
 م2019      جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة       خاصالعدد/

 اآلداب بجامعة القاهرة وكلية التربية األساسية بجامعة بابلعدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية 

 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

 

 مجلة
 كلية التربية األساسية

 واإلنسانيةللعلوم التربوية 
 محكمة علمية مجلة 

 تصدر عن 
 كلية التربية األساسية / جامعة بابل
 عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك 

 بين كلية اآلداب بجامعة القاهرة وكلية التربية األساسية بجامعة بابل 
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

 ISSN print 2304-3717 التصنيف الدولي:
     ISSN online  2312-8003  

 /http://becm-iq.orgالموقع على االنترنيت:
 mcbe_babylon@yahoo.com :   للمجلة البريد االلكتروني

info@jbehs.com 

becm.iq@gmail.com  

 م2009لسنة  1309دار الكتب والوثائق / بغداد رقم اإليداع في 

AIF  2018 

mailto:mcbe_babylon@yahoo.com


 م2019      جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة       خاصالعدد/

 اآلداب بجامعة القاهرة وكلية التربية األساسية بجامعة بابلعدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية 

 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 لمياء ميري صالحتنضيد وطباعة:  

 تدقيق: ابتهال جابر    حسابات: سعد نايف

 هيئة التحرير
 العراق رئيس التحرير  أ.د. قيس حاتم هاني الجنابي .1
 العراق  مدير التحرير  أ.م.د. زينة غني عبد الحسين .2
 السعودية    عضوا     فهد مطلق العتيبيأ.د.  .3
 الهند   عضوا      أ.د. جي ان خاكي .4
 مصر   عضوا      سليمأ.د. محمود عمر  .5

 اليابان   عضوا    أ د. سمير عبد الحميد إبراهيم نوح .6

 تونس   عضوا      أ.د. مصباح الشيباني .7

 العراق   عضوا     مشرق محمد مجولأ.د.  .8

 العراق   عضوا    ميسون علي جواد التميميد. أ. .9

 العراق   عضوا      أ.د. سعد علي زاير .10

 العراق   عضوا   أ.م.د. منى محمد عباس الخطيب  .11

 العراق   عضوا   أ.م.د. عارف حمود سالم الساعدي .12

 العراق  الهيئة مقرر    عامر عجاج حميد د.أ.م. .13

 ة العربيةخبير اللغ
 أ.د. سعد حسن عليوي

 خبير اللغة اإلنكليزية
 أ.م. محسن عبد الحسن 

 محاور المجلة
 البحوث اللغوية واإلنسانية. .1
 التربوية والنفسية. العلوم.2
 البحوث االجتماعية..3



 م9ٕٔٓ           جامعة بابل /األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة كلٌة التربٌة  مجلة  خاص العدد/

 اآلداب بجامعة القاهرة وكلٌة التربٌة األساسٌة بجامعة بابل عدد خاص بؤبحاث المإتمر العلمً الدولً المشترك بٌن كلٌة
 9ٕٔٓ/ ٗ/ ٔ - ٖ/ ٖٔوالذي عقد فً رحاب جامعة القاهرة للمدة 

 المحتوٌات

 اإلعجاز البالغً والعلمً فً آٌات )أم القرى ومن حولها(
 أسماء الخطاب

 احمد عامر الدلٌمً
ٔ-ٔ9 

تقنٌة الكتابة فً بالد الرافدٌن ودورها فً التواصل الحضاري مع 
 القدٌمحضارات الشرق االدنى 

 9ٖ-ٕٓ أحمد لفته رهمه القصٌر

رِس النَّحوي    مظاهُر العقِل المسلم فً الدَّ
 دراسٌة فً األَثِر والتؤثٌرِ 

 أحمد عبد الكاظم علً الجبوريّ 
 كاظم داخل ُجبٌر الجبوريّ 

ٗٓ-ٕ٘ 

نٌوكلٌوتاٌدٌز لدى النساء المصابات -5'على فعالٌة  دوٌةتاثٌر بعض اال
 ٌن الخاص بالطفٌلًجوالكشف عن ال الگوندٌةبطفٌلً المقوسة 

 سراء اسماعٌل ٌاسٌن الطائًا
 مواهب قدوري صالح الدوري

ٖ٘-٘5 

 استراتٌجٌات االدراك والذكاء االصطناعً فً العملٌة التعلٌمٌة
 اسراء فاضل امٌن
 ابتسام جعفر جواد

٘9-ٙ9 

االقتصاد فاعلٌة استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا فً تحصٌل مادة مبادى 
 لدى طالبات الصف الخامس التطبٌقً وتفكٌرهن ما وراء المعرفً

 59-0ٓ أصٌل فائق حسن

Detection of Blastocystis hominis in Diarrheic 

Patients with new Modified culture methodology 

Amal kamel 

Ashwak Jasim 

Sura Ali Al-Asadi 

9ٓ-9٘ 

 5ٓٔ-9ٙ بان غانم احمد الصائغ التارٌخ االداري انموذجا   -انماط الكتابة التارٌخٌة فً الجامعات العراقٌة 

 دراسة تارٌخٌة - واقعة فخ
 ثامر كاظم عبد الخفاجً
 قٌس حاتم هانً الجنابً

ٔٓ9-ٕٔ9 

فاعلٌة استخدام المختبر االفتراضً فً التنور التكنولوجً وتنمٌة الطالقة 
 االبداعٌة لدى طالب الصف الرابع العلمً فً الفٌزٌاء

 جالل شنتة جبرآل بطً
 سعد قدوري الخفاجً

ٖٔٓ-ٔٗٙ 

Modern Literature and Illness: Drama as a 

Therapeutic Technique 
Jinan Waheed Jassim ٔٗ0-ٔ٘ٗ 

 0ٙٔ-٘٘ٔ مجٌد احمد الدوريحازم  االهداف والنتائج -ٕٗٔٓ&9ٔٗٔوساحات الحرب بعد مائة عام  توقٌت

أنطولوجٌا الذات فً مواجهة اآلخر،  - الموت فً شعر المخضرمٌن
 قراءة على وفق الفلسفة الفٌنومٌنولوجٌة

 5ٓٔ-5ٙٔ حسن سعد لطٌف

Research Projects at Remote Sensing Centre: 

Successful Examples of Interdisciplinary Research 

Hasan Abdulhussein 

Hussain Mousa Hussain 

Mustafa Abduljalil 

Amjad Shehab Al-Jaafari 

ٔ5ٔ-ٔ9ٓ 

 ٕٔٓ-9ٔٔ حسٌن عبد القادر محً التمٌمً م9ٕ٘ٔ-9ٗ0ٔعالقة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مع الفاتٌكان 

التطور االجتماعً واثره فً منطقة الشرق االدنى القدٌم ابان عصور ما 
 قبل التارٌخ

 5ٕٓ-ٕٕٓ حازمحسٌن ٌوسف 

دراسة فً  - البٌئة واثرها فً التوزٌع المكانً للمدن فً التارٌخ
 الجغرافٌة التارٌخٌة

 5ٕٔ-9ٕٓ خالد عبد الكرٌم عبد الرزاق

ا والقصة الومضة  دراسة فً التعالق األجناسً - القصة القصٌرة جد 
 ذكرٌات طالب حسٌن المبارك

 رجاء عبد األمٌر مدلول
ٕٔ9-ٕٕ9 

 ٕٙٗ-ٖٕٓ رحٌم حاٌف كاظم السلطانً فً محافظة بابل ةالمكانً للتلوث المائً وأثاره على البٌئالتباٌن 

طبٌعة الرواٌة التارٌخٌة فً كتاب العقد الفرٌد البن عبد ربه األندلسً )ت 
 م(9ٗٓه/ 5ٕٖ

 0ٕ٘-0ٕٗ رحٌم حلو محمد البهادلً

الثالث عشر ادوات الوراقة فً العراق من القرن العاشر حتى القرن 
 دراسة فً مقتنٌات خزانة العتبة العباسٌة المشرفة للمخطوطات - للهجرة

 00ٕ-5ٕ٘ زمان عبٌد وناس

 0ٖٔ-05ٕ زٌنب ابراهٌم حسٌن الخصائص الهٌدرومورفومترٌة لحوض نهر الزاب الصغٌر

Narratives, Women and Gendered Roles Zayneb Elaiwi Sallumi ٖٔ5-ٖٕٙ 

العنف اللفظً األسري وأثره فً تنشئة األبناء "دراسة بٌنٌة اجتماعٌة 
 نفسٌة" 

 ٖٖٗ-0ٕٖ زٌنب هاشم عبود



 م9ٕٔٓ           جامعة بابل /األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة كلٌة التربٌة  مجلة  خاص العدد/

 اآلداب بجامعة القاهرة وكلٌة التربٌة األساسٌة بجامعة بابل عدد خاص بؤبحاث المإتمر العلمً الدولً المشترك بٌن كلٌة
 9ٕٔٓ/ ٗ/ ٔ - ٖ/ ٖٔوالذي عقد فً رحاب جامعة القاهرة للمدة 

ًّ  هـ(5ٕٗالتصوٌب اللغوي فً معجم التقفٌة فً اللغة للبندنٌجً )ت  ٖٙ٘-ٖٗٗ سالم جمعة ملٌك صالح الحسنِ

ٌَّة فً ُمإلَّفات الجاِحظ ة الفارس ٌَّ  أَثُر األسالٌب التعبٌر
 )ِكتابا التَّاج والَحٌوان أُْنموَذجا (

 0ٖٓ-0ٖ٘ سامً شهاب احمد الجبوري

Syntactic and morphological variations of adjectives 

in English and Arabic 
SURAA AMER ABBAS ٖ0ٔ-ٖ0٘ 

الدروس المستنبطة من وصٌة حاجب األندلس محمد بن ابً عامر البنه 
 عبد الملك المظفر

 5ٖٖ-0ٖٙ ابراهٌم محمد آل مصطفىسعد 

فً كتابه  م(9ٗٓهـ/5ٕٖبن عبد ربه االندلسً )تامنهج االسناد عند 
 العقد الفرٌد

 ٕٓٗ-5ٖٗ سعد كاظم عبد الجنابً

 ٗٔٗ-ٖٓٗ سٌف الدٌن محمد الحدٌثً ... مشتركة فً التعاون الثنائًقواسم  - العراقٌة –العالقات المصرٌة 

 ٖٕٗ-٘ٔٗ شذى احمد عٌسى عقائد وادي الرافدٌنقٌامة اإلله القتٌل فً 

 ٗٗٗ-ٕٗٗ شروق نعٌم جاسم الجبوري )دراسة فً جغرافٌة النقل( قالتباٌن المكانً للحوادث المرورٌة فً العرا

السلوك الجنسً موضوعا اثنوغرافٌا  فً كتب رحالة وجغرافٌٌن عرب 
 المٌالديالخامس عشر  ومسلمٌن حتى نهاٌة القرن التاسع الهجري/

 9٘ٗ-٘ٗٗ عامر عجاج حمٌد

 0ٓٗ-ٓٙٗ عباس حسن محمد الغالبً )مطوالت ٌاسٌن طه حافظ(  الوعً الرإٌوي فً الشعر العراقً الحدٌث

القراءة الٌهودٌة للتارٌخ بٌن النصوص المقدسة وعلم االثار التوراتً.. 
 اوهام االمس وحقائق الٌوم

 5ٙٗ-0ٔٗ عباس سلٌم زٌدان

 ٗٓ٘-50ٗ عباس هادي موسى 9ٗ٘ٔ-9ٖٓٔالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه البرازٌل سٌاسة 

 ٙٔ٘-٘ٓ٘ عبدالرحمن علً عبدالرحمن تٌكٌةٌاألمن البٌئً: رإٌة جٌوبول

 سورة المجادلة نموذجا   -تنّوع السإال واتفاق اإلجابة على اكتمال المآل
 عّزة عدنان أحمد عّزت

 منال أحمد أمٌن إسماعٌل
٘ٔ0-٘ٗٓ 

 الوقت فً القرآن الكرٌم وارتباطه باألنظمة البٌئٌة
 عصام محمود محمد
 عمار محمد زكرٌا

٘ٗٔ-ٖ٘٘ 

 ٘ٙ٘-ٗ٘٘ علً عبد الوهاب الوردي حجاجٌةفً ضوء نظرٌة المساءلة ال، دراسة ورواٌات تربوٌةأحادٌث 

دراسة تحلٌلٌة لتكنولوجٌا التعلٌم وتقنٌاتها التربوٌة المعاصرة لواقع 
 تدرٌس الجغرافٌة فً التعلٌم الجامعً

 علً موحان عبود
 بالسم كحٌط حسن

٘ٙٙ-٘5ٙ 

 9ٙ٘-50٘ عمار محمد ٌونس بٌن انحراف مسار ونهاٌة ادوار الداعً خداش

 طفال العراقٌةتطوٌر البنٌة التصمٌمٌة ألغلفة مجالت األ
 فالح حسن علً
 فرات جمال حسن

٘90-ٙٔٓ 

 الدولة الوطنٌةمن اإلمبراطورٌة الى  العراق
 (م9٘5ٔ–9ٕٔٔدراسة تارٌخٌة للمإسسة السٌاسٌة )

 ٕٗٙ-ٔٔٙ فواز حماد محمود

 سٌرته م(ٗٗٓٔ/ ـهٖٙٗالشرٌف المرتضى )ت، 
 وأثره على الحركة العلمٌة فً بغداد فً العصر العباسً

 ٓٗٙ-ٕ٘ٙ فٌنوس مٌثم علً

 ٔٙٙ-ٔٗٙ مطرود كرٌم شغٌدل دراسة ثقافٌة لألبعاد اإلشهارٌة - العنوان الشعري

 0ٗٙ-ٕٙٙ كرٌم عباس حسون الجبوري م5ٖٔٔ–5ٔٙٔالحركة الفكرٌة فً بغداد فً عهد داود باشا 

 50ٙ-0٘ٙ دٌكوثر جاسم عب فً تنمٌة الفهم القرائً  (P.L.A.N, R.E.A.Pاثر استراتٌجٌتً )

-9ٕٔٔأهمٌة مخطوطة البندرٌات للسٌد هبة الدٌن الشهرستانً عام 
 تارٌخ الهند الحدٌثفً كتابة  9ٖٔٔ

 الرٌشاوي متعب خلف جابر
 أسعد حمٌد أبوشنة

ٙ55-0ٖٓ 

درجة توظٌف الشبكة العالمٌة للمعلومات االنترنٌت عند طلبة الدراسات 
 االكادٌمٌة

 محمد حمٌد مهدي
 منال جواد كاظم

0ٓٗ-0ٔ0 

A Cognitive Study of Colour Terms in English and 

Iraqi Arabic 

Muhammed Badeaꞌ Ahmed 

Ahmed Mahdi Saleh 
0ٔ5-0ٖٗ 

 التعب العصبً وعالقته بالتوافق المهنً لدى المهن الصحٌة
 محمد حمٌد محمد الهٌتً
 زهراء طارق بتال العانً

0ٖ٘-0٘ٙ 

 0ٙ٘-0٘0 محمد راضً شارف فً قصٌدة )المعلم( لٌوسف الصائغ تمظهرات الصورة البصرٌة

 العلمٌة والفكرٌة فً الدولة الفاطمٌة إسهامات علماء العراق فً الحركة
 "دراسة تارٌخٌة"   - م(0ٔٔٔ-9ٙ9هـ / 0ٙ٘-5ٖ٘)

 05ٖ-0ٙٙ محمود شاكر مشعان



 م9ٕٔٓ           جامعة بابل /األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة كلٌة التربٌة  مجلة  خاص العدد/

 اآلداب بجامعة القاهرة وكلٌة التربٌة األساسٌة بجامعة بابل عدد خاص بؤبحاث المإتمر العلمً الدولً المشترك بٌن كلٌة
 9ٕٔٓ/ ٗ/ ٔ - ٖ/ ٖٔوالذي عقد فً رحاب جامعة القاهرة للمدة 

 09٘-05ٗ منى عدنان غنً فهم النص القرآنً بٌن الدراسة البٌنٌة والبنٌوٌة

 5ٓ9-09ٙ الرزاق رجببد مها عبد الرحمن ع واالبداع الفنً فً االعالنات التجارٌة 3Dالطباعة الرقمٌة 

أثر انموذج كوسكروف فً تعدٌل الفهم المخطوء للمفاهٌم النحوٌة لدى 
 طالبات الصف الثانً متوسط

 مٌسون علً جواد
 االء حمٌد عٌسى

5ٔٓ-5ٕٕ 

 5ٖٗ-5ٕٖ نصٌف جاسم محمد المربع السٌمٌائً وتطبٌقاته فً التصمٌم الكرافٌكً

ِة َحربِ  ٌَ  5٘ٔ-5ٖ٘ نهاد فخري محمود الشمري الكلِب الثانٌة للروائً إبراهٌم نصر هللا األزِمَنة واألمِكنة فً ِروا

ٌّاحً الَنقُد الَثقافً وِفعلُ الِخطاب هود ُمَحّمد الم ٌْ  5٘ٙ-5ٕ٘ هاشم ص

 5ٙ9-5٘0 وائل عباس هنون دعم التخصصات البٌنٌة باستخدام قواعد البٌانات

 55ٗ-50ٓ وسن حسٌن لٌلو "انموذجا  "الجواهري  مصر فً الشعر العراقً الحدٌث

 59ٙ-55٘ ولٌد عادل علً السبعاوي أثر اللغة العربٌة فً فهم الشرٌعة االسالمٌة

مشكالت صناعٌة فً اطار تحدٌد الموقع األمثل للنشاط الصناعً ضمن 
 )بحث فً األسس والمفاهٌم النظرٌة( الحٌز المكانً لإلقلٌم

 ٌاسٌن حمٌد بدع الَمحمدي
 خلف الدلٌمً طالب مدب

590-9ٔٓ 

 9ٔ0-9ٔٔ سهٌـلة مرعـً مرزوق المرأة فـً المجتـمع الثمودي

 9ٕٙ-9ٔ5 نزار علوان عبدهللا اهمٌة العلوم المساعدة فً كتابة التارٌخ

 9ٖ٘-9ٕ0 سامً الماضً التماسك التركٌبً دراسة مقاربة بٌن التراث والمعاصرة

المحٌط ألبً حٌان األندلسً  أثر الخطاب فً داللة النص فً تفسٌر البحر
 ـه0ٗ٘ت

 مٌمونة عونً سلٌم
 نسرٌن قصً نعمان

9ٖٙ-9٘5 

 95ٖ-9٘9 صّدام حّمو حمزة االتجاه البنٌوي بٌن اللسانٌات الغربٌة والفكر اللغوي العربً

 99ٕ-95ٗ سامً الماضً التماسك التركٌبً دراسة مقاربة بٌن التراث والمعاصرة

 العلمً فً تحقٌق التنمٌةاستثمار مخرجات البحث 
 عبد الرسول عبد الرضا األسدي

 ابراهٌم عباس الجبوري
99ٖ-ٕٔٓٓ 

رعاٌة الطفل االجتماعٌة وحقوقه التربوٌة فً التشرٌعات العراقٌة ومدى 
 تطبٌقها فً المجتمع

  غادة علً هادي
 حازم وطن هندي

ٖٔٓٓ-ٔٓٔٗ 

 أدب الحكمة فً التراث القدٌم
 نماذج عراقٌة ومصرٌة وعبرٌة قدٌمةدراسة مقارنة فً 

 فوزي ثعبان منسً
 انوار جاسم مطلك

ٔٓٔ٘-ٕٖٔٓ 

اثر منظومة معاٌٌر الجودة فً مواجهة صعوبات تعلم وتعلٌم التربٌة 
 الفنٌة للمرحلة الثانوٌة فً العراق

 جواد كاظم محمد الموسوي
 ظافر امٌن جبار

ٕٔٓٗ-ٖٔٓ9 

Encryption and Decryption Algorithm Based DNA 

Sequence 

INTEDHAR SHAKIR 

NASIR 
ٔٓٗٓ-ٔٓ٘ٓ 

المسإولٌة المدنٌة للمستشفٌات عن اضرار النفاٌات الطبٌة ))دراسة 
 مقارنة((

 ماهر محسن عبود
 عامر علً صاحب

ٔٓ٘ٔ-ٔٓ٘5 

 0٘ٓٔ-9٘ٓٔ هادي خلٌف كرٌم كسنجر سٌاسً ومفكر النصف الثانً من القرن العشرٌن

 اثر المقام العراقً فً األداء القرآنً قراء بغداد انموذجا
 صباح كاظم بحر العامري

 هناء كاظم حسٌن
ٔٓ0ٙ-ٔٔٓٙ 

 9ٔٔٔ-0ٓٔٔ ابراهٌم خلٌل خنجر الموسوي الدراسات البٌنٌة بٌن العلوم اللغوٌة والعلوم القانونٌة

 أثر الظواهر الطبٌعٌة على شعراء العصر العباسً
 شعراء العصر العباسً األول( )دراسة بٌنٌة علً

 ٖٖٔٔ-ٕٓٔٔ زٌنب عبد الكرٌم حمزة الخفاجً

فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تحسٌن بعض المتغٌرات الفسٌولوجٌة لبعض 
 الهواة الرواد فً السباحة

 عمر حمدي عبد الرحمن
 هدى قحطان طعمة

 نٌكار خالد نجم الدٌن
ٖٔٔٗ-ٔٔٗٔ 

وقصٌدة تراتٌل  العشاء األخٌر لدافنشًفلسفة الصورة الذهنٌة بٌن لوحة 
 الوداع لعمر هزاع

 0٘ٔٔ-ٕٗٔٔ ابتهال تركً عبد الحسٌن الغزي

 0ٓٔٔ-5٘ٔٔ محمد مهدي ٌاسٌن الخفاجً -فً الفن الروائً العربً - تمظهرات المرأة الروائٌة

أثر السٌاق فً إٌثار الجملة )االسمٌة أو الفعلٌة( فً بعض الفواصل 
 القرآنٌة

 مدلول علًأحمد 
 شروق ماجد شرٌف

ٔٔ0ٔ-ٔٔ05 

 9ٓٔٔ-09ٔٔ خالد سلمان جواد دور التنمٌة المستدامة فً تعزٌز حقوق االنسان

 ٕٓٓٔ-9ٔٔٔ فضٌلة صبٌح نومان ٌة الحقول الداللٌة وعلم التفسٌرالتؤثر والتؤثٌر بٌن بٌن نظر
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Fakh Event - Historical Study 
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Abstract 

This subject is one of the important topics that history has not given its right, namely, a trap that 

occurred in the second century AH at Wadi Makkah. We have studied this incident from the historical 

point of view and the political and social circumstances and reported what happened in this incident, 

We have revealed the fact that these Islamic figures and their great political role in Islamic history in 

getting rid of corrupt regimes that were messing with the capabilities of Islamic peoples. 

 This issue requires further study. These figures have not received the attention of researchers and 

writers. Therefore, we have searched for this incident and these Islamic symbols that have vowed to 

show the word of truth and stand against falsehood. To the altar of freedom and carried its souls on her 

palm, carrying her coffin with her, and she had difficult conditions during the Umayyad and Abbasid 

times, since the events began since the receipt of Imam Hassan bin Ali year 41 AH until the end of the 

last revolution of the Al-Hasan And the revolution after the martyrdom of Imam Hussein and continued 

sensational revolutions Yeh Hassania to eliminate the Islamic corruption that hit this nation. 

Keywords: Fakh, trap, battle, Islam, Ahl al-Bayt, Prophet Mohammed, Hussein bin Ali. 

 الملخص
تازه عوناقب أه  البوي ه ز  اجعأم واحتشدوا عن أج  تدوين ا فس كتب  خع  د عن   واها إّن ا شكّله عادا ثرّي  انبر  لو ا اع 

ت توقف العتتبء وهيرج، بخأف هيرهم، فقد يتّرصد لعناقب م العتتبء ويتلقف ا عن صدر الرواا أو يتصيدها عن بهون الكتب عن هنا 
ينكرج إّ  عكابر، وعا جال به  وهناك، وكان هذا الكم ال ائ  نف ه تش د له عجلداه الكتب العخهوه  والعهبوع ، بحيج أصب  بدي يًا  

ويجب أن نركد ب ن  د أو الش ادا عتكثرا بتكثر العفرداه وعتعددا بتعدد الوقائء والعواقف، القرآن الكريم، وتحّدج به الر و  الكريم ز
ظ  هناك جوانب عج ول  حيااو اعئع  واعوليال اجل يين ش ن ا ش ن عالم الهبيع ، في ا جوانب عديدا ع عا اكتشفه وكتب عن ا، ف ت

 تحتاج لعن يكشف ا ويعيه لثام ال عوك عن ا.
عو وع عن العوا يء الع ّع  التس لم يعه ل ا التاريم حق  ا أ  وهس واقع  فم التس حدثه فس القرن الثانس ال جري يعد هذا ال 

وا جتعاعي  وذكره عا جر  فس هذج الواقع  التس ذهب فقد در نا هذج الواقع  عن الناحي  التاريخي  والظروف ال يا ي  ، عند وادي بعك 
د وكشفنا حقيق  هذج الشخصياه اج أعي  ودورها ال يا س الكبير فس التاريم اج أعس فس  حيت ا نفر عن ذري  ر و  اهلل ز

 التخّلص عن اعنظع  الفا دا التس كانه تعبج بعقدراه الشعوب اج أعي .
الدرا اه، ف ذج الشخصياه لم تلع العناي  عن الباحثين والكّتاب، وعن أج  ذلك قعنا لعزيد عن ويحتاج هذا العو وع إلى ا 

فقد تقّدعه هذج الرعوز عن بالبحج عن هذج الواقع  وهذج الرعوز اج أعي  التس نذره نف  ا جظ ار كلع  الحع والوقوف  د الباه ، 
أرواح ا على راحت ا، وهس تحع  نعش ا عع ا، فأقه ظروفًا صعب  خأ  بالكاع  إلى عذب  الحري  وحعله  (زأ را آ  الح ن 

هجري  وحتى انت ال آخر ثورا ى   41 ن   دزالعصر اععوي والعبا س، فقد بدأه أحداث ا عنذ ا تأم اجعام الح ن بن علس 
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الثوراه الُح ينّي  والحو نّي  للق ال على الف اد وا تعره  (ز، فقد نعا هذا الج اد والثورا بعد ا تش اد اجعام الُح ين (زالحو ون 
 اج أعس الذي أصاب هذج اُعع  .

واليوم نتحّدج عن هذج الثورا العظيع  التس كان ل ا صد  كبير فس تاريم الثوراه والتس قام ب ا الُح ين بن علس بن الح ن  
 وا تش د هو وعجعوع  عن آ  أبس هالب ر س اهلل عن م.د العثلج بن الح ن العثنى بن الح ن ال به بن علس بن أبس هالب ز

ق م العع  إلى ثأج عباحج، تناولنا فس العبحج اعّو م الت عريف بعكان فم، ودرا   عن حياا صاحب الثورا وأقوا  العلعال فيه.  
عن ش ادته وأ عال عن ا تش د ععه والعبحج الثالجم  أّعا العبحج الثانس فقد خصصناج للت عريف عن  بب خروجه وحدوج واقع  فوّم.

 وأخيًرا ذكره عراثس واقع  فم.
اعتعدنا فس كتابِ  هذا البحِج على عجعوعٍ  عن الكتب، كان عن ام تاريم اليعقوبس لليعقوبس، وكتاب أن اب اعشراف للبأذري،  

صصف انس، والعنتظم فس تاريم اععم والعلوك وتاريم اععم والعلوك للهبري، وكتاب عروج الذهب للع عودي، وكتاب عقات  الهالبيين ل
 بن الجوزي، وكتاب الكاع  فس التاريم  بن اعثير، وكتاب تاريم اج أم للذهبس وهيرها عن الكتاب التاريخي ، أّعا عا يخص اعن اب 

ا، وكتاب ت ذيب اعن اب ون اي  فقد اعتعده على كتاب  ر ال ل ل  العلوي  عبس نصر البخاري، وكتاب عنتقل  الهالبي   بن هباهب
اععقاب للعبيدلس، والشجرا العبارك  للفخر الرازي، وكتاب اعصيلس فس أن اب الهالبيين  بن الهقهقس، وكتاب ععدا الهالب  بن 

عجم عن عنب  وهيرها عن الكتب، أعا عا يخص العواقء والعدن فقد اعتعدنا على كتاب ععجم البلدان للحعوي، وكتاب ععجم عا ا ت
أ عال البأد والعوا ء للبكري اعندل س، واعتعدنا على كتب عدا فس الرجا  والجرح والتعدي ، عن ام كتاب الجرح والتعدي   بن أبس 
حاتم، وكتاب الرجا  للهو س، وكتاب الرجا   بن داود الِحليس، ونقد الرجا  للتفرشس وهيرها عن العصادر والعراجء التس ذكرت ا كاعل  

 قائع  العصادر.  فس
 ، ععرك ، ا أم، أه  البيه، الر و  عحعد، الح ين بن علس.فم ،واقع الكلمات المفتاحية: 

ل/ موقع َفّخ   المبحث األو 
الذي ُيصاد به الهيُر ععربو وليو بعربس وا عه بالعربي  هوروع، وهو واد بعّك ، وقا  ال ّيد علّس  -الفوّمم بفت  أوله وتشديد ثانيه
 الفم وادي الزاهر ويروي قو  بأ م 

 .د1زأ  ليهو شعري ه  أبيتون ليل  بفم وعندي إذ ِخر وجلي ُ  
د اهت   بفم قب  دخوله عّك  ثأث  أعيا ، به عويه ورو  ابن ععران النبّس ز وقا  البكريم ززفوّمم عو ء بينه وبين عك  

 .د2زوبفم كانه وقع  الُح ين وعقب ، وبفم عقابر الع اجرين، كّ  عن جاور بعّك  عن م فعاه يوار  هناكدد
 .د3زوقا  الزعخشريم ززفومم عو ء بعّك ، قا  ال ييد علسم هو وادي الزاهردد 
وفّمم واد بعك ، قي م واد  الزاهر، فيه قت  الح ين بن علس ابن الح ن العلو  يوم التروي   ن  ت ء و تين وعائ . وقت   

 .د4زجعاع  عن أه  بيته
د اهت   وقا  الحعيريم ززفمم عن فجاج عّك ، بينه وبين عّك  ثأث  أعيا ، وقي م  ت  أعيا ، وفس الخبر أن  ر و  اهلل ز 
 . د5زدخوله عّك  بفم قب 

                                                           
 . 4/237هــ(، معجم البلدان، دار إحياء التراث، بيروت، )د. ت(:  626( ينظر: الحموي: ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت 1)
 هـ(:1403، )3هـ(، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، عالم الكتب، بيروت، ط/487البكري األندلسي: عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد )ت ( 2)

3/1015 . 
 هــ( 1319هـ(، الجبال واألمكنة والمياه، تحقيق: د. أحمد عبد التواب، دار الفضيلة، القاهرة، ) 538الزمخشري: محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا )ت  (3)

 . 261: ص: 
 . 3/1019ــ(: هـ 1412)، الجيل، بيروت هـ(، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، دار739عبد المؤمن بن عبد الحق )ت  :البغدادي( 4)
(: م1980، )2هـ(، الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر، بيروت، ط/900ينظر: الِحميرى: محمد بن عبد هللا )ت  (5)

 .22هــ(: ص 1400، )هـ(، معالم مّكة التاريخية وآثارها، دار مكة، مكة المكرمة1431الحربي: عاتق بن غيث )ت، 436ص: 
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ِجِد ال   روِا الت ن ِعيِم ووال عو   ِديوِ  عوك  و ال ِكبواِر، ووُهوو وواِدي اععاكن الز اِهِر، بوي نو ُعع  ُد أوو  روامِ وفومٌّ أوحو حو
 .د1ز

 صاحب الواقعة 
الت حي ، والعناداا وا قدام، وعقارع  د، يكنى أبا عبد اهلل، به  عن اعبها  الذين كانوا عثا  الُح ين بن علّس بن الحو ن ز 

حيال العقيدا، الثائر والش يد العقدام، يعرف ب عير عك  وفاتح ا ، وكان عن أف   أه  زعانه عبادا ون كا وورعا لم الباه  والكفر، واا
و  تو   عن تلك العيون و  ي ك  عحد عن أه  بيته هعاًعا تعرا فعا فوق ا عن القهائء التس أقهع م أبو العباو وأبو جعفر العنصور 

 .د2زشرب عن عائ ا
ي عى علّس الخير وعلس اعهر وعلّس العابد، كنيته أبو معلّس بن الحو ن العثلج بن الحو ن العثنى بن الحو ن ال به،  أبوه 

شر بن عاعر بن عأعب الحو ن، وكان يقا  له ولزوجته زينبم الزوج الصال ، أّعهم أم عبد اهلل فاهع  بنه عاعر بن عبد اهلل بن ب
 .د3زاع ن  بن عالك بن جعفر بن كأب وهس أم أخيه عبد اهلل

قا  الفخر الرازيم ززعاه علس بن الح ن فس  جن العنصور الدوانيقس، وهو  عن الخع   الذين عاتوا فس  جن العنصور  
 . د4زالعبا س  ن  خعو وأربعين وعائ  لل جرادد

د، ويتكون عن يقء عرقدج  عن العراقد الخع   فس ق ال ال اشعي  على شعا  الذاهب عن الحّل  إلى القا م ابن الكاظم ز 
  .د5زهرف  يتو ه ا القبر الشريف وعليه شباك عن حديد وفوع ال رف  قب  خ رال اللون

، وأّع ا هند بنه أبس عبيدا بن عبد اهلل بن زعع  دزم زينب بنه عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب أّمه 
براهيم وعو ى عبي م وأّع م، وكانه زينب ترقص الُح ين وهو ص ير وأخاج وهو الح ن وتقو م  بن اع ود، وهس أخه عحّعد واا

 كم لك بالبطحاء من معد  بن زينٍب وهند  تعلم يا
 د6زمن خال صدق ماجد وجد

ولّعا قت  أبو جعفر أباها وأخاها وععوعت ا وبني م وزوج ا كانه تلبو الع وح، و  تجع  بين ج دها وبين ا شعارًا حتى لحقه  
باهلل عّز وجّ ، وكانه تندب م وتبكس حتى ي شى علي ا، و  تذكر أبا جعفر ب ول تحرجًا عن ذلك وكراه  عن تشفس نف  ا بعا يرثع ا، 

و م يا فاهر ال عواه واعرك، يا عالم ال يب والش ادا، الحاكم بين عبادج احكم بيننا وبين قوعنا بالحع وأنه خير و  تزيد على أن تق
 . د7زوكان الُح ين بن علّس ي عس ريه  بنه عبد اهلل بن عحّعد الحنفي  ب ّعس، ولم تكن أّعه، إنّعا كانه أم أخيه يحيى بن زيدالحاكعين، 

 

                                                           
(

1
ِة، ينظر: الحربي:  (  َبِويَّ يَرِة النَّ  .234 هــ(: ص1402دار مّكة، )معجم اْلَمَعالِِم اْلُجْغَراِفيَِّة ِفي السِّ

(
2

هـ(: 1415هـ(، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، )571ينظر: ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف )ت  ( 

 .1/357هـ(: 1344إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، القاهرة، )، 53/391
(

3
الرابع( سر السلسلة العلوية، تقديم وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة  أبو نصر البخاري: سهل بن عبد هللا بن داود )ت قينظر ترجمته:  ( 

هــ(، تهذيب األنساب ونهاية األعقاب، تحقيق: محمد كاظم 435، العبيدلي: محمد بن أبي جعفر )ت 15هــ(: ص 1381الحيدرية، النَّجف األشرف، )
هـ(، لباب األنساب واأللقاب 565ابن فندق: علي بن أبي القاسم البيهقي )ت ، 62هــ(: ص 1428المحمودي، مكتبة المرعشي النَّجفي، قم المقّدسة، )

(، هـ709)ت ، ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا 1/407هـ(: 1410)قم المقّدسة، واألعقاب، تحقيق: مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النَّجفي، 
الذهبي: محمد بن أحمد بن ، 122ص هـ(: 1418) قم المقّدسة،مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النَّجفي، األصيلي في أنساب الطالبيين، جمعه ورتبه: 

 م(:2003، )1هـ(، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، تحقيق: د. بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط/748عثمان بن َقاْيماز )ت 
3/932. 

(
4

، 2الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، تحقيق: مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النَّجفي، قم المقّدسة، ط/هـ(، 606د بن عمر )ت الفخر الرازي: محمّ  ( 

 .34هـ(: ص 1419)
(

5
 .13رقم  32ص  هــ(:1434الخفاجي: د. ثامر كاظم، المراقد والمشاهد السنية في الحلّة السيفية، مجمع البحوث اإلسالمية، مشهد المقّدسة، ) ( 

(
6

، األصيلي 285م(: ص 1979هـ(، مقاتل الطالبيين، المكتبة الوطنية، دار التربية، بغداد، )346ينظر: األصفهاني: أبو الفرج، علي بن الُحسين )ت ( 

 .123ص
(

7
قيق: د. بشار عّواد معروف، دار الغرب هـ(، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، تح748الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )ت  ( 

 .3/932 م(:2003، )1اإلسالمي، ط/
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 أخبار صاحب فخ
بأذريم ززوخرج فس  ن  ت ء و تين وعائ  الُح ين بن علّس بن حو ن بن حو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب قا  ال 

بالعدين ، ثّم أتى عّك  فلقيه عو ى بن عي ى بن عو ى، والعّباو بن عحّعد بن علس، وعحّعد بن  ليعان بن علّس، و ليعان بن أبس 
رأ ه إلى عو ى ال ادي أعير العرعنين، فنصب على الج ر بب داد، فصار علس بن عحّعد جعفر وهو على العو م فقت  بفّم، وبعج ب

 .د1زبن عبد اهلل بن حو ن إلى عصر فحع  عن ا فعاه بب داددد
 .د2زقا  ابن أبس حاتمم ززرو  عن أبيه، ورو  عنه إ عاعي  بن جعفر بن إبراهيم الجعفريددو  
م ززعن الحو ن بن هذي ، قا م قا  لس الُح ين صاحب فّمم اقترك لس أربع  آ ف درهم، فذهبه إلى اعصف انسوقا   

صديع لس ف عهانس ألفين وقا  لسم إذا كان هد فتعا  حتى أعهيك ألفين، فجئه فو عت عا تحه حصير كان يصّلس عليه، فلّعا كان 
تحه الحصير فلم أجدج، فقله لهم يا بن ر و  اهلل، عا فع  اعلفان؟ قا م  عن ال د أخذه اعلفين اعخريين ثّم جئه أهلب الذي و عته

  ت    عن عا، ف عده فقا م تبعنس رج  أصفر عن أه  العدين  فقلهم ألك حاج ؟ فقا م   ولكنس أحببه أن أص  جناحك ف عهيته 
، د3ز﴾َلن َتَناُلوْا اْلِبر  َحت ى تُنِفُقوْا ِمم ا ُتِحبُّونَ عّز وجّ م ﴿ إياها، أّعا أّنس أح بنس عا أجره على ذلك عنس لم أجد ل ا حبًا، وقا  اهلل 

وعن يحيى بن  ليعان، قا م اشتر  لُح ين بن علس صاحب فّم ثوبان فك ا أبا حعزا وكان يخدعه ثوبًا عن ا، وارتد  هو بثوب، ف تاج 
قا م فقله لهم أعشس ب ير ردال، فلم يز  بس حتى أعهيته، ثم   ائ  وهو ذاهب إلى الع جد ف  له، فقا م أعهه يا أبا حعزا ثوبك،

بدينارين وأتيته  عنهعشى ال ائ  ععس حتى إذا أتى عنزله نزع ردالج، وقا  ائتزر بردال أبس حعزا وارتد ب ذا، فتبعته فاشتريه الثوبين 
أو دعوته، فحين حلفه  عليهاعرأتس هالع إن رددت عا  ب عا، فقا م بكم اشتريت عا؟ قلهم بدينارين، ف ر   إلى ال ائ  يدعوج، فقله لهم

 تركه.
بن إبراهيم الوا هس قا م جال رج  إلى الُح ين بن علس صاحب فّم ف  له فلم يكن عندج شسل ف قعدج، وبعج  إ عاعي وعن  

 .د4زخذهاددإلى أه  دارج عن أراد أن ي    ثيابه فليخرج ا، ف خرجوا ثياب م لي  لوها فلعا اجتععه قا  للرج م 
وقا  أي ًام ززكنه أصحب الُح ين بن علّس صاحب فّم فقدم إلى ب داد فباع  يعه له بت ع  آ ف دينار، فخرجنا فنزلنا  

لنا على باب الخان، ف تى رج  ععه  ل  فقا  لهم عّر ال أم ي خذ عنس هذج ال ل ، فقا  لهم وعا أنه؟ قا م أنا أصنء  فب ه وع أ د 
ذا نز  هذج القري  رج  عن أه  العرولا أهديته إليه، قا م يا هأم خذ ال ّل  عنه، وعد إلينا لت خذ  ّلتك، قا م ثم أقب  الهعام الهيب فإ

ب  علينا رج  عليه ثياب رث  فقا م أعهونس ععا رزقكم اهلل، فقا  لس الُح ينم ادفء إليه ال ّل ، وقا  لهم خذ عا في ا ورد اجنال، ثم أق
ذا جال صاحب ال ّل  فادفء إليه عائ  دينار، فقله إبقال عنس عليهم جعله علس  وقا م إذ ا رد ال ائ  ال ّل  فادفء إليه خع ين دينارًا، واا

فداك، بعه عينًا لك لتق س دينًا عليك ف  لك  ائ  ف عهيته هعاعًا هو عقنء له، فلم ترك حتى أعره له بخع ين دينار، وجالك رج  
ارًا أو دينارين، ف عره له بعائ  دينار، فقا م يا ح ن إن لنا ربًا يعرف الح ناه، إذا جال ال ائ  فادفء له عائ  بهعام لعله يقدر فيه دين

ذا جال صاحب ال ّل  فادفء إليه عائتس دينار، والذي نف س بيدج إنس عخاف أن   يقب  عنس؛ عن الذهب والف   والتراب  دينار، واا
 .د5زعندي بعنزل  واحدادد

 . د6زد، صاحب فّم، عدنسددالهو سم ززالُح ين بن علّس بن الحو ن بن الحو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب زوقا   

                                                           
(

1
 .1/406م(: 1959تحقيق: د. محمد حميد هللا، دار المعارف، القاهرة، ) ، أنساب األشراف،هـ(279البالذري: أحمد بن يحيى بن جابر البالذري )ت ( 

(
2

 .251رقم  3/55م(: 1952ـ(، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )هـــ327ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد الرازي )ت  ( 
(

3
 .92آل عمران: من اآلية  ( 

(
4

 .285مقاتل الطالبيين ص  ( 
(

5
 .294مقاتل الطالبيين ص  ( 

(
6

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،  تحقيق : جواد القيومي األصفهاني، مؤسسة النشر اإلسالميالرجال، هـ( 460الطوسي: محمد بن الحسن )ت  ( 

 .56رقم  182هـ(: ص 1415)
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 .د1زوقا  أبو إ عاعي  هباهبام ززعّعن خرج بالعدين ، وهو صاحب فّم، و  بقّي  له، كعا قا  ال ّيد النّ اب  العرشد باهللدد 
وقا  ابن زهرا الحلبسم ززكان جوادًا عظيم القدر، لحقته ذل   عن الخليف  ال ادي، فخرج عليه، وكان يوعئذ أعير العدين  ثم  ار  

 . د2زإلى عّك  فبعج ال ادي إليه  ليعان بن عنصور، فقتله بفّمدد
لح ن بن الح ن بن أعير العرعنين وقا  ابن إدريوم ززو"فم" هس العو ء الذي قت  به الُح ين بن علس بن الح ن بن ا

 . د3زد، وهس عن عّك ، على رأو فر م، إذا أريد الحّ  ب مددز
وقا  الحعويم ززويوم فّم كان أبو عبد اهلل الُح ين بن علّس بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب ر س اهلل عنه، خرج يدعو إلى  

ويين بالخأف  بالعدين  وخرج إلى عّك  فلعا كان بفم لقيته جيوش بنس العّباو هههد وبايعه جعاع  عن العل169نف ه فس ذي القعدا  ن  ز
ههههد فبذلوا اععان له، فقا م اععان أريد، 169وعلي م العّباو بن عحّعد بن علّس بن عبد اهلل بن عباو وهيرج، فالتقوا يوم التروّي   ن  ز

ى ال ادي، وقتلوا جعاع  عن ع كرج وأه  بيته فبقس قتأهم ثأث  أيام حتى فيقا  إّن عباركًا التركس رشقه ب  م فعاه وحع  رأ ه إل
 .د4زأكلت م ال باع، ول ذا يقا  لم تكن عصيب  بعد كربأل أشد وأفجء عن فّمدد

 .د5زوقا  ابن الفوهسم ززذكرج أبو زيد ععر بن شّب  النعيري عن أعرال العدين  فس كتاب أعرال العدين دد 
د وكان ععه جعاع  عن أه  بيته عن مم الح ن وقا  أبس الفدالم ززوفس هذج ال ن  ظ ر الُح ين العذكور بعدين  الر و  ز 

وعبد اهلل بن إ حاع بن إبراهيم بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس هالب وعبد اهلل العذكور هو ابن عاتك ، واشتد أعر الح ين 
ل ادي على العدين  وهو ععر بن العزيز بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن ععر بن الخهاب قتا  فان زم العذكور وجر  بينه وبين عاع  ا

ععر العذكور وبايء الناو الح ين العذكور على كتاب اهلل و ن  نبيه للعرت ى عن آ  عحعد، وأقام الُح ين هو وأصحابه بالعدين  
عن ذي القعدا ووص  الُح ين ِإلى عّك  ولحع به جعاع  عن عبيد عّك ، وكان يتج زون أحد عشر يوعًا ثم خرجوا يوم ال به ل ه بقين 

قد ح  تلك ال ن  جعاع  عن بنس العباو وشيعت م فعن م  ليعان بن أبس جعفر العنصور وعحعد بن  ليعان بن علس والعباو بن 
ن العذكور يوم التروي  فان زم أصحاب الُح ين وقت  عحعد بن علس وان م ِإلي م عن ح  عن شيعت م وعوالي م وقوادهم واقتتلوا عء الُح ي

الُح ين واحتز رأ ه وأح ر قدام العذكورين عن بنس العباو وجعء ععه عن رروو أصحابه ورروو أه  العدين  عا يزيد على عائ  
بعو ء يقا  له وج وهو عن  رأو وفي ا أي ًا رأو  ليعان بن عبد اهلل بن الح ن بن الح ن واختله العن زعون بالبالحاج وكان عقتل م

 عك  ِإلى ج   الهائف  ووج هو الذي ذكرج النعيري فس شعرج فس قت  العذكورين بوج يقو  بع  مم
 واروج لهههههههيو لهههههههههههههههه كههههههههفن  وعلى ابن عاتك  الذي  
  .د6ز فس هير عنزل  الوهندد  تهههههههركهههههوا بهههههههههوج هههههههدوا  

 .د7ز وقا  ابن داوود الحليسم ززالُح ين بن علّس بن الحو ن بن الحو ن صاحب فّمدد
وقا  ابن الهقهقسم ززأّعه زينب بنه عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن، وأّع عا هند بنه أبس عبيدا بن عبد اهلل بن زعع ، خرج  

 .د8زليه  ليعان بن العنصور، فقتله بفّم، وكان جوادًا عظيم القدرالُح ين على عو ى ال ادي بالعدين ، ثّم  ار إلى عّك  فبعج عو ى إ

                                                           
(

1
 .310هـ(: ص1388هـ( منتقلة الطالبية، تحقيق: محمد مهدي الخرسان، المطبعة الحيدرية، النجف األشرف، )5ابن طباطبا: إبراهيم بن ناصر الحسني )ق  ( 

(
2

اية االختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة عن الغبار، المطبعة الحيدرية، النَّجف غهــ(، 585)ت حمزة بن علي بن زهرة : ابن زهرة الحلبي ( 

 .53م(: ص1962األشرف، )
(

3
 .537هـ(: ص1410،)2هــ(، السرائر، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط/ 598ابن إدريس الحلِّي: محمد بن أحمد )ت  ( 

(
4

 .4/327معجم البلدان  الحموي: ( 
(

5
مؤسسة الطباعة هـ(، مجمع اآلداب في معجم األلقاب، تحقيق: محمد الكاظم،  723ابن الفوطي الشيباني: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد )ت  ( 

 .4883رقم  5/178هــ(:  1416) ،والنشر، إيران
(

6
 .2/11هــ(، المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، )د. ت(: 732أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل أبي الفدا )ت  ( 

(
7

 .490رقم  81ص  م(: 1972هـ(، الرجال، المطبعة الحيدرية، النَّجف األشرف، ) 740ابن داود: الحسن بن داود الحلِّي )ت ( 
(

8
 .123األصيلي ص  ( 
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وقا  ابن عنب م ززوعن ولد علس العابد بن الحو ن العثلجم الُح ين بن علّس، وهو الش يد صاحب فّم، خرج وععه جعاع  عن  
د بن  ليعان بن العنصور، فقتأهم العلويين زعن ال ادي عو ى بن الع دي بن العنصور بعّك ، وجال عو ى بن عي ى بن علس وعحعّ 

بفّم يوم التروي   ن  ت ء و تين وعائ ، وقي م  ن   بعين وحعأ إلى ال ادي ف نكر ال ادي فعل عا وأع اهعا حكم ال يف في م دون 
 .د1زرأيهدد

ا م عو ء د، والفّمم وقا  التفرشسم ززالُح ين بن علّس بن الحو ن بن الحو ن، صاحب فّم، عن أصحاب الصادع ز 
 .د2زبعّك دد

وقا  القعسم ززخرج فس أيام عو ى ال ادي بن الع دي بن أبس جعفر العنصور عء جعاع  كثيرا عن العلويين بالعدين  فس ذي  
 .د3زهههد وصلى بالناو الصب  ولم يتخل ف عنه أحد عن الهالبييندد169القعدا  ن  ز

د، صاحب فّم، عدنس، عن ن بن الح ن بن علس بن أبس هالٍب زوقا  الخوئسم ززالُح ين بن علس بن الح ن بن الح  
 .د4زد، رجا  الشيمددأصحاب الصادع ز

 المبحث الثاني
 سبب خروجه وحدوث واقعة َفّخ:

هههد 170-147دم أن  عو ى ال ادي زكان  بب خروج الُح ين بن علّس بن الحو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب ز 
يعرف بعبد العزيز بن عبداهلل، فحع  على  رضبن عي ى بن علّس فا تخلف علي ا رجًأ عن ولد ععر بن الخّهاب  وّلى العدين  إ حاع

الهالبيين، وأ ال إلي م، وأفره فس التحاع  علي م، وهالب م بالعرك كّ  يوم، وكانوا يعر ون فس العقصورا، وأخذ كّ  واحد عن م بكفال  
د، وعلى أن يهاع اهلل و  يعصى، زقرينه ون يبه... ودعى الناو بالعدين  إلى بيعته، وقا م أبايعكم على كتاب اهلل وُ ّن  ر و  اهلل 

د، والعد  فس الرعي ، والق م بال وي ، وعلى أن د، وعلى أن نعع  فيكم بكتاب اهلل وُ ّن  نبّيه زوأدعوكم إلى الر ا عن آ  ُعحّعد ز
 . د5زتقيعوا ععنا وتجاهدوا عدونا فان نحن وفينا لكم وفيتم لنا، وان نحن لم نف لكم فأ بيع  لنا عليكم

قا  اليعقوبسم ززعزم الشيع  وهيرهم إلى الُح ين بن علس بن الح ن بن الح ن بن علس، وكان له عذهب جعي  وكعا  وعجد،  
نيس وأه  بيتس   نجد ناصرين  وقالوا لهم أنه رج  أه  بيتك، وقد تر  عا أنه وأهلك وشيعتك فيه عن الخوف والعكروج، فقا م واا

ح ر العو م، فقا  ل مم إن  الشعار بيننا أن ينادي رج م عن رأ  الجع  اعحعر، فعا وافاج إ  أق  فننتصر، فبايعه خلع كثير عّعن 
هجري  بعد انق ال العو م، فلقيه  ليعان بن أبس جعفر، والعباو بن عحعد بن علس، وعو ى  169عن خع عائ ، وكان ذلك فس  ن  

 .د6زُح ين بن علس، وجعاع  عن أهلهددبن عي ى بفم، فان زم وعن كان ععه، وافترقوا، وقت  ال
وقا  الهبريم ززقا  علّس وحّدثنس ال ري أبو بشر وهو حليف بنس زهرا، قا م صّليه ال داا فس اليوم الذي خرج فيه الُح ين  

 دل ا د فجلو وعليه قعيص وععاع  بي ال قد بن علّس بن الحو ن صاحب فوّم، فصلى بنا ُح ين وصعد العنبر عنبر ر و  اهلل ز
عن بين يديه وعن خلفه و يفه ع لو  قد و عه بين رجليه، إذ أقب  خالد البربري فس أصحابه فلّعا أراد أن يدخ  الع جد بدرج يحيى بن 
نس عنظر إليه فبدرج يحيى بن عبد اهلل ف ربه على وج ه، ف صاب عينيه وأنفه فقهء البي   والقلن وا  عبد اهلل فشّد عليه البربري واا

                                                           
(

1
هــ(، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، تصحيح: محمد حسن آل الطالقاني، المطبعة الحيدرية، النَّجف  828ابن عنبة: أحمد بن علي الُحسيني )ت  ( 

 .223هــ(: ص 1380األشرف، )
(

2
قم  ( إلحياء التراث،(، نقد الرجال، تحقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، مؤسسة آل البيت )11التفرشي: مصطفى بن الحسين الُحسيني )ت ق  ( 

 .2/105هــ(: 1418المقّدسة، )
(

3
 .2/418هـ(، الكنى واأللقاب، مطبعة الصدر، طهران، )د. ت(: 1359القمي: عباس محمد )ت ( 

  .3524رقم  7/44هـــ(: 1413، )5هـ(، معجم رجال الحديث، مطبعة النعمان، النَّجف األشرف، ط/1413الخوئي: أبو القاسم الموسوي )ت ( 4)

(
5

 .298مقاتل الطالبيين ينظر:  ( 
(

6
هـــ(، تاريخ األمم والملوك، تحقيق: مراجعة وتصحيح وضبط : نخبة من العلماء األجالء، مؤسسة األعلمي، بيروت،  310الطبري: محمد بن جرير )ت  ( 

 .6/420)د. ت(: 
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ره إلى قحفه هائرا عن عو عه، وحع  على أصحابه فان زعوا ثم رجء إلى الُح ين فقام بين يديه و يفه ع لو  يقهر دعا، حتى نظ
فتكّلم ُح ين فحعد اهلل وأثنى عليه وخهب الناو فقا  فس آخر كأعهم يا أّي ا الناو أنا ابن ر و  اهلل فس حرم ر و  اهلل وفى ع جد 

د، فإن لم أف لكم بذلك فأ بيع  لس فس أعناقكم، قا م وكان أه  اهلل أدعوكم إلى كتاب اهلل و ّن  نبّيه زر و  اهلل وعلى عنبر نبّس 
الزيارا فس عاع م ذلك كثيرًا فكانوا قد علرا الع جد فإذا رج  قد ن ك ح ن الوجه هوي  القاع  عليه ردال ععشع أخذ بيد ابن له شاب 

ى إلى العنبر فدنا عن ح ين، وقا م يا ابن ر و  اهلل خرجه عن بلد بعيد وابنس هذا ععس وأنا جعي  جلد فتخهى رقاب الناو حتى انت 
د وعا يخهر ببالس هذا اععر الذي حدج عنك، وقد  ععه عا قله فعندك وفال بعا جعله على أريد حّ  بيه اهلل وزيارا قبر نبّيه ز

م قا   بنهم ادن فبايء قا  فرأيه واهلل ررو  عا فس الرروو بعنى وذلك أن نف ك، قا م نعم، قا م اب ه يدك ف بايعك، قا م فبايعه ث
حججه فس ذلك العام، قا  وحّدثنس جعاع  عن أه  العدين  أن  عبارًكا التركس أر   إلى ُح ين ابن علّس واهلل  ن أ قه عن ال عال 

بشوك  أو أقهء عن رأ ك شعرا، ولكن  بد عن اععذار فتخهفنس الهير أو ت و  بس الري  فس عكان  حيع أي ر على عن أن أشوكك 
 فيبتنس فانس عن زم عنك ف عهاج بذلك ع د اهلل وعيثاقه، قا  فوّجه إليه الُح ين أو خرج إليه فس نفر ي ير، فلّعا دنوا عن ع كرج صاحوا

اهلى، قا م حّدثنا اعصععس، قا م قا  وكبروا فان زم وان زم أصحابه حتى لحع بعو ى بن عي ى، وذكر أحعد بن ععاوي  بن بكر الب
د، عحّعد ابن  ليعان ليل  فّم لععرو بن أبى ععرو العدنس وكان يرعى بين يديه بين ال دفينم ارم قا    واهلل   أرعس ولد ر و  اهلل ز

فرعى فعا عاه إّ  بالبرص، إّنس إّنعا صحبتك عرعس بين يديك بين ال دفين ولم أصحبك عرعس الع لعين، قا  فقا  العخزوعسم ارم 
قا  ولّعا قت  الح ين بن علس وجال برأ ه يقهين بن عو ى فو ء بين يدي ال ادي، قا م ك نكم واهلل جئتم برأو هاهوه عن 

 الهواهيه، إن أق  عا أجزيكم به أن أحرعكم جوائزكم قا  فحرع م ولم يعه م شيئا وقا  عو ى ال ادي لّعا قت  الُح ين عتعثًأم
 إنا إِا ما فئة نلقاها  فد أنصف القارة من راماها 

 د1ز نرد أوالها على أخراها((
ِوّي زيوم الثاعن عن   وقا  الع عوديم ززوظ ر فس أيام عو ى ال ادي وهو العقتو  بفّم، وذلك على  ت  أعيا  عن عّك ، يوم التر 

 ليعان بن أبس جعفر، وعحّعد بن  ليعان بن علس، وعو ى ذي الحّج د وكان على الجيش الذي حاربه جعاع  عن بنس هاشمم عن م 
ابن عي ى، والعباو بن عحّعد بن علس، فس أربع  آ ف ف رو، فقت  الح ين وأكثر عون  كان ععه، وأقاعوا ثأث  أيام لم يواروا حتى 

فس هذا اليوم و ربه رقبته بعك  صبرًا،  أكلت م ال باع والهير، وكان ععه  ليعان بن عبد الّله بن الحو ن بن الحو ن بن علّس، ف ِ رو 
وقت  ععه عبد الّله بن إ حاع بن إبراهيم ابن الحو ن بن الحو ن بن علّس، وأ ر الحو ن ابن عحعد بن عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن بن 

عوٍك، علّس و رب عنقه صبرًا، وأخذا لعبد الّله ابن الحو ن بن عليذ وللُح ين ابن عليذ اععان، فحب ا عن د جعفر بن يحس بن خالد بن بور 
وقتأ بعد ذلك، ف خه ال ادي على عو ى بن عي ى لقت  الُح ين بن علّس بن الحو ن بن الحو ن وترك العوِصيِر به إليه ليحكم فيه بعا 

روهم، وقا م أتيتعونس ع تبش رين ك نكم أتيتعونس برأو ير  وقبك أعوا  عو ى، وأظ ر الذين أتوا بالرأو ا  تبشار، فبكى ال ادي وزوجو
 د2ز((د، أ  إن  أق  جزائكم عندي أ  أثيبكم شيئاً رجٍ  عن الترك أو الديلم، أن ه رج  عن ِعت روِا ر و  اهلّل ز

وقا  ابن الجوزيم ززخرج الُح ين بن علس بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس هالب ر س اهلل عن م، و بب ذلكم أن  
على العدين ، فل ّعا ا تخلف ال ادي وفد إليه وا تخلف على العدين  ععر بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد اهلل إ حاع بن عي ى كان 

بن ععر بن الخهاب، فخرج الح ين بالعدين ، وصعد العنبر وعليه قعيص أبيك وععاع  بي ال، فخهب وقا م أي ا الناو أنا ابن 
د أدعوكم إلى كتاب اهلل و ّن  نبّيه، فإن لم أف لكم فأ بيع  لس فس أعناقكم،   اهلل زد فس حرم اهلل وفس ع جد ر و ر و  اهلل ز

                                                           
(

1
 .6/420الطبري: تاريخ األمم والملوك،  ( 

(
2

. العمري: 3/327هــ(:  1404، )2روج الذهب ومعادن الجوهر، منشورات دار الهجرة، قم المقدسة، ط/هــ(، م 346المسعودي: علي بن الحسين )ت  ( 

 1409هــ(، المجدي في أنساب الطالبين، تحقيق: د. أحمد المهدوي الدامغاني، مكتبة المرعشي النَّجفي، قم المقّدسة، ) 709علي بن محمد العلوي )ت 
 .292هــ(: ص 
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وجره الحرب بينه وبين الو ا، ثم خرج إلى عّك ، فبعج ال ادي عحعد بن  ليعان للحرب، فقت  الُح ين وأصحابه، وجسل برأ ه إلى 
واهلل لئن أ قه عن ال عال أحّب إلّس عن أن أشوكك بشوك ، و  بد عن  ال ادي، وكان عبارك التركس قد كرج حرب الُح ين، وبعج إليهم

ا عذار، فخرج إليه فس نفر ي ير فان زم، ف  ب عليه ال ادي، وأعر بقبك أعواله وتصييرج فس  ا   الدواب، فلم يز  كذلك حتى 
 .د1زعاه ال اديدد

وقا  ابن اعثيرم ززظ ر بالعدين ، وهو العقتو  بفّم عند عّك ، وكان  بب ذلك أّن ال ادي ا تعع  على العدين  ععر بن عبد  
العزيز بن عبد اهلل بن ععر بن الخّهاب، فلّعا ولي ا أخذ أبا الزفه الحو ن بن عحّعد بن عبد اهلل بن الحو ن، وع لم بن جندب، الشاعر 

 أم، عولى آ  ععر، على شراب ل م، ف عر ب م، ف ربوا جعيعًا وجع  فس أعناق م حبا ، وهيف ب م فس العدين ، ال ذلس، وععر بن 
فجال الُح ين بن علّس إلى الععري وقا  لهم قد  ربت م ولم يكن لك أن ت رب م عّن أه  العراع   يرون به ب  ًا فلم تهوف ب م؟ 

 ف عر ب م فردوا وحب  م.
ثّم إّن الُح ين بن علّس، ويحيى بن عبد اهلل بن الحو ن، كفأ الحو ن بن عحّعد، ف خرجه الععري عن الحبو، وكان قد  عن  

بعك آ  أبس هالب بع ًا وكانوا يعر ون، ف اب الحو ن بن عحّعد عن العرك يوعين، ف ح ر الُح ين بن علّس ويحيى بن عبد اهلل، 
له يحيى أّنه   ينام حتى ي تيه به، أو يّدع عليه باب دارج، حتى يعلم أّنه جالج به. فلّعا خرجا قا  له و  ل عا عنه، وأهلظ ل م فحلف 

الُح ينم  بحان اهلل! عا دعاك إلى هذا ؟ وعن أين تجد ح نًا ؟ حلفه له بشسل   تقدر عليه. فقا م واهلل   عنه حتى أ رب عليه 
 هذا ينقك عا كان بيننا وبين أصحابنا فس العيعاد.باب دارج بال يف. فقا  له الُح ينم إّن 

وكانوا قد تواعدوا على أّ  يظ روا بعنى وبعّك  فس الو م، فقا  يحيىم قد كان ذلك؛ فانهلقا وععأ فس ذلك فس ليلت م، وخرجوا  
ب ، فلّعا صّلى الُح ين الصب  آخر اللي ، وجال يحيى حتى  رب على الععري باب دارج، فلم يجدج، وجالوا فاقتحعوا الع جد وقه الص

 أتاج الناو، فبايعوج على كتاب اهلل وُ ّن  نبّيه للعرت ى عن آ  ُعحّعد؛ وجال خالد البريدي فس عائتين عن الجند، وجال الععري، ووزير
دريو ابنا عب د اهلل بن الح ن، ف ربه بن إ حاع اعزرع، وعحّعد بن واقد الشروي، وعع م ناو كثير، فدنا خالد عن م، فقام إليه يحيى واا

يحيى على أنفه فقهعه، ودار له إدريو عن خلفه، ف ربه فصرعه، ثّم قتأج، فان زم أصحابه ودخ  الععري فس الع ودا، فحع  علي م 
ع أصحاب الُح ين، ف زع م عن الع جد، وانت بوا بيه العا ، وكان فيه ب ع  عشر ألف دينار، وقي   بعون ألفًا وتفّرع الناو وأهل

  أه  العدين  أبواب م.
لّعا كان ال د اجتعء علي م شيع  بنس العباو فقاتلوهم، وفشه الجراحاه فس الفريقين، واقتتلوا إلى الظ ر، ثم افترقوا؛ ثم إّن  

رقوا ورجء عباركًا التركس أتى شيع  بنس العّباو عن ال د، وكان قدم حاجًا فقات  عع م، فاقتتلوا أشد قتا  إلى عنتصف الن ار، ثم تف
أصحاب الُح ين إلى الع جد، وواعد عبارك الناو الرواح إلى القتا ؛ فلعا هفلوا عنه ركب رواحله وانهلع، وراح الناو فلم يجدوج، 

 فقاتلوا شيئًا عن قتا  إلى الع رب، ثم تفرقوا.
ر أي ر علس  عن أن تشوكك شوك ، أو وقي  إن  عباركًا أر   إلى الُح ين يقو  لهم واهلل عن أ قه عن ال عال فتخهفنس الهي 

أقهء عن رأ ك شعرا، ولّكن   بد عن اععذار، فتبيتنس، فإلس عن زم عنك، فوجه إليه الحو ن، وخرج إليه فس نفر، فلّعا دنوا عن ع كرج 
 صاحوا وكبروا فان زم هو وأصحابه.

ر يوعًا ثم خرجوا ل ه بقين عن ذي القعدا، فلّعا خرجوا وأقام الُح ين وأصحابه أياعًا يتج زون، فكان عقاع م بالعدين  أحد عش 
 عاد الناو إلى الع جد، فوجدوا فيه العظام التس كانوا ي كلون وآثارهم، فدعوا علي م.

                                                           
(

1
المنتظم في تاريخ األمم والملوك، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر هـ(،  597د الرحمن بن علي بن محمد )تابن الجوزي: عب ( 

 .8/310هــ(: 1412عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )
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ولّعا فارع العدين  قا م يا أه  العدين !   خلف اهلل عليكم بخير، فقالوام ب  أنه   خلف اهلل عليك و  رّدك علينا! وكان  
 يحّدثون فس الع جد، ف  له أه  العدين . أصحابه
ولّعا أتى الُح ين عّك  أعر فنوديم أيعا عبد أتانا ف و حّر، ف تاج العبيد، فانت ى الخبر إلى ال ادي، وكان قد حّ  تلك ال ن   

 ى واا عاعي  ابنا رجا  عن أه  بيته، عن مم  ليعان بن العنصور، وعحّعد بن  ليعان بن علس، والعّباو بن عحّعد بن علس، وعو 
عي ى ابن عو ى، فكتب ال ادي إلى عحّعد بن  ليعان بتوليته على الحرب، وكان قد  ار بجعاع  و أح عن البصرا لخوف الهريع، 
فاجتععوا بذي هو ، وكانوا قد احرعوا بععرا، فلّعا قدعوا عّك  هاقوا و عوا وحلوا عن الععرا، وع كروا بذي هو ، وأن م إليه عن حّ  

شيعت م وعوالي م وقوادهم، ثم إن م اقتتلوا يوم التروّي ، فان زم أصحاب الُح ين، وقت  عن م، وجرح، وانصرف عحّعد بن  ليعان وعن  عن
ععه إلى عّك ، و  يعلعون عا حا  الُح ين، فلعا بل وا ذا هو  لحق م رج  عن أه  خرا ان يقو م البشر  البشر ، هذا رأو الح ين! 

ه  رب  هولى، وعلى قفاج  رب  أخر ، وكانوا قد نادوا اععان، فجال الحو ن بن عحّعد بن عبد اهلل، أبو الزفه، فوقف ف خرجه، وبجب ت
خلف عحّعد بن  ليعان، والعباو بن عحّعد، ف خذج عو ى بن عي ى، وعبد اهلل بن العباو بن عحّعد، فقتأج، ف  ب عحّعد بن  ليعان 

فكانه عائ  رأو ونيفًا وفي ا رأو الحو ن بن عحّعد بن عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن بن علّس،  ه بًا شديدًا وأخذ رروو القتلى،
 .د1زوأخذه أخه الُح ين، فتركه عند زينب بنه  ليعاندد

وقا  الذهبسم ززوحكس علّس بن عحّعد بن  ليعان النوفلس قا م حّدثنس يو ف عولى آ  ح ن قا م كنه عء الُح ين بن علس  
  لعا قدم على الع دي ف جازج ب ربعين ألف دينار ففرق ا فس الناو بب داد والكوف  فواهلل عا خرج عن الكوف  إ   وعليه فرو وعا العقتو 

تحته قعيص وكان ي تقرك فس الهريع عن عوالي م عا يعون م، وقا  النوفلسم وحّدثنس أبو بشر قا م صليه ال داا فس يوم خروج 
ين  فصلى بنا وصعد العنبر وعليه قعيص أبيك وععاع  بي ال قد  د ل ا عن بين يديه و يفه ع لو  قداعه الُح ين صاحب فّم بالعد

إذ أقب  خالد البربري وأصحابه فبدرج يحيى بن عبد اهلل فشّد عليه خالد ف ربه يحيى فقتله فان زم أصحابه ثم رجء يحيى فقام بين يدي 
د وعلى عنبر ر و  اهلل يدعوكم إلى كتاب اهلل وُ ّن  خهبتهم أّي ا الناو أنا ابن ر و  اهلل زالُح ين و يفه يقهر دعا فقا  الُح ين فس 

ر و  اهلل فإن لم أف بذلك فأ بيع  لس فس أعناقكم، ويقا م إّن يقهين بن عو ى لّعا قدم برأو الُح ين فو عه بين يدي ال ادي قا م 
 .د2زأن أحرعكم جوائزكم فلم يعه م شيئادد ك ّنكم واهلل جئتم برأي هاهوه إن أق  عا أجزيكم

وقا  الصفديم ززصاحب فّم العلوي الُح ين بن علّس بن حو ن بن حو ن بن علّس ابن أبس هالٍب زر س اهلل عنهد، صاحب  
اد فرعى فّم، كان والدج كثير العبادا فنش  الُح ين أح ن نشٍل له ف ٌ  فس نف ه وصأٌح و خاٌل وشجاعٌ ، قدم على الع دي بب د

 حرعته وحفظ قرابته ووهبه عشرين ألف دينار ففرق ا بب داد والكوف  على قرائبه وعواليه، وعا عاد إلى العدين  إّ  بقرك، وعا ك وته إ ّ 
زاٌر كان لفراشه حتى ولس ال ادي ف عر على العدين  رجًأ عن ولد ععر بن الخهاب ف  ال إلى الهالبيين، وا ت ذ نه ُجبٌ  كانه عليه واا

بع  م فس الخروج إلى عو ء فلم ي ذن له، حتى كفله الح ين فلّعا ع ى اعج  هالبه به ف  له النظرا ف بى وهلظ عليه ف عر بحب ه 
حتى حلف له لي تين به عن ال د فخلى  بيله، فجعء أهله وأعلع م أنه قد عزم على الخروج فبايعوج على ذلك، فخرج يوم ال به عاشر 

و تين وعائ ، وكان  خيًا   يكبر عليه عا ي  له وكان يقو م زإّنس عخاف أن   أرجر على عا أعهس؛ عّنس    ذي القعدا  ن  ت ء
أكرج نف س عليهد، وكان عحببًا كثير التصديع أباع عواريثه كل ا وأنفق ا، فلّعا  عء بحاله الععري هرب وانفرد بالعدين ، وخهب الناو 

بوا له، وتّوجه إلى عّك  فتلقته الجيوش بفّم وفي ام  ليعان بن أبس جعفر وكان أعير العو م، وعو ى بن وبايعه أكثر حاّج العجم وا تجا
عي ى على الع كر، وجر  القتا  بين م والتحم، فتفّرع عنه أصحابه وبقس فس نفٍر قلي  فقت  الح ين وععه رجأن عن أه  بيتهم 

ن إ حاع، وكان عقّدم الع كر يقا  لهم يقهين؛ فلّعا قت  الُح ين قهء رأ ه وحعله  ليعان بن عبد اهلل بن ح ن بن ح ن، وعبد اهلل ب
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 إلى ال ادي ورعاج بين يديه عتبجحًا؛ فقا  ال اديم أرفع فليو برأو جالوه و  هالوه، وقاله فاهع  بنه علّس عخي ا الُح ينم واهلل  
تعتاد قبرج وتلزم زيارته وفس عنق ا عصحف فتبكيه حتى ععيه، وت خر  أ    عنك الركبان أبدًا، فخرجه ععه حتى ش ده قتله، وكانه

 قوم بايعوج، فلّعا فقدهم وقه الععرك  أنش  يقو م 
ني ألهوى الخير سرًا وجهرًة   وا 
 ويعجبنذي المرء الكريذم نجاده 
ن يرى   يعين على األمر الجميل وا 

 

 وأعرف معروفذًا وأنذكر مذنكرا 
 شمرا ومن حين أدعوه إلى الخير

 فواحش ال يذصبر عليهذا وغيرا
 

 .د1زوقت  يوم التروّي   ن  ت ء و تين وعائ دد 
وقا  ابن ت ري برديم ززفس  ن  ت ء و تين وعائ  قت  الُح ين بن علّس بن الحو ن ابن الحو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس  

هذج ال ن  بالعدين ، وآخر اععر أن  الُح ين هذا قت  وقت  ععه هالٍب، صاحب فّم الذي كان خرج قب  هذج العّرا، ثّم ظ ر ثانيًا فس 
 .د2زأصحابه، وكانه عّدا الرروو التس حعله إلى الخليف  عائ  رأودد

 المبحث الثالث
 شهادة الُحسين بن علّي رضي اهلل عنه

نا إليه راجعون، قا  اجعام عو ى بن جعفر ز  ع ى واهلل ع لًعا صالًحا صّواعا د لعا رأ  رأو الُح ينم ززنعم إنا هلل واا
 . د3زقّواًعا آعرًا بالععروف ناهًيا عن العنكر، عا كان فس أه  بيته عثله، فلم يجيبوج بشسلدد

 .د4ز((د أّنه قا م ززلم يكن لنا بعد الّهف عصرع أعظم عن فمّ وعن اجعام ُعحّعد الجواد بن علّس الر ا ز 
إلى عو ء فّم فصّلى ب صحابه صأا  دزقا  أبو الفرج اعصف انسم ززباج ناد عن زيد بن علس، قا م انت ى ر و  اهلل  

الجنازا ثم قا م يقت  ها هنا رج  عن أه  بيتس فس عصاب  عن العرعنين، ينز  ل م ب كفان وحنوه عن الجن ، ت بع أرواح م أج ادهم 
 إلى الجّن .
بفّم فنز  فصلى ركع ، فلعا صلى الثاني  بكى وهو فس الصأا،  دزد، قا م عّر النبّس د بن علس زوعن أبس جعفر عحعّ  

يبكس بكوا، فلّعا انصرف قا م عا يبكيكم؟ قالوام لّعا رأيناك تبكس بكينا يا ر و  اهلل، قا م نز  علس  جبري   دزفلّعا رأ  الناو الن بّس 
 لّعا صليه الركع  اعولى فقا م يا ُعحّعد إن رجًأ عن ولدك يقت  فس هذا العكان، وأجر الش يد ععه أجر ش يدين.

عن العدين  إلى عّك ، فلّعا ارتحلنا عن بهن عّر، قا  لسم يا ن ر إذا  وعن الن ر بن قرواش، قا م أكريه جعفر بن ُعحّعد 
انت يه إلى فّم ف علعنس، قلهم أول ه تعرفه؟ قا م بلى! ولكن أخشى أن ت لبنس عينس، فلعا انت ينا إلى فّم دنوه عن العحع ، فإذا هو 

ّ  عحعلس، فحللته ثّم قا م ص  القهار، فوصلته ثّم تنحيه نائم فتنحنحه فلم ينتبه، فحركه العحع  فجلو، فقلهم فقد بل ه، فقا ، ح
به عن الجادا؛ ف نخه بعيرج فقا م ناولنس اجداوا والركوا، فتو   وصّلى ثّم ركب فقله لهم جعله فداك، رأيتك قد صنعه شيئًا أف و عن 

 أج ادهم إلى الجّن .عنا ك الحّ ؟ قا م  ، ولّكن يقت  ها هنا رج  عن أه  بيتس فس عصاب  ت بع أرواح م 
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وعن عو ى بن عبد اهلل بن الحو ن، قا م حججه عء أبس فلّعا انت ينا إلى فّم أنام عحّعد بن عبد اهلل بعيرج فقا  لس أبسم ق   
عليه  له يثير بعيرج، فقله له، ف ثارج ثم قله عبسم يا أبه لم كرهه له هذا؟ قا م إن ه يقت  فس هذا العو ء رج  عن أه  بيتس يتعاو 

 .د1زالحاّج، فن فه أن يكون هودد
وقا  أي ًا ززخرج الُح ين بن علّس قاصدًا إلى عك  وععه عن تبعه عن أهله وعواليه وأصحابه وهم زهال ثأثعائ ، وا تخلف  

ععان والعفو والصل  على العدين  دنيار الخزاعس، فلّعا قربوا عن عّك  فصاروا بفّم وبلدح تلقت م الجيوش، فعرك العّباو على الُح ين ا
 ف بى ذلك أشد اجبال.

لّعا كانه بيع  الُح ين صاحب فّم قا م أبايعكم على كتاب اهلل، وُ ّن  ر و  اهلل، وعلى أن يهاع اهلل و  يعصى، وأدعوكم إلى  
 ، وعلى أن تقيعوا ععنا، ، والعد  فس الرعي ، والق م بال ويدزالر ا عن آ  عحعد، وعلى أن نعع  فيكم بكتاب اهلل وُ ّن  نبّيه 

ن نحن لم نف لكم فأ بيع  لنا عليكم.  وتجاهدوا عدونا، فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا، واا
قا  الحو ن بن عحّعد فس حديثهم فحّدثنس كثير بن إ حاع بن إبراهيم، قا م  ععه الح ن ليل  جعع  ونحن ببهن عّر، ولقينا  

 بعين فار ًا، والُح ين راكب على حعار إدريو بن عبد اهلل وهو يقو م يا أه  العراع، إن  عبيد بن يقهين، وعف   الوصيف وهعا فس 
خصلتين إحداهعا الجّن  لشريفتان، واهلل لو لم يكن ععس هيري لحاكعتكم إلى اهلل عّز وجّ  حتى ألحع ب لفس، ولقيته الجيوش بفّم، 

د ابنا  ليعان، وعبارك التركس، وعنارا، والحو ن الحاجب، والُح ين بن وقادهام العباو بن عحّعد، وعو ى بن عي ى، وجعفر وعحعّ 
يقهين، فالتقوا فس يوم الترّوي  وقه صأا الصب ، ف عر عو ى بن عي ى بالتعبئ ، فصار عحّعد بن  ليعان فس العيعن ؛ وعو ى فس 

 العي را، و ليعان بن أبس جعفر، والعباو بن عحّعد فس القلب.
أهم عو ى فحعلوا عليه فا تهرد ل م شيئًا حتى انحدروا فس الوادي، وحع  علي م عحّعد بن  ليعان عن خلف م، فكان أّو  عن بد 

فهحن م هحن  واحدا حتى قت  أكثر أصحاب الُح ين وجعله الع ودا تصي  للُح ينم يا ُح ين، لك اععان فيقو م عا أريد اععان، 
 بد اهلل بن الحو ن، وعبد اهلل بن إ حاع ابن إبراهيم بن الحو ن.ويحع  علي م حتى قت ، وقت  ععه  ليعان بن ع

قالوام جال الجند بالرروو إلى عو ى، والعباو، وعندهم جعاع  عن ولد الحو ن والُح ين، فلم يتكّلم أحد عن م بشسل إّ  عو ى  
نا إليه راجعون، ع ى واهلل ع لعًا صالحًا صواعًا قواعًا آعرًا بالععروف، ناهيًا  بن جعفر فقا  لهم هذا رأو الُح ين، قا م نعم إنا هلل واا

 .د2زعن العنكر، عا كان فس أه  بيته عثله، فلم يجيبوج بشسلدد
قا  الكلينسم ززعن عبد اهلل بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قا م حّدثنا عبد اهلل بن العف   عولى عبد اهلل بن جعفر بن أبس و  

 هالٍب قا م لّعا خرج الُح ين بن علس العقتو  بفّم، واحتو  على العدين ، دعا عو ى بن جعفر إلى البيع ، ف تاج فقا  لهم يا أبن عّم  
ابن عّعك عّعك أبا عبد اهلل فيخرج عنس عا   أريد كعا خرج عن أبس عبد اهلل عا لم يكن يريد، فقا  له الُح ينم إّنعا تكلفنس عا كّلف 

ن كرهته لم أحعلك عليه واهلل الع تعان، ثم ودعه، فقا  له أبو الح ن عو ى بن جعفر حين  عر ه عليك أعرا فإن أردته دخله فيه، واا
نا إليه راجعون، أحت بكم عند اهلل وّدعهم يا ابن عّم إّنك عقت نا هلل واا و  ف جد ال راب فإن  القوم ف اع يظ رون إيعانا وي ترون شركا واا

 .د3زددعن عصب ، ثم خرج الُح ين وكان عن أعرج عا كان، قتلوا كّل م كعا قا  
بب داد   يرعر بالخروج  ه كان عقيعاوأع ا الح ين بن علس بن الح ن بن الح ن العقتو  بفم، فإن  وقا  القا س النععانم زز 

 وقدم وفد عن جرجان، ف ذن الُح ين بن علس له بالخروج، فلم ،العلقب بال ادي حتى توفس الع عى بالع دي بن أبس جعفر وبويء ابنه
 ا، ف ار إليه  ليعان عن الشيع . ثم خرج إلى عّك ، فدخل يلبج أن خرج عليه بالعدين ، وذلك  ن  ت ء و تين وعائ ، وبايعه في ا كثير
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عي رته، وعحعد بن  ليعان  وععه عو ى بن عي ى بن عحعد بن علس بن عبد اهلل، فصيرج على -على العو م  وكان –بن أبس جعفر 
 ين بفم تهارد له  ليعان، فحع  عليه الح ين عء ا لقي م الحُ فلع  ، جعفر فس القلب على عيعنته، والعباو بن عحعد و ليعان بن أبس

هعن  واحدا، ورعى الح ين ابن علس بن الح ن  حتى انحدروا فس الوادي، وحع  علي م عحعد بن  ليعان عن خلف م فهعن م ابهأصح
خلع عن الشيع   ف عهاج عحعد بن  ليعان عائ  ألف درهم وعائ  ثوب وقت  ،ب  م، فقتله -حعاد  يقا  لهم -رج  عن اعتراك 

، فادخ  إلى ب داد فس أو   ن   بعين -الععروف بال ادي  -رأ ه إلى عو ى  هههد، وحع 169ز والهالبيين، وذلك فس يوم التروي   ن 
بن إ حاع بن إبراهيم بن الح ن بن الح ن قتأ  وقت  عء الح ين يوعئذ  ليعان بن عبد اهلل بن الح ن بن الح ن، وعبد اهلل، وعائ 

 . د1زددفس الععرك 
وقا  ابن فندعم ززقت  فس يوم عرف   ن   بء و تين وعائ ، رعاج حّعاد التركس   عًا فقتله، فوهب له عو ى بن عي ى عائ   

 . د2زدددألف درهم، وهو يوم قت  ابن أربء وخع ين  ن  وقبرج بفّم، وصّلى عليه عو ى الكاظم بن جعفر الصادع ز
ابن الح ن بن علس  ن  ت ء وت عين وعائ  وقت  داعيت م يوعئذ ح ين بن  وقا  ابن خلدونم ززوقع  فم أيام ال ادي ع  

 .د3زوجعاع  عن أه  بيته ونجا آخروندد
 تسمية من خرج مع الُحسين بن علي من أهل بيته رضي اهلل عنهم

 د الذين خرجوا عء الُح ين صاحب فم عن ممهناك عجعوع  عن الش دال عن آ  عحع د ز 
ليِ م ال  أُم، وأّعه أم  لع   الحو ن أبو الزفه -1 بن عحّعد النفو الزكّي  بن عبد اهلل بن الّح ن بن الّح ن بن علّس بن أبس هالٍب عو

 .د4زد،  ربه عنقه صبرًا بعد وقع  فمّ بنه عحّعد بن الحو ن بن الحو ن ابن الحو ن بن علّس بن عبس هالٍب ز
قا  أبو إ عاعي م ززقت  فس فّم، و  عقب له، أّعه أم  لع  بنه عحّعد بن الحو ن ابن الحو ن بن الحو ن، وقي م درج وانقرك  

 .د5زن له، وأص  القولين هو درج و  عقب لهدد
خلف عحّعد بن  وقا  الفا سم ززقت  بعّك  فس فتن  الُح ين بن علّس صاحب فّم، وذلك اّنه لّعا انق ه الوقع ، جال فوقف 

 ليعان، عتوّلس الحرب فس هذج الف ي ، ف خذج عو ى ابن عي ى، وعبد اهلل بن العباو بن عحّعد، فقتأج، ف  ب عحّعد بن  ليعان 
ه بًا شديدًا، وه ب ال ادي على عو ى بن عي ى لقتله عبس الزفه، وقبك على أعواله، فلم تز  بيدج حتى عاه، وكانه الوقع  بفّم 

 .د6زوّي   ن  ت ء و تين وعائ يوم التر 
د، ال اشعس العدنس، وأّعه عاتك  بنه عبد العلك بن الحرج  ليعان بن عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن بن علّس بن أبس هالٍب ز -2

الهم الشاعر بن خالد بن العاص بن هشام ابن الع يرا بن عبد اهلل بن ععرو بن عخزوم، وهس التس كلعه أبا جعفر لعا حّ ، وق
 .د7زيا أعير العرعنين أيتاعك بنو عبد اهلل بن الح ن فقرال   شسل ل م، فرد علي م عا قب ه عن أعوال م

قا  أبو الُح ين العقيقسم ززعّعن خرج عء الُح ين بن علس بفّم،  ليعان بن عبد اهلل بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس  
 .د1زدددهالٍب ز

                                                           
(

1
، )د. مي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةمؤسسة النشر اإلسال، تحقيق: محمد الحسيني الجاللي، شرح األخبارهــ( 363)ت  القاضي النعمان المغربي ( 

 .3/327ت(: 
(

2
 .1/411لباب األنساب واأللقاب واألعقاب:  ( 

(
3

هـــ( تاريخ ابن خلدون )العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم  808ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المغربي )ت  ( 

 .3/280هـــ(:  1391ألكبر(، مؤسسة األعلمي، بيروت، )من ذوي السلطان ا
(

4
 .288ينظر: مقاتل الطالبيين ص  ( 

(
5

 .230منتقلة الطالبية ص  ( 
(

6
هـ(، العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  832الفاسى المكي: محمد بن أحمد الحسني )ت  ( 

 .1015رقم  3/410م(: 1998)
(

7
 .287ينظر: مقاتل الطالبيين ص  ( 
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القتلى يوم فّم وكانه عئ  رأو ونيفًا، في ا رأو  ليعان بن عبد اهلل بن ح ن وذلك يوم وقا  الهبريم ززقهعه رروو  
 .د2زالتروّي دد
، عن أصحاب اجعام الصادع وقا  الشيم الهو سم زز ليعان بن عبد اهلل بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس هالٍب  

ليِه ال  أمُ   .د3زددعو
وقا  ابن هباهبام ززععن قت  بفّم، أّعه عاتك  بنه عبد العلك بن الحارج بن خالد بن العاص بن هشام بن الع يرا بن عبد  

 .د4زاهلل، عقبه ولدان، أّع عا لباب  عن بنس فزارا، وقي  أع عا  ابي  بنه الحكم بن عبد الجبار الفزاريدد
ليِه ال  أُم، قا  الدندانسم كان ب ليعان لوث  وقا  العلوي الععريم ززوولد  ليعان بن عبد اهلل   العحّك بن الح ن بن الح ن عو

وقت  بفّم، أّعه عخزوعي  وهس أّم إدريو أخيه، قا  شيخنا أبو الحو ن عحّعد بن عحّعد الن اب  فس كتاب الت ذيب عا هذا لفظهم العقب 
و عحّعد ابن  ليعان قت  بفّم، والعقب عن ولد عحّعد بن  ليعان فس عبد عن ولد  ليعان بن عبد اهلل بن الحو ن بن الحو ن عن رج ، وه

دريو، فل م أو د وباقس  براهيم والح ن والُح ين و ليعان وحعزا وعلس. ف ّعا عبد اهلل وأحعد والحو ن واا دريو وعي ى واا اهلل وأحعد واا
عء ل ذا الفخذ خبرًا إلى هذج ال اي ، واهلل أعلم ب م هذا أخوت م لم نوص  إلى فرع ل م وجعيع م بال رب فس جعل  ن ب القهء، ولم أ 

 . د5زلفظ أبس الح ن، ورو  الناو هير هذادد
وقا  الصفديم زز ليعان بن عبد اهلل بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس هالٍب، كوانو عّعن خرج بفّم عء الُح ين بن علّس بن  

لوى ال ادي فوُقِت و  ، وقا  البي قسم إّنه ُيعروف ب ليعان الع رب، وُزعم أّنه لوم  يقت  بفّم، وأّنه دخ  الع رب الح ن بن الح ن لّعا خرج عو
كوانو يروم اععر فا هّرج ال رب إلى أن آجر نف ه أجيرًا لعّأح ِفس البحر وع يفًا لجّعا  ِفس البّر، وتهّلبه و ا بنس العّباو،  فدافعه وو

 عنه البربر فقا  في مم
 ُء ِلُعصَبٍة َغْربّيٍة ُروحذي الِفدا

 َحِفظوا الّنبي  وَشْرَعه ِفي آِلِه 
ْتنذا هاشذٌم  َِ  َما َضر ُهْم إِ ناَب

 

 ُأْغُروا ِبِبّري واْنَتمذوا ِلْلَبرَبذرِ  
 بأسًا بكّل مَشطِّذٍب أو َسْمَهذري
 َوَوَفْت َلنا إْن َلم تُكْن ِمن ُعْنصُري

 
 وهو القائ م 

 الحمُد هلل َجدُّنا ُهِدّي الناُس 
 َوَنْحذُن أْبنذاُؤه وِعْتَرتُذه 

 

 ِبذِه مذن ضاللذٍة وَعذمذى 
 َوَلْيس مّنا ِفي األرض من ّسلما

 
وآ  أعرج إلى أن أتس تلع ان وب ا بنو أخيه إدريو واجعاع  ِب وا في م، ف كرعوج حّتى عاه، ُثم  إّن م وقء بين م وبين بني م،  

ليه ين ب  وع حعزا بالع رب وتوارج بنوج اععرو هنالك حّتى أتاهم  كوانو أش رو ولدج حعزا بن  ليعان واا ف خرجوهم إلى ال رب اعو ه. وو
ّزي، فحع  ك   عش ور عن م إلى الععّز وخلع م عن علك م، وبقيه عن م بقايا ِفس الجبا  واعهراف، عش ورون عّكرعون عند جوهر الُععِ 

 .د6زقبائ  البربردد
                                                                                                                                                                                                       

(
1

(، تحقيق: محمد كاظم، مكتبة المرعشي النَّجفي، قم المقّدسة، أمير المؤمنين ) هــ(، المعقبين من ولد اإلمام 277العقيقي: يحيى بن حسن )ت  ( 

 .132هــ(: ص1422)
(

2
 .6/422تاريخ الطبري  ( 

(
3

 .249المجدي في أنساب الطالبين ص  ( 
(

4
 .230منتقلة الطالبية ص ( 

(
5

 .249المجدي في أنساب الطالبين ص  ( 
(

6
 .542رقم  15/395الوافي بالوفيات  ( 



 م2019           بابلجامعة  /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة  خاص العدد/

 عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية اآلداب بجامعة القاهرة وكلية التربية األساسية بجامعة بابل
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

122 

د، وأّعه رقّي  بنه عبد اهلل بن الح ن بن الح ن عبد اهلل بن إ حاع بن إبراهيم بن الح ن بن الح ن بن علس بن أبس هالٍب ز -3
 .د1زوهو الذي يقا  لهم الجدي، قت  فس واقع  فمّ د، بن أبس هالب ز بن علس

 . د2زددقا  ابن فندعم ززقت  بفّم و  عقب له 
دريو بنو عبد   وقا  أبو الفرج اعصف انسم ززعن العدائنس قا م خرج عء الُح ين صاحب فّم عن أه  بيتهم يحيى، و ليعان، واا

براهيم بن إ عاعي  هباهبا، والحو ن بن عحّعد بن عبد اهلل ابن الحو ن، اهلل بن الحو ن بن الحو ن، وعلس بن إ براهيم بن الح ن بعّك ، واا
وعبد اهلل، وععر ابنا إ حاع بن الح ن بن علس ابن الُح ين، وعبد اهلل بن إ حاع بن إبراهيم بن الحو ن، هر ل عن ذكرج العدائنس، وقد 

ه عن أهله وفي م زيادا على هذا كرهنا إعادت ا، وقا  أي ًام عن  عيد بن خيثم، قا م ذكره فس صدر خبر الُح ين أ عال عن خرج عع
 كنه عء الُح ين صاحب فّم، أنا، وعلّس بن هشام بن البريد، ويحيى بن يعلى. 

 عن جعاع  عن عوالس عحّعد بن  ليعانم اّنه لّعا ح رته الوفاا جعلوا يلقنونه الش ادا وهو يقو م 
 لقيت ُحسينًا يوم فّخ وال الَحسن  م تلدني ولم أكن أال ليّت أمّي ل

 فجع  يرددها حتى عاه. 
 قا  أبو الفرج اعصف انسم حكى هذج الحكاي  بعك عشايخنا على هذا، وخالف فس روي البيه، وقا  فيهم 

 .د3زولذم اشذهد ُحسينذًا يذوم فّخ((  أال ليذت أمذّي لذم تلدنذي 
هههد أيام التشريع، خرج بالعدين  الح ين بن علس بن الح ن بن الح ن بن الح ن بن علس 169كثيرم ززوفس  ن  ز ابنوقا   

بن أبس هالب، وذلك أّنه أصب  يوعا وقد لبو البياك وجلو فس الع جد النبوي، وجال الناو إلى الصأا فلّعا رأوج ولوا راجعين، والتف  
وال ن  والر ى عن أه  البيه، وكان  بب خروجه أن عتولي ا خرج عن ا إلى ب داد لي نئ الخليف  عليه جعاع  فبايعوج على الكتاب 

بالو ي  ويعزيه فس أبيه، ثم جره أعور اقت ه خروجه، وجعلوا ع واهم الع جد النبوي، وعنعوا الناو عن الصأا فيه، وقد اقتتلوا عء 
عك  ف قام ب ا إلى زعن الح ، فبعج إليه ال ادي جيشا فقاتلوج بعد فراغ الناو عن  الع ودا عراه فقت  عن هر ل وهر ل، ثم ارتح  إلى

العو م فقتلوج وقتلوا هائف  عن أصحابه، وهرب بقيت م وتفرقوا شذر عذر، فكان عدا خروجه إلى أن قت  ت ع  أش ر وثعاني  عشر يوعا، 
 .د4زوقد كان كريعًا عن أجود الناودد

ن علس بن يقهين و عبد اهلل بن أحعد الو اح قا م لعا حع  رأو صاحب فم إلى عو ى بن وقا  ابن ش ر آشوبم ززع 
 الع دي أنش  يقو م

 بنس ععينا   تنهلقوا الشعر بعدعا 
 فل نا كعن كنتم تصيبون  لعه 
 ولكن حّد ال يف فيكم ع له 
 فإن قلتم إّنا ظلعنا فلم نكن 
 فقد  النس عا جره الحرب بيننا 

 

 دفنتم بصحرال ال عيم القوافيا 
 فيقب  قيأ أو يحكم قا يا
 فنر ى إذا عا أصب  ال يف را يا
 ظلعنا ولكّنا أ  نا التقا يا
 د5زبنس ععينا لو كان اعًرا عدانيادد

 

                                                           
(

1
 .289مقاتل الطالبيين ص ينظر:  ( 

(
2

 .2/450لباب األنساب  ( 
(

3
 .304مقاتل الطالبيين ص  ( 

(
4

هـ(، البداية والنهاية، تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري، دار إحياء التراث، بيروت، 774ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي البصري، الدمشقي )ت  ( 

(1408 :)10/168. 
(

5
هــ( مناقب آل أبي طالب، تحقيق: لجنة من أساتذة النَّجف األشرف، مطبعة الحيدرية، النَّجف األشرف، 588آشوب: محمد علي المازنداراني )ت ابن شهر  ( 

 .3/423هــ(:  1376)
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 .د1زقا  ابن عنب م ززولم يعقب الُح ين صاحب فمدد
 مراثي شهداء فخ

س الصحرال على وجه الصعيد، ت ك  عنه ال باع والهير، وعا تواله علي م د وترك أج ادهم فكان لقت  ذري  آ  الر و  ز 
عن أنواع الظلم والق اوا الشائن  عن ترك م بأ ه   و  كفن و  دفن، ك  هذج الع  اا عو ء ا تنكار وعثيرا للعواهف الحي  ورق  

عن  والعحب  ل ذا البيه الهاهر الذي أذهب اهلل عن م الرجو للنفوو والقلوب العرعن ، لقد تذعر عن هذج اعفعا  ك  النفوو الخيرا والعر 
وه رهم ته يرا، فقد بكت م الشعرال ب شعارهم لبيان وتعريف اعجيا  العتعاقب  لعصارع م والظلم الذي  قوج عن أئع  الجور علي م، وعن 

 فس قصيدته الش يرا التس عهلع ام ()يبكي م فس عح ر اجعام الر ا  د2زهههد 246هر ل الشعرال دعب  الخزاعس زه 
 وعنز  وحس عقفر العرصاه  عدارو آياه خله عن تأوا 

 ثم  يقو  في ام 
 وأخر  بفهههههههم نهههههال هههها صلواتههس قههههبور بكوفههههههههان وأخر  بههههههيبههههههه  

د وكان أديبًا ()زعن أصحاب اجعام الصادع  ()ورثاهم عي ى بن عبد اهلل بن عحعد بن ععر بن علس بن أبس هالب  
 وله شعر جيد، وعن شعرج قصيدا فس رثال الح ين صاحب فمم

 فصبكين  على الُح ين
 وعلس ابن عاتك  الذي 
 تركوا بفٍم هدوا 
 كانوا كراًعا فانق و 
 ه لوا العذّل  عن م 
 هدي العباد بجدهم

 
 

 بعول  وعلى الح ن 
 أثووج ليو بذي كفن

 عنزل  الوهن فس هير
   هائشين و  جبن
 ه   الثياب عن الدرن
 د3زفل م على الناو العنن

 

قا  أبو الفرج اعصب انسم حدثنس أحعد بن عبيد اهلل قا م قا  أحعد بن الحارج حدثنس العدائنس حدثنس أبو صال  الفزاري قا م  
  عء على عياج ههفان كل ا، ليل  قت  الح ين صاحب فم، هاتف ي تف ويقو م

 هس بههههههههبهههههههههههلهههههههههههدحوعههههقتههههههه  أو د النههه بههههههه  أ  يههههها لقوم لل واد العصب  
 عن الجن إن  لم يبك عن انو نوح  ليبك ح ينًا ك  ك   وأعرد 
ن ععر س   د4زلبالبرق  ال ودال عههههههن دون زحهههههههههههههزح  فإنهههههههههس لجنههههههس واا

وعع ن رثاهم عا رواج اعصف انس قائًأم أنشدنس أحعد بن عبد اهلل بن ععار، قا م أنشدنس ععر بن شّب ، قا م أنشدنس  ليعان  
بن داود بن علس العبا س عبيه يرثس عن قت  بفم، وأنشدني ا أحعد بن  عيد، قا  أنشدنا يحيى بن الح ن، قا  أنشدنس عو ى بن داود 

 ، فأ أدري الوهم ععن هومال لعس عبيه يرثي م

                                                           
(

1
 .183عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص  ( 

(
2

، 6هــ(: ص 1427اء حسين األعلمي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، )هــ(، ديوان دعبل، تحقيق: ضي246دعبل الخزاعي: دعبل بن علي )ت  ( 

هــ(، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: د. سهيل  660، ابن العديم: عمر بن أحمد العقيلي الحلبي )ت 3/297، مروج الذهب 6/420تاريخ الطبري 
هــ(، أعيان الشيعة، تحقيق وتخريج: حسن األمين، دار 1371ألمين )ت ، العاملي: محسن ا7/3501هــ(: 1408زكار، مؤسسة البالغ، بيروت، )

 .6/101التعارف للمطبوعات، بيروت، )د. ت(: 
(

3
 .292، المجدي في أنساب الطالبيين ص 4/238، معجم البلدان 306، مقاتل الطالبيين ص 3/327مروج الذهب  ( 

(
4

 .292ي في أنساب الطالبيين ص ، المجد1/480، معجم البلدان 308مقاتل الطالبيين ص  ( 
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 يا عين أبكس بدعء عنك عن تن 
 صرعى بفم تجّر الري  فوق م
 حتى عفه أعظم لو كان شاهدها
 عاذا يقولون والعا ون قبل م 
 عاذا يقولون إن قا  النبس ل مم 
   الناو عن ع ر حاعوا و  ه بوا
 يا ويح م كيف لم يرعوا ل م حرعًا 

  

 ح نفقد رأيه الذي  قى بنو  
 أذيال ا وهوادي الدل  العزن
 عحعد ذّب عن ا ثم لم ت ن
 على العداوا والب  ال واعحن
 عاذا صنعتم بنا فس  الف الزعن؟
 و  ربيع  واعحيال عن يعن
 د1زوقد رعى الفي  حع البيه ذي الركن

 
  بيه رد ب ا على قصيدا قال ا عبد هههدم وهس قصيدا أكثر عن عئ342ورثاهم أبو القا م التنوخسم علس بن عحعد بن داود زه  

 د، ن خذ عن ا عو ء الشاهدمهههد فس الحه عن كراع  آ  الر و  ز296اهلل بن الععتز الشاعر العبا س زه 
 وقهعتم بالب س يوم عحعد 
 وفس أرك باخعرا عصابي  قد ثوه
 وهادر هاديكم بفم هوائفا
 وهارونكم أود  ب ير جريرا 

 ع وع عونكم  م الر ا بعد بي
 ف ذا جواب للذي قا  م عالكم 

 

 قرائن أرحام له وقرائب 
 عترب  ال اعاه حعر الترائب
 ي ادي م بالقاع بقء النواعب
 نجوم تقى عث  النجوم الثواقب
 تود ذر  شم الجبا  الروا ب
 د2زه ابا على اعقدار يا آ  هالب

 
هههد، كان عالعًا وأديبًا وشاعرًا، له قصيدا 527ورثاهم الوزير الكاتب ابن عبدونم عبد العجيد بن عبد اهلل الف ري اعندل س زه  

 رائع  أكثر عن خعو و بعون بيتًا، وأول ام
ء بعد العين باعثِر   فعا البكاُل على اعشباح والّصور  الد ُهر يفجو

 ثم  يقو  في ام 
 ال ّفاح نابي   ولم تعد ق ب

وح اععيِن على  وأ بله دعع  الرخ
 وأشرقه جعفرًا والف ُ  ينظرج 
 وأخفره فس اععين الع دو، وانتدبه

  

 عن رأو عروان أو أشياعه الفجرِ  
 دٍم بفمٍّ ى  الُعصهفى هدرِ 
 والشيمو يوحيى بريِع الصارم الّذكرِ 
 د3زلجعفٍر بابنه واععُبِد ال درِ 

 

                                                           
 .292، المجدي في أنساب الطالبيين ص 1/480، وينظر: معجم البلدان 309( مقاتل الطالبيين ص 1)
هـ(، معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 626( الحموي: ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت 2)

، 4، ط/بيروت ،دار الكتاب العربيفي الكتاب والسنة واألدب،  الغديرهــ(، 1392: عبد الحسين أحمد النجفي )، األميني4/1881هـــ(:  1414)
 .3/380 هــ(:1397)

هـ(، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق: األستاذ إبراهيم األبياري، د. حامد عبد المجيد، د. 633ابن دحية الكلبي: عمر بن حسن األندلسي الشهير )ت  (3)
هــ(، المعجب في 647، المراكشي: عبد الواحد بن علي )ت 1/27هــ(: 1374أحمد أحمد بدوي، دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )

، النويري: أحمد بن عبد 19/89، الوافي بالوفيات 62هــ(: ص 1426تاريخ أخبار المغرب، شرح: د. صالح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، )
 .5/198هـ(: 1423هـ(، نهاية األرب في فنون األدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، )733الوهاب بن محمد القرشي التيمي )ت 
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د بقس قتأهم ثأث  أيام وقبور هر ل الش دال تقء فس فم، فبعد انت ال الواقع  والتس ا تش د ب ا عجعوع  عن ذري  ر و  اهلل ز 
، وقي  إّن بعك العوالين للعترا الهاهرا د1زفس الصحرال حتى أكلت م ال باع، ول ذا يقا م لم تكن عصيب  بعد كربأل أشد وأفجء عن فم

ذلك وجعء عا تبقى عن لحوع م وعظاع م وجعل ا فس حفرا وفس عو ء ععلوم بعد أن جدد ععارته اععير قتادا بن  خرج إلي م بعد
 . د2زهههد ويقء قبرهم فس عدخ  وادي زفمد بين هريع جدا وبين هريع التنعيم، أعا اليوم فيعرف بوادي الش دال610إدريو الح نس  ن  ز

 الخالصة
هويًأ ب بب ا عتداد الزعنس الذي يشع  خروج الش يد الح ين بن علس بن الح ن بن الح ن بن علس ّن البحج لم يكن بحثًا إ

ظ ارج بالعظ ر الذي ير س بن أبس هالب ز د إلى حين ا تش ادج، فقد حصله على ععلوعاه  اعدتنس على إتعام البحج واا
 عند بعك النتائ  الع ع  فس البحج والتس ا تخلصت ا كعا يلسم الجعيء، وبعد إتعاعس ل ذا البحج، أر  ِفس  حاج  إلى الوقوف علياً 

ت كد لس بعد درا تس لواقع  زفمد إن  اع باب التس أده الى قيام الواقع  هو الظلم وا  تبداد الذي عار ته ال له  العبا ي   
 جن بالعراع وفس أرجل م القيود وفس أعناق م على آ  الح ن حيج تم  حب  م عن حبو إلى حبو فحب وا فس العدين ، ثم  نقلوهم إلى 

اعهأ ، ولّعا انت وا إلى العراع حب وا فس ال اشعي  وبقوا فس ال جن إلى أن توفس كثير عن م، وقي م قتلوا صبرًا فس  جن   ي ععون 
 فيه أذانًا و  يعرفون فيه وقه صأا، وأ باب أخر  ذكرناها فس البحج.

رادا   ش يد فم فس هذج الواقع  وثورته على العبا يين فس عهالب  إحقاع حقه الثابه العاد ، و حى بنف ه لذلك تجله بهول  واا
وب بنال ععوعته للدفاع عن عبدئه إيعانًا بعقيدته، و رب  ربته القا ي  التس خلده العقيدا واجيعان والعزا واجبال والقلب الشجاع، 

هدي ا، الرج  الشجاع العخلص للحع واجيعان، وتحقيع ر ال  الكعا  اجن انس،  خلدت ا وركزت ا فس القلوب والتاريم ي ير على
واجن اني  الكاعل ، والتخّلص عن كابوو الباه  والكفر، وعن قيود الفئ  الظالع  العندفع  عن جشء ورال اعباهي  واععوا  وعصافح  

 أه  الجور واله يان.
 م الذريء، و عي م الجبار، وج دهم الظالم شديدًا فس واقع  فم، وقويًا فس الفتك بي  وقد ظ ر كيد قوا العبا يين الهائش ، وفتك 

 البيه اعه ار، أعنال الوحس، والذكر الحكيم. 
هذا عا توصله إليه عن نتائ  البحج عر ت ا بإيجاز، أرجو أن أكون قد وفقه إلى الصواب بف   اهلل وحدج، وعّن  اععأم  

عرف  و  لوا عقاصدها بعلع م وععل م وب م اقتديه، والحعد هلل رّب العالعين والّصأا وال  أم على خير اعنبيال الذين عّبدوا هريع الع
 والعر لين وعلى آلِه وصحبِه ال ّر العياعين وعن وا هم إلى يوم الدين و ّلم ت ليعا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 4/238معجم البلدان ( 1)
 . 138ينظر: عمدة الطالب ص ( 2)
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 المصادر والمراجع
 المصادر 
 هذ( 630ابن األثير: عز الدين علي بن أبي الكرم )ت 
 هههد.1386الكاع  فس التاريم، دار صادر، بيروه، ز -1
 هذذ( 598ابن إدريس الحلِّي: محمد بن أحمد )ت  
 هههد.1410ال رائر، عر    النشر اج أعس التابع  لجعاع  العدر ين، إيران، ز -2
 هذ(.346ن )تاألصفهاني: أبو الفرج، علي بن الُحسي 
 مد.1979عقات  الهالبيين، العكتب  الوهني ، دار التربي ، ب داد، ز -3
 هذ(739عبد المؤمن بن عبد الحق )ت  :البغدادي 
 هههههد. هه1412ز، عراصد ا هأع على أ عال اععكن  والبقاع، دار الجي ، بيروه -4
 هذ(.487البكري األندلسي: عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد )ت  
 ههد.1403ععجم عا ا تعجم عن أ عال البأد والعوا ء، عالم الكتب، بيروه، ز -5
 هذ(279البالِري: أحمد بن يحيى بن جابر البالِري )ت 
 مد.1959زأن اب اعشراف، تحقيعم د. عحعد حعيد اهلل، دار الععارف، القاهرا،  -6
 هذذذذذ( 874ابن تغري بردي:: يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري )ت  
 .2/59النجوم الزاهرا فس علوك عصر والقاهرا، دار الكتب، عصر، زد. هدم  -7
 (11التفرشي: مصطفى بن الحسين الحسيني )ق  
 هههد.1418د جحيال التراج، قم العقّد  ، زز نقد الرجا ، تحقيعم عر    آ  البيه جحيال التراج، عر    آ  البيه -8
 هذ( 597ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 
العنتظم فس تاريم اععم والعلوك، درا   وتحقيعم عحعد عبد القادر عها، وعصهفى عبد القادر عها، دار الكتب العلعي ، بيروه،  -9

 هههد.1412ز
 هذذذذ(.327ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد الرازي )ت  

 مد.1952الجرح والتعدي ، دار إحيال التراج العربس، بيروه، ز -19
 هذذ( 626الحموي: ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت 

 ههههد. 1414ز ععجم اعدبال زإرشاد اعريب إلى ععرف  اعديبد، تحقيعم إح ان عباو، دار ال رب اج أعس، بيروه، -11
 ععجم البلدان، دار إحيال التراج، بيروه، زد. هد. -12
 هذ(900الِحميرى: محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم )ت  

 مد.1980، ز2الروك الععهار فس خبر اعقهار، تحقيعم إح ان عباو، عر    ناصر للثقاف ، بيروه، ه/ -13
 هذذذ( 808ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المغربي )ت  

تاريم ابن خلدون زالعبر وديوان العبتدأ والخبر فس أيام العرب والعجم والبربر وعن عاصرهم عن ذوي ال لهان اعكبرد، عر     -14
 ههههد. 1391اععلعس، بيروه،ز

 هذ( 740ابن داود: الحسن بن داود الحلِّي )ت 
 مد. 1972الرجا ، العهبع  الحيدري ، الن جف اعشرف، ز -15



 م2019           بابلجامعة  /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة  خاص العدد/

 عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين كلية اآلداب بجامعة القاهرة وكلية التربية األساسية بجامعة بابل
 2019/ 4/ 1 - 3/ 31والذي عقد في رحاب جامعة القاهرة للمدة 

127 

 هذ(633ن دحية الكلبي: عمر بن حسن األندلسي الشهير )ت اب 
العهرب عن أشعار أه  الع رب، تحقيعم إبراهيم اعبياري، د. حاعد عبد العجيد، د. أحعد أحعد بدوي، دار العلم للجعيء، بيروه،  -16

 هههد.1374ز
 هذذ(246دعبل الخزاعي: دعبل بن علي )ت  

 هههد.1427اععلعس، عر    اععلعس للعهبوعاه، بيروه، زديوان دعب ، تحقيعم  يال ح ين  -17
 هذ(.748الِهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )ت  

فياه العشاهير وواععأم، تحقيعم د. بشار عّواد ععروف، دار ال رب اج أعس، ه/ -18  مد.2003، ز1تاريم اج أم وووو
 هذ( 538 )ت الزمخشري: محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهلل 

 هههد. 1319الجبا  واععكن  والعياج، تحقيعم د. أحعد عبد التواب، دار الف يل ، القاهرا، ز -19
 هذذ(585ابن زهرة الحلبي: حمزة بن علي بن زهرة )ت 

 .مد1962هاي  ا ختصار فس أخبار البيوتاه العلوي  العحفوظ  عن ال بار، العهبع  الحيدري ، الن جف اعشرف، ز -20
 هذذ( 588ابن شهر آشوب: محمد علي المازنداراني )ت  

 هههد. 1376عناقب آ  أبس هالب، تحقيعم لجن  عن أ اتذا الن جف اعشرف، عهبع  الحيدري ، الن جف اعشرف، ز -21
 هذ( 764الصفدي: صالح الدين، خليل بن أيبك )ت  

 هههد.  1420الوافس بالوفياه، تحقيعم أحعد اعرناروه وتركس عصهفى، دار إحيال التراج، بيروه، ز -22
 هذذ( 5ابن طباطبا: إبراهيم بن ناصر الحسني )ق  
 هههد. 1388عنتقل  الهالبي ، تحقيعم عحعد ع دي الخر ان، العهبع  الحيدري ، النجف اعشرف، ز -23 
 هذذذ( 310 الطبري: محمد بن جرير )ت 

 تاريم اععم والعلوك، تحقيعم عراجع  وتصحي  و به م نخب  عن العلعال اعجأل، عر    اععلعس، بيروه، زد. هد. -24
 هذ(709ابن الطقطقي: محمد بن علي بن طباطبا )ت  

 ههد.1418  ، زاعصيلس فس أن اب الهالبيين، جععه ورتبهم ع دي الرجائس، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقدّ  -25
 هذذ(. 460الطوسي: محمد بن الحسن )ت  
 هههد. 1415الرجا ، تحقيعم جواد القيوعس اعصف انس، عر    النشر اج أعس التابع  لجعاع  العدر ين، قم العشرف ، ز -27 
 هذذ(435العبيدلي: محمد بن أبي جعفر )ت  

 هههد.1428العحعودي، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقّد  ، زت ذيب اعن اب ون اي  اععقاب، تحقيعم عحعد كاظم  -28
 هذذ( 660ابن العديم: عمر بن أحمد العقيلي الحلبي )ت 

 هههد.1408ب ي  الهلب فس تاريم حلب، تحقيعم د.   ي  زكار، عر    البأغ، بيروه، ز -29
 هذ(571ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة اهلل المعروف )ت  

 ههد.1415دعشع، تحقيعم ععرو بن هراع  الععروي، دار الفكر، بيروه، زتاريم  -30
 هذذ( 709العمري: على بن محمد العلوي )ت  

هههدم ص  1409العجدي فس أن اب الهالبين، تحقيعم د. أحعد الع دوي الداع انس، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقّد  ، ز -31
292. 
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 ذ(هذ 277العقيقي: يحيى بن حسن )ت 
 هههد.1422د، تحقيعم عحعد كاظم، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقّد  ، زالععقبين عن ولد اجعام أعير العرعنين ز -32
 هذذ( 828ابن عنبة: أحمد بن علي الحسيني )ت  
، 2شرف، ه/ععدا الهالب فس أن اب آ  أبس هالب، تصحي  م عحعد ح ن آ  الهالقانس، العهبع  الحيدري ، الن جف اع -33 

 هههد.1380ز
 هذ( 832محمد بن أحمد الحسني )ت : الفاسى المكي 
 .مد1998ز عحعد عبد القادر عها، دار الكتب العلعي ، بيروه، ، تحقيعمالعقد الثعين فس تاريم البلد اععين -34 
 هذ(606الفخر الرازي: محّمد بن عمر )ت  

 ههد.1419، ز2ع دي الرجائس، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقّد  ، ه/الشجرا العبارك  فس أن اب الهالبي ، تحقيعم  -35
 هذذ(732أبي الفدا: عماد الدين إسماعيل أبي الفدا )ت  

 العختصر فس أخبار البشر، دار الععرف  للهباع  والنشر، بيروه، زد. هد. -36
 هذ(565ابن فندق: علي بن أبي القاسم البيهقي )ت  

 ههد.1410لقاب واععقاب، تحقيعم ع دي الرجائس، عكتب  العرعشس الن جفس، قم العقّد  ، زلباب اعن اب واع -37
 هذ( 723ابن الفوطي الشيباني: كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد )ت  

 .هههد 1416ز ،عجعء اىداب فس ععجم اعلقاب، تحقيعم عحعد الكاظم، عر    الهباع  والنشر، إيران -38
 هذذ(363القاضي النعمان المغربي )ت  

 شرح اعخبار، تحقيعم عحعد الح ينس الجألس، عر    النشر اج أعس التابع  لجعاع  العدر ين بقم العشرف ، زد. هد. -39
 هذ(774ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي البصري، الدمشقي )ت  
 ههههد.1408التراج، بيروه، زالبداي  والن اي ، تحقيعم علس شيري، دار إحيال  -40 
 هذذ( 329الكليني: محمد بن يعقوب )ت  
 هههد.1363، ز5الكافس، تصحي  وتعليعم علس أكبر ال فاري، دار الكتب اج أعي ، ه ران، ه/ -41 
 هذذ(647المراكشي: عبد الواحد بن علي )ت  

 هههد.1426عكتب  العصري ، بيروه، زالععجب فس تاريم أخبار الع رب، شرحم د. صأح الدين ال واري، ال -42
 هذذ( 346المسعودي: علي بن الحسين )ت  

 هههد.1404عروج الذهب وععادن الجوهر، عنشوراه دار ال جرا، قم العقد  ، ز -43
 أبو نصر البخاري: سهل بن عبد اهلل بن داود )ت ق الرابع(. 

 هههد.1381العلوم، العهبع  الحيدري ، الن جف اعشرف، ز  ر ال ل ل  العلوي ، تقديم وتعليعم ال يد عحعد صادع بحر -44
 هذ(733النويري: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي التيمي )ت  

 ههد.1423ن اي  اعرب فس فنون اعدب، دار الكتب والوثائع القوعي ، القاهرا، ز -45
 هذذ( 284اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب الكاتب العباسي )ت  

 تاريم اليعقوبس، دار صادر، بيروه، زد. هد.  -46
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 المراجع
 إبراهيم رفعت )معاصر( 

 ههدم  1344عرآا الحرعين، القاهرا، ز -48
 األبطحي: محمد علي )معاصر(  

  هههد.1417ز ،2ت ذيب العقا  فس تنقي  كتاب رجا  النجاشس، عهبع  نگارش، قم العقّد  ، ه/ -49
 هذذ( 1392األميني: عبد الحسين أحمد النجفي ) 

 هههد.1397ال دير فس الكتاب وال ن  واعدب، دار الكتاب العربس، بيروه، ز -50
 هذ(1431الحربي: عاتق بن غيث )ت 

 هههد.1400ععالم عّك  التاريخي  وآثارها، دار عك ، عك  العكرع ، ز -51
 .(ههه1402س ال ييروِا الن بوِوي ِ ، دار عّك ، عّك  العكر ع ، زععجم ال عوعواِلِم ال ُج  رواِفي ِ  فِ  -52
 الخفاجي: د. ثامر كاظم )معاصر( 

 هههد.1434العراقد والعشاهد ال ني  فس الحّل  ال يفي ، عجعء البحوج اج أعي ، عش د العقّد  ، ز -53
 هذ(1413الخوئي: أبو القاسم الموسوي )ت  

 ههههد. 1413، ز5ععجم رجا  الحديج، عهبع  النععان، الن جف اعشرف، ه/ -54
 هذذ(1371العاملي: محسن األمين )ت  

 أعيان الشيع ، تحقيع وتخري م ح ن اععين، دار التعارف للعهبوعاه، بيروه، زد. هد. -55
 هذ(1359القمي: عباس محمد رضا )ت 

 ن،زد.هد. الكنى واعلقاب، عهبع  الصدر، ه را -56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




