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 املراسالت بني أبي جعفر املنصور وحممد ذي النفس الزكية

 إمساعيلد. شيماء يونس م.

7/11/2012ريخ القبول:أت  27/9/2012ريخ التقديم:أت  

 المقدمة:
تننالللا اولاناا التني فحظي النظام السياسي اإلسالمي، باهتمام كثير من  البناحثي  لالرارسني ، 

عنها م  نقاش لجرل بي  المسلمي  لصلاًل إلى طبيعن  النظنام الن   (، لما انبثق أعقبت لفاة الرسلل )
 .ه لشرلط ( في قيارة اوم ، لماهي  م  يتصررهسيخلف الرسلل )

لقنننر اعتمنننر الرارسنننل ، منننا تمخننن، عننننه هننن ا الجنننرل، أصنننلاًل لتننن طير نظريننن  للنظنننام السياسننني 
 ها الممارسات السياسي  فيما بعر.اإلسالمي، ال   لسم بالخالف ، لعّرلا إقراراته ثلابت قامت علي

لعلنى النر م من  اخنتالف أسناليو تنرالل السنلط  فني العصنر اونمنل  ، لالعصنلر التني أعقبتنه، 
إال أ  منطلقنننات المنننلتمر الت سنننيي فننني السنننقيل ، عنننرت قلاعنننر للنظنننام السياسننني تنننم الت امهنننا مننن  جميننن  

فقنت النظنام علنى هن ه المنطلقنات أعرافنًا رااوطراف. لقر اتلنق المسنلمل  علنى مختلنف اتجاهناتهم اللكرين  
شننرلط لملاصننلات منن  يتصننرر هنن ا النظننام، لاوسنني بهنن ا االتلنناق لننم يتحقننق لكنن   السياسنني إلننى منتهنناه، 

فر  الكثينر من  فن (، فمثّنل  لنإ إشنكالي  افتنرق عليهنا المسنلمل ، لالمعايير التي تلهله لخالف  الرسنلل )
اليو فننني رعننم تلجهاتهنننا، لتثبيننت أفانننليتها علننى الطنننرف ا خنننر، ، اعتمننرت مختلنننف اوسننالملننل لالنحنننل

 لأحقيتها في قيارة اوم .
( ، منن  هنن ا المنطلننق تناللننت رراسنن ، المراسننالت بنني  أبنني جعلننر، لمحمننر    النننلي ال كينن  )

سنخر كنل منهمنا أرلتنه لحججنه التني اعتمنرها معينارًا ، ل طرفي  مّثال اتجاهي  فكريي  إسنالميي بلصليهما 
فانننلي  لاوحقيننن  فننني تنننللي منصنننو الخالفننن  مسنننتهرف  عنننر، حيثينننات هننن ه الرسنننا ل، لللصنننلل إلنننى لأل

اوسي التي اعتمرتها االتجاهات اللكري  معينارًا لألحقين ، من  رل  التن ام أ  منهنا، من  جهن ، أل إصنرار 
ات التني تناللنت أ  حكم قاط  م  جه  أخرى، إ  ال  ال الجرل مستمرًا. متحاشيًا التلافق م  قليل الرراسن

الملانننلا بصنننل  عامننن . لقنننر تلصنننلت الرراسننن  إلنننى أربعننن  أقسنننام، تننننالل أللهنننا، الظنننرلف التننني أفنننر ت 
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المنطلقننات اوساسنني  للنظننام السياسنني اإلسننالمي، لتطننرق القسننم الثنناني إلننى معيننار اوفاننلي  النن   علننى 
حقينتهم ، بعنر تمكننهم من  ترسني  ، لتام  القسم الثالث نجاح العباسيي  في ت كينر أ اوحقي أساسه تحرر 

معارا  من  لل البينت ) راني ان عننهم( ، متمثلن  بحركن  محمنر بن   أللنظام حكمهم ، لظهلر بلارر 
( ، لتنالل القسم الراب  ، المراسالت بي  أبي جعلر ، لمحمر  ل الننلي ال كين  ) إبراهيم لأخيهعبر ان 

 معيارا" للترجيح .      اوساسي الف  لارتك  عليها ه ي  في تللي  الخ اوحقي الجرل حلل  أظهرتالتي 
معتمننرة فنني  لننإ علننى المصننارر العربينن  المعتمننرة، ملشننرة ابننر  الرراسننات الحريثنن  التنني المسننت 

بحننلث تتعلننق  ألمراجنن   ألالملاننلا ، لعلننى الننر م منن  أننننا بحثنننا فنني المكتبنن  االفتراانني  عنن  مصننارر 
 ع  ملالعنا . لان أس ل سبحانه الملفقي  لالسرار. إشارةر أي  أننا لم نج  يربملالا الرراس  

(1) 
مّثلت طبيع  النظام السياسي لماهيتنه، فاناًل عن  شنرلط لملاصنلات من  يترأسنه إشنكالي  كبينرة، ،       

كارت أ  تعصف باوم ، لهي تترالل في طبيع  النظنام لالشنخ ، الن   سنيتللى قينارة اومن  اإلسنالمي  
، ثنننم (1)المهننناجرل  لاونصنننار: لمل  اولا نننل إلنننى كتلتننني  ر يسنننتي (، فانقسنننم المسنننالرسنننلل )بعنننر لفننناة 

، بي  فرلا قريش، بنني هاشنم )لل البينت، راني في اجتماا السقيل  انقسامات أخر أفر ت معايير الجرل
 .(2)ان عنهم( في جه ، لبقي  قريش في جه  أخرى، لفي الطرف ا خر، بي  اولي لالخ ر 

ع  الجرل بي  ه ه اوطراف معيارًا لاحرًا، لهل اوفالي  التي استنر عليهنا اللرقناف فني تبلينو  لصّرر   
، فحرر اجتماا السقيل  اوسناي الن   ارتكن  علينه النظنام السياسني اإلسنالمي، حاجبنًا بن لإ أ  (3)اوحقي 

   ترالل السلط .أشكال أخرى، يتبللر على أساسها النظام السياسي، لتخا  على أساسه عملي
لقر أرى  لإ إلى عرم االستقرار لالثبات، لت رجح المجتمعني  بني  هن ا الطنرف أل  اإ لللصنلل 
إلى السلط . ما مثل قلقًا مسترامًا عانت منه اوم  لقرل  طليل . لقر ألقنى بانالله علنى مختلنف جلاننو 

 لفنرق لأحن او لتينارات مختللن ، كنل اهوالحياة، سياسيًا لعقريًا. عاصلًا بلحرة اوم  التي افترقت إلى من 

                                                 

 .307-4/306( 1936النبلي ، تحقيق مصطلى السقا للخرل  )مصر، ( أبل محمر عبر الملإ اب  هشام: السيرة 1)
 .1/7( 1963( أبل محمر عبر ان ب  مسلم اب  قتيب : اإلمام  لالسياس  )المنسلو(، )مصر، 2)
 ؛1/24( 1975أبننل اللننتح محمننر بنن  عبننر الكننريم الشهرسننتاني: الملننل لالنحننل، تحقيننق محمننر سننير كيالننني )بيننرلت، رار المعرفنن ، ( 3)

 .185(  1974هاملتل  جو: رراسات في حاارة اإلسالم، ترجم  إحسا  عباي للخرل  )بيرلت، رار العلم، 
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لهننا حججهننا لأرلتهننا، لتبليننو أفاننليتها لصننلاًل إلننى اوحقينن  فنني قيننارة اومنن . مسننخرًة مختلننف اوسنناليو 
 لبر، قناعاتها على الطرف ا خر.

لاستهرفت ه ه الرراس  تسليط الانلف علنى لاحنر من  جلاننو هن ا الجنرل، لنيي لبنر، اللصنلل 
قرمننه أرلتننه لحججننه لألفاننلي ، لمنن  ثننم أحقيتننه رل  ا خننري . بننل البحننث فنني إلننى منن  هننل أحننق، لمنن  ت

 بع، اوساليو التي اعتمرتها ه ه اوطراف إلثبات تقرمها لأللليتها في تصرر  عام  اوم .
(2) 
، لعننرما (1)(، الختينار أحنر  عمنا هم لقينارة اومن اجتم  اونصار بعر سماعهم بلفاة الرسنلل )

، للمنا (3)، فالت م اجتماا ملس  للترالل، عرف باجتمناا السنقيل (2)ق بهم كبار المهاجري فشا خبرهم، التح
كانننت اوطننراف تلتقننر لألسنني التنني يقننلم عليهننا النظننام السياسنني، سننلى إشننارات عامنن  لررت فنني القننرل  

ه لملاصنلات الكريم، لالسن  النبلي ، مثل العرل لالشلرى لالمسالة رل  تحرير للينه تنرالل السنلطه ، لماهين
(، بالمبايعن  وبني م  يتلالها ل ا طال الجرل، لتعررت ا راف، حتى حسم كل  لإ عمنر بن  الخطناو )

 .(5)(، للقو بخليل  رسلل ان )(4)(بكر الصريق )
إ  مننا يعنينننا منن  كننل مننا أسننهمت بننه المصننارر حننلل حيثيننات هنن ا الحننرث، أ  اجتمنناا السننقيل ، 

، لصنّرر (6)كيل النظام السياسي، فقرم القبيل  )قنريش( علنى سنا ر قبا نل العنروأعتمر اوفالي  معيارًا لتش
، معينننارًا لألحقيننن ، لبننن لإ تبلنننلرت اوسننني (7)اوشنننخا  اسنننتنارًا للسنننابق  فننني اإلسنننالم لالصنننحب  لالهجنننرة

                                                 

 .4/307( اب  هشام، السيرة النبلي ، 1)
 ( المصرر نلسه لالصلح .2)
بننر ان ( المصننرر نلسننه لالصننلح ؛ أبننل الحسنن  علنني بنن  أبنني الكننرم ابنن  اوثيننر: الكامننل فنني التنناري ، تحقيننق أبنني اللننراف ع3)

 .2/189( 2003القااي )بيرلت، رار الكتو العلمي ، 
 .2/193( المصرر نلسه، 4)
 .2/194( المصرر نلسه، 5)
 ( المصرر نلسه  لالصلح .6)
 ( المصرر نلسه لالصلح .7)
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 العامنن  التنني اسننتنر عليهننا النظننام السياسنني اإلسننالمي، علننى الننر م منن  كلنهننا امتننا ت بالشننمللي  لالمرلننن 
 .(1)التي تقبل خيارات متعررة، تنلعت لفقها أساليو ترالل السلط  في العصر النمل  

إال أ  معينننار اوفانننلي  الننن   علنننى أساسنننه تتحنننرر اوحقيننن ، كنننا  مثنننارًا للخنننالف بننني  مكلننننات 
، ممننن  تهيننن ت لهنننم الظنننرلف السنننتالم (2)(، ل ينننرهمقنننريش، لالسنننيما بننني  بننننل هاشنننم عشنننيرة الرسنننلل )

. لقننر سننعى لل البيننت، لاسننتنارًا (3)ثننم أل البيننت )رانني ان عنننهم(، لبقينن  فننرلا بننني هاشننم السننلط . لمنن 
(، ت كيننر أحقيننتهم فنني قيننارة اومنن ، ب سنناليو إلننى  ات المعننايير، فانناًل عنن  صننل  القرابنن  برسننلل ان )

هم المعلننن  مختللنن  رسننخت معاراننتهم للنظننام السياسنني القننا م، امتننرت طيلنن  العصننر اومننل . ممثلنن  بثننلرات
 .(4)تارة، لبمعاراتهم السري  تارة أخرى

إال أ  هننن ه المحنننالالت لنننم تللنننح فننني تحقينننق مسننناعي أهنننل البينننت نحنننل أحقينننتهم التننني يرلنهنننا. 
لملاجهنن  اومننليي  عسننكريًا منن  جهنن ، فانناًل عنن  الننرر عليهننا فكريننًا منن  جهنن  أخننرى، إ  أشنناا اومليننل  

، ثننم تحللننلا إلننى أبعننر منن   لننإ، بنن   أشنناعلا أنهننم جننافلا إلننى (5)أفاننليتهم بنن ات المعننايير لبنن لإ أحقيننتهم
 .(6) الحكم بإرارة إلهي ، ما عرف في اوربيات بمبرأ ))الجبر((

إ اف عرم نجاح لل البينت فني إقنرار أحقينتهم علنى صنعير اللاقن  السياسني، تصنرى فنرا لخنر من  
، لتشننكيل سننر  (7)م(718هننن/100) بننني هاشننم، لهننم بنننل العبنناي، لتحقيننق  لننإ، إ  سننعلا مننن  حننلالي سننن 

                                                 

-57ر )(، عننر12، السننن  )مجلنن  الباحننث( أحمننر ببننرار : ))الرللنن  اإلسننالمي  بنني  اللاقنن  التنناريخي لالمنظننلر اللقهنني((، 1)
 .185(  1993( )بيرلت، 58

 .310-4/309( اب  هشام، السيرة النبلي ، 2)
 ( المصرر نلسه لالصلح .3)
( ابنل عبننر ان محمنر بنن  عبننرلي الجهشنيار : الننل راف لالكتناو، تحقيننق مصننطلى السنقا للخننرل  )القناهرة، مطبعنن  البننابي 4)

 .99(  1938الحلبي، 
 .218-198(  1981ومل  )بيرلت، رار الطليع ، ( نايف معرلف: الخلار  في العصر ا5)
 ( المرج  نلسه لالصلح .6)
( مللننف مجهننلل: أخبننار الرللنن  العباسنني  لفيننه أخبننار العبنناي لللننره، تحقيننق عبننر الع ينن  الننرلر  لعبننر الجبننار المطلبنني 7)

 .194(  1971)بيرلت، رار الطليع ، 
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، مصنننررًا شنننعاره لكسنننو (1)يعنننر للثنننلرة علنننى الحكنننم اومنننل ، ممتنننرًا مننن  الحميمننن  إلنننى الكلفننن  ثنننم خراسنننا 
 .(2) المليري  ))الراا م  لل محمر((

، ا راف في تلسير هن ا الشنعار العنام، للمنا ا اعتمنر (3)لقر تجا و الملرخل  لالباحثل  المحرثل 
لالمباشرة في مخاطب  الرأ  العام، لما هي المقاصر م  ه ه التلريه، لهنل كنا  بننل العبناي ه ا التنظيم ا

متشننككي  فنني أ  الجننل العنناطلي العننام  يننر مهينن  لتقننريمهم، لمقننرًا بنن حقيتهم. أسنن ل  كثيننرة، أجنناو عليهننا 
 الرارسل ، ال جرلى م  تكرارها.

فتقننناره للخصلصننني ، فقنننر  هنننو احننننر لفننني  ات السنننياق، لنظنننرًا لانننبابي  الشنننعار لشننننملليته، لا
المنننلرخي  إلنننى لجنننلر تنسنننيق بننني  فنننرلا بنننني هاشنننم مننن  العلنننليي  لالعباسنننيي ، إلسنننقاط الحكنننم اومنننل ، 

، أ  بعننر ثننالث عقننلر منن  بننرف (4) م(744هننن/127لتمخنن،  لننإ فيمننا عننرف بننن))باجتماا االبننلاف(( سننن  )
، لقنر التن م فني هن ا (5) م(746هنن/129سنن  ) الرعلة العباسي ، لقبل سنتي  م  إعال  ثلرتهم في خراسنا 

االجتمناا شخصننيات عللينن ، ممثلنن  بعبنر ان بنن  الحسنن  )المحنن،(، لابننه محمننر )النننلي ال كينن ( )رانني 
ان عنننهم( لمنن  العباسننيي  عبننر ان بنن  محمننر )أبننل العبنناي(، لعبننر ان بنن  محمننر )أبننل جعلننر(، لبحسننو 

عنن  محمننر بنن  عبننر ان بنن  الحسنن  باإلمامنن . لت شننير أ  بننني بعنن، الرلايننات اتلننق المجتمعننل  علننى مباي
العبنناي اعترفننلا ب حقينن  أبننناف عمننلميتهم منن  لل البيننت باإلمامنن  كقننلل أبنني جعلننر ))و  شننيف تخننرعل  

                                                 

( 1960راو السننلطاني  لالننرلل اإلسننالمي  )بيننرلت، رار صننارر، ( محمننر بنن  علنني طباطبننا ابنن  الطقطقننا: اللخننر  فنني ا 1)
؛ محمننر عبننر الحنني شننعبا : الثننلرة العباسنني ، ترجمنن  عبننر المجيننر حسننيو القيسنني )ابننل ظبنني، رار الرراسننات 143 

 .238(  1977الخليجي ، 
 .14-13 ( 1959( محمر الخار  بإ: محاارات في تاري  اومم االسالمي  )القاهرة، رار المعرف ، 2)
( عصننام سنننخنيني: العباسنننيل  فننني سننننلات الت سنننيي )تلسنننير جرينننر للثنننلرة لالشنننرعي  لنظنننام الحكنننم(، )بينننرلت، الملسسننن  3)

؛ سنننهيل  كنننار: تننناري  العنننرو لاإلسنننالم )بينننرلت، رار اللكنننر، 80-79، 77(  1998العربيننن  للرراسنننات لالنشنننر، 
جلننن  التاريخينننن  التنننني تصننننررها الجمعينننن  التاريخينننن  الم؛ نننناجي حسنننن : ))عللينننن  الننننرعلة العباسنننني ((، 237(  1975
 218 -132، نقناًل عن  ينلني حمنار  عبنر الجبنار: اوسنرة العباسني  441(،  4(، العنرر )1975، )ببرار، العراقي 

 (.1991هن ، رسال  ماجستير  ير منشلرة )الملصل، كلي  ا راو، 
. 144، تحقينق احمنر صنقر )بينرلت، رار المعرفن ، ر.ت(  : مقاتنل الطنالبيي اوصنلهانياللر  علي بن  الحسني   أبل( 4)

االبلاف: هي قري  م  أعمال المرين ، بينها لبي  الجحل  مما يلي المرينن  ثالثن  لعشنرل  منياًل. شنهاو النري  أبني عبنر 
 .100-1/99ان ياقلت الحمل : معجم البلرا  )بيرلت، رار إحياف التراث العربي، ر.ت( 

 .144ل الطالبيي ،  ، مقاتاوصلهاني( 5)
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أنلسننكم، لان لقننر علمننتم مننا للننناي إلننى أحننر أميننل أعناقننًا، لال أسننرا إجابنن  ... إلننى هنن ا اللتنني(( فراننخلا 
. للت كير  لإ، شاركت بع، الشخصيات العباسني  فني ثنلرة عبنر ان بن  معالين  فني  ات (1) لرأيه لبايعلا

. لعلننى الننر م منن  أ  اوصننلهاني يننلرر هنن ه اللاقعنن  بننرلاف  معرلفننه إال (3)، لاسننتعا  بهننم ب عمالننه(2)السننن 
اسننتمرار أ   الرلايننات تاننطرو بعننر  لننإ، مت رجحنن  بنني  الطننرفي ، منهننا مننا يلكننر اللاقعنن ، مسننتراًل علننى 

، لأخنرى تن هو إلنى ال (5)، لمنهنا منا يانّعلها(4)النلي ال كي  في امتناعنه عن  البيعن  لخللناف بنني العبناي
، فانناًل عنن  أ  الشخصننيات (6)معقلليتهننا، خاصنن  لا  جهننلر العباسننيي  قننر اقتربننت منن  أ  تننلتي ألكلهننا
مسنلم الخرسناني( عننرما عرانا العللي  لم تستجو لنرعلة بعن، القينارات أمثنال )أبنل سنلم  الخنالل، لأبنل 

. لالجننرل مسننتمر، كننل يحننالل أ  يننرعم اتجاهننه بالرلايننات لاللقننا   رل  اللصننلل إلنننى (7)اإلمامنن  علننيهم
الحسننم. للسننت بصننرر تننرجيح رعننالى هنن ا الطننرف أل  اإ، فكننل  لننإ مننرعاة للظنن  لالتخمنني ، لتلسننيرات 

اوفانلي  كمعينار، ال منت  أ     منا يعنيننا التقلى على اللال، أل الصملر أمام الطرلحات المقابلن ، للكن
 النظام السياسي أساسًا للترجيح، ما سيتاح الحقا.

 
 

                                                 

 .173( المصرر نلسه،  1)
( عبر ان ب  معالي : هل عبر ان ب  معالي  ب  عبر ان بن  جعلنر ابن  ابني طالنو، طلنو الخالفن  فني ألاخنر رللن  بنني 2)

م( بالكلف ، لباي  له أهلها، ثم خر  الى المنرا  ، للحنق بنه جمن  من  أهنل الكلفن  لبنني هاشنم 744هن/127أمي  سن  )
م(. ابل القاسم علي 746هن/129بلو بهم الى بالر فاري، لاستلحل أمره فجبى له خرا  فاري لكلرها، ثم قتل سن  )ف

بنن  الحسنن  ابنن  عسنناكر: تهنن يو التنناري  الكبيننر، اعتنننى بترتيبننه لتصننحيحه عبننر القننارر أفنننر  بننررا  )رمشننق، مطبعنن  
 .4/137؛ اب  اوثير، الكامل، 6/36هن( 1332رلا  الشام، 

 .99( الجهشيار ، الل راف لالكتاو،  3)
( 1965( أبنل جعلنر محمنر بن  جريننر: تناري  الرسنل لالملنلإ، تحقينق محمننر أبنل اللانل إبنراهيم )القناهرة، رار المعننارف، 4)

4/261. 
 .118(  2003( أمين  بيطار: تاري  العصر العباسي )رمشق، جامع  رمشق، 5)
اللتلح، باعتنناف محمنر بن  المعينر خنا  )حينرر لبنار ركن ، لجنن  احيناف المعنارف ( أبل محمر احمر ب  اعثم الكلفي: كتاو 6)

 .8/159العثماني ، ر.ت( 
؛ الطبنر ، 2/345( 1960( احمر ب  يعقلو بن  جعلنر بن  لهنو اليعقنلبي: تناري  )بينرلت، رار صنارر ل رار بينرلت، 7)

 .4/213تاري ، 
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(3) 
م(، لأصنبح ل امنًا 749هنن/132حقنق العباسنيل  أهنرافهم بنرخلل الجنيش الكلفن  فني العنراق سنن  )

، لهني اللحظن  إعال  الخليل  الجرير، إ  لم يعر باإلمكا  االستمرار في رف  شعار )الراا من  لل محمنر(
 التي انتظرها جمهلر الناقمي  على بني أمي  لالمليري  للثلرة، لمعرف  شخصي  الخليل  الجرير.

لال يمكنن  الظننن  أ  بعنن، القينننارات السياسنني  لحتنننى العسننكري ، كاننننت تجهننل شخصننني  الخليلننن  
اة( فنني إعنننالم المرشننح، بعننر عقننلر ثالثنن  منن  النننرعلة، بمننا ال يبننرر تنن خر أبننل سنننلم  الخننالل )كبيننر الننرع

 .(1)الخليل  ال   كا  قريبًا منه في الكلف 
لاختلننف البنناحثل  المحننرثل  فنني أسننباو  لننإ، فانناًل عنن  مراميننه فنني ملاتحنن  كبننار الشخصننيات 

رفننن، العلنننليي  لهننن ه النننرعلة، فاننناًل عننن  مسنننارع  القينننارات العسنننكري   لكننن   ، (2)العلليننن  لتنننللي اإلمامننن 
. لبنن لإ (3)لينن  عبننر ان بنن  محمننر )أبننل العبنناي( ألل خليلنن  عباسننيإلعننال  الخليلنن ، حسننم الملقننف، لب

 عرفت اوم  أ  خليلتها الجرير،  ل نسو عباسي.
لمنننا يثينننر االنتبننناه أ  العباسنننيي  سنننارعلا منننن  اللحظنننات اوللنننى، إلنننى ت كينننر أفانننليتهم لمننن  ثنننم 

مهنلر الخليلن  أبنل العبناي، أحقيتهم، تمثل  لإ م  خالل خطبن  البيعن  التني تننالو علنى إلقا هنا علنى الج
( مقنننرل   لنننإ بنننإرارة إلهيننن  رعنننت لعمنننه رالر بننن  علننني، لمعينننارهم فننني قنننرابتهم القريبننن  مننن  الرسنننلل )

حقننلقهم، لأل مننت المسننلمي  بطنناعتهم لنصننرتهم، لتننلليتهم قيننارة اومنن  رل   يرهننا، فقننر أشننار أبننل العبنناي 
لسنه تكرمنه لشنرفه لعظمنه، لاختناره لننا لأينره بننا في خطبته قنا اًل : ))الحمنر ن الن   اصنطلى اإلسنالم لن

كلم  التقلى لجعلنا أحق بها لأهلهنا، لخصننا رحنم رسنلل  لأل منالجعلنا أهله لكهله لحصنه لالقلام به... 
( لقرابته، لأنش نا م  لبا ه لانبتنا م  شجرته لاشتقنا م  نبعته... للانعنا ان من  اإلسنالم لأهلنه ان )

د يس َ ل  اإلسالم كتابًا يتلنى لقنال:  أهللان ل ب لإ على  بالملا  الرفي  لرِا َ َّ  الأمسلوس لسيألَأ َسجأ للسُلُكمأ لس ُقلل َّ  َسسأ

                                                 

 .4/213؛ الطبر ، تاري ، 2/345( اليعقلبي، تاري ، 1)
؛ عبنننر الع يننن  النننرلر : العصنننر 149(  1973( شننناكر مصنننطلى: رللننن  بنننني العبننناي )الكلينننت، لكالننن  المطبلعنننات، 2)

؛ عبننر الع ينن  سننالم: العصننر العباسنني االلل )القنناهرة، ملسسنن  44(  1997العباسنني اولل )بيننرلت، رار الطليعنن ، 
ي السياسني فني العصنر العباسني اولل ؛ علني عبنر النرحم  العمنرل: أثنر  اللنر 107-105شباو الجامع ، ر.ت(  
 .97(  1978)القاهرة، مطاب  الرجل ، 

 .39( مجهلل، أخبار الرلل  العباسي ،  3)
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بسلل  ... فنن علمهم جننل ثننناله فاننلنا لألجننو علننيهم حقنننا لملرتنننا لأجنن ل منن  اللننيف نصننيبنا تكلمننه لنننا  الأُقرأ
 .(1) لفااًل علينا((

ه قنا اًل : ))ينا أهنل الكلفن  إننا لان منا  لننا مظلنلمي  مقهنلري  ل هو رالر ب  علني إلنى المعننى نلسن 
بهننم حجتننا، لأظهننر لهنم رللتنننا...  لأبلن علنى حقنننا حتنى أبنناح ان لننا شننيعتنا أهنل خرسننا  ف صنابهم حقنننا 

 .(2)لاعلملا أ  ه ا اومر فينا ليي بخار  منا، حتى نسلمه عيسى ب  مريم((
الخالفننن  الكثينننر مننن  التسنننالالت، كمنننا يلصنننح عننن  طبيعننن   ليثينننر هننن ا التعجنننل بارعننناف الحنننق فننني

الهلاجي التي كانت تقلق القيارات العباسي ، لهم يشّرعل  في ت سيي نظامهم  الخالفي، فربمنا كنا   لنإ 
ررًا على محالل  أبي سلم  الخالل، إ  سربت حيثياتها إلى أنصار الثلرة لقيارتها، ت كيرًا لهنم ب حقين  من  

نلنا ًا من  الشنكلإ، التني كاننت تنرالرهم طيلن  اللتنرة المااني ، لمعهنم جمهنلر اومن ، فني اختارلا، أل هنل 
أ   يرهم أحق منهم، استنارًا إلنى  ات المعنايير. أم هني محاللن  للقلن  علنى الخللين  التاريخين   ل البينت 

 ه اوحقينن ، )العلننليي ( )رانني ان عنننهم(، متجننال ي  كننل الجهننلر لالتاننحيات التنني قننرملها، ت سيسننًا لهنن
ر بً  في تبيير القناعنات لتحليلهنا، ل لنق المنافن  أمنام أ  مسنعى من  أ  طنرف يننا عهم السنلط ، تحنت 

 أ  مسمى .
أيًا يك  الهرف، فقنر نجنح العباسنيل  فني ت كينر أحقينتهم، علنى اوقنل بني  جمهنلرهم لمناصنريهم، 

راجننن  أمنننام قنننلتهم العسنننكري ، منننا مكننننهم مننن  ترسننني  نظنننام حكمهنننم علنننى أنقنننا، الحكنننم اومنننل . الننن   ت
 .(3)لرعالاهم اللكري 

، منا أبناح لهنم عنرم ب سنرتهمت سيسًا على  لإ، عر  العباسيل  الخالف  حقًا ملرلثنًا لهنم، لحصنريًا 
إشننراإ بننني عمننلمتهم منن  لل البيننت )العلننليي ( فنني إرارة الرللنن . إال أ   لننإ لننم يمننن  منن  تقننريبهم لحلننظ 

، ت كينننرًا لهلاجسنننهم التننني لنننم تلنننارقهم، حرصنننًا مننننهم علنننى إسنننكات أل (4)ثينننرةحقنننلقهم لمكنننانتهم ب سننناليو ك
 ت جيل أي  رعلى مقابل  تشكإ في ه ه اوحقي ، أل تقل، أركانها.

                                                 

 ( المصرر نلسه لالصلح .1)
( 1916( المطهننر بنن  طنناهر المقننري: البننرف لالتنناري  )منسننلو(، نشننر لترجمنن  كلمننات هننلار )بنناريي، مطبعنن  برطلنننر، 2)

6/70. 
 .335سيل ، ( سخنيني، العبا3)
 .334؛ سخنيني، العباسيل ،  6/84( المقرسي، البرف لالتاري ، 4)
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، ما يقلنق (1)م(753-749هن/136-132ل لإ لم تشهر السنلات اورب  م  خالف  أبي العباي )
سنتطي  الن هاو إلنى أ   لنإ مرجعنه، اعترافنًا مننهم نظامهم، السيما من  أل البينت )راني ان عننهم( لال ن

ب حقي  العباسيي ، لتسليمًا لهم ب لإ، فن لإ ال ترعمنه اللقنا   الالحقن . بنل بسنبو هناجي المحاللن ، إ  لنم 
يعر يحتمل لل البيت )راي ان عنهم( الم ير م  الانحايا، فاناًل عن  أ  نهجنًا جرينرًا إلثبنات اوحقين ، 

(، يعتمننر الجانننو اللكننر ، بننرياًل عنن  المجا فنن  العسننكري  اإلمننام جعلننر الصننارق )بننرا يتبلننلر مننن  عهننر 
 .(2) ير المتكاف  

، الن   لنم (3) م(774-753هنن/158-136ر ت امننًا من  خالفن  أبني جعلنر )بيتبنرأت الملاقنف بنال
ليننه يحننظ بمقبللينن  بعنن، القيننارات، أمثننال عمننه عبننر ان بنن  علنني، لأبننل مسننلم الخرسنناني، النن   نسننو إ

نسنننو إلينننه اننننه عنننر، اإلمامننن  علنننى جعلنننر  أ ، (4)االتصنننال بالقينننارات العلليننن ، عارانننًا عليهنننا اإلمامننن 
 الصارق، فلم يلَق جلابًا.

ما اقلق أبنل جعلنر، هنل  يناو بعن، الشخصنيات العللين  عن  بيعتنه لالسنيما ألالر عبنر ان  لك   
براهيم  ر إلينه عن  رعنلة محمنر بن  عبنر ان بن  الحسن  ، لالسيما قنر تنلاررت اوخبنا(5)ب  الحس ، محمر لا 
، لتطنابق اوحارينث النبلين  علنى اسنمه (7)، لقر أشاا بي  النناي ب ننه المهنر (6)لنلسه م  منطلق اوحقي 

 . (8)لشخصيته
                                                 

 .6/84( المقرسي، البرف لالتاري ، 1)
 . 2/85( الشهرستاني، الملل لالنحل، 2)
 .5/98( اب  اوثير، الكامل، 3)
 .1/154( الشهرستاني، الملل لالنحل، 4)
 ( المصرر نلسه لالصلح .5)
 .274(  1981عاني: سياس  المنصلر أبي جعلر الراخلي  لالخارجي  )ببرار، رار الرشير، ( حسي  فاال  عي  ال6)
 .4/261( الطبر ، تاري ، 7)
( يقنلل ))المهنر  من  للنر  اسنمه اسنمي لكنيتنه كنيتني أشنبه . بنافًا على حريث النبني )5/141( اب  اوثير، الكامل، 8)

لقنًا تكنل  بنه  يبن  لحينرة ت صنل فيهنا االمنم((. محمنر علني بن  بابلينه القحمني: إكمنال النري  )إينرا ، الناي بني خلقنًا لخق
. لقر لرر في سن  أبني رالر حنريث مشنابه فني  لنإ ))قنال علني 193(  1405ملسس  النشر اإلسالمي الصرلق، 

( لسنيخر  من  صنلبه رجنل يسنمى راي ان عنه لنظر الى ابنه الحسي  فقال: إ  ابني هن ا سنير كمنا سنماه النبني )
لق لال يشبهه في الخلق ثم  كنر قصن  يمنأل اور، عنراًل((. سنليما  ابن  االشنعث ابنل رالر:  باسم نبيكم يشبهه في الخق

 .3739رقم الحريث  3/225( 1988سن  أبي رالر )القاهرة، رار الحريث، 
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إ  لصف ب نه كا  أفال أهل بيتنه، لأكثنر أهنل  ماننه فني علمنه بكتناو ان، لحلظنه لنه، لفني  
لنن لإ لجنن  أبننل جعلننر ؛ (1)جننلره، لب سننه، فلقننو بننالنلي ال كينن ، ل هننره لنسننكهفقهننه فنني الننري ، لشننجاعته، ل 

إلننى عريننر اوسنناليو، لمعرفنن  مكننا  محمننر    النننلي ال كينن ، أل إظهنناره، لالسننيما بعننر تعراننه لمحاللنن  
. فاناًل عن   لنإ فنا  هن ه النرعلة لنم يقتصنر ت ثيرهنا (2)ا تيال عنر  يارته للمرين  تبنرأ منهنا الننلي ال كين 

لى بث الرلح في نلنلي المنلالي   ل البينت، النراعمي  وحقينتهم، للكن  يبنرل أنهنا أثنارت الشنكلإ كثينر ع
لنننرى أنصنننار البينننت العباسننني، منننا جعنننل أبنننل جعلنننر، لت كينننر أفانننليتهم لأحقينننتهم فننني خطبتنننه الشنننهيرة فننني 

اوفكنار، إ  أعنار ، سناعيًا إلنى ترسني   لنإ، لتثبينت من ع تنا عتنه (3) م(761هنن/144هاشمي  الكلفن  سنن  )
(، لأنهم ما بلبلا  لإ، إال بنإرارة إلهين  عن  ت جهنلرهم الت كير أ  الخالف  حقهم الملرلث م  الرسلل )

لالملينننري ، لننن ا لننيي هنننناإ مننن  يننننا عهم اوفاننلي ، التننني بلبنننلا منهنننا مننرارهم، فننني حننني  فشنننل  باونصننار
ارنا، لأهل رعلتننا، للنل بنايعتم لنم تبنايعلا خينرًا ا خرل ، إ  جاف فيها ))يا أهل خراسا ، انتم شيعتنا لأنص

منننا... حتننى ابتعننثكم لنننا شننيع  لأنصننار، ف حيننا ان شننرفنا لع نننا بكننم يننا أهننل خراسننا ، لرفنن  بحقكننم أهننل 
(، فقر الحنق فني قنراره لاظهنر ان منناره، أمرنا لميراثنا م  نبينا ) إليناالباطل، لأظهر لنا حقنا، لأصار 

ي هو الباحثل ، إلى أ  إجنرافات أبني جعلنر، كاننت سنببًا لظهنلر محمنر    الننلي ، ل (4) ((أنصارهلاع  
، إ  أعلن  خالفتنه فني المرينن  فني مسنتهل شنهر (5)(، لاستعجال الثنلرة، قبنل اسنتكمال مقلماتهناال كي  )

                                                 

اسنعر را نر )بينرلت، رار ابل الحسن  علني بن  الحسن  المسنعلر : منرل  الن هو لمعنا  الجنلهر، رققهنا للانعها لانبطها يلسنف ( 1)
 .233؛ االصلهاني: مقاتل الطالبيي ، تحقيق احمر صقر )بيرلت، رار المعرف ، ر.ت(  3/306( 1981اونرلي، 

 .5/140( اب  اوثير، الكامل، 2)
 .312-3/311( المسعلر ، مرل  ال هو، 3)
 ( المصرر نلسه لالصلح .4)
 .5/531( اب  اوثير، الكامل، 5)
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ا النرخلل ، لال يعنينن(2)، لاخ  بيع  أهلها، كما فعل أخله إبراهيم فني البصنرة(1) م(762هن/145رجو سن  )
 .(3)في حيثياتها، إلسهاو الرراسات كثيرة في تلاصيلها

(4) 
استبق اللعل العسكر ، علرة الجرل م  جرير حلل اوفالي  لاوحقين  فني تنللي الخالفن ، تمثنل 
 لإ بالرسا ل المتبارل  بي  أبني جعلنر، لمحمنر    الننلي ال كين ، أظهنرت االتجاهنات التني ارتكن  عليهنا 

 حسو تصلر اوطراف المتنا ع  معيارًا للترجيح.ه ي  اوساسي  ب
لال يمكننن  االرعننناف أ  الهنننرف مننن  هننن ا السنننجال، هنننل تجننننو الملاجهننن  بننني  فرعننني بنننني هاشنننم، أل  

قننراره لرخننر، فنن لإ أمننر مسننتبعر، تقاطعننه قناعنن  الطننرفي  بثننلابتهم،  اللصننلل إلننى اقتننناا احننر الطننرفي  لا 
القلة، بما يمكنه م  فر، اإلرارة، إنما هني لسنيل  لجنا إليهنا  السيما لا  أحر الطرفي  يمتلإ كل مقلمات

خليلتننا  فنني ل  لاحننر، إلثبننات كننل منهمننا أفاننليته لأحقيتننه، لمنن  ثننم شننرعيته، اسننتهرافًا لكسننو اونصننار 
 لالمليري  تقارعا م  خاللها بكل ما يرجح احرهما على ا خر.

 :ي ال كينننن ، رسننننال  اسننننتهلها بقللننننهابتننننرأ أبننننل جعلننننر بهنننن ه المننننناظرة، مرسنننناًل إلننننى محمننننر النننننل
َس ))بسم ان الرحم  الرحيم، م  عبر ان أمير الملمني  إلى محمر ب  عبر ان،   لاَرُبو َس َس ُي ي زساء ال لَِ َ ن مسا جس

لل ُبواأ َو ُتقس  ليس َسيألَديَ مأ  َِ  سسسلاِدا ََس ُيقست لُلواأ َو ُيصس َسرأ َس َ ل  ا عسوأ يسسأ رسُسولسُأ وس َأ اَلل أو َو  الّلأس وس ل ُجُلُ لم من َسرأ وس
َ ليمِ  ِساِ  لس ل لسُ لمأ َ ل  ا اَللرسَي لس َس لسُ لمأ اَللزأِف َ ل  اللدانأيسا وس َلل ِس  َِ َسرأ َس ا اأ َم . لهن ا ت كينر مسنبق مننه (4) ((ُينفسوأ

لشرعي  خالفته للقبه الخالفي، ما يعني أ  م  قام عليه، إنما هل خار  على ه ه الشنرعي ، لمنا أجمعنت 
(، نلسه خليلن ، خرلجنًا علنى ان لرسنلله ) () لإ عّر إعال  النلي ال كي   إلىوم ، لاستنارًا عليه ا

يق  تحت طا ل  ما ألجبه قلل ان سبحانه، عقابًا لم  يخر  على الطاع ، له ا إشعار ب   البناو ملصنر 

                                                 

؛ 2/449( 1967خيننناط: تننناري  خليلننن  بننن  خيننناط، تحقينننق اكنننرم انننياف العمنننر  )النجنننف، مطبعننن  ا راو،  ( خليلنن  ابننن 1)
؛ اب  الجل  : المنتظم في تاري  المللإ لاومنم )حينرر لبنار ركن ، 7/556؛ الطبر ، تاري ، 3/115اليعقلبي، تاري ، 

 .5/147 ؛ اب  اوثير، الكامل،8/145هن( 1357مطبع  را رة المعارف العثماني ، 
 .3/238م( 1871( مللف مجهلل: العيل  لالحرا ق في أخبار الحقا ق )لير  ، مطبع  بريل، 2)
؛ أبني يعقنلو يلسنف بن  يعقنلو البسنل : المعرفن  347، مقاتنل الطنالبيي ،  اوصنلهاني؛ 2/450( اب  خياط، تاري ، 3)

 .3/76هن( 1394لالتاري  )ببرار، مطبع  اإلرشار، 
 .34-33لي   ( سلرة الما رة،4)
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، ملهلمنًا (1)نا بنًا ن سنبحانهأمام أي  رعلة تطنال أحقيتنه بالخالفن ، لمن  منطلنق شنرعيته أمينرًا للمنلمني ، ل 
َ َّ  إلننى التلبنن ، ملظلننًا الملننرره القرلنينن  بقللننه تعننالى )) ( )أشنناعه أبننل جعلننر، رعننا محمننر النننلي ال كينن 

لليمِ  ََ َ  الّلللأس  سفُللوِر ر  لسُمواأ َس لسلليأَ مأ  سللالأ للَل ََس تسقأللَدُرواأ لس َس تسللاُبواأ َمللَ قسبأ ي لننه يمنحننه اومننا  لأه أ (( مقابننل ال للَِ
 .(2)لأنصاره، ليخصه باوملال لاالمتيا ات

إلننى هنن ه العننرل،، يتاننح  لننإ منن  جلابننه علننى  ( )لننم يكنن  متلقعننًا أ  يسننتجيو النننلي ال كينن  
رسال  أبي جعلر، إ  اسنتهلها بقللنه: ))بسنم ان النرحم  النرحيم من  عبنر ان المهنر ، محمنر بن  عبنر ان، 

 االعتقنننار، فصنننّرر نلسنننه فننني الخطننناو، ملقبنننًا نلسنننه بالمهنننر  متنا منننًا مننن  (3) إلنننى عبنننر ان بننن  محمنننر((
المتجن ر فنني نلننلي اومنن ، لالسننيما المننلالي   ل البيننت، ف حيننا أحالمهننم بظهننلر منن ع سننيمأل اور، عننراًل 
 بعر أ  مل   جلرًا. لفي اللقت نلسه جّرر أبا جعلر من  صنلته الرينين  لال منين ، إ  ال مسنلا لهمنا الفتقناره
للشنرعي . لاعتمنر القننرل  الكنريم مصننررًا للحجنا ، لالقننلل اللصنل فني اوفاننلي  لاوحقين ، لفننق تلسنير كننال 
الطننرفي  لنصلصننه، فاعتمننر سننلرة القصنن ، لتلصننيف العالقنن  بنني  نبنني ان ملسننى، لفرعننل  لهامننا ، 

لسلل خاتمننًا اقتباسننه منن  القننرل  الكننريم بقننلل ان تعننالى  َ  لس ُنَريللُد ََس ن ُملل َِ  وس سرأ للَعُفوا َ لل  اَأ ُتعأ َس اسأ ي ال للَِ
َس  عسلسُ ُم الأوساَرَثي نسجأ عسلسُ مأ َسَئم ِة وس نسجأ لا  وس لا َملنأُ م م  َُمس ُجُنودس َس وس لا َسامس َس وس لوأ ُنلَرف َ رألس َِ وس سرأ َس لسُ لمأ َ ل  اَأ ُنمسكن وس

َس  ِسُرو َأ كساُنوا يس
(4). 

ل لأحنق فني قينارة اومن ، لهنل أمنر سنبق أ  لجن  لتتصنرر اإلرارة اإللهين  فني التمكني  لمن  هنل أفان 
إليه المتنافسل ، إ  ال جرال فيه، ل لإ عنرما تماثلت معايير اوفالي  في السابق  لالهجنرة لالبنناف، لمن  

                                                 

( لقننر افصننح الخليلنن  المنصننلر عنن  هنن ه الننرعلة بعبننارات صننريح  فنني احننرى خطبننه قننا اًل ))يننا أيهننا الننناي إنمننا أنننا سننلطا  ان فنني 1)
اراه، اسلسكم بتلفيقه لتسريره، لأنا خا نه على في نه، أعمنل بمشني ته لاقسنمه ببرارتنه لاعطينه بإ ننه قنر جعلنني ان علينه قلناًل إ ا 

 .4/533يلتحني العطياتكم لقسم في كم لأر اقكم فتحني، لا  ا شاف ا  يقللني اقللني((. الطبر ، تاري ، شاف ا  
؛ أبننل عمننر احمننر بنن  محمننر ابنن  عبننر ربننه: العقننر اللريننر، شننرحه لاننبطه أحمننر أمنني  للخننرل  7/566( الطبننر ، تنناري ، 2)

؛ ابنننل العبننناي احمنننر بننن  علننني 8/145ننننتظم، ؛ ابننن  الجنننل  ، الم3/29( 1962)القننناهرة، مكتبننن  النهاننن  المصنننري ، 
 .1/277( 1963القلقشنر : صبح االعشى في صناع  االنشا )القاهرة، الملسس  المصري  العام ، 

( ابننل العبنناي محمننر بنن  ي يننر المبننرر: الكامننل فنني اللبنن ، عاراننه ب صننلل لعلننق عليننه محمننر أبننل اللاننل إبننراهيم لالسننير 3)
 .4/31؛ الطبر ، تاري ، 4/94(، 1956صري ، شماته )القاهرة، رار النها  الم

 .6-1( سلرة القص ، لي ، 4)
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(، ماننافًا إليهننا المظللمينن ، إشننارة إلننى مننا تعننر، إليننه لل البيننت )رانني ان ثننم القرابنن  منن  الرسننلل )
 السابق .عنهم( م  مآسي في المرة 

( مجااًل وبي جعلنر ينلن  مننه، ليتقنرم علنى  ينره من  لعلى الر م م  ه ا لم يترإ النلي ال كي  ) 
(، أمنًا لأبنًا، فني الجاهلين  لاإلسنالم ))لأننا خالله، فإ ا أرعى القراب ، فإنهم أللنى لاقنرو صنل  بالرسنلل )

نما ارعينتم هن ا اومنر... لحانيتم اعر، عليإ م  اوما ، مثل ال   عرات علي، فا  الحق حقنا، لا  
بلاننلنا لا  أبانننا كننا  اللصنني... ثننم قننر علمننت انننه لننم يطلننو هنن ا اومننر احننر مثننل نسننبنا لشننرفنا لحالنننا، 
لشننرف لبا نننا، لسنننا منن  أبننناف اللعننناف لالطننرلاف، لال الطلقنناف، للننيي يمننت أحننر منن  بننني هاشننم بمثننل النن   

ننانمت من  القرابن  لالسنابق  لاللانل،  ( فاطمن  بننت عمنرل فني الجاهلين ، لبنني بنتنه الرسنلل ) أم بننل لا 
 .(1) فاطم  في اإلسالم رلنكم((

( اللصني لاإلمنام، لهنم ألالره، لهنم أحنق بلراثتنه، لهن ا منا جعنل لاستنارًا لقلله كا  اإلمنام علني ) 
نمننا أرعيننتم هنن ا اومننر بنننا، لخننرجتم لننه بشننيع تنا، لحظيننتم بننني العبنناي يسننّخرل  هنن ا اإلرث لصننالحهم ))لا 

 بلالنا(( معراًا بشعار رعلة العباسيي  الابابي )الراا م  لل محمر(.
(، كنل الحجن  التني اعتمنرها النظنام السياسني، كمعنايير لاستنارًا الى  لإ، عر، الننلي ال كين  ) 

لألفانلي  لاوحقين ، لصنلاًل إلنى شنرعيته فني اإلمامن ، منا جعلنه يعنر، اومنا  علنى أبني جعلنر، إ  أقننر 
شننرعيته، لرخننل فنني طاعتننه، علننى ا  ال يعليننه منن  مسننلللي  إقامنن  الحننق عيننه فنني حننر منن  حننرلر ان، ب

( منن  رم لمنال. فنن لإ ملشنرًا منا لرر فنني أمنا  أبنني جعلنر، بقصنر أل برلنننه بنالعلل عنن  الننلي ال كين  )
لسننإ الجيننت رعننلتي، أ  ألمنننإ علننى ن رخلننت فنني طنناعتي ل إ لننيي منن  حقننلق اإلمننام ))للننإ ان علننّي 

كمننا أنننه عننّر،  ،(2) لمالننإ، لعلننى كننل أمننر أحرثتننه، إال حننرًا منن  حننرلر ان، أل حننق لمسننلم أل معاهننر((
بعهننلر اومننا  التنني منحهننا أبنني جعلننر لمنن  قبلننه، للننم يلنن م بهننا، ))لانننا أللننى بنناومر منننإ، لألفننى بالعهننر، 

منا  ابن  هبينرة، أم أمنا  عمنإ ونإ أعطيتني م  العهر ما أعطيتنه رجنااًل قبلني، فن   اوماننات تعطينني أ
 .(3) عبر ان ب  علي، أم أما  أبي مسلم((

                                                 

 .2/11( اليعقلبي، تاري ، 1)
 .304( اوصلهاني، مقاتل الطالبيي ،  2)
 .7/566( الطبر ، تاري ، 3)
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(، ،أبني جعلنر، لهنل للكي ال تنسينا اوحراث، ما ابتنرأنا بنه، ت سيسنًا للعالقن  بني  الننلي ال كين  ) 
( علننى أبنني جعلننر، للمننا ا لننم يعتمننره اجتمنناا اوبننلاف، النن   لننم يننرر فنني حيثيننات ررلر النننلي ال كينن  )

، (1)رامب  في حجاجن  تثبيتنًا لألفانلي  لاوحقين ، لهننا يلتنرق الملرخنل  منرة أخنرى. ا  يشنير أحنرهمحج  
بنن   الرسننا ل قننر صننححت عننرة مننرات منن  قبننل الننرلاة. ينننله لخننر قرا ننه ب نننه ال يسننتطي  ا  يننلرر نصننل  

منلصنلتي  إلنى م  خار  ه ا النطناق فني رلايتني   (3). لي هو الطبر (2)الرسا ل كامل  خشي  م  السلط 
، من  رر بعن، الهاشنميي  علنى أبني جعلنر حني  سنلاله عن  الننلي أ  بعاهم  ّكر أبا جعلر به ه البيعن 

( قنللهم ))يننا أمينر المننلمني ، قنر علنم انننإ قنر عرفتننه يطلنو هن ا الشنن   قبنل اليننلم، فهنل يخافننإ ال كين  )
يعننت أنننا لأنننت رجنناًل بمكنن ، علننى نلسننه((. لفنني رلاينن  أخننرى، أ  رجنناًل منن  أصننحاو محمننر قننال لننه ))با

لا  ا افترانننا أ  المننلرخي  قننر حنن فلا هنن ه اللقننرة منن  رسننال  النننلي  ،(4) فلفيننت بيعتنني، ل ننررت بيعتننإ((
 ( فيلتر، أنهم تجال لها أياًا في رر أبي جعلر عليه.ال كي  )
كننن  ( لنننم يهننن ه االفتراانننات أبعنننرت المحنننرثي  عننن  اليقننني ، حتنننى قنننال احنننرهم ا  الننننلي ال كيننن  ) 

 بحاج  إلى رأ  أبي جعلر، ال   ال يمثل شي ًا أمام يقينه باوفالي  لاوحقي  .
(  بقللنه ))ال بنل أننا ه ه المعايير لم يسمح أبل جعلنر وحنر بنالرر علنى رسنال  الننلي ال كين ) أمام 

رجننن  ، بعنننر أ  أصنننبح المرتكننن  هنننل تنننرجيح ر(5) تقارعننننا علنننى االحسننناو فنننرعني لأيننناه(( إ اأجيبنننه عليهنننا، 
(، أساسننًا لألفاننلي ، فنن هو شنن لًا بعيننرًا إلثبننات شننرعي  جننرهم العبنناي بنن  القرابنن  القريبنن  منن  الرسننلل )

لسابق  فني اإلسنالم ))للنم يجعنل ان النسناف ( في لراثته، شرعًا لعرفًا، ( عم الرسلل )عبر المطلو )
. فانناًل عنن   لننإ لننم يتحاشننى أبننل (6) (كالعملمنن  لا بنناف، لال كالعصننبي  لأللينناف. ال  ان جعننل العننم أبننًا(

( فنني صننراح  نسننبه منن  جهنن  أمننه، معتمننرًا أمثلنن  ال يجننارل فيهننا جعلننر، مننا عننرّ، بننه النننلي ال كينن  )

                                                 

 .4/493( المصرر نلسه، 1)
 .2/182( اال ر ، تاري  الملصل، 2)
 .7/567( تاري  ، 3)
 2/320( المبرر ، الكامل ،4)
؛ أبل  كريا ي ير ب  إيناي بن  قاسنم اال ر : تناري  الملصنل، تحقينق علني حبيبنه )القناهرة، رار 7/566( الطبر ، تاري ، 5)

 .115؛ الجهشيار ، الل راف لالكتاو،  2/181( 1967احياف التراث اإلسالمي، 
 .7/567( الطبر ، تاري ، 6)
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(، لبعننن، أ مننن  لل البينننت )علنننيهم السنننالم(، لأطنننال أبنننل جعلنننر فننني إينننرار مننننهم إبنننراهيم ابننن  الرسنننلل )
 (، رل  بني عمهم م  العلليي .بلراث  الرسلل ) اومثل ، مسل ات استهرفت م  خاللها تبليو أحقيته

لعلى الر م م  ه ا السجال، ال   أكنر النسنو لالقرابن  لالسنابق  لالمكانن  الرينين  لاالعتبارين ، أساسنًا  
يسننننتنر عليهننننا النظننننام السياسنننني اإلسننننالمي فنننني هنننن ه المرحلنننن ، إال أ  أبننننا جعلننننر قننننرم معيننننارًا عمليننننًا فنننني 

سنم للخنرل  من  نلنق االحسناو، الن   لنم يكن  مت كنرًا اننه سنيخر  مننه، أال لهنل الملاال ، ال   عنره الحا
امتالإ القلة التي تبنث الحيناة فني كنل  لنإ، لمن  خاللهنا ينتم تحقينق اوهنراف، إ  أشنار فني رره، أ  بنني 
. عمه تصرلا له ا اومر، لناج لا الحكلمات المتعاقب ، لك   لإ لم يحقق ما اصنبلا إلينه، لمننلا بالمآسني

في حي  نجحلا م  خالل تنظيماتهم لأنصارهم م  نينل منرارهم باللصنلل إلنى اإلمامن ، ))لطلبننا بثن ركم، 
 .(1) ف رركنا منه ما عج تم عنه((

لهنن ا مننا افتراننناه مقننرمًا، منن  أ  القننلة هنني الحكننم الليصننل فنني تقننرم هنن ا الطننرف أل  اإ، كمننا إنهننا  
 ي  السيما المت رجحي  على الملاقف.مظل  الشرعي  التي م  خاللها تلر، على الجم

ليبننرل أ  فنني اللقننت متسنن ، إ  لننم تصننل اومننلر إلننى قناعنن  احننر الطننرفي ، فانناًل عنن  أ  الحسنننم  
( أجناو فني رسنال  أخينرة علنى رعنالى أبني العسكر  لم يستكمل اسنتعراراته، فين كر أ  الننلي ال كين  )

، (ا عنن  محاللنن  تبليننو قننرابتهم منن  الرسننلل ))بالرامبنن (، لننم يخننر  ماننملنه (2)جعلننر، سننماها البراقنني
 .(3)لا  شكإ البع، فيها، لعرم لرلرها في المصارر القريم 

ال شننإ أ  الرسننا ل المتبارلنن  بنني  أبنني جعلننر، لمحمننر )النننلي ال كينن (، اسننتهرفت اعتمننار اوسنناي  
يصناله إلنى النظر ، المستنر على تراث اخم، نهل منه المتنافسا ، ر ب  كل منهما فني إقنناا صن احبه لا 

اإلقرار، تجنبًا وساليو أخرى، للك  أشرنا إلنى أ   لنإ لنيي باإلمكنا ، علنى اوقنل أ  احنرهم علنى رأي 
تقنعنننه  أ السنننلط ، ليمتلنننإ كنننل مقلمنننات القنننلة، إ  ال يمكننن  لهننن ه الحجننن  أينننا كاننننت مقاصنننرها الشنننرعي  

 بالقلة. إليهبالتنا ل ع  ما لصل 

                                                 

 .312-3/311( المسعلر ، مرل  ال هو، 1)
. 1/166، 1867  حسنن  البراقنني: مخطننلط الحننرا ق اللررينن  فنني مناقننو او منن  ال يرينن ، المتحننف العراقنني رقننم ( احمننر بنن2)

 .536-534نقاًل ع   عي ، سياس  المنصلر،  
 .536( المرج  نلسه ،  3)
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نجن م بن   منا لرر فني هن ه الرسنا ل، قنر اعتمنر منارة رعا ين  اسنتهرفت  أ م  جه  أخرى ال نستطي   
صللف الطرفي  المتنافسي ، لا  نصلصها أشيعت بني  العامن ، فكاننت مثنارًا للجنرل،  فيكسو المليري  

لتحرير الملاقف، لفي المقابل ال نرعي انها انحصرت بي  الطنرفي  المتنافسني . لن لإ ال نلتنر، أ  كنا  
 كبيرًا على ملقف الرأ  العام، ال   حرر ملاقله ربما العتبارات أخرى.لها ت ثيرًا 

يسننلر عنن  تبييننر فنني منحننى القناعننات، أل  أ اومننر فقننر بلننا الجننرال مننراه، منن  رل  منن  أيننا يكنن   
تراجنن  أحننر اوطننراف، فكننا  البننر منن  الحسننم، النن   لننم تنهيننه إال القننلة، لمننا يثيننر االسننتبراو أ  الننننلي 

ر إلننى طلننو الملاجهنن  العسننكري ، لربمننا هنن ا كننا  هننرف أبنني جعلننر اوخيننر، ليرفعننه إلننى بننار (ال كينن  )
ملاجهنن   يننر متكاف نن ، فهننل يمتلننإ القننلة، لجبهنن  متراصنن  ترعمننه، فنني حنني  أ  الطننرف ا خننر، ال يملننإ 

رلا سلى مليري  قل ، ملتقرًا قلة معنلي  ترعمه،لالسيما إ  لل البينت بلنرعيهم الحسنني لالحسنيني، لنم يتلحن
( فنني المريننن  المنننلرة، فنني اليننلم الرابنن  عشننر منن  شننهر لرافه. فكانننت نهاينن  محمننر    النننلي ال كينن  )

م(، لحنق بنه أخناه إبنراهيم فني البصنرة فني العشنري  من     القعنرة من  العنام 762هنن /145رماا  سن  )
لتلقنو أبنل جعلنر  نلسه. بمآسني ماناف  إلنى لل البينت )راني ان عننهم(، فلان  السنيف النهاين  لللكنر،

 بالمنصلر، ملشرًا معيار القلة أساسًا للترجيح لتثبيتًا لألحقي 
 الالاتمة:

للصنلل إلننى بعنن، اوسنني التنني اعتمننرها اللكننر ل ؛الاننلف علننى حننرث تنناريخي مهننم سنلطت الرراسنن  
م من  نشنلف النظنا التني نشن السياسي اإلسالمي، فني تشنكيل نظريتنه لنظامنه، لمعينار اوفانلي  لاوحقين ، 

 . (السياسي بعر لفاة الرسلل )

correspondence between ABi Jaf'ar and Mohamad thi annafs alzakiya 
Lect.Dr. shaymaa' yunis Ismail 

Abstract 

 This study tackle the subject of correspondence between ABi Jaf'ar and 

Mohamad thi annafs alzakiya , when the last one announce the revelusion 

aginst ABi Jaf'ar depends on his truth and forenic. And we focus to what 

include in this correspondence from reasoning that make both of them depend 

on it to prove his best and truth in succession. So, we depend on it as criterion 

in the Islamic and political system. And to show that without announce any 

positive judge to back one the opion of this side or that one in the study of the 

fourth parts. 


