اخلراب والفلوات واالماكن املهجورة الاذرة ومواض ـ ــع النجاس ـ ــات يف احلمامات
والامائم ،كما عُرف عن اجلن سـ ـ ــكناها املواضـ ـ ــع املظلمة والغريان والكهوف املوحشـ ـ ــة واالماكن املهجورة يف احلواضـ ـ ــر
والبوامي وقبور الكفرة واملنافاني وبيوت االصنام ،من تلة نواحي جند (.)344
مرت
وتسمى مساكنهم بـ" الغور" ،وهم يفضلون على اخلصوص االومية واخلراابت اليت انهلا غضب من هللا تعاىل ُ
وم ّ
مبا اصاهبا من الزالقل والعواصة والنريان (.)345وقد سكنت امرار اجلن وكفرهتم يف مناطق من ارمل" وابر" و" جبل
سـ ـ ـ ـ ـواج" و" أبرق احلنان" كما س ـ ـ ـ ــكنت" جبل حرفة" يف حمافظة النماص و" يربين" اليت هي ارمل" عام األوليني" بعد
جر" من ارمل" هوم" وهي مبحاذاة
هالكهم اىل اجلنوب من مناطق جند املمس ـ ـ ـ ـ ـ ــوخة) ،)346كما س ـ ـ ـ ـ ـ ــكنت اجلن "احل َ
الرمة
حجر اليمامة يف عالية جند اليت تضـ ـ ـ ـ ــم مدينة الرامل حالياً ( ،)347وكذلك فاد ع ّد علماء اجليلوجيا ابن وامي ّ
وهو من اهم الظواهر اجليومورفولوجية يف هضبة جند ( ،)348كما يعد اكرب واطول اومية اجلزيرة.
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هذا غيض من فيض ،وقليل من كثري ما إطلعنا عليه يف مراس ـ ـ ـ ـ ــتنا ألحوال وخص ـ ـ ـ ـ ــائص ومثالب اعراب جند وارض ـ ـ ـ ـ ــهم
خفي علينا أكثر وأكثر ،وما مل نناله ونكتبه حفاظاً على العفة واحلياء كثري وكثري ،وهو ما
اخلص ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ابلف واحملن ،وما ّ
يُثري بال مك محاس الباحثني واحملااني للكشة عن حاائق ووقائع جديدة ألرمل جند وأعراهبا.
ان إهتمامنا هبذه الدراسة املستفيضة والبحث االكامميي ،ليم من قبيل الرتف العلمي أو االيااع أبهل هذه األرمل
املمسوخة ،وكشة عوراهتا والنيل منها معاذ هللا تعاىل بل أن اهلدف االساسي هلذا البحث املضن  ،هو توضي حاياة
االمر ،ابن هذه األرمل اليت شتضـ ـ ــن هذا الكم اهلائل من املوروث التارؤي واجلغرايف والبشـ ـ ــري االسـ ـ ــوم املعوج وكذلك
املوروث العاائدي املتهرح على مدى عمرها املديد مل تكن يوما ما مصـ ــدر خري وهداية ،أو محلة بشـ ــائر ٍ
رمحة وسـ ــعامة
هلا او لغريها من االمم ،بل كانت يف كل مراحل حياهتا وأطوار ،رؤها ،بيرة فريدة يف العص ـ ــيان وص ـ ــناعة الف  ،ومركزاً
مهماً لتوليد الشـ ـ ــر واحملن ،ومث فهي كانت ماراً ومسـ ـ ــتاراً لكل بدعة وضـ ـ ــاللة ....وهذا االمعاء الصـ ـ ــعب تثبته االرقام
والبياانت اليت قدمناها للاارح الكرب ،خالل البحوث السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاباة ،وكذلك اليت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنادمها ابذن هللا تعاىل يف احباثنا
الااممة.
وهبذا نصــل اىل النتيجة اليت تفرمل نفســها على أرمل الواقع ،وهي انه ال ميكن ألهل هذه األرمل ان ينســلخوا من
،رؤهم وطينتهم وما ُجبلّوا عليه ،ليكونوا معاة إميان وخري وس ـ ــعامة للبش ـ ـ ـرية أو للمنطاة على اقل تادير ،ما مام نبيهم
(ابن عب ــد الوه ــاب النج ــدي) ال ــذي ظهر فيهم ،على مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكلتهم ومواقين عاوهلم وطريا ــة مع ــاملتهم ،ميمن ابلب ــدع
واألابطيل ،يُشبّه هللا تعاىل ابلشاب االمرم بال حلية والعورة (والعياذ ابهلل) ( ،)349ويدعي ان الرسول االمني صلّى هللا
عليه وآله،
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يس ـ ــرق ويفجر ويكذب ويالعب النس ـ ــاء ابلدفوف (والعياذ ابهلل) ( ،)350وان املس ـ ــلمون كفرة فجرة على طول ،ريخ
اقل كفراً من املس ــلمني يف قمانه هذا
اإلس ــالم( ،)351بل ان كفار قريف يف قمن الرس ــول األكرم صـ ـلّى هللا عليه وآلهّ ،
(والعياذ ابهلل) ( .)352ولنا وقفة مع هيالء املالحدة الكفرة اخلارجني يف اجمللد الثاين ،أبذن هللا تعاىل.
فالوهابية السـ ـ ــلفية ،مـ ـ ــأهنا كشـ ـ ــأن قوم ٍ
عام وهوم ،أو من أمعوا النبوة ،أو اخلوارج ،أو الارامطة ،أو السـ ـ ــحرة وأهل
البدع والض ـ ـ ــالالت .بل وبكل جرأة وصـ ـ ـ ـراحة ،ونتحمل مس ـ ـ ــيولية قولنا هذا امام هللا تعاىل ورسـ ـ ـ ـوله ومالئكته والناس
ا عني ان الوهابية السلفية قد أخذت الكثري من عاائد وبدع وعصيان وكذب وهبتان وقسوة و جيّة وكفر ومااق من
سـ ـ ــباوها على أرمل جند ،فأصـ ـ ــبحت شمل مسات وصـ ـ ــفات وميزات كل واحد من تلك االقوام واحلركات والشـ ـ ــياطني
واملرمة ،بال إستثناء .فهي الوارث الالمرعي ألولئك االمرار والفجار.
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اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،5ص .442
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 -65معجم البلدان ،الشـ ـ ـ ــيخ اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،2ص 189ا ميوان امرؤ الايم ابن حجر
الكندي ،شايق حممد ابو الفضل ابراهيم ،ص  25و.202
 -66االخبار الطوال ،ابو حنفية امحد بن ماوم الدينوري ،ص .6 - 4
 -67الرامل عرب اطوار التاريخ ،محد اجلاســر ،ص  ،72 - 67رحلة بن بطوطة ،شفة النظار يف غرائب االمصــار
وعجائب االسفار ،ابو عبد هللا بن حممد املعروف اببن بطوطة ،ج  ،1ص .134 - 133
، -68ريخ ابن خلدون ،او العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،2ص .23
 -69ا ر البالم واخبار العبام ،قكرا بن حممد بن حمموم الازويب ،ص 121ا معجم البلدان ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ اقوت بن
عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،2ص .137
 -70معجم االبنية احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـرية يف الشـ ـ ـ ـ ـ ــعر اجلاهلي ،الدكتور حممد الزعو ،ص 210 - 218ا ا ر البالم واخبار
العبام ،قكرا بن حممد بن حمموم الازويب ،ص .103
، -71ريخ اليمامة ،الشـ ـ ـ ــيخ عبد هللا بن طيم الدوسـ ـ ـ ــري ،ج  ،5ص 109 - 107ا ،ريخ اليمامة يف صـ ـ ـ ــدر
االسـ ـ ــالم ،حماولة للفهم ،الدكتور عبد هللا العسـ ـ ــكر ،ص ( 76انكليزي)ا جريدة الشـ ـ ــرق االوسـ ـ ــط ،العدم ،12192
الصامرة ليوم  / 24امي االول  1433 /هـجري واملوافق لـ  / 15نيسان  2012 /ميالمي.
 -72حمافظة الغاط ،الدكتور حممد بن امحد الرامـ ــد ،ص  71و 104ا و ئق من الغاط ،فائز بن موسـ ــى البدراين
احلريب ،ص .41
 -73املفصل يف ،ريخ العرب قبل االسالم ،املير الدكتور جوام علي ،ج  ،1ص .328
 -74االغـاين ،علي بن احلسني الارمي (ابو الفرج االصفهاين) ،ج  ،4ص .307 - 302
، -75ريخ ابن خلدون ،او العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،2ص .26
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 -76االخبار الطوال ،ابن حنيفة امحد بن ماوم الدينوي ،ص .29
، -77ريخ ابن خلدون ،او العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،2ص .25
 -78العثمانيون وآل سعوم يف االرمية العثماين ،الدكتور قكرا قورمون ،ص .21
 -79لسـ ــان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،ج  ،4ص 180ا مسـ ــند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج ،4
ص .55
، -80ريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن اخلياط الشيباين العصفري ،ص 239 - 235ا انساب االمراف ،امحد
بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص .334
 -81الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثيـ ــر) الشيباين ،ج  ،3ص 315 - 310ا ع ـ ـمـ ــدة الاـ ــارح مرح
صحي البخاري ،حمموم بن امحد العيب ،ج  ،17ص  ،220رقم الواقعة.4167 ،
، -82ريخ مدينة ممش ــق ،علي بن حس ــن بن هبة هللا (ابن عس ــاكر) ،ج  ،17ص 233 - 231ا االص ــابة يف
ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،6ص .201 - 193
، -83ريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،املير عبد الرمحن بن حممد السيوطي ،ص .209
 -84أتريـخ العـرب ،فيليب حـت ّـي ،ص .37
 -85أتريخ اجلزيرة العربية واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،الدكتور عبد الوهاب حممد علوب ،ص 122ا أتريخ جند وملحااهتا ،أمني
الرعاين ،ص 35ا فت الباري مـ ــرح صـ ــحي البخاري ،امحد بن علي (ابن حجر) العسـ ــاالين ،ج  ،12ص - 276
277ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .355
 -86الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،2ص .238 - 218
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 -87البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .328 - 318
 -88أتريخ اليعاويب ،امحد بن اسـ ـ ـ ـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 91 - 87ا ،ريخ ابن خلدون ،أو
كتاب العرب وميوان املبتدأ ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ص .48
 -89الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشــيباين ،ج  ،2ص 201ا ســرية ايب بكر ،علي حممد حممد
الصاليب ،ص .261
 -90فتنة الوهابية ،مأخوذ من كتاب" الفتوحات االس ـ ــالمية" ،م ـ ــيخ االس ـ ــالم ابملس ـ ــجد احلرام الس ـ ــيد امحد قيب
محالن ،،ص .5 - 4
 -91مطالع السعوم بطيب اخبار الواح ماوم ،الشيخ عثمان بن سند البصري ،ص  35و .76
 -92آ ر البالم واخبار العبام ،قكرا بن حممد بن حمموم الازويب ،ص 123ا املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عبد
الرمحن بن علي (ابن اجلوقي) ،ج  ،4ص .22
، -93ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 302 - 300ا البداية والنهاية ،ابو
الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .358 - 357
 -94مور اليمامة يف حروب الرمة ،س ـ ـ ــها حممد عندليب ،ص  58و 79ا االص ـ ـ ــابة يف ُتييز الص ـ ـ ــحابة ،امحد بن
علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،6ص .242 - 239
 -95حروب الرمة ،م ــوقي ابو خليل ،ص 92ا أوضـ ـ البيان بش ــرح حديث جند قرن الش ــيطان ،الش ــيخ ابو محزة
االثري ،ص .40
 -96نبــذة عن تغلــب بن وائــل ،عطيــة بن عبــد احلمــان التغلو ،ج  ،1ص 144 - 143ا ،ريخ الطربي، ،ريخ
االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  324 ،2و ج  ،3ص  275و 267ا بنو بكر بن وائــل ،الــدكتور عبــد
الرمحن الفري  ،ص 277 - 276ا انس ـ ــاب االم ـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص 118ا الفتوح،
امحد بن علي (ابن االعثم) الكويف الكندي ،ج  ،1ص .22 - 21
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 -97هرة أنس ـ ـ ــاب العرب ،علي بن امحد (ابن حزم) االندلس ـ ـ ــي ،ج  ،1ص 148ا البداية والنهاية ،ابو الفداء
امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .326
 -98كتاب االوائل ،حسـ ــن بن عبد هللا بن مهران العس ــكري ،ج  ،1ص 125ا هرة أنسـ ــاب العرب ،النسـ ــابة
علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،1ص 149ا التنبيه واالمراف ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ج ،1
ص .248
 -99الفتوح ،امحد بن علي (ابن االعـ ـ ـ ـث ـ ـ ــم) الكويف الكندي ،ج  ،1ص 22ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل
(ابن كثري) الدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،6ص 352ا املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي (ابن اجلوقي) ،ج ،4
ص .22
 -100أوض البيان بشرح حديث جند قرن الشيطان ،الشيخ ابو محزة االثري ،ج  ،1ص .40
 -101حركة الرمة ،الدكتور علي العتوم ،ص 78ا سـ ـ ــرية ايب بكر ،علي حممد حممد الصـ ـ ــاليب ،ص 236ا هرة
انساب العرب ،النسابة علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،1ص 129ا ترتيب وهتذيب كتاب البداية والنهاية،
حممد بن صامل السلمي ،ص .101
 -102أتريخ اجلزيرة العربيــة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،الــدكتور عبــد الوهــاب حممــد علوب ،ص 122ا ترتيــب وهتــذيــب كتــاب
البداية والنهاية ،حممد بن صامل السلمي ،ص .101
 -103العرب يف خرب من غرب ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،1ص 8ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ــحاق بن واضـ ـ
(اليعاويب) ،ج  ،2ص .128
 -104أتريخ اخللفاء ،املير عبد الرمحن بن حممد السيوطي ،ص 28ا أتريخ اجلزيرة العربية واالسالم ،الدكتور عبد
الوهاب حممد علوب ،ص .133
 -105التنبيه واالم ـ ـ ـ ـراف ،علي بن احلسـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،1ص 245ا ،ريخ الدولة العربية، ،ريخ
العرب منذ عصر اجلاهلية حىت ساوط الدولة االموية ،الدكتورة نبيلة حسن ،ص .442 - 433
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، -106ريخ الرمة ،اقتبسـ ـ ــه من كتاب االكتفاء اليب ربيع سـ ـ ــليمان بن موسـ ـ ــى الكالعي البلنسـ ـ ــي ،ص - 151
152ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .353
 -107التنبيه واالم ـ ـ ـراف ،علي بن احلسـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ــعومي ،ج  ،1ص 247ا اخللفاء الرامـ ـ ــدون ،الدكتور
حممد أسعد أطلم ،ص .20
، -108ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 152ا اليمن يف صـ ـ ـ ــدر االسـ ـ ـ ــالم
من البعثة احملمدية حىت الدولة االموية ،عبد الرمحن عبد الواحد حممد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجاع ،ص  ،284 - 281نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الراية
الحاميث اهلداية ،ابو حممد عبد هللا بن يوسة الزيلعي ،ج  ،1ص .405
 -109الينابيع الفاهية ،الشـ ـ ـ ــيخ علي اصـ ـ ـ ــغر مرواريد ،ج  ،9ص 143ا أوض ـ ـ ـ ـ البيان بشـ ـ ـ ــرح حديث جند قرن
الشيطان ،الشيخ ابو محزة االثري ،ص 43ا مدعوا النبوة يف التاريخ االسالمي ،وليد طوغان ،ص .68 - 65
، -110ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ـ ـ ـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 128ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 142ا الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عن حاائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه
التاويل ،حمموم بن عمرو بن امحد الز شري ،ج  ،1ص .620
 -111االيرافا ت الكربى ،س ـ ـ ـ ـ ــعيد ايوب ،ص 450 - 446ا يهوم اجلزيرة العربية ،قدمياً وحديثاً ،الدكتور علي
عبد الباقي امحد احلمامي ،ج 46 - 43 ،1و .167
 -112مس ـ ــند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،رقم احلديث  ،19460عن طريق عثمان بن عبيد ،ورقم احلديث
 ،19468عن طريق معاذ بن عبس ـ ـ ـ ـ ــةا املعجم الكبري ،الطرباين ،رقم احلديث  ،192عن طريق معاذ بن جبلا التاريخ
الكبري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،ج  ،4ص .284
 -113الطلااء شت ظالل االسـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،الباحث ابو قيد س ـ ـ ـ ـ ـ ـوار بن عزيز بوانم ،ج  ،1ص  37 - 34و - 98
.102
، -114ريخ اخلالفة االسالمية ،ناد وتفسري ،الدكتور عبد الرقاق حممد عاصة ،ص .182 - 167
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 -115االسرار النجدية يف املكاتبات العثمانية ،حليم عارف جاندر لو ،ص .111 - 112
 -116اصحاب الرمة والنبوءات ،الشيخ مرية امحد سعامت ،ج  ،2ص .87
 -117الفجر الصــامق يف الرم الفرقة الوهابية املارقة ،الشــيخ يل صــدقي الزهاوي ،مفيت بغدام ،ص  17و 25ا
خالصة الكالم يف بيان امراء البلد احلرام ،ميخ االسالم يف احلرم املكي السيد امحد قيب محالن ،ص .239
 -118كشــة االرتياب يف اتباع ابن عبد الوهاب ،العالمة الســيد حمســن االمني العاملي ،ص 3ا الدرر الســنية يف
الرم على الوهابية ،م ـ ــيخ االس ـ ــالم يف احلرم املكي الس ـ ــيد امحد قيب محالن ،ص 47ا مص ـ ــباح االانم وجالء الظالم،
العالمة علوي بن امحد احلدام ،ص 4ا جالء االوهام ،تار امحد ابمـ ـ ـ ـ ــا املييد ،ص 5ا سـ ـ ـ ـ ــعامة الدارين يف الرم على
الفرقتني ،ابراهيم بن عثمان السمنومي ،ج  ،1ص 36ا تبيني احلق من الباطل ،حممد توفيق سوياة ،ص 6ا رحلة ايب
طالب اىل العراق واوربة ،تر ه اىل العربية من الفرنسية ،الدكتور مصطفى جوام ،ص .271
 -119قراءة جديدة حلروب الرمة ،العالمة الشيخ علي الكوراين ،مار الباقيات للنشر ،الطبعة االوىل ،قم املادسة،
 1432هـ  2011 /م.
 -120احلياة السياسية يف الدولة العربية االسالمية خالل الارنني االول والثاين بعد اهلجرة (املباركة) ،الدكتور ال
الدين سرور.20 - 19 ،
، -121ريخ الدعوة اىل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،موالان وحيد الدين خان ،ص 280ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم واملمالك،
حممد بن جرير الطربي ،ج  ،2ص  475و ج  ،4ص .64
، -122ريخ الرمة وا رها على املسلمني ،الدكتور صبي مفيق الربمكي ،ج  ،1ص .58 - 56
 -123ظاهرة الرمة يف اجملتمع االس ــالمي ،الس ــيد حس ــن بربغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،ص 119 - 100ا الص ــديق ابو بكر،
الصحفي املصري حممد حسنني هيكل ،ص .71
 -124سرية وجهام االمام علي (عليه السالم) ،السيد عالء فاضل االطرش ،ج  ،2ص .87 - 84
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 -125قراءة جديدة حلروب الرمة ،العالمة الشيخ علي الكوراين العاملي ،ص .30
، -126ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .66 - 65
 -127املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي (ابن اجلوقي) ،ج  ،4ص .75
 -128ال سنة وال ميعة ،الدكتور حممد علي الزعو ،ص .21
 -129الثـابتـون على االسالم اام فـتـنـة الـرمة ،مهدي رقق هللا ،ص .21
، -130ريخ بن خليفة ،خليفة بن خياط العص ـ ـ ـ ــفري الش ـ ـ ـ ــيباين ،ص 102ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك،
حممد بن جرير الطربي ،ج  ،2ص 479ا السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمريي (ابن هشام) ،ج ،5
ص .110 - 105
 -131الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عن حاــائق غوامض التنزيــل وعيون االقــاويــل يف وجوه الت ــاويــل ،حمموم بن عمرو بن امحــد
الز شري ،ج  ،1ص .620
 -132مراس ـ ـ ـ ـ ــات يف عهد النبوة واخلالفة الرام ـ ـ ـ ـ ــدة ،عبد الرمحن عبد الواحد حممد الش ـ ـ ـ ـ ــجاع ،ص 321ا ،ريخ
الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .87 - 86
 -133سرية ايب بكر ،علي حممد حممد الصاليب ،ص .261
 -134مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،3ص 118ا الغارات ،ابراهيم بن حممد الثافي
الكويف ،ج  ،1ص 307ا االمامة والسياسة ،عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص .133
 -135قراءة جديدة حلروب الرمة ،العالمة الشيخ علي الكوراين العاملي ،ص .64
 -136امللل والنحل ،حممد بن عبد الكرب الشهرستاين ،ج  ،1ص 114ا صب االعشى يف صناعة االنشاء ،ابو
العباس امحد بن علي الا ــلا ـش ـن ــدي ،ج  ،13ص 224ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج
 ،7ص 180ا اخلوارج يف العصر االموي ،الدكتور انية حمموم معروف ،ص .193
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 -137الفصل يف امللل واالهـواء والنحل ،علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،1ص .157 - 156
 -138أتريخ بغــدام ،امحــد بن علي بن بــت اخلطيــب البغــدامي ،ج  ،1ص 95 - 80ا ،ريخ الطربي، ،ريخ
االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .35 - 34
 -139االختصاص ،ابو عبد هللا حممد بن النعمان العكربي ،الشهري ابلشيخ املفيد ،ص 13ـ ـ ـ ـ ـ 14ا وقعة صفني،
نصر بن مزاحم ،ص 178ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،7ص .339 - 338
 -140حبوث يف امللل والنحل ،العالمة الشيخ جعفر سبحاين ،ج  ،5ص .108 - 102
 -141الفتنة الكربى (علي وبنوه عليهم السالم) ،الدكتور طه حسني ،ج  ،2ص .89
 -142االصــابة يف ُتييز الصــحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العســاالين ،ج  ،2ص 352ا تناي املاال يف علم
الرجال ،الش ــيخ عبد هللا املامااين ،ج  ،2ص 203ا مناقب آل ايب طالب ،حممد بن علي ابن م ــهر آم ــوب ،ج ،2
ص 261ا وقعة صفني ،نصر بن مزاحم ،ص .576 - 575
 -143العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج  ،3ص 315ا حياة االمام احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عليه
السالم ،املير الشيخ حممد ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .73 - 71
، -144ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 53 - 52ا التاريخ الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــي
لالسالم ،حسن ابراهيم حسن ،ج  ،1ص ( 324فارسي).
 -145حبوث يف امللل والنحل ،العالمة الشيخ جعفر السبحاين ،ج  ،5ص 55ا فرائ ــد السمط ــني ،الشيخ ابراهيم
بن حممد الذهو اجلويب ،ص 116ا الرامل النض ـ ــرة يف مناقب العش ـ ــرة ،امحد بن عبد هللا الطربي ،ج  ،3ص 224ا
الثـاـات ،حممد بن حبان البسيت السجستاين (ابن حبان) ،ج  ،2ص .295
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 -146مفاع عن الرسول صلّى هللا عليه وآله ضد الفاهاء واحملدثني ،الكاتب املصري صاحل الورماين ،ص 1 - 5ا
الرتاث واحلداثة ،حممد عابد اجلابري ،ص .113
 -147نظرة عامة يف ،ريخ الفاه االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ،الدكتور علي حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبد الاامر ،ص 171 - 170ا االخبار
الطوال ،امحد بن ماوم الدينوري ،ص 117ا فجر االسالم ،امحد امني ،ص .180
 -148العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج  ،3ص 91ا جممع االمثال ،امحد بن حممد
النيســابوري امليداين ،ج  ،1ص 392ا الفتوح ،امحد بن علي (ابن االعثم) الكويف الكندي ،ج  ،2ص 544ا البداية
والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،7ص .255
 -149ميعة علي عليه السالم واخلوارج ،حممد هامم املفرجي ،ص .19 - 17
 -150الايامة االســالمية بني االمامة واخلالفة ،الدكتور مــفيق حســن صــربي العال ،ص  38 - 34و ص 178
 .201، -151ريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،الطربي ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 120 - 115ا معجم
البلدان ،الشيخ اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،2ص .245
 -152أتريخ بغدام ،امحد بن علي بن بت اخلطيب البغدامي ،ج ،1
ص 95 - 80ا الفخري يف االماب الس ــلطانية والدول االس ــالمية ،حممد بن علي بن طباطبا (ابن الطاطاا) ،ص
94ا كش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغمة يف معرفة االئمة عليهم السالم ،علي بن عيسى بن ايب الفت االربلي ،ج  ،1ص 265ا البداية
والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،7ص .279
 -153االحتجاج ،ابو منصــور امحد بن علي بن ايب طالب ،تعلياات ومالحظات الســيد حممد ابقر اخلرســان ،ج
 ،1ص 278 - 276ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ــحاق بن واضـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 192ا االمام علي عليه
السالم واخلوارج ،السيد جعفر مرتضى احلسيب العاملي ،ج  ،1ص 126 - 124ا مناقب االمام علي بن ايب طالب
عليه السالم ،علي بن حممد الواسطي الشافعي (ابن املغاقح) ،ص .413 - 409
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 -154حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ حممد ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .82
 -155مص ـ ــنة بن ايب م ـ ــيبة يف االحاميث واال ر ،عبد هللا بن حممد بن ابراهيم ايب م ـ ــيبة الكويف ،ج  ،15ص
االبر املعروف ابملربم ،ج  ،2ص 122ا نور االبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف
320 - 315ا الكامل يف اللغة واالمب ،حممد بن عبد ّ
مناقب آل بيت النو املختار ص ـ ـلّى هللا عليه وآله ،ميمن بن حسـ ــن ميمن الشـ ــبلنجي ،ص 101ا الفصـ ــول املهمة يف
معرفة احوال االئمة عليهم السالم ،علي بن حممد بن امحد (ابن الصباغ) املالكي ،ص .92 - 90
 -156البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ـ ـ ــاي ،ج  ،7ص 288ا االمامة والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة (،ريخ
اخللفاء) ،ابو حممد عبد هللا بن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 147ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن
االثري) الشيباين ،ج  ،3ص 342ا اجلوهرة يف نسب االمام علي عليه السالم ،حممد بن ايب بكر االنصاري التلمساين،
املعروف ابلربي ،ص 103ا الفخري يف االماب الس ـ ـ ــلطانية والدول االس ـ ـ ــالمية ،حممد بن علي بن طباطبا ،املعروف بـ
(ابن الاططاا) ،ص .94
 -157فرائد الس ـ ــمطني يف فض ـ ــائل املرتض ـ ــى والبتول واالئمة من ذريتهم عليهم الس ـ ــالم ،امام احلرمني الش ـ ـ ـريفني،
ابراهيم بن سـ ـ ــعد الدين بن املييد اجلويب ،ج  ،1ص  116و 276ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ــني
بن علي املسـ ـ ـ ــعومي ،ص 55ا ،ريخ بغدام (مدينة السـ ـ ـ ــالم) ،امحد بن علي بن بت اخلطيب البغدامي ،ج  ،1ص
177ا مصنة عبد الرقاق ،عبد الرقاق بن ام الصنعاين ،ج  ،10ص .148
 -158مروج الذهب يف اخبار من ذهب ،علي بن حســني بن علي املســعومي ،ج  ،2ص 406ا حبوث يف امللل
والنحل ،العالمة الش ـ ـ ـ ـ ــيخ جعفر س ـ ـ ـ ـ ــبحاين ،ج  ،5ص 122ا الكامل يف اللغة واالمب ،حممد بن عبد االبر املعروف
ابملربم ،ج  ،3ص 237ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .65 - 60

164

 -159فرق معاصرة تنتسب اىل االسالم ،الدكتور غالب عواجي ،ج  ،1ص 227ا اخلوارج ،اول الفرق يف ،ريخ
االسالم ،الدكتور انصر العال ،ج  ،1ص 227ا ميعة علي عليه السالم واخلوارج ،حممد هامم املفرجي ،ص - 99
.102
 -160خصائص امري امليمنني علي بن ايب طالب عليه السالم ،احلافظ ابو عبد الرمحن امحد بن معيب النسائي،
ص 139ا كنز العمال يف س ــنن االقوال واالفعال ،علي املتاي بن حس ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،11ص
 180و294ا تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصائص االئمة عليهم السالم ،يوسة بن قزاوغلي الشهري بـ ـ ـ ـ (سبط
ابن اجلوقي) ،ص 99ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .177 - 175
 -161هن البالغة ،جمموعة خطب موالان امري امليمنني عليه السـ ـ ـ ـ ـ ــالم وكتبه ورسـ ـ ـ ـ ـ ــائله ومواعظه ،عها السـ ـ ـ ـ ـ ــيد
الشرية الرضي ،خطبة .93
 -162هن البالغة ،جمموعة خطب موالان امري امليمنني (علي السـ ـ ـ ــالم) وكتبه ورسـ ـ ـ ــائله ومواعظه ،عها السـ ـ ـ ــيد
الشرية الرضي ،خطبة رقم 59ا اخلوارج يف العصر االموي ،نشأهتم ،رؤهم وعاائدهم وامهبم ،الدكتور انية معروف،
ص 103 - 100ا الفرق بني الفرق ،عبــد الاــاهر بن طــاهر البغــدامي ،ص 81ا ،ريخ بن خلــدون ،ابو قيــد عبــد
الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،3ص 142ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص
373 - 372ا ،ريخ اجلزري، ،ريخ حوامث الزمــان وانبــائــه ووفيــات االكــابر واالعيــان من ابنــائــه ،حممــد بن ابراهيم
اجلزري (ابن اجلزري) ،ج  ،3ص .187 - 183
 -163مص ــنة ابن ايب م ــيبة يف االحاميث وآال ر ،عبد هللا بن حممد بن ابراهيم ايب م ــيبة الكويف ،ج  ،15ص
320 - 315ا امللل والنحل ،حممد بن عبد الكرب الشهرستاين ،ج  ،1ص .135 - 130
 -164اخلالفة والشورى ،عبد العظيم جعفر آل عيسى ،ص .273 - 271
 -165وس ــائل الش ــيعة اىل شص ــيل الشـ ـريعة ،احملدث العالمة الش ــيخ حممد بن الش ــيخ احلس ــن (احلر العاملي) ،ج
 ،11الباب  ،25احلديث  5و  ،7ص 58ا االمام علي عليه الس ـ ـ ـ ــالم واخلوارج ،الس ـ ـ ـ ــيد جعفر مرتض ـ ـ ـ ــى احلس ـ ـ ـ ــيب
العاملي ،ج  ،1ص 246 - 245ا ،ريخ
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الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 545 - 544ا الفتوح ،امحد بن علي (ابن االعثم)
الكويف الكندي ،ج  ،4ص 123 - 122ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،7ص
.282
 -166االمام علي عليه السالم واخلوارج ،السيد جعفر مرتضى احلسيب العاملي ،ج  ،1ص .392 - 390
 -167املعيار واملواقنة يف فض ــائل االمام علي عليه الس ــالم ،ابو جعفر حممد بن عبد هللا االس ــكايف ،ص - 165
166ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ــيباين ،ج  ،3ص 352ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اسـ ــحاق
بن واض (اليعاويب) ،ج  ،3ص .10
 -168اخلوارج والشيعة ،الدكتور عبد الرمحن البدري ،ص .73
 -169اخلوارج حركة سياسية ،الدكتور هشام عطاء الدين السنبلي ،ص .326 - 324
 -170م ــيعة علي عليه الس ــالم واخلوارج ،حممد هام ــم املفرجي ،ص 67ا حياة الش ــعر يف الكوفة اىل هناية الارن
الثاين للهجرة (املباركة) ،يوسة عبد الاامر خلية ،ص .181
 -171مـ ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،2ص  211و ج  ،5ص113ا االمام علي
عليه السالم واخلوارج ،السيد جعفر مرتضى احلسيب العاملي ،ج  ،1ص .212
 -172ص ــفة جزيرة العرب ،النس ــابة ابو حممد حس ــن بن امحد اهلمداين (ابن احلائك) ،ج  ،1ص 46ا معجم ما
استعجم من امساء البالم واملواضع ،عبد هللا بن عبد العزيز البكري ،ج  ،1ص .5
 -173صــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،ابب تفاضــل اهل االميان ،عن قيم
عن ابن مسعوم ،رقم احلديث .5181
 -174صحي مسلم ،او اجلامع الصحي  ،مسلم بن احلجاج الاشري النيشابوري ،ابب تفاضل اهل االميان ،عن
قيم عن ابن مسعوم ،ج  ،1ص .52
 -175املعجم االوسط ،سليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،ج  ،2ص .340
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 -176افرتاق العرب (افرتاق ولد معد) ،النسابة ابو منذر هشام بن حممد السائب الكلو ،ج  ،3ص .119
 -177معجم البلدان ،الشيخ اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،1ص .113
، -178ج العروس من جواهر الااموس ،العالمة حممد بن حممد املرتضى الزبيدي ،ج  ،34ص .51
 -179اشاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ،امحد بن ايب بكر بن امساعيل البوصريي ،عن ابو بزرة االسلمي،
ج  ،8ص 62ا فت الباري مرح صحي البخاري ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،كتاب استتابة املرتدين ،ج
،12
ص 298ا ص ـ ــحي مس ـ ـلم ،مس ـ ــلم بن احلجاج الاش ـ ــريي النيس ـ ــابوري ،عن ايب ذر (رض ـ ـوان هللا تعاىل عليه) ،رقم
احلديث.2469 ،
 -180مناقب امري امليمنني علي بن ايب طالب عليه السالم ،علي بن حممد الواسطي الشافعي (ابن املغاقح) ،ص
56ا جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن ايب بكر اهليثمي ،ج  ،6ص 239 - 238ا ص ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن
امســاعيــل بن ابراهيم البخــارائي (البخــاري) ،ابب قتــل اخلوارج ،رقم احلــديــث6532 ،ا فت البــاري مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي
البخاري ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،عن ابن عمر ،ج  ،12ص .282
 -181مسند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،4ص  355و  382و .383
 -182االخبار االطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .387 - 379
 -183هرة أنساب العرب ،علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،2ص .200
 -184تيارات الفكر االسالمي ،الدكتور حممد عمارة ،ص .222 - 220
 -185انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،11ص 446 - 445ا اخلوارج حركة سياسية،
الدكتور هشام عطاء الدين السنبلي،
ص .281 - 278
 -186صـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،كتاب اسـ ـ ـ ــتتابة املرتدين ،ابب ترك
قتال اخلوارج ،رقم احلديث 3414ا فضائل الصحابة،
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امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،2ص  ،878رقم احلديث1650 ،ا مس ـ ـ ـ ــند الش ـ ـ ـ ــاميني ،س ـ ـ ـ ــليمان بن امحد بن ايوب
الطرباين ،ج  ،2ص ،90رقم احلديث.969 ،
 -187ص ـ ــحي مس ـ ــلم ،او اجلامع الص ـ ــحي  ،مس ـ ــلم بن احلجاج الاش ـ ــري النيش ـ ــابوري ،كتاب الزكاة ،ابب ذكر
اخلوارج وصفاهتم ،عن جابر بن عبد هللا ،رقم احلديث ،1063 ،وعن ايب سعيد اخلدري ،رقم احلديث ،1604 ،وعن
عبد الرمحن بن ايب نعم ،رقم احلديث.1065 ،
 -188ص ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،كتاب االنبياء ،ابب قول هللا تعاىل
واما َعد االوىل رقم احلديث ،3166 ،ويف كتاب املغاقي ،ابب بعث علي عليه السـ ـ ــالم ،رقم احلديث،4394 ،
ويف كتاب التوحيد ،ابب قول هللا " تعرج املالئكة" ،رقم احلديث ،6995 ،ويف كتاب فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الاران ،ابب إمث من
راءى باراءة الاران ،رقم احلديث.4771 ،
 -189ص ـ ــحي مس ـ ــلم ،،او اجلامع الص ـ ــحي  ،مس ـ ــلم بن احلجاج الاش ـ ــري النيش ـ ــابوري ،من حديث ايب س ـ ــعيد
اخلدري ،رقم احلديث  ،2451ومن حديث علي بن ايب طالب عليه السالم ،رقم احلديث.2456 ،
 -190مس ـ ـ ـ ــند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،3ص  ،64رقم احلديث11632 ،ا مس ـ ـ ـ ــند ابو ماووم ،ابو
ماووم سليمان بن ماوم الطاليسي ،ابب قتل اخلوارج ،رقم احلديث.4765 ،
 -191املعجم الكبري ،سليمان بن امحد الطرباين ،ج  ،17ص  ،209رقم احلديث 568 - 565ا تصر اجلامع
الصـ ــحي  ،امحد نصـ ــر هللا صـ ــربي ،ج  ،3ص  ،1202رقم احلديث3126 ،ا فضـ ــائل الصـ ــحابة ،امحد بن حممد بن
حنبل ،ج  ،2ص  ،862رقم احلديث.1608 ،
 -192الس ـ ـ ـ ـ ــنن الكربى ،امحد بن احلس ـ ـ ـ ـ ــني بن علي البيهاي ،كتاب قتال اهل البغي ،ابب اخلالف يف قتال اهل
البغي ،رقم احلديث17253 ،ا مس ـ ـ ـ ـ ــند امحد ،امحد بن حنبل ،ج  ،1ص  78و  88و 91ا حلية االولياء وطباات
االصفياء ،امحد بن عبد هللا االصفهاين (ابو نعيم) ،ج  ،4ص 186ا كنز العمال يف سنن االقوال
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واالفعال ،علي املتاي بن حسام الدين املتاي اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،1ص .92
 -193املس ــتدرك على الص ــحيحني ،حممد بن عبد هللا احلاكم النيس ــابوري ،ج  ،2ص 147ا ص ــحي مس ــلم ،او
اجلامع الصــحي  ،مســلم بن احلجاج الاشــري النيشــابوري ،كتاب الزكاة ،ابب التحريض على قتل اخلوارج ،رقم احلديث
.1066
 -194صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،ابب قتل اخلوارج ،رقم احلديث،
 ،3166و ج  ،8ص  ،53 - 52رقم احلديث6931 ،ا ص ـ ــحي مس ـ ــلم ،او اجلامع الص ـ ــحي  ،مس ـ ــلم بن احلجاج
الاشري النيشابوري ،ج  ،3ص  ،111رقم احلديث.2452 ،
 -195أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص 299
 -196االغاين ،علي بن احلس ـ ـ ــني بن حممد (ابو الفرج االص ـ ـ ــفهاين) ،ج  ،17ص  ،301ويف طبعة ممش ـ ـ ــق ،ج
 ،16ص 68ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ج  ،3ص  38و.64
 -197ينابيع املومة لذوي الارىب ،الش ـ ـ ــيخ س ـ ـ ــليمان بن ابراهيم الاندوقي احلنفي ،ج  ،2ص 27ا هناية االرب يف
فنون االمب ،امحد بن عبد الوهاب النويري ،ص  91و .123
 -198حياة احليوان ،كمال الدين حممد بن موسى الدمريي الااهري ،ج  ،1ص .90 - 80
 -199سري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،4ص .37
 -200تذكرة خواص االمة يف ذكر خصائص االئمة ،يوسة بن قزاوغلي الشهري بـ ـ (سبط ابن اجلوقي)- 135 ،
.142
 -201االشاف حبب االمراف ،عبد هللا بن حممد بن عامر الشرباوي الشافعي ،ص .64 - 63
 -202هرة انساب العرب ،علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ص .166
 -203سري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،4ص .38
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 -204أنس ـ ــاب االمـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص 351ا هرة أنس ـ ــاب العرب ،علي بن
امحد (ابن حزم) االندلسي ،ص .166
 -205سـ ـ ـ ـ ــري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص 322ا االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماووم
الدينوري ،ص .374
 -206س ـ ـ ـ ـ ـ ــري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص 325ا أتريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد
بن جرير الطربي ،ج  ،5ص  482وص 495ا أتريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط العص ـ ـ ـ ــفري الش ـ ـ ـ ــيباين ،ص
237ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (أبن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .111
 -207هالك االم ــم من ق ــوم ن ــوح اىل ع ــام الثانية ،منصور عبد احلكيم حممد عبد اجلليل ،ص 8 - 4ا ،ريخ ابن
خلــدون ،العرب وميوان املبتــدأ واخلرب ،عبــد الرمحن بن حممــد (ابن خلــدون) ،ج  ،2ق  ،1ص 21ا معجم اليمــامــة،
الشيخ عبد هللا بن طيم ،ص  ،214ج  ،2ص .118 - 117
 -208االمامة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،عبد هللا بن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،2ص  7 - 5و 16 - 13ا ،ريخ
االس ــالم ،الس ــياس ــي والديب والثاايف واالجتماعي ،الدكتور حس ــن ابراهيم حس ــن ،ج  ،2ص 359ا ،ريخ اليعاويب،
امحد بن اس ـ ــحاق ابن واض ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 359ا مائرة معارف الارن العش ـ ـرين ،حممد فريد وجدي ،ج ،4
ص 779ا صــب االعشــى يف صــناعة االنشــاء ،امحد بن علي الالاشــندي ،ج  ،6ص 390ا العاد الفريد ،امحد بن
حممد (ابن عبد ربه) االندلسي ،ج  ،2ص .256
 -209سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص .325
 -210أنســاب االم ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص 341 - 340ا تذكرة اخلواص من االمة
يف ذكر خص ــائص االئمة عليهم الس ــالم ،يوس ــة بن غزاوغلي (س ــبط بن اجلوقي) ،ص 260 - 259ا مسط النجوم
العواح يف انباء االوائل والتواح ،عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي ،ج  ،3ص .203 - 202
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 -211أتريخ اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص 254ا الرم على املتعصب العنيد املانع
من ذم يزيد ،ابو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ابن اجلوقي) ،ص .55
 -212أتريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط العصفري الشيباين ،ص .239 - 238
، -213ريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط العصفري الشيباين ،ص .240 - 239
 -214الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .118
 -215أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،27ص .429
 -216أتريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،عبد الرمحن بن حممد السيوطي ،ص .78
 -217البداية والنهاية ،عمام الدين امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .240 - 238
 -218مس ــند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،2ص  70وص  83وص  97وص  123و ص  133وص
.154
 -219االصـ ــابة يف ُتييز الصـ ــحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العسـ ــاالين ،ج  ،6ص232ا صـ ــب االعشـ ــى يف
صناعة االنشاء ،امحد بن علي الالاشندي ،ج  ،6ص 390ا العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسي،
ج .256 ،2
، -220ريخ الطربي ،أتريخ األمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،7ص 14ا ،ريخ اليعـ ـ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ــويب ،امحد بن
اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص .251 - 250
 -221مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،3ص 81ا الفتوح ،حممد بن
علي (ابن االعثم) الكويف الكندي ،ج  ،3ص .186 - 185
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 -222الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص 124ا االمامة والسياسة ،عبد هللا بن
مسـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،2ص 20 - 19ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج ،7
ص .14
 -223العلويون والعباســيون ومعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة آل البيت عليهم الســالم ،عبد هللا بن علي املســند ،ص 85ا مروج الذهب
ومعامن اجلوهر ،علي بن احلس ـ ـ ـ ـ ــني املس ـ ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،3ص 260ا الدعوة العباس ـ ـ ـ ـ ــية ومورها يف هناية الدولة االموية،
الدكتور علي حممد الصاليب ،ج  ،2ص .14 - 11
 -224كربالء ...الثورة واملأساة ،امحد حسني يعاوب ،ص .25 - 19
 -225احلسني عليه السالم يف الفكر املسيحي ،انطون ابرا ،وقد ق ـ ـ ّدم له العالمة الدكتور السيد حممد حبر العلوما
ثورة احلســني عليه الســالم ،الشــيخ حممد مهدي مشم الدينا االمام احلســني عليه الســالم قدوة وأســوة ،العالمة الســيد
حممد تاي املدرسي.
 -226التاريخ أنصة الطغاة ،املستشرق الربوفسور مسيث روف بوالك ،ج  ،1ص ( 100 - 98انكليزي)ا يزيد
بن معاوية وح ّكـام عصران ،الدكتور هاين سالم السباعي ،ص .62
 -227الوهابية ،جذورها التارؤية ومواقفها من املس ـ ـ ــلمني ،االس ـ ـ ــتاذ حس ـ ـ ــني ابو علي ،ص 104 - 99ا تبديد
الظالم وتنبيه النيام ،الشيخ ابراهيم بن سليمان اجليهان ،ص .289
، -228ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص ( 341 - 340ص - 1742
)1743ا ،ريخ ابن الورمي ،عمر بن مظفر ابن الورمي ،ج  ،1ص .320
 -229مدينة هجر يف كتب التاريخ ،الدكتور فهيم بن عجيل البارومي ،ج  45 ،2وص .91 - 88
 -230مولة الزن  ،صبي فكري االندلسي ،ص 67 - 65ا اسالم بال مذاهب ،الدكتور مصطفى الشكعة ،ص
10 - 7ا الارامطة بني الدين والثورة ،حسن بزون ،ص .143
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 -231هناية االرب يف فنون االماب ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــهاب الدين امحد عبد الوهاب النويري ،ج  ،25ص 108 - 107ا
التنبيه واالم ـ ـراف ،علي بن حس ـ ــني بن علي املس ـ ــعومي ،ص 337 - 336ا مس ـ ــالك املمالك ،ابو اس ـ ــحاق ابراهيم
االصطخري ،ص .90
 -232مولة الزن  ،ص ـ ـ ــبي فكري االندلس ـ ـ ــي ،ص  145و 149ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن
جرير الطربي ،ج  ،3ص ( 342ص .)1744
 -233اخلوارج ،الدكتور امحد عومل ابو الش ــباب ،ص 215 - 214ا التاريخ االس ــالمي وفكر الارن العشـ ـرين،
الدكتور فاروق عمر فوقي ،ص 321ا اخلالفة العباســية يف عصــور الفوضــى العســكرية ،فاروق عمر فوقي ،ص 114ا
ثورة الزن  ،الدكتور فيصل السامر ،ص .85 - 83
 -234تبليم ابليم ،عبد الرمحن بن علي البغدامي (ابن اجلوقي) ،ص 106ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد
(ابن االثري) الشيباين ،ج  ،6ص 336 - 335ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي،
ج  ،2ص .172
 -235قص ـ ــة احلض ـ ــارة (احوال البالم االس ـ ــالمية) ،لول ميو رانت ،ج  ،4ابب  ،11ص 18 - 17ا العرب يف
التاريخ ،برانرم لويم ،تعريب نبيه امني فارس ،ص .156 - 154
 -236الثورات الشعبية ضد اخلالفة العباسية ،الدكتور حممد حممد ابراهيم ابما ،ج .44 - 40 ،2
 -237ثورة العبيد يف االسالم ،امحد جابر العلو ،ص 20ـ .23
 -238ثورة الزن  ،الدكتور فيصل السامر ،ص .110
 -239صاحب الزن  ،قاسم حسن عباس السامرائي ،ص  37و  43و .47
، -240ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص  472و ( 481ص .)1883
 -241مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حس ـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،4ص 146ا نفوذ االتراك يف
اخلالفة العباسية ،الدكتور عبد العزيز حممد اللمليم ،ج  ،2ص .145 - 144
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، -242ريخ احلركات السياسية يف اخلالفة العباسية ،االستاذ صبي نوري االنباري ،ص .289 - 287
، -243ريخ ابن خلــدون ،او كتــاب العرب وميوان املبتــدأ واخلرب ،عبــد الرمحن بن حممــد (بن خلــدون) ،ج  ،3ص
56ا ثورة الزن  ،الدكتور فيصل السامر ،ص 161 - 141ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين،
ج  ،4ص .142 - 140
 -244مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حســني بن علي املســعومي ،ج  ،4ص 184ا ،ريخ اخللفاء ،عبد
الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،ص .291
 -245مذاهب االسـ ــالمني ،الدكتور عبد الرمحن بدوي ،فصـ ــل االهداف السـ ــياسـ ــية واالجتماعية حلركة الارامطةا
الفرق بني الفرق ،عبد الااهر بن طاهر البغداميا اسالم بال مذاهب ،الدكتور مصطفى الشكعة.
 -246قبائل اجلزيرة العربية ،الدكتور الشيخ فاهم بن محد العمري ،ج  ،1ص .63 - 59
، -247ريخ االسالم ،الدكتور مرام ماابن ،ج  ،1ص .58 - 56
 -248الارامطة وقبائل االعراب (البامية) ،الدكتور عبد هللا ابو عزة ،ص 100 - 97ا ،ريخ "هجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" ،عبد
مال ،ج  ،1ص .19 - 18
الرمحن بن عثمان آل ّ
 -249بغيــة الطلــب يف ،ريخ حلــب ،عمر بن امحــد بن ايب جرامة (ابن العــدب) ،ج  ،4ص  53و 82 - 81ا
هنابة االرب يف فنون االمب ،امحد بن عبد الوهاب النويري ،ج  ،2ص .339
 -250قرامطة يف العراق ،حممد عبد الفتاح عليان ،ص .39 - 34
 -251اللباب يف هتذيب االنساب ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .396
 -252السرية اهلاللية ،عبدالرمحن االنبومي ،ص 50 - 45ا االخبار الطوال ،امحد بن ماوم الدينوري ،ص .20
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، -253ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ـ ــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص - 1744( 343 - 342
)1745ا الوالة والاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ،حممد بن يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن يعاوب الكندي ،ص 42 - 39ا اجلامع يف اخبار الارامطة يف
االحساء ،الشام ،العراق ،واليمن ،الدكتور سهيل قركار ،ج  ،2ص .462
 -254اتعا احلنفاء أبخبار االئمة الفاطميني اخللفاء ،امحد بن علي بن عبد الاامر املاريزي ،ص 158ا الفرق
بني الفرق ،عبد الااهر بن طاهر البغدامي ،ص .227 - 226
 -255فض ــائ الباطنية ،حممد بن حممد الغزاح ،ص 38ا س ــفرانمة ،انص ــر خس ــرو قباماين بلخي ،ص - 159
.160
 -256كنز الدرر وجامع الغرر ،عبد هللا أيبك الدواماري ،ج  ،9ص 158 - 157ا فضـ ـ ــائ الباطنية ،حممد بن
حممد الغزاح ،ص .44 - 40
، -257ريخ ابن الورم ي ،عمر بن مظفر ابن الورمي الكنـدي ،ج  ،1ص 323 - 322ا ،ريخ ابن خلـدون،
او كتاب العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،3ص .65 - 62
، -258ريخ البحرين ،الش ـ ـ ــيخ حممد علي آل عص ـ ـ ــفور ،احداث س ـ ـ ــنة  286للهجرة املباركة ،ج  ،2ص - 70
75ا الارامطة اول حركة امرتاكية يف االسالم ،طه الوح ،ص  196و .337
 -259التحفة النبهانية يف ،ريخ اجلزيرة العربية ،الش ــيخ حممد بن الش ــيخ خليفة بن موس ــم النبهاين ،قس ــم البص ــرة،
ص 282ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،7ص .434
 -260الوالة والاض ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ،حممد بن يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن يعاوب الكندي ،ص 45 - 37ا اجلامع يف اخبار الارامطة يف
االحساء ،الشام ،العراق ،واليمن ،الدكتور سهيل قركار ،ج .347 - 343 ،2
 -261الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .150
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 -262البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،11ص 179ا كنز الدرر وجامع الغرر،
(الدرة السنية يف اخبار الدولة العباسية) عبد هللا بن ايبك الدواماري ،ج  ،5ص .57
 -263الارامطة بني امل ـ ـ ـ ـ ّد واجلزر ،الدكتور مصطفى غالب ،ص 410ا امللل والنحل ،عبد الكرب الشهرستاين ،ج
 ،1ص .194
 -264الارامطـة نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأهتم ومولتهم ،مايكـل مي غوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ص 108 - 102ا اجلامع يف اخبـار الارامطـة يف
االحساء،الشام ،العراق ،واليمن ،الدكتور سهيل قركار ،ج  ،2ص .343
 -265اخلالفة العباسـ ـ ــية يف عصـ ـ ــر الفوضـ ـ ــى العسـ ـ ــكرية ،فاروق عمر فوقي ،ص 245 - 244ا ،ريخ الطربي،
،ريخ امللوك واالمم ،حمم ــد بن جرير الطربي ،ج  ،9ص  306و  308و  363و 381ا هن ــاي ــة االرب يف فنون
االماب ،امحد بن عبد الوهاب النويري ،ج  ،25ص  81و  331و .337
 -266ظهر االس ــالم ،الش ــيخ امحد امني ،ج  ،1ص 114ا العامل االسـ ــالمي يف العص ــر العباسـ ــي ،حسـ ــن امحد
حمموم الشرية ،ص 177ا هناية االرب يف فنون االماب ،امحد بن عبد الوهاب النويري ،ج  ،28ص .68
 -267حركة اخلوارج يف التاريخ االسالمي ،فتحي جنم الدين الصلو ،ج  ،1ص.87 - 83
، -268ريخ الوهابيني ،قائد البحرية العثمانية العميد ايوب صربي ،ص .46 - 43
 -269اجلامع يف اخبار الارامطة يف االحساء ،الشام ،العراق ،واليمن ،الدكتور سهيل قركار ،ج  ،2ص - 343
.345
 -270الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الش ـ ــيباين ،ج  ،6ص 203ا تثبيت مالئل النبوة ،الااض ـ ــي
عبد اجلبار بن امحد اهلمداين ،ج  ،2ص .385 - 384
 -271س ـ ـ ـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،16ص 275 - 274ا الكامل يف التاريخ ،علي بن
حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،8ص  208 - 207و .486
 -272ثالثية احللم الارمطي ،مراس ـ ـ ــة يف امب الارامطة ،حمي الدين الالذقاين ،ص 82ا موس ـ ـ ــوعة ،ريخ مص ـ ـ ــر،
املير امحد حسني ،ج  ،2ص 506ا املنطاة
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الشرقية من اململكة العربية السعومية ،حضارة و،ريخ ،حممد علي صاحل الشرفاء ،ص .191
، -273ريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،ج  ،1ص .328
 -274الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،6ص .175
 -275موسوعة ،ريخ مصر ،املير امحد حسني ،ج  ،2ص 506
، -276ريخ العراق االقتصامي يف الارن الرابع اهلجري ،الدكتور عبد العزيز الدوري ،ص .101
 -277اخلالفة العباس ـ ـ ــية يف عص ـ ـ ــور الفوض ـ ـ ــى العس ـ ـ ــكرية ( 946 - 861م) ،فاروق عمر فوقي ،ص 9 - 7ا
منطاة االحساء عرب اطوار التاريخ ،خالد بن جابر الغريب ،ص .135
 -278الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشــيباين ،ج  ،8ص 84 - 83ا الوايف ابلوفيات ،ص ــالح
الدين الص ـ ـ ـ ــفدي ،ج  ،15ص 364 - 363ا لارب االمم ،امحد بن حممد بن يعاوب مس ـ ـ ـ ــكويه ،ج - 279 ،5
.283
 -279الارامطة بني املـ ّد واجلزر ،الدكتور مصطفى غالب ،ص .110
، -280ريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،ج  ،1ص .320
 -281الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،6ص .175
، -282ريخ ابن خلــدون ،او كتــاب العرب وميوان املبتــدأ واخلرب ،عبــد الرمحن بن حممــد (ابن خلــدون) ،ج  ،3ص
.350
، -283ريخ اخللفاء ،عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي ،حوامث سنة  317هجري ،ج  ،3ص .234
، -284ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ـ ــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص - 1848( 459 - 446
.)1857
، -285ريخ الارامطة واصول عاائدها ،الدكتور علي حممد حسن آل مرب ،ص .219 - 217
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 -286ثورة الزن  ،هل هي ثورة عبيد؟ ،الدكتورة فائزة امساعيل اكرب ،ص 11ا
 -287بغية الطلب يف ،ريخ حلب ،عمر بن امحد بن ايب جرامة (ابن العدب) ،ج  ،4ص .81
 -288التاريخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي ،الدكتور حمموم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر ،ج  ،2ص  80و 97و 111ا البداية والنهاية ،ابو الفداء
امساعيل (ابن كثري) الدمشـ ـ ـ ــاي ،ج  ،11ص 162 - 161ا سـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،1ص
213ا سفر انمة ،انصر خسرو قباماين بلخي ،ج  ،1ص .218
 -289النفيم يف بيان رقية اخلميم ،الشيخ عبد هللا مميت ،ج  ،1ص .56 - 45
 -290اخبار مكة وما جاء فيها من اال ر ،حممد بن عبد هللا امحد االقرقي ،ص .346
 -291هجرات اهلاللني ،الدكتور ابراهيم اس ـ ـ ــحاق ابراهيم ،ج  ،1ص  68 - 67و 283ا هناية االرب يف فنون
االماب ،م ـ ـ ــهاب الدين امحد عبد الوهاب النويري ،ج  ،2ص 339ا بغية الطلب يف ،ريخ حلب ،عمر بن امحد بن
ايب جرامة (ابن العدب) ج  ،4ص  53و .82 - 81
، -292ريخ الارامطة واصول عاائدها ،الدكتور علي حممد حسن آل مرب ،ص 105 - 93ا اصول االمساعيلية
والفاطمية والارمطية ،املسـ ــتشـ ــرق برانرم لويم ،ص 137 - 125ا تثبيت مالئل النبوة ،الااضـ ــي عبد اجلبار بن امحد
اهلمداين ،ج  ،2ص  380و  386و  387و 388ا فضــائ الباطنية ،ابو حامد حممد بن حممد الغزاح ،ص - 38
44ا املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي (ابن اجلوقي) ،ج  ،12ص 289ا اجلامع يف اخبار الارامطة
يف االحســاء ،الشــام ،العراق واليمن ،الدكتور ســهيل قركار ،ص 63 - 57ا ،ريخ اخبار الارامطة ،بت بن قرة ،ص
.17 - 16
 -293اس ــالم بال مذاهب ،الدكتور مص ــطفى الش ــكعةا مذاهب االس ــالميني ،الدكتور عبد الرمحن بدويا ثالثية
احللم الارمطي ،مراسة يف امب الارامطة ،حمي الدين الالذقاين.
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 -294كشة اسرار الباطنية واخبار الارامطة ،حممد بن مالك ،ج  ،3ص  385 - 384و ص 297 - 294ا
اتعا احلنفاء أبخبار االئمة الفاطميني اخللفاء ،امحد بن علي بن عبد الاامر املاريزي ،ص  160و 161و  166و
 177و  182و.188
 -295احلركات الباطنية يف العامل االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي (عاائدها وحكم االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم فيها) ،حممد امحد اخلطيبا الارامطة،
الدكتور حمموم ماكر.
 -296الارامطة بني الدين والثورة ،حسن ّبزون ،ص .143
 -297ساحل الذهب االسوم ،الدكتور حممد سعيد املسلم ،ص .278 - 277
 -298احلركات الباطنية يف العامل االس ـ ـ ـ ــالمي (عاائدها وحكم االس ـ ـ ـ ــالم فيها) ،حممد امحد اخلطيب ،ص 167ا
الارامطة ،الدكتور حمموم ماكر ،ص .380 - 379
 -299اتعا احلنفاء أبخبار االئمة الفاطميني اخللفاء ،امحد بن علي بن عبد الاامر املاريزي ،ص 158ا تثبيت
مالئل النبوة ،الااضي عبد اجلبار بن امحد اهلمداين ،ج  ،2ص ..387 - 385
 -300الارامطة وقبائل اعـراب البامية ،االستاذ عبدهللا ابو عـزة ،ص .158
، - 301ريخ جند وملحااهتا ،الدكتور امني الرعاين ،ص  103 - 101و 116ا ملوك العرب ،رحلة يف البالم
العربية ،الدكتور امني الرعاين ،ص .720
، -302ريخ الدولة الفاطمية ،مدحت ال عياش ابما ،ج .17 - 16 ،1
، -303ريخ احلركات السياسية يف اخلالفة العباسية ،االستاذ صبي نوري االنباري ،ص .347
 -304الارامطة واصوهلم البدوية ،الدكتور سهيل حممد البشري ،ج .319 - 318 ،1
، -305ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج ،7
ص 542 - 541ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حس ــني بن علي املس ــعومي ،ج  ،4ص 157ا ،ريخ
اخللفاء (،ريخ خلفاء املس ـ ـ ـ ـ ــلمني) ،عبد الرمحن بن ايب بكر الس ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،ص 287ا قرامطة يف العراق يف الارن الثالث
والرابع اهلجريني ،حممد عبد الفتاح عليان ،ص .197
 -306نفم املهموم ،احملدث الشيخ عباس الامي ،ص .70
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 -307مراس ـ ـ ـ ـ ــات يف عهد النبوة واخلالفة الرام ـ ـ ـ ـ ــدة ،عبد الرمحن عبد الواحد حممد الش ـ ـ ـ ـ ــجاع ،ص 321ا ،ريخ
الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .87 - 886
 -308الغارات ،ابراهيم بن حممد الثافي الكويف ،ج  ،1ص 306ا االمامة والســياســة ،ابن عبد هللا بن مســلم بن
قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 133ا مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،1ص  95و ج  ،3ص
.119
 -309حبار االنوار ،اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،العالمة حممد ابقر بن حممد تاي اجمللسي،
ج  ،44ص .330 - 329
 -310النجوم الزاهرة يف ملوك مص ـ ـ ــر والااهرة ،يوس ـ ـ ــة بن تغري برمي بن عبد هللا الظاهري ،ج  ،3ص 224ا
البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشــاي ،ج  ،11ص 160ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن
االثري) الشيباين ،ج  ،7ص 53ا سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،15ص .321 - 320
 -311عاد الآلل يف ،ريخ اوال ،الشــيخ حممد علي التاجر ،ص 86ا ،ريخ اخللي العريب يف العصــور االســالمية
الوسطى ،فاروق عمر فوقي ،ص .213 - 211
 -312شفة املستفيد بتاريخ االحساء يف الادب واجلديد ،حممد بن عبد هللا بن عبد احملسن االحسائي ،ق  ،1ص
98ا ميوان ابن املارب ،علي بن املارب العيوين ،ص .533
 -313احلركات الباطنية يف العامل االسالمي ،الدكتور حممد اخلطيب ،ص 157ا ،ريخ االسالم ،السياسي والديب
والثاايف واالجتماعي ،الدكتور حسـ ـ ـ ــن ابراهيم حسـ ـ ـ ــن ،ج  ،4ص 258ا شفة املسـ ـ ـ ــتفيد بتاريخ االحسـ ـ ـ ــاء يف الادب
واجلديد ،حممد بن عبد هللا بن عبد احملسن االحسائي ،ق  ،1ص .274
 -314س ــية الدولة احلمداين ،الدكتور مص ــطفى الش ــكعة ،ص 32ا ،ريخ اخللي العريب يف العص ــور االس ــالمية
الوسطى ،فاروق عمر فوقي ،ص .215 - 213
 -315سية الدولة احلمداين ،الدكتور مصطفى الشكعة ،ص .32 - 31
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، -316ريخ عسـ ـ ـ ــري ،ابراهيم بن علي قين الدين احلفظي ،ص 38ا سـ ـ ـ ــية الدولة احلمداين ،الدكتور مصـ ـ ـ ــطفى
الشكعة ،ص .33 - 32
 -317كنز الدرر ،عبد هللا بن ايبك الدواماري ،ص 103 - 102ا الارامطة بني املد واجلزر ،الدكتور مص ـ ـ ـ ــطفى
غالب ،ص .13- 10
، -318ريخ الدولة الفاطمية ،مدحت ال عياش ابما ،ج .205 - 204 ،2
، -319ريخ احلركات السياسية يف اخلالفة العباسية ،االستاذ صبي نوري االنباري ،ص .325
 -320الكامل يف التاريخ ،عز الدين علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،6ص 204ا الدر املضـ ـ ـ ـ ـ ــيئة يف
اخبار الدولة الفاطمية ،عبد هللا بن ايبك الواماري ،الااهرة ،ص .65 - 64
 -321الس ــرية النبوية ،عبد امللك بن هش ــام بن ايوب احلمريي (ابن هش ــام) ،ج  ،2ص 291 - 290ا مفاهيم
الاران ،العالمة الش ـ ــيخ جعفر س ـ ــبحاين ،ج  ،2ص 92 - 91ا مروج الذهب ومعامن الذهب ،علي بن حس ـ ــني بن
علي املسعومي ،ج  ،2ص .278
 -322اشاف الورى ابخبار ّام الارى ،جنم عمر بن فهد اهلامشي ،ج  ،2ص .395
 -323الص ــحي من س ــرية النو االعظم ص ـلّى هللا عليه وآله ،الس ــيد جعفر مرتض ــى احلس ــيب العاملي ،ج  ،2ص
98 - 83ا السرية النبوية ،سري وعرب ،مصطفى السباعي ،ص 29 - 13ا املختصر الكبري يف سرية الرسول صلّى هللا
عليه وآله ،عـز الدين بن اعة الكتاين ،ص .13 - 1
 -324الوهابية السلفية ،من التنظري اىل الدولة ،الدكتور امحد هامم املعروف ،ص .46 - 45
 -325الابائل العربية يف مبه جزيرة العرب ،سعوم بن وحيدان الشمري ،ص .101 - 99
 -326الســرية النبوية ،عبد امللك بن هشــام بن ايوب احلمريي ،ج  ،1ص 482 - 481ا تفســري الاران العظيم،
عبد الرمحن بن حممد (ابن ايب حامت) ،ج  ،5ص  ،1686رقم احلديث 1994ا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي من س ـ ـ ـ ـ ـ ــرية النو االعظم
صلّى هللا عليه وآله ،السيد جعفر مرتضى احلسيب العاملي ،ج  ،4ص  8و .32
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 -327العوامل اخلفية ،الســيد منصــور حســن احلســيب الذحباوي ،ج  ،1ص 219ا جممع الزوائد ،علي بن ايب بكر
اهليثمي ،عن رفاعة بن رافع ،ج  ،6ص 80ا س ـ ـ ــفينة البحار يف مدينة احلكم واال ر ،احملدث الش ـ ـ ــيخ عباس بن حممد
رضا الامي ،ج  ،1ص .101
 -328االماح ،العالمة الشــيخ حممد بن احلســن الطوســي ،عن جابر بن عبد هللا االنصــاري ،ص 177 - 176ا
الربهان يف تفسري الاران ،السيد هامم بن سليمان البحراين ،ج  ،2ص .89
 -329مناقب آل ايب طالب ،حممد بن علي (ابن م ـ ـ ـ ــهر آم ـ ـ ـ ــوب) ،ج  ،2ص 75ا الربهان يف تفس ـ ـ ـ ــري الاران،
السيد هامم بن سليمان البحراين ،ج  ،2ص 89ا تفسري امليزان ،امليزان يف تفسري الاران ،العالمة السيد حممد حسني
الطباطبائي ،ج  ،9ص 109 - 108ا سـ ـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص 25ا تصـ ـ ـ ـ ــر ،ريخ
مدينة ممش ــق (البن عس ــاكر) ،حممد بن مكرم الش ــهري اببن منظور ،ج  ،7ص 383ا االماح ،العالمة الش ــيخ حممد
بن احلسن الطوسي ،ص 177ا قاموس الرجال ،الشيخ حممد تاي التسرتي ،ج  ،10ص 196ا ،ريخ مدينة ممشق،
علي بن احلسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،6ص 55ا جممع النورين وملتاى البحرين ،الشيخ ابو احلسن املرندي،
ص .84
 -330حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السـ ـ ـ ــالم ،العالمة الش ـ ـ ـ ــيخ حممد ابقر اجمللس ـ ـ ـ ــي ،ج
 ،60ص 234 - 233ا االحتجاج ،العالمة الشيخ امحد بن علي بن ايب طالب الطربسي ،ج  ،1ص .190
 -331مالئل النبوة ومعرفة احوال ص ـ ــاحب الش ـ ــريعة ،امحد بن حس ـ ــني البيهاي ،ص 64 - 63ا تفس ـ ــري جامع
البيان عن ،ويل الاران ،الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .252 - 251
، -332ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ــد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص 252 ،251ا تفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الاران
العظيم ،عبد الرمحن بن حممد (ابن ايب حامت) الراقي ،ج  ،5ص  ،1686رقم احلديث.19940 ،
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 -333الطباات الكربى ،حممد بن س ـ ــعد بن منيع (ابن س ـ ــعد) البص ـ ــري ،ج  ،1ص 109ا الس ـ ــرية النبوية ،عبد
امللك بن هشام بن ايوب احلمريي ،ج  ،1ص .482 - 481
 -334مالئل النبوة ،ومعرفة احوال صاحب الشريعة ،امحد بن حسني البيهاي ،ج  ،2ص .468 - 466
، -335ريخ اسالم ،الدكتور علي اكرب الفيامل ،ص  84و ( 122فارسي).
 -336هرة ام ـ ـ ــعار العرب يف اجلاهلية واالس ـ ـ ــالم ،ابو قيد حممد بن اخلطاب الاريش ـ ـ ــي ،الفص ـ ـ ــل اخلامم ،ص
203 - 201ا الذخرية يف حماسن اهل اجلزيرة ،علي بن بسام الشنتـريب ،ج  ،1ص .250 - 246
 -337الشعر العريب اجلاهلي بني الواقع واخليال ،الدكتور يوسة انظم احللو ،ج  ،1ص .89 - 83
 -338جغرافيا اجلزيرة العربية ،االستاذ عمار حممد احسن الراعي ،ص .231
 -339م ــياطني الش ــعر ،مراس ــة نادية ،االس ــتاذ الدكتور هالل حممد اجلهام ،ص 148 -147ا هار الالوب يف
املضاف واملنسوب ،عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعالو ،ص .147 -146
 -340الشعر العريب اجلاهلي بني الواقع واخليال ،الدكتور يوسة انظم احللو ،ج  ،1ص.25 - 23
 -341ميوان املعاين ،ابو هالل احلس ـ ــن بن عبد هللا بن س ـ ــهل ،ص 65ا ،ريخ آماب العرب ،مص ـ ــطفى ص ـ ــامق
الرفاعي ،ج  ،3ص .60 - 58
 -342أمب اجلن اخبارهم وام ـ ـ ــعارهم ،الدكتور حممد عبد الرحيم ،ص 6 - 4ا خزانة االمب ولب لباب لس ـ ـ ــان
العرب،عبد الاامر بن عمر البغدامي ،ج  ،8ص .396 - 395
 -343اجلن واالقوام البائدة ،الدكتورة مها فيصل مانع الدويف ،ص .27 - 23
 -344اجلن واالمب العاملي ،الدكتور فيام قكي السوي  ،ج  ،1ص .89 - 87
 -345حياة اجلن يف اجلزيرة العربية ،الشيخ بالوي بن محد التميمي ،ج  ،1ص .12 - 11
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 -346جريدة الرامل ،الصامرة من ميسسة اليمامة الصحفية ،ليوم اجلمعة بتاريخ  / 8رجب املرجب 1423 ،هـ
املص ـ ـ ــامف اىل  / 10يونيو  2011 /م ،العدم 15691ا كتاب احليوان ،ابو عثمان عمرو بن حبر (اجلاحظ) ،ج ،1
ص .199 - 198
 -347ص ـ ـ ــفة جزيرة العرب ،حس ـ ـ ــن بن امحد بن يعاوب اهلمداين ،ج  ،1ص 75 - 72ا اجلن واالقوام البائدة،
الدكتورة مها فيصل مانع الدويف ،ص  35 - 32و ص  48و .87
 -348جغرافية اجلزيرة العربية ،الدكتور محيد بن مرقوق العالي ،ص  11و .30 - 29
 -349العواصــم من الاوصــم ،احلافظ ابو بكر العريب ،ج  ،2ص  210و 283ا طباات احلنابلة ،الااضــي حممد
بن ايب يعلي ،ج  ،1ص 32ا مرح حديث النزول ،امحد بن تيمية احلراين ،ص .400
 -350ص ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل البخارائي (البخاري) ،ج  ،7ص 27ا فت الباري ،بش ـ ــرح ص ـ ــحي
البخاري امحد بن علي (ابن حجر) العس ـ ـ ـ ـ ــاالين ،ج  ،9ص  203و  226و 444ا س ـ ـ ـ ـ ــنن ابن ماجة ،ابو عبد هللا
حممد (ابن ماجة) الازويب ،ج  ،1ص 612ا املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدرك على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحني ،ابو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم
النيسابوري ،ج  ،4ص 273ا الفجر الصامق ،الشيخ يل صدقي الزهاوي ،ص .18 - 17
 -351كشة الشبهات ،ابن عبد الوهاب التميمي النجدي ،ص 42 - 41ا السلفية بني اهل السنة واالمامية،
العالمة السيد حممد الكثريي ،ص .345
 -352كشــة الشــبهات ،ابن عبد الوهاب التميمي النجدي ،ص  39و43ا الدرر الســنية يف الرم على الوهابية،
ميخ االسالم يف احلرم املكي ،السيد امحد قيب محالن ،ج  ،1ص .146
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احلقيقة الرابعة :جند وآل البيت عليهم السالم
اذا كانت جند املمسوخة هي العدو اللدوم للحجاق وقبائلها وامرافها ،فالبد ان ينال بيت النبوة الاسط االكرب من
هذا احلاد االعمى والعداوة املس ـ ــتأص ـ ــلة .فالبيت الرفيع ذو العز والس ـ ــمو والفض ـ ــائل الس ـ ــامية لدى آل هام ـ ــم بن عبد
املناف عليهم السالم سوف يكونون يف مرمى سهام وبغضاء جنـ ـ ــد وقبائلها اليت ام ـ ـ ـتـ ـ ــهرت بكل ما هو سـ ـ ــيء ومينء.
وقد ذكران بعض تلك الصفات والسمات اليت أمتاقوا هبا آن ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،ومل تكن هذه العداوة من اختصاص جند املمسوخة
وقبائلها فحسب ،بل ان املرمل كان متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــشياً عند لاطاء ولصااء قريف وحلفائها ،كآل ايب سفيان (اُمية) وآل ايب
العاص ،وآل ايب معيط ،وآلسـ ـ ـ ــلوم ،وآل هذيل ،وآل املغرية ،وبنو عبد الدار ،وبنو عدي بن كعب وخزاعة وامـ ـ ـ ــباههم
( ،)1فامهروا العداوة والشااوة ضد آل عبد مناف وحلفائهم ،كبب قهرة ،واحلارث بن فهر ،و زوم واضراهبم (.)2
وقد انربت بعض االقالم امليمنة لتأخذ على عاتـاها سـرب اغـوار هذا اجملهول وتوضي معالـم هذه املخاصمة واملالعنة
خصوصاً بني آل هامم بن عبد مناف من جهة ،وآل أُمـ ـي ــة ال ــذي ــن إلتص ــاوا بـ ـع ــبد مـ ـم ــم وامباههم من قريف ،من
جهة اخرى ،وهم من الدخالء والغرابء فكانت الطامة الكربى ،حيث بدأ مسلسل العداء واملكابرة واحلسد والنفور من
آل أمية وآل حرب اىل آل هشام وعبد املطلب ( ،)3مث سـرت اىل االبناء واالحفام فظهـرت فيما ساقوه آل ايب سفيان
من ظلم وعدوان وهبتـان وقـتـل وتـشريـد لل ايب طالب عليهم السالم وميعتهم االبرار.
وصار اخلط األموي يـ ـعـ ـ ّد الع ــدة ملـ ـواجه ــة اخلط العـ ـل ــوي بكل ما ميتاق كل من اخلطني من خصوصيات وصفات.
واالن ـ ـكـ ــى واالعجب ان ي ـ ـتـ ــشابك هذا اخلط االموي ابخلط النجدي على طول أتريخ االسالم ،فت ـ ـت ـ ـولد عجينة ورثت
اخلـبـث
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والده ـ ــاء واحلا ـ ــد والع ـ ــداوة يف مااوم ـ ــة كل ماهو طاهر وناي ،والذي لـ ـ ـل ـ ــى يف اخلط العلوي .وهذا ما سوف نتناوله
ابلبحث والتحليل يف هـذه احلـاـيـاـة.
ان التطابق االخالقي واملنفعي واالرصدة العائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية بني اخلط االموي املتمثل ابيب سفيان واحالفهم ،كأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوجهل،
عكرمة بن ايب جهل ،العاص بن س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ،احلكم بن العاص ،الوليد بن عتبة ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبة بن ربيعة ،عتبة ومعاوية ابنا ايب
س ـ ـ ــفيان ،مروان بن احلكم ،عمرو بن العاص ،املغرية بن م ـ ـ ــعبة ،وبب أيب س ـ ـ ــلول وبب هذيل وبب ايب معيط وبب بكر
وامباههم ،وك ـذلك اخلط النجدي املتمثل برؤس ـاء قبائل ح ـن ـي ـف ـة وه ـواقن وغ ـط ـف ـان واس ـد وت ـمي ـم وعُ ـصية وأمج ـع وب ـب
كلـ ــب وبـ ــب تغ ـ ـلـ ــب ( ،)4جعـ ــلت االهداف واملصاحل ،ال بل الـ ــرؤى وامليـ ــول تـ ــتطابق بشكل كبري ،ومل تكن من قبيل
الص ــدفة ان اغلب من التحق هبذا الركب من االمويني او النجديني ( ،)5كانوا ممن هلم س ـوابق يف الزان والبغاء والرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فجمعتهم صفات العهر والرذيلة ومات اخلري ،كما ذك ـ ــر بعضهم سبط ابن اجلوقي يف كتابه" ت ـ ــذك ـ ــرة خـ ـ ـواص االم ـ ــة"
( .)6ومن الطبيعي ان هـ ـ ـ ـ ـ ــذه املهـ ـ ـ ـ ـ ــن تورث الكراهية واحلاد لكل من يتحلى ابلعفة والطهارة ،اضافة اىل اهنا ال تُباي
للحياء من س ـ ــبيل وتس ـ ــد ابب العفة وحب اخلري ،فهي تذهب مبجامع الفض ـ ــيلة والكرامة وتفت طريق الغدر واالمث...
ولنرى بعض ما اجنب البغاء والعهر من رموق وقـامة ،يف هذه االسطر الااممة.
ولنأخذ بعض املااطع املتفرقة من أم ـ ــهر امليرخني املس ـ ــلمني وهم يص ـ ــفون بعض س ـ ــلوكيات هذه الابائل من قريف
وجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وس ـ ـ ــعينا ان يافظ على عفة الكالم ،ونلتزم ابملنه العلمي ،ونرتك النص للمير  ،فياول عالء الدين املتاي
اهلندي ،يف كتابه"كنز العمال يف سنن االقوال واالفعال" ان بب اُمية وبب املغرية ا االف ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ــن من قريف (.)7
ويضية عليه املاريزي يف كتابه" النزاع والتخاصم" ان نساء ورجال بب امية من أمـد الزانة يف العرب اام
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اجلاهلية واالسـ ـ ـ ــالم ( .)8ويشـ ـ ـ ــهد ابن هشـ ـ ـ ــام يف كتابه" مثالب العرب" باوله وليم يف العرب اكثر من قيم عيالن
وتغلب وبنو حنيفة يف الزان (.)9
واالمهى واالفجع للالب ان اللواط كان من ابرق الص ـ ـ ـ ــفات اخلاص ـ ـ ـ ــة ببب امية اليت تلتص ـ ـ ـ ــق باريف ،وكذلك عند
اعراب ن ـج ـد ،وليكن ذلك ...وسحااً هلم ...لكن عرتق الالب وتعتصره األالم ،حينما تعرف ان من هيالء الل ـواط ـي ـن
كانوا يف اعلى مناصب السلطة االسالمية انذاك ،فمثالً عبد هللا بن عامر االموي ،كان والياً على البصرة ،وحاطب بن
عمرو واخوه س ـ ــهيل بن عمرو من والة عثمان على اليمن وحض ـ ــرموت ،وغريهم الكثري مما ناله ابن عس ـ ــاكر يف ،رؤه
( ،)10وابن االثري يف" أس ـ ـ ـ ـ ــد الغابة" ( ،)11والراقي يف" اجلرح والتعديل" ( ،)12وابن س ـ ـ ـ ـ ــيد الناس يف" عيون االثر"
( ،)13بل ينال اجلاحظ يف التاج ان خلفاء بب امية كانوا يرقص ـ ـ ـ ـ ـ ــون ويتجرمون من ثياهبم حبض ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الندماء واملغنيني
الااري  -حينما تعلم ان س ــليمان االموي يش ــهد على نفس ــه من لواط اخيه الوليد بن
( .)14وهل تعجب  -ا اخي
ْ
عبد امللك (اخلليفة) به (.)15
وممن امـتهروا ابللعب هبم والتخنث كثريون من آل امية ،امثال عبد هللا ابو طلحة ،وعضـان بن ايب العاص بن امية،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بن طلح ــة ،وابو عليط بن عتب ــة بن ايب هل ــب ،وخ ــال ــد بن ايب العيص بن امي ــة ،ه ــذا م ــا ورم يف "،ريخ
اليعاويب"( ،)16وكتاب" اكمال الكمال" ( ،)17و" لسان العرب" (.)18
اما االعراب من هواقن وثاية فكانت تااتل جيوش االسالم بنسائهم ،فيخرجن من احلصون ويست ـ ـا ـ ـب ـ ـلـ ــن اجليف
االسالمي بعـوارهتن ( ،)19وال تعجب من ذلك ،فأن بنو عبد الدار وآل أمية قد علّموا العرب واالعراب فناً يف الدفاع
عن النفم امام ســيوف بب هامــم ،وابتكروا طرياة جديدة يف احلرب امام تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرفع آل عبد املطلب ومسوهم االخالقي،
فهذا ابو س ــعيد بن ايب طلحة يكش ــة عورته امام س ــية االمام علي عليه الس ــالم يف معركة أحد ،وبس ــر بن ايب أرطاة
يكررها يف يوم صفني ،أما عمرو بن العاص ،فاد كان أمد حياءاً وأكثر نُـبالً

187

من ابناء جلدته (جنـد) ،حينما أظهر سوآته لي ّـرم هبا من ارام قتله ،كما اورمها ابن كثري يف سريته (.)20
ويذكر الطربي يف ،رؤه ( ،)21واليعاويب يف ،رؤه ( )22ان كثرياً من بب سليم وبب أسـ ـ ـ ـ ــد ،كانوا ممن يـُ ـ ـ ـ ــالعب
هبم ،وقد احرق ابو بكر بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم .وخنتم هذه املهاقل واملثالب ،باول الذهو يف "اخللفاء" ( ،)23وابن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد يف
"الطباات الكربى" ( ،)24وابن كثري يف "البداية والنهاية" ( ،)25وابن عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر يف ،رؤه ( )26ابن آل اُمية وبب
حنيفــة وقيم بن عيالن وتغلــب ،وبعض قريف ،قــد فــاقوا ابلعــدة والعــدم من نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائهم" ذوات الراات واالعالم" يف
االسالم وقبله.
وقد اصاب العناء كثري من امليرخني ،حينما اراموا ان يرتّبوا قائمة ابمساء ممن امتهـ ــروا ابل ـ ـزان على العرب يعاً ،وقد
سجلوا ما لديهم ...ومعوان أخذ من تلك الاائمة من حاق على املدالية الذهبية ،فكان جلّـ ـ ـ ـ ــهم من ن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــد كإمرؤ
الايم بن حجر من بب كندة ،وعامر بن طفيل من بب حنيفة ،واملغرية بن معبة وابو حمجن من بب ثاـية ،وحكحكة
بن قيم ومالك وعتبة ابنا امساء بن خارجة من بب فزارة ،االحوص من بب س ـ ــليم ،وس ـ ــعيد بن أس ـ ــلم من بب كالب،
وابو سفيان وعتبة من بب امية ،وغريهم .ومن ارام املزيد فعليه باراءة كتب التاريخ والسري (.)27
اما قواج هيالء االقوام من لاطاء قريف واعراب نـ ـج ــد ،لتعرف العجب العجاب ،فهنالك اكثر من عشرة انواع من
الزواج ،كلها س ـ ـ ـ ـ ـ ــفاح ونكاح مات ،منها قواج االبن ابمرأة ابيه ،وقواج االب ابمرأة ابنه ،ومنها قواج اال ابالخت،
وهلم ج ـ ـ ـ ـ ّـرا ( .)28وقال احللو يف" سريته" يصة انواع النكاح عند االعراب وقريف يف اجلاهلية
وقواج االثنني بواحدة ّ
وبعدها ،فياول يف نكاح البغاا ونكاح اجلمع اهنا من أقســام النكاح عندهم ،ففي األول أن يطأ البغي (الزانية) اعة
متفرقني واحدا بعد واحد فإذا محلت وولدت ،إحلق الولد مبن غلب عليه مبهه
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منهم ،والنوع الثاين أن لتمع اعة مون العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ويدخلون على امرأة من البغاا ذوات الراات كلهم يطيوها فإذا
محلت ووضـ ـ ــعت ومر عليها ليال بعد أن تضـ ـ ــع محلها ،أرسـ ـ ــلت إليهم فلم يسـ ـ ــتطع رجل أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها
فتاول هلم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك ا فالن .فتُس ـ ـ ـ ــمي من أحبت منهم فيلحق به ولدها،
وال يس ــتطيع أن ميتنع منهم الرجل على قبول قس ــمته ( .)29وما نس ــمع به هذه االام من جهام املناكحة ال ؤرج من
مائرة الادب يف تااليدهم وعاماهتم .اما مرب اخلمر والراب فوهللا مل ينتهوا منهما ،وان قالوا انتهينا ...انتهينا!!! (.)30
يمل
واذا كان لالم اثر واض يف نشأة ابنها وفطرته وسلوكه وتصرفاته ،فالبد اذن من االمانة العلمية مبكان ،ان ال ّ
الرجال من بب أمية أو جند تبعات مثالبهم وس ــيئات اعماهلم ،بل لرمبا س ــبات املرأة النجدية او بعض الارم ــية الرجال،
فمن الراات احلمراء على ابواب مورهن ،اىل ومأ البنــات ،اىل أكــل االكبــام ،اىل كــل حرام وفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ...معوان انخــذ
السي االسوء.
نوذجني واضحني للمثالب تلك االمهات اللوايت ال يلدن اال ْ
النموذج االول يف هند بنت عتبة بن ربيعة (ام معاوية) ،حيث يُاال عنها اهنا يف االص ـ ــل بنت سـ ـ ـوامة بن ض ـ ــحاك
بن كعب من بب كلب النجدية ( .)31وهلند هذه مثالب ووقائع مع النو صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله واملس ـ ــلمني ،فهذه املرأة
خرجت مع ابو س ـ ــفيان وجيوش املش ـ ــركني الذين غامروا مكة املكرمة يو منطاة" اُحد" لاتال املس ـ ــلمني ،وحينما مروا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنطاة (االبواء) ،أمــارت هند على قومها لنبف قرب آمنة بنت وهب ام النو صـلّى هللا عليه وآله ،وقالت فان أســر
حممد ص ـلّى هللا عليه وآله منكم أحد ،فديتم كل انســان أبرب من آراهبا (أي جزء من جســدها الطاهر عليها الســالم)
(.)32
ومخلت هند ساحة الاتال والهت صوب قتلى املسلمني ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ابلاتلى وايذت من آذان الرجال وانوفهم
خـدمـاً وقـالئـد ( ،)33وهي من ابعت
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جسدها مع حفنة مال اىل عبدها الزجني ليغتال غيلة محزة بن عبد املطلب عليه السالم (.)34
وطبعاً ال ننس ـ ـ ــى اهنا (اي هند ام معاوية) قد علمت البشـ ـ ـ ـرية مروسـ ـ ـ ـاً يف احلاد االعمى والكراهية والرذيلة ،عندما
مات بطن الشهيد محزة بن عبد املطلب عليه السالم ،وأخرجت كبده لتأكله (.)35
وهكذا ابناء هند ومعاوية ،وميسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ويزيد يفعلون يف هذه األام االمر نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،حذو النعل ابلنعل ،فأمة الكفر
واحدة .والشواهد كثرية ،نرتكها للاارح الكرب.
والنموذج االخر يف نس ــاء الارامطة (ثوار جند املمس ــوخة) ،حيث كانت ،يت النس ــاء اىل س ــوح الاتال ابملاء لتادمها
اىل بعض من به رمق من صـ ــرعى املسـ ــلمني ،فمن شرك من مكانه وطلب املاء ،أجهزن عليه ابلسـ ــكاكني لياطعوه أرابً
أراب (.)36
لنعد اىل صلب املوضوع ،وناول اذا ما تبامر الينا ان ننال بعض امبيات هيالء اخللفاء واالمراء وسامة الابائل ،يف
كالمهم وتعاملهم مع املسلمني ،او فيما بينهم ،جلاوقان ح ــد االمب ونزاهة الكتابة ،لكن لتعلم  -ايها الاارح الكرب -
وألمانة التاريخ ،ان كالمهم لـ ـ ــبذح ،جارح ،فاحف ،ساقط ،سي  ،ساقط يتسامى عنه من له مـ ـ ـ ّـمـ ـ ــة حياء أو مسحة
لعمار بن اس ــر ،حينما مافع عن
عفاف ( .)37وعلى س ــبيل املثال ،ننال هذا املاطع املخية ممّا قاله اخلليفة األموي ّ
أاب ذر وترحيله إىل الربذة (جند) ،فاال له اابن املتكاء ،و ا عامل أير أبيه .هذا النص يناله البالذري يف "أنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
األم ـراف" واليعاويب يف "،رؤه" ،وابن قتيبة يف "اإلمامة والســياســة" ،وابن عبد ربه يف "العاد الفريد" ،وابن أيب احلديد
يف "مرح هن البالغة" وغريهم كثريون (.)*37
والعجب يف االمر انه كية ينتهي االمر عند ناطة الدائرة ،ليلتاي اخلط االموي بكل مخوصه وامخاصه والاهاته
وميوله وهم يف عداء سافر ومكشوف اهلوية وواض اخلطوط ضد النو وآل النو (صلوات هللا عليهم
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ا عني) ( ،)38ليكـون يف توافق ،م واندماج واض مع اخلط النجدي بكل قبائله ورجاالته وسامته.
لا ـ ـ ـ ـ ـ ــد ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر اغلب امليرخني من امثال الذهو والطربي وابن االثري وابن كثري والبالذري وابن مار البكري (،)39
واصحاب الس ــيّ ــر كابن ه ــشام والواق ــدي والبيه ــاي واب ــن سيد الناس واحللو ( ،)40وغريهم ( )41انه كانت هنالك
جبهة قوية معارض ــة بوجه رس ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه وآله مكونة من اعراب وس ــامات هواقن وثاية وس ــليم وُتيم وبب
حنيفة وغطفان من جهة ،واقوام من قريف كبب امية واملغرية واغلب الطلااء واملنافاني املنتمني اىل املهاجرين واالنص ـ ــار
من جهة اخرى ،على طول خط الرسـ ــالة وخصـ ــوص ـ ـاً يف السـ ــنوات االخرية من حياة النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله (،)42
ونتصـ ـ ـ ـ ــف ذلك يف ميامرات اغتيال النو ص ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله وعدم طاعته يف اوامره ونواهيه ،وحركاهتم املنافاة ضـ ـ ـ ـ ــد
االس ـ ــالم وامليمنني ،والتجس ـ ــم لص ـ ــاحل العدو ( ،)43وخذالن النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله يف احلروب ،بل افتعال اهلزائم
واهلروب من املعركة لكســر مــوكة املســلمني ،وكذلك يف قتل االســارى ومن اعلن اســالمه إل رة الناس ضــد النو ص ـلّى
هللا عليه وآله ،ومعاماة االسالم ،ويضطر النو صلّى هللا عليه وآله ليدفع مات اؤلئك املغدورين هبم ،الحااً (.)44
فهيالء الذين كانوا اصــحاب املشــاكســات والنعرات والنفاق ،واليت كانت تاض مضــجع نبينا الكرب ص ـلّى هللا عليه
وتتنزل عليهم االات تلو االات يف فضــحهم ولعنهم والتربح منهم ...أصــبحوا يوما ما قامة اهري ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمة بعد
وآلهّ ،
إرت ـح ـال الرسول االك ـرم صلّى هللا عليه وآله ،ويوما آخ ـر كانوا ي ـا ـات ـل ـون كأهنم اصحاب الدار يف حرب اجلمل مع سائر
الناك ـث ــني شت راية عائشة بنت ايب بكر ،وه ــم انفسهم يص ــطف ــون مع الااس ـط ــني شت راية معاوية ابن ايب سفيان .ومل
ت ـ ـغـ ــب هذة االمارة عند املير قكريـ ــا بن حممد الازويب يف كتابه" آثـ ــار البالم وأخـ ــبار العبـ ــام" ( ،)45حيث قال ان
اعراب جند كبـب حنيفة وغريهم كانوا امد الناس عـداوة وضراوة يف حـروهبم ضد عـل ٍي عليه السالم واملسلمني يف معركيت
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اجلـمـل وصفـيـن .وبعدها تغريت الاه البوصلة عند هـوالء فكانوا هم املارقني شت راية اخلوارج احلمراء.
وخالل هذه السرية الذاتية لاامة اعـراب جند وقبائلها ،واليت استمرت لعدة عاوم ،تـلّـونوا كاحلرابء وقـاتـلوا كاصحاب
قضية ،فكانوا مع اخلط االموي كالشري ـ ـكـ ــني ؤتلفون يوماً ،ويتااطعون آخـ ــر ،ويت ـ ـشـ ــتتـ ــون ااماً اُخـ ــر ،لكنهم وفجاءة
لدهم قـد اجتمعوا وتوحدت كلمتهم يف حرهبم ضد االمام احلسني عليهم السالم يف معركـة كـربالء املادسة.
وعلى هذا املنوال يف مسرية ه ـذي ـن الركب ـني االموي والنجدي وعلى طول اخلط ،كان لليهوم الوجوم احلاضر والداعم
االهم ابملال والسـ ـ ـ ــالح واخلطط واملناه  ،يادموهنا بكل اخالص وحب لاامة قريف املشـ ـ ـ ــركني او رؤوسـ ـ ـ ــاء قبائل جند
املنافاني .فمثالً ،لاد كانت اليب س ـ ـ ـ ـ ــفيان ص ـ ـ ـ ـ ــالت ومراومات مع اليهوم ،ؤططون ويعادون التحالفات وعش ـ ـ ـ ـ ــدون
اجليوش لاتال املسلمني ( ،)46وليم اصدق من احلاخام كعب بن االمرف واحلاخام حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي بن اخطب سيد بب
النظري حيث ق ـ ــاال لاريف ان قومنا بب قريظة والنضري معكم ضد املسلمني ،ال يرمون احلياة بعدكم .كما يرويها السيد
العاملي يف كتابه" الصحي من السرية" (.)47
وال ؤفى على احد ممن له اطالع على ،ريخ قبائل جند ،ان قامة اليهوم خرجت حىت أت ـ ـ ـ ــت غطفان وقيم عيالن
وبب س ــليم وكلهم من جند ،ومل يكن احد اس ــرع من عيينة بن حص ــن وقومه ام ــجع لابول مـ ـرائط اليهوم للوقوف امام
املد احملمدي ماابل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقات اليهوم ومعوانهتم ( ،)48وقد كان قوت قبيلة غطفان النجدية من هر خيرب ،بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط
مشاركتهم مع الابائل النجدية األخرى ،وبب أمية ومنافاي قريف ضد املسلمني (.)49
وعند بزوغ مشم االسالم كانت جن ــد واع ـراهبا تتوحد مع كثري من قبائل وقامة قريف للوقوف يف وج ــه الرسالة ،وق ــد
واجـهـوا الرسول صلّى هللا عليه وآله
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واملسلمني ابنواع املصائب والبالا وصبوا جـام غضبهم على اهل التوحيد واخللق السليم والصراط السوي.
ونضرب مثالً واحداً هبذا اخلصوص ففي واقعة اخلندق او ما تُـعـرف حبـرب االحـزاب ،حيث نستمع وابختصار اىل
ابن سعد يف" طبااته الكربى" ( ،)50والواق ــدي يف" مغ ــاقيه" ( ،)51والصاحل ــي الشامي يف " السي ــرة الشامية" (،)52
واملسعومي يف" التنبيه واالمراف" ( ،)53حيث وصفـ ـوا الواقعة قائلـ ـي ــن فخرجت قريف وقائدها ابو سفيان بن حرب
ومعها كنانة واحالفهم من اهل هتامة ،وخرجت قبائل جند كغطفان ،وكان على رأس بب ف ـ ـ ـ ـزارة ،عُ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــنة بن حصن،
وخرجت امجع وقائدها مسعر بن ُرحـ ــيلة بن نويرة ،وخرجت بب مرة ورئيسها احلارث بن عوف ،وجاءت بنو س ـ ـل ـ ـيـ ــم
وقائدها سفيان ابو االعور ،وجاء بنو اسد وعليهم طليـ ـ ــحة بن خـ ـ ــويلـ ـ ــد ،وجـ ـ ــاء بنو وائل وعليهم حوج بن عمرو وابو
عمار (الراهب) ،وجاءت هواقن وعليها س ــوق بن ف ــرمان ،وخرجت ُتيم ومعها ابو ح ـف ــف ص ـه ــب بن حائ ــل .وحطب
هوالء االقوام املشـ ـت ــركة من جند وقريف ،وف ــتي ــلها املشتعل ــة كانت قبائل بب النض ــري اليهومية وعلى رأسهم سالم بن ايب
احلايق وحـي ّـي بن أخطب وكنانة بن ربيع ،وبب الاـريـظة اليهـومية وعـليهم كـعب بن اسـد (.)54
وهكذا ترى  -ايها الاارح الكرب  -كية اندم اخلبث اليهومي واحلاد الارمي والنفاق النجدي ،لـ ـ ــيُ ـ ـ ـسـ ـ ــفر عن
ٍ
جيف بـ ــلغ عـ ــدمه العشرين الـ ــفاً او يزيدون .وال تـ ــغُـ ـ ّـرك ،هذه اجلموع املتكالبـ ــة ضد االسالم واملسلمني ،فابداهنم سوية
وقلوهبم مىت .فلم يك اش ـ ـ ــام ه ـ ـ ــيالء االقوام عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس الدين او ومائ االميان او نااء السريرة او حسن السلوك،
ليكونوا ُحلمة واحدة ضــد من سـواهم ،بل كان عهم الجل الطمع يف احلصــول على الغنائم واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتباحة االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرامل
وأقهـاق النـفـوس ،فـرتاهم مع اول عاصفة تـحيط هبم متشتـتـني
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متناحرين ،بل حينما تـتـزاحم مصاحلهم وتـتـااطع اهوائهم لدهم يتـناومون كالذائب ويتـاـاتـلون كالكالب فيما بينهم.
وه ـ ــذا ما إسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ــدمه النو االكـ ــرم صلّى هللا عليه وآله ،وه ـ ــو العامل هبم وأبهوائهم ومصاحلهم ،يف تـ ـ ـفـ ـ ـريـ ــق عهم
وتبـديـد مشلهم .ولـنضرب لذلك بعض االمثلة
فهذا مالك بن عوف من بب مالك النجدية ،ياول لصاحبه صف ـ ـ ـوان ابن اُمية الاـ ـ ــرمي ،كما ينالها ابن ك ـ ـ ـثـ ـ ــري يف
كتابه" البداية والنهاي ــة" ( ،)55فحينما ب ــا َن االنك ــسار يف ج ـي ــف املسلمني مع بداية مع ــرك ــة ح ـن ـي ــن ،قال ان إب ــشر ا
صفوان هبزمية حممد صلّى هللا عليه وآله واصحابه ،فوهللا ال ي ـج ـربوهنا ابداً ،فاال له صفوان اتُـبشرين ب ـظه ـور (ان ـت ـصار)
االعراب من جند ،فوهللا لَـر ٍب من قريف أحـب الـي من ٍ
رب من االعـراب ،وغضب صفوان لذلك وقاتله (.)56
ُ
َ
وهذا مصـ ــعب بن مـ ــيبة ،كما ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره البيهاي يف ،رؤه ( ،)57ياول عن لسـ ــان ابيه ،يف سـ ــبب قتاله اىل جنب
املسلمني خرجت مع رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ي ــوم حـ ـنـ ـي ــن ،م ــا أخرجب اس ــالم وال مع ــرف ــة به ،ولك ــن ابي ــت ان
تظـهر هـواقن على قـريـف.
وما ظهرت من املثالب والغص ـ ـ ــص يف الس ـ ـ ــايفة ،بني اولئك الاوم وطرياة انتخاهبم للخليفة لتجد العجب العجاب
يف جاهلية الاوم وعصبياهتم الابيلية وشالفاهتم العشائرية ،اليت مل ُتت يف نفوسهم ،ومل تغب عن تصرفاهتم ...بعيدا عن
كل مين وتاوى أو اخالق وفضــائل ...فتعالت الصــيحات اجلاهلية ،وظهرت االصــطفافات الابلية ،وامــتدت النعرات
االعرابية ( ،)58على قدم وس ــاق ،وكامت احلرب ان تاع بينهم ،بل كان املهاجرون واالنص ــار أم ــد املتخاص ــمني على
الفوق ابخلالفة (رائســة الاوم) .حىت انربى اخلليفة عمر بن اخلطاب ،كما جاء يف الصــحيحني ( ،)59ومســند بن حنبل
( ،)60واملنهاج البن
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تيمية ( ،)61واغلب كتب الس ــري ،ليص ــة تللك احلامثة باوله انا كانت بيعة ايب بكر فلتة ،ولكن قد وقى هللا م ـ ّـرها
(.)62
وحامثة اخرى ...حينما ام ـ ـ ـ ـ ـ ــتهرت معوة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلمة الكذاب يف بب حنيفة النجدية ،خافت بنو ُتيم وكانت منهم
سج ــاحة النصرانية ،املدعية لل ــنب ــوة ،ان اخذ بنو حنيفة نصيباً اكرب من الشهرة ،ورمبا ملكوا العرب لو آمنت هبم قبائل
ّ
اخرى من االعراب بدعوهتم اجلديدة ( ،)63لذلك جهز بنو ُتيم جـ ـي ــشاً كبرياً حلرب بب حنيفة وقتل مسيلمة الكذاب
( ،)64ولكن مسـيلمة الكذاب اسـتطاع بسـياسـته ومهائه ان جيلب اليه سـجاح فيتزوجها وميهرها برفع صـالة العصـرعن
ملتهم النجدية ،فبنو ُتيم وحلفائهم ،اىل االن ابملرة ال يص ــلون ص ــالة العص ــر ،وياولون هذا حق لنا ،ومهر كرمية منا ال
نرمه (.)65
ّ
كل هذه الشواهد واملواقة تعضد وتيك ــد النظرية الاائل ــة ابن هذين اخلطني(االموي والنجدي)جيـ ـت ــمعان ويت ــآل ــفان
حينما يكـوان ماابـل مظاهـر الطهر والعدالة واالستاامـة ،وؤتـلـفـان حينما يكون أحـد ا يف ماابـل الخـر.
ومما ال مك فيه أن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله كان ينظر بعني واحدة اىل قامة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ــف املنافاني وكبارها ،كما
ينظر اىل قبائل ن ـ ـجـ ــد وساماهتا ...فهو(سالم هللا عليه) يُـ ـعـ ــطي امل ـ ـيل ـ ـفـ ــة قلـ ــوهبم من الغنائم واالم ـ ـوال ،ما يستميل هبا
ارواحهم الشريرة ،فمثالً ،كما ينـاـل البيهاي يف" مالئـله" ( ،)66وابن هشام يف" سيـرتـه" ( ،)67فاد اعـطـى رسول هللا
صلّى هللا عليه وآله ،من غنائم واموال ح ــني ــن اىل ايب سفيان صخ ــر بن ح ــرب مائ ــة من االب ــل ،واعطى ابنه معاوية بن
ايب سفيان مائـ ــة من االبـ ــل ،واعطى صف ـ ـوان بن اُميـ ــة مائـ ــة ،وح ـ ـكـ ــيم بن ح ـ ـزام مائـ ــة ،واعطى عيينة بن حصن مائـ ــة،
واعطى االقـ ــرع بن حـ ــابم مائـ ــة ،واعطى علامة بن عـ ــالثـ ــة ومالك بن عـ ــوف والعباس بن مـ ــرماس واحلارث الدار...
فبـعـض من هوالء هم من قريف وكبار منافايها ،والبعض االخر من جند وساماهتا.
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وحينما يذم رسول هللا صلّى هللا عليه وآله اقوام ـاً كانوا ي ــيذون ــه ،وياات ـل ــون املسلمني ،ويسعون يف فسام االرمل ومن
عليها ( ،)68فياول ص ـ ـلّى هللا عليه وآله كما جاء يف سـ ــنن النسـ ــائي الكربى ،عن عمرو بن عبسـ ــة ال لس ـ ـلمي انه قال
قال رسول هللا صلّى هللا عليه وآله " أكثر الابائل يف اجلنة مذح وأس ـلم وغـفـار ومـزي ـن ـة وأحالفـهم من جـه ـي ـن ـة ،خيـر
من أسـ ــد وت ـ ـم ـ ـيـ ــم وه ـ ـواقن وغـ ــطفان عـ ــند هللا يوم الايامة ،وما أابح أن يهلك احليان كال ا ،وب ـ ـنـ ــو عُـ ــصية عصوا هللا
ورسوله" (.)69
فهـذه الابائل اليت ذمهـا رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ،أسـد ،تـميـم ،غـطفان ،هـواقن ،و ،....ه ّـن من قـبـائـل نـجـد
املذمومـة .واما الابائل اليت مدحها (صلوات هللا عليه وآله) ،أي أسـلـم وغـفـار ومـزيـنة وجـهينـة ومذح  ،فه ّـن من قـبـائـل
احلج ـاق وت ـه ـام ـة والي ـمن ( .)70ويو ذلك ما اخرجه االلباين يف" السلسلة الصحيحة" ( ،)71واحلاكم يف" املستدرك"
(.)72
اما املير املتاي اهلندي فيـ ـ ـ ـ ــروي عن الزهري يف كتابه "كنز العمال يف سنن االقوال واالفعال" ( )73ان رسول هللا
صلّى هللا عليه وآله قال "م ــر قبائل العرب بـ ـن ــو اُمـ ـي ــة وبن ــو حـ ـنـ ـيـ ـف ــة وثـ ـاـ ـي ــة" ،ويوه ما ذكره ابن كثري يف" البداية
والنهاية" ( .)74كما يروي ايب برقة االس ـ ــلمي قائالً كان ابغض االحياء اىل رس ـ ــول هللا صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله بنو امية
وبنو حنيفة وثاية (.)75
وحينما قرر عثمان ان ينفي ااب ذ ٍر اىل الرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة ،بعد ان أفسـ ــد عليه منياه ،وأظهر عيوبه وفراقه عن الدين (،)76
فارر عثمان نفيه اىل جند ...فاال له ااب ذر أأخرج اىل جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؟! ،إذاً هو الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب بعد اهلجرة ،فاال عثمان له
الشرف ...الشرف االبـد (.)77
لاد حارب أبو سفيان وآله قاطبة احلق والعدل على مدى ،رؤهم االسوم وسعوا يف إطفاء نـور هللا سواء ما خططوا
له يف مار الندوة من قتل النو االكرم صلّى هللا عليه وآله وأتليب املشركني عليه ،او يف حصار معب ايب طالب ،او يف
بـدر وأُحـد واالحزاب ،أو ما بعد مرحلة الرسول االمني صلّى هللا عليه وآله يف معـركة
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اجلمل وصف ـ ـيـ ــن والنهروان ،ثـ ــم يف واق ـ ـعـ ــة كربالء املادسة ،وما يللها من عداء لالمام علي وحمـ ــاوالهتم يف اقصاء ولده
عليهم السالم ،ومالحاة اصحاهبم وميعـتهم ومواليـهم (رضوان هللا تعاىل عليهم) شـت كل حجـر ومـدر (.)78
وقد خلص موالان االمام الصامق عليه السالم ،كما يرويه العالمة اجمللسي يف كتاب" حبار االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار" ،هذا التفاوت
والعداء بسب العايدة والسلوك وليم عداءاً مخصياً وانتفاعياً ،كما قد علو للبعض تفسريه ،فياول عليه السالم إنّـ ـ ــا
وآل أيب سفيان ،أهـل بـيتـيـن تـعـاميـنـا يف هللا ،قـلـنـا صـدق هللا ،وقـالـوا كـذب هللا (.)79
ولنرجع اىل الوراء قليالً ،فعند بزوغ مشم االسالم وق ـف ـت ق ـري ـف وقبائلها وقامهتا ضد الدعوة احملمدي ـة ،واس ـتطاعت
بسهول ــة استاطاب جند واعراهبا وقبائلها وقامهتا للوقوف ض ــد الرسالة والرسول صلّى هللا عليه وآله ،ووجـ ـهـ ـوا معاً سهام
ع ـ ــداوهتم ي ـ ــو الرسالة والرسول صلّى هللا عليه وآله ،وصبوا جام غضبهم وكف ـ ــرهم ون ـ ــفاقـ ـ ـه ـ ــم على اهل التوحيد واخللق
السليم والصراط السوي (.)80لكنه سرعان ما ساط اخلط االموي يف قيامة املااومة اجلاهلية النجدية ضد النو صلّى
هللا عليه وآله ومينه املبني بعدما ساط اغلب قامته صرعى بسية علي عليه السالم ( ،)81واندحر ذلك اخلط املتمثل
ابيب سفيان وعابة بن ايب معيط وبيو،ت احلكم بن العاص وابو جهل(احلكم بن هشام) ومغرية بن معبة وغريهم ،وهـم
قامة الضالل بعد ان ع ـ ـ ــفى الرسول صلّى هللا عليه وآله عمن باي منهم بع ـ ـ ــد فت مكة املكرمة ،وطوقهم (صلوات هللا
عليه وآله) ابلفضل والـمنـة واطلق سراحهم ،فحملوا اسم" الطلااء" (.)82
ولكـ ـ ـ ـ ــن احلزب االموي أع ـ ـ ـ ـ ــام تنظيم نفسه بعد رحيل النو صلّى هللا عليه وآله ،وبعدما كان يعيف مرحلة الساوط
والتواري عن مسرح االحداث واالبتعام عن االضواء ،وخصوصاً اهنـ ــم ت ـ ـفـ ــاجـ ــأوا ابهنم قد اُبعـ ــدوا عن اخلالفة يف سايفة
بب
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ساعدة ( ،)83ومل يكن هلم مور متميز يف منظومة احلكم انذاك ،فبدأوا ب ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــنظـ ـ ـ ـ ــيم اوضاعهم الداخلية ،والبحث عن
أق ـ ــرب الطرق للوصول اىل اهدافهم ،واحلصول على مواقع متادمة تك ـ ــون حمطاً الق ـ ــدامه ـ ــم ،ابالخ ـ ــص حينما أُقـ ـ ـص ـ ــي
االمام علي عليه السالم ع ـن ح ـا ـه الطبي ـع ـي يف اخلالفة ،فاصبحت مرج ـة اخلالف ـة ولباسها م ْـي ُم ـه ـان ورخيص ،ميك ـن
ان يُـ ــطالب به كل من يه ـ ــوى اخلالف ـ ــة وي ـ ــروم الايامة ،حىت كتب بعض امليرخني قوائم مطولّة وضخمة ممن رام اخلالفة
وسعى اليها (.)84
لاد كانت اهلدية العظمى للخ ــط االموي هو حينما أعطى اخلليفة ابو بكر والية الشام ليزيد بن ايب سفيان ،ماابل
،مني اخلط االموي الدعم الكايف الركان اخلالفة ،امام خط بب هام ـ ـ ـ ــم ( ،)85وكذلك االمر نفس ـ ـ ـ ــه مع اخلليفة عمر
حيث اعطى والية الش ــام ملعاوية بن ايب س ــفيان بعد موت اخيه يزيد (حلس ــن ظنه به) ( ،)86فكانت الفرص ــة الذهبية
الن يركز االمويون وجومهم فيها بعـيداً عن املركـز ومـراقـبة الصحابة ،ويبنوا هلم الاوة العسكرية والااعدة الرصينة للحزهبم
االموي ،وابالعتمام على قوة وكـثـرة اخلط النجدي املهاجر اليهم.
وحينما توىل عثمان ابن عفان بن ايب العاص بن امية بن عبد مشم اخلالفة ( ،)87بعد مس ـ ــرحي ـ ــة الشورى واليت مل
تكـ ـ ــن اقـ ـ ــل عن بيعة السايفة ظلماً وإجـ ـ ــحاف ـ ـ ـاً حبـ ـ ــق االمام علي عليه السالم ،فت اخلليفة!!! ابواب اخلالفة وخزائنها
وماـ ــدراهتا لل اُم ـ ـيـ ــة ،فاستغل احلزب االموي ذلك االمر فـ ــتسللوا اىل أجهزة الدولة ومرافق احلكم ،بتعيينـ ــه ااهم والة
وامراء وقامة جيوش وامناء بيت املال ومتـ ـ ـ ـ ـ ــنفـ ـ ـ ـ ـ ــذين واصحاب الادرة ،واهل العاد والفصل يف مركز اخلالفة وخارجها،
ومن خالل ما أعـام هلم من اعتبار ومكانـة ،وما آثرهم به من بيت املال على حساب باية املسلمني (.)88
مهد ملعاوية ما اتي له من نال اخلالفة ت ــدري ـج ـي ـاً ويف ذات يوم إىل آل أيب
وليم من مك يف أن عثمان هو الذي ّ
سفيان ،وتـثبـيـتها يف بب أمية،
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وس ـ ــع على معاوية يف الوالية والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم ،فضم اليه فلسطني ومحص ،وأنـ ـ ـش ـ ــأ له وحدة مامية بعيدة
فعثمان هو الذي ّ
االرجاء ،و ع له قيامة االجنام االربعة ( ،)89مث تسلل (احلزب االمـ ـ ــوي) يف ُس ـ ـ ـلّـ ـ ــم الايامة االسالمية عرب عثمان بن
عفان ومساعيه احلثـيـثـة والصامقـة هلم ،فكانت جيوش معاوية بن ايب سفيان أقوى جيوش املسلمني ،مث َّ
مد له يف الوالية
أثناء خالفـته كلّها ،وأطلق يده يف أمور الشام ُتاما كما كان من قبل ...حينما هتيئت الظروف أمام معاوية وغريه ،وهم
يعلمون بنظراهتم الثاقبة البعيدة ،مدى حرص بب أمية على امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلك حني يصل مورهم اليه ،ليستمر منع بب هامم من
ُ
الوصول هنائياً إىل أوملبيام اخلالفة.)90( ...
وقـد ناض عثمان بن عفان يف سبيل احلـزب االمـوي ،حكم رسول هللا صلّى هللا عليه وآله بـنـفـي احلكم ابن العاص
وابنه مروان خارج املدينة املنورة ولعنهما ،فسم هلما ابلرجوع اىل املدينة املنورة ،وه ـ ــذا مما مل يوافق عليه اب ـ ــو بـ ـ ـك ـ ــر وال
رم ا وخالة كل من اعرتمل عليه ،كما ياول البالذري يف" ُج ـم ــل من انساب
رمه ــما ،لكن عثمان ّ
ع ـم ــر من قبل يف ّ
االمراف" ( .)91وجاء احلكم بن العاص وابنه مروان جبماعة كبرية من اولئك االمرار وعب ــدة األصن ــام من اعراب جند
وقامة قبائلها ،وفس هلم اجملال للتغـلغـل يف حكومة عثمان بن عفان ،وخصوصاً يف مـراكـز قيامة اجليـوش وامـراء املـدن،
عرابني وحمورين جلمع كبار اخلط االموي مع اخلط النجدي والذي اصــب
واصــب كل من احلكم بن العاص وابنه مروان ّ
يف املستابل ميثل مركز وثال اخلط اخلارجي (.)92
وأص ــم عثمان بن عفان اُذن ــيه وس ـ ّد عي ــن ــيه ،عما كان يرفع ــه املسلمون من الشكاوي واليت ينالها اليه كبار الصحابة
لتلك املثالب والتالع ــب أبحكام الدين اليت كان يفعلها امراء احلزب االموي وقامة جند يف املرك ــز وال ــوالات ،حىت طرم
الصحايب اجلليل ااب ذر من املدينة املنورة ( ،)93وماس يف بطن
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الصحايب عمار بن اسر حىت فُ ـ ـ ـت ـ ـ ـاـ ـ ــت بطنه العرتاضهما عليه ( ،)94وهـ ـ ــي ما أمت يف النهايـ ـ ــة اىل انـ ـ ــدالع ثـ ـ ــورة
املسلمني عليه وانتهـت باتله .اما احلزب االموي فلم يادم على يليص خليـفـتـهم الذي ضحى حبياتـه من أجـلـهم ،وقـد
كانت جيوش معاوية على ابواب املدينة املنورة ،وعثمان حماصـر يف بيتـه ،واستفاموا من قتله بعد ان خذلوه (.)95
لاد شول االمويون اىل حزب حاكم وطباـ ــة رأمسالية مستغـ ــلة مستبدة ،بعد ان كانوا ف ـ ـئـ ــة من ـ ـبـ ــوذة .ومل يـ ــة هذه
الطعون واملثالب على اي ابحث ُم ـ ـنـ ــصة ليعرف مدى املصائب والنوائب اليت ح ـ ـلّـ ــت ابالسالم واملسلمني من ج ـ ـراء
مسائـ ــم وخبائـ ــث وجرائم آل اُم ـ ـيـ ــة ،حيث كان معاوية وريث تلك الثارات السف ـ ـيـ ــان ـ ـيـ ــة واالحاـ ــام الاريشيـ ــة والنفاق
النجدي ،مع سلوك يومي مل تفارقه روح العصبية والابلية اليت امتاق هبا يف اجلاهليـة االوىل (.)96
وليم من االنصـ ـ ـ ــاف والعال ببعيد ان نتهم االمويون ،بعدائهم لالسـ ـ ـ ــالم واملسـ ـ ـ ــلمني مرتني ،فمرة مفعوا قائد احلق
والنور والعدل عن مفة احلكم ،وقاتلوا علياً واوالمه ،وأخفوا فضـ ــائلهم وعلمهم وسـ ــريهتم اهلامية عليهم السـ ــالم ،ونص ــبوا
لش ـ ــيعتهم وحمبيهم االعوام والنار والتش ـ ـ ـريد والظلم ( ،)97ومرة أخرى ،أض ـ ــلوا عموم املس ـ ــلمني عن االس ـ ــالم احملمدي
وقوانينه وحدومه االهلية الصـ ـ ــحيحة ،وجاءوا ابسـ ـ ــالم اليهوم والشـ ـ ــرك والنفاق والعهر والفسـ ـ ــام والتاتيل واخليانة ،وقالوا
للناس هذا مين حممد صلّى هللا عليه وآله (.)98
فالشيعة والسنة مظلومون ماهورون ...فهذا ابالقصاء والاتل ،وهذا ابلاهر والتضليل....
لا ــد كان مع ــاوي ــة بن ايب سفيان ،حبق مثاالً فريداً يف املك ــر واخلديعة وع ــدم االك ـرتاث أببسط الايم االخ ــالقية ،وق ــد
اعطى صورة بشعة ومطاباة ُتاماً عن االع ـ ـرايب املتمسك جباهليتـ ــه وهـ ــو يت ـ ـربع على أعـ ــلى سلطـ ــة يف البالم االسالمية،
حىت انبـرى مخص بعد اكثر من الة عام وهو السري جورج
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گـ ـل ــدسـ ـت ــون ،رئي ــم الوقراء الربيطاين ( 1898 - 1809م) ،لياول وبكل صراحة انه اذا كانت عندان صورة لشمائل
ومكل معاوية ،لعمل ـ ـنـ ــا له ت ـ ـم ـ ـثـ ــاالً كبرياً يف وسط حدياة هـ ــايـ ــد بـ ــارك ال ـ ـلـ ــندنية ،يليداً ملا عمله يف اسااط االسالم
الص ـ ــحي  ،وابعام الايامة احلاياة عن مفة احلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،والتاديم هذا ملعاوية نس ـ ــمعه ايضـ ـ ـاً من فم مارتن لوثر يف املانيا
(.)99
ويروي عن سعيد بن سويد انه قال صلى بنا معاوية اجلمعة ابلنخيلة يف الضحى ،مث خطبنا فاال وهللا ما قاتلتكم
ـأم ـ ـ ــر عليكم ،وقد
لتصلوا ،وال لتصوموا ،وال لتحجوا ،وال لتزكوا ،وقد اعرف انكم تفعلون ذلك ،ولكن انا قاتلتكم ألت ـ ـ ـ ّ
اعطاين هللا ذلك ،وانتم له كارهون (.)100
وقد ُتامى االمويون يف هـ ــنج ـ ـعـ ــية جاهلية وكرباء مزية ،وما تاول ا اخي الاارح؟ حينما تسمع ماالة معاوية بن
ايب ســفيان وهو يواجه عمار بن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بلغة التهديد والوعيد ،حينما قدم معاوية املدينة املنورة اام خالفة عثمان بن
عفان وهي مضطربة يف جملم ض ـ ـ ّـم عا من الصحابة باـ ـ ـول ـ ــه ا عمار اعلم ان الشام تضم مئة الة فارس كل اخذ
العطاء مع مثلهم من ابنائهم وعبداهنم ،ال يعرفون علياً وال قرابته ،وال عمارا وال س ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته ،وال الزبري وال ص ــحبته ،وال
طلحة وال هج ـرته ،وال يه ـابون ابن ع ـوف وال ماله ،وال يت ـا ـون سعداً وال مع ـوته ،فااك ااك ا عمار .هذا ما ناله ابن
قـتـيـبة يف كتابه " االمامة والسياسة" (.)101
وعلى الطرف االخر ،فلم تكن لابائل جند وخصوصا املنافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملرتدة منها حضورا كبرياً ومميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاً يف العاصمة
االسالمية على عهد النبـي صلّى هللا عليه وآله ،لكن الظروف السياسية اليت اكـتـنـفـت واقعة الساـيـفـة ،وتعدمت مراكز
الاوة العسكرية على االرمل ،فرضت نفسها على اخللفاء ،الجيام قواعـ ــد عسكرية مساندة لابائلهم واع ـ ـواهنم ،يف حلبة
الصراع لإلستحواذ على السلطة كاملة ،واالحتفا هبا امام منافسيهم ،ومن هنا جاءت احلاجة إلستاطاب قوى
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خارجية بعيدة عن حميط املدينة املنورة او مكة املكرمة السنام حكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم والوقوف امام الذين ؤالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهنم يف الرأي
ويع ـ ـيـ ــبون عليهم اموراً كثرية ،وبناءاً عليه ظهرت احلاجة امللحة اىل استاطاب الابائل النجدية ( ،)102واالستاواء هبذا
اخلط االعرايب يف عاصمة اخلالفة امـراً ضروريـاً ،وخصوصا ان اخللفاء كانت هلم صالت ومراومات مع اغلب قامة وامراء
الابائل النجدية وعُ ـراب ــاهنا املنافا ــني ،ومل ينسى التاريخ قول الرجل يف يوم السايفة حيث ياول ت ـي ـا ـن ــت ابخلالفة حينما
رأيت سكك املدينة قد امـ ــتل ـ ـئـ ــت برجاالت بنو غطفان وبنـ ــو س ـ ـل ـ ـيـ ــم ( .)103وقـ ــد ق ـ ـ ّدمت اخلالفة االراضي الزراعية
واالم ـ ـ ـوال الكثيـ ـ ــرة اىل االقرع بن حابم قعيم قبيلة ُتيم ،وعيـ ـ ــينة بن حصن رئيم غطفان وغري ا ،كما يرويها احملاملي
يف" اماليه" ( ،)104والبخاري يف" التاريخ الصــغري" ( ،)105تثميناً جلهوم ا يف مناصــرة اصــحاب اخلالفة يف الســايفة
وساماهتا.
وعلى هذا املنوال (وكما قلنا س ــابااً ) فان الرحالت التجارية اليت كان عبد مشم ياوم هبا لبالم الش ــام ،وقواجه من
تلك املغنية اليهومية ،وهكذا السنوات العشر اليت قضاها (ابنه الال مرعي) ،أمية يف منفاه الشامي ،حيث ابعدته قبائل
قريف االصــيلة اىل الروم جزاءاً ملوبااته وفســامه يف مكة املكرمة ومــعاهبا ،)106( ،كان رصــيداً لبيته االموي من بعده،
ص ـ ـر أمية وهو ابن
فاد أرتبط هناك أبهلها أبواصـ ــر السـ ــنني واملصـ ــاهرة اليت كانت البنائه ذخراً وعتاما ( .)*106ومل يُا ّ
تلك املغنية الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاراء اليهومية الرومية اليت عش ـ ـ ـ ـ ـ ــاها عبد مشم  -من قبل  -وتبىن ابنها الالم ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي ،خالل رحالته
ظن عبد مشم ،فكان نعم العون والس ـ ـ ــند البيه يف عداء آل هام ـ ـ ــم بن عبد مناف ،مث آل عبد
التجارية ...فلم ؤيّب ّ
املطلب عليهم السالم ( .)107ويظهر هذا جلياً حينما أرسل ملك الروم هرقل ،مبستشاريني عسكريني ومين واموال،
علمت ما كان
وفيها رسـ ـ ــالة مسـ ـ ــتعجلة اىل معاوية اام حربه مع االمام علي عليه السـ ـ ــالم ،جاء فيها ا معاوية ،لاد
ُ
بينك وبني
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ـلت إليك جبيف قوي ايت لك بعل ٍّي ُمكبَّالً ابألغالل بني
ص ــاحبك ،واان لنرى انك احق منه ابخلالفة ،فإن م ــئت أرس ـ ُ
يديك (.)108
وكذلك فاد لعب احلكم بن العاص وابنه مروان اللذان طرم ا رس ـ ــول هللا ص ـ ـلّى هللا عليه وآله اىل الطائة ،وهكذا
والية معاوية يف عموم الشامات ،كل هذه الضروف قد ساعدت يف أست ـ ـ ــاطاب و ع رؤوساء جن ـ ـ ــد ورموقها ،مع قامة
اخلط االموي ،وتشكيل ات ــحام س ــري ه ــدف ــه االستح ـواذ على السل ـط ــة وت ــوج ـي ــه االم ــور ابلشكل الذي ؤ ــدم مصاحلهم
( .)109وابلفعل فاد ابت واضحاً وظهر على ال ـواق ـع السياسي واالقتص ـامي ،ق ـوة هذا االشام و،ث ـريه بشكل ال يابل
الش ـ ــك ،حىت ع ـ ــامت اخلالفة كرة يتداوهلا آل ايب سفيان ،وظهرت الطباات الربجواقية واالستاراطية واصحاب االموال
تظهر بشــكل سـريع وعلب لتســجيل مكاان مرموقا هلا يف اوســاط االمة وخصــوصــا يف املدن املهمة من اجملتمع االســالمي
آن ــذاك ،حىت لـ ـرأ أب ــو سف ــيان ان يُــعل ــن بكل صراحة امعشر بب اُمية ،ان اخلالفة صارت اليكم ،فـ ـت ــلاـ ـف ــوها بينكم
تـلـاـة الكرة ،فـوالذي علة به ابو سفيان ما من عذاب وال حساب ،والجنة وال انر ،وال بعث وال قيامة (.)110
وفص ــل اخلطاب عند علي عليه الس ــالم حينما قيل له أخربان عنكم وعن بب أمية؟! ،فاال عليه الس ــالم بنوا أمية
أنكر وأمكر وأفجر ،وين أص ـ ــب وأنص ـ ـ ـ وأمس  ،او كما ينال الاندوقي احلنفي ،قوله عليه السـ ـ ــالم ين أجند وأجمد
وأجوم ،وهم أنكر وأمكر وأغدر ،وما يكتبه املتاي اهلندي عن النو صـلّى هللا عليه وآله لكل امة آفة ،وآفة هذه االمة
بنو أمية (.)111
ومما ييســة له كثرياً ،فان كبار قامة مار اخلالفة وخصــوصـاً يف قمن عثمان قد اســتفاموا من عالقاهتم الشــخصــية مع
قبائل واعراب جند وقامهتا املنافاني ،وكان لتطابق املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل واالهداف واملنافع االثر االهم يف فرمل االحكام اجلائرة
والفتاوى الغري عاملة حبق اهل البيت عليهم السالم ،والتهديد باوة السالح وحـد العنة
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وجربوت الس ــلطة ومـ ـهوة املال ،ابتداءاً من غص ــب اخلالفة وغص ــب ٍ
فدك اىل منع تدوين احلديث اىل منع ذكر ونش ــر
فضائل آل البيت عليهم السالم ،اىل التنكيل والتسايط والسب و و و.)112( ...
لا ـ ــد انتفض ـ ــت االم ـ ــة االسالمية من اإللاهات االربع ـ ــة حيث احلجاق من الغرب ،واليمن من اجلنوب ،ومصر من
الشمال والعراق من الشرق ،على الواقع الفاسد الذي وصلت اليه اخلالفـ ــة والدولـ ــة االسالميـ ــة بايامة عثمان بن عفان
( ،)113وُتـ ـ ــت عمليـ ـ ــة قي ـ ـ ـص ـ ـ ـريـ ـ ــة ،قامت هبا رجاالت هلا ث ـ ـ ـاـ ـ ــلها السياسي والديب واالجتماعي يف اوساط اجملتمع
االسالمي ،وق ـ ـ ــد ضاقت ذرعـ ـ ـ ـاً مبا رأت من مثالب وجرائم وفجور وفسوق احل ـ ـ ــزب احلاك ـ ـ ــم املتمثل بشاـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه االموي
والنجدي ،وأهنـت خالفـة عثمان االموي بـاـتـلـه (.)114
وحينما أستلم االمام علي عليه السالم اعباء اخلالفة املنه ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــة ابالعوجاج واالخطاء الكبرية واالعاصري املهلكة...
ومن ضمنها تلك ال ــرتك ــة الثايلة الصحاب النفوذ املاح والتجاري والسياسي يف مدينة الرسول صلّى هللا عليه وآله ،ثـ ــم
ع غفري من قامة اجليف والشرطة واحملاكم ممن كانـ ـوا يف خدم ــة مسرية االئت ــالف احل ــاك ــم وامليلة من اخلطني االموي
والنجدي (.)115
وابت واضحاً من ان االمام علياً عليه السالم  -في ــما ن ــظن  -ال تُساعده الظروف بسهولة وسرعة ان ياضي على
هذا االخطبوط املـتـشابك وال على محر وتـفـتـيـت اواصـر هـذا التعاون العلب والـخـفي بني اخلـطني االمـوي والـنـجـدي.
وهذا ما معـى  -على حد فهمنا  -ان عاول االمام علي عليه السالم بـنـاـل اركان اخلالفة املـتمـثـلة به عليه السالم
وابصــحابه الصــاحلني(رض ـوان هللا تعاىل عليهم) ،اىل خارج املدينة املنورة ،وين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأى أبركان مولته من ضــغوط وهجمات
واراجية ومعاات وعدوان هوالء الذين ال ُتنعهم احلدوم وال تص ـ ـ ـ ـ ــدهم احلواجز الدينية او االخالقية او حىت الش ـ ـ ـ ـ ــيم
العربية من االقدام على اي عمل او اية حركة يرون فيها صالحهم ومنافعهم ...فأختار الكوفة ...بعد وق ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة اجلمل
(.)116
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ومع هذا التحول املفاج ملواقين الاوى ،وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم الايامة احلديثة يف ابعام كاهل وتركة هذا الزواج الالميمون بني
البيت االموي والبيت النج ــدي ،إال ان الفسام كان قد انتشر واملرمل العضال قد بسط وط ـ ّـوق مفاصل الدولة وامواهتا
بشـ ــكل كبري جدا ،ابت  -واحلالة هذه  -من الصـ ــعب الاضـ ــاء عليه هبذه البسـ ــاطة والعجالة .وخصـ ــوصـ ــا ان حروب
الناك ـ ـث ـ ـيـ ــن والااسطني واملارق ـ ـيـ ــن ،كانت يف احلاياة رمات فعل وحركات است ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة من قبل اخلط االموي  -النجدي
الفشال طط االمام علي عليه السالم يف تطهري االسالم والدولة االسالمية من تلة االيرافات الفكرية والسياسية
واالجتماعية واالقتصامية اليت ألّـمت به (.)117
وهـذا ما جنـده واضحاً ليتـكـرر اليوم يف عـراقـنـا اجلديـد حيث تـتـكالـب قـوى معـينة منافـاـة ومريرة ،حكمت البالم
حلد البارح ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابلنار واحلدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ومنعت ابناء الطائفة احلاة يف ان ،خذ على االقل بعض حاوقها املشروعة يف العيف
الكرب .فهم اليوم (اي البعثيون واملنافاون ومول اجلوار العريب وتركيا) ،ي ـ ـا ـ ـفـ ــون امامها ويضعـ ــون العراقيل الواحدة ت ـ ـلـ ــو
االخرى ،والفت ــن بع ــد الفت ــن ،والصيحات تـ ـت ــبعها نعـ ـرات ،ال لش سوى امغال الطرف املاابل مبشاكل وأقمات تعياه
عن االصالح والتغيري للواقع الفاسد ،وليـتـفـرغ لألصـالح بعد اخلراب ،والبنـاء بعد اهلدم.
والتاريخ يـُعـيـد نفسـه .ولعمـرنـا ان اصـول اغلـب هـوالء ،اذا ما تـفحصنا ذلك ،يعـوم اىل نـجـد وقـبائـلها املنافـاـة ،وآل
أُمية ونسلها الالميمون .وهـذا التاريـخ يـُحـدثنـا ان أمـد الناس كانـوا عـداوة وضـراوة يف قتـال علي عليه السالم يف اجلمل
وصف ــني والنه ــروان ه ــم أه ــل محص ومح ــاه وما حوهلا ( ،)118وبع ــد الة سن ــة وحينما شرك ــت جيوش املسلمي ــن من
مصر بايامة حممد علي ابما يف عام  1220هج ـ ـريـ ــة املوافق ل ـ ـ 1805ميالميـ ــة ،لتطهيـ ــر احلجاق ومدهنـ ــا املادسـ ــة من
مرن وكـفـر الوهابية السلفية وآل سعـوم،
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وجرائمهم اليت ملئت الدنيا ضجيجاً ( ،)119شرك ــت فل ــول العصيان والش ــر من محص وحلب ضد الواح العثماين يف
الشـ ــام وأمغلته حبروب جانبية ،لكسـ ــر الطـ ــوق املفرومل على الوهابية ومعـ ــاقـ ــلها يف جند ،وهكذا قـ ــدمـ ــت املساعدات
والرجال للـوهابية وآل سعوم ( .)120واليـوم تعـوم رؤوس الفتـنة والنفـاق لتظهـر من جـديـد ،وبنـفم تلك الروح الشريرة
االه ــة ،والنيات الفاسدة ،وااله ـواء الشيطانية ،لتتحد مع ف ـل ــول الص ــداميني وخ ـوارج العصر ونسل آل أُم ـي ــة ،يف مع ــرك ــة
مـفـتـوحـة ،والتفصيل يف هذا املوضوع خارج حبثنا احلاضر.
ولنرجع اىل املوضــوع ،ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ان العامل املشــرتك يف هذه الوقائع واملناومــات يف الادب واحلاضــر ،وحطب احلروب
وسوام اجليوش كان من الذين ينع ـا ــون مع كل انعق ،ومييلون مع كل ري  ،اهنم اع ـراب جند وقبائلها اليت ما انفك النو
التربى منها والتحذير أبخطارهـا (.)121
االعظم صلّى هللا عليه وآله يف ذمها و ْ
لسنا ن ــروم اخلومل يف هذا البحث الشائك الذي ات ــي على حـ ـا ــائ ــق الاوم ،بل سوف نتوقة امام حمطات رئيسية
نكـشة عما سرت عن املسلمني من الصفحات السوماء هلـيالء الاوم يف التاريخ االسالمي ،موضحني ابختصار البعض
اليسـيـر من مثالب وجرائم هوالء النـجـديـني واحـالفـهم االمـويـني حبـق املـرسـل والرسول والرسالـة ،فمثالً
لا ــد احتش ــد اك ـث ــر من اربعة االف من اعراب جند وقبائلها املنافاة عند ابب مار فاطمة (سالم هللا عليها) ،الجبار
االمام علي عليه السالم على التناقل عن اخلالفـ ـ ـ ـ ـ ــة قسراً واعطاء البيعة لغريه ،شت قيامة فـ ـ ـ ـ ـ ــالن وفـ ـ ـ ـ ـ ــالن ،وعمرو بن
العاص ،ومعاوية بن ايب سفيان ،وعثمان بن عفان ،وعكـ ـ ـ ــرمة بن ايب جهل ،واملغرية بن معبة ،وخالد ابن وليد ،ومعاذ
بن جبل ،واسـيـد بن حـضـيـر ،وعبد هللا بن ايب ربيعـة وبشري بن سعد وامباههم ،فان اغلب هـوالء كانـوا من
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اع ـ ـراب ن ـ ـجـ ــد او منافاي قريف ،كما يورمها ايب ال ـ ـفـ ــداء يف ،رؤه ( ،)122والس ـ ـيـ ــوطي يف" ،ريخ اخللفاء" (،)123
وابن عبد ربه يف" العاد الفريد" ( ،)124والبالذري يف" انس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ـ ـ ـراف" ( ،)125والطربي يف ،رؤه (،)126
وغريهم (.)127
ومثالً ان الذي لطـم الزهراء البتول عليها السالم كان قـنـفـذ بن هجـر بن سرب من بب تيم ،وكان رجالً فظـاً غليظـاً
جافـ ـ ـاً من الط ـ ــلا ـ ــاء ،وهو موىل عمر ابن اخلطاب ،ومل يفت االمر على العالمة احملاق التسرتي حيث ياول يف كتابه "
قاموس الرجال" ( ،)128ان ــه كان من قبيل ــة ت ــيم الرابب ،وهي احدى قبائل جند ،وليم من بب ع ــدي بن كع ــب كما
يزعمون.
ث ــم ف ــي حرب اجلمل كان هلوالء الاوم (اعراب جند وقبائلها)حضورهم املتميز ،وتـ ـف ــان ــيهم يف الذوم عن اهل االهواء
والف  ،ومن الغـريب ان اجلمل الذي ركبته عائشة وامسه (عسكر) كان مع اربعمائة بـعـيـر قـدمـتـه جند مع اموال وسالح
للجيف الذي خرج لا ـ ـ ـ ـ ــتال االمام علي عليه السالم يف البصرة ،كما ينالها البالذري يف كتابه" ُجـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــل من انساب
االمراف" ( ،)129وابن عبد الرب يف" االستيعاب" ( ،)130وعلى هذا املنوال فما قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدمه يعلي بن مني ـ ـ ـ ـ ــه وهي امه،
وابوه الالمرعي امي ـ ـ ــة بن ماهك التميمي ،من املال واالبل والسالح لالعراب الذين خرجوا من جن ـ ـ ــد لاتال علي عليه
السالم يف حرب اجلمل ،قد جاوق ستمائة بعري وستمائة الة مرهم ،كما ينالها الديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوري يف" االخ ـ ـ ـ ــبار الطـ ـ ـ ـ ـوال"
( ،)131وابن حجر العس ـ ـ ــاالين يف" االص ـ ـ ــابة" ( ،)132وكية ال ،وقد اس ـ ـ ــتعمله عثمان والياً على بالم اليمن قمنا
طويالً ( ،)133فنهب من بيت املال ما انفتخت به خزائنه ( ،)134وعالوة على ذلك فاد وهب اليه اخلليفة ف ـ ــدكـ ـ ـاً
اخلـاص بفــاطمــة الزهراء عليهــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،كمــا ياول ابن قتيبــة يف" املعــارف" ( ،)135وابن الفــداء يف ،رؤـه (،)136
والبيهاي يف" الس ـ ـ ـ ــنن الكربى" ( ،)137وابن عبد ربه يف" العاد الفريد" ( ،)138والش ـ ـ ـ ــهرس ـ ـ ـ ــتاين يف" امللل والنحل"
(.)139
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وال عجب ان الذي قتل الصـ ـ ــحايب اجلليل الشـ ـ ــهيد عمار بن اسـ ـ ــر يف حرب صـ ـ ــفني ،حيث طعنه برم فسـ ـ ــاط
صريعاً ،وهو ابن اربع وتسعني سنة ،هو ابو الغامية اجلهيب املري من بب م ــرة أح ــدى قبائل جن ــد املعروف ــة ( ،)140كما
اورمه الذهو يف كتابه" الع ـ ـ ـ ــرب يف خرب من َغ ـ ـ ـ ــرب" ( ،)141مث التحق ابخلوارج فيما بع ـ ـ ـ ــد ،وكان جيو االموال قسراً من
الناس لصاحل اخلوارج.
مث مـ ـ ــارك هيالء األقوام املختلفة أهوائهم ،واجملتمعة أبداهنم ،يف حرب الااسـ ـ ــطني ،حيث كان معاوية وامـ ـ ــباهه من
قامة قريف ومنافايهم الذين مل يشموا رائحة الدين والتاوى يوما ما ،يتآلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ومن حوهلم قامة قبائل جنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وذؤابهنا،
لاتال االمام علي عليه السالم ،ال لذنب اقـتـرفه او مال إكتسبه بغري حق ،إالّ انه انمى ابلعدالة والرجوع اىل كتاب هللا
وسنة رسولـه صلّى هللا عليه وآله (.)142
وبع ــدها أتت ــي ف ـت ــنة التحك ــيم ،والت ــي مل تك ــن أق ــل خ ــباث ــة عن رفع املصاحة يف جيف الااسطني ،الن قامة الابائل
النجـ ـ ــديـ ـ ــة يف اجل ـ ـ ـيـ ـ ــف الذي استلمه االمام علي عليه السالم بعد عثمان بن عفان ،مل يروق هلم انتصار العراقيني على
جيف معاوية ومن فيهم من اعراب جند ،فتحركوا من وحي روحهم الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريرة وخنوهتم اجلاهلية اىل منع هزمية معاوية ،ومل
يفى هذه احلاياة على اغلب امليرخني حيث قالوا ان مكيدة (رفع املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة) ،حيكت من قبل عمرو بن العاص
االموي واالمـ ــعث بن قيم النجدي ومـ ــبث بن ربيعي وعمرو بن حريث ( ،)143بل نرى واضـ ــحاً أيض ـ ـاً ،فرمل ايب
موسى االمعري على االمام علي عليه السالم لينوب عنه يف مورى التحكيم ،وهم م ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـاـ ـ ــنون من عـ ـ ــداء االمعـ ـ ــري
وافعاله املعارضة لالمام عليه السالم ،وعـدم مبايعته له يف الشورى من قبل ،وكية ال؟ ،وهو من اعمدة احلزب الاـرمي
حالياً ،ومن ارمل جند أصالً ،وهو الذي عارمل وصارع بكل ما اُيت من قوة للوقوف امام اهل البيت عليهم السالم يف
مكة املكرمة واملدينة املنورة والكـوفة وحاول انتزاع اخلالفة منهم انتـزاعاً (.)144
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ومث كانت حركة اخلوارج وقامهتا ،وهم رؤس ـ ـ ــاء وجيوش ومعاة الرمة انفس ـ ـ ــهم ،امثال م ـ ـ ــبث بن ربعي ،ومس ـ ـ ــعر بن
فدكي ،والطفيل ابن احلكيم ،وعُ ــيينة بن حصن ،وذو اخلويصرة وامثاهلم .وكانت االمدامات للجيف اخلارجي املـ ـتـ ـواجد
يف البصرة او النهروان وغري ا ،ال تناطع وسـ ـ ــيول املساعدات والسالح ال ت ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــة ،من اهليهم وقبائلهم يف ن ـ ـ ـجـ ـ ــد
امل ـ ــذم ـ ــوم ـ ــة ( .)145وكان احلاد كل احلاد على اهلامشيني من قريف ،فهذا ابو محزة اخلارجي حينما أخذ املدينة املنورة
ومخلها عنوة ،كان ياتل اهلامشي الارمي ويرتك الباقني من االنصار واالعراب (.)146
وال عجب اليوم ان تتواح ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،املساعدات واالموال والسالح من املنطاة نفسها ،من اح ـ ـ ـفـ ـ ــام واضراب اولئك
االوغام لزرع ب ــذور الف ـت ـن ــة بني املسلمني وق ــتل االبراء من النساء واالطفال يف العراق وسورا ولبنان ومصر وافغانستان
وابكستان وغريها .ألـيـم التاريخ يـعـيـد نـفـسه؟!.
ومن ارمل ن ـ ـ ـجـ ـ ــد ،خـ ـ ــرج قاتل االمام علي عليه السالم ،وهو ما امار اليه رسول هللا صلّى هللا عليه وآله باولـ ـ ــه "
أماى االولني عاقـر الناقـة وامـاى االخريـن من هـذه االمة الـذي يطعـنك ا علي" ( .)147وال تعجب  -ايها الاارح
الكري ــم  -ان تع ــرف ان عاقر انقة هوم عليه السالم كان من جند ،سـ ـك ــن ه ــو وقومه يف مدائن صاحل (مشال جن ــد) كما
م ـ ّـر علينا يف موضوع فتن ــة االق ـوام البائدة ،وكان امسه ق ـ ّدار بن سالة ( ،)148وه ــو ابن قان ،عشق احدى بنات عنيزة
بنت غنيم ،حىت ج ـ ّـن مع الوحوش ،فاالت له ،ان ــا لك اذا عارت انقة صاحل عليه السالم ( ...)149وقاتل علي عليه
السالم هـو أيضاً من اعـراب نـجـد ،فهو عبد الرمحن بن ملجم بن عمرو من بب مرامي ،وهي قبيلة نـجـديـة سكنوا بني
جبلي اجا وسلمى يف مشال جند (ُتاماً يف نفم ما نعرفه من مناطق قوم هوم) ،وكان حلية بب جبلة من كندة جنـ ـ ـ ـ ــد،
كما يرويها البالذري يف كتابه" ل من انساب االمراف" ( ،)150وكان هو ابن قان (.)151
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اما ما أُمعي من ان امللعون أبن ملجم تـزوج من قطام فهي كذبة (اموية  -خارجية  -جنـدية) ،فاطام بنت االخضر
بن محنة بن عدي من قبيلة ت ـ ـ ــيم الرابب من قبائل ُتي ـ ـ ــم ،من اك ـ ـ ــرب قبائل جند ،كما ياول ابن ح ـ ـ ــزم يف كتابه" هرة
انساب العرب" ( ،)152وقد امتهرت ابلزان العلب يف الكوفة وكانت هلا قوامة عجوق امسها لبابة وكانت الواسطة بينها
وبني الزابئن ،وكان أبوها محنة بن عدي واخوها حنظلة بن محنة وعمها مري من اخلوارج ،وقد قتـ ـ ـ ــلهم االمام علي
عليه السالم يف معركة النهروان ،كما يرويها الديـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوري يف كتابه" االخبار الطوال" ( ،)153وكانت قطام امرأة يلة
فه ـ ـ ـ ـواهـ ـ ـ ــا ابن ملجم حىت اذهـ ـ ـ ــلته ،وقالت اان لك اذا قتلت علياً عليه السالم ( ،)154فكان ياضي اوقاته عند تلك
الفاجرة ،يعيف غفوة الرذيلة ونشـ ـ ــوة احلرام وم ـ ـ ـراهة الشـ ـ ــيطان ( ،)155كما يفعل احفامه وانصـ ـ ــاره اليوم من الااعدة
واالرهابيني قبل ان يادموا على اية جرمية وعمل ح ـرام ،في ـرتك ـسوا يف حضيض الرذيل ـة ،وت ـش ـرئب انف ـس ـهم من مست ـناع
العهـر واللواط ،حىت تـاـوى روحهـم الشريرة على فعـل تلكـم اجلـرائـم اليت يعجـز الطواغيت عـن امائهـا واالتيان هبا.
ومل تكن فاجعة مــهامة االمام علي عليه الســالم ،ببعيدة عن يطيط وميامرة معاوية وعمرو بن العاص االمويني من
جهة ،وقبائل جند يف الكوفة والبصــرة ،واملنافاني واالنتهاقيني وعلى رأســهم (النجدي) أمــعث بن قيم يف الكوفة ،وهم
معاً قد اختاروا امللعون (ابن ملجم) هلذة اجلرمية الكربى ،كما ياول الااض ـ ـ ـ ـ ـ ــي النعماين يف" املناقب واملثالب" (،)156
والعس ـ ــاالين يف" لس ـ ــان امليزان" ( ،)157واملير الارم ـ ــي يف كتابه" حياة االمام احلس ـ ــني" عليه الس ـ ــالم ( .)158وما
قالت املصامر االموية النجدية يف استهداف معاوية وعمرو بن العاص ،ضمن طط (خوارجي) ،يشمل اغتيال االمام
علي عليه السالم ومعاوية وعمرو ،ما هي إالّ قنبلة من قنابل االعالم املزية الضال االموي.
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والذي طعن االمام احلسن عليه السالم يف فـخـذه ،فـشاـه حىت بلـغ العـظـم وهـو ياـول امركـت ا حسن كما امـرك
ابـ ــوك من ق ـ ـبـ ــل ،فهو ج ـ ـراح بن سنان بن قـ ــبيـ ــضة ( ،)159من قبيلة أسـ ــد الذيـ ــن كان ـ ـوا يعيشون يف وسط جند ،كما
اخرجه احلاكم النيســابوري يف" املســتدرك" ( ،)160واملســعومي يف" مروج الذهب" ( ،)161واحملدث الذهو يف" ســري
اعالم النبالء" (.)162
واليت سات الس ــم لالمام احلسن عليه السالم هي جـ ـع ــدة بنت قيم بن االمع ــث من بـ ـن ــي كـ ـن ــدة وهي من قبائل
جند املعروفة ،وكان ذلك ابمر مبام ـر من معاوية ابن ايب سفيان ،كما يرويها اب ـو نع ـي ـم يف"احللية" ( ،)163وابن االع ـثم
يف" الفـ ـ ـ ــتوح" ( ،)164والـ ـ ـ ــز ـ ـ ـ ــشري يف" ربيـ ـ ـ ــع االب ـ ـ ـ ـرار" ( ،)165والعالمة ابن عومل ابحنان يف" ج ـ ـ ـ ـواهـ ـ ـ ــر ،ريخ
االحـاـاف" (.)166
ولنناــل صورة واحــدة ملا كان عليه آل بيت رسول هللا(صلى هللا عليهم ا عني) من البالء واالذى ،الذي ساقــوه آل
أُمية ومركائهم من قبائل جند اليهم ،عن لسان ابقر علوم االولني واالخرين ،فاـ ـ ــد روي عن موالان أيب جعفر حممـ ـ ــد بن
علي الباقر عليهما السالم أنّه قال لبعض أصحابه " ا فالن ،ما لاينا من ظلم قري ــف إيّــاان وت ــظاهرهم ع ــلينا ،وما لاي
ميعتنا وحمبّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان من الناس!!! إن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله قبض وقد أخرب أ ّان أوىل الناس ابلناس ،فتماألت علينا
وحجـ ـت ــنا ،مث ت ــداول ــتها قري ــف واحداً بعد واحد
قريف حىت أخرجت األمر عن معدنه ،واحتجت على األنصار حبـ ـ ّا ــنا ّ
حىت رجعت إلينا ،فـ ـنـ ـكـ ـث ــت بيعتنا ونصبت احلرب لنا ،ومل يزل صاحب األمر يف صعوم وكـ ـئ ــوم حىت قُـ ـت ــل (سالم هللا
عليه) ...مث مل نَ ْـزل أهـل البيت نـستـذل ونستـضام ،ونـاـصى ونـمتهـن ويـرم ،وناـتل وخناف ،وال أمن على ممائنا ومماء
أولـي ـائـنا ،ووجـد الكاذب ـون اجلاح ـدون لك ـذهبم وجح ـومهم موضعا يتا ّـربون به إىل أوليائهم ،وقضاة السوء وأعمال السوء
يف كل بلدة ويـحـ ّدثـوهم ابألحاميث املوضوعة
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املكذوبة ،ورووا عنا ما مل ناله وما مل نفعله ،ليـ ـبـ ـغّــضوان إىل الناس ،وكان عظم ذلك وكربه قمن معاوية بعد موت احلسن
عليه السالم  -ف ـا ـت ـلت ميع ـتنا يف كل بلدة وقطع ـت األيدي واألرجل على الظنّة ،من ذكر حببّنا واالناطاع إلينا سجن
وهنب ماله وهدم ماره .مث مل يزل البالء يشتد ويزمام إىل قمان عبيد هللا بن قام(لعنه هللا) ،قات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احلسني عليه السالم
(.)167
عماله بعد عام
وروي عن احلافظ أبو احلس ـ ـ ــن املدائب يف كتابه" األحداث" باوله كتب معاوية نس ـ ـ ــخة واحدة إىل ّ
اجملاعة أن برئت الذمة ممّن روى ميئا من فضل أيب تراب وأهل بيته ،وأك ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــروا يف فضائل عثمان ومناقـ ـ ـ ـ ــبه .فاامت
كل ك ـورة وع ـلى كل م ـن ـب ـر ي ـلع ـنون ع ـلي ـاً وي ـب ـرءون منه ،وي ـا ـع ـون فيه ويف أهل بيته عليهم السالم ،وكان أم ّد
اخلطباء يف ّ
الناس بالءاً حينئذ أهل الكوفة لكثرة من هبا من م ـ ـ ــيعة علي عليه الس ـ ـ ــالم ،فاس ـ ـ ــتعمل عليها قام بن مسية وض ـ ـ ـ ّـم إليه
كل حجـر ومدر ،وأخافهم وقـطع األيدي واألرجل ،ومسل العـيون وصلـبهم على
البصرة ،وكان يـتّـبع الشيعة فاتلهم شت ّ
ومرمهم عن العراق ،ف ـ ـلـ ــم يبـ ــق هبا معروف منهم .وأكثروا يف نشر فضائل عثمان ومناقبه ،ملا
جـ ــذوع النخـ ــل ،وطرمهم ّ
كل
كان يبعثه إليهم معاوية من ال ّ
ص ـالت والكســاء واجلبّات والاطائع ،ويفيضــه يف العرب منهم واملواح ،فكثر ذلك يف ّ
عمال معاوية ،وال يروي
مزور من الناس إالّ ص ــار عامال من ّ
مص ــر ،وتنافس ـ ـوا يف املناقل والدنيا ،فليم جييء أحد خبرب ّ
وقربه ،وم ّفعه ،فلبثوا بذلك حينا (.)168
يف عثمان فضيلة أو منابة إالّ كتب امسهّ ،
عماله كتاابً يُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطالب فيه برتوي الفضـ ــائل للشـ ــيخني ولو قوراً وكذابً ،كما يروي ذلك السـ ــيد
مث كتب معاوية اىل ّ
امليالين يف كتابه" نفحات االقهار يف خالصـ ــة عباات االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار" ( ،)169والعالمة السـ ــيد حممد بن عمر العلوي يف
كتابه" النصــائ الكافية" ( ،)170وابن ايب احلديد املعتزح يف مــرح هن البالغة ( )171باوله إن احلديث يف عثمان
قد كـثـر وفـشا يف كل مصر ويف
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األولني ،وال يرتكوا خربا
كل وجه وانحية ،فإذا جاءكم كتايب هذا فامعوا النّاس إىل الرواية يف فض ــائل الص ــحابة واخللفاء ّ
إح وأق ّـر لعيب ،وأمحض حلجة
يرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب إالّ وأتوين مبناقض له يف الصحابة ،فإ ّن هذا ّ
أحب ّ
أيب تراب ولشيعته ،وأمد عليهم من مناقب عثمان وفضله.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأت كتبه على الناس ،فرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حاياة هلا ،وج ّد الناس يف رواية ما
جيري هذا اجملرى ،حىت أمــاروا بذكر ذلك على املنابر ،والاي إىل معلّمي الكتاتيب ،فعلّموا صــبياهنم وغلماهنم من ذلك
الكثري الواس ـ ـ ــع ،حىت رووه وتعلّموه كما يتعلّمون الارآن ( ،)172وحىت علّموه بناهتم ونس ـ ـ ــاءهم وخدمهم وحش ـ ـ ــمهم،
فلبثوا بذلك ما ماء هللا.
عب عليّا وأهل بيته،
مثّ كتب إىل ّ
عماله نسـ ـ ــخة واحدة إىل يع البلدان ( )173انظروا من قامت عليه البيّنة أنّه ّ
فاحموه من الديوان وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــاطوا عطاءه ورققه ،ومن ّاهتمتموه مبواالة هيالء الاوم فن ّكلوا به واهدموا ماره .فلم يكن البالء
أمــد وال أكثر منه ابلعراق ،وال ســيّما ابلكوفة ،حىت أ ّن الرجل من مــيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلاي إليه
سره وؤاف من خاممه ومملوكه ،وال ع ّدث حىت اخذ عليه األميان الغ ـل ـي ـظة ليتمكـن عليه.وكم هم أولئك الذين ضحوا
ّ
ومفنوا احياء شت االرمل ،او ُوضعوا بني اجلدار ،كاخلثعمي وغريه (.)174
حبياهتم من اجل الواليةُ ،
فلم يزل األمر كذلك حىت مات احلسن بن علي عليهما السالم ،فاقمام البالء والفتنة ،فلم يبق أحد من هذا الابيل
حىت أن عبد امللك بن قريب ج ـ ــد االصمعي ،وق ـ ــة للحـ ـ ـج ـ ــاج ،فصاح به
إالّ خائة على ممه أو طريد يف األرملّ .
فسمـوين عـليا وإنّـي فـاـيـر ابئـم وأان إىل صلة األمـري حمتـاج .فـتـضاحك له احلجاج وقال
أيّها األمري إن أهلي عـاـوين ّ
توسلت به قـد ولّـيـناك موضع كـذا (.)175
للطة ما ّ
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وقد روى احمل ــدث ابن ع ــرفة املعروف بـ ـنـ ـفـ ـط ــويه يف ،رؤه ،حسب ما ذكره الذهو" سري اعالم النبالء" ما يناسب
هذا اخلرب وقال إن أكثر األحاميث املوضــوعة يف فضــائل الصــحابة افتعلت يف أام بب أميّة ،تاراب إليهم مبا يظنّون أهنم
يرغمون به أنة بب هامم (.)176
لاد اس ــتعمل معاوية س ــياس ــية التجويع ورفع االس ــعار عمداً واالض ــهام الس ــياس ــي واالجتماعي واالقتص ــامي لتوليد
اجملاعة ،وسار يزيد على هن معاوية ،لستذالل املسلمني وحرمان اهل املدن املهمة كالكوفة واملدينة املنورة ومكة املكرمة
من الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت واهلبات ( .)177وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن معاوية للجباية احكاماً جائرة يهدف من خالهلا افراغ الناس من ممتلكاهتم
(.)178
كز االنكليز  -من بعده ،على س ــياس ــة ّفرق تس ــد ،وأخلق الف لتحكم ( .)179والغريب ان
كز معاوية  -كما ر ّ
ور ّ
ملة الكفر واحدة ،وان اختلفت يف لغاهتا ومص ــاحلها وقماهنا ،ما مام االس ــتاذ الكبري عندهم هو الش ــيطان (الرجيم)...
لاد مسعنا ابلتسـ ـ ـ ـ ــفري منذ عهوم االحتالل (اخلالفة) العثمانية ضـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــيعة العراق العرب االصـ ـ ـ ـ ــيلني اىل ايران وغريها
( ،)180ومث تالها االحتالل الربيطاين للعراق ( ،)181ومث اجملرم عبد احملس ــن الس ــعدون يف حكومته العميلة (،)182
ـفر الشـ ــيعة الكوفيني االصـ ــليني ابناء
وانتهاءاً بصـ ــدام الشـ ــر ( ،)183لكن عجباً ان امر معاوية واليه قام بن ابيه ليُسـ ـ ّ
االرمل اىل ايران ،ليكس ـ ــر م ـ ــوكتهم ،فأجلى ( )50000طس ـ ــني الة منهم اىل خراس ـ ــان ،املااطعة الش ـ ــرقية من بالم
فارس لوحدها (.)184
هذا غ ـي ــض من ف ـي ــض ...وليم كل ما يُـع ــلم يُـا ــال ...ف ــما قرعت ــه السايف ــة ،واجت ـراه عثمان ،وم ــا ع ــملته عائشة،
وس ـ ــاقه معاوية ،كان حاضراً وف ـ ـ ّـع ـ ــاالً يف ي ـ ــوم احلسني عليه السالم .فا ّن احلضور االهم والت ـ ــشابك الشيطاين واالت ـ ــحام
املشـيوم بني اخلط االموي ،واخلط النـجـدي ،واخلـط
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الـخـارجي ،وهـم على اهـواء مـىت ،وقلوب متفرقة ،لكنهم انـدجمـوا سـوية ليخلاوا أرذل وأجنم مراما عرفته البشرية.
رمات الناكثني والااســطني واملارقني يف خلق كارثة كربالء املادســة ( ،)185وخلات
ومــهامة للتاريخ فاد ســا ت ّ
بيئة فاسدة تنمو فيها كل معصية وُتوت عندها كل حسنة ...واجتمعت ارامهتـ ـ ـ ــم ليسجـ ـ ـ ــلوا يف التاريخ ،اكبـ ـ ـ ــر جمـ ـ ـ ــزرة
انس ــان ــية ،تاشع ــر هلا االب ــدان ،وت ــنحب امام بشاعتها ومانئتها وقساوهتا ،هامات كل ج ــباب ــرة االرمل وط ـواغ ـي ـت ــها .اهنا
حبق قمـة العصيان البشري ،والتصـدي الشـيطـانـي الطام ثـورة احلـق اليت قـامها االمام احلسني بن فاطمة عليهما السالم
ضد االيراف والشذوم يف بنية وقـيـامة األمة االسالمية .بل لريفضوا كل ما هـو طهـر وطاهر ،وتـاوى وصالح ،وهـدايـة
ومسـو ،وعـز وصـفاء.
ان هذا التالحم ظهر جلّ ـي ـاً يف اجتماع قيامات اخلوارج مع قيامات اخلط االم ــوي واخلط النجدي يف الكوفة ،لتهيئة
االرضية الالقمة لامع رجاالت الشيع ـ ــة وحماصرهتا ومطارمهتا وسجنها وقـ ـ ـت ـ ــلها يف عم ـ ــوم العـ ـ ـراق ،ابالضافة اىل ممارسة
االرهاب ضــد جمموع اجملتمع الشــيعي يف الكوفة واغالقها ُتاما عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اية حركة للخروج او الدخول اليها ( ،)186مع
بداية حركة مسلم ابن عايل عليه السالم م ـ ـ ـ ــرورا مباتل احلسني عليه السالم .وانتهاءاً ب ـ ـ ـ ــضرب الشيعة ومالحاة رموقها
والتعسـ ـ ـ ــة معهم ومنعهم حىت من البكاء واقامة العزاء ومنعهم من ذكر مصـ ـ ـ ــائب آل البيت عليهم السـ ـ ـ ــالم ،وأخذت
ابعاماً اخطر وممارسات أمـد بعد ماتل احلسني عليه السالم (.)187
لا ـد كانت واقع ـة عاموراء عُ ـص ـارة واضح ـة لكل ق ـي ـم الف ـسام واالف ـسام والشااء على طول ،ريخ االنسانية ،منذ ما
ق ـرأان من ق ــومي ع ــام وه ــوم ،اىل اصحاب االيكة وق ــوم لوط ،اىل ج ــدي ــم وطس ــم ،مث اىل مثالب وحركات اع ـراب جن ــد
وقبائلهـا من تـمـيـم وحـنـيـفـة وغـطفان وهـواقن وامجـع
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وكـ ــندة ،حىت نصل اىل االمعـ ــياء واوالم االمعـ ــياء ،والطل ـ ـاـ ــاء واوالم الطل ـ ـاـ ــاء ،واللص ـ ـاـ ــاء واوالم اللصـ ــااء من قريف
وغريها.
ل ـا ــد وث ــب ال ــشر ك ـل ــه ام ــام اخلي ــر كل ــه ،وص ــاح ــت ائم ــة الك ـف ــر والن ـف ــاق ال ــثارات الشي ــطان ،وص ــاح جب ـرئ ـي ــل عليه
السالم ومن ورائـه ملكـوت السماء واالرمل الثـارات احلسني عليه السالم.
ان ي ــوم كربالء نسـ ـخ ــة مت ــطورة ج ــداً لي ــوم االحـ ـزاب ،على كاف ــة االصع ــدة واألُط ــر ،وه ــي ب ــحق ُتث ــل ماـ ـول ــة برق
االميـان كلـه اىل الكـفـر كله (.)188
وسوف ياول ان نعطي بعض املساحة هلذا الواقعة االليمة ونكشة بعض اجلوانب اخلـ ـف ــية م ــن حي ــاة قـ ـت ــلة االمام
احلسني عليه السالم ،وحـ ـ ـا ـ ــائ ـ ــق اصوهلم الابلية ،ومعامن قبائلهم االعرابية ،وأنساب ذواهتم الشريرة ،لنصل اىل مع ـ ــرف ـ ــة
واقعيـة وصامقـة ألنتماءات ومساقط رؤوس قامة وافرام جيوش معـسكـر يزيد بن معاوية وعبيد هللا بن قام.
والبد من ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمل مراسة  -واحلالة هذه  -بكل انصاف وُتعن ومقة بعيداعن مبهات وإلااءات اخلط االموي -
اخلارجي  -النجدي ،الذي حاول تض ــليل وشرية الوقائع واحلاائق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ماتل االمام احلس ــني عليه الس ــالم .ولاد
اجام املرحوم العالمة الشــيخ مشم الدين يف كتابه ثورة احلســني عليه الســالم ،والعالمة الســيد امليالين يف كتابه" من هم
قتلة احلسني عليه السالم مي ـ ـعـ ــة الكـ ــوفـ ــة"؟! ،والعشرات من البحوث الايمة االخرى ،يف فض هذه االكذوبة اليت ال
تـاـل خباثـة ومانءة وفـسـااً ،من مـرار افعال وجرائم الاوم ضد ميعة آل البيت عليهم السالم (.)189
لنأخذ مـاـاطع ثالثة متـفـاوتة من حيث الزمـان ،لكنها متطاباـة من حيث اجلـوهر
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فاملاـطـع االول كما يصفه لنا الطربي يف" ،رؤـه" ( ،)190وابن كثري يف" البداية والنهاية" ( ،)191حيث ناـرأ ...
ملا خرج عمر بن سعد ابلناس لاتال احلسني عليه السالم ،واجتمعت بكربالء ،كان على ربع أهـ ــل املدينة يـ ــومـ ــئذ عبد
هللا بن قهري بن ُس ــلي ــم األقمي ،وعلى ربع قبيلة أس ــد عب ــد الرمحن بن أيب سربة اجلع ــفي ،وعلى ربع قبيلة ربـ ـي ــعة وكـ ـن ــدة
ق ـ ـيـ ــم بن اإلم ـ ـعـ ــث بـ ــن ق ـ ـيـ ــم ،وعلى ربع قبيلة ُتيم احلصني بن نري ،وعلى رأس قبيلة دان احلر بن يزيد الراحي،
وكــان على ميمنــة اجليف عمرو بن احلجــاج من قبيلــة تيم الرابب ،وعلى امليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مشر بن ذي اجلوش من قبيلــة كلــب
الضبابية ،وعلى اخليل عـ ـ ـ ـ ـ ــزرة بن قيم من قبيلة جبلي ،وعلى الرجالة مبث بن ربعي من قبيلة ُتيم ،واعطى الراية ملواله
مريد بن ااس من قبيلة أمجع ،ف ــشهد ه ــيالء كلهم مـ ـاـ ـت ــل احلسني عليه السالم ،إالّ احلر بن يـ ـزي ــد ،ف ــان ــه ع ــدل اىل
احلسني ،وقُـتل معه عليهم السالم.
والعبارة توحي اىل َّ
أن يع من ينتمي إىل هذه العشائر ق ـ ــد ساهم بكل قـ ـ ـواه يف حرب احلسني عليه السالم .وهذه
الابائل ه ــي جندية اىل النخ ــاع ،بل اهنم من اهم واكرب قبائل جند ...وال شتاج  -ايها الاارح الكرب  -س ــوى النظر اىل
اخلرائط الرمسية اليت ذكـرانها يف احلاياـة الثانية ،لتتعـرف على امساء تلك الابائل ومث مناطق سكـناها.
اما املاطع الثاين ،فيك ــون من الفصل االخري من واقعة الطة ال ــفج ــيع ــة ،والذي ي ـب ـت ــدأ بع ــد ق ــطع ال ــرؤوس الطاه ــرة،
وارساهلا اىل اللعـني عبيدهللا بن قام ،فامليرخون وأرابب السيـر جيـمعون على ذكر هذا الفصل مبا يلي فلما قتل احلسني
بن علي عليهما السالم جيء بـ ــرؤوس من قُـ ــتل معه من اهل بيته وميعته وانصاره اىل ع ـ ـب ـ ـيـ ــدهللا بن قام ،كما ذكـ ــرها
الـدينـوري يف كتابه" االخبار الطـوال" ( ،)192والطبـري يف" ،رؤـه" ،والعيب يف" عمدة الااري يف
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مرح البخاري ،وابن طاووس يف" اللهوف يف قتلى الطفوف" ( ،)193ومعـهما اغـلـب املـيرخيـن ،حيـث قالـوا
* فجاءت هـواقن أبثـنتـي وعشرين رأسا وصاحبهم مشر بن ذي اجلومن.
* وجاءت تـمـيـم بسبعة عشرا رأسا وصاحبها احلصني بن نري.
* وجاءت كـنـدة بثالث عشرة رأسا وصاحبهم قيم بن االمعـت.
* وجاءت ثـاـيـة أبثب عشر راساً مع الوليد بن عمرو.
* وجاءت أسـد بستة رؤؤس وصاحبها هالل االعور.
* وسائر اجليف ابثب عشرة رأساً.
ف ــمن اي ــن جاءت هذه الابائل؟! ،وم ــا ه ــو أصوهلا وفصوهلا؟! ،إرجع اىل اخل ــارطة رق ــم  2و  ،3لتـ ـع ــلم بنفسك اين
تسكـن هذه الابائـل من مناطق جنـد املمسوخة ...اهنم ابلعـدة والعـدم واالصل والفـصل هم اعـراب جنـد وقبائلهـا .جاءوا
اىل العراق ،خالل العاـدين املاضيني.
اما املاطع الثالث فاد أثرت حركة االمام الس ـ ــجام وعمته قينب الكربى وعموم االسـ ـ ـراء عليهم الس ـ ــالم على أهل
الكوفة وافاقتهم من سباهتم الااتل وغـ ـف ــلتهم امللعونة ،فحدثت رمات فعل قوية كامت ان أتخذ بعبيد هللا ابن قام (ابن
ابيــه) وحكومتــه ،ومن تلــك االحــداث ،هي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخــة عبــد هللا بن عفية األقمي ( ،)194باولــه ابن مرجــانــة! إن
الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ،ومن استعملك وأبوه ،ا عدو هللا! اتاتلون أوالم النبيني وتتكلمون هبذا الكالم على
منابر املس ــلمني؟! فغض ــب ابن قام وقال من هذا املتكلم؟ فاال أان املتكلم ا عدو هللا! أتاتل الذرية الطاهرة اليت قد
أذهب هللا عنها الرجم ،وتزعم أنك على مين اإلس ـ ــالم .واغو ه! أين أوالم املهاجرين واألنص ـ ــار ،لينتامون منك ومن
طاغيتك ،اللعني بن اللعني على لسان حممد رسول رب العاملني .فاقمام غضب
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علي به ،فتبامرت اجلالوقة من كل انحية ليأخذوه ،فاامت األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف من بب
ابن قام حىت انتفخت أوماجه ،وقال ّ
عمه ،فخلص ـ ــوه من أيدي اجلالوقة ،وأخرجوه من ابب املس ـ ــجد ،وانطلاوا به إىل منزله .فاال ابن قام إذهبوا إىل هذا
األعمى ،أعمى األقم ،أعمى هللا قلبه كما أعمى عينيه ،فإتوين به.
فانطلاوا إليه ،فلما بلغ ذلك األقم إجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن وهتامة ليمنعوا صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبهم .وبلغ ذلك ابن
قام ،فجمع قبائل مضــر وربيعة وضــمهم إىل حممد بن األمــعث ،وأمرهم باتال الاوم .!!!...والسـيال الصــعب هو من
هم قبائل مضر وربيعة ،أليسوا هم ُتيم ،هواقن ،أمجع ،أس ـ ـ ــد ،ثاـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،غطفان ،وكندة ،وأليم هوالء من نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد،
وشديداً نـجـد ال سـواها (.)195
ان االمثلة الثالث االنفة الذكر ما هي إالّ ناذج بسيطة وعفوية للشهامة ابن الكوفة وامصار العراق اصبحت جندية
ابمتياق ،شمل معامل تلك الدار الفاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بكل اطيافها وميوهلا واهوائها .وان الذين خططوا ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركوا ونفذوا جرمية
كربالء املادسة ،هم من الغرابء على ارمل العراق واهل العراق.
حىت اض ـ ـ ــطر س ـ ـ ــعيد بن العاص واح الكوفة ،ان يكتب اىل عثمان س ـ ـ ــنة ( )30للهجرة املباركة ،ويش ـ ـ ــكو له حال
اجملتمع الكويف واناالب املواقين البشرية فيه ،باوله إن اهل الكوفة قد إضطرب أمرهم ،وغُـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــب أهل الشرف منهم،
والبيو،ت الساباة والادمة ،والغالب على تلك البالم روامف مفـ ـ ـ ـ ــت ،واعراب حلات ( .)196وياول الدكتور يوسة
خلية يف كتابه" حياة الشـ ـ ــعر يف الكوفة" غلب على الكوفة طبائع احلياة اجلاهلية مبا هاجر اليها من الابائل النجدية
واالعرابية ( .)197ويضــية الدكتور مــوقي ضــية يف كتابه" التطور والتجديد يف الشــعر االموي" ان النعرات الابلية
واالصطفافات العشائرية ظهرت
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بشكل واض جداً يف اجملتمع الكويف ،مع بداات احلكم االموي للعراق (.)198
ويس ـ ـ ــتنت املير اليعاويب يف كتابه" البلدان" ،اىل ان التغيري احلاص ـ ـ ــل يف اجملتمع الكويف ،أمى اىل غياب اهل البالم
واصحاب االرمل ،وايسار الثاافة احمللية ،فاصب اهل الكوفة ،أخالط من الناس ( .)199وياول ابن سعد يف كتابه"
الطباات الكربى" ان نزوح الابائل النجدية اىل الكوفة ،اظهرت الروح الابلية واجلاهلية ،بصــورة ،مة ،وبلغ االحســاس
ابلروح الابليـة والتعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب هلـا مرجـة عـاليـة جـداً ،ومن هنـا غلـب على احليـاة فيهـا طـابع احليـاة اجلـاهليـة ،وكـان النـاس
يتعاملون فيما بينهم على اساس الابيلة وقوهتا وقوانينها ( .)200انظر اىل اخلرائط التالية  14و  15و.16
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خارطة رقم ( 14و )15متثل املناطق اليت تتوزع فيها القبائل النجدية املهاجرة إىل الكوفة
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اخلارطة رقم ( :)16للمخطط القبلي للكوفه كما تصوره الدكتور اجلنايب طبقا لرواايت التاريخ.
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لاد هاجر اىل الكوفة كل من أرام املال واحلياة ابعتبارها املركز الرئيسي للمعسكر (العريب) االسالمي ،فمنها تتدفق
اجليوش االســالمية صــوب الفتوحات ،كما تتدفق اليها الغنائم واالموال والســباا من كل صــوب وحدب ( ،)201حىت
اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت الكوفة اممية قد امتزجت فيها عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تلفة يف لغاهتا ،ومتباينة يف طباعها وتااليدها ،فكان فيها العريب
واالعرايب والفارسي والنبطي ،اىل جانب العبيد واالسراء ،فأمست مدينة مستهجنة ومل تعد عربية خالصة (.)202
لاد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوطنت الكوفة قبائل اليمن العربية كمذح واالقم ومحري و دان والنخع ،واختارت اجلانب الش ـ ـ ـ ـ ـ ـرقي من
املس ـ ـ ـ ــجد االعظم ( ،)203واس ـ ـ ـ ــتوطنت قبائل االعراب النجدية من ُتيم وبب بكر وبب اس ـ ـ ـ ــد وغطفان وحمارب ونري
وثاية وتغلب وضبيعة ،واختارت اجلانب االيسر من املسجد االعظم (.)204
وبناءاً على ما تادم فاد سـ ــامت الروح الابلية االعرابية يف الكوفة ،وكان لكل قبيلة مس ـ ــجدها اخلاص هبا ،وماربهتا
اخلاصة ،كما مسيت موارعها وسككها ابمساء قبائلها وكانت النزاعات الابلية واجلاهلية على قدم وساق (.)205
وجي هبم عنوة يو الكوفة والبص ـ ــرة
هذا ابالض ـ ــافة اىل فلول اجليوش اليت انكس ـ ــرت امام املد (العريب) االس ـ ــالميْ ،
وتوابعهمــا ،واجنــذبوا يو الابــائــل النجــديــة كتميم وغطفــان واليت مل أتنم ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكون واالمــان واحليــاة املــدنيــة ،باــدر مـا
تتعطف للاتل والغزو والنهب والســلب والســو ( ،)206انهيك عن عرب االنباط الذين يســتخدمون اللغة الدرامية يف
كتاابهتم ،وكانوا يستوطنون بالم العرب الصخرية (.)207
ويكـتب الطربي يف ،رؤـه ( ،)208انه سـكـنـت الكوفة اعراب جند ممن ينـت ـمون اىل قـبيـلة تـمـيـم وعليها مبث بن
ربعي .وينســب لبعض امليرخني اىل ان وع اعراب ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواقن يف الكوفه قد لاوق اام عبيدهللا بن قام اكثر من نصــة
اجملتمع الكويف ،وكان هيالء ميـتـهـنمون التجارة
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وعتكرون حرف الص ــناعة ( .)209وهكذا يض ــية املير الثافي الكويف ،امساء قبائل جندية اخرى ،انتالت لتعيف يف
العراق وخص ــوص ــا الكوفة ( .)210اما الياقوت احلموي فياول يف كتابه" معجم البلدان" ،واالص ــفهاين يف " االغاين"،
والفريوق آابمي يف" الااموس" ان قبيلة اسد ،كانت حاضرة يف الكوفة ،ومغلت احليز الكبري يف عداء آل البيت عليهم
الس ـ ـ ـ ــالم ،وخاص ـ ـ ـ ــة يف واقعة كربالء( ،)211وينظر املير الطربي ،من جانب آخر ،فياول لاد لعبت قبيلة ُتيم أمواراً
مهينة ضد احلسني واصحابه عليهم السالم (.)212
ان هذا هذا التغيري يف مواقيني الاوى ،لصاحل أعـ ـ ـراب نـ ـ ـج ـ ــد ،مل يكن ابملصامفة ،بل هي سياسة مدروسة أعتمدت
عليها اركان اخلالفة ،ضد العراق واهله ،مما عـ ـ ــرف ـ ـ ـوا منه (الع ـ ـ ـراق) عدم انصياعه وقبوله ابلواقع اجلديد احلاصل يف مركز
اخلالفة االسالمية بعد رحيل النو االعظم (صلى هللا عليه وآله) ،وهذه السياسة امللعـ ــونة ،يُـ ـع ـ ـمـ ــل به االن يف كثري من
حمافظات العراق ،لتفريغها من الوجوم الش ـ ـ ـ ــيعي ،او اض ـ ـ ـ ــعاف وجومه ،بش ـ ـ ـ ــكل يتمكن فيه التكفرييون او الااعدة من
شايق اهدافهم املشيمة .وهو ما يُـسمى اليوم وابملصطل احلديث بـ" التغـيـيـر الدميوغرايف" للمنطاة.
لنرجع اىل صــلب املوضــوع ،وناول ان احلضــور االعرايب لابائل جند ،رافاه حضــور املواح الذين ســيق هبم اىل املدائن
فالبص ــرة مث اىل الكوفة ،وهم الذين أُس ــروا يف حروب املس ــلمني مع البالم املتاطة هلم اابن الفتوحات االس ــالمية (العربية
االوىل) ،كما ياول احمل ـ ـ ــدث ال ـ ـ ــذهو يف كتابه" ،ريخ االسالم" ( ،)213وقد مكل هوالء جيشآ حب ـ ـ ــد ذاته بلغ كيانه
( ،)20000عشـ ـ ـ ـرين الة مااتل وقد اس ـ ـ ــتفام منهم قام ابن ابيه ومن مث عبيدهللا بن (قام) ض ـ ـ ــد الش ـ ـ ــيعة من اهاح
الكوفة وحواض ــرها وقد اجاموا مهنة االرهاب واالس ــتذالل ،وكانوا من ام ــرس وأم ــر طباات اجملتمع الكويف ،وكان على
رأسهم (ابن الزان) احلصني بن نري التميمي النجدي ،وهو قائد الشرطة البن

224

قام ،كما أورمه البالذري يف كتابه "انساب االمراف" ( ،)214والـدينـوري يف كتابه" االخبار الطوال" (.)215
حىت ع ّد الباحث الدكتور هامم جعيط يف كتابه" نشأة املدينة العربية االسالمية ،الكوفة" ،اكثر من ثالثني مسجداً
ُتثل كل واحد منها امساء واماكن لابائل جند واجلزيرة العربية يف الكوفة ،بل يتعدى ذلك اىل بعض االفرام ،كمس ـ ـ ـ ـ ـ ــجد
م ــبث بن ربعي التميمي واالم ــعث بن قيم الكندي وغري ا ( ،)216و ا من املس ــاجد اخلمس ــة يف الكوفة اليت هنى
االمام علي عليه السالم من الصالة فيهن (.)217
ويضـ ـ ـ ـ ــية الدكتور جعيط قائالً ان اجلباانت اليت اختطتها الابائل االعرابية على اسـ ـ ـ ـ ــاس الابيلة وهيمنتها وقدراهتا
العسـ ـ ــكرية واملالية ،حىت بلغت احدى عشـ ـ ــرة جبّانة ،ظهر يف اغلبها العنصـ ـ ــر واالصـ ـ ــل النجدي ( ،)218وقد ُمسيت
الشوارع والسكك أبمساء ساكنيها ( ،)219وبلغ روح العداوة البدوية والتعصبات اجلاهلية بني ساكب الكوفة وتنافسها
يف احراق النص ــر على االخرى ،ذروهتا العالية ( ،)220وطبعا هذه احلالة اهلمجية احليوانية تكون مرتعاً مناس ــباً ملن يريد
ان عكم على اصول البغي والظلم والكفر والفسام ،كامثال معاوية ووالته ،وكزام بن مسية او عبيد هللا بن مرجانة ،فاد
استغلوا هذه االصطفافات البغيضة املنحرفة جلبهتهم الغري مرعية ضد علي وآله عليهم السالم وميعتهم االبرار .فضربوا
الابائل بعضــها ببعض ،وياحروا قبائل ابخرى ( ،)221الطام اص ـوات احلق اليت خرجت من حناجر حجر بن عدي
وميثم التمار ومسلم بن عايل وهاين بن عروة وعبد هللا عفية وغريهم (رضوان هللا تعاىل عليهم) (.)222
ويلتفت املسـتشـرق املسـيو ماسـينيون ،اىل هذه الظاهرة اخلطرية يف تركيبة سـاكب الكوفة انذاك ،فياول كانت هنالك
عناصر مديدة البداوة من سكان اخليام وبيوت الشعر واصحاب االبل من بب مرام التميمي وأسد وبكر وعبد
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الايم الذين جاؤا من (هجر) جند ،وعلى الطرف االخر كانت هنالك عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر متحضـ ـ ـ ـ ـ ــرة من العربية اجلنوبية الذين
نزحوا من حضرموت واليمن (.)223
وبناءأ على ما تادم ،فالكوفة مل تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خالصـ ــة لعلي وآل علي عليهم السـ ــالم ،وال لشـ ــيعتهم (رض ـ ـوان هللا تعاىل
عليهم) بل ان املعاملة السكانية قد انالبت راسا على عاب ،خالل العادين املاضيني ،وان الكثري من سكـ ـ ـ ـ ـ ــنة الكوفة
كانوا قد جاءوا اىل العراق وسك ـنوا امصارها يف قمان الفتوحات العربية اام حكم اخللفاء الثالث ،أو جاءوا مع ج ـي ـف
االمام علي عليه السالم او بع ــده ،وسك ــنوا الك ــوف ــة والبصرة وغريه ــما ،واصبحت هلم ال ـي ــد الع ــلي ــا على م ــن س ـواه ــم من
اهـل امـصار العـراق ،فمثالً نـاـرأ يف التـاريـخ ( ،)224وجـوم حي كبري كان يسكن فيه االالف من اجلـيوش اليت اعـتـزلـت
او رفـضت املشاركة يف جـيف علي عليه السالم يف حرب اجلمل ،وأسـمه" حـي النـاطـعـيـن" ابلبصرة ،فاـد كان عـثـمانـي
اهل ـ ـ ـ ــوى .ويف الكوفة كانت هنالك عشرات االلوف من اهاح البالم اجملاورة ج ـ ـ ـ ـ ْـي هبم كـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـواح وأسـ ـ ـ ـ ـراء ،استفامت
(اخلـالفـة) االمـويـة منهم ضد اهـل العراق وامـصاره ،الذين والـوا علياً وآلـه عليهم السالم.
ويذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرالعالمة مشم الدين يف كتابه ثـ ـ ـ ـ ـ ــورة احلسني عليه السالم ،أن كـ ـ ـ ـ ـ ــثرياً من اجملتمع الكويف مل يكن عربياً ،وقد
مبامى وحىت عامات اجملتمع الكوفـي احملافظ ،وج ّـريوهم لتاـاليـد وتصرفـات
أسـتـفام النظـام االمـوي من هوالء ليافوا ضد
ْ
بعيدة كل البُـعـد عن الدين واالخالق ،وقـد مسـوهم بـ " حبمر الـديـلم" ( ،)225وكانـوا يف تاـسـيم الكـوفة مع عبـد قيـم
ـسـبع الذي مع بب قيـم رغـم اهنم ليسـوا عُـرابً بل اعراب ومواح (.)226
يف ال ُ
اما اجليف الذي جاء من الكوفة لاتال االمام عليه السالم يف كربالء املادسة ،فاهنا كانت قنبلة الـ ـ ـ ـ ـ ــخدع والـ ـ ـ ـ ـ ــبدع
والتمويه من العيار الثايل جداً ،وقالوا  -قوراً  -ان إعـ ـ ـ ــدام هذا اجليف ابلعـ ـ ـ ــدة والعـ ـ ـ ــدم انا يكون للخروج اىل الـ ـ ـ ــري
لـاـتـال الديلم ،واحلاياـة ،اهنا مل تكن االّ إكـذوبـة اموية وخدعة خارجية وخبث
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ن ـج ــدي ( ،)227لتغطية الواقع حىت ال ينك ــشة امرها للناس ،ويديعاً هلم حىت جيت ــمعوا وقد أُن ـت ـخ ـبوا وأُن ـت ـا ـوا بصورة
خاصة .واُب ــع ـ َـد رجاالت الشيعة وعناصره ــا املا ــات ـل ــة من هذا اجليف وأبم ــر خاص من ي ـزي ــد ،وكان ــت احلا ــيا ــة ان ه ــذا
اجلي ــف أُع ـ لد ل ــما ــات ــلة االمام احلسني عليه السالم .ي ــذك ــرها اب ــن ع ـب ــد ال ـب ــر يف كتابه" االستيعاب" ( ،)228والدي ـن ــوري
يف" كتابه االخبار الطـ ـ ـوال" ( ،)229وابن االعثم يف كتابه" الفت ـ ــوح" ( ،)230واحملدث اهلروي يف كتابه" بغية الطلب"
( ،)231وابن عساكـر يف" ،ريخ مدينة ممشـق" ( ،)232والطـبـري يف ،رؤـه (.)233
لاـ ـ ـ ــد كان يف جيف عمر بن (سعد) وهو االمري على اخليل اليت اخرجها ابن قام اىل قتال االمام عليه السالم وهم
من اقوام نـجـد ،الذين ذكرانهم آنفاً ،وذ لم النو صلّى هللا عليه وآله هلم ،وهم يسكنون مرق املدينة ،كما ذكـره ابـن عـبـد
الـبـر يف كتابه" االسـتـيـعـاب" ( ،)234والبخاري ومسلم يف" صحيحيهما" (.)235
اما اذا شدثنا عن قامة اجليف االموي  -اخلارجي  -النج ـ ــدي ،ورس ـ ــمنا خطاً بيانياً لرم ـ ــوق الذين جاءوا ملواجـ ـ ـه ـ ــة
تلك الدعوة االصالحية اليت قامها االمام احلسني عليه السالم ،واالصرار يف قـ ـ ـت ـ ــاله(سالم هللا عليه) ،فسوف تـ ـ ـت ـ ــفجر
املفاجئات وتضطرب املعامالت السياسية واالجتماعية ،وتنج ـ ـ ـلـ ـ ــي حاـ ـ ــائـ ـ ــق وارقـ ـ ــام ـ ـ ـاً حاولت جبهة النفاق والك ـ ـ ـفـ ـ ــر
إخف ـ ــاءها ع ـ ــن املسلمني ،وه ـ ــي بذلك تفض وتـُ ـ ـكـ ـ ـ ّذب كل ما إمع ـ ــوه ونشروه وروه ،الخفاء الوق ـ ــائ ـ ــع وقلب املواقين
وطـمم احلاائق ،فـلـاـد كان قامة ورموق جيف ابن سعد من ُتـيم واحلـُمـم وكـندة وثـاـيـة وهـواقن وتـيـم الـرابب وتـغـلب
وهم من اعراب الشمال واجلنوب ملنطاة جند املنكوسة .انظر اىل اخلارطة رقم ( 2و .)3
تطالعنا رواات امليرخني والنسابة حول تشكيلة قامة عساك ــر عـ ـم ــر بن سع ــد ،الذين خرجوا من الكوفة ونواحيها،
انهيك عن اجليوش اليت قدمت رأسـاً من الشام وجند ،فسوف نـاـة على العجـالة امـام االمساء التـاليـة مع
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ذكر بعض النااط املهمة يف حياهتم ،وقد تواترت الرواات فـ ــي صفـ ــة ان ـ ـهـ ــم امع ـ ـيـ ــاء اوالم قىن وح ـ ـرام ،وكما ت ـ ـواتـ ــرت
الزارات املعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرة لالمام احلسني عليه السالم انه ق ـ ــتي ـ ــل اوالم االمعياء ( ،)236فدعوان على عجالة من االمر ،مع
شفظ مــديد لشــيون االمب والعفة ،وااللتزام ابلنزاهة واحملايدة يف حبث احلاائق املســتااة من بطون امهات كتب التاريخ
والسري والتفسري.
الاارى ما اختصـ ـ ـ ـرانه وهذبناه مبا جامت به هذه الكتب الايمة ،ومن ارام املزيد فعليه ابملص ـ ـ ــامر اليت
فاليك عزيزي
ْ
نذكرها شت كل فارة ،وهذه الكتب متوفرة يف كل بالم االسـ ـ ـ ـ ــالم فضـ ـ ـ ـ ــال عن العربية منها ،والن كاتبيها هم من ابناء
العامة حصراً.
 - 1يزيد بن (معاوية) األموي  -النجدي (خليفة املسلمني)
يُنسـ ــب يزيد اىل معاوية بن (ايب سـ ــفيان) على ظاهر االمر ،اما حني البحث عن سـ ــرية ومنهاج عائلة ايب سـ ــفيان،
تتفجر حاائق عجيبة وغريبة ...فدعوان نكتش ــة بعض جوانب نس ــب وس ــرية اابء وامهات يزيد ،وهدفنا االول هو ان
نتعرف اىل اابءه الواقعيني ،وكية تولدت نطة هوالء الاوم .وعليه فس ـ ـ ـ ـ ــوف انخذ اوالً ابطراف يزيد مما مرج ذكره يف
االنساب ،مث الوصول اىل معرفة احلاائق التارؤية اليت حاول االمويون اخفاءها .وال يهمنا يف هذا البحث الواسع سوى
معرفة مدى ارتباط هوالء اخللفاء ابعراب جند وقبائلها ،واليت هي مدار حبثنا يف هذا الكتاب.
فجدة يـ ـزي ــد هي هند بنت ع ــتبة بن ربيعة (ام معاوية) كانت من العواهر املعلمات(اي ذات علم) ،وهي أمه ــر من
ان تُـع ـ ّـرف ،وكان احب الرجال اليها السومان ،ومع ذلك فاهنا كانت ال ت ــرم كل من وف ــد عليه ــا ،كما جاء على لسان
العالمة احملمومي يف كتابه" ،ريخ مع ـ ــاوي ـ ــة" ( ،)237والدكتور امحد قكي يف كتابه" ه ـ ــرة رس ـ ــائل الع ـ ــرب" (،)238
وابن الطاـطاـا يف
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كتابه" الفخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري" ( .)239وقد أورم ابن حجر العسـ ـاالين يف كتابه" فت الباري" ( ،)240وابن عس ــاكر يف ،رؤه
( ،)241ان هند كانت عند الفاكه بن املغرية املخزومي طرمها اىل اهلها لرؤيته رجاالً ؤرجوا من بيتها الذي كانت فيه
واهتمها بكثرة الزان ،فتزوجها ابو ســفيان وهي حامل مبعاوية الذي ولد على فرامــه لثالث امــهر ( .)242ومعاوية هذا
يعزى اىل اربعة امخاص ،كما ياول الز شري يف كتابه" ربيع األبرار" ( ،)243والشوكاين يف كتابه" فت الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر"
( ،)244وابن أيب احلديد يف" مرح هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ( ،)245وهشام بن حممد الكلو يف كتابه" مثالب العرب"
( ،)246وهم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافر بن ايب عمرو بن اميه بن عبد مشم ،وعمارة بن الوليد بن املغرية املخزومي ،والعباس ،واخرياً
الص ـ ــباح احلبش ـ ــي موىل مغ ٍّن لعمارة بن الوليد ،كان يراوم هند مرات كثرية ،وكان من اهل جند من قبيلة هواقن له ال
وحسـ ــن يف السـ ــومان ،فجاءت مبعاوية أمـ ــبه الناس به ُحسـ ــناً ،على عكم أيب سـ ــفيان الذي يدعي معاوية أنه ابنه...
فهو مميم قصري أخ ـف ــف الع ـي ـن ـي ــن ( ،)247فكل من رأى معاوية ،امبهه صباحاً أو مسافراً ،وذكره به!!! .وق ــد اورمن ــا
لـ ــرفـ ــع الشب ـ ـهـ ــة لدى بعض الا ـ ـراء الكرام ،بعض عشرات من الـ ــرواة وامليرخني واملفس ـ ـريـ ــن والباحثني ،نـ ــذكرها يف قسم
املصامر ،فراجـع (.)248
ونتطرق اىل عتبة بن ايب سفيان اخو معاوية (عم يزيد) ،حيث يذكر ارابب السري والتاريخ انه يُـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــسب اىل مسافر
بن ايب ع ـ ـ ــدي االم ـ ـ ــوي ،او صباح احلبشي االجري ،كما ورم يف كتاب" ،ريخ مدينة ممشق" البن ع ـ ـ ــساك ـ ـ ــر(،)249
والز شــري يف" ربيع االبرار" ( .)250وياول ســبط ابن اجلوقي يف" تذكرة اخلواص" ان ااب ســفيان وابنه عتبة من أمــد
الزانة يف االسالم وقبله ( ،)251وكذلك ف ــلهند قصةً مشاهبة يف مولومها الثالث وهي ابنتها أم احلكم ،ومل ن ـت ـت ــبع أمرها
رمءاً للتلوث يف مساقط الرذيلة! ( ،)252ومل تغب هند من ذكر عائشة ،حيث وصفتها ابلعاهرة (.)*252
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اما محام ــة فهي ج ــدة مع ــاوي ــة ،كانت قاني ــة صاحبة راي ــة تُـ ـا ــيم يف" ذي اجمل ــاري " وهي منطا ــة قراعـ ـي ــة ذات م ــاء
وامجار تع ــوم لابي ــلة ه ــذي ــل النج ــدي ــة كما ياول االصمعي ،ت ــر،مه اع ـراب جن ــد ،حسب قول ايب اسحاق الث ـا ـف ــي يف
كتابه" ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات" ( ،)253وابن عبد احلق البغدامي يف كتابه " م ـ ـ ـراصـ ـ ــد االطـ ـ ــالع" ( ،)254والبالذري يف كتابه "
انساب االمراف" (.)255
وابملناســبة فان بب امية ليس ـوا من صــلب قريف ( ،)256وذلك ان امية بن عبد الشــمم ،مل يكن من صــلب عبد
مشم بن عبد مناف ،وانا هو عبد من الروم ،وامه جارية يهومية ومغنية وقانية ،عشــاها عبد مشم فأمعى الزواج منها،
وتبىن ابنها وأمساه (أمية) ( ،)257حينما كان يف لارة له عند الروم ،مث اس ـ ـ ــتخلفه عبد مشم وقوجه من بنات العرب،
فنُس ـ ــب اليه ،فبنوا امية ليسـ ـ ـوا من ص ـ ــلب قريف وانا هم ملحاون هبم ،على عامة العرب يف اجلاهلية اذا كان الحدهم
عبداً ،وارام ان يُنسبه اىل نفسه ويلحاه بنسبه ،اعتاه وقوجه كرمية من العرب ،ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــلحـ ـ ـ ـ ــق بنسبه .وكان هذا من سنن
اجلاهلية ،)258(.وم ــأن أمية يف هذا ،م ــأن الزبري بن الع ـوام يف انت ــساب ــه اىل خ ــويل ــد ،حيث كان عبداً خلويلد ،أع ـت ـا ــه
وت ـب ــناه ،فه ــو اذن ليم من ق ـري ــف ( ،)259وتصديق ذلك جواب امري امليمنني عليه السالم ملعاوية ملا كتب اليه " انا
ين وانتم من بب عبد مناف" ،فكتب عليه الســالم اليه يف جوابه " واما قولك ين بنو عبد مناف ليم لبعضــنا فضــل
على بعض ،فكذلك ين ...لكن ليم املهاجر كالطليق ،وال الصري كاللصيق ...وهي امارة واضحة ابلصاق اصول
معاوية بن ايب سفيان بع ـ ـ ـبـ ـ ــد مناف ،كما يورمها ابن هشام يف كتابه" افرتاق العرب" ( ،)260والشيخ حممد عبدة يف"
مـرح هن البالغـة" ( ،)261وابـن ابـي احلديـد يف" مرح هن البالغة" ( ،)262والبهائي يف كتابه" الكامل" (.)263
اما ام يزيد فهي ميسون من نصارى اعراب جن ــد ،وابوها ميخ قبيلة كلب ،وكان يسمى جب ــدل (ج ــندة) بن اني ــة
الكلو من بب كلـب
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الضبابية ( ،)264وهم ممن سكنوا مشال جند وكانت ماعرة ومغنية ،كث ـي ــرة الغ ــلمة ال ت ـا ــنع بعشرة فح ــول ،وكان البيها
عبد أســوم أمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ســفاح (ســلوم) بن حارث التيمي (من قبيلة تيم الرابب) ،وقد قىن مبيســون وهي بنت فحملت منه
( ،)265مث ُمحلت اىل معاوية فوجدها ثيباً ( ،)266وجاءت بيزيد على فرامه واُلـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــق به .ومل تانع ميسون مبعاوية
ومن حوله ،فخاصــمته حىت ،ركها معاوية خصــامآ ،وأرســلها اىل أهلها يف جند ،ويزيد معها ،فرتىب على النص ـرانية ،عند
قبيلة امه النص ـرانية ،منذ نعومة أظفاره ( ،)267واما هي فكانت تتالب بني االحضــان ،مث راجعها معاويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعد فرتة
ووساطة .كما ورم يف كتاب" مـجـالـم امليمنني لـلبهامح" (.)268
وال ؤتلة الن ـس ــاب ــة وامل ــير البالذري مع غريه ،يف كتابه" انس ــاب االم ـراف" ،ابن ي ـزي ــد ه ــو من ع ـب ـد مملوك اسوم
كان (عبداً) عند ب ـ ـ ـجـ ـ ــدل الكـ ـ ــو ،واقع ابنته (ميسون) من حرام ( ،)269وكان مريراً نصرانياً ( .)270والكل يعرف
عن معاوية بن سفيان انه كان ماطوع النسل أب ـت ـراً ،كما ذك ـره الدكتور قكي مشاسة يف كتابه" خلفاء بب امية" (،)271
ليم له ول ـد او بنت من صلبه ،وأما ما ذك ـرت بعض كتب السري انه قُـطع نسله بسبب حامثة االغتيال اليت تعرمل هلا
على ايــدي اخلوارج ،مــا هي اال إكــذوبــة امويــة ،ومــا اكثرهــا .أعــاذ هللا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني من هــذا النوع الاــذر من النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
واحلسب!!! ولنعم ما قال العالمة عبد الرقاق ميخ البخاري امل ــوث ــق ،فذك ــر رجل معاوية واب ــوه عنده ،فاال ال تـ ـاـ ـ ّذر
جملسنا بـذكـر ُولْـد أبـي سفـيـان!!! (.)272
اما حال يزيد بن معاوية ،فلم ن ـج ــد ا اعاً من ارابب التفسري واحلديث والسري وأه ــل التاريخ والسياسة واالجتماع،
كما ورم يف ذمه ولعنه والتربي منه ومن افعاله ،فاد فاق ابلس ــبق على من قبله من ابيه وجده ،واتعب من بعده كمروان
وهشـ ـ ــام واحلجاج .فاد كان كافرا ،فاسـ ـ ــاا ،فاجرا ،الهياً ،مـ ـ ــاابً عابثاً ،مغرماً ابلصـ ـ ــيد ،ومـ ـ ــرب اخلمر ،وتربية الفهوم
والاروم والكالب ،وكان فظآ
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غليظآ يتناول املسكر ويفعل املنكر كما يصفه اليعاويب ،واملسعومي ،وابن ق ـ ـ ــتي ـ ـ ــبة ،وابن االعثم ،واجلاحظ ،وابن عمام
احلنبلي ،وابن خلدون ،وغريهم ابملئات من امليرخني (.)273
وياول العالمة الشوكاين يف كتابه" نيل االوطـ ــار" ( ،)274وهو ممن يتبارى الوهـ ــابيـ ــون بعلمه وفهمه فياول ان يزيد
كان ابغ سكرياً هاتك حلرم الشريعة املطهرة ،قاتـل احلسني عليه السالم لعنه هللا واابه.
ووصــفه املســعومي يف كتابه" مروج الذهب" ( )275قائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ ان ســرية يزيد امــد ســرية من فرعون ،بل كان فرعون
اعدل منه يف رعيته وانص ــة منه خلاص ــته وعامته .وهذا عبدهللا بن حنظلة (غس ــيل املالئكة) قال فوهللا ما خرجنا من
عند يزيد ،حىت خفنا ان نرمى ابحلجارة من الس ــماء ،انه رجل ينك امهات االوالم والبنات واالخوات ويش ــرب اخلمر
ويدع الصالة ويفعل املنكر (.)276
فيزيد هذا ،ابوه (على الظاهر) معاويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ممن لعنه رس ــول هللا صـ ـلّى هللا عليه وآله وعمه يزيد ابن ايب س ــفيان وعمه
االخر عتبة ابن ايب ســفيان ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمته محامة بنت ايب ســفيان املوعومة يف الاران الكرب" بنار ذات هلب" ،وجدته هند
ذات العلم املش ــهورة ابلزان ،واخرياً وليم آخراً جده ابو س ــفيان س ــيد النفاق ،وهم ممن وص ــفهم الاران الكرب ابلش ــجرة
امللعونة ،وإبهنم من ائمة الكفر ،ويبغضـ ـ ــون هللا ورس ـ ـ ـوله واهل البيت عليهم السـ ـ ــالم .فكل هذه السـ ـ ــلسـ ـ ــلة االموية -
النجدية اخلبيثة قد جاءت بـيـزيـد ،وما امراك ما يـزيـد.)277( ...
 -2مروان بن(احلكم) ،االموي  -النجدي (خليفة املسلمني)
فلنتعرف إذن على بعض جوانب مخصيته الالئاة خلالفـ ـ ـ ـ ـ ــة
كان مروان من اخللفاء البارقين يف مولة آل أُم ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــةّ ،
املسلمني فأم مروان هي آمنة بنت علامة بن صفوان وكانت من البغاا .كما يذكرها البالذري يف كتاب" ل
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من انساب االمراف" ( .)278وهي جدة عبد امللك بن مروان (اخلليفة الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للمسلمني) ،والذي كان بدوره من
اوالم ال ـزان ،كما ياول ابن سعد يف " طبااته الكربى" ( ،)279وهذا مروان ذاته الذي أتوا به بعد والمته اىل رسول هللا
صلّى هللا عليه وآله ليدعو له ،فاال ابعدوه عب هذا الوقغ ابن الوقغ امللعون ابن امللعون (.)280
وها هي عائشـ ــة تاول ملروان ابن احلكم ...لعن هللا آابك وانت يف صـ ــلبه فأنت بعض من لعنه هللا ،مث قالت مسعت
النو صلّى هللا عليه وآله ياول ألبيك وجدك أنكم الشجرة امللعونة يف الارآن ،كما ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره السيوطي يف" الدر املنثور"
(.)281
امـ ـ ـ ـ ــا الزرقاء وهي بنت وهب قوجة أيب العاص بن ابيه ،جدة مروان (اي ام احلكم بن ايب العاص) ،وكانت من اقل
البغاا أجرة وتـُلـاب ابلـزرقـاء لشـدة سـوامهـا املائل للزرقة ،ويعرف بنوها بـبب الزرقاء (.)282
وقد اص ـ ـ ـ ــدر رس ـ ـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله امراً بطرم احلكم بن العاص وابنه مروان من املدينة املنورة اىل الطائة
( ،)283فـ ـ ــارتبطـ ـ ــا بوجهاء وروساء اعراب جند ،وكسر عثمان بن عفان قرار الطرم وألغى ذلك احلكم ،بينما رفض ابو
بكر وعمر الغاءه ،حس ـ ـ ـ ــب قول البالذري يف كتابه" ل من انس ـ ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ـراف" ( ،)284بل وجعله من خاص ـ ـ ـ ــته
واتـخـذه كاتـبـاً له وواله بيت املال ،وقوجه ابنته ،فكان المـر والناهـي يف مار اخلـالفـة ،كما ياول الراقي يف كتابه" اجلـرح
والتعـديل" ( ،)285وابن حبيب البغدامي يف كتابه" احملـبـر" ( ،)286وابن العمام احلنبلي يف كتابه" م ـذرات الذه ـب"
( .)287وللع ــلم ف ــان مروان اب ــن احل ـك ــم ه ــو اب ــن ع ــم عثمان بن ع ـف ــان ( .)288وكانت تصرفاته وجمونه وفسامه اح ــد
اسباب نامة املسلميـن على عثمان وقـتله.
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خرج بعد ماتل عثمان مع عائشه اىل البصرة ،وافسد يف حرب اجلمل ،وقتل طلحة غـ ـ ــيلـ ـ ــة ( ،)289ومهد بعدها
صفني مع معاوية .وكان فاسا ـاً ،فاج ـراً ،منافا ـاً كما وصف ــه ابن حجر العساالين يف كتابه" االصابة يف ُتييز الصحابة"
( ،)290وهو ابن قان كما يص ــفه ابن س ــعد يف طبااته ( ،)291وقد نس ــبه احملمومي يف كتابه" ،ريخ معاوية" اىل قبيلة
احلي عندهم ،فأولدها ُم ـ ـري بن مغرية بن معاذ من بب عُصـ ــية ،لكن امه (آمنة
عُصـ ــية النجدية ،الن امه كانت مغنية ّ
بنت علامة) ،نسبته اىل احلكم بن العاص لكثرة ماله وتعلاها به (.)292
وكانت هناية حياته ،ابن ق ـ ــتلت ـ ــه إحدى قوجاته وتُسمى (أم خال ـ ــد) ،وهي احدى قوجات يـ ـ ـزيد بن معاوية من قبل
( ،)293بعـد ما وصفه ـا بـ" رطبة االس ـت" ،كما ذكـر الاصة كاملة ابن االثي ـر يف" ،رؤ ـه" ( ،)294والذهو يف" سري
اعالم النبالء" ( ،)295والزركلي يف" االعالم" (.)296
 - 3عمرو بن(العاص) االموي  -النجدي
ام عمرو بن العاص تُـعـرف ابلنابغـة وهي سلمى بنت حرملـة ،وكانت َأمـة لرجل من عـنـزة فسبُـيت ،فأمرتاها عبدهللا
بن جذعان التميمي مبكة ،امت ـ ـ ـهـ ـ ــرت ابل ـ ـ ـزنـ ـ ــا والبغـ ـ ــاء ( ،)297بل كانت من امهر البغايـ ـ ــا يف مكة املكـ ـ ــرمة انذاك،
وارخصه ـ ــن أج ـ ــرة ،كما جاء يف" رومل املناظر" الب ـ ــن مح ـ ــنة ( ،)298و" بالغ ـ ــات النساء" البن طيف ـ ــور (،)299
فخاف بن جذعان على ك ـرامته ومسع ــته ،فأع ــتاها من املال الذي ك ــسبته من احلرام .ف ــوقع عليها اكثر من طسة رجال
ذكرهم ارابب السري والتاريخ ،وبعض اولئك من اعراب جند يف طهر واحد فولدت عمرواً ،فامعاه كل من اب ـ ـ ــي هل ـ ـ ــب،
وامي ـ ــة بن خل ـ ــة ،وهش ـ ــام بن املغ ـ ــرية ،واب ـ ــو سفيان ،والعاص بن وائ ـ ــل اىل نفسه ،فحكمت امه فيه فاالت ،هو من
العاص بن وائل وذلك الن العاص كان ينفق عليها كثريا ،هذا ما جاء يف" العاد الفريد" البن عبد رب ــه ( ،)300ومثله
يف" مروج
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الذهب" للمسـ ـ ـ ــعومي ( ،)301ويف" السـ ـ ـ ــرية احللبية" للحلو الشـ ـ ـ ــافعي ( ،)302وكذلك عند البيهاي يف" احملاسـ ـ ـ ــن
واملساوح" ( ،)303واجلاحظ يف" احملاسن واالضدام" (.)304
أما ما يدع ــم احلاياة ،فهو ان اابه كان اهلش ــام بن مغ ــرية الثافي وه ــو من قبيل ــة ثـ ـاـ ـي ــة النجدي ــة ،الن العاص بن
وائـل هـو االبـتـر ،بصري الاران الكرب ،واليت ذكـرتـه سورة الكـوثـر الشريفـة " ان مانئـك هـو االبـتـر" االيـة  ،3كما جاء
يف تفسري الطربي ( ،)305وتفسري الراقي ( ،)306وكتاب" بالغ ـ ــات النس ـ ــاء" الب ـ ــن ط ـ ــيف ـ ــور ( ،)307ويف" ربـ ـ ـي ـ ــع
االن ــام" لل ــز ـش ــري ( ،)308و" هت ــذي ــب الك ــمال" للم ــزي ( ،)309ويف" ت ــاريخ مدينة ممشق" للحاف ــظ ابن ع ــساك ــر
( ،)310وغريهم ابلعشرات.
وام ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــدة عمرو بن (الع ـ ـ ـ ـ ــاص) ،فكانت من اقل البغاا أجرة وتلاب ابلزرقاء لشدة سوامها .كما ج ـ ـ ـ ـ ــاء يف "
الطباات الكربى" البن سعد (.)311
وهذا عمرو بن العاص يـُ ـع ــيّ ــر مروان بن احلك ــم ابمه ،فـ ـي ــرم عليه مروان ل ــيُـ ـع ــيّ ــره ابمه"املرطوبة االس ــت" كما ورم يف
كتاب "انساب االمراف" للبالذري ( ،)312فهنيـأً للخالفـة االموية هبـذه االنـساب النجـدية الشريفة.
 - 4عبيدهللا بن ابيه (قام) ...وقام ابن ابيه
يسمى عبيدهللا بن (قام) ابسم امه" مرجان ـ ــة بنت نوف " ،وكانت جارية بغي يهومية ،كما ياول املير ابن كـ ـ ـث ـ ــري
يف" البدايه والنهاية" ( ،)277عند عبد الرمحن بن حسـ ـ ــان بن بت ،وكان يراومها أحد أالم ـ ـ ـرار وعشـ ـ ــاها كثرياً ،هو
جهينـ ـ ـ ـ ـ ــة بن بكر املري من بب كندة من قبائل جند ،فأضطر عبدالرمحن بن حسان ،بعد ان ظهر عليها آ ر احلمل اىل
بيعها ،خوفا من الفضيحة ملا امتهرت به من الزان والفسوق ،وقـ ـ ـ ـ ــد كانت حاملةً أببـ ـ ـ ـ ــني ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ،فأمرتاها قام بن ابيه،
وخاصم عاماها جهينة وقتله ،فولدت عنده عبدين ا (عبّام وعبيد هللا)
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ابنا مرجانة ،كما ياول الطربي يف ،رؤـ ـ ـ ـ ــه ( ،)278والطربسـ ـ ـ ـ ــي يف كتابه " اعالم الورى أبعـ ـ ـ ـ ــالم اهلـ ـ ـ ـ ــدى" (،)279
ـب الزنيمني ،فاصــب عبّام واح ســجســتان قمن خالفة معاوية ( ،)316وعبيد هللا
فنســبهما قام اليه .ومارت الدنيا ومـ ّ
واح معاوية على البصرة (.)317
ابب الزان اليه ،فاد كانت امه ،وامسها مسية بنت املعطل النوبية
وال عجب يف قام أن ي ّدعي ما ليم له ...ويض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ّ
النجدية ،من البغاا ذوات االعالم ،تـ ـ ـت ـ ــظاهر ابلزان ج ـ ــهاراً هناراً ،حسب قول صالح الدين الصفدي يف كتابه " الوايف
ابلوفيات" ( ،)318وابو حممد اليافعي يف" مرآة اجلنان" ( ،)319وكانت عند احلارث بن كل ـ ــدة ،ويراومه ـ ــا كثرياً عبيد
ابن ايب سرح ،عبد بب عالج من قبيلة ث ـ ـا ـ ـيـ ــة (وهي من قبائل اعراب جند) ،فاولدها قاماً من سفاح ،كما ياول ابن
حجر العساالين يف كتابه" االصابة يف ُتييز الصحابة"(.)320
ومل ت ـ ــروق احلالة أليب سفيان ،وهو ممن يراوم كثرياً ،ام قام (مسية بنت املعطل) أيضاً ،فامعى انه هو من وضع قام
يف رحم امه ،وانه يـ ـري ــد هذا املولوم ل ــنفسه ،كما يصة ه ــذه املشاه ــد املستهجنة ،ابن عبد الب ــر يف كتابه" االستيعاب"
( ،)321وابن عساكـر يف" ،ريـخ مدينة ممشـق" (.)322
ومل يتخلة معاوية عن وصـ ـ ـ ــية ابيه ،ليكون قاماً (أ ) له يف الدين والدنيا ،فاسـ ـ ـ ــتدعى قاماً عنده اىل الشـ ـ ـ ــام اام
خالفته ،وأم ــهد من ص ــحابة الس ــوء عش ــرة ام ــخاص ،على ص ــحة ُمدعى ايب س ــفيان ابنه كان يراوم مسية بنت املعطل
كراراً ،فأولدها قاماً ابلزان ،فاصـ ــب اخاه ( ،)323ضـ ــارابً عرمل احلائط قول النو ص ـ ـلّى هللا عليه وآله " الولد للفراش
وللعاهر احلجر" (.)324
وهكذا تك ــون قصة اوالم الع ـواه ــر ،من امباه معاوية بن هند ،ويزيد بن ميسون ،وعمرو بن سلمى ،وقام بن مسية،
وعبيدهللا بن مرجانة ،وعمر بن
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محنة .فاالوالم أمعياء ...واالمهات عواهر ...واالابء قانة ،وكلهم حبمد هللا تعاىل ،من جند املنكوسة وقبائلها املشيمة.
أما مورم الشاهد عندان االن هو عبيد هللا (ابن قام) ،فاد اصب معروفاً ان يُكىن بـ ـ ـ ـ ـ (الدعي بن الدعي) .وكانت
عائشة تسمي قاماً ابن أمه ،كما اورمه ابن سعد يف"طبااته الكربى" ( ،)325واملسعومي يف"مروج الذهب"(،)326
وابن عساك ـ ـ ـ ـ ــر يف" التهذيب" ( ،)327واحملدث الذهو يف" سري اعالم النبالء" ( ،)328والطربي يف ،رؤه (،)329
واليعاويب يف ،رؤه ( ،)330وابن االثري يف" الكامل يف التاريخ " ( ،)331وابن االث ـ ـ ـيـ ـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــزري يف" أسـ ـ ــد الغابة"
(.)332
أص ـ ـ ـ ــب عبيد هللا (ابن قام) واليا على البص ـ ـ ـ ــرة اام خالفة معاوية ،مث ض ـ ـ ـ ــم يزيد (ابن معاوية) حني خالفته ،والية
الكوفة اليه ،وارسله الطام حـركة االمام احلسني وانصاره عليهم السالم .فكان هو الذي أمر ،بطلب من يزيد ،يف قـتـل
ورمل صدره وسو عياله عليهم السالم (.)333
احلسني ّ
وصة احلسن البصري كما جاء يف" سري اعالم النبالء" للحافظ الذهـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ( ،)334قاماً ابنه كان غالماً سفيهاً
سفك الدماء سفكاً مديداً ،وقال االعمف كان ابن قام مملوءاً م ـ ـراً ونغ ـ ـالً ( .)335وقد ل ـ ـرأ يف نكث ثناا ايب عبد
هللا احلسني عليه السالم مبخصرته ،كما ياول ابن ايب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــاصم يف " االحام واملثاين" ( ،)336وابن العدب يف" بغية
الطلب يف ،ريخ حلب" ( ،)337وامحد بن حنبل يف" فضائل الصحابة" (.)338
وعمالً ابالية الكرمية" والزانية ال ينكحكها إالّ قان أو مشـ ـ ـ ـ ــرك" ،سورة النـ ـ ـ ـ ــور ،االية  ،3فاد كانت قوجة عبيدهللا،
هند بنت امساء بن خارجة( ،)339وهذا االخري هو احد اعمدة الكفر والنفاق النجدي يف الكوفة ،ومن رؤساء رئيم
قبيلة فزارة النجدية ،وصاحب املوباات والفجور ،وممن قاتل
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احلســني عليه الســالم ،كما قال الدينوري يف كتابه" االخبار الطوال" ،والبالذري يف كتابه" انســاب االمـراف" (،)340
فـالطيور على امكاهلا تـاـع.
 - 5عمر بن(سعد) بن ايب وقاص الزهري
ان سعد بن (ايب وقاص) كان يُــنسب اىل امه مون ابيه ،وقالت النسابة ان اب ــا سعد ،غري ما يُـع ـ ّـرف به ،هك ــذا ورم
يف" الطباات الكربى" البن سعد ( ،)341و" الكامل يف التاريخ" البـ ــن االث ـ ـيـ ــر ( ،)342فاد كان ُجـ ــبري بن حفـ ــف
من بب ع ـ ـ ــذرة (من قبائل جند) ،خدانً المه (أم سعد) ،محنة بنت ايب سفيان بن أمية ،وكانت مشهورة ابلزان ،كما ورم
يف كتاب " ،ريخ مدينة ممشــق" وكتاب" االصــابة يف ُتييز الصــحابة" البن عســاكر( .)343ومــهد بذلك قول معاوية
له حني قال سعد (ابن ايب وقاص) اان أحق بذلك االمر (اخلالفة) منك .فاال له معاوية اىب عليك ذلك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
عـذرة ،وضرط له .هكذا ننالها ابلنص (مع التحفظ عليه واالعـتـذار الشـديـد) ،من املير والنسابة املسعومي يف كتابه"
مروج الذهب" (.)344
اما عمـ ــر فهو ايضاً ليم البيه سعـ ــد ،بل االص كما رواه ابـ ــو قك ـ ـريـ ــا ال ـ ـنـ ــووي يف كتابه" هتذيب االمساء واللغات"
( ،)345ان اابه هو ع ـ ـ ـ ـ ــروة بن مه ـ ـ ـ ـ ــان بن حصن من بب حنيف ـ ـ ـ ـ ــة ،قبيلة مسيلمة الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّذاب ،من قبائل جند املشيمة
( .)346كان ي ـ ـراوم امـ ــه (ماوية بنت قيم من قبيلة كندة النجدية) ،ويعـ ــلم الناس بذلك ،ومل عـ ـ ّـرك س ـ ـعـ ــد سـ ــاك ـ ـن ـ ـاً.
ويصل الدور اىل جدة سعد بن ايب الوقاص (ام يل) ،وهي من (ذوات االعالم)، ،يت بيوت الناس وراء مهوة حرام،
وبضع مراهم من انر ...كما يرويه النسابة ابن السائب الكلو يف كتابه" مثالب العرب" (.)347
ورمل صدره وسو
وكان عمر بن (سعد) ،قائد جـيـف الكـفـر يف معركة كربالء ،وهو الذي أمـر باتل االمام احلسني ّ
عياله عليهم السالم ،كما قال ابن سعد
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يف" طبااته الكربى" ( ،)348وابـن االثـيـر يف" الكامل يف التاريخ" ( ،)349والطبـرسي يف" اعـالم الورى" (.)350
لنكتفي هبذا العدم أله ـ ـ ـ ـ ـ ــم عناوي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ورم ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ائمة املسلمني وخلفاء هللا تعاىل يف ارضه!!! على الطرياة االموية -
النجدية  -اخلارجية .اما باية قامة العسكر الذين ورمت امساؤهـم بصورة صرعـة يف معركة الطة ،فسوف نـاـتـصر على
البعض منهم ،ونذكر اصوهلم النجدية وامساء قبائلهم اليت ينتمون اليها ،مون الول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج يف تفاصيل سريهتم الذاتية ،واليت
تع ابلرذيلة والساوط واحلـرام واالجـرام.
ونكتفي بذكر احد عشرة نوذجاً من الاامة امليدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جليف ابن سعد ،على سبيل املثال ال احلصر ،وكلهم
مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكون يف ثالثة خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،يص حبثنا ،االول اهنم من قبائل جند امللعونة ،و نياً اوالم حرام وعهر ،و لثاً العداء
والبغض ابمتياق لل النو عليهم السالم .ولوال العفة يف الكتابة ،والرتفع عن مساقط االرجاس ،لذكران ما يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرق منه
اجل ـب ـي ـن ،وتـزمري منه الن ـفـوس ،وال حول وال قـوة اال ابهلل العلي العظيم.ومنذ الصغر كان السيال يتبامر اىل ذهب ،وهو
ملاذا يُنامى ابالنسان يوم الايامة ابسم امه مون ابيه ،وحينما أطلعت على هوالء الاوم ...عرفت بعض اجلواب .فلنرى
(مع االختصار) جوانب من حياة هوالء الاوم ،وهم كما يلي
 -1مشر بن(ذي اجلومن) الكـلـو الضبايب العامري
امسه مــرجيل ابن (االعور) وكنيته " ابو الســابغة" بن ذي اجلومــن بن عمرو بن صــعصــعة الضــبايب من بب كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلب
الضـ ـ ـ ــبابية من اعراب جند ،كما ياول احلافظ ابن حجر العسـ ـ ـ ــاالين يف كتابه" لسـ ـ ـ ــان امليزان" ( ،)351وابن ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزم
االن ـ ــدلس ـ ــي يف" هرة انساب العرب" ( ،)352وكانت العرب تستـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــة من االنتساب اىل هذه الابيلة ،وق ـ ــد قال
الشاعر فيهم
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لـ ــو ق ـ ـي ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـك ـ ـل ـ ـ ــب ا ابه ـ ـلـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

ال ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ــب م ـ ــن ل ـ ــيم ه ـ ـ ــذا ال ـ ــنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب

هذا ما ذكره ابو محزة االثري يف كتابه" اوض ـ البيان بشــرح حديث جند قرن الشــيطان" ( ،)353وابن عبد ربه يف"
العاد الفريد" ( ،)354وسبط ابن اجلوقي يف" تذكرة خواص االمة" ( ،)355وابن نا يف" ذوب الن ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار" (،)356
وص ــالح الدين الص ــفدي يف" الوايف ابلوفيات" ( .)357وقد ذكر بعض امليرخني انه كان يهوماً ،وأس ــم مشر من امساء
اليهوم يف اجلاهلية واالســالم ،وقد انمى عليه بعض اصــحاب االمام احلســني عليه الســالم يف يوم عامــوراء ،بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن
اليهومية) ،او ابن البوالة على عابيها (.)358
ســكن الكوفة مع اقوام من قبيلته الكلبية الضــبابية ،وكان رجال جمدوراً قبي املنظر وســي الســرية ،قاســياً فظاً غليظاً،
وهو احد قامة اجليف االموي ،مشهوراً ابنه ابن قن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( ،)359وقد ذكر امليرخون ان امه كانت فاحشة يهومية ،كثرية
الغلمة ،مديدة اهلوى ،شب الفتيان ( ،)360ويُن ـ ــسب مـ ـ ـم ـ ــر اىل عمه ،أخو ابيه ،وهو مرتاس بن عمرو بن صعصعة
الض ـ ــبايب من بب كلب النجدية ( ،)361كان يهوها ويراومها كثرياً .ويروى عن النس ـ ــابة ابن هش ـ ــام الس ـ ــائب الكلو،
قص ـ ـ ـ ــة اخرى إلم الش ـ ـ ـ ــمر ،وُتكينها رجالً من جبانة كندة (النجدية) ،لفرتة طويلة ،فجاءت ابلش ـ ـ ـ ــمر اللعني س ـ ـ ـ ــفاحاً
(.)362
والعائلة كما ذكران من بب كلب الضبابية من اخبم واجنم الاـ ـ ـب ـ ــائ ـ ــل النـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة .وهذه الابيلة النجدية غري قبيلة
الكالبية احلجاقية ( ،)363كما امعى ذلك مـمـر يوم عـاموراء ،قوراً وبـهـتاان.
وهو ممن كاتبوا االمام احلسني عليه السالم ،ووقة مع عبيدهللا بن قام ضد مسلم بن عايل عليه السالم (،)364
ووق ــة م ـواق ــة ضد احلسني واهل بيته وانصاره عليهم السالم ،وانف ــم عمر بن سعد يف طاعة عبي ــدهللا بن(قام) ،كما
ياول الطربي يف ،رؤه ( ،)365وكان سليط اللسان على االمام احلسني عليه السالم ومن أمـ ـ ـ ـ ـ ــد احملرضني على قتله،
وصاحب االقـتـراح حبـرق بـيـوت االمام احلسني عليه السالم.

240

وكان على رأس  4000مااتل ( ،)366على ميسـ ـ ــرة جيف ابن سـ ـ ــعد يف اهلجوم على معسـ ـ ــكر االمام عليه السـ ـ ــالم
(.)367
ومن لة جرائمه جلوسه على صدر احلسني عليه السالم الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاق رأسه الشرية ،وورم امسه يف قارة عاموراء
ملعوآن .وقد اوفده عبيدهللا بن قام مع السباا اىل يزيد ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأذاقهم الويالت واملصائب يف طريق الشامات .كما يرويها
الطربي يف ،رؤه ( ،)368وابن حبان يف" الثاات" ( ،)369وابن اخلياط يف" ،ريخ خليفة" (.)370
 -2مبث بن(ربعي) التميمي الريبوعي
يكب ابو عبد الادوس م ـ ـ ـ ـ ـ ــبث بن ربعي بن حص ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن عثيم بن ربيعة بن قيد بن راح من بب يربوع بن حنظلة
النجدية ،كما ياول البالذري يف" ل من انساب االمراف" ( ،)371وابن سعـد يف" طبااته الكربى" (.)372
وياول الطربي يف ،رؤه ( )373انه س ـ ـ ــكنت الكوفة من اعراب جند ممن ينتمون اىل بب يربوع وعليها م ـ ـ ــبث بن
ربعي .اما ،رؤه فاـد أرتد عن االسالم ( )374مع بداات حركة االرتدام ضد االسالم والوالية ،وكانت له فيما مضى
صلة بسجاح الزانية مدعية النبوة ،اابن الرمة النجدية ،وكان ميذهنا وصاحبها ،كما ياول العظيم اابمي يف كتابه" عـ ــون
املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوم" ( .)375مث ،ب على يدي اخلليفة االول ،وباي منافااً ،جيمع الداننري واالراض ـ ــي من عطاء اخللفاء ،حىت
صارت اخلالفة اىل االمام علي عليه السالم ،فلم يبايع االمام بل ابيع ضبـّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وقال ا متساوان عندي ( ،)376مث
كان مع اخلوارج واصب من قامهتا ،كما يير له ابن ح ـ ــزم االندلسي يف" هرة انساب العرب" ( .)377وأخرياً فه ـ ــو
ممن كاتب احلسني عليه السالم يدعوه للكوفة ،حسب قول البالذري يف" انساب االمراف" ( ،)378وابـن حجـر يف"
هتذيب التهذيب" ( .)379وقـد كان يف يوم عاموراء على الة مااتل من الـرجالـة يف جيف ابن
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سعد ،كما ياول الـدينوري يف" االخبار الطوال" ( ،)380والطربي يف ،رؤه (.)381
وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً فاد كان ابن قان ،منسوابً اىل سبعة كلهم من اعراب جند ،وامه لضوة بنت ماهر من بب حنيفة النجدية،
ص ـ ــاحبة ص ـ ــوت وغناء .اختارت ربعي من بينهم ،كما ورم يف كتاب" االكليل يف اخبار انس ـ ــاب العرب" ،للحارث بن
حمي الدين الفهري ( ،)382و" ،ريخ اخلالفة االموية" ،البو بكر عة التميمي ( .)383وقد كان مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبث متجاهراً
ابلفسق والعصيان ،مبغضاً الل النو صلّى هللا عليه وآله ،مديداً على الشيعة يف الكوفة.
 -3احلصني بن(نـمري) السكوين
احلصني هو ابو عبد الرمحن بن نري بن اسامة بن انئل بن لبيد بن جعث ـ ـ ـ ــنة بن احلارث ،ينتسب اىل قبيلة كندة ،من
اهم قبائل جند ،كما يير له ابن حزم االندلسي يف" هرة انساب العرب" (.)384
وابوه الذي س ــئل امري امليمنني عليه الس ــالم عن عدم م ــعر راس ــه حينما قال عليه الس ـالم س ــلوين قبل ان تفادوين
( .)385ياـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول النس ــابة الس ــماك االندلس ــي يف كتابه " االطباق البهية يف انس ــاب الربية" ( )386ان اابه طرم امه
واخـوته ملا علم من حاهلا يف الـزان ،ومـك يف طهارة مـولـد ابنائه.
كان احلص ـ ـ ــني من قامة االمويني ،يتابع معاوية ،واص ـ ـ ــب امرياً على جند محص ،كما ياول ابن عس ـ ـ ــاكر يف" ،ريخ
مدينة ممشق" ( ،)387وكان مبغضا لالمام علي عليه السالم ،مث ُتخضت سريرته ليكون مع اخلوارج (.)388
اصب احلصني صاحب الشرطة ،وسلطه عبيدهللا بن(قام) على مور أهل الكوفة الشيعة ،لبث اخلوف والـاـتـل فيهم
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم اخلزاعي (رض ـوان هللا تعاىل عليه)،
حىت اليكونوا مع مســلم بن عايل عليه الســالم ،وهو ممن قتل ســليمان بن ُ
وأخرياً صار من أمـد املعاندين للحسني عليه السالم ،وامليلّـبـني عليه ومااتليه،
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حس ـ ــب قول البالذري يف كتابه" انس ـ ــاب االمـ ـ ـراف" ( ،(389وكان على رأس  4000مااتل ،كما ياول الذهو يف"
سري اعالم النبالء" (.)390
وايض ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،من سـ ـ ـ ـ ـ ــوء عاقبة هذا اجملرم الكافر ،ان يكون من قامة جيف يزيد السـ ـ ـ ـ ـ ــتباحة املدينة املنورة ،حيث قتلوا
املسلمني فيها وافتضوا االبكار ،وهو الذي أم ــر بنصب املنجنيق على جبل ايب قُ ـب ــيم ورمى الكعبة ابلنار ملا شصن هبا
ابن الزبري يف املسجد احلرام ،حسب قول املسعومي يف" مروج الذه ـ ـ ـ ـ ــب" ( ،)391وابن عساك ـ ـ ـ ـ ــر يف" ،ريخ مدين ـ ـ ـ ـ ــة
ممشق" (.)392
 -4عمرو بن(احلجاج) الزبيدي
عمرو بن(احلجاج (بن سلمة بن يغوث الزبـيـدي من بـب تـيـم الـرابب من قبائـل نـجـد املعروفة ( .)393وارتد عمرو
مع قبيلته قب ـي ـد بنجـد إذ معـاهـم عـمرو ب ـن م ـع ـد ي ـكـرب (االمعث بن قيم) ( ،)394مث كان مع اخلوارج ضد االمام
عـ ـل ــي عليه السالم ( ،)395وهو ايضاً ممن مهد على الصحايب اجلليل حجر بن عدي عند معاوية وتسبب يف قـ ـت ــله،
وهـو الذي غدر هباين بن عروة عندما سجنه عبيد هللا بن(قام) ،حسب قول الطربي يف ،رؤـه (.)396
وكان من رؤس ــاء احلزب االموي يف الكوفة ،وهو ممن كاتب االمام احلس ــني عليه الس ــالم للادوم على الكوفة ،على
حسب رواية ال ــدي ـن ــوري يف " االخبار الطوال" ( ،)397مث خرج ملااتلة معسك ــر االميان ،وتوىل ميمنة جيف ابن سعد،
كما قال الطربي يف ،رؤه ( ،)398مث قام العسـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الحتالل الفرات ،واصــب مســيوالً حبفظ املشــرعة ملنع املاء عن
االمام واهله واصحابه عليهم السالم يوم عاموراء ،كما يسجلها ابن كـ ـ ـ ـ ــثيـ ـ ـ ـ ــر يف" البداية والنهاية" ( .)399وقد لعب
موراً متميزاً يف اهلجوم على معسكر احلسني عليه السالم ،واهتم االمام عليه السالم ابملروق عن الدين ،ووصة ي ـ ـ ـ ـزيـ ـ ـ ــد
ابالمام العامل ( ،)400وخاطب االمام احلسني عليه السالم باوله احسني ان هذا الفرات تـلغ فيه الكالب
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وتشرب منه احلمري واخلناقير ،وهللا الت ـ ـ ـ ـ ـ ــذوق منه ج ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة حىت تذوق احلميم يف انر جهنم ،حسب قول البالذري يف"
انساب االمراف" ( ،)401مث خرج مع الواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين مع السباا والضحاا اىل عبيد هللا بن (قام) يف الكوفة (.)402
وذكرت مصامر ،رؤية ان عمرو ابن قنـ ـ ــا ،وكان يتاجـ ـ ــر ابمـ ـ ــه وقوجتـ ـ ــه عند الراغبني هبـ ـ ــن ،حسب وصة اليافعي يف
كتابه" مـرآة اجلنـان" (.)403
 -5قيم ومـحـمد ابنا (االمعث) بن قيم
ان الايم ابن االمعث (معد يكرب) بن معاوية من بب كندة ( ،)404احدى فروع بب احلارث من قبائل جن ـ ـ ـ ـ ــد،
وهي تعيف بوامي الدواسـ ـ ــر يف قرية الفاو ،وسـ ـ ــط وجنوب جند ،كما ذكره احملاق حممد ابحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف " جواهر ،ريخ
االحااف" (.)405
ارت ـ ـ ـ ــد االمعث بعد وفاة النو صلّى هللا عليه وآله مع قومه ،وكان مديداً على املسلمني ،مث معى النبوة لنفسه ،ومث
،بع احلطم بن ضبيعة واصب جيمع االموال لنبـيـه (.)406
اتسـ ـ ــمت هذه العائلة يعب االمـ ـ ــعث وابناه حممد وقيم ،ببغض آل الرسـ ـ ــول عليهم السـ ـ ــالم وصـ ـ ــدرت منهم انواع
االذى وابلغـوا يف العـداء ألهـل البيت عليهم السالم وميعتهم االبرار ( .)407ثـم اخنـرطـت العائلـة يف صفوف اخلوارج،
وكان االمعث وولداه من كبارهـم ،مث كانت هلم يد مهمة ومور ابرق يف قتل موالان االمام علي عليه السالم (.)408
اما ابنته ُجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة فهي اليت س ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــت االمام احلسن عليه السالم أبيعاق من معاوية ،كما يا ـ ـ ــول الز شري يف" ربيع
االبرار" ( ،)409واملسعومي يف" مروج الذهب" ( ،)410وابن االعـثـم يف" الـفـتـوح" (.)411
واما ابناه حممد وقيم ،فاد ا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكا يف قتل سيدان مسلم ابن عايل عليه السالم .وكاان ممن كاتب االمام احلسني
عليه السالم للادوم اىل الكوفة ( .)412ومث عـدال اىل
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قتاله (صلوات هللا عليه) .وكان قيم بن االمعث على رب ــع ربـ ـيـ ـع ــة ب ــن ك ــندة (من قبائل جند) يف جيف عمر بن سعد
( ،)413وقد خاطب االمام احلسني عليه السالم يوم عاموراء باوله أال تنزل على حكم بب عمك ،فأهنم لن ي ـيذوك
وال ترى منه ــم اال م ــا ت ـح ــب ،فاال له احلسني عليه السالم انت اخ ــو اخيك ،اتريد ان تطل ـب ــك بنو هامم ابك ــثر من
مم مسلم ابن عـايل؟ ،ال وهللا ال اعطيهم بيدي اعطاء الذليل وال اقر هلم اقرار العبيد .هـذا ما يـرويه املير ابن كـثري يف
"البداية والنهاية" ( ،)414والطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــري يف ،رؤ ـ ـ ـ ــه ( ،)415وابن اجلوقي يف" املنتظم" ( ،)416مث استوىل على قطيفة
احلسني عليه السالم بعد قتله ،على قول الطربي يف ،رؤه (.)417
حجار ابن(أجبـر) البكـري
ّ -6
حجار ابن اجبر بن جبري (جاب ـ ــر) بن ع ـ ــايذ العج ـ ــلي النصراين ،من قبيلة ربيعة النجدية .وكان ابوه نصرانيآ مات يف
قمن االمام علي عليه السالم على امللـ ــة النصرانية ،هذا ما ذكره ابن حجر العساالين يف" االصابـ ــة يف ُتيـ ــيز الصحابة"
( ،)418وابن خلدون يف" ،رؤـ ـ ـ ـ ـ ــه" ( ،)419وابن جرير الطربي يف" ،ريخ االمم وامللوك" ( .)420ويصفه ابـ ـ ـ ـ ـ ــن نا
حجار كما ياول
احللي يف كتابه" ذوب النضــار" ،انه كان رجل فاســااً متجاهراً ابملعاصــي ( .)421وهو ابن قان ،وولد ّ
ابن الفطاح يف" كتاب البيو،ت" ،والوقير املغريب يف كتابه " االيناس بعلم االنس ــاب" ،على غري فراش ابيه ،وامه س ــلوى
بنت سلول من قبيلة تيم الرابب ،صاحبة علم يف العهر والزان ،وبيتها مركزاً للهو واجملون (.)422
وكان مع اخلوارج وقاتل ضمن قبيلته النجدية ،وعمل جاسوساً مـ ــزموجاً بني االمـ ــويـ ــني واخل ـ ـوارج ،كما ياول الطربي
يف ،رؤه ( ،)423مث سكن الكوفة بعد مهامة االمام علي عليه السالم ،واصب من اعمدة احلزب االموي يف الكوفة
( .)424كما انه مارس امواراً قـذرة يف ارهـاب الشيعة يف الكـوفة،
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ويــوية املخالفني للنظام االمــوي ،على ما ناله الديــنوري يف" االخبار الط ـوال" ( ،)425ثــم كان ضمن اجلــماعــة اليت
كاتبت االمام احلسني عليه السالم ،ليا ــدم اىل الك ــوفة ،كما ياول الطربي يف ،رؤ ــه ( ،)426مث خرج لاـ ـتـ ــاله (سالم
هللا عليه) ،وكان على راس  1000مااتل (.)427
7ـ حرملة بن كاهل (كاهن) االسدي
حرملة بن كاهل بن حصـ ـ ـ ـ ــن من قبيلة بب اسـ ـ ـ ـ ــد بن خزمية بن مدركة ،احدى قبائل جند ( ،)386كانت تسـ ـ ـ ـ ــكن
منطايت حائل والاص ـ ـ ــيم احلاليتني ،وامتدت مارهم م ـ ـ ــرقاً يو الدهناء حيث جاوروا بب ُتيم ،وهم بدو ص ـ ـ ــرفاً واعراب
(.)429
ظهر امسه بني قيامات الطباة الثانية من اخلوارج ،وقد كان م ـ ــديد العداء لالمام علي عليه الس ـ ــالم وم ـ ــيعته االبرار
( .)430ومن مث ُتيــل بــه االهواء لينخرط يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوف االمويني ،وظهرت منــه اجلرائم الــدواهي ،واملوباــات العظيمــة،
حينما سلطه ابن قام على ميعة أهل الكوفة ومورها ،يف واقعة مسلم بن عايل عليه السالم ( .)431مث أكمل املسرية
الشيطانية ليكون أمري الرماة يف جيف ابن سعد الذي جاء لاتال اإلمام احلسني عليه السالم (.)432
وله مواقة خبيثة ومنيئة تنم عن ذات م ـ ــيطانية كافرة ،حيث آذى قلوب الفواطم من آل الرس ـ ــول عليهم الس ـ ــالم،
حينما رمى الطفل الرضـ ـ ـ ــيع (علي االصـ ـ ـ ــغر عليه السـ ـ ـ ــالم) بسـ ـ ـ ــهم ،فذحبه من الوريد اىل الوريد ،وهو يف حضـ ـ ـ ــن ابيه
( ،)433ورمى احلســني عليه الســالم بســهم يف قلبه الش ـرية حينما ضــعة عن الاتال ( ،)434وكذلك رمى عبد هللا
بن احلسن ،بسهم فاتله يف حجر عمه عليهم السالم ( .)435وقد محل رأسي احلسني والعباس عليهما السالم متناوابً
على الانا ،قامماً على ابن قام يف الكوفة (.)436
كان حرملة من قعماء قبيلة أسد النجدية ،ومن قيامات اجليف األموي  -النجدي ،وهو صاحب املعاصي الكثرية
حىت تربأ منه أهل وقومه ،يتجاهر

246

ابلفسـ ــق والزان واللواط ومـ ــرب اخلمر يف سـ ــكك الكوفة ،ويتعداه إىل سـ ــب آل البيت عليهم السـ ــالم ،وإيذاء مـ ــيعتهم
األبرار ( ،)437وملَ ال وهو ابن قان كما قال النســابة األهواقي يف كتابه "األنســاب واألحســاب" ،وأمه فتوة بنت كاهل
األس ـ ـ ـ ـ ــدي ،كانت ابألص ـ ـ ـ ـ ــل أخته ،وقد جامعها أبوها فولدت له أخيها( .)438ومثل هيالء يكونوا من أعداء اإلمام
احلس ـ ـ ــني عليه الس ـ ـ ــالم ويااتلوه واخذون الدراهم والداننري على جرائمهم هذه ،كما ياول الش ـ ـ ــيخ أبو محزة األثري يف
كتاب "أوض البيان بشرح حديث جند قرن الشيطان"(.)439
 -8سنان بن(ايب أنم) االمجعي االامي
سنان بن ايب أنـ ــم المجـ ــعي من قبيلة أمجع ،وهي من بطون غـ ــطفان احدى قبائل جند اليت قاتلت النـ ــو صلّى
هللا عليه وآله يف معركة اخلندق ( ،)440وهم اعراب من قبيلة فزارة ،وفزارة من غطفان ،وهي من مضـ ـ ـ ــر ،ومضـ ـ ـ ــر هي
احدى الابيلتني النجديتني املذمومتني على لسان سيد املرسلني حممد صلّى هللا عليه وآله (.)441
ويـُنـسـب سـنان اىل اخيـه االكـرب من غري امه ،ويدعى حجـر بن ايب أنـم ،حيث كان هذا االخيـر متعلـاـاً ابم سنان
يـراومها مائماً ( .)442وهي هنلة بنت صهيل االمجعي (من قبائل جند) ،وكانت احـدى عـواهـر قماهنا ( ،)443حىت
قدمت العراق مع قبيلتها ،وسك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت الكـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــة ،وكانت صاحبة علم وجمون ،حيث قدمت اوالمها وبناهتا ملن أحب
اللواط او الزان ( ،)444فشكت الكوفة منها.
لاد كان سنان كوس اللحية قصرياً ،أب ــرص امـ ـب ــه اخلـ ـل ــق ابلشم ــر اللعني ( .)445أمـ ـت ــرك مع اخلـ ـوارج (،)446
واب ــلى البالي ــا الك ــثرية مع ميع ــة العراق وابالخص الك ــوف ــة ،حىت لعـ ـنـ ـت ــه الناس ولعنوا اُم ــه ( ،)447ث ــم ج ــاء يف ي ــوم
عامـوراء ،ليصب جـام غـضـبه الشيطاين النجدي ضـد احلسني واهلـه واصحابه عليهم السالم .قـال البالذري يف كتابه"
جـمـل من انسـاب
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االمـ ـراف" ( ،)448ان ــه طعن االمام احلسني عليه السالم يف ت ــرق ــوت ــه مث انـ ـت ــزع الرم فطعنه يف بواين صدره ،وكثري من
الرواة ياولون انه هـ ـ ـ ـ ــو امللعون الذي ضرب احلسني عليه السالم ابلسية يف حلاه واحتز رأسه عليها السالم ،كما قال
املسعومي يف "مروج الذهب" ( ،)449والطربي يف "،رؤـه" (.)450
 -9حكيم بن(طفيل) السنبسي
حـكـيم بن طفيل بن عمرو من بب السنبسي ،وسنبم من قبائل جنـد ( ،)451ارتـد مع قـومـه عـن االسالم ،واصب
مع مسيلمة الكذاب ،وكان على جبايته ( ،)452ومث صار مع اخلوارج يف حروراء ،بعد معركة صفني ( ،)453مث رجع
اىل الكوفة ،والتصق بعبي ـ ــد هللا ابن) قي ـ ــام) .ث ـ ــم مارك يف قتال احلسني عليه السالمَ ،ك ـ ــم ـ ــن اليب الفضل العباس عليه
السالم وضربه ابلسية على يده اليسرى فاطعها ( .)454وهو ممن رمى احلسني عليه السالم بسه ــم يف يوم عاموراء،
ضوا صدره الشرية (.)455
وكان احد العشرة الذين ر ّ
ذكـ ـ ـ ــر ابن عبـ ـ ـ ــد الرب يف" االستيعاب" بعض مفاسـ ـ ـ ــد هذه العائلة ونسب حكيم اىل غري ابيه ،بل قال املير عمر
خالد العريب يف كتابه" معجم قبائل الكوفة وحواض ـ ــرها " ان امه هي خالته ابالص ـ ــل ( ،)456نتس ـ ــامى عن ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
تفاصيل الاضاا.
 -10عزرة بن(قيم) االمحسي البجلي
وهو من رؤساء بب امحم من قبيلة وه ــن ،احدى قب ــائل بـ ـج ــلي ،من قبائ ــل جن ــد ،كما ياول ابن سعد يف" طبااته
الكربى" ( ،)457وابن حجر العساالين يف" االصابة يف ُتييز الصحابة" (.)458
ارت ـ ـ ـ ـ ــد عن االسالم مع بب حنيفة ونبيهم مسيلمة الكذاب ،وكان حاجبه ( ،)459مث ،ب وع ـ ـ ـ ـ ــفى ع ـ ـ ـ ـ ــنه اخلليفة
االول ،ثـم امرتك مع اخلـوارج يف حرهبم ضد االمام علي عليه السالم (.)460
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وكان من اهم رجاالت احلزب االموي يف الكوفة ،وممن كتب لالمام احلسـ ـ ــني عليه السـ ـ ــالم يدعوه اىل الكوفة ،كما
ياول ال ـدين ـوري يف" االخبار الطوال" ( ،)461والطربي يف ،رؤه ( .)462مث عكة على قتاله ،وكان من رؤساء ق ـتلة
احلسني عليه السالم ،كما جاء يف كتاب" انساب االمراف" لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبالذري ( ،)463وقائد الفرسان وياوم خيالة جيف
عمر بن سعد ،وهـو ممن وفـد ابلـرؤوس على عبيدهللا بن قام ،كما ياول ابن كثري يف" البداية والنهاية" (.)464
ويـ ـ ـنـ ـ ـا ـ ــل ابو بكر التميمي يف كتابه" ،ريخ اخلالفة االموية" ( )465ان ع ـ ــزرة كان ابن قن ـ ــا ،وقتل امه هومة بنت
حفف بن محنة من بب هواقن ،بعد ان أخذ امواهلا اليت اكتسبها من الزان ،وقد لاهــر ابلفسوق والعصيان ،وكان يبيع
اخلـمـرة يف سـكك الكـوفـة (.)466
 - 11مالك بن(بسر) البدائي الكندي
هو مالك بن (بسر) من بب بداء من قبيلة كندة من اعراب جند ( .)467ارتد مع قـ ــومه ليكـ ــونوا يف جيف طليحة
ـدي اخلليفـ ـ ــة االول
ـىب ،وكان على راس ميمنـ ـ ــة ج ـ ـ ـيـ ـ ــشه ( ،)468يف قتال املسلمني ،ثـ ـ ــم ،ب على يـ ـ ـ ّ
االسدي املت ـ ـ ـنـ ـ ـ ْ
( ،)469ث ــم انتـ ـا ــل اىل البصرة ليكون مع جيف عائشة بنت ايب بك ــر ،وعاش فيها بعد وقـ ـع ــة اجلمل مع كثري من بب
قومه (.)470
جلبه عـبيـد هللا (ابن قام) معه من البصرة ،حينما قـدم الكوفة ( .)471وكان مـديداً مع الشيعـة وسامهتا ،واذاقهـم
املـ ــوت الـ ــزوأم ،مدافع ـ ـاً عن آل أُمية ،فتاكاً ال يباح على ما اقدم عليه ( .)472وكان من بـ ــيس عـ ــاقـ ــبته ان امتـ ــرك يف
قـتال االمام احلسني وضربه على راسه املبارك عليه السالم بعد ان متمه ،فالاى االمام الالنسوة ومعا خبـرقـة فـش ّد رأسـه
ابخلـرقـة ،وقـد اخذ
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مالك برنـم االمام عليه السالم ،كما ياول الااضي النعمان يف كتابه" مرح االخبار" (.)473
وكان ابن قنـا ( ،)474وامـه سـومة بنت جبيل من بب مـري النجـدية ،وهي من العـواهـر الفاحشات قـتـلـت قوجها،
حينما اهتمها مبولومها (مالك) ،حسب قـول احلارث الفهري يف كتابه" االكليل يف اخبار انساب العرب" (.)475
ونك ــتف ــي هبذا الا ــدر من التعـ ـرية ب ــزع ــماء وق ــامة جي ــف ابن سع ــد ،وق ــد ظه ــر مما تـ ـا ــدم ،ان كل هوالء كانوا من
اع ـراب جن ــد وقبائلها املنحوس ــة ،وق ــد امت ــركوا يف ص ــفات ق ـ ّـل ان ل ــده ــا جمتمعة يف غ ــريه ــم ،وكأن الش ـي ــطان قد حاص
فيهم وابمل فج ــمع ح ـزبه ،ولّـ ّـم رف ــاقه ،فكانوا ه ــم ،امرتك ـوا يف حروب ال ــرمة ،وكان ـوا من ق ــامت ــها وك ــباره ــا ،مث يف ح ــرب
اخلـوارج فـكانـوا من سامتـهـا وبطانـتـها ،ثـم عـتـهم صفات العـهر والرذيلـة والشااق والكـفـر فكانـوا هـم أهـالً هلـا! ،وها
ه ـم جمتمع ـون متح ـدون يف يوم عاموراء امام أس ـمى وأط ـه ـر اخلل ـق طُراً بعد ج ـده وابي ـه وام ـه وأخي ـه (صلوات هللا عليهم
ا عني).
ورمبا يتساءل الاارح الك ــرب ،م ــا هل ــيالء واالمام احلسني عليه السالم ،حىت يـُ ـراس ــلوه ويكـ ـت ــبوا الك ــتب تلو الك ــتب
يـدعـونـه للاـدوم اىل العـراق ،هـل أفـاق الضمـري والصدق عندهـم حىت عـرفـوا احلق واالمامة فـأرمواهـا ،أم حـاجـة يف نفـم
معاوية ويـزيـد قضـوها لـهما؟!.
ورم يف كتب امليرخيـن ان عـدة من رؤساء الابائل النجدية اليت عامت يف الكوفة بعثـوا برسـائل كثيـرة لالمام احلسني
عليه الســالم ( ،)476واُخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراها كانت مع ســعيد بن عبد هللا الثافي النجدي ومعه كتاب واحد من مــبث بن ربعي
الريبوعي ،وحممد بن عمري بن عطار بن حاصب التميمي ،وحجار بن اجبر العجلي ،ويزيد بن احلارث بن يزيد بن روب
الشيباين ،وعزرة بن قيم االمحسي ،وعمرو بن احلجاج الزبيدي ،وبريد بن احلرث ،حممد بن

250

االمعث بن قيم الكندي (وكلهم من اعراب جند) ،ج ــاء فيه امابعد ،فاد أخ ــضر اجل ــناب ،واي ــنع ــت الثمار ،وطمت
اجل ــمام ،فاذا مئت فاق ــدم علينا ،فانا تـ ـا ــدم على جـ ـن ــد لك جمـ ـن ــدة .هذا ما ذكره ابن االثري يف " الكامل يف التاريخ"
( ،)477والــدينوري يف" االخبار الطوال" ( ،)478والبالذري يف" ج ـمــل من انساب االم ـراف" ( ،)479وابــن ك ـث ـيــر
يف " البداية والنهاية" (.)480
وهـيالء ه ـم انفسهم الذين خاطبهم االمام احلسني عليه السالم يوم عـاموراء ووصفهم ابهنم ميـعـة آل ايب سـف ـيان
( ،)481وهـ ــيالء الاوم مل يكـ ــون ـ ـوا يُـ ـعـ ــرفون ب ـ ـال ـ ـت ـ ـشـ ــيع لعلي وال لل علي ،وال مـ ــوالة لفـ ــاطمة وال لل فاطمة عليهم
السالم .ب ـ ــل ان ك ـ ــل امليرخ ـ ــني واحمل ـ ــدثي ـ ــن وأصحاب االن ـ ــساب ،وصفوا ه ـ ــيالء الاوم ابلع ـ ــداء السافر والصري لع ـ ــلي
وفاطمة وآلـ ـه ــما عليهم السالم ،على طول ،رؤهم االسوم ،ب ــل مل تسل ــم الشيع ــة من ظلمهم وجرائمهم ( ،)482وهل
يُعال ان ياول الش ـ ـ ـ ـ ــيعي اىل امامه ان الص ـ ـ ـ ـ ــالة ال تُابل منك ،وهي مابولة عند هللا من ابن قام؟! ( ،)483او يتجرأ
الاائل لياول لسبط الرسول (صلوات هللا عليهم) أن أبشر احسني ابلنار؟! (.)484
ال ميكن حبال من االحوال ان تنطلي هذه الكذبة على من له عال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم ...بل احلاياة ان هنالك أانس ُجبلوا
ميت للنو وآله بص ــلة (عليهم أفض ــل الص ــالة
على بُغض النو ص ـلّى هللا عليه وآله ،وعدائهم الص ـري والابي لكل من ل
والسالم) .والصحي يف الا ــول ان ه ــيالء ق ــد اجتمع ــت كلمتهم على أم ــر واح ــد وات ـف ــاق ُم ـس ــبق وم ــعار ك ــبي ــر ،وه ــو
أُقـتـلـوا أهـل هـذا البيـت ،وال تُـبـاـوا هلم من بـاقـيـة ( ،)485وهذا ما اجتمعت عليه قلوب واهواء أهل جند ...فهذا بديل
بن ص ــرب التميمي النجدي الاائل لالمام احلس ــني عليه الس ــالم إنا نااتلك بغضـ ـاً البيك ( ،)486او بكري بن محران
من بب امجع النجدية ،حيث ياول لالمام احلسني عليه السالم ان الصالة ال تُـابل منك ( ،)487وينربي اجلراح بن
سنان من بب اسد النجدية ،لياول أبشر
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احس ـ ــني ابلنار ( ،)488ويتجاس ـ ــر امللعون بش ـ ــر بن خوط من بب هواقن النجدية ،لياول للحس ـ ــني عليه الس ـ ــالم ا
ك ّذاب بن الك ّذاب ( .)489حىت يص ـ ـ ـ ــل االمر اىل عىي بن احلكم بن العاص االموي  -النجدي ،لياول الش ـ ـ ـ ــعر يف
جملم يزيد بن معاوية وعنده سباا آل الرسول صلّى هللا عليه وآله
مسية أمسى نسلها عدم احلصا وبنت رسول هللا ليم هلا نسل (.)490
ابهلل عليك  -ايها الاارح الكرب  -هل ان هذه الكلمات تص ـ ـ ــدر من اقوام يتش ـ ـ ــيعون ويوالون علي وفاطمة وآهلما
عليهم الس ــالم ،ام اهنم مس ــلمون مسعوا من النو االكرم ص ـلّى هللا عليه وآله ،يف مدح آله والثناء عليهم عليهم الس ــالم،
فضالً عن آات الاران الكرب.
وروى الشـ ــيخ الكليب ابسـ ــنامه عن االمام الصـ ــامق عليه السـ ــالم ( ،)491يف وصـ ــة واقعة الطة باوله واجتمع
عليه خيل اهل الش ـ ــام واانخوا عليه ،وفرح ابن مرجانه وعمر بن س ـ ــعد بتوافر اخليل وكثرهتا ،واس ـ ــتض ـ ــعفوا فيه احلس ـ ــني
واصحابه عليهم السالم.
وال يسع اجملال ،بل ليم من اختصاص هذا الكتاب ان نـ ـتـ ـن ــاول موضوع حرك ــة احلسي ــن عليه السالم يو الك ــوفة،
وهل هي كانت مـيامـرة امـويـة  -جنـديـة  -خارجيةُ ،خـطـط هلا اام معاوية بن ايب سفيان ،ونـفـ ّذها يـزيـد واعـوانه.
كما ال ننســى االصــابع اخلبيثة لليهوم والنصــارى يف الكوفة والبصــرة او غري ا ،وقد لعبوا الدور الواض ـ واخلطري يف
ليف العداء والكراهية واالنتاام من آل البيت عليهم السالم وميعتهم االبرار (رضوان هللا تعاىل عليهم) (.)492
لاد ُقعـ ـ ــزع ابالمام احلسني عليه السالم من املدينة املنورة وأُخـ ـ ــرج بغـ ـ ــري رضاه ( ،)493حىت ُوصة ابالية الكرمية
فخرج منهاخائفا يَتقب س ــورة الاص ــص ،االية  ،21فحينما وص ــل االمام عليه الس ــالم اىل مكة املكرمة ،وباي
حل احرام حجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وابدهلا اىل عمرة مفرمة
فيها فرتة ،والكل يتوقع اقامته فيها ،واحل على االبواب لكنه عليه السالم ّ
( ،)494وعـزم عـلى السفر اىل العراق .بعد ما وصلت
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اليه انباء ق ـ ــطع ـ ــية من ان يـ ـ ـزي ـ ــد ق ـ ــد أرسل اليه م ـ ــن يـ ـ ـاـ ـ ـت ـ ــله ( ،)495وإن كان متـ ـ ـع ـ ــلاـ ـ ـاً أبس ـ ــتار الكع ـ ــبة (سالم هللا
عليه)( .)496وذلك حفاظاً عـ ــلى حـ ــرمة الكعبة والبيت احل ـ ـرام من ان تُـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــك با ـ ـتـ ــله فيها .وهذا ما أكـ ــده االمام
احلسني عليه السالم يف معرمل حديـ ٍ
ـث ألحد اصحابه باوله الن اُقــتل مبــكان كذا وكذا ،أحب الـ ّـي مــن ان يُـس ـتــحل
حرمتها ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي (اي الك ـ ـ ـ ـ ـ ــعبة) ،كما اورم ذلك الطرباين يف ،رؤه ( ،)497وابن عساكر يف " التهذيب" ( ،)498وابن
كـثـيـر يف" البداية والنهاية" ( ،)499واملـحـدث الذهـبـي يف"سري اعالم النبالء" (.)500
رمه على كتاب يزيد بن معاوية ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــستـ ـ ـ ــرضيه بعد ماتل احلسني عليه
ويف هذا السياق ،فاد بـ ـ ـ ــيّـ ـ ـ ــن ابن عباس يف ّ
السالم ،فاال اطباً له وم ــين ـب ـاً " فما أنسى من االمياء ،فلست انسى إط ـرامك ح ــسيناً من ح ــرم رسول هللا صلّى هللا
عز وج ـ ّـل ،وت ــسي ـي ــرك اليه الرج ــال ل ـا ـت ــله يف احل ــرم ،فما قل ــت ب ــذلك وع ــلى ذلك ح ــىت امخ ــصته
عليه وآله اىل حرم هللا ّ
م ـن م ـكة اىل الع ـراق ،ف ـخ ـرج خائ ـف ـاً ي ـت ـرقب " ه ـذا ما نا ـله ال ـف ـسوي يف كتابه" املعرفة والتاريخ " ( ،)501واخل ـوارقم ـي
يف" ماتل احلسـ ــني عليه السـ ــالم " ( ،)502وابن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ــاكر يف" ،ريخ مدينة ممشـ ــق" ( ،)503واليعاويب يف ،رؤه
( ،)504وابن الثري يف" كامل ،رؤه" ( ،)505والطرباين يف" املعجم الكبري" (.)506
ويف كربالء املادسة ياول االمام احلسني عليه السالم الصحابه (رضي هللا عنهم وارضاهم) ان ــما يـ ـطـ ـل ــبونـ ـن ــي وق ــد
يب ،كما اورمه البالذري
ـب َمـن َكـت َ
وجـدونـي ،وما كانت ُكـت ُ
ـب ال ّـي فـيـما أظـن االّ مـكـيـدة لـي ،وتـاـراب اىل ابـن مـعـاوية ّ
يف كتاب ـ ـ ـ ــه" ل من انساب االمراف" ( .)507فاذن مل تكن تلك الرسائل من غري قامة الشيعة واملوالني ،إال ملساومة
السـ ـ ـ ـ ــلطة االموية واحلصـ ـ ـ ـ ــول على االموال ومتع احلياة ،كما ياول كمال الدين الشـ ـ ـ ـ ــافعي يف كتابه" مطاح السـ ـ ـ ـ ــيول"
(.)508
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وقد أجام انفع بن هالل اجلملي وعمر بن خالد الصـ ــيداوي ومواله ،حني لاائهم ابالمام احلسـ ــني عليه السـ ــالم يف
طرياه اىل كربالء ،يف وصة اولئك الذين راسلوه عليه السالم ،باوله ا بن رسول هللا صلّى هللا عليه وآله ،اما أمراف
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلئت غرائرهم ،وما كتبوا اليك إال ليتخذوك سوقاً ومكسباً ،وهم غداً عليك إلباً واحداً
الناس فاد عظمت رموهتم ُ
( .)509وهلذا احلديث من صلة.
وابال ال فان الشواهـ ـ ــد والدالئل ،تـ ـ ــيكـ ـ ــد النظرية الاائلة أبن ُجـ ـ ـ ّـل من حضر يف كربالء املادسة من قامة وجنوم،
وقبائل وجماميع وفُـرامى ،كانت ابالصل والفرع من ارمل جنـد املنحوسة ،قد سكنوا الكوفة والبصرة والشام.
وقد عرفت  -ايها الا ــارح الك ــرب  -ان الكوفة كانت مليئة أبعراب جن ــد من قبائل أس ــد ،ك ـن ــدة ،ت ـم ـي ــم ،ه ـواقن،
أم ـ ـ ـجـ ـ ــع ،تيم الرابب ،حنيفة ،وغطفان ،و و ،....وكل هـ ـ ــيالء قـ ـ ــد وصل ـ ـ ـوا ال العراق ،وسك ـ ـ ـنـ ـ ــوها خالل العاديـ ـ ــن
املاضيـ ـ ـي ـ ــن ،وقـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـوا مـ ـ ـواقين الا ـ ــوى وطبائع تلك املدن وتااليدها وعـ ـ ـا ـ ــائد اهلها ،لصاحل نـ ـ ـج ـ ــد وطباعها وتااليدها
وعاائدها ،راجع اخلارطة رقم (1و.)2
وما ذكران من بعض امساء وعناوين ممن امرتك يف قتال احلسني عليه السالم ،فـ ـ ـا ـ ــد خصصناها لبعض رؤساء وقامة
تلك الابائل ،الذين وح ــدهتم صفة احل ـرام والعهر ،فكان ـوا امعياء لغ ـي ــر آابئهم ،واوالم ح ـرام بال است ـث ـن ــاء ،وقد اك ـت ـف ـي ــنا
بتع ـري ــة س ــاماهتم من آل أمية ،وممن ت ـس ــنّ ـم ـوا منصب اخلالف ــة واصبحوا ق ــامة للمسلمني ،ونغض النظر عن الباقني ،فهم
مصداق الشاعر حينما ياول
اذا كان رب البيت ابلدف ضارابً فـشـيـمـة اهـل البـيـت كلهم الـرقـص ومل تتوقة جرائم اولئك الفـجـرة الكـفـرة ،بل
اخ ــذت اعماهلم وجرائمهم ت ـن ـت ـا ــل من جيل اىل جيل ومن نسل اىل نسل ،فهذا مسلم ابن احوق بن حرقوص بن ماقن
بن ماللك من بب ُتـيـم النجدية ،مـارك يف قـتـل عىي
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بن قيد بن علي بن احلســني عليهم الســالم وصــلبه لســنوات على ابب اجلوقجان ســنة  125للهجرة ،كما قال البالذري
يف كتابه" ل من انساب االمراف" (.)510
ولنختم هذا الفصل احملزن املبكي ملا حـ ـ ـ ـ ّـل ابالسالم وائمة اهلدى عليهم السالم على ايدي اع ـ ـ ـ ـراب جنـ ـ ـ ــد وسفـ ـ ـ ــلة
قـ ـ ـري ـ ــف وبـ ـ ـاـ ـ ـي ـ ــة االحـ ـ ـزاب والطلااء وابناء الطلااء ببعض االحداث اليت رافات هنضة املختار ،حيث تاول الوقائع انه
حينما اصطة الفرياان للاتال يف منطاة ن ـ ــصيـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن مبكان يـُ ـ ـا ـ ــال له خ ـ ــاقر ( .)511وكذلك االمر يتكرر يف معركة
الكوفة ،فاد اجتمعت ك ـن ــدة وب ـج ـي ــلة وال ــنّ ـخ ــع واالقم وخ ـث ـع ــم وقي ــم وت ـي ــم الرابب يف ج ــبّــان ــة م ـرام وامريهم رفاع ــة بن
سوار ،كما اجتمعت ربيعة وُتيم واس ــد يف ج ــبّــان ــة احلشامي ــن وامريهم عمرو بن احلجار ( ،)512وفيه ــم قتـ ـل ــة احلسني
عليه الســالم ،امثال مشر بن ذي اجلومــن ،عمر بن ســعد ،حممد بن االمــعث واخاه قيم ،ومــبث بن ربعي ،احلصــني
بن نري الســكوين وغريهم ،وهوالء يعاً بدون اســتثناء من قبائل جند املمســوخة واعراهبا ،وقابلهم املختار بشــيعة العراق
والكـوفة والـفـرس وهـم اغـلـب جـيـشه وامريهم ابراهيم االمرت ،كما يصفها الدينوري يف كتابه" االخبار الطوال" (.)513
وحينما امر املختار ان تُـ ـهـ ــدم ب ـ ـيـ ــوت ق ـ ـتـ ــلة االمام احلسني عليه السالم ومن مارك يف قتاله(سالم هللا عليه) ،فهل
ـدمـت إالّ بيوت اولئك االعـراب من تـمـيـم وكـنـدة وثـاـيـة واسـد وهـواقن؟! (.)514
ُه ّ
لاد حاولنا جاهدين ،ان نكشـ ـ ــة جزءاً يس ـ ـ ـرياً من خباا وخفاا هذه االرمل املنحوسـ ـ ــة املغضـ ـ ــوب عليها ،ونير
لبعض احملطات التارؤية اليت كان الهل جند واعراهبا اليد العليا يف تكوينها وجمرااهتا ومساراهتا ،واليت ما كانت لتتخطى
مصــاحلها الضــياة واهوائها الشــيطانية ،متعتمدة على قوة الســالح و جية االســتفامة منه ،بال حدوم او ض ـوابط مــرعية
او انسانية.
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وين نعرتف ابلتاص ـ ـ ـ ـ ـ ــري والاص ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعاب االمر او  -على االقل  -االحاطة مبعظم جوانبه ...وهذا ما
يض ـ ـ ــاعة اهلمة لالخوة االعزاء يف مواص ـ ـ ــلة مس ـ ـ ــرية البحث والتدقيق ،واالفراج عما حاول االعداء اخفاءه عن انظاران
وامساعنا على طول الارون املاضية.
اما على الطرف االخر فاد اجام امليمنون الدور والعهد للذوم عن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم واهله ،املتمثل ابحلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني واهل بيته
عليهم الس ــالم ،فوفوا ابلبيعة وكانوا خري مص ــداق لاوله تعاىل " فمنهم من ق ىض َنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا
تبديال سورة أالحـزاب ،االية .23
فاد راسلوا االمام احلسني عليه السالم ،ومعوه اىل الكوفة لنصرته ،وكانوا معه وعلى هنجـ ـ ــه ،منهم سليمان بن صرم
اخلزاعي ،حبيب بن مظاهر ،هاين بن عروة ،برير بن خض ـ ــري ،رفاعة بن م ـ ــدام ،عبد هللا بن وائل ،س ـ ــعيد بن عبد هللا،
(خفية) يف جيف
املسيب بن نـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــبة ،وآخرون كثريون ،بل يذكر العالمة االمني العاملي ان ميعة البصرة قد اجتمعوا ُ
بايامة يزيد بن مسعوم النهشلي ،لنصرة امامهم ،فجاءهم خرب استشهامه عليه السالم ( .)515وهذا ما عتاج لبحث
مستال نتناول فيه اصول هوالء وقبائلهم يف املستابل الاريب ،أبذن هللا تعاىل.
ال نبـ ـ ـ ـ ّـرأ اهل العراق ،والكوفة ابلذات من شمل املسيولية يف قضية احلسني عليه السالم ،ومل ياول يف هذا املوضوع
ان نناص من احلرام والعار الذي حلق هبم يف عدم نصـ ـ ـ ــرة ابن بنت نبيهم (صـ ـ ـ ــلوات هللا عليهم) ،وما وجدانه يف حبثنا،
وما كشفت عنه املصامر العامة واخلاصة ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم عن ياذل أهل االمصار من البصرة واملدائن وابالخص مدينة الكوفة
واهلها االصيلني يف تادب العون والنصرة المامهم أيب عبد هللا احلسني عليه السالم.
اما مل نـعـثـر وحسب اطـالعـنـا ،على وجـوم أيـة قـوى ميـعـية او قـواعـد معـبـيـة تـعـتـاـد بعلي وآله عليهم السالم ،قـد
امرتكوا ابلنار واحلديد ضد سبط الرسول االكرم صلّى هللا عليه وآله ،يف واقعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كربالء العظيمة .بل العكم ،فهنالك
الشواهد العديدة
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اليت أظهرت والء الع ـ ـ ـ ـ ـ ـراقيني لل البيت عليهم السالم ،وهلذا وجدان عزمية ابن قام واعوانه وانصاره يف التنكيل ابلشيعة
وعوائلهم واهليهم ،على طول خط حكومة االمويني (كما مر بنا) ،وام ـ ـ ـ ــتد س ـ ـ ـ ــعريها مع قدوم مس ـ ـ ـ ــلم بن عايل عليه
الس ــالم إىل الكوفة ،وض ــرب الطوق االمب حول الكوفة والبص ــرة وباية االمص ــار العراقية ،ملنع الش ــيعة من االقرتاب اىل
مسرح اجلرمية ( ،)516وأقدم ابن قام قبل جميئه للكوفة ،على حجز وسجن ( )500طسمائة من رجاالت الشيعة يف
البصـ ـ ـ ـ ــرة لوحدها ،لتفريغها من الزعامات اهلامة الشـ ـ ـ ـ ــيعية ،واليت قد تتحرك يف اية حلظة لنص ـ ـ ـ ـ ــرة امامها عليه الس ـ ـ ـ ـ ــالم
( ،)517ومثل ذلك تعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــت اغلب املدن والارى الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيعية على طول العراق وعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ويف الكوفة كانت الطامة
الكربى ،حيث الاتل ابلســية ،والرمي من مــاهق ،إىل ســحب اجلثث ابلشـوارع ،هذا عدا الســجن والتعذيب واملطارمة
وبث الشائعات والتسايط والتسفري ،حىت ابت الرجل ؤاف من قوجته وبنيّه وغلمانه.
كم األفواهّ ،
وهدم البيوت ،و ّ
لاد جزعت الش ــيعة وفزعت على فاد امامهم عليه الس ــالم ،وأح ّسـ ـوا ابلذنب الذي اقرتفوه ،وم ــعوروا ابحلرام الذي
قصروا به يف نصرة مسلم بن عايل رسول احلسني عليهم السالم ،ومث ما ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل آبل الرسول
تلبّسوا به ،وندموا على ما ّ
صلّى هللا عليه وآله يف كربالء املادسة!!!.
وهذا لعمري حال الشيعة مع باية ائمتهم وقامهتم ومراجعهم ،وليست فاجعة الشهيد السيد الصدر واخته الفاضلة
بنت اهلدى ،ببعيدة عن اذهان وقلوب وضــمائر العراقيني ،لكي يباى صــدام واعوانه يفعل ابلعراق ومــعبه ،طيلة ثالث
عاوم ،كفعلة ابن قام واعوانه.
حل ابلعراقيني عامة وأبهل الكوفة خاص ـ ـ ــة ،ال تزوله مياه االرمل والس ـ ـ ــماء ،وال
ان هذا العار والبالء واحلرام الذي ّ
تطهره ثورات التوابني ،وال مموع الباكني ،حىت يظهر الاائم من آل حممد عجل هللا تعالی فرجه الش ـ ـ ـرية ،فيكونوا معه
على العهد والوفاء والبذل يف
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طاعته وخدمته ،فيأخذوا الثار ،ويُايموا مولة احلق ،ويُرجعوا النصـ ـ ـ ــاب اىل أهله ،ويُرض ـ ـ ـ ـوا ابن الزهراء عليهما السـ ـ ـ ــالم،
بنصرته يف الدفاع عن الدين واهله.
اننا مل أيت بشي جديد ،ومل ناول إالّ ما قرأانه وفهمناه ،على حد وسعنا ،واذا كان هنالك خلل فيه ،او سوء تعبري،
فمرمه يف قلة علمنا ،وضعة إمائنا ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا ما يتطلب جهـ ـ ـ ـ ـ ــداً كبرياً آخر ،نضيفه يف املستابل للكشة عن احلاائق،
وعرضـ ــها للناس ،وناوهلا بكل ص ـ ـراحة ووضـ ــوح أننا نلتزم مبا ياوله كباران وعلمائنا ،وال نتخطى قيد انلة ،ومقة مـ ــعرة،
عما ياولوه وييمنوا به.
ولك ـي ال نبخم الناس اميائهم ،وج ـري ـاً على قاع ـدة " يُـخ ـرج الطيب من اخلبيث" ،تظه ـر امامنا امساء لشخصيات
اسالمية عالية ،كانت صامقة يف امياهنا ،جماه ـ ـ ــدة بنفسها ،ابذلة الغاح والرخيص يف سـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل مينها ونبيها وآله عليهم
السالم ،وهي شمل امساء قبائلها كتـمـيـم ،وحنـيـفـة ،وكـنـدة ،وفـزاري ،وسـبـيـع ،و ..و ،...فكانـوا من خيـرة الصحابـة مع
النو صلّى هللا عليه وآله ،ث ــم مع االمام علي عليه السالم ،وق ــد ت ـش ــرف بعضهم لي ـك ــون ـوا مع االمام احلسن ومن مث مع
االمام احلسني عليهما السالم ،وقـ ــد ابلـ ــى بعضهم بالءاً حس ـ ـن ـ ـاً يف واقعـ ــة كربالء املادسـ ــة ،وهذا ما يستدعي البحث
والتنايب ملعرفة اصول وانساب هيالء أي ــضاً ،وانتمائهم اىل تلك الابائل اليت عامت ونت يف منطاة نـ ـج ــد امل ــمسوخة
املـذمـومة واملنحـوسـة .واليت ذكـرانها ابالسم والرسم ،وكانت حمطـة كل لعنـة ،ومدار كل غضب اهلي.
وق ــد حـ ـلّــت بركة أهل البيت بنااء ذواهتم الكرمية ،ولطفهم بشيعتهم عليهم السالم ،لتشمل كثرياً ممن باوا يف العراق
من اؤلئك الابائل النجدية ،وأظهروا التشـ ـ ـ ــيع والوالء لل البيت عليهم السـ ـ ـ ــالم ،ابن تتب ّدل تلك النفوس اخلبيثة العفنة
النجـديـة ،اىل
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مــيعة ابرار ونفوس طاهرة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب مفعمة ابلوالء واحلب لل البيت عليهم الســالم ،فاهلل تعاىل ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب للالوب
واالبصار ،يهدي من يشاء اىل صراطه املستايم.
وافض ـ ــل مثال لتلك البيو،ت الطاهرة ،اليت خرجت من أو ن جاهليتها ،وامران قبائلها ،واحاام عش ـ ــائرها ،لتلتحق
بركب الطُهر واالميان ،وتعطي قلوهبا بيد من أنتخبهم هللا تعاىل هلداية االمم وسـعامة البشـر ،فمن تلك الابائل ،هي بب
أس ـ ـ ــد بن خزمية املض ـ ـ ـرية النجدية ( ،)518اليت كانت حمط لعنات الس ـ ـ ــماء وغض ـ ـ ــب اجلبار ،ومل تتأمث من عمل احلرام
واملنكر أي كان معدنه ،وعلى من تاع عواقبه ،وقد ذكران بعض مثالب هذه الابيلة النجدية ،بني طيات هذا الكتاب،
وال نروم اعامهتا ،لكن ما يُناسب املاام ،ان بيو،ت من هذه الابيلة ،قد وقفت مع احلق ومارت معه وكانت خري نصري
للــدين وأهلــه ،وقــدمــت نــاذج لالميــان والفــداء ،تفتخر هبــا تللــك البيوت الطــاهرة ،وين نفتخر معهم هبــا ،ومن تلــك
النماذج احلية نُش ــري (على س ــبيل املثال) ،ابلص ــحايب اجلليل حبيب بن مظاهر ،وأنم بن حرث ،ومس ــلم بن عوس ــجة،
وقيم بن مس ــهر ،وموقع بن هالة ،وعمر بن خالد الص ــيداوي وغريهم ،بل يكفينا فخراً وعزاً ،ان نس ــمع ان نس ــاء من
بب أســد جئن للطة بعد العامــر من حمرم احلرام ،فرأيني االجســام الطاهرة يف الفلواتُ ،فرحن لألهلن ابلبكاء والعويل
ورجعن مع آالابء واالقواج واالوالم ،لدفن تلك االجس ـ ـ ــام الطاهرة ،فأنعم هللا تعاىل عليهم (بعد تلك النية الص ـ ـ ــامقة)،
ليكون االمام الس ـ ــجام عليه الس ـ ــالم ،هو املوجه واملنظم لذلك الربانم االهلي يف مفن األجس ـ ــام الطاهرة ،وقد ابركت
الس ـ ـ ــماء واالرمل هبم ،بل خلد التاريخ تلك اللفتة الكرمية من بب أس ـ ـ ــد على ص ـ ـ ــفحاته املش ـ ـ ــرقة ،حىت قيام الس ـ ـ ــاعة
(.)519
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فاىل كل الابائل والعشــائر اليت ذكرانها ابالســم والرســم ،اليت كانت اصــوهلم من جند يوماً ما ،ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عرجوا اىل ارمل
ورققـوا اخلريات من ارمل الشهامة ،فاصبحوا من ميعة
املادسات والطهارة ...العـراق ...فـعُـجـنـوا بطينة الوالية واهلدايةُ ،
علي عليه السالم ،نرفع اليهم اقكى الدع ـ ـ ـ ـوات ،واعلى آات التادير والثناء ،ونستميحهم عـ ـ ـ ــذراً بذكـ ـ ـ ــر حياة وعامات
وطبائع اولئك الوحوش االنسية ،اليت ما مشت من ألطاف الوالية ،وال من نسيم االنسانية مـيئاً!!!.
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اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص .218
 -39املغــاقي ،حممــد بن امحــد الــذهو ،ص 577 - 576ا ،ريخ الطربي، ،ريخ أتريخ االمم وامللوك ،حممــد بن
جرير الطربي ،ج  ،3ص 84ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،2ص 263ا البداية
والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشـ ــاي ،ج  ،4ص 377 - 376ا ل من أنسـ ــاب االم ـ ـراف ،امحد بن
عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص 464ا ،ريخ اخلميم يف احوال انفم النفيم ،الشيخ حسني بن حممد بن احلسن
الدار بكري ،ص .102
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 -40السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمريي املصري ،ج  ،4ص 124ا املغـاقي ،السراا والغزوات
اليت قام هبا النو صلّى هللا عليه وآله او أرسلها للجهام ،حممد بن واقـ ـ ـ ــد الواقـ ـ ـ ــدي ،ج  ،3ص  ،899 - 898و ص
 932و ص 937ا مالئل النبوة ومعرفة احوال ص ـ ــاحب الش ـ ـريعة ص ـ ـلّى هللا عليه وآله ،امحد بن احلس ـ ــني بن علي بن
موس ـ ــى البيهاي ،ج  ،5ص 130ا عيون االثر يف فنون املغاقي والش ـ ــمائل والس ـ ــري ،العالمة حممد بن حممد بن س ـ ــيد
الناس اليعمري ،ج  ،2ص 216ا الســرية احللبية ،انســان العيون يف ســرية االمني املأمون ص ـلّى هللا عليه وآله ،علي بن
برهان الدين احللو ،ج  ،3ص .111
 -41االرم ــام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة ابو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان البغدامي( ،الش ــيخ
املفيد) ،ج  ،2ص 145 - 144ا النص واالجتهام ،العالمة الس ــيد عبد احلس ــني م ــرف الدين املوس ــوي ،ص 134
 .140 -42الطلااء ،سرية ومنه  ،العالمة الشيخ فات بصري الرومي.328 - 326 ،
 -43مفاهيم الاران ،العالمة الشــيخ جعفر الســبحاين ،ج  ،2ص 553 - 546ا الســرية النبوية ،عبد امللك (ابن
هشام) احلمريي ،ج  ،1ص 617 - 601ا املغاقي ،السراا والغزوات اليت قام هبا النو صلّى هللا عليه وآله او أرسلها
للجهام ،حممد بن واقـ ـ ـ ــد الواقـ ـ ـ ــدي ،ج  ،1ص 206 - 203ا السرية احللبية ،انسان العيون يف سرية االمني املأمون،
علي بن برهان الدين احللو ،ج  ،3ص .41
 -44تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري نور الثالني ،عبد علي بن عة احلويزي ،ج  ،2ص  216و 236ا االحتجاج ،العالمة امحد بن
علي الطربسـ ــي ،ج  ،1ص 73ا الكايف ،العالمة الشـ ــيخ حممد بن يعاوب الكليب ،ج  ،5ص 299ا جممع البيان يف
تفسري الاران ،العالمة السيد الفضل بن حسن احلسيب الطربسي ،ج  ،5ص 65 - 54ا الوالء والرباء ،الدكتور حممد
بن سعيد الاحطاين ،ص .247 - 231
 -45آ ر البالم وأخبار العبام ،املير قكرا بن حممد الازويب ،ص .123
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 -46الصــحي من ســرية النو ص ـلّى هللا عليه وآله ،مدخل لدراســة الســرية والتاريخ ،العالمة الســيد جعفر مرتضــى
العاملي ،ج  ،8ص  184و ج  ،9ص 184ا جواهر التاريخ ،العالمة الشـ ــيخ علي الكوراين العاملي ،ج ،2ص 22
 .24 -47الصــحي من ســرية النو ص ـلّى هللا عليه وآله ،مدخل لدراســة الســرية والتاريخ ،العالمة الســيد جعفر مرتضــى
العاملي ،ج  ،8ص .41
 -48الصــحي من ســرية النو ص ـلّى هللا عليه وآله ،مدخل لدراســة الســرية والتاريخ ،العالمة الســيد جعفر مرتضــى
العاملي ،ج  ،9ص .25
 -49الرحيق املختوم ،حبث يف السـ ــرية النبوية الطاهرة ،الشـ ــيخ صـ ــفي الدين املبارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوري ،ص 365 - 363ا
التاريخ السياسي لالسالم ،حسن ابراهيم حسن ،ص .553 - 551
 -50الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،2ص .65
 -51املغ ــاقي ،السراا والغزوات اليت قام هبا النو صلّى هللا عليه وآله او أرسلها للجهام ،حممد بن واق ــد الواق ــدي،
ج  ،2ص .440
 -52الســرية الشــامية ،ســبل اهلدى والرمــام يف ســرية خري العبام ص ـلّى هللا عليه وآله ،الشــيخ حممد بن يوســة بن
علي الص ــاحلي الش ــامي ،ج  ،4ص 512ا عيون االثر يف فنون املغاقي والش ــمائل والس ــري ،العالمة حممد بن حممد بن
سيد الناس اليعمري ،ج  ،2ص .76
 -53التنبيه واالم ـراف ،علي بن احلســني بن علي املســعومي ،احداث الســنة اخلامســة للهجرة املباركة ،ج  ،1ص
.216
 -54الس ـ ـ ـ ــرية النبوية ،عبد امللك بن هش ـ ـ ـ ــام بن ايوب احلمريي املص ـ ـ ـ ــري ،ج  ،3ص 224ا البداية والنهاية ،ابو
الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،4ص 110 - 109ا عيون االثر يف فنون املغاقي والش ـ ـ ـ ــمائل والس ـ ـ ـ ــري،
العالمة حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري ،ج  ،2ص 76ا املغ ـ ــاقي ،السراا والغزوات اليت قام هبا النو صلّى هللا
عليه وآله او أرسلها للجهام ،حممد بن واقـد الواقـدي ،ج  ،2ص 440ا
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الطباات الكربى ،ابو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،2ص .65
 -55البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،4ص .378
 -56الســرية احللبية ،انســان العيون يف ســرية االمني املامون صـلّى هللا عليه وآله ،علي بن برهان الدين احللو ،غزوة
حنني ،ج  ،4ص 12 - 11ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،4ص .378
 -57مالئل النبوة ومعرفة احوال ص ـ ـ ــاحب الشـ ـ ـ ـريعة صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،امحد بن احلس ـ ـ ــني بن علي بن موس ـ ـ ــى
البيهاي ،ج  ،5ص 146 - 145ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،4ص .378
 -58اقمة اخلالفة واالمامة ،اس ـ ـ ــعد وحيد الااس ـ ـ ــم ،ص 202ا خلفاء الرس ـ ـ ــول ص ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،خالد حممد
خالد ،ص 420 - 418ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جريرالطربي ،ج  ،2ص .444 - 443
 -59ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل البخارائي (البخاري) ،كتاب احلدوم ،ابب الرجم ،ج  ،8ص 210ا
اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ،حممد بن فتوح احلميدي ،ج  ،1ص 104ا اجلمع بني الصحيحني ،عمر بن
بدر املوصلي ،ج  ،1ص .260
 -60مسند ابن حنبل ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،1ص  ،323رقم احلديث .391
 -61منهاج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة النبوية يف ناض كالم الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيعة الادرية ،امحد بن عبد احلليم (ابن تيمية) احلراين ،ج  ،8ص
.194
 -62املص ــنة ،عبد هللا بن حممد (ابن ايب م ــيبة) ،ج  ،7ص  ،431حديث رقم  37031و 37032ا ،ريخ
اخللفاء، ،ريخ خلفاء املسـ ـ ـ ــلمني ،عبد الرمحن بن حممد السـ ـ ـ ــيوطي ،ص 51ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن
كثري) الدمشاي ،ج ،5
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ص 215ا الكامل يف التاريخ ،علي بن ايب الكرم حممد (ابن اثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،2ص 326ا الرامل النضـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف
مناقب العش ـ ــرة ،امحد بن عبد هللا الطربي ،ج  ،1ص 233ا مس ـ ــائل خالفية حار فيها اهل الس ـ ــنة ،الش ـ ــيخ علي آل
حمسن ،ص .52
 -63تفســري الاران العظيم ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشــاي ،ج  ،4ص 130 - 129ا البداية والنهاية،
ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،4ص .382 - 381
 -64الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،ج  ،1ص 23 - 22ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن
كثري) الدمش ـ ــاي ،ج  ،6ص 460 - 458ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص
276 - 274ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص .129
 -65االغاين ،علي بن حسـ ـ ــني (ابو الفرج االصـ ـ ــفهاين) ،ج  ،18ص 166ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل
(ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .461
 -66مالئل النبوة ومعرفة احوال ص ـ ـ ــاحب الشـ ـ ـ ـريعة صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،امحد بن احلس ـ ـ ــني بن علي بن موس ـ ـ ــى
البيهاي ،ج  ،3ص 332ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،4ص .414 - 412
 -67السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمريي املصري ،ج  ،4ص .143 - 141
 -68فسألوا اهل الذكر،الدكتور حممد التيجاين ،ص .153 - 134
 -69ســنن النســائي الكربى ،امحد بن مــعيب النس ـائي ،عن الســكســكي ،رقم احلديث 8293ا موجبات اجلنة،
معمر بن عبد الواحد (ابن الفاخر) االص ـ ــبهاين ،رقم احلديث 266ا االنس ـ ــاب ،عبد الكرب بن حممد الس ـ ــمعاين ،ج
 ،5ص 241ا التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن ايب خيثمة ،امحد بن ايب خيثمة بن قهري بن حرب ،رقم االحاميث
 2532و  2545و .2611
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 -70معجم قبائل العرب الادمية واحلديثة ،الدكتور عمر رض ــا كحالة ،ج  ،1ص 15 - 3ا مرآة احلرمني ،ابراهيم
رفعت ابما ،ج  ،1ص 78 - 70ا الرحلة اليمانية ،مرف عبد احملسن الربكايت ،ص  66و .105 - 101
 -71ســلســلة االحاميث الصــحيحة وم ـ من فاهها وفوائدها ،املعروفة ابلســلســلة الصــحيحة ،حممد انصــر الدين
االلباين ،ج  ،5ص .305
 -72املس ـ ـ ــتدرك على الص ـ ـ ــحيحني ،حممد بن عبد هللا احلاكم النيش ـ ـ ــابوري ،ج  ،4ص  76و  ،92رقم االحايث
 6979و.30 70
 -73كنز العمال يف س ـ ــنن االقوال واالعمال ،علي املتاي بن حس ـ ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،14ص
 ،99رقم احلديث .38374
 -74البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن الكثري) الدمشاي ،ج  ،6ص .264
 -75املس ـ ـ ـ ــتدرك على الص ـ ـ ـ ــحيحني ،حممد بن عبد هللا احلاكم النيس ـ ـ ـ ــابوري ،كتاب الف واملالحم ،رقم احلديث،
8482ا كنز العمال يف س ـ ـ ــنن االقوال واالعمال ،علي املتاي بن حس ـ ـ ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،11ص
 169 - 167و .271
، -76ريخ اليعاويب ،امحد بن اسـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 162ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر،
علي بن احلس ـ ـ ــني بن علي املس ـ ـ ــعومي ،ج  ،2ص 240ا املعارف ،عبدهللا بن مس ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ص 265ا
الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .43
 -77تاريب املعارف ،الشيخ ابو الصالح تاي بن جنم احللو ،ص .272
 -78االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،4ص .88 - 87
 -79حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم الســالم ،العالمة الشــيخ حممد ابقر اجمللســي ،ج ،33
ص  165و ج  ،52ص .190
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 -80الســية والســياســة ،الص ـراع بني االســالم احملمدي واالســالم االموي ،الدكتور صــاحل الورماين ،الفصــل االول،
ص .45 - 13
 -81س ـ ــري اعالم النبالء (س ـ ــرية اخللفاء الرام ـ ــدين) ،حممد بن امحد الذهو ،ص 228ا فض ـ ــائل االمام علي عليه
السالم ،حممد جوام مغنية ،ص 100 - 96ا الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج ،2
ص 14 - 9ا السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمريي املصري ،ج  ،3ص .52
 -82فت الباري مــرح صــحي البخاري ،امحد بن علي (ابن حجر) العس ـاالين ،ج  ،8ص 38ا املعترب يف مــرح
املختصر ،جعفر بن حسني بن عىي احللي الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (احملاق احللي) ،ج  ،2ص 573ا املبسوط ،حممد بن امحد بن
ايب سهل السرخسي ،ج  ،3ص .9
 -83الس ــرية النبوية ،عبد امللك بن هش ــام بن ايوب احلمريي املص ــري ،ج  ،4ص 307ا م ــرح هن البالغة ،عبد
احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،2ص 24 - 23ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج ،2
ص .123
 -84االغاين ،علي بن حس ـ ـ ـ ـ ــني (ابو الفرج االص ـ ـ ـ ـ ــفهاين) ،ج  ،6ص 356 - 355ا حبار االنوار اجلامعة لدرر
اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،العالمة احملدث الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج  ،28ص 350 - 341ا اخلالفة
املغتصبة ،امريم احلسيب ،ص .42 - 40
، -85ريخ ابن خلدون ،او كتاب العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،3ص4ا
مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ــني (املسـ ـ ــعومي) ،ج  ،2ص 309ا ابو هريرة ،حمموم ابو رية ،ص 78ا
االنتاال الصعب ،امريم احلسيب ،ص .163
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 -86كنز العمال يف س ـ ـ ــنن االقوال واالفعال ،علي املتاي بن حس ـ ـ ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،12ص
606ا البــدايــة والنهــايــة ،ابو الفــداء امســاعيــل (ابن كثري) الــدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،8ص 120ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 327ا االصــابة يف ُتييز الصــحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العســاالين،
ج  ،7ص 126ا الاهات الشعر العريب املعاصر ،الدكتور احسان عباس ،ص .26
 -87معرفة الص ــحابة ،ابو نعيم امحد بن عبدهللا االص ــبهاين ،رقم احلديث  ،5624ج  ،1ص 235ا االص ــابة يف
ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،2ص .455
 -88االســتيعاب يف معرفة االصــحاب ،يوســة بن عبد هللا (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،2ص 604ا الكامل يف
التاريخ ،علي بن ايب الكرم حممد (ابن اثري) الش ـ ـ ــيباين ،ج  ،3ص 46ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري)
الدمشاي ،ج  ،7ص 173ـ .178
 -89السية والسياسة ،الصراع بني االسالم احملمدي واالسالم االموي ،الدكتور صاحل الورماين ،ص 99 - 98ا
االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،2ص .604
 -90مناقب آل ايب طالب ،حممد بن علي ابن مـ ـ ـ ـ ــهر آمـ ـ ـ ـ ــوب املاقندراين ،ج  ،2ص 232ا تذكرة اخلواص من
االمة يف ذكر خصـ ــائص االئمة عليهم السـ ــالم ،يوسـ ــة بن قزاوغلي ،الشـ ــهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (سـ ــبط ابن اجلوقي) ،ص 124ا
الطباات الكربى ،حممد بن سـ ـ ـ ــعد بن منيع (ابن سـ ـ ـ ــعد) البصـ ـ ـ ــري ،ج  ،3ص  159و 282ا ،ريخ اخللفاء ،جالل
الدين عبد الرمحن السيوطي ،ص .148
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 -91ل من أنســاب االمـراف ،أمحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،6ص 256ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 396ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج ،3
ص .46
 -92املعارف ،عبد هللا بن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم (ابن قتيبة) الدينوري ،ص 195 - 194ا العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن
عبد ربه) االندلسـ ــي ،ج  ،4ص 103ا حماظرات االمابء وحماورات الش ـ ــعراء ،حسـ ــني بن حممد (الراغب االصـ ــفهاين)
م  ،2ج  ،4ص 476ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 164ا ،ريخ ابو
الفداء ،امساعيل بن علي (ابو الفداء) االيويب ،ج  ،1ص.168
 -93ابو ذر (رمل) ،العالمة الشيخ عبد احلسني االميب ،ص 39 - 34ا عمدة الاارح ،مرح صحي البخاري،
حمموم بن امحد العيب ،ج  ،4ص 291ا الطباات الكربى ،حممد بن ســعد بن منيع البصــري (ابن ســعد) ،ج  ،3ص
212ا مسند امحد ،امحد بن حنبل ،ج  ،5ص .156
 -94االوائل ،احلسن بن عبد هللا العسكري ،ج  ،1ص 56ا نفحات االقهار يف خالصة عباات االنوار ،العالمة
الس ــيد علي احلس ــيب امليالين ،ج  ،15ص 29 - 28ا ،ريخ املدينة املنورة ،عمر بن م ــبة النمريي ،ج  ،3ص 324
 )1101 - 1098( 327ا املصنة ،عبد هللا بن حممد (بن ايب ميبة) ،ج  ،7ص .267 -95الصــحوة (رحليت اىل الثالني) ،االســتاذ صــباح علي البيايت ،ص 220 - 219ا أنســاب االمـراف ،امحد بن
عىي بن جــابر البالذري ،ج  ،6ص 189ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص
395 - 393ا االسالم السعومي املمسو  ،السيد طالب اخلرسان ،ص .114
 -96عصـ ـ ـ ــر املأمون ،الدكتور امحد الرفاعي ،ج  ،1ص 18 - 17ا حياة االمام احلسـ ـ ـ ــن عليه السـ ـ ـ ــالم مراسـ ـ ـ ــة
وشايق ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج ،2
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ص 16 - 5ا صـ ــل االمام احلسـ ــن عليه السـ ــالم ،الشـ ــيخ راضـ ــي آل اسـ ــني ،ص 95 - 90ا مئة س ـ ـيال وجواب،
الشيخ حممد الغزاح ،ج  ،2ص .353
 -97حياة االمام احلسن بن علي عليهما السالم
 ،مراس ــة وشليل ،املير الش ــيخ ابقر مـ ـرية الارم ــي ،ص  50 - 30و 104 - 91ا الش ــيعة واحلاكمون ،حممد
جوام مغنية ،ص 172 - 145ا ميزان االعتدال يف ناد الرجال ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،4ص 160ا هتذيب
التهذيب ،امحد بن علي (ابن حجر) العسـ ـ ـ ـ ــاالين ،ج  ،4ص 319ا ،ريخ بغدام ،او مدينة السـ ـ ـ ـ ــالم ،امحد بن علي
اخلطيب البغدامي ،ج  ،6ص .127
 -98السـية والسـياسـة يف االسـالم ،الصـراع بني االسـالم احملمدي واالسـالم االموي ،الدكتور صـاحل الورماين ،ص
16 - 9ا مث اهتديت ،الدكتور حممد التيجاين الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماوي ،ص ، ،110 - 106ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك،
حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص  554 - 552و ج  ،4ص .103
 -99معاوية بني السياسة والدين ،الدكتور منذر اسوش االلوسي ،ص 17ا جورج كلدستون (1898 - 1809
م) رئيم وقراء بريطانيا للفرتة  1874 - 1868م و  1885 - 1880ما الوحي احملمدي ،حممد رمـ ـ ــيد رضـ ـ ــا ،ص
232ا ميخ املضرية ،حمموم ابو رية ،ص .185
 -100املصـ ــنة بن ايب م ــيبة ،عبد هللا بن حممد بن ابراهيم بن ايب مـ ــيبة ،ابب ما ذكر من حديث االمراء ،رواية
رقم 29962ا البداية والنهاية ،امساعيل بن عمر (ابن كثري) الدمش ـ ــاي ،ج  ،8ص 140ا م ـ ــرح االخبار ،الااض ـ ــي
النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ج  ،2ص 533ا ،ريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن (ابن عساكر) ،ح  ،59ص
150ا حياة االمام احلسن عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .254
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 -101االمامة والسياسة ،املعروف بتاريخ اخللفاء ،حممد بن عبد هللا مسلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص .46
 -102االمامة والس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة ،حممد بن عبد هللا بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 15 - 11ا اس ـ ـ ـ ــد الغابة يف معرفة
الص ــحابة ،علي بن ايب الكرم حممد (الش ــيباين) ،ج  ،3ص 560ا كنز العمال يف س ــنن االقوال واالفعال ،علي املتاي
بن حسام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،12ص  ،606رقم احلديث .27549
 -103التنبيه واالم ـ ـ ـ ـراف ،علي بن احلسـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،1ص 122ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،2ص  458و ج  ،3ص 222ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري)
الش ــيباين ،ج  ،2ص 331ا م ــرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،2ص 40ا اجلمل (والنص ــرة
لسيد العرتة يف حرب البصرة) ،العالمة الشيخ حممد بن حممد النعمان البغدامي (الشيخ املفيد) ،ص .59
 -104االماح ،ابوعبدهللا احلس ـ ـ ـ ـ ــني بن امساعيل البغدامي احملاملي ،ج  ،2ص 55ا التنبيه واالم ـ ـ ـ ـ ـراف ،علي بن
احلس ــني بن علي املسـ ـعومي ،ج  ،1ص 122ا الو ئق الس ــياس ــية يف العهد النبوي واخلالفة الرام ــدة ،حممد محيد هللا،
ص  ،259 - 258الوثياة رقم  143و  143الة ،وكذلك ص  ،375 - 374الوثياة رقم 287ا حياة الصحابة،
حممد يوسة الكاند هلوي ،ج  ،2ص .39 - 38
 -105التأريخ الص ـ ــغري ،حممد بن امساعيل البخارائي (البخاري) ،ج 56 ،1ا الو ئق الس ـ ــياس ـ ــية يف العهد النبوي
واخلالفة الرام ــدة ،حممد محيد هللا ،ص  ،259 - 258الوثياة رقم  143و  143الة ،و ص  ،375 - 374وثياة
رقم 287ا حياة الصــحابة ،حممد يوســة الكاند هلوي ،ج  ،2ص 39 - 38ا ســنن الرتمذي ،ابو عيســى حممد بن
عيسى بن سورة الرتمذي ،ج  ،5ص .63
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 -106املنمق يف اخبار قريف ،حممد بن حبيب البغدامي ،ص 106 - 104ا انســاب االم ـراف ،امحد بن عىي
بن جابر البالذري ،ج  ،1ص 61 - 58ا الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع البصري (ابن سعد) ،ج  ،1ق
 ،1ص 44ا النزاع والتخاص ــم فيما بني بب أمية وبب هام ــم ،امحد بن علي املاريزي ،ص 21 - 20ا ،ريخ الطربي،
،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،2ص .10
 -*106االســتغاثة يف بدع الثالثة ،العالمة الســيد ابو الااســم علي بن امحد بن موســى الكاظم عليهم الســالم ،ج
 ،1ص 76ا حبار االنوار ،اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم الس ــالم ،العالمة الش ــيخ حممد ابقر اجمللس ــي ،ج
 ،31ص .458
 -107الدر النظيم يف مناقب االئمة اللهاميم ،الشيخ ال الدين يوسة بن حامت الشامي ،ص .43 - 42
 -108الدولة االس ـ ــالمية بني التيارات الس ـ ــياس ـ ــية املتخاص ـ ــمة ،الدكتور رفعت هاين الورمان ،ج  ،2ص - 227
229ا التاريخ العريب عند الروم ،الدكتورة نضال عبد الرضا املياح ،ج  ،1ص  119 - 118و .269
 -109الفتوح ،حممــد بن علي (ابن أعثم) الكنــدي الكويف ،ج  ،2ص 539ا ،ريخ مــدينــة ممشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ،علي بن
حس ــن بن هبة هللا (ابن عس ــاكر) ،ج  ،41ص 148ا لس ــان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور (ابن منظور) ،ج ،2
ص .161
 -110انســاب االم ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،6ص 136ا الطباات الكربى ،حممد بن ســعد
بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،3ص 36ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلسني بن علي املسعومي ،ج
 ،1ص 693 - 690ا حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم الس ـ ــالم ،العالمة حممد ابقر اجمللس ـ ــي،
ج  ،32ص 30ا هن البالغة ،وهو ما عه الش ـرية الرض ــي من كالم موالان امري امليمنني عليه الس ــالم ،الرس ــالة رقم
53ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،8ص 185ا النصائ الكافية ملن يتوىل
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معاوية ،السيد حممد بن عايل بن عبد هللا العلوي ،ص 261ا انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج
 ،1ص .12
 -111العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج  ،1ص  223 - 220و ج  ،3ص 315ا
م ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد ،ج  ،15ص 208ا ينابيع املومة لذوي الارىب ،الش ـ ـ ـ ــيخ س ـ ـ ـ ــليمان بن
ابراهيم الاندوقي احلنفي ،ص 154ا كنز العمال يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن االقوال واالفعال ،علي املتاي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الدين اهلندي
(املتاي اهلندي) ،ج  ،11ص  ،364رقم احلديث .31755
 -112منه اعداء الرســالة واالمامة ،موالان الســيد عبد العزيز حممد عباس خان ،ج  ،1ص 49 - 35ا فضــائل
بيت النبوة عليهم السالم ،الشيخ عبد الاامر االنباري ،ص .17 - 10
، -113ريخ املدينة املنورة ،عمر بن م ـ ـ ـ ــبة بن عبيدة النمريي ،ج  ،4ص 14ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد
(ابن االثري) الشــيباين ،ج  ،3ص 65 - 62ا انســاب االم ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،6ص 175
 .176 -114فتوح البلدان ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ص 437ا ،ريخ اليعاويب ،امحد بن اسـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ
(اليعاويب) ،ج  ،2ص 106ا مس ـ ـ ــند امحد ،امحد بن حنبل ،ج  ،1ص 417ا الض ـ ـ ــعفاء الكبري ،حممد بن عمرو بن
موسى العايلي ،ج  ،4ص .334
، -115ريخ اخلالفة الرام ـ ــدة ،بني املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد واجلزر ،الدكتور حفيظ س ـ ــليمان ابو اهلوى ،ج  ،1ص 11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 17ا
االسرتاتيجية العسكرية يف صدر االسالم ،العايد حليم كامل عيسى اهلنداوي ،ص .53 - 48
 -116االمام علي عليه السالم سريته وقيامته ،يف ضوء املنه التحليلي ،الدكتور حممد حسني الصغري ،ص 274
 280ا ،ريخ الكوفة ،املير الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد حس ـ ـ ـ ـ ـ ــني الرباقي ،ص 69 - 68ا االخبار الطوال ،امحد بن ماوم بن جابرالدينوري ،ص 134ا
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الثاات ،حممد بن حبان البسيت السجستاين ،ج  ،2ص 273ا الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،ج  ،1ص
.107
، -117ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،ابو جعفر حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 109ا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اعالم
النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،5ص 59ا الص ــحي من س ــرية النو صـ ـلّى هللا عليه وآله ،مدخل لدراس ــة الس ــرية
والتاريخ ،السيد جعفر مرتضى العاملي ،ج  ،1ص .57
 -118معجم البلدان ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي ،ج  ،2ص 349ا ا ر العبام واخبار البالم،
قكرا بن حممد بن حمموم الازويب ،ص .170
، -119ريخ آل س ـ ـ ــعوم ،الدكتور انص ـ ـ ــر الس ـ ـ ــعيد ،ص  44 - 34وما بعدا عنوان اجملد يف ،ريخ جند ،الش ـ ـ ــيخ
عثمــان بن بش ـ ـ ـ ـ ـ ــري النجــدي ،ج  ،1ص  14و  23و  46و  78و 88و  91و  93و  102و  111و  135و
 137و  ،261ج  ،2ص  76 - 35وما بعدا لس ـ ـراة الليل هتة الص ـ ــباح ،عبد العزيز التوجيري ،ص  49وما بعدا
من اخبار احلجاق ،اميب غالب ،ص  90وما بعدا كشــة االرتياب يف اتباع ابن عبد الوهاب ،العالمة الس ــيد حمس ــن
االمني العاملي ،ص  18وما بعد.
، -120ريخ الوهابية يف ظل الدولة السعومية االوىل ،الشيخ صيهوم بن سعوم آل هنيان ،ص .168 - 167
 -121موقة قبائل العرب من االسالم ،الدكتور انظم مرب موفق معلة ،ص .49 - 23
 -122أتريخ أيب الفداء ،أو املختصر يف أخبار البشر يف التاريخ ،امساعيل بن علي بن حمموم (ابو الفداء) االيويب،
ج  ،1ص 156 - 153ا اثبات الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــية لالمام علي بن ايب طالب عليه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن علي
املسعومي ،ص .123
، -123ريخ اخللفاء، ،ريخ خلفاء املس ــلمني ،عبد الرمحن بن حممد الس ــيوطي ،ص 146 - 145ا املعارف ،ابو
حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،ص .93
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 -124العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسي ،ج  ،4ص .259
 -125أنساب االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص 586ا فرائد السمطني يف فضائل املرتضى
والبتول والسـ ــبطني واالئمة عليهم السـ ــالم ،ابراهيم بن حممد احلموي واجلويب ،ج  ،2ص 36ا امللل والنحل ،حممد بن
عبد الكرب الشهرستاين ،ج  ،1ص 56ا ميزان االعتدال يف ناد الرجال ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،1ص .139
، -126ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص .198
 -127ميزان االعتــدال يف ناــد الرجــال ،حممــد بن امحــد الــذهو ،ج  ،1ص 139ا امللــل والنحــل ،حممــد بن عبــد
الكرب الشــهرســتاين ،ج  ،1ص 56ا اثبات الوصــية لالمام علي بن ايب طالب عليه الســالم ،علي بن حســني بن علي
املســعومي ،ص 123ا االمامة والســياســة ،عبد هللا بن مســلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 15 - 12ا تر ة االمام
علي عليه السـ ـ ـ ــالم من ،ريخ ممشـ ـ ـ ــق ،علي بن حسـ ـ ـ ــن بن هبة هللا (ابن عس ـ ـ ـ ـاكر) ،ج  ،1ص 108 - 105ا كنز
العمال يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــنن االقوال واالفعال ،علي املتاي بن حس ـ ـ ـ ـ ـ ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،6ص 290ا ،ريخ
اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص .105
 -128قاموس الرجال ،احملاق الشيخ حممد تاي التسرتي ،ج  ،7ص .394 - 393
 -129ل من أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .23
 -130االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،2ص .2
 -131االخبار االطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ج  ،3ج .21
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 -132االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،3ص .267
 -133اس ـ ـ ـ ـ ــد الغابة يف معرفة الص ـ ـ ـ ـ ــحابة ،علي بن حممد (ابن االثري) الش ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،3ص  132و ج  ،5ص
523ا أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،28ص .58
 -134الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .106
 -135املعارف ،ابو حممد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،ص .195 - 194
 -136أتريخ أيب الفداء ،أو املختص ـ ـ ــر يف أخبار البش ـ ـ ــر ،امساعيل بن علي بن حمموم (ابو الفداء) االيويب ،ج ،1
ص .168
 -137السنن الكربى ،امحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهاي ،ج  ،6ص .301
 -138العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسي ،ج  ،4ص .103
 -139امللل والنحل ،ابو الفت حممد بن عبد الكرب الشهرستاين ،ج  ،1ص .32
 -140الابائل العربية يف جند واحلجاق ،الدكتور ابراهيم بن مهوم التميمي ،ج  ،1ص  69 - 67و .213
 -141العرب يف خرب من غ ـ ـ ـبـ ـ ــر ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،1ص 28ا حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير
الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .63
 -142صوت العدالة االنسانية ،جورج مسعان جرماق ،ج  ،3الفصل االول ،ص  9فما بعد.
 -143حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .65
 -144أض ـواء على الصــحيحني ،الشــيخ حممد صــامق النجمي ،ص 102 - 101ا االمامة والســياســة ،املعروف
بتاريخ اخللفاء ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص.120 - 119
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 -145قامة اخلوارج يف حمكمة التاريخ ،االستاذ حممد بن سويدان العماري ،ج  ،1ص .46 - 45
 -146وقعة النهروان او اخلوارج ،علي بن حسني اهلامشي ،ص .188
 -147تفس ـ ـ ــري الارآن العظيم ،ابو الفداء امساعيل (بن كثري) الدمش ـ ـ ــاي ،ج  ،8ص 414 - 413ا حبار االنوار
اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السـ ـ ــالم ،العالمة الشـ ـ ــيخ حممد ابقر اجمللسـ ـ ــي ،ج  ،42ص  198و 259
و.313
 -148هار الالوب ،يف املضاف واملنصوب ،ابو منصور عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعالو ،ص .79
 -149الطباات الكربى ،حممد بن سـ ـ ـ ـ ــعد بن منيع (ابن سـ ـ ـ ـ ــعد) البصـ ـ ـ ـ ــري ،ج  ،3ص 35ا ل من أنسـ ـ ـ ـ ــاب
االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .259
 -150ل من أنس ــاب االم ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 250ا التنبيه واالم ـ ـراف ،علي
بن احلسني بن علي املسعومي ،ج ،1ص .257
 -151جممع البيان يف تفسري الاران ،العالمة ابو علي الفضل بن احلسن احلسيب الطربسي ،ج  ،10ص .371
 -152هرة أنســاب العرب ،علي بن حممد بن امحد (ابن حزم االندلســي) الارطو ،ص 132ا مااتل الطالبني،
علي بن حسني بن حممد املعروف بـ (ابو الفرج االصفهاين) ،ص .19
 -153االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص 237ا ل من أنســاب االم ـراف ،امحد بن عىي
بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .253
 -154الكامل يف اللغة واالمب ،ابو العباس حممد املربم ،ج  ،3ص 129ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل
(ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،7ص .227 - 224
 -155االمتااق ،حممد بن حسن بن مريد االقمي ،ص .187 - 186
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 -156املناقب واملثالب ،الااضي النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ص .98
 -157لسان امليزان ،امحد بن علي بن (ابن حجر) العساالين ،ج  ،3ص .440
 -158حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .107 - 103
، -159ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ــحاق بن واضـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 215ا كش ــة الغمة يف معرفة االئمة
عليهم الس ـ ــالم ،علي بن عيس ـ ــى بن ايب الفت االربلي ،ج  ،2ص 162ا اخلرائ واجلرائ  ،س ـ ــعيد بن هبة هللا (قطب
الدين الراوندي) ،ج  ،2ص .574
 -160املس ــتدرك على الص ــحيحني ،حممد بن عبد هللا احلاكم النيس ــابوري ،ج  ،3ص 170ا الفص ــول املهمة يف
معرفة االئمة ،الش ــيخ علي بن حممد بن الص ــباغ املالكي ،ص 162ا االرم ــام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة
الشيخ حممد بن حممد بن نعمان العكربي البغدامي ،الشهري بـ (الشيخ املفيد) ،ص .190
 -161مروج الذهب ومعامن اجلواهر ،علي بن حســني بن علي املســعومي ،ج  ،1ص 431ا االرمــام ،يف معرفة
حج هللا على العبام ،العالمة الشيخ حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدامي ،الشهري ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الشيخ املفيد) ،ص
.190
 -162س ـ ـ ـ ـ ـ ــرية اعالم النبالء ،احلافظ حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص  264وص 269ا االخبار الطوال ،ابو
حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ج  ،3ص 253ا ل من انس ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج
 ،3ص .282
 -163حلية االولياء وطباات االصـ ــفياء ،ابو نعيم امحد بن عبد هللا االصـ ــفهاين ،ج  ،2ص 37 - 36ا املناقب
واملثالب ،الااضـ ـ ـ ــي ابو حنيفة النعمان بن حممد التميمي ،ص 231ا تذكرة خواص االمة يف خصـ ـ ـ ــائص االئمة عليهم
السالم ،يوسة بن قزاوغلي البغدامي (سبط بن اجلوقي) ،ص .181
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 -164الفتوح ،امحــد بن حممــد بن علي (ابن أعثم) الكنــدي الكويف ،ج  ،4ص 318ا تــذكرة خواص االمــة يف
خص ــائص االئمة عليهم الس ــالم ،يوس ــة بن قزاوغلي البغدامي (س ــبط بن اجلوقي) ،ص 121ا امراك الفوت يف ذكر
قبائل ،ريخ حضرموت ،علي بن حممد ابخيا آل بطني ،ص .71 - 69
 -165ربيع االبرار ونصــوص االخيار ،جار هللا حمموم بن عمر اخلوارقمي الز شــري ،ص 907ا مــرح االخبار يف
فضــائل االئمة االطهار عليهم الســالم ،الااضــي ايب حنيفة النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ج  ،3ص 123ا مالئل
االمامة ،حممد بن جرير الطربي ،ص .159
 -166جواهر أتريخ االحااف ،العالمة حممد بن علي بن عومل ابحنان ،ج  ،2ص 73 - 72ا مروج الذهب
ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ص 659ا االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا
بن حممد (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،1ص 374ا كشــة الغمة يف معرفة االئمة عليهم الســالم ،علي بن عيســى بن
ايب الفت االربلي ،ج  ،2ص 167ا س ــبيل املس ــتبصـ ـرين اىل الصـ ـراط املس ــتايم ،الدكتور ص ــالح الدين احلس ــيب ،ص
234 - 233ا ،ريخ مدينة ممش ـ ــق ،علي بن حس ـ ــن بن هبة هللا (ابن عس ـ ــاكر) ،ج  ،13ص 284ا ،ريخ بغدام،
امحد بن علي اخلطيب البغدامي ،ج  ،1ص .138
 -167نفحات االقهار يف خالص ـ ـ ــة عباات االنوار ،العالمة الس ـ ـ ــيد علي احلس ـ ـ ــيب امليالين ،ج  ،15ص - 39
40ا مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،11ص .43
 -168الدرر النجفية من امللتاات اليوس ـ ــفية ،يوس ـ ــة بن امحد البحراين ،ج  ،3ص 389ا الص ـ ـراع بني االمويني
ومبامح االسـ ـ ـ ــالم ،الدكتور نوري جعفر ،ج  ،1ص 85ا اخلطط السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية لتوحيد االمة ،االسـ ـ ـ ــتاذ امحد حسـ ـ ـ ــني
يعاوب ،ص 107ا معامل املدرستني ،العالمة السيد مرتضى العسكري ،ج  ،2ص .49 - 47
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 -169نفحات االقهار يف خالص ـ ـ ــة عباات االنوار ،العالمة الس ـ ـ ــيد علي احلس ـ ـ ــيب امليالين ،ج  ،15ص - 41
.42
 -170النصائ الكافية ملن يتوىل معاوية ،السيد حممد بن عايل بن عبد هللا العلوي الشافعي ،ص .73 - 72
 -171مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،11ص .44
 -172م ـ ـ ــذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،عبد احلي بن امحد بن حممد (ابن عمام) احلنبلي ،ج  ،1ص 70ا
ميزان االعتدال يف ناد الرجال ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص  133و  181و .387
 -173فجر االس ـ ـ ـ ـ ــالم ،الش ـ ـ ـ ـ ــيخ حممد امني ،ص275ا الفتنة الكربى (علي وبنوه عليهم الس ـ ـ ـ ـ ــالم) ،الدكتور طه
حســني ،ج  ،2ص 81ا احلياة الســياســية لالمام احلســن عليه الســالم ،الســيد جعفر مرتضــى ،ص 90 - 86ا مــرح
هن البالغة ،عبد احلميد ابن ايب احلديد ،مرح خطبة رقم ( ،)208ج  ،3ص .17 - 15
 -174احملرب ،ابو جعفر حممد بن حبيب ،ص 351 - 348ا األخبار املوفايات ،الزبري بن بكار ،ص - 576
577ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،9ص .49
 -175اخلطط السـ ــياسـ ــية لتوحيد االمة ،االسـ ــتاذ امحد حسـ ــني يعاوب ،ص 109ا كنز العمال يف سـ ــنن االقوال
واالفعال ،عالء الدين علي املتاي بن حسام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،ج  ،6ص  ،152احلديث رقم .5210
 -176س ـ ـ ــري اعالم النبالء،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،5ص 75ا الص ـ ـ ــحوة ،االس ـ ـ ــتاذ ص ـ ـ ــباح علي البيايت ،ص
575 - 574ا مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،11ص .44
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 -177االمامة والسـ ــياسـ ــة ،عبد هللا بن مسـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 151ا العاد الفريد ،امحد بن حممد
(ابن عبد ربه) االندلســي ،ج  ،4ص 259ا حياة االمام احلســني عليه الســالم ،املير الشــيخ ابقر مـرية الارمــي ،ج
 ،2ص .123
 -178خزانة االمب ولب لباب لس ـ ـ ـ ـ ـ ــان العرب ،عبد الاامر بن عمر البغدامي ،ج  ،2ص 225ا ،ريخ التمدن
االسالمي ،الدكتور جرجي قيدان ،ج  ،2ص .79
 -179معاوية يف امليزان ،عباس حمموم العاام ،ص 64ا العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلس ـ ـ ـ ـ ــي،
ج  ،2ص .260
 -180التطور التارؤي ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكل الاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العثماين وأثره يف العراق ( 1914 - 1839م) ،محيد امحد محدان
التميمي ،ص  128وما بعدا حملات اجتماعية من ،ريخ العراق احلديث ،الدكتور علي الورمي ،ج  ،4ص  189و
309ا جعفر ابو التمن وموره يف احلركة الوطنية يف العراق ،عبد الرقاق عبد الدراجي ،ص .40
، -181ريخ احلركة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية يف العراق ،اجلذور الفكرية والواقع التارؤي ( 1924 - 1900م) ،عبد احلليم
الرهيمي ،ص 72 - 64ا اعالم الياض ــة الفكرية يف العراق احلديث ،مري م ــلوموحاي بن م ــاؤل بص ــري ،ص - 13
14ا هكذا تكلم علي مريعيت ،فاضل رسول ،ص .15 - 11
 -182عبد احملســن الســعدون وموره يف ،ريخ العراق املعاصــر ،لطفي جعفر فرج ،ص  90و 145ا ،ريخ الاضــية
العراقية ،حممدمهدي البصــري ،ج  ،2ص 505 - 503ا اعالم االمب يف العراق احلديث ،مري مــلوموحاي بن مــاؤل
بصري ،ج  ،2ص 334 - 333ا حكم االقمة ،رائد عبد احلسني ،الفصل االول ،ص .44 - 12
 -183كنت س ــفرياً للعراق يف وام ــنطن ،الدكتور حممد ص ــامق املش ــاط ،ص 229 - 228ا الطائفية يف العراق،
الدكتور سعيد السامرائي ،ص .16 - 14
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، -184ريخ الش ــعوب االس ــالمية ،املس ــتش ــرق كارل بروكلمن ،ناله اىل العربية نبيه امني فارس ومنري البعلبكي ،ج
 ،1ص 147ا هوية التشيع ،الدكتور اخلطيب الشيخ امحد الوائلي ،ص .114
 -185التشيع ،عايدة وجهام ،الشيخ حممد صابر عالء الزبيدي ،ص 42 - 34ا الطلااء ،سرية ومنه  ،العالمة
الشيخ فات بصري الرومي ،ص .71 - 67
 -186الشيعة امام التحدات ،الدكتورة سحر ابقر احلنطاوي ،ج  ،2ص .58 - 56
 -187العزاء احلس ــيب على طول التاريخ االسـ ــالمي ،موالان بركات علي انظم اابمي ،الفصـ ــل االول34 - 13 ،
(ارمو).
 -188مالئل الصــدق لنه احلق ،الشــيخ حممد حســن املظفر ،ص 102ا حياة احليوان الكربى ،حممد بن موسـى
الدمريي ،ج  ،1ص 274ا ينابيع املومة لذوي الارىب ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان بن ابراهيم الاندوقي ،ج  ،2ص  281و
 ،284رقم احلديث .7
 -189ثورة احلســني عليه الســالم ،الشــيخ حممد مهدي مشم الدينا نفحات االقهار يف خالصــة عباات االنوار،
العالمة السيد علي احلسيب امليالين.
 -190أتريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص  317و ج  ،4ص  33و ج ،6
ص  315فما بعـد ،و ص .349
 -191البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .193
 -192االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص  259و .370
 -193أتريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ـ ــد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص  348و ج  ،6ص 398ا
اللهوف يف قتلى الطفوف ،العالمة السيد علي بن موسى بن جعفر ،الشهري ب ـ ـ ـ ـ (السيد بن طاووس) ،ص 81ا عمدة
الااري يف مرح البخاري ،حمموم بن امحد العيب ،ج  ،7ص .656
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 -194اللهوف على قتلى الطفوف ،العالمة السيد علي بن موسى بن جعفر ،الشهري بـ (السيد بن طاووس) ،ص
207 - 203ا االرمام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة الشيخ حممد بن حممد بن نعمان العكربي ،الشهري بـ
(الشيخ املفيد) ،ص .246 - 245
 -195حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السـ ـ ـ ــالم ،العالمة الش ـ ـ ـ ــيخ حممد ابقر اجمللس ـ ـ ـ ــي ،ج
 ،45ص 120 - 118ا روضـ ــة الواعظني ،الشـ ــيخ الشـ ــهيد حممد بن امحد بن فتال النيس ـ ـابوري ،الشـ ــهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن
الفارس ــي) ،ج  ،1ص 191 - 190ا قينب الكربى عليها الس ــالم من املهد اىل اللحد ،الس ــيد حممد كاظم الازويب،
ص .356 - 354
، -196ريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 287ا الكــامــل يف التــاريخ ،علي
بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،1ص  81و ج  ،3ص 5ا هناية االرب يف فنون االمب ،امحد بن عبد الوهاب
النويري ،ج  ،24ص .53 - 52
 -197حياة الشعر يف الكوفة اىل هناية الارن الثاين للهجرة املباركة ،يوسة عبد الاامر خلية ،ص .181
 -198التطور والتجديد يف الشعر االموي ،الدكتور موقي ضية ،ص .81 - 80
 -199البلدان ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،1ص .309
 -200الطباات الكربى ،حممد بن ســعد بن منيع (ابن ســعد) البصــري ،ج  ،6ص 4ا حياة االمام احلســني عليه
السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .432
 -201الطباات الكربى ،ابو عبدهللا حممد بن س ــعد بن منيع (ابن س ــعد) البص ــري ،ج  ،6ص 4ا تص ــر كتاب
البلدان ،امحد بن حممد بن اسحاق (ابن فايه) اهلمداين ،ص .166

287

 -202حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .432
 -203حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .434 - 433
 -204احلياة االجتماعية واالقتصــامية يف الكوفة يف الارن االول اهلجري ،حممد حســني الزبيدي ،ص 42ا خطط
الكوفة ومرح خريطتها ،املستشرق املسيو ماسينيون ،ص 13 - 12ا حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ
ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .436 - 435
 -205التطور والتجدم يف الش ـ ـ ـ ـ ــعر االموي ،الدكتور م ـ ـ ـ ـ ــوقي ض ـ ـ ـ ـ ــية ،ص 81 - 80ا خطط الكوفة وم ـ ـ ـ ـ ــرح
خريطتها ،املستشرق املسيو ماسينيون ،ص 18ا حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي،
ج  ،2ص .437 - 436
 -206فتوح البلدان ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ص 280ا االخبار الطوال ،امحد بن ماوم الدينوري ،ص
296ا حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .438
 -207البيان والتبيان ،عمرو بن حبر بن حمبوب الشهري ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (اجلاحظ) ،ج ،1ص 19ا الاهات الشعر العريب يف
الارن الثاين اهلجري ،حممد مصطفى هدارة ،ص 55ا فتوح البلدان ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ص .279
 -208أتريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .402 - 398
 -209فجر االسالم ،املير املصري امحد امني ،ص .93
 -210الغارات ،املير ابراهيم بن حممد بن هالل الثافي الكويف ،ج  ،1ص 48ا الشــيعة يف التاريخ ،الســيد عبد
الرسول املوسوي ،ص .43
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 -211معجم البلدان ،ابو عبد هللا اقوت بن عبد هللا احلموي الرومي البغدامي ،ج  ،1ص  75و  83و 159ا
االغاين ،ابو الفرج علي بن حسني بن حممد االصفهاين ،ج  ،9ص 93 - 82ا قاموس الرجال ،العالمة الشيخ حممد
تاي الفريوق آابمي ،ج  ،1ص .375
، -212ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد جرير الطربي ،ج  ،5ص  422و  453و .468
 -213أتريخ االس ــالم ووفيات املش ــاهري واالعالم ،حممد بن امحد الذهو ،حوامث س ــنة  68للهجرة املباركة ،ص
.417 - 416
 -214أنساب االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص .178
 -215االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .254
 -216نش ــأة املدينة العربية االس ــالمية ،الكوفة ،الدكتور هام ــم جعيط ،ص 211 - 210ا حبار االنوار ،اجلامعة
لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،احملدث العالمة الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج  ،7ص .439 - 438
 -217الكايف ،العالمة الشـ ـ ـ ـ ـ ــيخ حممد بن يعاوب الكليب ،ج  ،3كتاب الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة ،ابب مسـ ـ ـ ـ ـ ــاجد الكوفة ،رقم
احلديث.3 ،
 -218نشأة املدينة العربية االسالمية ،الكوفة ،الدكتور هامم جعيط ،الباب اخلامم ،ص .212
 -219خطط الكوفة ومرح خريطتها ،املستشرق املسيو ماسينيون ،ص .18
 -220التطور والتجديد يف الشعر االموي ،الدكتور موقي ضية ،ص .81 - 80
 -221مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،3ص .239
 -222حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .437
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 -223خطط الكوفة ومرح خريطتها ،املستشرق املسيو ماسينيون ،ص  ،18ص .13 - 21
، -224ريخ الطربي أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 45ا الكامل يف التاريخ ،عز الدين
علي بن حممد (ابن االثري) الشــيباين ،ج  ،3ص 325ا مع احلســني عليه الســالم يف هنضــته ،االســتاذ اســد حيدر ،ص
.173
 -225ثورة احلس ــني عليه الس ــالم ،العالمة الش ــيخ حممد مهدي مشم الدين ،ص 38ا ص ــل االمام احلس ــن عليه
السالم ،السيد مرف الدين العاملي ،ص 72ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص
.210
، -226ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،حوامث س ـ ــنة  36للهجرة املباركة ،ج  ،6ص
.388 - 385
 -227اركان الدولة االموية ،الدكتور سنان عمر املنكويب ،ج  ،1ص .37 - 31
 -228االســتيعاب يف معرفة االصــحاب ،يوســة بن عبد هللا (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،1ص ،394 - 393
رقم الفارة.556 ،
 -229االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .254 - 253
 -230الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،ج  ،5ص .95 - 92
 -231بغيــة الطــالــب ملعرفــة العلم الــديب الواجــب ،احملــدث الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عبــدهللا اهلرري احلبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ج  ،6ص 389
(.)2615
 -232أتريخ مدينة ممشق ،علي بن احلسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،14ص .215
 -233أتريخ الطربي، ،ريخ الطربي أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص .310
 -234االس ـ ــتيعاب يف معرفة األص ـ ــحاب ،يوس ـ ــة بن عبد هللا (ابن عبد الرب) الارطو ،رقم الواقعة  ،556ج ،1
ص .394
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 -235صحي البخاري ،حممد بن امساعيل البخارائي (البخاري) ،كتاب الف  ،ج  ،11ص  ،353رقم احلديث
 7092و 7094ا ص ــحي مس ــلم ،او اجلامع الص ــحي  ،مس ــلم بن احلجاج الاش ــري النيش ــابوري ،ابب تفاض ــل اهل
االميان ،ج  ،2ص 30ا اخلارطة الســياســية لواقعة كربالء ،الدكتور معتصــم منذر الش ـواف ،ج  ،1الفصــل االول ،ص
 21فما بعد.
 -236الدمعة الس ــاكبة يف احوال النو والعرتة الطاهرة عليهم الس ــالم ،حممد ابقر بن عبد الكرب البهبهاين ،ج ،5
ص 105ا االماح ،العالمة حممد بن علي بن احلس ــني ،الش ــهري ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الش ــيخ الص ــدوق) ،ص190ا اقبال االعمال،
العالمة السيد علي بن موسى ،الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن طاووس) ،ج  ،3ص 28ا مناقب آل ايب طالب عليه السالم ،حممد
بن علي بن مهر آموب املاقندراين ،ج  ،3ص .238
، -237ريخ معاوية ،العالمة ابو اخلري صـ ــالح بن انصـ ــر احملمومي ،ص 329ا مثالب العرب ،النسـ ــابة ابو منذر
هشام بن حممد السائب الكلو ،ابب نكاح اجلاهلية ،ص .79
 -238هرة رس ــائل العرب يف عص ــور العربية الزاهرة ،امحد قكي ص ــفوت ،ص 554ا ،ريخ مدينة ممش ــق ،علي
بن حسن بن هبة هللا الدمشاي (ابن عساكر) ،ج  ،7ص .168
 -239الفخري يف االماب الس ـ ـ ــلطانية والدولة االس ـ ـ ــالمي ،حممد بن علي بن طباطبا املعروف اببن الطاطاا ،ص
 74و 161ا فت الباري مــرح صــحي البخاري ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العســاالين ،ج  ،7ص 107ا
البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ـ ــاي ،ج  ،8ص 124ا تفس ـ ــري امليزان ،امليزان يف تفس ـ ــري امليزان،
العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي ،ج  ،2ص .387 - 384
 -240فت الباري م ـ ـ ـرح ص ـ ــحي البخاري ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العسـ ـ ــاالين ،ج  ،7ص 107ا
تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصائص
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االئمة عليهم السالم ،يوسة بن قزاوغلي ،الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (سبط بن اجلوقي) ،ص 117 - 114ا اسد الغابة يف معرفة
الصحابة ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،5ص 563ا املنمق من اخبار قريف ،حممد بن حبيب البغدامي،
ص .79 - 78
، ،-241ريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،27ص .22
 -242املناقب واملثالب ،الااضـ ــي النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ص 243ا املمنق يف اخبار قريف ،حممد بن
حبيب البغدامي ،ص 3ا صــب االعشــى يف صــناعة االنشــاء ،امحد بن علي بن امحد الالاشــندي ،ج  ،1ص 454ا
املستطرف يف كل فن مستظرف ،الشيخ مهاب الدين حممد بن امحد االبشيهي ،ص .514
 -243ربيع االبرار ونص ـ ــوص االخيار ،حمموم بن عمر الز ش ـ ــري ،ص 752ا هناية االرب يف فنون االمب ،امحد
بن عبد الوهاب النويري ،ص 642ا حماضرات االمابء وحماورات الشعراء والبلغاء ،حسني بن حمد الراغب االصفهاين،
ج ،4ص 144ا املصــباح املضـ ْـي يف كتاب النو االمي ص ـلّى هللا عليه وآله ورســله اىل ملوك االرمل ،ال الدين عبد
هللا بن حممد بن حديدة االنصاري ،ج  ،1ص .126
فب الرواية والدراية ،حممد بن علي بن حممد الش ـ ـ ــوكاين ،ج  ،3ص 298ا
 -244تفس ـ ـ ــري فت الادير اجلامع بني ّ
هرة خطباء العرب ،امحد قكي صفوت ،ج  ،1ص 81ا فت الباري مرح صحي البخاري ،امحد بن علي بن حممد
(ابن حجر) العساالين ،ج  ،7ص .81
 -245م ـ ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،1ص  336 - 335و ج  ،2ص  125و
 135و ج  ،3ص .245
 -246مثالب العرب ،النسابة ابو منذر هشام بن حممد السائب الكلو ،ص  72و .78
 -247االحام واملثاين ،امحد بن عمرو بن الض ـ ـ ـ ـ ــحاك الش ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،1ص 363ا مسط الآلح يف م ـ ـ ـ ـ ــرح اماح
الااح ،ابوعبيد البكري ،ص 332ا البداية والنهاية ،ابو الفدار

292

امساعيل (ابن كثري) الدمشـ ـ ــاي ،ج  ،8ص 126ا ربيع االبرار ونصـ ـ ــوص االخيار ،حمموم بن عمر الز شـ ـ ــري ،ج ،3
ص 551 - 549ا االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،4ص .168
 -248العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلس ـ ـ ـ ـ ــي ،ج  ،6ص 68ا أتريخ مدينة ممش ـ ـ ـ ـ ــق ،علي بن
حس ـ ــن بن هبة هللا (ابن عس ـ ــاكر) ،ج  ،36ص 187ا الس ـ ــرية احللبية ،كتاب انس ـ ــان العيون يف س ـ ــرية االمني املأمون
ص ـ ـلّى هللا عليه وآله ،علي بن برهان الدين احللو ،ج  ،3ص 44ا سـ ــري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج ،9
ص 575ا املناقب واملثالب ،الااضــي ابو حنيفة النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ص 243ا مثالب العرب ،النســابة
ابو منذر هش ـ ـ ـ ــام بن حممد الس ـ ـ ـ ــائب الكلو ،ص 72ا اس ـ ـ ـ ــد الغابة يف معرفة الص ـ ـ ـ ــحابة ،علي بن حممد (ابن االثري)
الشــيباين ،ص 563ا تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصــائص االئمة عليهم الســالم ،يوســة بن قزاوغلي ،الشــهري بـ
(سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط ابن اجلوقي) ،ص 117 - 114ا املنمق يف اخبــار قريف ،حممــد بن حبيــب البغــدامي ،ج  ،1ص 454ا
املستطرف يف كل فن مستظرف ،الشيخ مهاب الدين حممد بن امحد االبشيهي ،ص 514ا صب االعشى يف صناعة
االنشـ ــاء ،مـ ــهاب الدين امحد بن علي الالاشـ ــندي ،ج  ،1ص 454ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (بن كثري)
الدمشاي ،ج  ،8ص 124ا تفسري امليزان ،امليزان يف تفسري الاران ،العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي ،ج ،20
ص 387 - 384ا النفيم يف بيان رقية اخلميم ،الشيخ عبد هللا الدميت ،ج  ،2ص 21ا ،ريخ اخلميم يف احوال
انفم النفيم ،الشــيخ حســني بن حممد بن احلســن الدار بكري ،ج  ،1ص 175 - 174ا االماح ،العالمة الشــيخ
حممد بن احلس ـ ـ ـ ــن الطوس ـ ـ ـ ــي ،ص 724ا فت الباري م ـ ـ ـ ــرح ص ـ ـ ـ ــحي البخاري ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر)
العسـ ــاالين ،ج  ،7ص 107ا مـ ــخصـ ــيات ومواقة ،الشـ ــيخ حممد الصـ ــاحل الصـ ــديق ،ص 61 - 58ا االغاين ،ابو
الفرج علي بن احلسني بن حممد (ابو الفرج االصفهاين) ،ج  ،9ص 62ا مرح هن
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البالغة ،عبد احلميد بن ايب ا حلديد املعتزح ،ج ،1ص 336ا حكاية املناظرة يف الاران مع بعض اهل البدعة ،موفق
الدين عبد هللا بن امحد املادسي الدمشاي ،ص .483
 -249أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،9ص 64ا مفتاح العلوم ،يوسة بن
ايب بكر السكاكي ،ص .313
 -250ربيع االبرار ونص ـ ــوص االخيار ،حمموم بن عمر الز ش ـ ــري ،ج  ،3ص 551ا االغاين ،ابو الفرج علي بن
احلسني بن حممد الارمي (ابو الفرج االصفهاين) ،ج  ،9ص .62
 -251تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصائص االئمة عليهم السالم ،يوسة بن قزاوغلي ،الشهري بـ (سبط ابن
اجلوقي) ،ص 117ا م ــخص ــيات ومواقة ،الش ــيخ حممد الص ــاحل الص ــامق ،ص 60 - 59ا م ــرح هن البالغة ،عبد
احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،1ص .336
 -252مثالب العرب ،النســابة ابو منذر هشــام بن حممد الســائب الكلو ،ابب تســمية ذوات الراات ،ص  73و
85ا ربيع االبرار ونصوص االخيار ،حمموم بن عمر الز شري ،ج  ،3ص .550
 -*252احاميث عائشة (ام امليمنني) ،العالمة السيد مرتضى العسكري ،ج  ،1ص .350
 -253الغارات ،أليب أسـ ـ ــحاق ابراهيم بن حممد الثافي الكويف ،ج  ،1ص 65 - 64ا مـ ـ ــرح هن البالغة ،عبد
احلميد بن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،2ص .125 - 124
 -254مراص ــد االطالع على امساء االمكنة والبااع ،ص ــفي الدين عبد امليمن بن عبد احلق البغدامي ،ج  ،3ص
.1229
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 -255انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص 75 - 72ا حكاات ومناظرات،
االستاذ حممد رضا املنصوري ،ص .483
 -256نسـ ـ ـ ـ ــب بب أمية ،حممد عبد هللا اخلزرجي ،ص 14 - 12ا الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،ج
 ،3ص 260ا وقعة ص ـ ـ ـ ــفني ،نص ـ ـ ـ ــر بن مزاحم املناري ،ص 471ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حس ـ ـ ـ ــني
املسعومي ،ج  ،2ص .62
 -257ماأختلة وأئتلة يف انساب العرب ،حممد بن امحد االبيورمي 117 ،ـ 119ا معرفة انساب قبائل العرب،
الدكتورة حنان مصل الكواكو ،ص .59 - 56
 -258االس ـ ـ ــتيعاب يف معرفة االص ـ ـ ــحاب ،يوس ـ ـ ــة بن عبد هللا (ابن عبد الرب) االندلس ـ ـ ــي ،ج  ،4ص - 219
)1552( 220ا احكام املتبىن واللايط ،مراسة ماارنة بني الشريعة والاانون ،السيد عطية السيد ابو محزة ،ص - 12
.13
 -259مروج الذهب ومعامن اجلواهر ،علي بن حس ـ ـ ـ ــني بن علي املس ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،2ص 62ا س ـ ـ ـ ــفينة البحار،
احملدث العالمة الش ـ ـ ــيخ حممد ابقر اجمللس ـ ـ ــي ،ج  ،32ص  219و ج  ،33ص 252 - 251ا م ـ ـ ــرح هن البالغة،
الشيخ حممد عبدة ،ج  ،3ص .18
 -260افرتاق العرب (افرتاق ولد معد) ،املير ابو منذر هش ــام بن حممد الس ــائب الكلو ،ص 12ا االم ــتغاثة يف
بدع الثالثة ،ابو الااس ـ ـ ـ ــم علي بن امحد بن موس ـ ـ ـ ــى الكاظم عليهم الس ـ ـ ـ ــالم الكويف ،ج  ،1ص 76ا جواهر التاريخ،
العالمة الشيخ علي الكوراين ،ج  ،2ص 82ا اجملدي يف االنساب ،علي بن حممد ،ص .7
 -261م ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،الش ـ ـ ـ ــيخ حممد عبدة ،ج  ،3ص 18 -17ا املنمق يف اخبار قريف ،حممد بن حبيب
البغدامي ،ص 74 - 73ا الغدير يف الاران والســنة واالمب ،العالمة الشــيخ عبد احلســني االميب ،ج  ،3ص 254ا
الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،ج  ،3ص .260
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 -262م ـ ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،عبد احلميد ابن ايب احلديد املعتزح ،ج  ،1ص  219و ج  ،15ص  117و ج ،3
ص 225 - 224ا مثالب العرب ،النسـ ــابة ايب منذر هشـ ــام بن حممد بن السـ ــائب الكلو ،ص 28ا االسـ ــتيعاب يف
معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،3ص  401و ج  ،4ص .318
 -263الكامل ،الشيخ عمام الدين حسن بن علي بن حممد البهائي ،ص 269ا مسند امحد ،امحد بن حممد بن
حنبل ،مس ــند الكثريين ،مس ــند عبدهللا بن س ــعوم ،رقم احلديث 4400ا فت الباري م ــرح ص ــحي البخاري ،امحد بن
علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،7ص .272
 -264انس ـ ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ــرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،2ص 129ا ،ريخ مدينة ممش ـ ـ ـ ــق ،علي بن
حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،70ص 138ا االغاين ،علي بن حسني بن حممد( ،ابو الفرج االصفهاين) ،ج
 ،17ص 260ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 323ا ،ج العروس من
جواهر الااموس ،العالمة حممد بن حممد املرتضى الزبيدي ،ج  ،12ص .472
 -265انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذي ،ج ( ،4الاسم الرابع) ،ص .149
 -266لارب الســلة ،هندومــاه بن ســنجر بن عبد هللا صــاحب ،ص 66ا معاوية بن ايب ســفيان وعصــره ،عمر
ابو النصر ،ص 282ا الفتوحات املكية ،الشيخ حمي الدين (ابن العريب) ،ج  ،4ص .265
 -267الكامل يف التاريخ ،عز الدين علي بن ايب الكرم حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .49
 -268جمالم امليمنني يف االربعة عشر املعصومني عليهم السالم ،الشيخ كاظم البهامح ،ج  ،2ص 547ا نسب
قريف ،مصعب الزبريي ،ص 127ا حبار االنوار اجلامعة لدرر
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اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،العالمة الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج  ،44ص .309
 -269أنساب االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص 305ا احملاسن ،الشيخ ابو جعفر امحد بن
حممد بن خالد الربقي ،ج  ،1ص 108ا الزام الناص ـ ـ ـ ــب يف اثبات احلجة الغائب ،الش ـ ـ ـ ــيخ علي اليزمي احلائري ،ص
169ا معاوية بن ايب سفيان وعصره ،عمر ابو النصر ،ص .282
 -270الفتوحات املكية ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ حمي الدين (ابن العريب) ،ج  ،4ص 265ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد
(ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،3ص 49ا خلفاء بب امية ،الدكتور قكي لطية مشاسـ ـ ـ ـ ــة ،ج  ،2ص 80 - 78ا مائرة
معارف الارن العشـ ـ ـرين ،حممد فريد وجدي ،ج  ،4ص 771ا معاوية بن ايب س ـ ــفيان وعص ـ ــره ،عمر ابو النص ـ ــر ،ص
282ا إلزام الناصب يف اثبات احلجة الغائب ،الشيخ علي اليزمي احلائري ،ص .169
 -271خلفاء بب امية ،الدكتور قكي لطية مشاس ـ ــة ،ج  ،1ص 168 - 167ا هرة انس ـ ــاب العرب ،علي بن
حممد بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ص  68 - 67و .91
 -272تفسري عبد الرقاق ،الشيخ عبد الرقاق ميخ البخاري املونق ،ج  ،1ص 20ا أتريخ مدينة ممشق ،علي بن
حسـ ــن بن هبة هللا (ابن عسـ ــاكر) ،ج  ،36ص 187ا جواهر التاريخ ،العالمة الشـ ــيخ علي الكوراين العاملي ،ج ،2
81ا سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،9ص .570
 -273أتريخ اليعاويب ،امحد بن اســحاق بن واض ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 220ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر،
علي بن حسـ ــني بن علي املسـ ــعومي ،ج  ،3ص 79 - 77ا االمامة والس ـ ــياسـ ــية ،املعروف بتأريخ اخللفاء ،حممد بن
عبدهللا قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 163ا الفتوح ،حممد بن علي بن امحد (ابن اعثم) الكويف ،ج  ،5ص 17ا رســائل
اجلاحظ ،الرسالة احلامية عشر يف بب امية،
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ص 398ا مذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن امحد (ابن العمام) الدمشاي ،ج  ،1ص 68ا مادمة
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ص .254
 -274نيل االوطار من اسرار منتاى االخبار ،العالمة حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،ج  ،7ص 147ا ،ريخ
اخللفاء (،ريخ خلفاء املس ـ ـ ــلمني) ،جالل الدين عبد الرمحن الس ـ ـ ــيوطي ،ص 207ا البداية والنهاية ،احلافظ ابو الفداء
امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .258 - 253
 -275مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ج  ،3ص 82ا مرح العاائد النسفية،
سعد الدين التفتاقاين الشافعي ،ص.181
 -276الكامل يف معرفة ض ـ ـ ــعفاء احملدثني وعلل احلديث ،عبدهللا بن عدي بن حممد ابن الاطان اجلرجاين ،ج ،3
ص 310ا ،ريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،ص .165
 -277س ـ ـ ـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص 212 - 188ا البدأ والتاريخ ،املير املطهر بن
طاهر املادسي ،ج ،6ص 13 - 11ا االستيعاب يف معرفة االصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبد الرب)
الارطو ،ج  ،1ص 296ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،4ص 22ا ،ريخ اخللفاء
(،ريخ خلفاء املس ـ ـ ــلمني) ،جالل الدين عبد الرمحن الس ـ ـ ــيوطي ،ص 81 - 79ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي
بن حسني بن علي املسعومي ،ج  ،2ص .94
 -278ل من أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،6ص 216ا املناقب واملثالب ،الااضي
النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ص .243
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 -279الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،1ص .185
 -280معامل الف  ،نظرات يف حركة االسالم و،ريخ املسلمني ،سعيد اي ـ ـ ـ ـ ــوب ،ص 214ا املنتظم يف ،ريخ امللوك
واالمم ،عبــد الرمحن بن علي بن حممــد اجلوقي ،ج  ،3ص 49ا الف  ،النعيم بن محــام املروقي ،ج  ،1ص 131ا
جواهر املطالب يف مناقب االمام عليه السالم ،حممد بن امحد الدمشاي الباعوين الشافعي ،ج  ،2ص .191
 -281صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،عالمات النبوة ،ج  ،6ص 42ا
الدرر املنثور يف التفسـ ـ ـ ـ ـ ــري ابملأثور ،جالل الدين عبد الرمحن السـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،ج  ،4ص 191ا الفرموس مبأثور الفرموس،
مريويه بن مهرمار بن مريويه الديلمي ،ج  ،1ص 560ا املستدرك على الصحيحني (الف واملالحم) ،حممد بن عبد
هللا احلاكم النيس ــابوري ،ج  ،4ص 480ا ابو هريرة ،العالمة الس ــيد عبد احلس ــني م ــرف الدين املوس ــوي ،ج  ،1ص
95ا أتريخ االسالم ،ووفيات املشاهري واالعالم ،حممد بن امحد الذهو ،قسم املغاقي ،ج  ،4ص 39ا سنن النسائي،
امحد بن معيب النسائي ،ج  ،6ص 459ا السرية احللبية ،انسان العيون يف سرية االمني املامون صلّى هللا عليه وآله،
علي بن برهان الدين احللو ،ج  ،1ص 337ا تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري اخلاقن ،لباب التاويل يف معامل التنزيل ،عالء الدين علي بن
حممد بن ابراهيم البغدامي الص ــويف ،ج  ،2ص 208ا تفس ــري االلوس ــي ،روح املعاين يف تفس ــري الاران العظيم والس ــبع
املثاين ،الشيخ حمموم االلوسي البغدامي ،ج  ،10ص .59
 -282مثالب العرب ،النسـ ــابة ابو منذر هشـ ــام بن حممد السـ ــائب الكلو ،ص 77ا الكامل يف التاريخ ،علي بن
حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .57
 -283البدء والتاريخ ،املير املطهر بن طاهر املادسـ ــي ،ج  ،5ص 199ا انسـ ــاب االم ـ ـراف ،امحد بن عىي بن
جابر البالذري ،ص 1412ا اخلوارج عرب التاريخ،
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الدكتور امحد صـ ــباح املرعو ،ج  ،1ص 168ا االسـ ــتيعاب يف معرفة االصـ ــحاب ،يوسـ ــة بن عبد هللا بن حممد (ابن
عبد الرب) الارطو ،ج  ،1ص .359
 -284ل من انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص  256و ج  ،6ص 256ا العاد
الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسي ،ج  168 ،1و ج  ،2ص .272
 -285اجلرح والتعديل ،عبد الرمحن بن حممد بن املنذر التميمي الراقي ،ج  ،8ص 271ا العاد الثمني يف ،ريخ
البلد االمني ،حممد بن امحد احلس ـ ــب الفاس ـ ــي املكي ،ج  ،7ص 165ا الطباات الكربى ،ابو عبدهللا حممد بن س ـ ــعد
بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،5ص .35
 -286احملرب ،حممد بن حبيب البغدامي ،ص  22و  55و 58ا حماضرات االمابء وحماورات الشعراء ،ابو الااسم
حس ـ ـ ــني بن حممد (الراغب االص ـ ـ ــفهاين) ،ج  ،2ص 212ا هتذيب االمساء واللغات ،ابو قكرا حمي الدين النووي ،ج
 ،1ص .87
 -287مذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،عبد احلي بن امحد (ابن العمام) الدمشاي احلنبلي ،ج  ،1ص 73ا
ميخ املغرية ،االستاذ حمموم ابو ريـة ،ص .175 - 174
 -288جممع الزوائـد ومنبع الفوائد ،علي بن سليمان اهليثمي الااهري ،ج  ،7ص .227
 -289االص ـ ـ ــابة يف ُتييز الص ـ ـ ــحابة ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العس ـ ـ ــاالين ،ج  ،3ص 523ا هتذيب
التهذيب ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العساالين ،ج  ،5ص 19ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 21ا سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد
الذهو ،ج  ،2ص 640ا الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،3ق  ،1ص .159
 -290االصـ ـ ـ ـ ـ ــابة يف ُتييز الصـ ـ ـ ـ ـ ــحابة ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العسـ ـ ـ ـ ـ ــاالين ،ج  ،3ص  ،477رقم
احلامثة.83240 ،
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 -291الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،6ص .383 - 381
، -292ريخ معاوية ،العالمة صالح بن انصر احملمومي ،ص .280 - 279
 -293اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .348
 -294الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن األثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،3ص  364و ج  ،4ص 74ا االخبار
الطوال ،امحد بن ماوم الدينوري ،ص .285
 -295سـ ـ ـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص 364ا أتريخ الطربي ،حممد بن جرير الطربي ،ج
 ،3ص  423و ج  ،7ص .34
 -296االعالم ،خري الدين بن حمموم بن فارس الزركلي الدمشاي ،ج  ،7ص .207
 -297العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسـ ـ ـ ــي ،ج  ،1ص 164ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر،
علي بن احلس ـ ــني بن علي املس ـ ــعومي ،ج  ،2ج 310ا الس ـ ــرية احللبية ،كتاب انس ـ ــان العيون يف س ـ ــرية االمني املامون
(صلى اله عليه وآله) ،علي بن برهان الدين احللو ،ص 312ا احملاسن واملساوي ،حممد بن ابراهيم البيهاي ،ص 93ا
احملاسن واالضدام ،عمرو بن حبر بن حمبوب (اجلاحظ) ،ص .103
 -298رومل املناضـ ـ ـ ــر يف علم االوائل واالواخر ،حمب الدين ابو الوليد حممد ابن الشـ ـ ـ ــحنة ،ج  ،8ص 4ا هراث
االوراق ،تاي الدين بن علي بن حجة احلموي ،ج  ،1ص 132ا الغدير يف الكتاب والس ــنة واالمب ،العالمة الس ــيد
عبد احلسني االميب ،ج  ،2ص .125 - 121
 -299بالغات النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،امحد بن ايب طاهر (ابن طيفور) ،ص 27ا مائرة املعارف الارن العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ،حممد فريد
وجدي ،ج  ،1ص .215
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 -300العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلس ــي ،ج  ،1ص 164ا هرة خطب العرب يف عص ــور
العربية الزاهرة ،امحد قكي صفوت ،ج  ،2ص .363
 -301مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلسني بن علي املسعومي ،ج  ،2ص .25
 -302الس ـ ـ ــرية احللبية ،كتاب انس ـ ـ ــان العيون يف س ـ ـ ــرية االمني املأمون صـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،علي بن برهان الدين
احللو ،ج  ،2ص .312 - 310
 -303احملاس ـ ــن واملس ـ ــاوي ،حممد بن ابراهيم البيهاي ،ج  ،1ص 93ا مائرة املعارف للارن العش ـ ـ ـرين ،حممد فريد
وجدي ،ج  ،1ص 215
 -304احملاسـ ـ ـ ــن واالضـ ـ ـ ــدام ،عمرو بن حبر بن حمبوب (اجلاحظ) ،ص 103ا تذكرة خواص االمة يف خصـ ـ ـ ــائص
االئمة ،%يوسة بن قزاوغلي البغدامي ،الشهري بـ (سبط ابن اجلوقي) ،ص .117 - 114
 -305تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري الطربي (جـامع البيـان عن أتويـل آي الاران) ،حممـد بن جرير الطربي ،رقم احلـديـث29554 ،ا
أتريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .37
 -306تفسري الراقي (مفاتي الغيب) ،حممد بن حسن بن حسني ،الشهري ب ـ ـ ـ (الفخر الراقي) ،ج  ،8ص 503ا
احملاسن واالضدام ،عمرو بن حبر بن حمبوب (اجلاحظ) ،ص .103
 -307بالغات النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،امحد بن ايب طاهر (ابن طيفور) ،ص 38ا العاد الفريد ،امحد بن حممد (بن عبد ربه)
االندلسي ،ج  ،1ص  164و ج  ،2ص .92
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 -308ربيع االانم ونصــوص االخيار ،حمموم بن عمر الز شــري ،ج  ،3ص 548ا الســرية احللبية ،انســان العيون
يف سرية االمني املأمون صلّى هللا عليه وآله ،علي بن برهان الدين احللو ،ص .312
 -309هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،ال الدين يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بن عبد الرمحن بن يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املزي ،ج  ،19ص
451ا مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلسني بن علي املسعومي ،ج  ،2ص .310
 -310أتريخ مدينة ممش ـ ــق ،علي بن حس ـ ــن بن هبة هللا (ابن عس ـ ــاكر) ،ج  ،7ص 330ا احملاس ـ ــن واملس ـ ــاوح،
حممد بن ابراهيم البيهاي ،ص .93
 -311الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،6ص .383 - 381
 -312أنس ــاب االم ــرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 396ا العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن
عبد ربه) االندلسي ،ج  ،3ص .18
 -313البداية والنهاية ،ابوالفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .287
 -314أتريخ الطربي، ،ريخ الطربي أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص  166و ج  ،7ص
 18و .144
 -315أعالم الورى أبعالم اهلدى ،ابو علي الفضـ ـ ـ ــل بن احلسـ ـ ـ ــن الطربسـ ـ ـ ــي ،ص 215 - 214ا االعالم ،خري
الــدين بن حمموم بن فــارس الزركلي الــدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،4ص 193ا البــدايــة والنهــايــة ،ابو الفــداء امســاعيــل (ابن كثري)
الدمشاي ،ج  ،8ص 284ا عيون االخبار ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوي ،ج  ،1ص .299
، -316ريخ خليفة بن خياط ،خليفة بن خياط العص ـ ـ ـ ــفري الش ـ ـ ـ ــيباين ،ص 251 - 250ا التاريخ االس ـ ـ ـ ــالمي
(العهد االموي) ،الدكتور حمموم ماكر ،ص 198 - 197ا خري الدين بن حمموم الزركلي ،ج  ،3ص .257
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 -317التاريخ االسـ ـ ــالمي (العهد االموي) ،الدكتور حمموم مـ ـ ــاكر ،ص  89و 132ا البداية والنهاية ،ابو الفداء
امساعيل (ابن كثري) الدمش ــاي ،ج  ،8حوامث س ــنة  ،76ص 373 - 372ا م ــرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب
احلديد املعتزح ،ج  ،16ص .193
 -318الوايف ابلوفيات ،صالح الدين الصفدي ،ج  ،15ص .10
 -319مرآة اجلنان وعربة الياضــان يف معرفة ما يعترب من حوامث الزمان ،العالمة ابو حممد عبدهللا اليافعي ،ج ،1
ص .126
 -320االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العساالين ،ج  ،1ص .580
 -321االستيعاب يف معرفة األصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبدالرب) الارطو ،ج  ،1ص .195
 -322أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،5ص .410
 -323النزاع والتخاص ــم فيما بني بب امية وبب هام ــم ،تاي الدين امحد بن علي املاريزي ،ص 51ا افرتاق العرب
(افرتاق ولد معد) ،النسابة ابو منذر هشام بن ايب نضري بن حممد السائب الكلو ،ص 12ا ،ريخ مدينة ممشق ،علي
بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،19ص 172ا نيل االوطار ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،ج  ،5ص
194ا ،ريخ اخللفاء (،ريخ خلفاء املسلمني) ،عبد الرمحن بن الكمال حممد السيوطي ،ص 61ا االستيعاب يف معرفة
األصحاب ،يوسة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبدالرب) الارطو ،ج  ،2ص .526
 -324املعجم الكبري ،سليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،ج  ،17ص  ،261حديث رقم 719ا جممع الزوائد
ومنبع الفوائد ،علي بن ايب بكر اهليثمي ،ج  ،3ص 81 - 80ا ص ـ ـ ــحي مس ـ ـ ــلم ،او اجلامع الص ـ ـ ــحي  ،مس ـ ـ ــلم بن
احلجاج الاشري
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النيش ـ ـ ــابوري ،ج  ،4ص 171ا س ـ ـ ــنن ابن ماجة ،ابو عبد هللا حممد (ابن ماجة) الازويب ،ج  ،1ص  ،647حديث
رقم .2006
 -325الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،7ص .99
 -326مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلس ـ ـ ــني بن علي املس ـ ـ ــعومي ،ج  ،3ص  15و 194 - 191ا
البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .28
 -327هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ــن بن هبة هللا (ابن عسـ ـ ـ ـ ـ ــاكر) ،ج  ،5ص 409ا أتريخ
مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،9ص .64
 -328سري أعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص .496 - 495
 -329أتريخ الطربي، ،ريخ الطربي أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 164ا أتريخ مدينة
ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،9ص .64
 -330أتريخ اليعاويب ،امحد بن اس ـ ــحاق بن واضـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 219 - 218ا البداية والنهاية ،ابو
الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .28
 -331الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن األثري) الشــيباين ،ص 471 - 470ا ل من أنســاب االمـراف،
امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص .412
 -332اس ـ ــد الغابة يف معرفة الص ـ ــحابة ،علي بن حممد (ابن االثري) الش ـ ــيباين ،ج  ،2ص 215ا ربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االبرار
ونصوص االخيار ،حممدوم بن عمر الز شري ،ج  ،3ص .547
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 -333الكامل يف التاريخ ،علي بن ايب الكرم حممد (ابن اثري) الش ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،4ص 33ا مروج الذهب ومعامن
اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،2ص 91ا البــدايــة والنهــايــة ،ابو الفــداء امســاعيــل (ابن كثري)
الدمشـ ـ ـ ــاي ،ج  ،8ص 189ا ،ج العروس من جواهر الااموس ،حممد بن حممد املرتضـ ـ ـ ــى الزبيدي ،ج  ،4ص 31ا
،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص  348و ج 161 ،6ا االرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف معرفــة
حج هللا على العبام ،العالمة حممد مب حممد بن النعمان العكربي (الشيخ املفيد) ،ج  ،2ص .113
 -334سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص .496 - 495
 -335ل من أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص .412
 -336االحام واملثاين ،امحد بن عمرو بن الضحاك الشيباين ،ج  ،1ص .307
 -337بغية الطلب يف أتريخ حلب ،الصاحب كمال الدين (ابن العدب) ،ج .2631 ،6
 -338فضائل الصحابة ،امحد بن حممد بن حنبل ،ج  ،2ص .784
 -339ل من أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص .411
، -340ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 231 - 224ا االخبار الطوال،
امحد بن ماوم بن جابر الدينوري ،ص 303ا انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،5ص .241
 -341الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،3ص .323
 -342الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،2ص .226 - 225
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، -343ريخ مدينة ممش ـ ـ ـ ــق ،علي بن حس ـ ـ ـ ــن بن هبة هللا (ابن عس ـ ـ ـ ــاكر) ،ج  ،45ص 44ا االص ـ ـ ـ ــابة يف ُتييز
الص ـ ـ ــحابة ،امحد بن علي بن حممد (ابن عس ـ ـ ــاكر) العس ـ ـ ــاالين ،ج  ،5ص 218ا من حياة معاوية بن ايب س ـ ـ ــفيان،
العالمة السـ ـ ـ ــيد حممد حسـ ـ ـ ــني االميب ،ص 121 - 120ا الغدير يف الاران والسـ ـ ـ ــنة واالمب ،العالمة السـ ـ ـ ــيد حممد
حس ــني االميب ،ج  ،10ص 259 - 257ا مثالب العرب ،النس ــابة ابو منذر هش ــام بن حممد الس ــائب الكلو ،ص
.88
 -344مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلس ــني بن علي املس ــعومي ،ج  ،1ص  61و ج  ،3ص 203ا
اعيان الشيعة ،العالمة السيد حمسن االمني العاملي ،ج  ،12ص 136ا مرح هن البالغة ،عبد احلميد بن ايب احلديد
املعتزح ،ج  ،11ص .67
 -345هتذيب االمساء واللغات ،عىي بن مرف بن مري النووي ،ج  ،2ص  198و .598
 -346انساب العرب وقبائل اهلجر ،النسابة مروان بن خلية الدواسري ،ج  ،2ص .119
 347مثالب العرب ،النسابة ابو منذر هشام بن حممد السائب الكلو ،ابب االمهات ،ص .97
 -348الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،5ص .125
 -349الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن اثري) الشيباين ،ج  ،4ص .21
 -350اعالم الورى أبعالم اهلدى ،الشيخ ايب علي الفضل بن احلسن الطربسي ،ج  ،5ص .47
 -351لسان امليزان ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العساالين ،ج  ،3ص  ،153 - 152الفارة.546 ،
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 -352هرة انساب العرب ،النسابة علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،2ص  265و ص .270
 -353أوض البيان يف مرح حديث جند قرن الشيطان ،الشيخ ابو محزة االثري ،ص .111
 -354العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسي ،ج  ،2ص .83
 -355تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصائص االئمة عليهم السالم ،يوسة بن قزاوغلي ،الشهري ب ـ (سبط بن
اجلوقي) ،ص .142
 -356ذوب النظار يف مرح الثأر ،الشبخ جعفر بن نا احللي ،قم املادسة ،ص .28
 -357الوايف ابلوفيات ،صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي ،ج  ،16ص  105و .108
، -358ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حمم ــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 320 - 319ا معجم رج ــال
احلديث ،العالمة الس ـ ــيد ابو الااس ـ ــم اخلوئي ،ج  ،8ص 306ا االرم ـ ــام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة ابو
عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي (الشيخ املفيد) ،ج  ،2ص .92 - 87
 -359مســتدركات علم رجال احلديث ،الشــيخ علي النماقي الشــاهرومي ،ج  ،4ص 222 - 220ا مســتدرك
سفينة البحار ،الشيخ علي النماقي الشاهرومي ،ج  ،6ص .44
360ـ اركان الدولة االموية ،الدكتور سنان عمر املنكويب ،ج  ،1ص 287 - 286
 -361اللواطيني ،ابو عمرو خالد بن مسرة بن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق البخرتي ،ابب املخنثني ،ص 127 - 126ا الاتلة يف
واقعة كريالء ،من منظار أترؤي ،الدكتور مرية الدين يعاوب السماوي ،ج  ،2ص .123 - 119
 -362مستدركات سفينة البحار ،الشيخ علي النماقي الشاهرومي ،ج  ،6ص .41
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 -363البدو ،ماكم اوبنهاب وآرش بروينف ،ج ( 3قبائل احلجاق) ،ص 90 - 89ا االمراف من قبائل العرب،
املير اسحاق بن طالب اجلرموقي ،ج  ،2ص .395
 -364أنساب االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .183
، -365ريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .382
، -366ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص 319ا حبار االنوار ،اجلامعة لدرر
اخبار االئمة االطهار عليهم السـالم ،العالمة الشـيخ حممد ابقر اجمللسـي ،ج  ،44ص 315ا انسـاب االمـراف ،امحد
بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .183
 -367أتريخ الطربي، ،ريخ الطربي أتريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص 382ا أنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص .183
 -368أتريخ الطربي، ،ريخ أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص  319و 382و .398
 -369الثاات ،حممد بن حبان البسيت السجستاين (ابن حبان) ،ج  ،1ص .311
، -370ريخ خليفة ،ابو عمرو خليفة بن خياط العصفري الشيباين ،ج  ،1ص .235
 -371انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،2ص  303و ج  ،3ص 146ا هتذيب
التهذيب ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العسـ ـ ــاالين ،ج  ،3ص 90ا اجلرح والتعديل ،عبد الرمحن بن ايب حامت
الراقي ،ج  ،4ص .389
 -372الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،6ص .212
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 -373أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .349
 -374االسـتيعاب يف معرفة االصـحاب ،يوسـة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبد الرب) الارطو ،ج  ،1ص 214ا
الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .224 - 222
 -375عون املعبوم على مـ ـ ــرح سـ ـ ــنن ايب ماوم ،الشـ ـ ــيخ ابو عبد الرمحن حممد مشم احلق العظيم آابمي ،ج ،31
273ا املعارف ،ابو حممد عبدهللا بن مسـ ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،ص 405ا تاريب التهذيب ،امحد بن علي بن حممد
(ابن حجر) العس ــاالين ،ج  ،1ص 344ا هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،ابو احلجاج يوس ــة املزي ،ج  ،23ص
.352
 -376تناي املاال ،الشيخ عبد هللا املامااين ،ج  ،8ص .80
 -377هرة انساب العرب ،النسابة ابو حممد علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،1ص .149
 -378أنسـ ـ ـ ــاب االمـ ـ ـ ــرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 188ا ميزان االعتدال يف ناد الرجال،
حممد بن امحد الذهو ،ج  ،1ص 440ا االعالم ،خري الدين بن حمموم بن حممد الزركلي املشاي ،ج  ،3ص .154
 -379هتذيب التهذيب ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،4ص .303
 -380االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماووم الدينوري ،ج  ،1ص .229
 -381أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 262ا البداية والنهاية،ابو الفداء
امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .193
 -382االكليل يف اخبار انساب العرب ،احلارث بن حمي الدين الفهري ،ج  ،2ص .262 - 261
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، -383ريخ اخلالفة االموية ،ابو بكر عة حامد التميمي ،ص .106 - 105
 -384هرة انساب العرب ،النسابة علي بن امحد (ابن حزم) االندلسي ،ج  ،1ص .149
 -385سفينة البحار ،العالمة الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج  ،1ص .281
 -386االطباق البهية يف انســاب اجلزيرة ،النســابة ابو منصــور عبد هللا بن عبد الرمحن احلمدي ،ج  ،3ص - 71
72ا هناية االرب يف معرفة انساب العرب ،امحد بن علي بن الفراري الالاشندي ،ج  ،1ص .254
 -387أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،14ص .382
 -388اخلوارج ،حركة سياسية ،الدكتور هشام عطاء الدين السنبلي ،ص .149 - 148
 -389أنساب االمرف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص .417
 -390سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص .394
 -391مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ج  ،3ص .71
 -392أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،14ص  382و .387
 -392االنساب واالحساب ،النسابة املير حسان بن الشيخ مضر االهواقي ،ج  ،2ص  160و .201
 -394اخبار الرمة ،الدكتور فهيم سلمان اهلر ،ج  ،1ص .257 - 256
 -395اخلالفة االموية ،بني الواقع والتمويه ،الدكتور مرية صبحي الكبيسي ،ج  ،1ص .226 - 225
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 -396أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج 283 - 282 ،3ا ماتل احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عليه
السالم ،ابو نة لوط بن عىي بن سعيد االقمي ،ص .38 - 35
 -397االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماووم الدينوري ،ص .256
 -398أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .349
 -399البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص  152 - 151و 193ا
الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .53
 -400أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص  317و ج  ،6ص .363
 -401أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .390
 -402أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .386
 -403مرآة اجلنان وعربة الياضــان يف معرفة ما يعترب من حوامث الزمان ،العالمة ابو عبدهللا حممد اليافعي ،ج ،2
ص 349ا الذخرية يف اخبار اجلزيرة ،ابو قيد عىي البنغاقي ،ج  ،2ص 49
، -404ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 165ا الطباات الكربى ،حممد بن
سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،3ص 181ا انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،1ص
.579
 -405جواهر ،ريخ االحاــاف ،احملاق حممــد ابحنــان ،ج  ،1ص  46و ج  ،2ص  72و  94و 124ا ،ريخ
حضرموت السياسي ،صالح البكري اليافعي ،ج  ،2ص  11و .101
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 -406الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن اثري) الشيباين ،ج  ،4ص 492ا الفتنة الكربى (علي وبنوه عليهم
السالم) ،الدكتور طه حسني ،ج  ،2ص 80ا البدأ والتاريخ ،املير املطهر بن طاهر املادسي ،ج  ،5ص .156
 -407االمامة والســياســة ،عبد هللا بن مســلم بن قتيبة الدينوري ،ج  ،1ص 92ا الســية والســياســة يف االســالم،
الصراع بني االسالم احملمدي واالسالم االموي ،الدكتور صاحل الورمان ،ص .145 - 140
 -408ل من أنساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .409
 -409ربيع األانم ونص ـ ــوص االخيار ،حمموم بن عمر الز ش ـ ــري ،ص 907ا املناقب واملثالب ،الااض ـ ــي النعمان
بن حممد التميمي املغريب ،ص .231
 -410مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن احلس ـ ـ ـ ـ ــني بن علي املس ـ ـ ـ ـ ــعومي ،ص 659ا مناقب آل ايب طالب
عليهم السالم ،حممد بن علي بن مهر آموب املاقندراين ،ج  ،3ص .202
 -411الفتوح ،حممد بن علي امحد بن أالعثم الكويف ،ج 318 ،4ا النص ـ ـ ـ ـ ــائ الكافية ملن يتوىل معاوية ،احلافظ
السيد حممد بن عايل بن عبد هللا الشافعي ،ص .86
 -412أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .273
 -413الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،3ص 286ا ماتل االمام احلسـ ـ ـ ـ ـ ــني عليه
السالم ،العالمة السيد عبد احلسني املارم ،ص .226
 -414البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .143
 -415أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص .319
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 -416املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عبد الرمحن بن علي بن اجلوقي ،ج  ،4ص .155
 -417أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،6ص .398
 -418االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،2ص .214
 -419أتريخ ابن خلدون ،أو العرب وميوان املبتدأ واخلرب ،ابو قيد عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ج  ،3ص
.31
، -420ريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص  506و .519
 -421ذوب النضار يف مرح الثأر ،الشيخ جعفر بن حممد بن جعفر (ابن نا احللي) ،ص .105
 -422االيناس بعلم االنساب ،حسني بن علي (الوقير املغريب) ،ص .343 - 342
 -423أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص  263 - 262و ج  ،6ص 98
و ج  ،7ص .20
 -424االخب ــار الطوال ،ابو حنيف ــة امح ــد بن ماووم ال ــدينوري ،ج  ،1ص 229ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،7ص .20
 -425االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماووم الدينوري ،ج .239 ،1
 -426أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج .262 ،4
 -427تر ة االمام احلسني عليه السالم من طباات ابن سعد ،السيد عبد العزيز الطباطبائي ،ص .96
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، -428ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 343ا الكــامــل يف التــاريخ ،علي
بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،2ص .581
 -429اعراب اجلزيرة العربية ،الشيخ اسحاق بن حافظ البكري ،ص .290 - 289
 -430ميعة علي عليه السالم واخلوارج ،حممد هامم املفرجي ،ص .79 - 78
 -431اخلالفة االموية ،بني الواقع والتمويه ،الدكتور م ـ ـ ـرية صـ ـ ــبحي الكبيسـ ـ ــي ،ج  ،1ص  277و ج  ،2ص
.25 - 23
 -432من وقائع يوم عاموراء ،احلسيب هامي بن رمحن بن مشكور العالي ،ص .342
 -433اقبال االعمال ،العالمة الس ــيد علي بن موس ــى (ابن طاووس) ،ص 49ا ابص ــار العني يف انص ــار احلس ــني
عليه السـ ـ ـ ــالم ،الشـ ـ ـ ــيخ حممد بن طاهر السـ ـ ـ ــماوي ،ص 25ا ماتل احلسـ ـ ـ ــني عليه السـ ـ ـ ــالم ،املارم ،ص 272ا معامل
املدرستني ،العالمة السيد مرتضى العسكري ،ج  ،3ص .80 - 79
 -434هتذيب املاال ،الس ـ ــيد حممد علي االبطحي ،ج  ،4ص 424ا ماتل ايب عبد هللا احلس ـ ــني عليه الس ـ ــالم،
قهري بن علي احلكيم ،ص .331
 -435احملجة البيض ـ ـ ـ ــاء ،الكام ـ ـ ـ ــاين ،ج  ،4ص 241ا حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،العالمة
الش ـ ـ ــيخ حممد ابقر اجمللس ـ ـ ــي ،ج  ،45ص 233 - 232ا تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خص ـ ـ ــائص االئمة عليهم
السالم ،يوسة بن قزاوغلي ،الشهري بـ (سبط ابن اجلوقي) ،ص .253
 -436تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصائص االئمة عليهم السالم ،يوسة بن قزاوغلي ،الشهري ب ـ (سبط بن
اجلوقي) ،ص 253ا ينابيع املومة لذوي الارىب ،الشيخ سليمان بن ابراهيم الاندوقي احلنفي ،ج  ،3ص .24
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 -437العيون الباكية على االرواح الزاكية ،الش ــيخ عبد احلميد مهدي املوس ــوي ،ابب قتلة احلس ــني عليه الس ــالم،
ص  98 - 97و .132
 -438االنساب واالحساب ،النسابة املير حسان بن الشيخ مضر االهواقي ،ج  ،2ص  65و .76
 -439أوض البيان بشرح نـجـد قرن الشيطان ،الشيخ ابو محزة االثري ،ص .111
 -440املغــاقي ،حممــد بن عمر الواقــدي ،ج  ،2ص 443ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير
الطربي ،ج  ،2ص .234
 -441صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،كتاب الطالق ،ابب اللعان ،رقم
احلديث ،4917 ،عن طريق عابة بن عمروا مس ـ ـ ـ ـ ـ ــند امحد ،امحد بن حممد بن حنبل ،رقم احلديث  ،16738عن
طريق عابة بن عمروا ،ريخ مدينة ممشـ ـ ـ ـ ـ ــق ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ــن بن هبة هللا (ابن عسـ ـ ـ ـ ـ ــاكر) ،ج  ،37ص  ،213رقم
احلديث.38030 ،
 -442اصدق الدالئل يف انساب بب وائل ،عبد هللا بن عبار العنزي ،ج  ،1ص  217و 310ا سبائك الذهب
يف معرفة قبائل العرب ،حممد امني البغدامي الش ـ ـ ـ ـ ــهري ابلس ـ ـ ـ ـ ــويدي ،ص 194 - 192ا االكليل يف اخبار انس ـ ـ ـ ـ ــاب
العرب ،احلارث بن حمي الدين الفهري ،ج  ،1ص .210
 -443ما أختلة وأئتلة يف انساب العرب ،حممد بن امحد االبيومي ،ص .336
 -444ذوات االعالم احلمراء يف اجلاهلية واالسالم ،احلبيب الشيخ عبد الاامر عثمان الارمي ،ج  ،2ص - 83
84ا الكوفة يف الارن االول للهجرة ،الدكتور عباس خالص حممد ،ص .158
 -445من قض ـ ــاا النهض ـ ــة احلس ـ ــينية ،الش ـ ــيخ فوقي آل س ـ ــية ،ص 110 - 106ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص .346
 -446اخلوارج واالقوام البائدة ،الدكتور عباس رستم السهيلي ،ج .71 - 69 ،2
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 -447اعراب الكوفة ،املير سامل بن عامر التميمي ،ص.57 - 55
 -448ل من انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص  408و ص .419 - 418
 -449مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسني بن علي املسعومي ،ج  ،2ص .113
 -450أتريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص  32و .346
 -451طرفة االصـ ــحاب يف معرفة االنسـ ــاب ،السـ ــلطان عمر بن يوسـ ــة بن رسـ ــول ،ص 122 - 120ا هرة
انس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب العرب ،امحــد بن عىي بن جــابر البالذري ،ص 402ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممــد بن جرير
الطربي ،ج  ،7ص .126
 -452املرتدون يف االسالم ،خليفة بن جابر احلسناوي ،ج  ،1ص .202 - 201
 -453اخلوارج وقبائل البامية ،عباس رستم السهيلي ،ج  ،2ص .73
 -454حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،العالمة الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج،45
ص 42 - 40ا مناقب آل ايب طالب ،حممد بن علي بن مهر آموب املاقندراين ،ج ،4ص 108ا االرمام يف معرفة
حج هللا على العبام ،العالمة الش ــيخ حممد بن حممد بن النعمان البغدامي (الش ــيخ املفيد) ،ص269ا ذوب النض ــار
يف مرح الثار ،الشيخ جعفر بن حممد بن جعفر (ابن نا احللي) ،ص.119
 -455الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج ،4ص 242و 94ا مثري االحزان ،الشـ ـ ـ ـ ــيخ
حممد بن جعفر ايب البااء (ابن نا احللي) ،ص 78ا اللهوف يف قتلى الطفوف ،العالمة السـ ـ ـ ـ ــيد علي بن موسـ ـ ـ ـ ــى بن
جعفر بن طاووس احلسيب ،ص .125
 -456معجم قبائل الكوفة وحواضرها ،عمر خالد العريب ،ص .62 - 60
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 -457الطباات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،6ص .212
 -458االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،5ص .97
 -459مس ـ ــند امحد ،امحد بن حنبل ،ج  ،3ص 484ا الطباات الكربى ،حممد بن سـ ـ ــعد بن منيع (ابن سـ ـ ــعد)
البصري ،ج  ،6ص.212
 -460االصابة يف ُتييز الصحابة ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،ج  ،5ص .97
 -461االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ج  ،1ص .229
، -462ريخ الطربي ،أتريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 262ا العـ ـا ــد املنظم للحكام فيما
جيري بني ايديهم من العاوم واالحكام ،ابو الااسم سلمون بن علي بن سلمون الكناين ،ص .227
 -463انســاب االم ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 370ا الطباات الكربى ،حممد بن ســعد
بن منيع (ابن سعد) البصري ،ج  ،6ص .212
 -464البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (بن كثري) الدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ،ج  ،8ص 193ا ،ريخ الطربي ،أتريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ج  ،6ص .386
، -465ريخ اخلالفة االموية ،ابو بكر عة حامد التميمي ،ص .218 - 217
 -466الكوفة يف الارن االول للهجرة ،الدكتور عباس خالص حممد ،ص 145ا ميزان االعتدال ،حممد بن امحد
الذهو ،ج ،2ص.272 - 271
 -467ل من انس ــاب االمـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج ،3ص 408ا أنس ــاب االمـ ـراف ،امحد
بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 203ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج ،4ص 75
و .239
 -468املرتدون ،الدكتور موقي حكيم النابلسي ،ج  ،2ص .118 - 117
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 -469السرية النبوية ،عرمل وقائع وشليل احداث ،علي حممد الصاليب ،ج  ،2ص .238 - 237
 -470عائشة بنت ايب بكر ،الشيخ عثمان بن سعيد غزوان السبعي ،ص .218 - 217
 -471اركان الدولة االموية ،الدكتور سنان عمر املنكويب ،ج  ،1ص .100 - 99
، -472ريخ اليعاويب ،امحد بن اسـ ـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج 200 - 199 ،2ا الفتوح ،حممد بن علي
(ابن أعثم) الكويف ،ج 237 - 230 ،4ا الغارات ،ابراهيم بن حممد بن هالل الثافي الكويف ،ص  425 - 422و
627 - 607ا كربالء يف التاريخ ،الدكتور يوسة احسان بشري ،ج  ،2ص .38 - 37
 -473مـ ـ ـرح االخبار ،الااض ـ ــي النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ج 163 - 3ا ل من انس ـ ــاب االمـ ـ ـراف،
امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص 408ا لارب االمم وتعاقب اهلمم ،امحد بن حممد مس ــكوية ،ج  ،2ص
.72
 -474املفصـ ـ ـ ــل يف ،ريخ الابائل يف مـ ـ ـ ــبه جزيرة العرب ،الدكتور راب حممد عثمان ،ج  ،3ص 180 - 179ا
اركان الدولة االموية ،الدكتور سنان عمر املنكويب ،ج  ،1ص .101
 -475االكليل يف اخبار انســاب العرب ،احلارث بن حمي الدين الفهري ،ج  ،2ص 118ا ربيع االبرار ونصــوص
االخيار ،حمموم بن عمر الز شري ،ج ،2ص .386 - 385
 -476االرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ حممد بن حممد بن نعمان العكربي البغدامي
(الشــيخ املفيد) ،ص 203ا حياة االمام احلســني عليه الســالم ،املير الشــيخ ابقر م ـرية الارمــي ،ج  ،2ص 335ا
الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشــيباين ،ج  ،2ص 562ا انســاب االم ـراف ،امحد بن عىي بن جابر
البالذري ،ج  ،3ص .152 - 151
 -477الكامل يف التأريخ ،علي بن حممد (ابن اثري) الشيباين ،ج  ،3ص .385
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 -478االخبار الطوال ،االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .234
 -479ل من انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .370
 -480البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .152 - 151
 -481اللهوف يف قتلى الطفوف ،العالمة السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسيب ،ص  45و 71ا
ماتل احلسني عليه السالم ،حممد بن امحد اخلوارقمي ،ج  ،2ص .38
 -482املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،عب ــد الرمحن بن علي بن حمم ــد بن اجلوقي ،ص 263ا مروج ال ــذه ــب
ومعامن اجلوهر ،علي بن حس ـ ــني بن علي املس ـ ــعومي،ج  ،3ص 26ا س ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج
 ،4ص 34ا مذرات الذهب يف اخبار من ذهب ،عبد احلي بن امحد بن حممد (ابن العمام) احلنبلي ،ج ،1ص .91
 -483معامل املدرســتني ،العالمة الســيد مرتضــى العســكري ،ج  ،3ص 111 - 110ا ينابيع املومة لذوي الارىب،
الشيخ سليمان بن ابراهيم الاندوقي احلنفي ،ج  ،3ص .71 - 70
 -484ماتل احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني عليه الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،حممد بن امحد اخلوارقمي ،ج  ،1ص 355ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،3ص 322ا الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج ،2
ص .564
 -485نفحات االقهار يف خالصة عباات االنوار ،العالمة السيد علي احلسيب امليالين ،ج  ،1ص .35 - 34
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 -486ينابيع املومة لذوي الارىب ،الشيخ سليمان بن ابراهيم الاندوقي احلنفي ،ص .346
 -487البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .185
 -488الكـامل يف التـاريخ ،علي بن حممـد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبـاين ،ج  ،4ص 66ا البـداية والنهـاية ،ابو الفـداء
امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .183
 -489الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،4ص .67
 -490البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ــاي ،ج  ،11ص 557ا أتريخ الطربي، ،ريخ االمم
وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،4ص 352ا االرمام يف معرفة حج هللا على العبام ،الشيخ حممد بن حممد بن
نعمان البغدامي (الشيخ املفيد) ،ج  ،2ص .119
 -491الكايف ،العالمة الش ــيخ حممد بن يعاوب الكليب ،ج  ،4ص  ،147رقم احلديث7 ،ا وس ــائل الش ــيعة اىل
شصيل الشريعة ،العالنة الشيخ حممد بن الشيخ حسن علي (احلر العاملي) ،ج  ،10ص .459
 -492حياة االمام احلسني عليه السالم ،املير الشيخ ابقر مرية الارمي ،ج  ،2ص .435 - 432
 -493اجملالم الفاخرة يف مآمت العشـرة الطاهرة عليهم السـالم ،العالمة السـيد عبد احلسـني مـرف الدين املوسـوي،
ص 184 - 183ا عوامل العلوم واملعارف واالحوال ،الشــيخ عبد هللا البحراين ،ص 179 - 178ا االرمــام يف معرفة
حج هللا على العبام ،العالمة حممد بن حممد بن نعمان العكربي البغدامي (الشيخ املفيد) ،ج  ،2ص .34
 -494الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الش ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،4ص  135و381ا أتريخ الطربي، ،ريخ
االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج  ،7ص 202ا فوات الوفيات ،حممد بن م ـ ـ ـ ــاكر الكتو ،ج  ،1ص 210ا
االعالم ،خري
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الدين بن حمموم الزركلي الدمشاي ،ج  ،4ص 87ا االمام احلسني عليه السالم مشم لن تغيب ،الشيخ يل الربيعي،
ص .39
 -495تصر ،ريخ ممشق البن عساكر ،حممد بن مكرم بن علي ،الشهري ب ـ ـ ـ (ابن منظور) ،ج  ،7ص - 138
140ا ،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممـ ــد بن جرير الطربي ،ج  ،5ص 386ا ،ريخ اليعاويب ،امحـ ــد بن
اسحاق بن واض (اليعاويب) ،ج  ،2ص .247
 -496مرآة العاول يف م ـ ــرح اخبار آل الرس ـ ــول عليهم الس ـ ــالم ،العالمة الش ـ ــيخ حممد ابقر اجمللس ـ ــي ،ج  ،2ص
194ا مثري االحزان ،الشيخ حممد بن جعفر بن ايب البااء (ابن نا احللي) ،ص .41
، -497ريخ الطرباين ،س ـ ـ ـ ــليمان بن امحد الطرباين ،رقم احلديث2859 ،ا حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة
االطهار ،العالمة الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ج  ،45ص  85و .99
 -498هتذيب ،ريخ ابن عســاكر ،علي بن حســن بن بدران احلنبلي ،ج  ،4ص 332ا االرمــام يف معرفة حج
هللا على العبام ،الشيخ حممد بن حممد بن نعمان البغدامي ،املشهور بـ (الشيخ املفيد) ،ج  ،4ص .198
 -499البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8ص .161
 -500س ـ ـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد الذهو ،ج  ،3ص  293و ج  ،4ص 37ا هنض ـ ـ ـ ـ ــة احلس ـ ـ ـ ـ ــني عليه
السالم ،السيد هبة هللا احلسيب الشهرستاين ،ص .94
 -501املعرفة والتاريخ ،ابو يوسة يعاوب بن سفيان بن جوان الفسوي ،ج  ،1ص .531
 -502ماتل احلسني عليه السالم ،حممد بن امحد اخلوارقمي ،ج  ،1ص  180و ج  ،2ص .85
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 -503أتريخ مدينة ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،ج  ،24ص .243
، -504ريخ اليعاويب ،امحد بن اس ـ ـ ــحاق بن واض ـ ـ ـ ـ (اليعاويب) ،ج  ،2ص 249ا الكامل يف التاريخ ،علي بن
حممد (ابن االثري) الش ـ ــيباين ،ج  ،3ص 467 - 466ا املعرفة والتاريخ ،الش ـ ــيخ ابو يوس ـ ــة يعاوب بن س ـ ــفيان بن
جوان الفسـ ـ ـ ــوي ،ج  ،1ص 531ا تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصـ ـ ـ ــائص االئمة عليهم السـ ـ ـ ــالم ،يوسـ ـ ـ ــة بن
قزاوغلي (سبط بن اجلوقي) ،ص .247
 -505الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،3ص .467 - 466
 -506املعجم الكبري ،سليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،ج  ،10ص .242
 -507ل من انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص  393و .399
 -508مطالب السيول يف مناقب آل الرسول عليهم السالم ،كمال الدين حممد بن طلحة الشافعي ،ص .74
 -509الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الشيباين ،ج  ،2ص .553
 -510ل من انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .456
 -511الكامل يف التاريخ ،علي بن حممد (ابن االثري) الش ـ ـ ـ ـ ــيباين ،ج  ،4ص 110ا العاد الفريد ،امحد بن حممد
(ابن عبد بيه) االندلسي ،ج  ،5ص 152ا الناظمني يف احلسني عليه السالم ،االميب حممد صامق حممد الكرابسي،
ج  ،2ص .240 - 235
 -512الثأر من أجل احلس ـ ـ ـ ـ ــني عليه الس ـ ـ ـ ـ ــالم ،املختار الثافي ،عباس غيالن الفيامل ،ص  68 - 67و - 71
72ا البداية والنهاية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،ج  ،8فصل تتبع قتلة احلسني عليه السالم ،ص 375
.378 -
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 -513االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .307 - 306
 -514االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم الدينوري ،ص .301
 -515اعيان الشيعة ،العالمة السيد حمسن االمني العاملي ،ج  ،1ص .590
 -516انساب االمراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ج  ،3ص .179
، -517ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،ج .267 ،4
 -518املختار الثافي ،حبث وشليل ،الدكتو عزير كامل كرب الرضوي ،ج  ،1ص .90 - 88
 -519مروج الــذهــب ومعــامن اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعومي ،ج  ،3ص 63ا مائرة املعــارف
االسالمية الشيعية ،السيد حسن االمني ،ج  ،3ص.340
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املصادر العامة للكتاب
بعد القران الكرمي

االلف:

االسالم السعومي املمسو  ،االستاذ السيد طالب اخلرسان ،ميسسة النشر االسالمي ،الطبعة االوىل ،قم املادسة،
 1409هـ  1989 /م.
أعمدة االســتعمار الربيطاين يف الوطن العريب ،االســتاذ خريي محام ،الدار الاومية للطباعة والنشــر ،الااهرة1965 ،
م.
االوراق البغدامية يف اجلواابت النجدية ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ ابراهيم الراوي البغدامي الرفاعي ،امني الطرياة الرفاعية ببغدام،
مطبعة النجاح ،بغدام1345 ،هـ ،واعام طبعه حسني حلمي ابسطنبول ،يف سنة  1976م.
اس ـرار الس ــياس ــة ،ص ــحائة س ــوماء من أتريخ االنكليز يف بالمان ،االس ــتاذ فكري اابض ــة ،مطبعة االحرار ،الااهرة،
 2000م.
آل سعوم من أين واىل اين ،حممد صخر ،طبع مار الاصيم 2001 ،م.
آل س ــعوم ،مراس ــة يف أتريخ الدولة الس ــعومية ،الرحالة النمس ــاوي موس ــيل الويم ،تر ة الدكتور س ــعيد بن فايز آل
سعيد ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت 1977 ،م.
أربعون عامآ يف الربية (اجلزيرة) العربية ،الكولونيل هاري سانت جون (عبدهللا) فيليو 1995 ،م.
اثر الدعوة الوهابية يف االص ـ ــالح الديب والعمراين يف جزيرة العرب وغريها ،الش ـ ــيخ حممد حامد الفاي ،شايق امحد
عبد العزيز التوجيري ،الرامل 1354 ،هـ.
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اطلم اململكة العربية السعومية ،وقارة التعليم العاح ،الفصل االول ،الرامل  1420هـ  2000 /م.
احسـ ــن التااسـ ــيم يف معرفة االقاليم ،ابو عبد هللا حممد بن امحد املادسـ ــي ،مكتبة مدبوح ،الااهرة1411 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1991م.
االساطري واخلرافات عند العرب ،حممد عبد املعيد اخوان ،مار احلداثة للطباعة والنشر ،بريوت 1993 ،م.
ارم ــام الس ــاري يف م ــرح ص ــحي البخاري ،م ــهاب الدين امحد بن حممد بن قس ــطاين (الاس ــطالين) ،مار ص ــامر
للطباعة والنشر ،بريوت 1404 ،هـ  1983 /م.
احاميث عائشة (ام امليمنني) ،العالمة السيد مرتضى العسكري،
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب النزول ،ابو حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن علي بن امحد بن حممد علي الواحدي ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت،
 1421هـ  2000 /م.
امتاع االمساع ،مبا للنو ص ـ ـ ـ ـ ـلّى هللا عليه وآله من االحوال واالموال واحلفدة ،امحد بن علي بن عبد الاامر املاريزي،
شايق حممد عبد احلميد النفيسي ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت1420 ،هـ 1999 /م.
االستذكار ،اجلامع ملذاهب فاهاء االمصار وعلماء االقطار ،احلافظ ابن عبد ال ـ ـ ـبـ ـ ــر ،شايق سامل حممد عطا وحممد
علي معومل ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 2000 ،م.
آ ر البالم واخبار العبام ،قكرا بن حممد بن حمموم الازويب ،مار صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1998 ،م.
االعجاق العلمي يف الاران الكرب (من آات االعجاق) ،الدكتور قغلول راغب حممد النجار ،طباعة مصر ،الااهرة،
 2001م.
االنسـ ـ ــاب ،ابو سـ ـ ــعد عبد الكرب بن حممد بن منصـ ـ ــور السـ ـ ــمعاين ،مار اجلنان للطباعة والنش ـ ـ ــر والتوقيع ،بريوت،
1408هـ 1988 /م.
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آربيا فيليكم ،بري ترام توماس ،مار مر يربق سانز للنشر ،نيويورك 1935 ،م (انكليزي).
امكال العامل ،ابو عبد هللا حممد بن امحد بن نصر اجليهاين ،تر ة كهن علي عبد السالم الكاتب ،مار ب ــه للطباعة
وللنشر ،طهران 1368 ،هـ ش.
االكتشـ ـ ـ ـ ــافات العلمية يف جزيرة العرب ،الدكتور فوام حممد سـ ـ ـ ـ ــيدي ولد ،مار الوحدة للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ــر ،طرابلم،
 1997م.
اوض ـ ـ البيان بش ــرح حديث جند قرن الش ــيطان ،الش ــيخ ابو محزة االثري ،الطبعة االوىل ،الااهرة 1430 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 2009م.
االص ــابة يف ُتييز الص ــحابة ،امحد بن علي بن حممد (ابن حجر) العس ــاالين ،شايق امحد عبد املوجوم وعلي حممد
معومل ،مار الكتب العلمية للطباعة والنشر ،بريوت 1415 ،هـ  1994 /م.
االسرار النجدية يف املكاتبات العثمانية ،حليم عارف جاندر لو ،مكتبة مدبوح ،اسطنبول1967 ،م.
االيرافا ت الكربى ،سـ ـ ـ ــعيد ايوب ،مار اهلامي للطباعة والنشـ ـ ـ ــر والتوقيع ،الطبعة االوىل ،بريوت1412 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1992م.
الزام الناصـ ـ ـ ـ ــب يف اثبات احلجة الغائب ،الشـ ـ ـ ـ ــيخ علي اليزمي احلائري ،منشـ ـ ـ ـ ــورات مار ومطبعة النعمان ،بريوت،
الطبعة الثالثة1971 ،م.
اصحاب الرمة والنبوءات ،الشيخ مرية امحد سعامات ،مار االخوة للنشر والتوقيع ،طرابلم 1989 ،م.
االوائل ،ابو هالل احلســن بن عبد هللا بن مهران العســكري ،مار البشــري للثاافة والعلوم االســالمية ،طنطا1408 ،
هـ  1987 /م.
االمام علي عليه الس ـ ــالم واخلوارج ،الس ـ ــيد جعفر مرتض ـ ــى احلس ـ ــيب العاملي ،املركز االس ـ ــالمي للدراس ـ ــات ،الطبعة
االوىل1423 ،هـ  2002 /م.
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االختص ــاص ،ابو عبد هللا حممد بن النعمان العكربي ،الش ــهري ابلش ــيخ املفيد ،مار املفيد للطباعة والنش ــر والتوقيع،
بريوت1414 ،هـ  1993 /م.
االخبار املوفايات ،الزبري بن بكار بن عبد هللا الارم ـ ـ ـ ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،طبعة عامل الكتاب ،الطبعة الثانية ،بريوت،
 1416هـ  1995 /م.
افرتاق العرب (افرتاق ولد معد) ،املير والنس ـ ـ ــابة ابو منذر هش ـ ـ ــام بن ايب النض ـ ـ ــري بن حممد الس ـ ـ ــائب الكلو ،مار
اهلدى للطباعة والنشر ،بريوت ولندن1419 ،هـ 1998 /م.
اشاف اخلرية املهرة بزوائد املســانيد العشــرة ،امحد بن ايب بكر بن امساعيل البوصــريي ،مكتبة الرمــد للطباعة والنشــر،
الرامل1419 ،هـ 1998 /م.
االشاف حبب االم ـ ـ ـراف ،عبد هللا بن حممد بن عامر الش ـ ـ ـرباوي الش ـ ــافعي ،طباعة مص ـ ــطفى البايب احللو ،الااهرة
1385هـ.
االمام احلســني عليه الســالم قدوة وأســوة ،العالمة الســيد حممد تاي املدرســي ،مكتب اية هللا املدرســي ،نشــر مكتبة
الرسول االعظم صلّى هللا عليه وآله ،كربالء املادسة.
اسالم بال مذاهب ،الدكتور مصطفى الشكعة ،الدار املصرية اللبنانية للطباعة والنشر ،الااهرة 1996 ،م.
اتعا احلنفاء أبخبار االئمة الفاطمني اخللفاء ،امحد بن علي بن عبدالاامر املاريزي ،اجمللم االعلى للمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات
االسالمية ،جلنة احياء الرتاث االسالمي ،الااهرة1416 ،هـ  1996 /م.
اخبار مكة وما جاء فيها من اال ر ،ابو الوليد حممد بن عبد هللا امحد االقرقي ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
 1388هـ  1969 /م.
اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االمساعيلية ،والفاطمية والارمطية ،الدكتور برانرم لويم ،تادب الدكتور خليل امحد خليل ،تر ة حكمت
تلحوق ،مار احلداثة للطباعة والنشر ،بريوت 1980 ،م.
اشاف الورى ابخبار ّام الارى ،جنم عمر بن فهد اهلامشي ،شايق فهيم حممد مـ ـ ـ ــتلوت ،نشـ ـ ـ ــر مركز البحث العلمي
واحياء الرتاث االسالمي ،مكة املكرمة 1983 ،م.

328

االماح ،العالمة الش ــيخ ابو جعفر حممد بن احلس ــن الطوس ــي ،مطبعة النعمان ،النجة االم ــرف 1381 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1961م.
االحتجاج ،العالمة امحد بن علي بن ايب طالب الطربسي ،مطابع النعمان ،النجة االمرف 1386 ،هـ 1966 /
م.
أمب اجلن اخبارهم وامعارهم ،الدكتور حممد عبد الرحيم ،مار الكتاب العريب للطباعة والنشر ،ممشق1992 ،م.
ابو طالب حامي الرسول صلّى هللا عليه وآله ،جنم الدين العسكري ،مطبعة االماب ،النجة االمرف 1380 ،هـ.
ابو طالب ميمن قريف ،عبد هللا اخلنيزي ،طبعة النجة االمرف 1398 ،هـ.
انس ـ ـ ـ ـ ــاب االم ـ ـ ـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر بن ماوم البالذري ،شايق س ـ ـ ـ ـ ــهيل قركار ورامل الزركلي ،مار الفكر
للطباعة والنشر ،بريوت 1417 ،هـ  1996 /م.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،عـز الدين علي بن ايب الكرم حممد (ابن االثري) الشيباين اجلزري ،مار الفكر للطباعة
والنشر ،بريوت 1989 ،م.
اكمال الكمال يف رفع االرتياب عن امليتلة واملختلة يف االمساء والكىن ،احلافظ علي بن هبة هللا بن ايب نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
(ابن ماكوال) ،مار الكتاب االسالمي احلديثة ،الااهرة 1973 ،م.
االرمام يف معرفة حج هللا على العبام ،العالمة ابو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي ،املعروف ابلشيخ
املفيد ،ميسسة آل البيت عليهم السالم الحياء الرتاث ،قم املادسة 1414 ،هـ  1993 /م.
الاهات الشعر العريب املعاصر ،الدكتور احسان عباس ،اجمللم الوطب للثاافة والفنون واالماب ،الكويت1978 ،
م.
االماح ،ابوعبدهللا احلس ـ ـ ــني بن امساعيل البغدامي احملاملي ،شايق محدي عبد اجمليد الس ـ ـ ــلفي ،مار النوامر للنش ـ ـ ــر،
بريوت1427 ،هـ  2006 /م.
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االسرتاتيجية العسكرية يف صدر االسالم ،العايد حليم كامل عيسى اهلنداوي ،طباعة لبنان ،بريوت 1976 ،م.
اثبات الوصــية لالمام علي بن ايب طالب عليه الســالم ،علي بن حســني بن علي املســعومي ،مار االض ـواء للطباعة
والنشر ،بريوت 1409 ،هـ  1988 /م.
أض ـ ـ ـواء على الص ـ ــحيحني ،الش ـ ــيخ حممد ص ـ ــامق النجمي ،تر ة الش ـ ــيخ عىي كمال البحراين ،ميس ـ ـ ـس ـ ــة املعارف
االسالمية ،قم املادسة 1419 ،هـ.
االم ــتااق ،حممد بن حس ــن بن مريد االقمي ،شايق عبد الس ــالم حممد هارون ،مار اجليل للطباعة والنش ــر ،الطبعة
االوىل ،بريوت 1991 ،م.
الاهات الشعر العريب يف الارن الثاين اهلجري ،حممد مصطفى هدارة ،مار املعارف للنشر ،الااهرة 1970 ،م.
االماح ،العالمة الش ــيخ احلس ــني بن علي بن اببويه الامي ،الش ــهري ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الش ــيخ الص ــدوق) ،مار الكتب للطباعة
والنشر ،الااهرة 1344 ،هـ  1924 /م.
اقبال االعمال ،احملاق السيد علي بن موسى احلسيب ،الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن طاووس) ،ميسسة االعلمي للمطبوعات،
 1417هـ  1996 /م.
االغاين ،ابو الفرج علي بن احلس ـ ـ ـ ــني بن حممد الارم ـ ـ ـ ــي (ابو الفرج االص ـ ـ ـ ــفهاين) ،اهليئة املصـ ـ ـ ـ ـرية العامة للكتاب،
الااهرة 1992 ،م.
االمامة والس ــياس ــية ،املعروف بتأريخ اخللفاء ،حممد بن عبدهللا بن قتيبة الدينوري ،شايق علي م ــريي ،مار األضـ ـواء
للطباعة والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت 1990،م.
أقمة اخلالفة واالمامة وآ رها املعاصــرة (عرمل ومراســة) ،الدكتور أســعد وحيد الااســم ،مار الغدير للطباعة والنشــر،
بريوت 1418 ،هـ  1997 /م.
ابو هريرة ،العالمة الس ــيد عبد احلس ــني م ــرف الدين املوس ــوي ،املطبعة احليدرية ،الطبعة الثانية ،النجة االم ــرف،
 1375هـ  1956 /م.
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االعالم ،قاموس تراجم المــهر الرجال والنســاء من العرب واملســتعربني واملســتشــرقني ،خري الدين بن حمموم بن حممد
بن فارس الزركلي الدمشاي ،مار العلم للماليني ،بريوت 1992 ،م.
االس ـ ــتيعاب يف معرفة األص ـ ــحاب ،يوس ـ ــة بن عبد هللا بن حممد (ابن عبدالرب) الارطو املالكي ،شايق علي حممد
البجاوي ،مار اجليل للطباعة والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت 1992 ،م.
اس ـ ــباب النزاع والتخاص ـ ــم فيما بني بب امية وبب هام ـ ــم ،تاي الدين امحد بن علي املاريزي ،تص ـ ــحي م ـ ــيخ حممد
عرنوس ،مكتبة االهرام ،الااهرة 1369 ،هـ.
االمام علي عليه الس ــالم ،سـ ـريته وقيامته يف ض ــوء املنه التحليلي ،الدكتور حممد حس ــني علي الص ــغري ،ميسـ ـس ــة
املعارف للمطبوعات ،بريوت 2002 ،م.
اعيان الشيعة ،العالمة السيد حمسن االمني العاملي ،مار التعارف للمطبوعات ،بريوت 1983 ،م.
االسـ ـ ـ ـتغاثة يف بدع الثالثة ،العالمة الس ـ ـ ــيد ابو الااس ـ ـ ــم علي بن امحد بن موس ـ ـ ــى الكاظم الكويف عليهم الس ـ ـ ــالم،
منشورات االعلمي للمطبوعات ،طهران 1373 ،هـ ش.
االحام واملثاين ،ابو بكر بن ايب عاصـ ـ ــم امحد بن عمرو بن الضـ ـ ــحاك الشـ ـ ــيباين (ابن ايب عاصـ ـ ــم) ،شايق الدكتور
ابسم فيصل امحد اجلوايرة ،مار الراية للطباعة والنشر ،الرامل 1411 ،هـ  1991 /م.
انساب العرب وقبائل اهلجر ،النسابة مروان بن خلية الدواسري ،مار االخاء للطباعة والنشر ،جدة 1406 ،هـ.
اعالم االمب يف العراق احلديث ،مري ملوموحاي ماؤل بصري (مري بصري) ،مار احلكمة ،بغدام 1994 ،م.
اركان الدولة االموية ،الدكتور سنان عمر املنكويب ،مكتبة االوصال ،بريوت 2001 ،م.
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االيناس بعلم االنس ـ ــاب ،ابو الااس ـ ــم حس ـ ــني بن علي بن حس ـ ــني املعروف ابلوقير املغريب ،مطبعة ومكتبة مدبوح،
اسطنبول 1959 ،م.
االمراف من قبائل العرب ،املير اسحاق بن طالب اجلرموقي ،مار اليمامة للطباعة والنشر ،الرامل1999 ،م.
االكليل يف اخبار انساب العرب ،احلارث بن حمي الدين الفهري ،مار العرب للطباعة والنشر ،الااهرة 1996 ،م.
االطباق البهية يف انسـ ـ ـ ــاب اجلزيرة ،النسـ ـ ـ ــابة ابو منصـ ـ ـ ــور عبد هللا بن عبد الرمحن احلمدي ،مار ابن تيمية للطباعة
والنشر ،جدة 1428 ،هـ  2007 /م.
االنساب واالحساب ،النسابة املير حسان بن الشيخ مضر االهواقي ،طباعة مكتبة الفهوم ،البصرة 1952 ،م.
احاميث عائشة (أم امليمنني) ،العالمة السيد مرتضى العسكري ،مار التوحيد للنشر ،قم املادسة 1414 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1994م.
ابو ذر (رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان هللا عليه) ،العالمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عبد احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن امحد االميب النجفي ،املكتبة احليدرية ،النجة
االمرف 1996 ،م.
اعراب اجلزيرة العربية ،الش ـ ــيخ اس ـ ــحاق بن حافظ البكري ،مار بن تيمية للطباعة والنش ـ ــر ،جدة 1308 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1987م.
اعالم الورى أبعالم اهلدى ،امني االس ــالم الش ــيخ ايب علي الفض ــل بن احلس ــن الطربس ــي ،املطبعة احليدرية ،النجة
االمرف 1390 ،هـ.
اخبار الرمة ،الدكتور فهيم سلمان اهلر ،مار اخللوم للطباعة والنشر ،بريوت 2001 ،م.
اعراب اجلزيرة العربية ،الشيخ اسحاق بن حافظ البكري ،مكتبة بن تيمية ،جدة 1308 ،هـ  1987 /م.
ابصار العني يف انصار احلسني عليه السالم ،الشيخ حممد بن طاهر السماوي ،مار نشر قمرم ،قم املادسة1384 ،
هـ ش.
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اصـ ــدق الدالئل يف انسـ ــاب بب وائل ،عبد هللا بن مهيمف بن عبار الفدعاين العنزي ،مار الندوة للطباعة والنشـ ــر،
الرامل 1411 ،هـ.
احكام املتبىن واللايط ،مراسة ماارنة بني الشريعة والاانون ،السيد عطية السيد ابو محزة ،منشورات جامعة االقهر،
الااهرة 1320 ،هـ  1999 /م.
اعالم الياظة الفكرية يف العراق احلديث ،مري ملوموحاي ماؤل بصري (مري بصري) ،مار احلكمة ،بغدام1971 ،
م.
االنتاال الص ـ ــعب يف املذهب واملعتاد ،لاد م ـ ــيعب احلس ـ ــني عليه الس ـ ــالم ،االس ـ ــتاذ أمريم احلس ـ ــيب ،مار النخيل
للطباعة والنشر ،بريوت 1414 ،هـ  1993 /م.
اعراب الكوفة ،املير سامل بن عامر التميمي ،مار املناه الثاافية ،ممشق 1981 ،م.
االمام احلس ــني عليه الس ــالم مشم لن تغيب ،الش ــيخ يل الربيعي ،مار االعتص ــام للطباعة والنش ــر ،قم املادس ــة،
 1384هـ.
االخبار الطوال ،ابو حنيفة امحد بن ماوم بن جابر الدينوري ،طباعة مصطفى البايب احللو ،الااهرة 1960 ،م.
امراك الفوت يف ذكر قبائل ،ريخ حضرموت ،علي بن حممد ابخيا آل بطني ،مكتبة هتامة ،عمان 1415 ،هـ.
الباء:

حبوث يف امللل والنحل ،العالمة الشيخ جعفر السبحاين ،ميسسة النشر االسالمي ،الطبعة السامسة ،قم املادسة،
1417هـ.
بغية الباحث عن قوائد مسـ ــند احلارث (مسـ ــند احلارث  -قوائد اهليثمي) ،حارث بن ايب اسـ ــامة ،حافظ نور الدين
اهليثمي ،مركز خدمة السنة والسرية ،املدينة املنورة ،الطبعة االوىل 1413 ،هـ  1992 /م.
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الرباهني اجللية يف رفع تشكيكات الوهابية ،العالمة السيد حممد حسن املوسوي احلائري ،مطبوعات النجاح للنشر،
الااهرة 1977 ،م.
البحوث التارؤية لاصص الاران ،حممد بيومي مهران ،مار الثاافة والعلم للطباعة والنشر ،طهران 1383 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش
(فارسي).
بنو بكر بن وائل ،الدكتور عبد الرمحن الفري  ،مكتبة عبد العزيز الفتاك ،جدة 2001 ،م.
حبار االنوار اجلامعة لدرر اخبار االئمة االطهار عليهم السالم ،العالمة احملدث الشيخ حممد ابقر اجمللسي ،ميسسة
الوفاء للطباعة والنشر ،بريوت1403 ،هـ 1983 /م.
الربهان يف تفسـ ـ ــري الاران ،العالمة السـ ـ ــيد هامـ ـ ــم بن سـ ـ ــليمان البحراين ،ميس ـ ـ ـسـ ـ ــة االعلمي للمطبوعات ،بريوت
1427هـ  2006 /م.
البلدان ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،مار الكتب العلمية للطباعة والنشر ،بريوت 1422 ،هـ 2001 /
م.
بغية الطالب ملعرفة العلم الديب الواجب ،احملدث الش ـ ـ ــيخ عبدهللا اهلرري احلبش ـ ـ ــي ،مار املش ـ ـ ــاريع للنش ـ ـ ــر ،بريوت،
 2010م.
بالغات النساء ،ابو الفضل امحد بن ايب طاهر (ابن طيفور) ،ميسسة الرسالة للطباعة والنشر ،بريوت 1417 ،هـ
 1996 /م.
بغيــة الطلــب يف أتريخ حلــب ،عمر بن امحــد بن ايب جرامة (ابن العــدب) ،مار الكتــاب العريب للطبــاعــة والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
بريوت 1407 ،هـ  1986 /م.
البدو ،ماكم فون اوبنهاب وآرش بروينلف وفرنر كاسـ ـ ـ ــكل ،تر ه من االملانية ميشـ ـ ـ ــيل كيلو وحمموم كبيبو ،وشايق
ماجد مرب ،اجمللد الثالث (قبائل احلجاق) ،ميسسة االجيال للطباعة والنشر ،بريوت 2000 ،م.
البدأ والتاريخ ،املير املطهر بن طاهر املادسي ،شايق كلمن هوار ،طبعة ابريم 1903 ،م.
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البداية والنهاية ،احلافظ ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ـ ـ ـ ــاي ،شايق وتدقيق وتعليق علي م ـ ـ ـ ــريي ،طبعة مار
أحياء الرتاث العريب ،الطبعة االوىل ،بريوت 1966 ،م.
البيان والتبيان ،عمرو بن حبر بن حمبوب الشهري بـ (اجلاحظ) ،مكتبة اخلاجني للمطبوعات ،الااهرة 1985 ،م.
التاء:

أتريخ اجلزيرة العربية واالسالم ،الدكتور عبد الوهاب حممد علوب ،تر ة لكتاب " ،ريخ اسالم" للدكتور علي اكرب
فيامل ،نشر جامعة الااهرة 1993 ،م.
أتريخ جند وملحااهتا وس ـ ـ ـ ـ ـ ــرية عبد العزيز بن عبدالرمحن آل س ـ ـ ـ ـ ـ ــعوم ،الدكتور أمني الرعاين ،ميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرعاين
للمطبوعات ،بريوت 1970 ،م.
،ريخ اخلالفة االس ـ ـ ــالمية ،ناد وشليل ،الدكتور عبد الرقاق حممد عاص ـ ـ ــة ،مار كندة للطباعة والنش ـ ـ ــر ،ممش ـ ـ ــق،
 1982م.
ترتيب وهتذيب كتاب البداية والنهاية (البن كثري) ،حممد بن صـ ــامل السـ ــلمي ،مار الوطن للنشـ ــر ،الرامل1997،
م.
،ريخ الرمة ،اقتبس ـ ــه من كتاب االكتفاء اليب ربيع س ـ ــليمان بن موس ـ ــى الكالعي البلنس ـ ــي ،وهذبه خورم ـ ــيد امحد
فاروق ،معهد الدراسات االسالمية ،مهلي 1970 ،م.
التاريخ الكبري ،حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري (البخارائي) مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت 1401 ،ه ـ /
1982م.
،ريخ الدعوة اىل االسالم ،موالان وحيد الدين خان ،طبعة مكتبة االسالم ،بومباي 1992 ،م.
،ريخ الرمة وا رها على املسلمني ،الدكتور صبي مفيق الربمكي ،مار احلرية للطباعة والنشر ،ممشق 1994 ،م.

335

التاريخ العام للبالم العربية اجلنوبية ،فـرتـزل هـومـل ،طباعة مصر ،الااهرة 1985 ،م.
التفسـ ــري الكبري املسـ ــمى ابلبحر احمليط ،العالمة اثري الدين ابو عبد هللا حممد بن يوسـ ــة الشـ ــهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ايب حيان)
االندلسي ،شايق عامل امحد وعلي معومل ،مار الكتب العلمية ،بريوت 1413 ،هـ  1993 /م.
تفس ـ ــري معامل التنزيل ،ابو حممد احلس ـ ــني بن مس ـ ــعوم البغوي ،شايق حممد عبد هللا النمر وغريه ،مار طيبة ،الرامل،
 1409هـ  1989 /م.
تفس ـ ــري فت الادير اجلامع بني فب الرواية والدراية ،حممد بن علي بن حممد الش ـ ــوكاين ،مار املعرفة ،بريوت1423 ،
هـ  2002 /م.
تفسري املنار ،حممد رميد رضا ،اهليئة املصرية للكتاب ،الااهرة.1990 ،
التاريخ العريب عند الروم ،الدكتورة نضال عبد الرضا املياح ،مار البشائر للطباعة والنشر ،بغدام 1975 ،م.
،ريخ املغرب العريب ،سعد قغلول عبد احلميد ،طبعة بريوت 1974 ،م.
،ريخ العرب قبل االسالم ،عبد امللك بن قريب االصمعي ،مكتبة آل اسني ،بغدام 1959 ،م.
ـيت ،مار ماك ميالن للطباعة والنشر ،لندن 1979 ،م.
،ريخ العرب ،فيليب ح ّ
،ريخ العرب يف عصر اجلاهيلة ،سيد عبد العزيز سامل ،طبعة االسكندرية 1988 ،م.
،ريخ النواحي الشمالية من اجلزيرة العربية ،الشيخ مفل بن مسر العال ،مطابع وقارة العلوم ،الرامل 1394 ،هـ.
،ريخ الدولة العربية، ،ريخ العرب منذ عص ــر اجلاهلية حىت س ــاوط الدولة االموية ،الدكتورة نبيلة حممد حس ــن ،مار
املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوقيع ،الااهرة 1988 ،م.
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هـ.

،ريخ البلعمي ،ابو علي حممد بن ابو الفضل البلعمي ،أبمراف حممدتاي هبا ،طهران 1392 ،هـ.
،ريخ اليمامة ،الشـ ـ ـ ــيخ عبد هللا بن حممد بن طيم الدوسـ ـ ـ ــري ،مار ومكتبة االنباء للمطبوعات ،الرامل1387 ،

،ريخ اليمامة يف ص ـ ــدر االس ـ ــالم ،حماولة للفهم ،الدكتور عبد هللا العس ـ ــكر ،مار جداول للنش ـ ــر والتوقيع ،الرامل،
 2012م.
،ريخ خليفة بن خياط ،ابو عمرو خليفة بن اخلياط العص ـ ــفري الش ـ ــيباين ،شايق الدكتور س ـ ــهيل قركار ،مار الفكر
للطباعة والنشر والتوقيع ،بريوت 1414 ،هـ  1993 /م.
تفس ـ ـ ـ ـ ــري اجلامع الحكام الاران ،ابو عبد هللا حممد بن امحد االنص ـ ـ ـ ـ ــاري الارطو ،شايق عبد هللا بن عبد احملس ـ ـ ـ ـ ــن
الرتكي ،مار الرسالة ،بريوت 1427 ،هـ  2006 /م.
أتريخ الوهابيني ،العايد أيوب ص ــربي الرومي قائد الاوات البحرية العثمانية ،تر ه اىل العربية عبد الناص ــر اجلزائري،
مطبعة اهلدف لالعالم والنشر ،الااهرة 2003 ،م.
التوس ــل ابلنو صـ ـلّى هللا عليه وآله وابلص ــاحلني وجهالة الوهابيني ،العالمة الش ــيخ ابو حامد مرقوق الش ــامي ،طبعة
حسني حلمي ،مكتبة مدبوح للمطبوعات ،اسطنبول 1386 ،هـ.
أتريخ اجلزيرة العربية يف عصـ ـ ــر الشـ ـ ــيخ حممد بن عبد الوهاب ،الشـ ـ ــيخ حسـ ـ ــني خلة الشـ ـ ــيخ خزعل ،مار ومكتبة
اهلالل ،بريوت 1968 ،م.
لارب االمم وتعاقب اهلمم ،امحد بن حممد بن يعاوب مســكويه ،مار ســروش للطباعة والنشــر ،طهران 1366 ،هـ
 1987 /م.
أتريخ جند ،حمموم مكري االلوسي ،شايق حممد هبجة االثري ،مكتبة مدبوح ،الااهرة ،الطبعة االوىل 1995 ،م.
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،ريخ الدولة الس ـ ـ ــعومية حىت الربع االوىل من الارن العشـ ـ ـ ـرين ،الدكتورة مدعة امحد مرويف ،مار الش ـ ـ ــروق ،الطبعة
االوىل ،جدة 1400 ،هـ  1980 /م.
،ريخ جند املســمى روضــة االفكار واالفهام ملر،م حال االمام ،وتعدام غزوات ذوي االســالم ،الشــيخ حســني بن ايب
بكر بن غنام ،مطبعة مصطفى احللو ،الطبعة االوىل ،الرامل 1368 ،هـ  1949 /م.
التطور االقتصـ ــامي واالجتماعي للمملكة العربية السـ ــعومية ،ملكة بكر الطيار ،مركز الدراسـ ــات العريب  -االرويب،
الطبعة االوىل ،ابريم 1977 ،م.
،ريخ العربية الس ـ ــعوميه من الارن الثامن عش ـ ــر حيت هناية الارن العشـ ـ ـرين ،اليكس ـ ــي فاس ـ ــيلية ،م ـ ــركة املطبوعات
للتوقيع والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت 1995 ،م.
،ريخ بغدام ،امحد بن علي بن بت اخلطيب البغدامي ،طبعة مكتبة السعامة ،الااهرة1931 ،م.
،ريخ الكوفة ،املير السيد حسن بن السيد امحد الرباقي (السيد حسون الرباقي) ،مراجعة السيد حممد صامق حبر
العلوم ،مار االضواء للمطبوعات ،بريوت 1424 ،هـ  1994 /م.
،ريخ مدينة ممشــق ،ابو الااســم علي بن حســن بن هبة هللا (ابن عســاكر) الدمشــاي ،مار الفكر للطباعة والنشــر،
بريوت1415 ،هـ  1995 /م.
،ريخ آل سعوم ،الدكتور انصر السعيد ،منشورات اشام معب اجلزيرة العربية ،بريوت 1975 ،م.
تفس ـ ـ ـ ــري الارطو ،اجلامع الحكام الاران واملبني ملاتض ـ ـ ـ ــمن من الس ـ ـ ـ ــنة واحكام الفرقان ،حممد بن امحد االنص ـ ـ ـ ــاري
الارطو ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ  1984 /م.
تفسري التحرير والتنوير ،الشيخ حممد طاهر ابن عامور ،الدار التونسية للنشر 1984 ،م.
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تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري الراقي الكبري ،فخر الدين ابو عبد هللا حممد بن عمر بن حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني الراقي ،مار الكتب العلمية ،بريوت،
 1425هـ  2004 /م
تفســري جامع البيان عن ،ويل الاران ،حممد بن امحد جرير الطربي ،طبعة مصــطفى احللو ،الااهرة1388 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1968م.
تفســري كشــة االسـرار وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة االبرار ،ابو الااســم رمــيد الدين امليبومي ،شايق علي اصــغر حكمت ،طباعة امري
كبري ،طهران 1382هـ ش.
تفسري املراغي ،امحد مصطفى املراغي ،طبعة مصطفى احللو ،الااهرة1465 ،هـ 1946 /م.
تفسـ ـ ـ ــري معامل التنزيل (تفسـ ـ ـ ــري البغوي) ،احلس ـ ـ ــني بن مسـ ـ ـ ــعوم البغوي ،شايق حممد بن عبد النمر وغريه مار طيبة،
الرامل1409 ،هـ 1989 /م.
تناي املاال يف علم الرجال ،الشيخ عبد هللا املامااين ،مكتبة االماب ،النجة االمرف 1387 ،هـ.
الرتاث واحلداثة ،حممد عابد اجلابري ،مركز مراسات الوحدة العربية ،بريوت 1991 ،م.
،ريخ اجلزري، ،ريخ حوامث الزمــان وانبــائــه ووفيــات االكــابر واالعيــان من ابنــائــه ،ابو عبــد هللا حممــد بن ابراهيم
اجلزري (ابن اجلزري) ،املكتبة العصرية للمطبوعات ،بريوت1419 ،هـ 1998 /م.
،ج العروس من جواهر الااموس ،العالمة حممد بن حممد املرتضــى الزبيدي ،شايق علي مــريي ،مار الفكر للطباعة
والنشر ،بريوت 1414هـ 1994 /م.
تيارات الفكر االسالمي ،الدكتور حممد عمارة ،مار الشروق للطباعة والنشر ،الااهرة 2007 ،م.
التاريخ أنصة الطغاة ،الربوفسور مسيث روف بوالك ،مار رايت للطباعة والنشر ،لندن 1968 ،م (انكليزي).
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تبيني احلق من الباطل ،حممد توفيق سوياة ،طبعة مكتبة االحسان ،عمان 1986 ،م.
تبديد الظالم وتنبيه النيام اىل خطر التشيع على املسلمني واالسالم ،الشيخ ابراهيم بن سليمان اجليهان ،مار اجملمع
العاملي ،جدة1399 ،هـ  1979 /م.
،ريخ االسالم ،الدكتور حسن ابراهيم حسن ،مار احياء الرتاث العريب ،الطبعة السابعة ،بريوت 1965 ،م.
،ريخ ابن خلــدون ،او كتــاب العرب وميوان املبتــدأ واخلرب يف اام العرب والعجم والرببر ومن عــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم من ذوي
الســلطان االكرب ،ابو قيد عبد الرمحن بن حممد (ابن خلدون) ،ميس ـســة االعلمي للمطبوعات ،بريوت1391 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1971م.
تبليم ابليم ،ابو الفرج عبدالرمحن بن ايب حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن علي بن حممد (ابن اجلوقي) ،مكتبة املدين للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
الااهرة 1983 ،م.
،ريخ اخبار الارامطة ،بت بن سنان بن قرة حراين ،مطبعة انظم آابم ،حيدر آابم 1938 ،م.
،ريخ العراق االقتصامي يف الارن الرابع اهلجري ،الدكتور عبد العزيز عبد الكرب الدوري ،طباعة بغدام 1984 ،م.
مال ،مكتبة التعاون الثاايف ،االحساء 1410 ،هـ 1991 /م.
،ريخ " هجـر" ،عبد الرمحن بن عثمان آل ّ
،ريخ االسالم ،الدكتور مرام مااب ن ،مكتبة سلطان محيد ،اسطنبول 1962 ،م.
،ريخ ابن الورمي ،عمر بن مظفر ابن الورمي الكندي ،املطبعة احليدرية ،النجة االمرف 1389 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ 1969 /
م.
التاريخ االسالمي وفكر الارن العشرين ،الدكتور فاروق عمر فوقي ،طبعة العراق ،بغدام 1985 ،م.
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التاريخ االسالمي ،الدكتور حمموم ماكر ،املكتب االسالمي ،الطبعة االوىل ،بريوت 1979 ،م.
،ريخ احلركات السياسية يف اخلالفة العباسية ،االستاذ صبي نوري االنباري ،مار العلم ،بريوت 1995 ،م.
التحفة النبهانية يف ،ريخ اجلزيرة العربية ،الشــيخ حممد بن الشــيخ خليفة بن موســم النبهاين ،قســم البصــرة ،امليس ـســة
العربية للدراسات والنشر ،بريوت 2004 ،م.
،ريخ البحرين ،هو قسـ ــم من كتاب عاد الالل يف ،ريخ اوال ،الشـ ــيخ حممد علي التاجر ،ميس ـ ـسـ ــة االام للطباعة
والصحافة والنشر ،البحرين 1994م.
تثبيت مالئل النبوة ،الااضــي عبد اجلبار بن امحد اهلمداين ،مار العربية للطباعة والنشــر والتوقيع ،بريوت 1386 ،هـ
 1969 /م.
،ريخ الارامطة واصول عاائدها ،الدكتور علي حممد حسن آل مرب ،مار البيان ،عمان 1991 ،م.
،ريخ الدولة الفاطمية ،مدحت ال عياش ابما ،مطبعة اجليل ،االسكندرية 1994 ،م.
،ريخ عس ـ ـ ــري يف رس ـ ـ ــالة ابراهيم بن علي قين الدين احلفظي ،شايق وتعليق حممد بن مس ـ ـ ــلط البش ـ ـ ــري ،العس ـ ـ ــري،
1313هـ.
،ريخ اسالم ،الدكتور علي اكرب الفيامل ،نشر جامعة طهران ،طهران1392 ،هـ ش (فارسي).
تفسري الاران العظيم ،عبد الرمحن بن حممد (ابن ايب حامت) الراقي ،مكتبة نزار مصطفى الباق ،الرامل1417 ،هـ ـ /
1997م.
التاريخ السياسي لالسالم ،حسن ابراهيم حسن ،تر ة ابو الااسم ابينده ،مار جاويدان للنشر ،طهران 1376 ،هـ
ش (فارسي).
،ريخ آماب العرب ،مصطفى صامق الرفاعي ،مار الكتب العريب ،بريوت 1974 ،م.
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تفس ــري امليزان ،امليزان يف تفس ــري الارآن ،العالمة الس ــيد حممد حس ــني الطباطبائي ،ميسـ ـس ــة االعلمي للمطبوعات،
بريوت 1417 ،هـ  1996 /م.
،ريخ اخللي العريب يف العص ـ ـ ـ ــور االس ـ ـ ـ ــالمية الوس ـ ـ ـ ــطى ،الدكتور فاروق عمر فوقي ،طباعة العراق ،الطبعة الثانية،
بغدام 1985 ،م.
شفة املسـ ــتفيد بتاريخ االحسـ ــاء يف الادب واجلديد ،حممد بن عبد هللا بن عبد احملسـ ــن االحسـ ــائي ،مطابع الرامل،
الرامل 1960 ،م.
التيارات السياسية يف عصر الرسالة ،الشيخ ابو نعيم احسان انفع العطار ،طباعة مصر ،الااهرة 1967 ،م.
التاج يف اخالق امللوك ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهري ابجلاحظ ،شايق امحد قكي ابم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،املطبعة
االمريية ،الااهرة 1332 ،هـ  1914 /م.
،ريخ اخلميم يف احوال انفم النفيم ،الش ـ ـ ــيخ حس ـ ـ ــني بن حممد بن احلس ـ ـ ــن الدار بكري ،مار ص ـ ـ ــامر للطباعة
والنشر ،بريوت 1973 ،م.
التنبيه واالمراف ،املير علي بن احلسني بن علي املسعومي ،شايق عبد هللا امساعيل الصايف ،مار الصاوي للطباعة
والنشر ،الااهرة 1357 ،هـ  1968 /م.
تفس ـ ــري الاران العظيم ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمش ـ ــاي ،مار طيبة للمطبوعات ،الرامل 1422 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 2002م.
التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن ايب خيثمة ،امحد بن ايب خيثمة بن قهري بن حرب ،مار الذهو للنش ـ ــر ،الرامل،
 1401هـ  1980 /م.
تاريب املعارف ،الش ـ ـ ـ ــيخ ابو الص ـ ـ ـ ــالح تاي بن جنم احللو ،شايق فارس احلس ـ ـ ـ ــون ،مطبعة اهلامي ،قم املادس ـ ـ ـ ــة،
 1417هـ  1375 /هـ ش.
التأريخ الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغري ،ابو عبدهللا حممد بن امساعيل البخاري ،شايق حمموم ابراهيم قايد ،مار املعرفة للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
بريوت 1406 ،هـ  1986 /م.
،ريخ املدينة املنورة ،ابو قيد عمر بن مـ ــبة بن عبيدة النمريي ،شايق فهيم حممد مـ ــلتوت ،مار الفكر للمطبوعات،
قم املادسة 1386 ،هـ ش  1410 /هـ ق.
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م.

،ريخ اخلالفة الرامدة ،بني املـ ـ ـ ـ ـ ّد واجلزر ،الدكتور حفيظ سليمان ابو اهلوى ،مكتبة الرتاث العريب ،الااهرة1962 ،

،ريخ الطربي، ،ريخ االمم وامللوك ،ابو جعفر حممد بن جرير الطربي ،ميس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة االعلمي للمطبوعات ،بريوت،
 1991م ،قوبلت هذه الطبعة على النسخة املطبوعة مبطبعة"بريل" مبدينة لندن يف سنة  1879م.
،ريخ الوهابية يف ظل الدولة السعومية االوىل ،الشيخ صيهوم بن سعوم آل هنيان ،مار العلم ،الرامل 1424 ،هـ /
 2004م.
أتريخ أبو الفداء ،أو املختص ـ ـ ـ ــر يف أخبار البش ـ ـ ـ ــر يف التاريخ ،ابو الفداء امساعيل بن علي بن حمموم االيويب ،شايق
ميوب حمموم ،مار الكتب العلمية ،بريوت 1417 ،هـ  1996 /م.
،ريخ اخللفاء، ،ريخ خلفاء املسـ ـ ــلمني ،جالل الدين عبد الرمحن بن حممد السـ ـ ــيوطي ،شايق حممد حمي الدين عبد
احلميد ،مطبعة السعامة ،الااهرة1371 ،هـ 1952 /م.
تر ة االمام علي عليه السالم من ،ريخ ممشق ،علي بن حسن بن هبة هللا (ابن عساكر) ،مطبعة الغري ،النجة
االمرف 1954 ،م.
،ريخ التمدن االسالمي ،الدكتور جرجي قيدان ،مطبعة اهلالل ،الااهرة 1921 ،م.
،ريخ الش ـ ــعوب االس ـ ــالمية ،املس ـ ــتش ـ ــرق كارل بروكلمن ،ناله اىل العربية نبيه امني فارس ومنري البعلبكي ،مار العلم
للماليني ،بريوت 1968 ،م.
التطور والتجدم يف الش ـ ـ ـ ـ ــعر االموي ،الدكتور م ـ ـ ـ ـ ــوقي ض ـ ـ ـ ـ ــية ،مار املعارف للمطبوعات ،الطبعة الثانية ،بريوت،
 1987م.
فب الرواية والدراية ،حممد بن علي بن حممد الشــوكاين ،نشــر مار املعرفة للمطبوعات،
تفســري فت الادير اجلامع بني ّ
بريوت 1423 ،هـ  2004 /م.
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تفس ـ ـ ــري نور الثالني ،عبد علي بن عة احلويزي ،ميسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة امساعيليان للمطبوعات ،قم املادس ـ ـ ــة ،الطبعة الرابعة،
 1412هـ.
لارب السلة ،هندوماه بن سنجر بن عبد هللا صاحب ،مطبعة املدين ،الااهرة 1383 ،هـ.
تفس ـ ـ ـ ـ ــري عبد الرقاق ،الش ـ ـ ـ ـ ــيخ عبد الرقاق بن ام بن انفع احلمريي الص ـ ـ ـ ـ ــنعاين ،مار الكتب العلمية للمطبوعات،
بريوت 1419 ،هـ  1998 /م.
أتريخ اليعاويب ،امحد بن اسحاق بن واض (اليعاويب) ،مار صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1960 ،م.
أتريخ االس ـ ـ ـ ــالم ووفيات املش ـ ـ ـ ــاهري واالعالم ،حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،قس ـ ـ ـ ــم املغاقي ،طبعة مار الكتاب
العريب ،بريوت 1405 ،هـ 1987 /م.
هتذيب االمساء واللغات ،ابو قكرا عىي بن مرف بن مري النووي ،مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت 1996 ،م.
تاريب التهذيب ،امحد بن علي بن حممد بن امحد (ابن حجر) العس ــاالين ،مار الرم ــيد للطباعة والنش ــر ،ممش ــق،
 1406هـ  1986 /م.
هتذيب الكمال يف امساء الرجال ،ال الدين ابو احلجاج يوس ـ ــة املزي ،شايق عمرو س ـ ــيد م ـ ــوكت ،مار الكتب
العلمية للمطبوعات ،بريوت 1425 ،هـ  2004 /م.
هتذيب التهذيب ،امحد بن علي بن حممد بن امحد (ابن حجر) العس ـ ـ ـ ـ ــاالين ،مار الفكر للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ــر ،الطبعة
االوىل ،بريوت 1404 ،هـ  1984 /م.
،ريخ اخلالفة االموية ،ابو بكر عة حامد التميمي ،مار الدعوة واالصالح للطباعة والنشر ،طرابلم 2005 ،م.
،ريخ حضرموت السياسي ،صالح البكري اليافعي ،املطبعة السلفية ،الرامل 1354 ،هـ.
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تر ة االمام احلســني عليه الســالم من طباات ابن ســعد ،الســيد عبد العزيز الطباطبائي ،ميس ـســة آل البيت عليهم
السالم الحياء الرتاث ،قم املادسة 1415 ،هـ.
التطور التارؤي ،ســيكل الاضــاء العثماين وأثره يف العراق ( 1914 - 1839م) ،محيد امحد محدان التميمي ،كلية
االماب (رسالة جامعية) ،جامعة البصرة 1995 ،م.
هتذيب املاال يف تناي كتاب رجال النجام ـ ـ ـ ـ ــي ،الس ـ ـ ـ ـ ــيد حممد علي االبطحي ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت،
 1405هـ  1985 /م.
تذكرة اخلواص من االمة يف ذكر خصـ ــائص االئمة عليهم السـ ــالم ،يوسـ ــة بن قزاوغلي ،الشـ ــهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (سـ ــبط بن
اجلوقي) ،مطبعة احليدرية ،النجة االمرف 1383 ،هـ.
،ريخ احلركــة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة يف العراق ،اجلــذور الفكريــة والواقع التــأرؤي ( ،)1924 - 1900عبــد احلليم الرهيمي،
الدار العاملية للطباعة والنشر ،بريوت 1985 ،م.
،ريخ الطرباين ،ابو سعيد هشام بن مرثد الطرباين ،طبعة اجلامعة االسالمية ،طرابلم 1975 ،م.
هتذيب ،ريخ ابن عساكر ،علي بن حسن بن بدران احلنبلي ،املكتبة العربية ،ممشق 1911 ،م.
،ريخ الاضية العراقية ،الدكتور حممد مهدي البصري ،مطبعة الفالح ،بغدام 1923 ،م.
،ريخ معاوية ،العالمة ابو اخلري صالح بن انصر احملمومي ،طباعة مكتبة النصر ،ممشق 1998 ،م.
التشيع ،عايدة وجهام ،الشيخ حممد صابر عالء الزبيدي ،مكتبة الصفوة للطباعة والنشر ،الااهرة 1393 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1972م.
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الثاء:
هار الالوب يف املضاف واملنسوب ،عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعالو النيسابوري ،شايق ابراهيم صاحل ،مار
البشائر للطباعة والنشر ،بريوت1994 ،م.
الثـابتـون على االسالم اام فـتـنـة الـرمة ،مهدي رقق هللا ،مار طيبة ،الرامل 1420هـ  2000 /م.
ثورة الزن  ،الدكتور فيصل السامر ،مار مكتبة احلياة للمطبوعات ،بريوت 1971 ،م.
ثورة العبيد يف االسالم ،امحد جابر العلو ،مار االماب للطباعة والنشر ،بريوت 1985 ،م.
الثورات الش ـ ــعبية ض ـ ــد اخلالفة العباس ـ ــية ،الدكتور حممد حممد ابراهيم ابم ـ ــا ،الدار االس ـ ــالمية للبحوث والتحايق،
مطبعة االمراق ،الااهرة 1981،م.
ثالثية احللم الارمطي ،حمي الدين الالذقاين ،مكتبة مدبوح ،الااهرة 1993 ،م.
ثورة الزن  ،هل هي ثورة عبيد؟ ،الدكتورة فائزة امساعيل اكرب ،كلية االماب ،جامعة عبد العزيز ،االحس ـ ــاء1430 ،
هـ  2009 /م.
الثاات ،حممد بن حبان البسيت السجستاين (ابن حبان) ،ميسسة الكتب الثاافية ،الطبعة االوىل ،بريوت1383 ،
هـ  1963 /م.
هراث االوراق ،تاي الدين بن علي بن حجة احلموي ،املكتبة العصرية ،بريوت 1995 ،م.
ثورة احلسني عليه السالم ،العالمة الشيخ حممد مهدي مشم الدين ،مار االندلم ،بريوت1972 ،م.
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جيم:
جالء االوهام عن مذاهب االئمة العظام ،تار امحد ابما املييد ،مطابع الفيحاء ،ممشق1330 ،هـ  2009 /م.
جزيرة العرب يف التاريخ ،الدكتورة آن يب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،مطبوعات جامعة بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطن ،بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطن ،امريكا 1998 ،م
(انكليزي).
جنوب اجلزيرة العربية ،تيمم وهدسون ،طباعة بران موو 1971 ،م (انكليزي).
جريدة الشرق االوسط ،العدم  ،12192الصامرة يف يوم  / 24امي االول  1433 /ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  /املوافق ليوم / 15
نيسان  2012 /م.
جالل احلق يف كشة احوال امرار اخللق ،الشيخ ابراهيم حلمي الاامري االسكندري ،طباعة مصر ،االسكندرية،
 1945م.
جغرافية مبه جزيرة العرب ،عمر رضا كحالة ،طباعة امحد علي ،مكة املكرمة 1384 ،هـ  1964 /م.
جزيرة العرب يف الارن العشـ ـ ـرين ( 1934 - 1915م) ،الوقير املفومل للمملكة العربية الس ـ ــعومية بلندن ،الدكتور
حافظ وهبة ،مكتبة النهضة املصرية ،الااهرة 1961 ،م.
جزيرة العرب قبل االســالم ،التاريخ االقتصــامي ،االجتماعي ،الثاايف والســياســي ،برهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الدين ملّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،بريوت،
 1989م.
جريدة الشاهد الكويتية ،رئيم التحرير صباح حممد الصباح ،بالم صاحل عثمان السعيد ،الكويت ،العدم ،1783
االربعاء  / 20اكتوبر .2013 /
اجلزيرة العربية بال سالطني ،املفكر االيرلندي فريـد هاليدي ،طبعة بريوت 1975 ،م.
ع اجلوامع املعروف ابجلــامع الكبري ،جالل الــدين الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،شايق تــار ابراهيم اهلــائ وغريه ،جممع البحوث
االسالمية ،الااهرة 1426 ،هـ  2005 /م.
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اجلامع الص ـ ــحي املختص ـ ــر ،حممد بن امساعيل البخارائي (البخاري) ،شايق الدكتور مص ـ ــطفى ميب البغا ،مار ابن
كثري للنشر ،بريوت1407 ،هـ  1987 /م.
اجلوهرة يف نس ــب االمام علي عليه الس ــالم ،حممد بن بكر االنص ــاري املعروف ابلربي ،مار اجليل للطباعة والنش ــر،
بريوت1412 ،هـ 1993 /م.
اجلامع يف اخبار الارامطة يف االحساء ،الشام ،العراق ،واليمن ،الدكتور سهيل قركار ،مار احسان للطباعة والنشر،
ممشق 1407 ،هـ  1987 /م.
هرة امعار العرب يف اجلاهلية واالسالم ،ابو قيد حممد بن اخلطاب الارمي ،شايق حممد علي اهلامشي ،مار الالم
للطباعة والنشر ،ممشق 1997 ،م.
اجلن واالقوام البائدة ،الدكتورة مها فيصل مانع الدويف ،جامعة الرامل 2001 ،م.
جغرافيا اجلزيرة العربية ،االستاذ عمار حممد احسن الراعي ،منشورات جامعة الرامل ،الرامل 2002 ،م.
جغرافية اجلزيرة العربية ،الدكتور محيد بن مرقوق العالي ،مار الكتاب العريب ،الرامل 1998 ،م.
اجلن واالمب العاملي ،الدكتور فيام قكي السوي  ،مطبعة الكرامة ،بغدام 1956 ،م.
جريدة الرامل ،الصامرة من ميسسة اليمامة الصحفية (السعومية) ،ليوم اجلمعة بتاريخ  / 8رجب املرجب 1423
هـ املصامف اىل  / 10يونيو  2011 /م ،العدم .15691
جورج كلدستون ( 1898 - 1809م) رئيم وقراء بريطانيا للفرتة  1874 - 1868م و  1885 - 1880م.
اجلرح والتعديل ،ابو حممد عبد الرمحن بن حممد بن املنذر التميمي الراقي ،مطاباة لطبعة مائرة املعارف العثمانية،
مار احياء الرتاث العريب ،الطبعة االوىل ،بريوت 1371 ،هـ  1952 /م.
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جواهر أتريخ االحااف ،حممد بن علي بن عومل ابحنان ،مار النهضة احلديثة للمطبوعات ،مكة املكرمة1383 ،
هـ  1963 /م.
جعفر ابو التمن وموره يف احلركة الوطنية يف العراق ،عبد الرقاق عبد الدراجي ،بغدام 1978 ،م.
اجلمل والنصـ ــرة لسـ ــيد العرتة عليهم السـ ــالم يف حرب البصـ ــرة ،العالمة الشـ ــيخ حممد بن حممد بن النعمان العكربي
(الشيخ املفيد) ،املكتبة احليدرية ،النجة االمرف 1381 ،هـ  1961 /م.
جواهر التاريخ ،العالمة الشـ ـ ـ ــيخ علي الكوراين العاملي ،مار اهلدى للطباعة والنشـ ـ ـ ــر ،الطبعة االوىل ،قم املادسـ ـ ـ ــة،
 1425هـ.
اجلمع بني الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحني (البخاري ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم) ،حممد بن فتوح بن عبد هللا احلميدي ،مار ابن حزم للمطبوعات،
بريوت 1423 ،هـ  2002 /م.
اجلمع بني الصحيحني ،عمر بن بدر املوصلي ،املكتب االسالمي للطباعة والنشر ،بريوت 1995 ،م.
جواهر املطـالـب يف منـاقـب االمـام عليـه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،مشم الـدين ايب الربكـات حممـد بن امحـد الـدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي البـاعوين
الشافعي ،شايق الشيخ حممد ابقر احملمومي ،مار اجليل للطباعة والنشر ،بريوت 1406 ،هـ  1986 /م.
هرة خطب العرب يف عصــور العربية الزاهرة ،امحد قكي صــفوت ،مطبعة مصــطفى احللو ،الطبعة االوىل ،الااهرة،
 1352هـ  1923 /م.
ل من انس ـ ـ ـ ــاب االمـ ـ ـ ـ ـراف ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،شايق الش ـ ـ ـ ــيخ حممد ابقر احملمومي ،منش ـ ـ ـ ــورات
االعلمي للمطبوعات ،الطبعة االوىل ،بريوت 1394 ،هـ  1974 /م.
هرة انســاب العرب ،النســابة ابو حممد علي بن حممد بن امحد (ابن حزم) االندلســي الارطو ،شايق عبد الســالم
هارون ،مار املعارف للمطبوعات ،الااهرة 1934 ،م.
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هرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة ،امحد قكي صفوت ،املكتبة العلمية للنشر ،بريوت 2011 ،م.

احلاء:

حركة الرمة ،الدكتور علي العتوم ،مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان 1407 ،هـ  1987 /م.
حروب الرمة ،موقي ابو خليل ،مار الفكر للطباعة والنشر ،ممشق وبريوت 1984 ،م.
احلياة الس ــياس ــية يف الدولة العربية االس ــالمية خالل الارنني االول والثاين بعد اهلجرة (املباركة) ،الدكتور حممد ال
الدين سرور ،مار الفكر العريب للمطبوعات ،الااهرة1964 ،م.
احلامي عشر من الفوائد املنتااة ،ابو الفتوح ابن ابو الفوارس ،مار الغرب االسالمي 2004 ،م.
حياة النو وأهل بيته عليهم السالم ،خنبة من العلماء ،مار احملجة البيضاء ومار الرسول األعظم صلّى هللا عليه وآله،
بريوت 2005 ،م.
احلسني عليه السالم يف الفكر املسيحي ،انطون ابرا  /وقد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدم له العالمة السيد حممد حبر العلوم ،مطبعة نونة،
الطبعة الثانية ،بريوت1404 ،هـ  1984 /م.
حجة التفاس ـ ــري وبالغ االكس ـ ــري ،عبد احلجة البالغي ،ميسـ ـ ـس ـ ــة اهل البيت عليهم الس ـ ــالم للتحايق والنش ـ ــر ،قم
املادسة 1390 ،هـ ش.
حلية االولياء وطباات االصـ ــفياء ،امحد بن عبد هللا االصـ ــفهاين (ابو نعيم) ،مار السـ ــعامة ،الااهرة 1416هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1996م.
حسن الصحابة يف مرح امعار الصحابة ،علي فهمي حايب قامة ،مكتبة مار السالم ،نيومهلي 1957 ،م.
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حياة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر يف الكوفة اىل هناية الارن الثاين للهجرة ،الدكتور يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبدالاامر خلية ،مار الكاتب العريب
للطباعة والنشر ،الااهرة1968 ،م.
حركة اخلوارج يف التاريخ االسالمي ،فتحي جنم الدين الصلو ،مكتبة العرفان للطباعة والنشر ،بغدام 1972 ،م.
احلركات الباطنية يف العامل االسـ ـ ـ ـ ـ ــالمي (عاائدها وحكم االسـ ـ ـ ـ ـ ــالم فيها) ،حممد امحد اخلطيب ،مكتبة االقصـ ـ ـ ـ ـ ــى،
االرمن 1984 ،م.
حياة احليوان الكربى ،كمال الدين حممد بن موسـى الدمريي الااهري ،هتذيب وتصـنية اسـعد الفارس ،مار طالس
للمطبوعات ،ممشق 1992 ،م.
حياة اجلن يف اجلزيرة العربية ،الشيخ بالوي بن محد التميمي ،مطبعة االام للمطبوعات ،الرامل 1998 ،م.
حياة الصحابة ،حممد يوسة الكاند هلوي ،مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت 1992 ،م.
احليــاة االجتمــاعيــة عنــد العرب يف احلــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة والبــاميــة ،الــدكتور ــال عبــد اللطية املنوال ،كليــة االماب ،اجلــامعــة
االمريكية ،بريوت 1973 ،م.
حياة االمام احلسـ ــن بن علي عليهما السـ ــالم مراسـ ــة وشليل ،املير الشـ ــيخ ابقر م ـ ـرية الارمـ ــي ،مطبعة االماب،
النجة االمرف 1395 ،هـ  1975 /م.
احلركات الشـ ــعوبية اام اخلالفة العباسـ ــية ،الدكتورة مرب عبد الكرب صـ ــاحل الكوى ،ميس ـ ـسـ ــة الفكر العريب ،عمان،
 1988م.
حلية االولياء وطباات االص ـ ــفياء ،ابو نعيم امحد بن عبد هللا االص ـ ــفهاين ،مار الس ـ ــعامة للطباعة والنش ـ ــر ،الااهرة،
 1416هـ  1996 /م.
احلياة الس ــياس ــية لالمام احلس ــن عليه الس ــالم ،العالمة الس ــيد جعفر مرتض ــى احلس ــيب العاملي ،مار الس ــرية للطباعة
والنشر ،بريوت 1404 ،هـ  1983 /م.
احلياة االجتماعية واالقتص ـ ــامية يف الكوفة يف الارن االول اهلجري ،حممد حس ـ ــني الزبيدي ،املطبعة العاملية ،بريوت،
 1970م.
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حكم االقمة (العراق بني االحتاللني الربيطاين واالمريكي) ،رائد عبد احلس ـ ـ ـ ــني الس ـ ـ ـ ــوماين ،مار ض ـ ـ ـ ــفاف للنش ـ ـ ـ ــر،
الشارقة 2012 ،م.
حروب قريف وكنانة ،املير سهيل بن قهران الدروسي ،مار ومكتبة النور ،الااهرة 1968 ،م.
حكاية املناظرة يف الاران مع بعض اهل البدعة ،ابو حممد موفق الدين عبد هللا بن امحد املادسـي الدمشـاي ،مكتبة
الرمد ،الرامل 1409 ،هـ.
حكاات ومناظرات ،االستاذ حممد رضا املنصوري ،طباعة مار العرتة ،قم املادسة 1390 ،هـ ش (فارسي).
اخلاء:

خالصة الكالم يف بيان امراء البلد احلرام ،ميخ االسالم امحد قيب محالن ،اعتىن بطبعه حسن حلمي ،اسطنبول،
1356هـ 1936 /م.
اخللفاء الرامدون ،الدكتور حممد أسعد أطلم ،مار االندلم للمطبوعات ،بريوت 1969 ،م.
اخلوارج يف العصـ ـ ــر االموي نشـ ـ ــأهتم أترؤهم عاائدهم أمهبم ،الدكتور انية حمموم معروف ،مكتبة املدينة ،الرامل،
1394هـ 1974 /م.
اخلوارج حركة سياسية ،الدكتور هشام عطاء الدين السنبلي ،مكتبة الربكة ،حلب 1994 ،م.
اخلوارج أول الفرق يف أتريخ االس ـ ـ ــالم ،الدكتور انص ـ ـ ــر بن عبد الكرب العال ،مار ام ـ ـ ــبيليا للنش ـ ـ ــر والتوقيع ،الطبعة
االوىل ،الرامل1419 ،هـ  1998 /م.
اخلوارج، ،رؤهم فرقهم وعاائدهم ،الدكتور امحد عومل ابو الش ـ ـ ـ ـ ـ ــباب ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت،
 2005م.
خص ــائص امري امليمنني علي بن ايب طالب عليه الس ــالم ،ابو عبد الرمحن امحد بن م ــعيب النس ــائي الش ــافعي ،مار
الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1404هـ 1989 /م.
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اخلالفة والشورى ،عبد العظيم جعفر آل عيسى ،مار السالم للطباعة والنشر ،الااهرة 2004 ،م.
اخلوارج وقبائل البامية ،الدكتور عباس رستم السهيلي ،مار اهلجرة للطباعة والنشر ،عمان 2004 ،م.
اخلارطة الســياســية لواقعة كربالء (املادســة) ،الدكتور معتصــم منذر الش ـواف ،مار االبداع للتحايق والنشــر ،بريوت،
 1998م.
اخلوارج والشيعة ،الدكتور عبدالرمحن بدوي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الااهرة 1998 ،م.
خلفاء الرسول صلّى هللا عليه وآله ،خالد حممد خالد ،مار الكتاب العريب للمطبوعات ،بريوت 1985 ،م.
اخلالفة املغتصبة ،االستاذ أمريم احلسيب ،مار النخيل للمطبوعات ،بريوت 1994 ،م.
اخلالفة العباسـ ـ ـ ــية يف عصـ ـ ـ ــور الفوضـ ـ ـ ــى العسـ ـ ـ ــكرية ( 946 - 861م) ،فاروق عمر فوقي ،مكتبة املتنو ،بغدام،
 1976م.
خزانة االمب ولب لباب لسان العرب ،الشيخ عبد الاامر بن عمرالبغدامي ،مكتبة اخلاجني ،الااهرة 1418 ،هـ ـ /
 1997م.
اخلطط املاريزية (املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واال ر) ،تاي الدين امحد بن علي بن عبد الاامر املاريزي ،مكتبة
مدبوح للمطبوعات ،الااهرة 1998 ،م.
اخللفاء ،سـ ـ ـ ــري اخللفاء الرامـ ـ ـ ــدون من كتاب سـ ـ ـ ــري اعالم النبالء ،حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،شايق الدكتور
بشار عوام معروف ،ميسسة الرسالة ،بريوت 1417 ،هـ  1996 /م.
اخلطط السياسية لتوحيد االمة االسالمية ،احملامي امحد حسني يعاوب ،منشورات مار الثالني ،بريوت 1994 ،م.
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خطط الكوفة ومــرح خريطتها ،املســيو لويم ماســينيون ،تر ة وشايق تاي حممد املصــعو وكامل ســلمان اجلبوري،
مار الاارح للطباعة والنشر ،بريوت 2012 ،م.
خلفاء بب امية ،الدكتور قكي لطية مشاسة ،مار العرب للنشر ،اخلرطوم 2009 ،م.
اخلوارج عرب التاريخ ،الدكتور امحد صباح املرعو ،مكتبة الشعب للمطبوعات ،بغدام 1987 ،م.
اخلالفة االموية ،بني الواقع والتمويه ،الدكتور مرية صبحي الكبيسي ،مكتبة االمراف ،عمان 1994 ،م.
اخلوارج واالقوام البائدة ،الدكتور عباس رستم السهيلي ،مار اهلجرة للطباعة والنشر ،عمان 2002 ،م.
اخلرائ واجلرائ  ،ســعيد بن هبة هللا (قطب الدين الراوندي) ،شايق ونشــر ميس ـســة االمام املهدي (عجل هللا تعاىل
فرجه الشرية) ،قم املادسة 1409 ،هـ.
الدال:

مور االسرة السعومية يف اقامة الدولة االسرائيلية ،محامة امام ،مار اجليل للمطبوعات ،بريوت 2001 ،م.
الدولة الس ـ ـ ــعومية االوىل ( 1818 - 1745م) ،الدكتور عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ،مار الكتاب العريب،
الااهرة 1982 ،م.
الدرعية قاعدة الدولة السعومية االوىل ،حممد الفهد العيم ،مكتبة العبيكان ،الرامل1415 ،هـ  1995 /م.
الدرر الســنية يف االجوبة النجدية ،جمموعة من علماء جند ،شايق الشــيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاســم العاصــمي
النجدي ،الرامل 1417 ،هـ  1996 /م.
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مفع م ـ ـ ــبه التش ـ ـ ــبيه أبكة التنزيه ،ابو الفرج عبد الرمحن بن اجلوقي احلنبلي ،شايق حس ـ ـ ــن الس ـ ـ ــااف ،مار النووي
للمطبوعات ،عمان 1413 ،هـ  1992 /م.
الدرر الس ـ ــنية يف الرم على الوهابية ،م ـ ــيخ االس ـ ــالم الس ـ ــيد امحد قيب محالن ،اعتىن به الدكتور جربيل حدام ،مار
غار حراء ،ممشق 1424 ،هـ  2003 /م.
مالئل النبوة ومعرفة احوال ص ـ ــاحب الشـ ـ ـريعة صـ ـ ـلّى هللا عليه وآله ،امحد بن حس ـ ــني بن علي بن موس ـ ــى البيهاي،
شايق الدكتور عبد املعطي قلعجي ،مار الكتب العلمية ،بريوت 1408 ،هـ  1988 /م.
الدولة االسالمية بني التيارات السياسية املتخاصمة ،الدكتور رفعت هاين الورماين ،مار العروبة للمطبوعات ،عمان،
 1989م.
معاوي املناوئني لدعوة ابن عبد الوهاب ،عبد العزيز بن حممد آل عبد اللطية ،يف جواب ابن عفالق على رس ـ ـ ـ ــالة
ابن معمر( ،رسالة ماجستري) ،كلية اصول الدين ،الرامل1407 ،هـ.
مور العص ـ ـ ـ ـ ـ ــبية الابلية وأثرها على اجملتمع العريب ،الدكتورة آمال كام ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغطاء ،اص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مركز الثالني للبحوث
االسرتاتيجية ،بغدام 2000 ،م.
مفاع عن الرسول صلّى هللا عليه وآله ،صاحل الورماين ،ميسسة تريدنكو للنشر والتوقيع ،بريوت 1997 ،م.
مراسات اسالمية يف التفسري والتاريخ ،حممد العزب موسى ،امليسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت 1980 ،م.
ميوان امرؤ الايم ابن حجر الكندي ،شايق حممد ابو الفضل ابراهيم ،مار املعارف ،الااهرة 1964 ،م.
مراس ـ ــات يف عهد النبوة واخلالفة الرام ـ ــدة ،عبد الرمحن عبد الواحد حممد الش ـ ــجاع ،مار الفكر املعاص ـ ــر ،ص ـ ــنعاء،
 1999م.
مور اليمامة يف حروب الرمة ،سها حممد عندليب ،مطبوعات جامعة بغدام ،بغدام 1994 ،م.
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الدعوة العباسـ ـ ـ ـ ـ ــية ومورها يف هناية الدولة االموية ،الدكتور علي حممد الصـ ـ ـ ـ ـ ــاليب ،مار املعرفة للمطبوعات ،بريوت،
 2006م.
الدرة املضيئة يف اخبار الدولة الفاطمية ،عبد هللا بن ايبك الواماري ،مكتبة مدبوح ،الااهرة 1961 ،م.
مولة الزن  ،صبي فكري االندلسي ،مار العروبة للطباعة والنشر ،طرابلم 2003 ،م.
ميوان املعاين ،ابو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل ،مكتبة املادسي ،الااهرة 1352 ،هـ.
ميوان ابن املارب ،ابو عبد هللا علي بن املارب بن منصور العيوين ،املطبعة االمبية ،بريوت 1910 ،م.
الدر املنثور يف التفس ــري ابملأثور ،جالل الدين الس ــيوطي ،شايق الدكتور عبد هللا بن عبد احملس ــن الرتكي ،مار الفكر
للطباعة والنشر ،بريوت 1403 ،هـ  1983 /م.
الدرر النجفية من امللتاات اليوســفية ،يوســة بن امحد البحراين ،مار املصــطفى ص ـلّى هللا عليه وآله الحياء الرتاث،
بريوت 1995 ،م.
مالئل الصدق لنه احلق ،الشيخ حممد حسن املظفر ،بصرييت للمطبوعات والنشر ،قم املادسة 1395 ،هـ.
الدمعة السـ ـ ـ ـ ــاكبة يف احوال النو والعرتة الطاهرة عليهم السـ ـ ـ ـ ــالم ،حممد ابقر بن عبد الكرب البهبهاين ،ميس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة
االعلمي للمطبوعات ،بريوت 1408 ،هـ  1989 /م.
مائرة معارف الارن العشرين ،حممد فريد وجدي ،مار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت 1985 ،م.
مائرة املعارف االسالمية الشيعية ،السيد حسن االمني ،مار التعارف للمطبوعات ،بريوت 1400 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1980 /
م.
الدر النظيم يف مناقب االئمة اللهاميم عليهم السالم ،الشيخ ال يوسة بن حامت الشامي ،شايق ونشر ميسسة
النشر االسالمي ،قم املادسة 1420 ،هـ.
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مالئل االمامة ،حممد جرير بن رسـ ــتم الطربي (الصـ ــغري) ،شايق قسـ ــم الدراسـ ــات االسـ ــالمية ،ميس ـ ـسـ ــة البعثة ،قم
املادسة 1413 ،هـ.
الذال:

الذخرية يف حماسن اهل اجلزيرة ،علي بن بسام الشنتـريب ،شايق الدكتور احسان عباس ،طرابلم 1973 ،م.
ذوب النضـ ــار يف مـ ــرح الثأر ،الشـ ــيخ جعفر بن حممد بن جعفر (ابن نا احللي) ،ميس ـ ـسـ ــة النشـ ــر االسـ ــالمي ،قم
املادسة 1416 ،م.
الذخرية يف اخبار اجلزيرة ،ابو قيد عىي البنغاقي ،منشورات مار العروبة ،طرابلم 2000 ،م،
ذوات االعالم احلمراء يف اجلاهلية واالسـ ـ ـ ـ ــالم ،احلبيب الشـ ـ ـ ـ ــيخ عبد الاامر عثمان الارمـ ـ ـ ـ ــي ،مار احلكمة للطباعة
والنشر ،اخلرطوم 1984 ،م.
الراء:

اوح النهى لالنتاج االعالمي،
الرحيق املختوم ،حبث يف الســرية النبوية الطاهرة ،الشــيخ صــفي الدين املباركفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريّ ،
الرامل 1422 ،هـ  2002 /م.
الرائية الصــغرى يف ذم البدعة (الوهابية) ومدح الســنة الغراء ،الشــيخ يوســة بن امساعيل النبهاين ،تصــحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حممد
علي عبد الوارث ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1417 ،هـ  1997 /م .كذلك ذكر امليلة هذه الاصيدة
يف كتابه جامع كرامات االولياء.
الرامل النض ـ ـ ـ ــرة يف مناقب العش ـ ـ ـ ــرة ،امحد بن عبد هللا بن حممد الطربي ،مار الندوة اجلديدة للمطبوعات ،بريوت،
1408هـ  1987 /م.
رحلة ايب طالب اىل العراق واوربة ،تر ه اىل العربية من الفرنسـ ـ ــية ،الدكتور مصـ ـ ــطفى جوام ،مطبعة االميان ،بغدام،
1969م.
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الرومل املعطار يف خرب االقطار ،عامل البلدان حممد بن عبد املنعم احلمريي ،شايق الدكتور احسـ ـ ـ ـ ـ ــان عباس ،مكتبة
لبنان للمطبوعات ،بريوت 1984 ،م.
رومل اجلنان وروح اجلنان يف تفس ـ ــري الاران ،ابو الفتوح حس ـ ــني بن علي الراقي ،شايق حممد جعفر احاي وغريه،
نشر العتبة الرضوية املادسة ،مشهد املادسة 1408 ،هـ.
الرمال العربية ،تسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ويلف ـ ـ ــرم ،امللاب بـ ـ ـ ـ (مبارك بن لندن) ،منشورات موتية ايت ،الطبعة الثالثة ،اب ـ ـ ــو ظو،
 2001م.
الرامل عرب اطوار التاريخ ،محد اجلاسر ،مار اليمامة للبحث والرت ة والنشر ،الرامل 1386 ،هـ 1966 /م.
رقما اقرب اىل احلاياة ،جان ابتيست روسو ،الانصل الفرنسي يف بغدام وحلب ،طباعة بريوت 1959 ،م.
رسائل اجلاحظ ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين (اجلاحظ) البصري ،مار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت،
 1982م.
رحالت اىل مبه اجلزيرة العربية 1819 ،م ،املستشرق والرحالة السويسري جوهان لومفي بوركهارمت (جون لويم
بركهارت) ،تر ة عبري املنذر ،ميسسة االنتشار العريب ،بريوت 2005 ،م.
رحلة نيبور اىل العراق يف الارن الثامن عشـ ـ ــر ،كارس ـ ـ ـ نيبور ،تر ة حمموم حسـ ـ ــني االمني ،سـ ـ ــاعدت وقارة الثاافة
واالرمام على نشره ،بغدام 1965 ،م.
الرم على الوهابية يف الارن التاسع عشر ،محامي الريم  -امساء نويرة ،مار الطليعة ،الطبعة االوىل ،بريوت2008 ،
م.
الرس ـ ــالة املادمة اىل ميُتر" الااهرة" شت عنوان ظاهرة االس ـ ــالم الس ـ ــياس ـ ــي ،الدكتور امحد ص ـ ــبحي منص ـ ــور ،كلية
االقتصام والعلوم السياسية ،جامعة الااهرة 2007 ،م.
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رحلة ابن بطوطه ،شفة النظار يف غرائب االمصــار وعجائب االســفار ،ابو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن حممد اللواين
(ابن بطوطه) ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرامل1997 ،م.
الرومل االنة يف مرح السرية النبوية ،اب ـ ـ ــو الااسم عبد الرمحن السهيلي ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت1421 ،
هـ  2000 /م.
الرحلة اليمانية ،مرف بن عبد احملسن الربكايت ،مار النفائم للطباعة والنشر ،بريوت 2005 ،م.
ربيع االبرار ونصـ ـ ـ ــوص االخيار ،جار هللا حمموم بن عمر اخلوارقمي الز شـ ـ ـ ــري ،ميس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة االعلمي للمطبوعات،
بريوت 1412 ،هـ  1991 /م.
رومل املناض ـ ـ ـ ــر يف علم االوائل واالواخر ،حمب الدين ابو الوليد حممد بن حممد (ابن م ـ ـ ـ ــحنة) ،مار الكتب العلمية
للمطبوعات ،بريوت 1997 ،م.
الرم على املتعصـ ــب العنيد املانع من ذم يزيد ،ابو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (ابن اجلوقي) ،شايق الشـ ــيخ
حممد كاظم احملمومي ،منشورات الشرية الرضي ،قم املادسة 1403 ،هـ.
روضة الواعظني ،الشيخ الشهيد حممد بن امحد بن فتال النيسابوري ،الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن الفارسي) ،املكتبة احليدرية،
النجة االمرف 1386 ،هـ.
الزاء:

قينب الكربى عليها الس ـ ــالم من املهد اىل اللحد ،الس ـ ــيد حممد كاظم الازويب ،ميس ـ ـ ـس ـ ــة الوفاء للطباعة والنش ـ ــر،
بريوت 1404 ،هـ  1983 /م.
السني:

السرية النبوية برواية أهل البيت عليهم السالم ،العالمة الشيخ علي الكوراين العاملي ،مار املرتضى ،بريوت2006 ،
م.

359

س ــلس ــلة حبوث الدكتور قغلول راغب النجار ،ص ــحيفة االهرام املص ـرية ،الااهرة ،تنش ــر يوم االثنني من كل اس ــبوع،
منذ مايو  2003 - 2001م.
سرية ايب بكر ،علي حممد حممد الصاليب ،مار التوقيع والنشر االسالمية ،الااهرة 1423 ،هـ  2002 /م.
سفرانمة ،انصر خسرو قباماين بلخي ،مطبعة كلشن ،مار منوجهر للمطبوعات ،طهران 1372 ،هـ ش.
سنن النسائي ،امحد بن معيب بن علي النسائي ،مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت 1348 ،هـ  1928 /م.
السرية اهلاللية ،الشاعر عبدالرمحن االنبومي ،مار اجليل للطباعة والنشر ،بريوت 1411 ،هـ  1901 /م.
السـ ـ ــرية النبوية ،تصـ ـ ــر املغاقي والسـ ـ ــري البن اسـ ـ ــحاق ،والذي رواه عبد امللك بن هشـ ـ ــام بن ايوب احلمريي (ابن
هشام) ،مار التوقيع والنشر االسالمية ،بريوت1421 ،هـ  2001 /م.
س ـ ـ ــعامة الدارين يف الرم على الفرقتني الوهابية ومالدة الظاهرية ،الش ـ ـ ــيخ ابراهيم بن عثمان الس ـ ـ ــمنومي ،مار اخللوم
للرتاث ،الااهرة 2008 ،م.
سرية وجهام االمام علي (عليه السالم) ،السيد عالء فاضل االطرش ،طباعة العراق ،بغدام 1967 ،م.
السـ ــنن الكربى ،امحد بن حسـ ــني بن علي بن موسـ ــى البيهاي ،شايق حممد عبد الاامر عطا ،مار الكتب العلمية،
بريوت 1424 ،هـ  2003 /م.
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن ابن ماجة ،ابو عبد هللا حممد (ابن ماجة) الازويب ،شايق حممد فيام عبد الباقي ،مار احياء الرتاث العريب،
بريوت 1395 ،هـ  1975 /م.
السلفية بني اهل السنة واالمامية ،احملاق السيد حممد الكثريي ،مركز الغدير للدراسات االسالمية ،بريوت1418 ،
هـ  1997 /م.
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سية الدولة احلمداين ،الدكتور مصطفى الشكعة ،مكتبة االجنلو املصرية ،الااهرة 1378 ،هـ  1958 /م.
السرية النبوية ،مروس وعرب ،مصطفى حسن السباعي ،املكتب االسالمي ،بريوت 1405 ،هـ  1985 /م.
س ــفينة البحار يف مدينة احلكم واال ر ،احملدث الش ــيخ عباس بن حممد رض ــا الامي ،طبعة املطبعة العلمية ،النجة
االمرف 1355 ،هـ.
السرية النبوية ،ابو الفداء امساعيل (ابن كثري) الدمشاي ،مار الكتب العلمية ،بريوت 1405 ،هـ  1985 /م.
ســنن ايب ماوم ،ابو ماوم ســليمان بن االمــعث الســجســتاين ،مار الفكر للطباعة والنشــر ،بريوت 1410 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1990م.
الســرية الشــامية ،ســبل اهلدى والرمــام يف ســرية خري العبام ص ـلّى هللا عليه وآله ،حممد بن يوســة بن علي الصــاحلي
الشامي ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1414 ،هـ  1993 /م.
السـ ـ ــرية النبوية ،ابو حممد عبد امللك بن هشـ ـ ــام بن ايوب احلمريي املعافري ،شايق مصـ ـ ــطفى السـ ـ ــاا وغريه ،مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احللو ،الطبعة الثانية ،الااهرة 1375 ،هـ  1955 /م.
ســنن النســائي الكربى ،امحد بن مــعيب النســائي ،قدم له الدكتور عبدهللا الرتكي ،امــرف عليه مــعيب االرنورؤط،
ميسسة الرسالة ،بريوت 1977 ،م.
سلسلة االحاميث الصحيحة وم من فاهها وفوائدها ،املعروفة ابلسلسلة الصحيحة ،حممد انصر الدين االلباين،
مكتبة املعارف للمطبوعات ،بريوت 1415 ،هـ  1995 /م.
السية والسياسة يف االسالم (الصراع بني االسالم احملمدي واالسالم االموي) ،الدكتور صاحل الورماين ،مار الرأي
للنشر ،بريوت 1999 ،م.
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سنن الرتمذي ،ابو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،كتاب املناقب ،شايق امحد ماكر ،مطبعة مصطفى
احللو ،ممشق 1397 ،هـ 1977 /م.
الس ــرية احللبية ،كتاب انس ــان العيون يف س ــرية االمني املامون صـ ـلّى هللا عليه وآله ،علي بن برهان الدين احللو ،مار
املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت1400 ،هـ  1980 /م.
سري اعالم النبالء ،حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،ميسسة الرسالة ،الطبعة السامسة ،بريوت 1993 ،م.
س ـ ـ ـ ـ ــبائك الذهب يف معرفة قبائل العرب ،حممد امني البغدامي الش ـ ـ ـ ـ ــهري ابلس ـ ـ ـ ـ ــويدي ،مار الكتب العلمية للطباعة
والنشر ،بريوت 2002 ،م.
السـ ـ ـ ــرية النبوية ،عرمل وقائع وشليل احداث ،علي حممد الصـ ـ ـ ــاليب ،مار املعرفة للطباعة والنشـ ـ ـ ــر والتوقيع ،بريوت،
 1429هـ  2008 /م.
مسط النجوم العواح يف انباء االوائل والتواح ،عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي ،شايق عامل امحد عبد
املوجوم وعلي حممد معومل ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1419 ،هـ  1998 /م.
مسط الآلح يف م ــرح اماح الااح ،ابو عبيد عبد هللا بن عزيز البكري االونو ،ماراحلديث للطباعة والنش ــر ،بريوت،
 1984م.
الشني:

ميعة علي عليه السالم واخلوارج ،حممد هامم املفرجي ،مار السالم للطباعة والنشر ،بريوت 1978 ،م.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح هن البالغة ،ابو حامد عبد احلميد بن هبة هللا املعروف (ابن ايب احلديد املعتزح) ،ميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعلمي
للمطبوعات ،بريوت 1998 ،م.
مرح هن البالغة ،العالمة الشيخ حممد عبدة ،مفيت الدار املصرية سابااً ،مطبعة االستاامة للمطبوعات ،الااهرة،
 1403هـ  1982 /م.
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م ـ ـ ــياطني الش ـ ـ ــعر ،مراس ـ ـ ــة نادية ،االس ـ ـ ــتاذ الدكتور هالل حممد اجلهام ،جامعة قاريونم ،مطبوعات كلية االماب
والعلوم ،بنغاقي 2007 ،م.
مرح حديث النزول ،امحد بن تيمية ،مار العاصمة للطباعة ،الرامل 1414 ،هـ  1993 /م.
الش ـ ـ ـ ــعر العريب اجلاهلي بني الواقع واخليال ،الدكتور يوس ـ ـ ـ ــة انظم احللو ،مار العروبة للطباعة والنش ـ ـ ـ ــر ،ممش ـ ـ ـ ــق،
 1999م.
ميخ االبطـ  ،السيد حممد علي مرف الدين ،مطبعة مار السالم ،بغدام 1349 ،هـ.
مـ ــرح االخبار يف فضـ ــائل االئمة االطهار ،الااضـ ــي ايب حنيفة النعمان بن حممد التميمي املغريب ،ميس ـ ـسـ ــة النشـ ــر
االسالمي ،قم املادسة 1407 ،هـ.
الشيعة واحلاكمون ،حممد جوام مغنية ،املكتبة االهلية للطبع والنشر ،بريوت 1966 ،م.
الشيعة امام التحدات ،الدكتورة سحر ابقر احلنطاوي ،مكتبة الفجر احلديثة ،بريوت 1994 ،م.
الشيعة يف التاريخ ،السيد عبد الرسول املوسوي ،مكتبة مدبوح ،الااهرة 2004 ،م.
مخصيات ومواقة ،الشيخ حممد الصاحل الصديق ،ميوان املطبوعات اجلزائرية ،الطبعة االوىل ،اجلزائر 2005 ،م.
مذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن امحد بن حممد (ابن العمام) العكربي الدمشاي احلنبلي ،حااه
حمموم االرانؤوط ،مار ابن كثري للمطبوعات ،ممشق وبريوت 1406 ،هـ  1986 /م.
م ـ ــرح العاائد النس ـ ــفية ،س ـ ــعد الدين مس ـ ــعوم التفتاقاين اهلروي الش ـ ــافعي ،مكتبة الكليات االقهرية ،الطبعة االوىل،
الااهرة 1408 ،هـ  1988 /م.
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ميخ املضرية (املغرية) ،ابو هريرة ،االستاذ حمموم ابو رية ،مار املعارف للمطبوعات ،الااهرة 1969 ،م.

الصاد:

ص ـ ـ ــفة جزيرة العرب ،حس ـ ـ ــن بن امحد بن يعاوب اهلمداين ،شايق حممد بن علي االكوع احلواح ،مكتبة الس ـ ـ ــعامة
املصرية ،الااهرة 1373 ،هـ.
ص ـ ــحي مس ـ ــلم ،،او اجلامع الص ـ ــحي  ،ابو احلس ـ ــني مس ـ ــلم بن احلجاج الاش ـ ــري النيش ـ ــابوري ،مار املعرفة للطباعة
والنشر ،بريوت1418 ،هـ  1997 /م.
صراع االمرار ،ابراهيم عبد العزيز عبد الغب ،طبعة مكتبة احلرة ،بريوت 1995 ،م.
الصواعق االهلية يف الـ ـ ــرم على الوهابية ،الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ،طباعة حسني حلمي ،أسطنبول1399 ،
هـ.
صـ ــفحات من أتريخ اجلزيرة العربية احلديث ،الدكتور حممد عومل اخلطيب ،مركز الغدير للدرسـ ــات االسـ ــالمية ،قم
املادسة1415 ،هـ 1996 /م.
الصليبة سيفآ وحرب ،الدكتور كامل سعاف ،طبعة مصر ،الااهرة 1965 ،م.
صــفة بالم اليمن ومكة وبعض احلجاق املســمى بتاريخ املســتبصــر ،يوســة بن يعاوب الشــهري اببن اجملاور الشــيباين،
مكتبة الثاافة الدينية ،الااهرة 1996 ،م.
الصحاح يف اللغة (،ج اللغة وصحاح العربية) ،امساعيل بن محام اجلوهري ،طباعة مصر ،الااهرة 1957 ،م.
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحي البخاري ،ابو عبد هللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخارائي (البخاري) ،مار الفكر للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
بريوت 1401 ،هـ  1971 /م.
الصديق ابو بكر ،الدكتور حممد حسنني هيكل ،مطبعة مصر ،الااهرة 1362هـ 1941 /م.
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صاحب الزن  ،قاسم حسن عباس السامرائي ،طباعة مكتبة العرفان ،بغدام 1988 ،م.
صــفة اهل جند ،قدمياً وحديثاً ،الشــيخ عبد الســالم بن خالد االمــجعي ،مكتبة الفاروق ،الدوحة 1397 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1977م.
ص ـ ــل االمام احلس ـ ــن عليه الس ـ ــالم ،العالمة الس ـ ــيد عبد احلس ـ ــني م ـ ــرف الدين العاملي ،طبعة النجة االم ـ ــرف،
 1951م.
ص ـ ــب االعش ـ ــى يف ص ـ ــناعة االنش ـ ــاء ،ابو العباس م ـ ــهاب الدين امحد بن علي بن امحد الالاش ـ ــندي ،مار الكتب
املصرية ،الااهرة 1340 ،هـ  1922 /م.
الصراع بني االمويني ومبامح االسالم ،الدكتور نوري جعفر ،مطبوعات مار النجاح ،الااهرة 1978 ،م.
الصحي من سرية النو صلّى هللا عليه وآله ،مدخل لدراسة السرية والتاريخ ،العالمة السيد جعفر مرتضى العاملي،
مار اهلامي للطباعة والنشر والتوقيع ،بريوت 1995 ،م.
الصــحوة (رحليت اىل الثالني) ،االســتاذ صــباح علي البيايت ،اجملمع العاملي ألهل البيت عليهم الســالم ،قم املادســة،
 1427هـ  2006 /م.
صل االمام احلسن عليه السالم ،الشيخ راضي آل اسني ،منشورات الشرية الرضي ،قم املادسة 1414 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ /
 1993م.
صوت العدالة االنسانية ،املفكر واالميب املسيحي جورج مسعان جرماق ،مار الفكر العريب ،بريوت 1958 ،م.
العني:

العـرب ،بري ترام توماس ،مار نورمان هارم للمطبوعات ،لندن 1940 ،م (انكليزي).
عمدة الاارح م ـ ـ ــرح ص ـ ـ ــحي البخاري ،ابو حممد حمموم بن امحد الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ،مكتبة الس ـ ـ ــنة للمطبوعات ،الااهرة،
1415هـ  1995 /م.
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العثمانيون وآل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوم يف االرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية العثماين ( 1914 - 1745م) ،الدكتور قكرا قورمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،الدار العربية
للموسوعات ،بريوت 2010 ،م.
عـرب الربع اخلاح بشبه جزيرة العرب ،الرحالة الربيطاين سيدين بيـر تـرام توماس ،لندن 1932 ،م (انكليزي).
العالقات االمريكية السعومية ،االستاذ حممد يثرب ،مطبعة ومكتبة احلرية ،ممشق 1999 ،م.
علماء املسلمني وجهلة الوهابيني ،العالمة الشيخ رسول عبد الرقاق العال ،مكتبة احلاياة ،الطبعة االوىل ،اسطنبول،
 1423هـ  2003 /م.
عنوان اجملد يف أتريخ جند ،املير الوهايب عثمان بن بشــر النجدي احلنبلي ،شايق عبد الرمحن آل الشــيخ ،طبع أبمر
وتعليق من وقير التعليم العاح الش ـ ــيخ حس ـ ــن عبد هللا آل الش ـ ــيخ ،مطبوعات مارة عبد العزيز ،الطبعة الرابعة ،الرامل،
1403هـ 1983 /م.
عش ـ ـ ـ ـ ـ ــائر العرب ،الدرر املفاخر يف اخبار العرب االواخر ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ حممد البس ـ ـ ـ ـ ـ ــام النجدي التميمي ،شايق رمزية
االطرقجي ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت 2000 ،م.
العرب يف خرب من غـ ـ ـ ـ ــرب ،حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت1405 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ /
 1985م.
عـ ـا ــد ال ــدرر ،فيما وقع يف جند من احلوامث يف آخر الارن الثالث عشر والرابع عشر ،ابراهيم بن صاحل بن عيسى،
طبع يف سورا ،ممشق 1372 ،هـ  1952 /م.
العلويون والعباسيون ومعـ ـ ـ ــوة آل البيت عليهم السالم ،عبد هللا بن علي املسند ،مار املنار للطباعة والنشر ،بريوت،
 1991م.
العرب يف التاريخ ،برانرم لويم ،تعريب نبيه امني فارس ،مار العلم للماليني ،بريوت 1954 ،م.
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العامل االسالمي يف العصر العباسي ،حمموم حسن امحد الشرية ،مار الفكر العريب ،الااهرة 1980 ،م.
عبد احملسن السعدون وموره يف ،ريخ العراق املعاصر ،لطفي جعفر فرج ،بغدام 11978 ،م.
عاد الآلل يف ،ريخ اوال ،الش ـ ـ ـ ــيخ حممد علي التاجر ،ميسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة االام للطباعة والص ـ ـ ـ ــحافة والنش ـ ـ ـ ــر ،البحرين،
1394هـ.
عمار بن اسر ،الشيخ حممد جوام آل فايه ،ميسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1988 ،م.
العوامل اخلفية ،السيد منصور حسن احلسيب الذحباوي ،طبعة العراق ،الطبعة االوىل ،بغدام 1432 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2011 /
م.
العواصم من الاوصم ،احلافظ ابو بكر العريب ،مار الثاافة للطباعة ،الطبعة االوىل ،الدوحة 1413 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1992 /
م.
عمرو بن العاص ،عباس حمموم العاام ،منشورات املكتبة العصرية ،بريوت 1992 ،م.
عيون االثر يف فنون املغاقي والشـ ـ ــمائل والسـ ـ ــري ،العالمة ابو الفت حممد بن حممد بن سـ ـ ــيد الناس اليعمري ،مكتبة
املادسي ،الااهرة 1356 ،هـ  1937 /م.
العاد الثمني يف ،ريخ البلد االمني ،حممد بن امحد احلسب الفاسي املكي ،ميسسة الرسالة ،بريوت 1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ /
 1986م.
العاد الفريد ،امحد بن حممد (ابن عبد ربه) االندلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،شايق الدكتور مفيد حممد قميحة ،مطبعة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاامة،
الطبعة الثانية ،الااهرة 1372 ،هـ  1952 /م.
عيون االخبار ،عبد هللا بن مس ـ ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1417 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1996م.
العباب يف تراجم االص ــحاب ،لطة هللا بن امحد جحاف الص ــنعاين ،املكتبة البش ـريية ،اس ــطنبول 1372 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1952م.
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عون املعبوم على مــرح ســنن ايب ماوم ،الشــيخ ابو عبد الرمحن حممد مشم احلق العظيم آابمي ،مار الكتب العلمية
للمطبوعات ،بريوت 1994 ،م.
العيون الباكية على االرواح الزاكية ،الشيخ عبد احلميد مهدي املوسوي ،طباعة النجة االمرف 1968 ،م.
العـاـد املنظم للحكام فيما جيري بني ايديهم من العاوم واالحكام ،ابو الااسم سلمون بن علي بن سلمون الكناين،
مار االفاق العربية للنشر ،الااهرة 2011 ،م.
عائشة بنت ايب بكر ،الشيخ عثمان بن سعيد غزوان السبعي ،مار اليمامة ،الرامل 1998 ،م.
عوامل العلوم واملعارف واالحوال ،الشيخ عبد هللا بن نور هللا البحراين ،شايق ونشر مدرسة االمام املهدي (عجل هللا
تعاىل فرجه الشرية) ،قم املادسة 1405 ،هـ.
العزاء احلســيب على طول التاريخ االســالمي ،موالان بركات علي انظم اابمي ،مكتبة مار الســالم ،كراجي1997 ،
م.
عصر املأمون ،الدكتور امحد فريد الرفاعي ،مار الكتب املصرية للمطبوعات ،الااهرة 1346 ،هـ  1927 /م.
الغني:

غريب الاران ،عبدهللا بن عىي بن املبارك العدوي البغدامي (اليزمي) شايق حممد س ــليم احلاج ،طباعة عامل الكتب،
بريوت 1405 ،هـ  1985 /م.
الغمة يف معرفة االئمة عليهم الســالم ،علي بن عيســى بن ايب الفت االربلي ،مار االضـواء للطباعة والنشــر والتوقيع،
بريوت 1985م.
الغدير يف الكتاب والس ـ ـ ـ ــنة واالمب ،العالمة الش ـ ـ ـ ــيخ عبد احلس ـ ـ ـ ــني بن امحد االميب النجفي ،مار الكتاب العريب،
بريوت 1397 ،هـ  1977 /م.
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الغارات ،أليب أس ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق ابراهيم بن حممد بن علي بن هالل الثافي الكويف ،شايق جالل االرموي ،عية اال ر
الوطنية ،مار عطارم للنشر ،طهران 1373 ،هـ ش.
الطاء:

الطلااء ،سرية ومنه  ،العالمة الشيخ فات بصري الرومي ،مار الوصال للطباعة والنشر ،بريوت 1983 ،م.
الطلااء شت ظالل االسالم ،الباحث ابو قيد سوار بن عزيز بوانم ،مار الطليعة للطباعة ،اجلزائر 1995 ،م.
الفراء احلنبلي ،مار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت 1963 ،م.
طباات احلنابلة ،الااضي حممد بن ايب يعلي ّ
طرفة االصحاب يف معرفة االنساب ،عمر بن يوسة بن رسول ،مار صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1412 ،ه ـ ـ /
 1992م.
الطائفية يف العراق ،الدكتور سعيد السامرائي ،ميسسة الفجر للمطبوعات ،الطبعة االوىل ،لندن 1993 ،م.
الطباات الكربى ،ابو عبدهللا حممد بن س ـ ـ ـ ــعد بن منيع البص ـ ـ ـ ــري (ابن س ـ ـ ـ ــعد) ،شايق حممد عبد الاامر عطا ،مار
الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1990 ،م.
الظاد:

ظهر االسالم ،امحد امني ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بريوت 2006 ،م.
الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفــاء الكبري ،حممــد بن عمرو بن موس ـ ـ ـ ـ ـ ــى العايلي ،شايق عبــد املعطي امني الالعجي ،مار الكتــب العلميــة
للمطبوعات ،بريوت 1404 ،هـ  1984 /م.
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ظاهرة الرمة يف اجملتمع االسالمي ،السيد حممد حسن بربغـيـف ،ميسسة الرسالة ،بريوت 1974 ،م.

الفاء:

فريق لوس اجنلوس يكشـ ــة " عبار" املدينة االسـ ــطورية املفاومة ،هوج توماس ،صـ ــحيفة لوس اجنلوس ،ميز ،بتاريخ
 ،5فرباير 1992 ،م (انكليزي).
فت هللا احلميد اجمليد يف م ـ ـ ــرح كتاب التوحيد ،حامد بن حممد بن حس ـ ـ ــني بن حمس ـ ـ ــن ،مار املييد ،الطبعة االوىل،
الرامل 1417 ،هـ  1996 /م.
يف ،ريخ العرب قبل االسالم ،سعد قغلول عبد احلميد ،طباعة بريوت 1976 ،م.
الفكر اجلغرايف والكشوف اجلغـرافية ،يسرى اجلوهري ،منشأة املعارف ،االسكندرية 1974 ،م.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء ،ع وترتيب امحد بن عبد الرقاق الدويف ،اجمللد الثالث (العايدة)،
مار العاصمة للطباعة والنشر ،الطبعة االوىل ،الرامل 1416 ،هـ.
فت الباري بشرح صحي البخاري ،امحد بن علي (ابن حجر) العساالين ،شايق حممد الدين اخلطيب ،مار املعرفة
للنشر ،بريوت1379 ،هـ  1958 /م.
فتنة الوهابية ،مأخوذ من كتاب الفتوحات االس ــالمية ،مفيت املس ــجد احلرام مبكة املكرمة ،اام ظهور بدعة ابن عبد
الوهاب ،العالمة السيد امحد قيب محالن ،طباعة الااهرة 1354 ،هـ.
الفجر الص ــامق يف الرم على الفرقة الوهابية املارقة ،العالمة الش ــيخ يل ص ــدقي الزهاوي ،مطبعة الواعظ ،الااهرة،
 1333هـ.
الفص ـ ـ ـ ـ ــول املهمة يف معرفة احوال االئمة عليهم الس ـ ـ ـ ـ ــالم ،علي بن حممد بن امحد (ابن الص ـ ـ ـ ـ ــباغ) املالكي ،املطبعة
احليدرية ،النجة االمرف 1381 ،هـ.
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الفصل يف امللل واالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء والنحل ،ابو حممد علي بن امحد بن حزم سعيد بن االندلسي ،املكتبة االقهرية للرتاث،
الااهرة 1977 ،م.
الفتنة الكربى ،علي وبنوه عليهم السالم (اجلزء الثاين) ،الدكتور طه حسني ،مار املعارف ،الااهرة 1961 ،م.
الفتنة الكربى ،عثمان بن عفان (اجلزء االول) ،الدكتور طه حسني ،مار املعارف ،الااهرة 1953 ،م.
فاسئلوا أهل الذكر ،الدكتور حممد التيجاين ،مركز االحباث العاائدية ،قم املادسة 1427 ،هـ.
فرائـ ــد السمطـ ــني يف فضايل املرتضى والبتول والسبطني واالئمة من ذريتهم عليهم السالم ،احملدث الشيخ ابراهيم بن
حممد بن املييد بن عبدهللا اجلويب ،مار نشر الكتب العلمية ،بريوت1417 ،هـ 1996 /م.
فتوح البلدان ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،ميسسة املعارف للطباعة والنشر ،بريوت 1407 ،هـ  1987 /م.
فرق معاص ــرة تنتس ــب اىل االس ــالم وبيان موقة االس ــالم منها ،الدكتور غالب بن علي العواجي ،املكتبة العص ـ ـرية
للطباعة والنشر ،جدة1422 ،هـ  2001 /م.
فضائل الصحابة ،امحد بن حممد بن حنبل ،نشر ميسسة الرسالة ،بريوت1403 ،هـ  1983 /م.
فضائ الباطنية ،ابو حامد حممد بن حممد الغزاح ،وقارة الثاافة ،الااهرة1383 ،هـ  1963 /م.
الفرق بني الفرق ،عبد الااهر بن طاهر البغدامي ،شايق حممد حمي الدين ،مكتبة مار الرتاث ،الااهرة 2007 ،م.
الفخري يف االماب الس ـ ـ ـ ـ ــلطانية والدول االس ـ ـ ـ ـ ــالمية ،حممد بن علي بن طباطبا املعروف اببن الطاطاي ،مار الالم
العريب ،بريوت1418 ،هـ  1997 /م.
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فضائل بيت النبوة عليهم السالم ،الشيخ عبد الاامر االنباري ،مار العرب ،بغدام 1957 ،م.
الفص ــول املهمة يف معرفة االئمة ،الش ــيخ علي بن حممد بن الص ــباغ املالكي ،مار احلديث للطباعة والنش ــر والتوقيع،
الرامل 2000 ،م.
فتوح البلدان ،امحد بن عىي بن جابر البالذري ،شايق عبد هللا أنيم الطباع ،ميس ـ ـ ـسـ ـ ــة املعارف للطباعة والنشـ ـ ــر،
بريوت 1407 ،هـ  1987 /م.
فجر االسالم ،املير املصري امحد امني ،مكتبة النهضة املصرية ،الااهرة 1965 ،م.
الفتوح ،حممد بن علي (ابن اعثم) الكويف ،شايق علي مريي ،مار االضواء للطباعة والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت،
 1411هـ  1991 /م.
الفتوحات املكية ،الشيخ حمي الدين (ابن العريب) ،طباعة مصر ،الااهرة 1964 ،م.
الف  ،النعيم بن محام املروقي ،شايق سهيل قركار ،مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت 1414 ،هـ .1993 /
الفرموس مبأثور اخلطاب ،م ـ ــريويه بن م ـ ــهرمار بن م ـ ــريويه الديلمي ،مار الكتب العلمية ،بريوت 1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1986م.
فوات الوفيات ،حممد بن امحد بن ماكر الكتو ،مار صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1973 ،م.
القاف:

قراءة جديدة حلروب الرمة ،العالمة الشيخ علي الكوراين ،مار الباقيات للنشر ،الطبعة االوىل ،قم املادسة1432 ،
هـ  2011 /م.
قصص الاران اجمليد ،ابو بكر عايق بن حممد ،طباعة مصر ،الااهرة 1410 ،هـ.
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قص ـ ـ ـ ــة احلض ـ ـ ـ ــارة (احوال البالم االس ـ ـ ـ ــالمية) ،لول جيمم ميورانت ،اجمللد الرابع  -الكتاب الثاين ،الباب احلامي
عشر632( ،هـ 1058 -م) ،مار اجليل للطباعة والنشر ،بريوت 1412 ،هـ  1992 /م.
قصص االنبياء (املسمى عرائم اجملالم) ،امحد بن حممد الثعلو ،طباعة بريوت 1401 ،هـ  1981 /م.
قصــة االمب يف احلجاق يف العصــر اجلاهلي ،عبد هللا عبد اجلبار و حممد عبد املنعم خفاجة ،طباعة مصــر ،الااهرة،
 1995م.
قيام العرش السعومي ،انصر الفرج ،ميسسة الصفا للنشر والتوقيع ،لندن 1988 ،م.
الايامة االسالمية بني االمامة واخلالفة ،الدكتور مفيق حسن صربي العال ،مار التنوير للنشر ،الااهرة 1986 ،م.
الارامطة نش ــأهتم ،مولتهم وعالقتهم ابلفاطميني ،املس ــتش ــرق اهلولندي ميكال (ميخائيل) ان مي خوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،طباعة
بريوت 1978 ،م.
الاصـ ـ ـ ـ ــص الارانية ،عرمل وقائع وشليل احداث ،صـ ـ ـ ـ ــالح عبد الفتاح اخلالدي ،الدار الشـ ـ ـ ـ ــامية للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ــر
والتوقيع ،الطبعة االوىل ،ممشق 1418 ،هـ  1997 /م.
قبائل اجلزيرة العربية ،الدكتور الشـ ــيخ فاهم بن محد العمري ،مار عبد العزيز للمطبوعات ،الرامل 1397 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1966م.
الارامطة ،الدكتور حمموم ماكر ،املكتب االسالمي ،الطبعة االوىل ،بريوت 1979 ،م.
الارامطة بني الدين والثورة ،حسن بزون ،ميسسة االنتشار العريب للمطبوعات ،بريوت 1990،م.
الارامطة بني املد واجلزر ،الدكتور مصطفى غالب ،مار االندلم للطباعة والنشر والتوقيع ،بريوت 1993 ،م.
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الارامطة اول حركة امرتاكية يف االسالم ،طه الوح ،مار العلم للماليني ،بريوت 1981 ،م.
الارامطة وقبائل االعـراب (البامية) ،الدكتور عبدهللا ابو عـزة ،مكتبة الوطن ،ممشق 1966 ،م.
قرامطة يف العراق يف الارن الثالث والرابع اهلجريني ،حممد عبد الفتاح عليان ،اهليئة املصـ ـ ـرية العامة للتالية والنش ـ ــر،
الااهرة 1970 ،م.
الارامطة واصوهلم البدوية ،الدكتور سهيل حممد البشري ،مطابع جامعة اخلرطوم ،اخلرطوم 2002 ،م.
الابائل العربية يف مـ ــبه جزيرة العرب ،سـ ــعوم بن وحيدان الشـ ــمري ،مطبعة ومكتبة الفهوم ،جدة 1426 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 2005م.
الاتلة يف واقعة كريالء ،من منظار أترؤي ،الدكتور مـرية الدين يعاوب الســماوي ،مطبعة الراوي ،بغدام1978 ،
م.
قاموس الرجال ،احملاق الش ـ ــيخ حممد تاي التس ـ ــرتي الفريوق آابمي ،طبعة ميس ـ ـ ـس ـ ــة النش ـ ــر االس ـ ــالمي ،مار نش ـ ــر
الكتاب ،قم املادسة 1415 ،هـ.
الابائل العربية يف جند واحلجاق ،الدكتور ابراهيم بن م ــهوم التميمي ،مار العرفان للطباعة والنشــر ،جدة 1399 ،هـ
 1978 /م.
قامة اخلوارج يف حمكمة التاريخ ،االستاذ حممد بن سويدان العماري ،ميسسة االعالم الاطري ،موحة 2011 ،م.
الكاف:

كشــة االرتياب يف اتباع ابن عبد الوهاب ،العالمة الســيد حمســن االمني العاملي ،مار الكتاب االســالمي ،الطبعة
الثانية ،بريوت 2007 ،م.
كفى ثاافة طائفية ومثافون طائفيون ،االستاذ امريم هاين ،مار احملجة البيضاء ،الطبعة االوىل ،بريوت 1430 ،هـ
 2009 /م.
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كنز العمال يف س ـ ـ ـ ــنن االقوال واالفعال ،عالء الدين علي املتاي بن حس ـ ـ ـ ــام الدين اهلندي (املتاي اهلندي) ،شايق
صفوت الساا وبكري احلياين ،ميسسة الرسالة ،بريوت 1390 ،هـ  1970 /م.
الكامل يف اللغة واالمب ،ابو العباس حممد بن يزيد بن عبد االبر املعروف ابملربم ،شايق الدكتور حممد امحد الداح،
ميسسة الرسالة ،بريوت 1418 ،هـ  1997 /م.
الكش ـ ـ ــاف عن حاائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوة التأويل ،حمموم بن عمرو بن امحد الز ش ـ ـ ــري ،مار
الكتاب العريب ،بريوت1407 ،هـ  1986 /م.
كتاب االوائل ،ابو هالل احلس ــن بن عبد هللا بن مهران العس ــكري ،مار البشـ ــري للثاافة والعلوم االس ــالمية ،طنطا،
 1408هـ.
كربالء ...الثورة واملأساة ،امحد حسني يعاوب ،،مطبعة االهرام ،الااهرة 1984 ،م.
كنز الدرر وجامع الغرر ،عبد هللا بن ايبك الدواماري ،طبعة مصر ،الااهرة 1961 ،م.
كش ـ ـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار البـاطنيـة واخبـار الارامطـة وكيفيـة مـذهبهم وبيـان اعتاـامهم ،حممـد بن مـالـك احلمـامي اليمـاين،
مركزالدراسات والبحوث اليمب ،صنعاء1415 ،هـ 1995 /م.
كت ــاب احليوان ،ابو عثم ــان عمرو بن حبر بن حمبوب (اجل ــاحظ) ،شايق حمم ــد ابس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،مار الكت ــب العلمي ــة
للمطبوعات ،بريوت 1998 ،م.
كشة الشبهات يف التوحيد ،ابن عبد الوهاب التميمي النجدي ،مل يُطبع لوحدة يف كراس خاص حذراً من تفاهته
وبيان كفره ،لذا يُطبع مع الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح والتعديل والتادب والتأخري ،انظر اىل طبعة" الدليل اىل املتون العلمية" ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ
عبدالعزيز بن ابراهيم بن
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قاسـ ــم ،وطبعة الشـ ــيخ حممد حامد الفاي ،والشـ ــيخ عبد هللا بن عبدالرمحن البسـ ــام ،مار احياء الكتب العربية ،الااهرة،
1377هـ.
كشــة الغمة يف معرفة االئمة عليهم الســالم ،علي بن عيســى بن ايب الفت االربلي ،مار االضـواء للطباعة والنشــر،
بريوت 1985 ،م.
الكامل البهائي ،عمام الدين احلس ــن بن علي بن حممد الطربي (عمام الدين الطربي) ،تعريب وشايق حممد م ــعاع
فاخر ،املكتبة احليدرية ،قم املادسة 1426 ،هـ.
الكامل يف معرفة ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعفاء احملدثني وعلل احلديث ،عبدهللا بن عدي بن حممد ابن الاطان اجلرجاين ،مار الكتب
العلمية ،بريوت 1984 ،م.
الكوفة يف الارن االول للهجرة ،الدكتور عباس خالص حممد ،مار الفكر العريب ،بريوت 1978 ،م.
كنت سفرياً للعراق يف وامنطن ،الدكتور حممد صامق املشاط ،امليسسة العربية للدراسات والنشر ،االرمن2008 ،
م.
الكامل يف التأريخ ،علي بن ايب الكرم حممد (ابن اثري) الشـ ـ ـ ـ ــيباين اجلزري ،مار صـ ـ ـ ـ ــامر للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ــر ،بريوت،
1385هـ  1966 /م.
الكايف ،ثاة االس ــالم الش ــيخ ابو جعفر حممد بن يعاوب بن اس ــحاق الكليب (الش ــيخ الكليب) ،مار ص ــعب ومار
التعارف ،بريوت 1401 ،هـ  1980 /م.
الالم:

ال سنة وال ميعة ،الدكتور حممد علي الزعو ،مار الرتاث االسالمي ،بريوت 1393 ،هـ  1973م
لغات الابائل الوارمة يف الاران الكرب ،ابو عبيد الااسـ ـ ـ ـ ــم بن سـ ـ ـ ـ ــالم بن عبد هللا اهلروي البغدامي ،طباعة الااهرة،
 1957م.
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اللبــاب يف هتــذيــب االنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،علي بن ايب الكرم حممــد (ابن االثري) الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبــاين اجلزري ،مكتبــة املتنو ،بغــدام،
1965م.
اللوطيني ،ابو عمرو خالد بن مسرة بن اسحاق البخرتي ،طبعة حيدر آابم ،اهلند1912 ،م.
لسراة الليل هتة الصباح ،عبد العزيز التوجيري ،رامل الريم للكتب والنشر ،الطبعة االوىل ،الرامل 1997 ،م.
حملات اجتماعية من ،ريخ العراق احلديث ،الدكتور علي الورمي ،مطبعة االرمام ،بغدام 1971 ،م.
اللواطيني وقبائل العرب ،علي بن حممد املدائب ،مكتبة مدبوح للمطبوعات ،اسطنبول 1397 ،هـ.
لس ـ ـ ــان العرب ،ابو الفض ـ ـ ــل ال الدين حممد بن مكرم بن منظور (ابن منظور) ،شايق ابراهيم الزيبق ،مار ص ـ ـ ــامر
للطباعة والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت 1993 ،م.
لســان امليزان ،احلافظ امحد بن علي بن حجر العســاالين ،ميسـســة االعلمي للمطبوعات ،بريوت 1406 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1986م.
اللهوف يف قتلى الطفوف ،العالمة السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسيب .املطبعة احليدرية ،النجة
االمرف 1369 ،هـ  1949 /م.
امليم:

املصنة يف االحاميث واال ر ،عبدهللا بن حممد بن ابراهيم ايب ميبة الكويف ،مكتبة الرمد ،الرامل1409 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1990م.
جممع االمثال ،امحد بن حممد بن امحد النيسابوري امليداين ،مار البشائر االسالمية ،بريوت 1433 ،هـ 2012 /م.
مصنة عبد الرقاق ،عبد الرقاق بن ام الصنعاين ،نشر املكتب االسالمي ،بريوت1403 ،هـ  1983 /م.
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املعيار واملواقنة يف فض ـ ـ ـ ــائل االمام علي عليه الس ـ ـ ـ ــالم ،ابو جعفر حممد بن عبد هللا االس ـ ـ ـ ــكايف ،مار ص ـ ـ ـ ــعب ومار
التعارف للمطبوعات ،بريوت1983 ،م.
املعجم االوس ـ ــط ،ابو الااس ـ ــم س ـ ــليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،شايق طارق بن عومل هللا ،مار احلرمني ،مكة
املكرمة 1415 ،هـ  1995 /م.
مناقب علي بن ايب طالب عليه السـ ـ ــالم ،علي بن حممد الواسـ ـ ــطي الشـ ـ ــافعي (ايب املغاقح) ،مار االض ـ ـ ـواء ،بريوت
1412هـ 1992 /م.
مس ــالك االبص ــار يف ممالك االمص ــار ،ابن فض ــل هللا العمري ،مطبعة مار الكتب املص ـرية ،الااهرة1342 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1924م.
مسند الشاميني ،سليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،ميسسة الرسالة للمطبوعات ،بريوت1409 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1989 /
م.
مسند ابو ماووم ،ماووم سليمان بن ماوم بن اجلاروم الطاليسي ،منشورات مار ومكتبة احلياة ،بريوت 1966 ،م.
املعرفة والتاريخ ،ابو يوس ــة يعاوب بن س ــفيان الفس ــوي ،شايق خليل املنص ــور ،مار الكتب العلمية للمطبوعات،
بريوت1412 ،هـ  1992 /م.
امليزان يف تفس ــري الاران (تفس ــري امليزان) ،العالمة الس ــيد حممد حس ــني الطباطبائي ،ميس ـس ــة االعلمي للمطبوعات،
بريوت1417 ،هـ  1997 /م.
املعجم البن املارح ،حممد بن ابراهيم بن علي بن عاصـ ـ ـ ــم املش ـ ـ ــهور اببن املارح ،مـ ـ ـ ــركة الرامل للنشـ ـ ـ ــر ،الرامل،
 1419هـ  1989 /م.
معجم م ـ ـ ـ ـ ـ ــيو االبرقوهي ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــهاب الدين امحد بن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق بن حممد االبرقوهي ،مكتبة الثاافة الدينية لألقهر
الشرية ،الااهرة 2009 ،م.
مطالع الس ــعوم بطيب اخبار الواح ماوم، ،ريخ العراق من س ــنة  1242 - 1188ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،الش ــيخ عثمان بن س ــند
الوائلي البصري ،وقارة الثاافة واالعالم العراقية ،بغدام 1967 ،م.
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مصباح االانم وجالء الظالم ،يف رم مبهة البدعي النج ـ ـ ـ ــدي الذي أض ـ ـ ـ ـ ّـل هبا العـ ـ ـ ـ ـوام ،العالمة علوي بن امحد بن
قطب االرمام ،مطبعة العامرة ،الااهرة 1325 ،هـ  1905 /م.
موطأ مالك ،مالك بن أنم بن مالك ،شايق حممد فيام عبد الباقي ،نشر مصطفى احللو ،ممشق 1406 ،هـ ـ ـ ـ ـ /
 1985م.
املعجم الكبري ،ابو الااســم ســليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،شايق محدي عبد اجمليد الســلفي ،مار احياء الرتاث
العريب ،الطبعة الثانية ،بريوت 1405 ،هـ  1985 /م.
مشــارق االنوار على صــحاح اال ر ،الااضــي ابو الفضــل عيامل بن موســى اليحبصــي الســبيت ،املكتبة العتياة ومار
الرتاث ،الااهرة 1994 ،م.
املســتدرك على الصــحيحني ،ابو عبدهللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيســابوري ،شايق عبد الاامر عطا ،مار الكتب
العلمية ،الطبعة االوىل ،بريوت 1311 ،هـ  1990 /م.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،احلافظ علي بن ايب بكر اهليثمي ،مار املأمون للرتاث ،بريوت 1987 ،م.
مصـ ـ ــباح الظالم يف الرم على من كذب على الشـ ـ ــيخ االمام ،الشـ ـ ــيخ عبد اللطية بن عبد الرمحن ،مار العاصـ ـ ــمة،
الرامل 1410 ،هـ  1989 /م.
معرفة الص ــحابة (أس ــد الغابة يف معرفة الص ــحابة) ،ابو نعيم امحد بن عبد هللا االص ــبهاين ،شايق عامل بن يوس ــة
العزاقي ،مار الوطن ،الرامل 1419 ،هـ  1998 /م.
موســوعة االمام امري امليمنني علي ابن ايب طالب عليه الســالم ،املير الشــيخ حممد ابقر م ـرية الارمــي ،ميس ـســة
الكوثر للمعارف االسالمية ،قم املادسة1422 ،هـ.
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املغ ــاقي ،السراا والغزوات اليت قام هبا النو (صلى هللا عليه وآله) او أرسلها للجهام ،ابو عبد هللا حممد بن عمر بن
واقـد الواقـدي ،مار االعلمي للمطبوعات ،بريوت 1409 ،هـ .1989 /
ما كانت اجلاهلية تفعله ووافق حكم االســالم ،النســابة ابو منذر بن هشــام بن حممد الســائب (ابن هشــام) الكلو،
املكتبة الوطنية الرتكية ،اسطنبول ،طوط رقم  / 765كي.
املنتخب من ذيل املذيل ،ابو جعفر حممد بن جرير ابن كثري الطربي ،ميس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االعلمي للمطبوعات ،بريوت،
 1358هـ  1938 /م.
املنهاج م ـ ــرح ص ـ ــحي مس ـ ــلم بن احلجاج ،املش ـ ــهور بش ـ ــرح النووي على مس ـ ــلم ،عىي بن م ـ ــرف بن مري احلوراين
النووي ،مار اخلري للطباعة والنشر ،ممشق1416 ،هـ  1996 /م.
حمنة املسـ ــلمني يف العهد املكي ،الدكتور سـ ــليمان بن عبد هللا السـ ــويكت ،مكتبة الس ـ ـواري للنشـ ــر والتوقيع ،جدة،
1415هـ  1995 /م.
حماض ـرات ،ريخ االمم االس ــالمية ،حممد اخلض ــري بيك ،شايق حممد العثماين ،مار الالم للطباعة وللنش ــر ،بريوت،
 1406هـ  1986 /م.
مئة سوال حول االسالم ،الشيخ حممد الغزاح ،مار بت للنشر والتوقيع ،الااهرة 1983 ،م.
منهاج الســنة النبوية يف ناض كالم الشــيعة الادرية ،امحد بن (عبد احلليم) تيمية احلراين ،مكتبة ابن تيمية ،الرامل،
 1406هـ  1986 /م.
املخصص يف اللغة ،ابو حسن علي بن امساعيل ابن سيدة ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت1417 ،ه ـ ـ ـ 1996 /
م.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،امحد بن حممد بن علي الـايومي املارح ،مكتبة لبنان للنشر ،بريوت1987 ،
م.
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معجم البلدان ،الشــيخ مــهاب الدين ابو عبد هللا اقوت احلموي الرومي البغدامي ،جغرافيا جند وتض ــاريس ــها ،مار
صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1397 ،هـ  1977 /م.
جملة املباحث التارؤية ،االستاذ مدرسي طباطبائي ،العدم  4لسنة  1956م ،طهران.
مالحظات عن البدو والوهابيني ،جون لويم بوركهارمت ،شايق غاندي املهتار ،ميسسة االنتشار العريب ،بريوت،
 2005م.
مس ـ ـ ــند امحد ،ابو عبد هللا امحد بن حنبل ،شايق حممد ص ـ ـ ــدقي وحممد يل العطار ،مار الفكر للطباعة والنش ـ ـ ــر،
الطبعة الثانية ،بريوت 1430 ،هـ  2009 /م.
مالحظات حول الوهابية وميسـ ـس ــها ،الدكتور م ــاكر حممد عظيم الكيالين ،مار الوحدة ،الطبعة االوىل ،كراتش ــي،
 1401هـ  1981 /م (ارمو).
املثــالــب عنــد العرب (امليــدان يف املثــالــب) ،ابو عبــد الرمحن اهليثم بن عــدي بن عبــد الرمحن الثعلو البحرتي ،مطبعــة
ومكتبة املرية ،اسطنبول 1379 ،هـ  1959 /م.
من الو ئق العثمــانيــة يف أتريخ اجلزيرة ،الــدكتور عبــد العزيز عبــد الغب ابراهيم ،مركز قايــد للرتاث والتــاريخ ،العني،
 2000م.
املنحة الوهبية يف الرم على الوهابية ،الش ـ ـ ـ ـ ــيخ ماوم بن س ـ ـ ـ ـ ــليمان الناش ـ ـ ـ ـ ــبندي البغدامي ،طباعة حس ـ ـ ـ ـ ــني حلمي،
اسطنبول 1978 ،م.
مادمة ابن خلدون ،وح الدين عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،شايق عبد هللا حممد الدرويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مار يعرب،
الطبعة االوىل ،ممشق 1425 ،هـ  2004 /م.
املدارج الس ـ ـ ــنية يف الرم على الوهابية ،عامر حبيب الاامري ،معلم ابملدرس ـ ـ ــة الاامرية يف كراتش ـ ـ ــي ،طباعة حس ـ ـ ــني
حلمي ،اسطنبول 1978 ،م.
املختار من ،ريخ اجلربيت ،املير عبد الرمحن اجلربيت ،مقاه الدكتور مسري س ـ ـ ـ ـ ــرحان ،اهليئة املصـ ـ ـ ـ ـ ـرية العامة للكتاب،
الااهرة 1998 ،م.
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مناه اهل احلق واالتباع يف الفة اهل اجلهل واالبتداع ،الشــيخ العالمة ســليمان بن مسحان بن مصــل اخلثعمي،
شايق الدكتور عبد السالم عبد الكرب ،مكتبة الفرقان ،الطبعة الثالثه ،بريوت 1422 ،هـ  2001 /م.
مناقب آل ايب طالب عليه السالم ،البن مهر آموب ،املطبعة احليدرية ،النجة االمرف1376 ،هـ 1956 /م.
مع الوهابيني يف خططهم وعاائدهم ،العالمة الشيخ جعفر سبحاين ،تر ة ابراهيم اركواقي ،طباعة طهران1986 ،
م.
املذاهب املســتحدثة يف االســالم احلديث ،جمموعة من الباحثني ،وقائع الندوة اليت اقيمت يف ابريم من أتريخ - 3
 / 4آذار  1997 /م ،طباعة ابريم 1998 ،م.
مباحث يف مهمة اقمة العال السلفي ،الدكتور عبد احلكيم الفيتوري ،مطبعة الثورة ،طرابلم 1988 ،م.
الفة الوهابيون للاران والسنة ،الشيخ عمر عبد السالم ،مار الصديق االكرب ،الطبعة االوىل ،بريوت 1427 ،ه ـ /
 2006م.
معجم ما ألفه علماء االمة االسـ ــالمية للرم على خرافات الدعوة الوهابية ،السـ ــيد عبدهللا حممد علي ،طبعة بريوت،
 2003م.
منه الرم ـ ـ ــام ملن ارام الس ـ ـ ــدام ،العالمة الش ـ ـ ــيخ جعفر كام ـ ـ ــة الغطاء ،مركز الغدير للدراس ـ ـ ــات االس ـ ـ ــالمية ،قم
املادسة 1420 ،هـ  2000 /م.
مفاهيم الاران ،مراسـ ــة موسـ ــعة عن صـ ــيغة احلكومة االسـ ــالمية واالكاهنا وخصـ ــائصـ ــها وبراجمها ،حماض ـ ـرات العالمة
الشيخ جعفر السبحاين ،بالم االستاذ جعفر اهلامي ،منشورات ميسسة االمام الصامق عليه السالم،قم املادسة.
مملكة الفضائ  ،عبد الرمحن انصر الشمراين ،طبعة مصر ،الااهرة 2001 ،م.
املسألة احلجاقية ،يوسة كمال حنانة ،مطبعة العراق ،بغدام 1345 ،هـ  1926 /م.
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املفصل يف ،ريخ العرب قبل االسالم ،املير الدكتور جوام علي ،مار النهضة العربية للنشر ،بريوت 1976 ،م.
معجم ما اس ــتعجم ،ابو عبيد البكري ،شايق مص ــطفى س ــاا ،مار الكتب العلمية للمطبوعات ،بريوت 1403 ،هـ
 1983 /م.
املس ــالك واملمالك ،ابو اس ــحاق ابراهيم بن حممد االص ــطخري ،وقارة الثاافة واالرم ــام الاومي ،مار العلم ،الااهرة،
 1381هـ  1961/م.
معجم االبنية احلضرية يف الشعر اجلاهلي ،الدكتور حممد الزعو ،جامعة الريموك ،اربد1999 ،م.
مدعوا النبوة يف التاريخ االسـ ـ ــالمي (مراسـ ـ ــة يف االسـ ـ ــتخدام السـ ـ ــياسـ ـ ــي للدين) ،وليد طوغان ،مار اخليال للطباعة
والنشر والتوقيع ،بريوت 2004 ،م.
حمافظة الغاط ،الدكتور حممد بن امحد الرامد ،مطبعة االعالم ،جدة 1426 ،هـ  2005 /م.
مراصد االطالع على امساء االمنكة والبااع ،صفي الدين ابن عبد احلق البغدامي ،شايق علي حممد البجاوي ،مار
احللو للطباعة والنشر ،بريوت 1373 ،هـ  1953 /م.
اطر االس ـ ــتكش ـ ــاف يف اجلزيرة العربية ،بري ترام توماس ،تر ة حممد عبد هللا ،وقارة الرتاث الاومي والثاافة ،عمان،
 1981م.
املذكرات ،رحلة يف م ـ ـ ـ ـ ـ ــبه جزيرة العرب ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــري جورج فري انو ،اكس ـ ـ ـ ـ ـ ــفورم للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،لندن 1932 ،م
(انكليزي).
املنتظم يف ،ريخ امللوك واالمم ،ابو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوقي ،شايق حممد ومصطفى عطا ،مار الكتب
العلمية للمطبوعات ،الطبعة االوىل ،بريوت 1412 ،هـ  1992 /م.
املوس ــوعة االس ــالمية ،العامل االس ــالمي، ،ريخ ،جغرافية ،انثوغرافيا و موس ،بيبلوغرافيا ،اجمللد االول ،مطبعة العلوم
واملعرفة ،الااهرة 1958 ،م.
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معجم اليمامة ،املعجم اجلغرايف للمملكة العربية الس ـ ـ ـ ــعومية ،الش ـ ـ ـ ــيخ عبد هللا بن طيم ،مطابع الفرقمق ،الرامل،
 1400هـ  1980 /م.
جملة املنهل ،االستاذ امحد بن علي احلميدان ،العدم  ،144الرامل 2010 ،م.
مدينة هجر ،يف كتب التاريخ ،الدكتور فهيم بن عجيل البارومي ،امليس ـ ـسـ ــة العربية للبحوث والدراسـ ــات اجلامعية،
الرامل 1993 ،م.
موسوعة ،ريخ مصر عرب العصور ،املير امحد حسني ،ميسسة مار الشعب ،الااهرة 1917 ،م.
املختصر الكبري يف سرية الرسول صلّى هللا عليه وآله ،عـز الدين بن اعة الكتاين ،مار احلديث ،الااهرة1416 ،هـ
1996 /م.
مذاهب االسالمني ،الدكتور عبد الرمحن بدوي ،مار العلم للماليني ،الطبعة االوىل ،بريوت1996 ،م.
املنطاة الشرقية من اململكة العربية السعومية ،حضارة و،ريخ ،حممد علي صاحل الشرفاء ،تادب الدكتور عبد اهلامي
الفضلي ،طبعة الدمام1412 ،هـ  1992 /م.
منطاة االحساء عرب اطوار التاريخ ،خالد بن جابر الغريب ،منشورات مار اليمامة ،الرامل 1386 ،هـ.
ملوك العرب رحلة يف البالم العربية ،الدكتور امني الرعاين ،مار اجليل للطباعة والنشر ،بريوت 1987 ،م.
من اخبار احلجاق وجند يف ،ريخ اجلربيت ،حممد أميب غالب ،مار اليمامة للبحث والرت ة والنشـ ـ ـ ــر ،الطبعة االوىل،
الرامل 1395 ،هـ  1975 /م.
مفاهيم الاران ،العالمة الشيخ جعفر سبحاين ،ميسسة االمام الصامق عليه السالم ،قم املادسة 1422 ،هـ.
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تصر ،ريخ مدينة ممشق (البن عساكر) ،حممد بن مكرم الشهري بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابن منظور) ،مار الفكر للطباعة والنشر،
بريوت1404 ،هـ  1984 /م.
جممع النورين وملتاى البحرين ،الشيخ ابو احلسن املرندي ،طبعة مكتبة احليدرية ،النجة االمرف 1379 ،م.
ما أختلة وأئتلة يف انس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب العرب ،ابو املظفر حممد بن امحد بن حممد االبيومي ،مطبعة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعامة ،الااهرة،
 1956م.
معرفة انساب قبائل العرب ،الدكتورة مرب مصل الكواكو ،مكتبة البشرى للمطبوعات ،ممشق 1988 ،م.
من آات االعجاق العلمي يف الاران الكرب ،الدكتور قغلول راغب حممد النجار ،مكتبة الش ـ ـ ــروق الدولية ،الااهرة،
 2001م.
تص ـ ــر كتاب البلدان ،امحد بن حممد بن اس ـ ــحاق (ابن فايه) اهلمداين ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت1408 ،
هـ  1988 /م.
املغاقي ،حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،طباعة مدبوح ،الااهرة 1962 ،م.
موجبات اجلنة ،معمر بن عبد الواحد (ابن الفاخر) االصبهاين ،مكتبة عبام الرمحن ،الرامل 1422 ،هـ ـ 2002 /
م.
معجم قبائل العرب الادمية واحلديثة ،الدكتور عمر رضا كحالة ،مار العلم للماليني ،بريوت 1388 ،هـ ـ ـ ـ 1968 /
م.
مرآة احلرمني ،او الرحالت احلجاقية واحل  ،للدكتور ابراهيم رفعت ابمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مار الفكر للطباعة والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،بريوت،
 1998م.
املعارف ،ابو حممد عبدهللا بن مس ـ ـ ـ ـ ــلم بن قتيبة الدينوري ،شايق ثروت عكام ـ ـ ـ ـ ــة ،مار املعارف للطباعة والنش ـ ـ ـ ـ ــر،
بريوت 1987 ،م.
املعترب يف مــرح املختصــر ،جعفر بن حســني بن عىي احللي املشــهور ابحملاق احللي ،مار ســيد الشــهداء عليه الســالم
للطباعة والنشر ،قم املادسة 1364 ،هـ ش  1986 /م.
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املبسوط ،مشم الدين حممد بن امحد بن ايب سهل السرخسي ،مطبعة السعامة ،الااهرة 1331 ،هـ.
معاوية بني السياسة والدين ،الدكتور منذر اسوش االلوسي ،مار العروبة للطباعة والنشر ،الااهرة 1978 ،م.
املصنة (كتاب االمراء) ،عبد هللا بن حممد بن ابراهيم (بن ايب ميبة) ،مار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت1414 ،
هـ  1994 /م.
منه اعداء الرسالة واالمامة ،موالان السيد عبد العزيز حممد عباس خان ،مار اهلداية ،كراجي 1989 ،م.
موقة قبائل العرب من االسالم ،الدكتور انظم مرب موفق معلة ،مطبعة الشعب ،بغدام 1976 ،م.
ميزان االعتدال يف ناد الرجال ،ايب عبدهللا حممد بن امحد بن عثمان الذهو ،شايق علي حممد عومل وعامل امحد
عبد املوجوم ،مار الكتب العلمية للمطبوعات 1416 ،هـ  1995 /م.
امللــل والنحــل ،ابو الفت حممــد بن عبــد الكرب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــاين ،شايق امحــد فهمي امحــد ،مار الكتــب العلميــة
للمطبوعات ،بريوت 1413 ،هـ  1992 /م.
جممع البيان يف تفســري الاران ،امني الدين ايب علي الفضــل بن احلســن احلســيب الطربســي ،مار احياء الرتاث العريب،
بريوت 1379 ،هـ  1961 /م.
مااتل الطالبني ،علي بن حسني بن حممد املعروف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ (ابو الفرج االصفهاين) ،منشورات املكتبة احليدرية ،النجة
االمرف 1385 ،هـ  1965 /م.
معامل املدرستني ،العالمة السيد مرتضى العسكري ،منشورات ميسسة البعثة ،طهران 1405 ،هـ  1985 /م.
احملرب ،ابو جعفر حممد بن حبيب البغدامي ،اعتىن بتصحيحه الدكتور ايلزة لين  ،مار االفاق اجلديدة للمطبوعات،
بريوت 1996 ،م.
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معاوية يف امليزان ،عباس حمموم العاام ،مار الكتاب العريب للمطبوعات ،بريوت 1966 ،م.
مع احلسني عليه السالم يف هنضته ،اسد حيدر ،مار التعارف للمطبوعات ،بريوت 1399 ،هـ  1979 /م.
املناقب واملثالب ،الااضـ ـ ـ ــي ابو حنيفة النعمان بن حممد التميمي املغريب ،شايق ماجد بن امحد العطية ،ميس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
االعلمي للطباعة والنشر ،بريوت 1423 ،هـ  2002 /م.
املصــباح املضــيء يف كتاب النو االمي ص ـلّى هللا عليه وآله ورســله اىل ملوك االرمل ،ال الدين عبد هللا بن حممد
بن حديدة االنصاري ،مار عامل الكتب ،بريوت 1405 ،هـ  1985 /م.
املستطرف يف كل فن مستظرف ،الشيخ مهاب الدين حممد بن امحد االبشيهي ،مار مكتبة احلياة للطباعة والنشر،
بريوت 1989 ،م.
اجملدي يف انسـ ـ ــاب الطالبني ،النسـ ـ ــابة ابو الغنائم علي بن حممد العلوي ،مطبعة سـ ـ ــيد الشـ ـ ــهداء عليه السـ ـ ــالم ،قم
املادسة 1409 ،هـ.
املثــالــب عنــد العرب (امليــدان يف املثــالــب) ،ابو عبــد الرمحن اهليثم بن عــدي بن عبــد الرمحن الثعلو ،مطبعــة ومكتبــة
العوامل ،الااهرة 1958 ،م.
مفتاح العلوم ،يوسة بن ايب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارقمي ،مطبعة مار الرسالة ،بغدام 1402 ،ه ـ /
 1982م.
مسائل خالفية حار فيها اهل السنة ،الشيخ علي آل حمسن ،طباعة قم املادسة 1424 ،هـ  2003 /م.
املرتدون ،الدكتور موقي حكيم النابلسي ،مار االقهار للطباعة والنشر والتوقيع ،عمان  1989م.
املنمق يف اخبار قريف ،حممد بن حبيب البغدامي ،مار الكتب للطباعة والنشر ،بريوت1985 ،م.
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احملاسن واملساوح ،حممد بن ابراهيم البيهاي ،مار صامر للطباعة والنشر ،بريوت 1970 ،م.
مثالب العرب ،املير والنسابة ايب منذر هشام بن ايب النضري حممد بن السائب الكلو ،شايق الدكتور الشيخ جناح
الطائي ،مار اهلدى للطباعة والنشر ،بريوت 1988 ،م.
جمالم امليمنني يف االربعة عشـ ـ ــر املعصـ ـ ــومني عليهم السـ ـ ــالم ،الشـ ـ ــيخ كاظم البهامح ،الطبعة االوىل ،قم املادسـ ـ ــة،
 1429هـ.
احملاس ـ ـ ــن ،الش ـ ـ ــيخ ابو جعفر امحد بن حممد بن خالد الربقي ،شايق الس ـ ـ ــيد جالل الدين احلس ـ ـ ــيب (احملدث) ،مار
الكتب االسالمية ،قم املادسة 1330 ،هـ ش  1370 /هـ.
معاوية بن ايب سفيان وعصره ،عمر ابو النصر ،املكتبة االهلية ،بريوت 1962 ،م.
مروج الذهب ومعامن اجلوهر ،علي بن حسـ ـ ـ ـ ـ ــني بن علي املسـ ـ ـ ـ ـ ــعومي ،شايق حممد حمي الدين عبد اجمليد ،مطبعة
السعامة للطباعة والنشر والتوقيع ،الااهرة 1958 ،م.
معامل الف  ،نظرات يف حركة االسالم و،ريخ املسلمني ،سعيد اي ـ ـ ـ ــوب ،جممع احياء الثاافة االسالمية ،قم املادسة،
 1381هـ ش.
املرتدون يف االسالم ،خليفة بن جابر احلسناوي ،مار السنة ،الرامل  1397هـ  1976 /م.
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املستدرك على الصحيحني (كتاب الف واملالحم) ،حممد بن عبد هللا احلاكم النبسابوري ،شايق عبد الاامر عطا،
مار الكتب العلمية ،بريوت 1411 ،هـ  1990 /م.
احملاسن واالضدام ،ابو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب (اجلاحظ) البصري ،طبعة مكتبة اخلاجني ،الااهرة1415 ،
هـ  1994 /م.
مستدركات علم رجال احلديث ،الشيخ علي النماقي الشاهرومي ،ميسسة النشر االسالمي ،قم املادسة1416 ،
هـ.
مس ــتدرك س ــفينة البحار ،الش ــيخ علي النماقي الش ــاهرومي ،ميس ـس ــة آل البيت عليهم الس ــالم إلحياء الرتاث ،قم
املادسة 1407 ،هـ.
ماتل احلسني عليه السالم ،ابو نة لوط بن عىي بن سعيد االقمي ،مطبعة الغري ،النجة االمرف 1384 ،هـ
 1964 /م.
مرآة اجلنان وعربة الياضـ ـ ـ ـ ــان يف معرفة ما يعترب من حوامث الزمان ،العالمة ابو عبدهللا اليافعي ،طباعة اسـ ـ ـ ـ ــطنبول،
 1382هـ.
ماتل االمام احلس ــني عليه الس ــالم ،العالمة الس ــيد عبد احلس ــني املارم ،مار الكتب االس ــالمية ،النجة االم ــرف،
 1376هـ  1956 /م.
من وقائع يوم عام ــوراء ،املالّ هامي بن رمحن بن مش ــكور العالي ،مار النهض ــة للطباعة والنش ــر ،الااهرة1982 ،
م.
ماتل ايب عبد هللا احلس ــني عليه الس ــالم من موروث اهل اخلالف ،قهري بن علي احلكيم ،م ــبكة االمامني احلس ــنني
عليهما السالم للرتاث والفكر االسالمي 2006 ،م.
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احملجة البيض ـ ــاء يف هتذيب االحياء ،املوىل حمس ـ ــن الفيض الكام ـ ــاين ،منش ـ ــورات ميسـ ـ ـس ـ ــة االعلمي للمطبوعات،
بريوت 1983 ،م.
حمو احلسني عليه السالم ،الطبعة االوىل 2002 ،م.
من قضاا النهضة احلسينية ،الشيخ فوقي آل سية ،مار ّ
معجم قبائل الكوفة وحواضرها ،عمر خالد العريب ،مار السعامة للطباعة والنشر ،عمان 2004 ،م.
املفص ـ ـ ــل يف ،ريخ الابائل يف م ـ ـ ــبه جزيرة العرب ،الدكتور راب حممد عثمان ،منش ـ ـ ــورات جامعة الرامل ،الرامل،
 1427هـ  2007 /م.
اجملالم الفاخرة يف مآمت العشرة الطاهرة عليهم السالم ،العالمة السيد عبد احلسني مرف الدين املوسوي ،ميسسة
املعارف االسالمية ،مطبعة العرتة ،قم املادسة.
مرآة العاول يف مـ ـ ــرح اخبار آل الرسـ ـ ــول عليهم السـ ـ ــالم ،العالمة الشـ ـ ــيخ حممد ابقر بن حممد تاي اجمللسـ ـ ــي ،مار
الكتب االسالمية ،طهران1409 ،هـ.
مثري االحزان ،الشــيخ حممد بن جعفر بن ايب البااء (ابن نا احللي) ،املطبعة احليدرية ،النجة االمــرف 1369 ،هـ
 1950 /م.
ماتل احلسني عليه السالم ،حممد بن امحد املييد اخلوارقمي ،ميسسة اهلدى للمطبوعات ،قم املادسة 1423 ،م.
املعجم الكبري ،سليمان بن امحد بن ايوب الطرباين ،مكتبة العلوم للمطبوعات ،املوصل 1404 ،هـ  1983 /م.
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مطالب الســيول يف مناقب آل الرســول عليهم الســالم ،كمال الدين حممد بن طلحة بن حســن الارمــي الشــافعي،
مطبعة البالغ ،بريوت 1419 ،هـ  1998 /م.
النون:

نظرة عامة يف ،ريخ الفاه االسالمي ،الدكتور علي حسن عبد الاامر ،مكتبة الااهرة احلديثة ،الااهرة1956 ،م.
هن البالغة ،ما اختاره احلسـ ــن بن حممد بن موسـ ــى (الش ـ ـرية الرضـ ــي) ،من كالم موالان امري امليمنني علي بن ايب
طالب عليه السالم ،مار الكتاب اللبناين ،الطبعة االوىل ،بريوت 1967 ،م.
نفم املهموم ،احملدث الش ـ ـ ــيخ عباس بن حممد رض ـ ـ ــا الامي (احملدث الامي) ،مطبعة النجة ،النجة االم ـ ـ ــرف،
 1375هـ  1956 /م.
النجوم الزاهرة يف ملوك مص ـ ـ ــر والااهرة ،يوس ـ ـ ــة بن تغري برمي بن عبد هللا الظاهري ،امليس ـ ـ ـس ـ ـ ــة املص ـ ـ ـرية العامة
للتالية ،سلسلة تراثنا ،الااهرة 1963 ،م.
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الراية الحاميث اهلداية ،ابو حممد عبد هللا بن يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزيلعي ،مار احياء الرتاث العريب ،الطبعة الثالثة،
بريوت 1407 ،هـ  1987 /م.
نور االبص ــار يف مناقب آل بيت النو املختار صـ ـلّى هللا عليه وآله ،ميمن بن حس ــن ميمن الش ــبلنجي ،مار املكتبة
العلمية ،بريوت 1398هـ 1978 /م.
نشوة الطرب يف ،ريخ جاهلية العرب ،ابن سعيد املغريب ،طباعة عبد الرمحن نصرت ،عمان 1402 ،هـ ـ ـ 1982 /
م.
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النهاية يف الف واملالحم ،احلافظ ابو الفداء امساعيل بن عمر بن كثري ،شايق عبدة الش ـ ـ ــافعي ،مار الكتب العلمية
للمطبوعات ،بريوت 1408 ،هـ  1988 /م.
النهاية يف غريب احلديث واالثر ،احلافظ ابن حممد اجلرقي ابن االثري ،مار التفســري للنشــر ،قم املادســة 1384 ،هـ
ش.
جنـد واحلجاق يف الو ئق العثمانية ،سنان معروف اوغلو ،مار الساقي للطباعة والنشر ،بريوت 2002 ،م.
نبذة عن تغلب بن وائل ،عطية بن عبد احلمان التغلو ،مار اجلمال للطباعة والنشر ،الرامل 1995 ،م.
هناية االرب يف فنون االمب ،مهاب الدين امحد عبد الوهاب النويري ،شايق الدكتور حممد جابر عبد العال ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،الااهرة 1404 ،هـ  1984 /م.
نفوذ االتراك يف اخلالفة العباسية ،الدكتور عبد العزيز حممد اللمليم ،طباعة بغدام 1403 ،هـ  1983 /م.
النفيم يف بيان رقية اخلميم ،الشيخ عبد هللا الدميت ،مار اهلامي للطباعة والنشر والتوقيع ،بريوت1415 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
1995م.
النزاع والتخاصـ ــم فيما بني بب امية وبب هامـ ــم ،تاي الدين امحد بن علي املاريزي ،تصـ ــحي مـ ــيخ حممد عرنوس،
مكتبة االهرام ،الااهرة 1369 ،هـ  1949 /م.
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النص واالجتهام ،العالمة الس ــيد عبد احلس ــني م ــرف الدين املوس ــوي ،مار الاارح للطباعة والنش ــر ،الطبعة االوىل،
بريوت 2008 ،م.
نسـ ـ ـ ـ ـ ــب قريف ،مصـ ـ ـ ـ ـ ــعب بن عبد هللا الزبريي ،شايق ليفي بروفنسـ ـ ـ ـ ـ ــال ،طبعة مار املعارف للمطبوعات ،الااهرة،
 1959م.
نسب بب امية ،حممد عبد هللا اخلزرجي ،مطبعة حارة حريك ،الطبعة االوىل ،بريوت 1416 ،هـ  1996 /م.
نيل االوطار من اس ـ ـرار منتاى االخبار ،العالمة حممد بن علي بن حممد الشـ ــوكاين ،شايق ابو معام طارق ،مار ابن
الايم ،الرامل 1358 ،هـ.
هناية االرب يف معرفة انس ــاب العرب ،امحد بن علي بن الفراري الالاش ــندي الااهري ،مطبعة مار الكتب املصـ ـرية،
الااهرة 1382 ،هـ  1961 /م.
النص ـ ـ ــائ الكافية ملن يتوىل معاوية ،احلافظ الس ـ ـ ــيد حممد بن عايل بن عبد هللا الش ـ ـ ــافعي ،روافد للطباعة والنش ـ ـ ــر،
الطبعة االوىل ،بريوت 2008 ،م.
نفحات االقهار يف خالصة عباات االنوار ،العالمة السيد علي احلسيب امليالين ،مطبعة اران ،طهران 1378 ،هـ
ش  1420 /هـ ق.
هنضة احلسني عليه السالم ،السيد هبة هللا احلسيب الشهرستاين ،ميسسة احياء الكتب االسالمية ،مطبعة البالغ،
طهران 1424 ،هـ  2003 /م.
اهلاء:

هالك االمم ،من قوم نوح اىل عام الثانية ،منصور عبد احلكيم حممد عبد اجلليل ،طباعة مصر ،الااهرة 2008 ،م.
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هوية التشـ ـ ــيع ،الدكتور الشـ ـ ــيخ امحد بن حسـ ـ ــون الليثي الوائلي ،مار الصـ ـ ــفوة للمطبوعات ،الطبعة الثالثة ،بريوت،
 1414هـ.
هكذا تكلم علي مريعيت ،االستاذ فاضل رسول ،مار الكلمة للنشر ،بريوت 1987 ،م.
هجرات اهلالليني من جزيرة العرب اىل مشال افريايا وبالم السـ ــومان ،الدكتور ابراهيم بن سـ ــعد بن اسـ ــحاق ابراهيم،
ميسسة فيصل للمطبوعات ،الرامل 1996 ،م.
الواو:

الوحي احملمدي ،حممد رميد رضا ،ميسسة العز الدين ،بريوت 1406 ،هـ  1985 /م.
و ئق من الغاط ( 1270 - 1120ه ـ ـ ــ) ،فائز بن موسى البدراين احلريب ،ميسسة عبد الرمحن السديري ،الرامل،
 1431هـ  2010 /م.
الوهابيون أتريخ ما أ له التأريخ ،لويم مركورانسي ،تر ة جمموعة من الباحـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،رامل الريم للكتب والنشر،
الطبعة االوىل ،بريوت 2003 ،م.
الوهابية يف صورهتا احلاياة ،االستاذ صائب عبد احلميد ،الغدير للدراسات والنشر ،الطبعة االوىل ،بريوت1415 ،
هـ  1995 /م.
الوهابية فرقة للتفريق بني املسلمني ،حامد ابراهيم عبد هللا ،مار مشعر للطباعة والنشر ،قم املادسة1430 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 2011م.
الوايف ابلوفيات ،صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي ،طبعة اسطنبول 1937 ،م.
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الوهابية جذورها التأرؤية ،وموافاها من املسلمني ،حسني ابو علي اخلري ،طباعة بريوت 2002 ،م.
الوهابية ومذكرات مسرت فز ،الرت ة العربية ،سامي قاسم أمني ،مطبعة مدبوح ،الااهرة1985 ،م.
الوهابية نشـأة مشبوهة وحركة ايراف ،عبد الواحد سعيد احملموم ،طباعة مكتبة اجملد ،الااهرة 1998 ،م.
وسائل الشيعة اىل شصيل مسائل الشريعة ،العالمة الشيخ حممد بن الشيخ حسن علي احلر العاملي ،شايق ونشر
ميسسة آل البيت عليهم السالم الحياء الرتاث ،قم املادسة1414 ،هـ ق  1372 /هـ ش.
وقعة صفني ،نصر بن مزاحم املناري ،شايق ومرح عبدالسالم حممد هارون ،امليسسة العربية احلديثة للطبع والنشر
والتوقيع ،مطبعة املدين ،الااهرة1382 ،هـ 1962 /م..
الوهابية وجرائمها ،سامي قاسم امني املليجي ،مطبعة مدبوح ،الطبعة االوىل ،الااهرة 2006 ،م.
الوهابية الســلفية افكارها االســاســية وجذورها التأرؤية ،حســن بن علي الســااف ،مار الرواس للمطبوعات ،بريوت،
 1998م.
الوهابية فكراً وممارسة ،الدكتور حممد عومل اخلطيب ،مطبعة املعراج ،بريوت1421 ،هـ  2001 /م.
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الوالة والاضاة ،حممد بن يوسة بن يعاوب املصري الكندي ،مطبعة االابء اليسوعـيني ،بريوت 1908 ،م.
الوهابية السلفية ،من التنظري اىل الدولة ،الدكتور امحد هامم املعروف ،مطبعة االحرار ،عمان 1998 ،م.
الو ئق الســياســية يف العهد النبوي واخلالفة الرامــدة ،حممد محيد هللا احليدر ،مار النفائم ،بريوت 1407 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ /
 1987م.
وقعة النهروان او اخلوارج ،علي بن حسني اهلامشي ،ميسسة املفيد للطباعة والنشر ،بريوت 1987 ،م.
الوايف ابلوفيات ،صالح الدين خليل بن بيك الصفدي ،مار احياء الرتاث العريب ،بريوت 2000 ،م.
الوالء والرباء ،الدكتور حممد بن سعيد الاحطاين ،مار طيبة ،الطبعة االوىل ،الرامل 1409 ،هـ  1988 /م.
الياء

يهوم اجلزيرة العربية حسن كاظم العاملي ،مار اهلامي للمطبوعات ،بريوت 2005 ،م.
اليمن يف صدر االسالم ،عبد الرمحن عبد الواحد حممد مجاع ،مار الفكر للطباعة والنشر ،ممشق 1987 ،م.
يهوم اجلزيرة العربية ،قدمياً وحديثاً ،الدكتور علي عبد الباقي امحد احلمامي ،مكتبة البشائر ،املوصل 1969 ،م.

396

الينابيع الفاهية ،الشيخ علي اصغر مرواريد ،ميسسة فاه الشيعة والدرر االسالمية ،بريوت 1413 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ 1993 /
م.

يزيد بن معاوية وح ّكـام عصران ،الدكتور هاين فواق السباعي ،مار احلكمة للمطبوعات ،الااهرة 2002 ،م.
ينابيع املومة لذوي الارىب ،الشـ ـ ـ ــيخ سـ ـ ـ ــليمان بن ابراهيم الاندوقي احلنفي ،مار االسـ ـ ـ ــوة للطباعة والنشـ ـ ـ ــر ،بريوت،
1416هـ  1995 /م.
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