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 املناقضات النثرية
يف الرسائل املتبادلة بني ابي جعفر املنصور وحممد ذي 

 النفس الزكية
 (إشكالية النقض والدفاع عن األحقية)

 ن  رمضان صالح عباد الجبوري .د .م .أ
          جامطظ تكريت/ كليظ التربيظ للبنات/ قسم اللعظ الطربيظ

 ن
 :مدخل

وقيؿ نقػض  ،أي انتكث ،ًا ومناقضةالمناقضات مأخوذة مف نقض ينقض نقض
 .(ٔ)وأطمقت مجازًا عمى نكث العيد ،ونقض الثغر بمعنى أنفتؽ ،الحبؿ بعد فتمو

ّّػم متمػثي فػم نقػض الحبػؿ أو البنيػاف ومعنػوّي  ،ولمنقائض معنياف احػدىما ح
َّّده والمناقضة في  الويول ْأني كيم بم  ميا كنياق  )) (ٕ)أطمؽ عمى أمر نقض الثغر بعد 

وقػػػد تطػػػورت عػػػف اليجػػػا  فػػػم ال ػػػعر  ،والنقيضػػػة ا ّػػػـ وجمعيػػػا نقػػػائض (3)((معنيييا 
عت أىميتيا وزادت مف جذوتيا وتيرة روح المناقضة  .(ٗ)وتّو

ن أساس المناقضية نوي  المعيان )) وهيو أمين نهيف  في  الناين قالي   ي   ،وا 
 ييل هييو اسييبوف كسييمسفم  اىنسييان تمييأل فيي  تكاميي  ا سيينكة  ،العيينف فيي  مهالسيي ا

أو كع ين عين نأي كينا  هيو  ،أو موصيكنا  معكنيا   ،أن كففع عين نسسي  م مية   عنفما كنكف
 ميا نوي عين مكيا   امينأو وزوه يا  ،وقف كتصل ذلك  كن النهل وزوهم  ،الصتكح

 .(ٙ)(((5)ف  قصة منهعنا إلأل ع ف هفكس ومب  ا عمبكق
 ،وتنبثؽ المناقضات النثرية المتطورة فم نقض المعانم مف موضوع الخصومة

ا ت فيػػو المنػػافرات فػػم أّػػموبيا وأىميتيػػا دليػػؿ ذلػػؾ ىػػو أف تعقػػد ليػػا المجػػالس ومػػا جػػ
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 ،المساسنا  الم  موع  كن سكفكن))وىم  ،(ٚ)والمراّيـ وتوضع الرىائف بحضور الحكاـ
 (8)((ومين هنيا سييمك   المنيافنا  ،كزعم  ل واتف من ميا أني  أع يم سيؤففا  واعيز نسينا

إذ يػنقض كػؿ  ،(ٜ)ف الطفيػؿ فػم العصػر الجػاىمممثؿ منافرة عمقمة بف عيثة وعػامر بػ
واحد منيما ما يدعيو صاحبو مف مآثر وأمجاد ومكاـر مجيدًا نفّو فم ذلؾ أمػاـ حكػـ 

ومػػف ىنػا جػا ت أىميػػة المنػافرات فػم التأّػػيس لممناقضػات النثريػة التػػم  ،قػاض بينيمػا
ائؿ وغيرىا مػف الفنػوف النثريػة أف المناقضػات بيػد  ،وردت فم الخطب والمناظرات والّر

ال ػػعرية كانػػت أ ػػيع وأظيػػر فػػم التػػاريض وكػػاف ليػػا حضػػور واّػػع بػػيف  ػػعرا  الجاىميػػة 
فضػػي عػػف  ػػيرتيا بػػيف  ػػعرا  العصػػر اتمػػوي حتػػى عرفػػت بنقػػائض جريػػر  ،واإلّػػيـ
أو بيتػًا  ،وىم أف يورد  اعر قصيدة فيقـو ال اعر اآلخػر بنقضػيا جممػة ،(ٓٔ)والفرزدؽ

 ،والمنتػديات اتدبيػة ،وكانػت تجػري فػم المجػالس (ٔٔ)والقافيػةبقصػيدة عمػى الػوزف  ،بيتاً 
وقػػػد تتػػػأجل فتميػػػؿ إلػػػى الميحػػػاة والػػػذـ عنػػػدما  ،ومػػػواطف فػػػض الخصػػػومات ،واتّػػػواؽ

وال ػػيـ المعنويػػة  ،واتعػػراؼ وأحيانػػًا ت ػػتد وتقػػدح بػػاتخيؽ ،تخػػرج عػػف حػػدود التػػوازف
 .وتقذع فم ال تـ والطعف فم اتنّاب

ثرية عمومًا عمى نقض اتفكػار والمعػانم عنػد اخػتيؼ وتنيض المناقضات الن
يقػػوـ بػػيف طػػرفيف فػػم الػػرأي وا عتقػػاد بّػػبب تنػػافس عمػػى منصػػب أو مفػػاخرة أو منزلػػة 
ّياّػػػية واجتماعيػػػة بحيػػػث يحتػػػدـ الصػػػراع حػػػيف يّػػػمؾ أحػػػدىما مّػػػمكا اعتقػػػده اتخػػػر 

ور حػوؿ اتحقيػة ومػا يػد ،وقيميا وأعرافيا ،تجاوزًا عميو أو عمى الم روعية ا جتماعية
 .الدينية والدنيوية والّمطة والزعامة

ولػػـ  ،ويبػػدو لنػػا أف لمنقػػائض النثريػػة حظوظػػًا ّػػارت مػػع الػػزمف عمػػى اّػػتحيا 
وف لطغياف النقائض ال عرية عمييا إّ  أننا وقفنا عمى أطراٍؼ منيا فم  ،ييتـ بيا الداّر

ػػػػائؿ قبػػػػػؿ العصػػػػر العباّػػػػػم إبػػػػاف الخصػػػػػوم  ،ات الّياّػػػػػيةالخطػػػػب والمنػػػػػاظرات والّر
وىناؾ مػواد  ،وكثرة الثورات والخارجيف عمى الّمطة ،والفتف بيف اتحزاب ،وا جتماعية
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تحمميػا ىػذه الفنػػوف تنطبػؽ عمػػى مفيػوـ المناقضػػات النثريػة ابتػػداً  مػا جػػر  بػيف اإلمػػاـ 
( مػف جيػة ومعاويػة بػف أبػم ّػفياف وأصػحابو مػف عمم وابنو الحّػف وابػف عبػاس )

وغيػػػر  ،ّمػػػا جػػػر  مػػػف تبػػػادؿ لمػػػتيـ بػػػيف ابػػػف الزبيػػػر و ؿ ىا ػػػـفضػػػي ع ،جيػػػة أخػػػر 
غيػػر أننػػا   نريػػد فػػم ىػػذا البحػػث أف نػػدرس تطػػور المناقضػػة النثريػػة تاريخيػػًا  ،(ٕٔ)ذلػػؾ

ػػػس لجػػػػذورىا بقػػػػدر مػػػػا نريػػػد أف نمفػػػػت النظػػػػر إلػػػػى وجػػػود ىػػػػذا الفػػػػف النثػػػػري فػػػػم  ،ونّؤ
ينو ومزايػاه وأّػاليبو الموروث العربم ون دد عمػى إعػادة النظػر فيػو والتعمػؽ فػم مضػام

 .و لياتو الفنية
أ ػػرنا إلػػى أف المناقضػػات جػػرت فػػم ألػػواف الفنػػوف النثريػػة كالمنػػافرات والخطػػب 

ػائؿ النثريػة ،والمناظرات وغيرىا وىػم  ،إّ  أّف موضوع بحثنا اتجو إلى دراّػتيا فػم الّر
ػػػائؿ مازالػػت  ،المكاتبػػات التػػم تجػػػري بػػيف طػػرفيف حاممػػػة موضػػوعا معينػػا إلػػػى واف الّر

وتصدر عادة عػف فػرد إلػى  خػر أو عػف فػرد إلػى جماعػة أو  ،يومنا ىذا تؤدي وظيفتيا
وقييف )) (ٖٔ)وىػػم نصػػوص نثريػػة مدونػػة وموثقػػة فػػم عصػػرىا الػػذي كتبػػت فيػػو ،بػػالعكس

وقيف م مييف في  أمييون اهمماعكيية  ،م ميف فيي  أميون سكاسييكة فملسيذ أسييبو  ا السكاسيي 
...))(04). 

ائؿ المناقضات ف م العصػر العباّػم التػم وقفنػا عمييػا ونيض البحث عمى ّر
ػى بمػا يخػص و يػة  وجر  تبادؿ أطواؼ منيا بيف المنصور وابف أخيو عيّػى بػف مّو

وموضوع بحثنا الػذي  ،وبيف اتميف والمأموف إباف الفتنة بينيما ،والخيؼ حولو ،العيد
ػػؿ  ػػائؿ المتبادلػػة بػػيف المنصػػور ومحمػػد)نتعػرض لػػو كػػأنموذج لمػػنقض فػػم فػػف التّر  ألّر

 .(٘ٔ)(ذي النفس الزكية
ػائؿ مػا وجػدناه فييػا مػف قػدرة تعبيريػة وخاصػية فنيػة  ،ومف أّباب اختيارنا لمّر

فضي عما تتمتع فيػو مػف تنظػيـ لافكػار ونزعػة فائقػة فػم  ،وأّموبية تتوافؽ مع النقض
 ،والطاؼ الحيمة والحجة ،وذىنو متأنيًا فم كيفية الرد ، ف الناقض ي غؿ فكره ،النقض
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ػطوع البرىػافوتقويت ػؿ الكاتػَب حريػًة كافيػة فػم البحػث عػف  ،يا بالدليؿ ّو إذ يمػن  التّر
ائؿ قػادرة تف تقػوده  ،الرد والتروي فم اّتخداـ اتّموب اليئؽ فم إظيار الحجة وبّو

مّمّػػي أفكػػاره ومرتبيػػا وم ػػددا العػػـز عمػػى إّػػكات خصػػمو  ،فػػم التفػػوؽ عمػػى َخْصػػمو
فحامػػو جامعػػًا كػػؿ مػػا يّػػتطيع جمعػػو ػػببية ّػػوا  أكانػػت ماديػػة أـ  وا  مػػف أدلػػة عقميػػة ّو

بانيًا بعػض ردوده عمػى منطػؽ  ، رعية ييديو بيا فكره وثقافتو لدحض ما يورده مخالفة
 ػػحنة عمػػـ الكػػيـ وفكػػر ا عتػػزاؿ مػػف قػػوة فػػم المحػػاورة وعمػػؽ فػػم الجػػدؿ والنظػػر مػػا 

ا اتّػػموب يػػدعـ بػػو  را ه ويػػدحض بػػو  را  المتمقػػم المخػػالؼ إذ يمػػت  الكاتػػب مػػف ىػػذ
ائؿ وىنا تخضع عقميػة  ،وأقصرىا فم التغمب عمى اآلخر ،القدرة عمى ّموؾ أيّر الّو

المتراّػػميف إلػػى الثقافػػة العامػػة والخاصػػة مقرونػػة بقػػوة البيغػػة واإلقنػػاع فػػم بّػػط الػػدليؿ 
ظيار الحؽ  .وا 

 مىضىع املناقضة والدفاع عن األحقية
نػػػادرة معػػػدودة مػػػف محاّػػػف  تبػػػادؿ المنصػػػور وذو الػػػنفس الزكيػػػة وتراّػػػي كتبػػػا

فقد كتب المنصور أوليا حػيف عمػـ  ،(ٙٔ)الكتب ُأحُتَل فييا فم كؿ مذىب مف ا حتجاج
ػػالة مفصػػمة ممػػا دعػػا المنصػػور  (ٚٔ)بخػػروج ذي الػػنفس الزكيػػة عميػػو الػػذي رّده عميػػو بّر

ػائؿ عمػى  ػالتو بأجمعيػا إذ تػنيض الّر الة أخر  فنََّد فييا ما جػا  فػم ّر تف يجيبو بّر
 ،ع يّتند إلى بياف واضػ  حػوؿ إدعػا  اتحقيػة ال ػرعية فػم الخيفػة لكػؿ منيمػاموضو 

 –بحيث يدعـ كؿ واحد منيما أدلتو بآي الذكر الحكيـ ثػـ يرفػدىا باتحقيػة ا جتماعيػة 
ويمدونيا بأّباب التفاخر باتحّاب واتنّاب مقرونة بالّعم الجاد فػم  –مف النّب 

واحػػد منيمػا نقػض أفكػار اآلخػر جممػة وتفصػػيي  ومحاولػة كػؿ ،تقػويض دولػة بنػم أميػة
مية فوجدناىا تنيض عمى أربعة محاور  .وقد نظرنا فم مدار المناقضات التّر

 .الديباجة :المتون ا ول
 .الترغيب والترىيب :المتون الاان 
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 .التفاخر باتفضاؿ وا حّاب واتنّاب :المتون الاالث
 .ثبوت اتحقية فم الخيفة :المتون النا ع

الة المنصور اتولى   من ع ف اهلل – سم اهلل النتمن النتكم ))وجا  فم ّر
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  چ   : عف أما ،أمكن المؤمنكن إلأل متمف  ن ع ف اهلل

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڎ   ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڌڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

چھ  ھ  ھ  ھ  ےہ     ہں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ ں
ولك ع ف اهلل ومكااق  وذمم   (08)

إني مي ْ  ونهعْ  من ق ل أني أقفن عبكك ْأني أيْؤمنك وهمكع  ،(وذمة نسول اهلل )
سوانك عبأل فمائ م وأموال م وأسوِّغك ما أص   من  ،وأهل  كمك ومن ام ع م ،ولفك وا 

زلك من ال الف تكث وأين ،وما سلل  من التوائج ،فم أو مال وأعطكك ألْف ألِف فنهم
وأن أيْؤمِّن  ل من هاءك و اكعك  ،وأن أيطبق لك من ف  ت س  من أهل  كمك ،كئ 
 ،أو فسل معك ف  ك ء من أمنك ام ال أم ع أتفا  من   ك ء  ان من  أ فا   ،وام عك

فإن أنف  أن ممواق لنسسك فوه  إل َّ من أت    أني كلسْذ لك من أ مان والع ف 
 .(ٜٔ)(  (والمكااق ما ماق 

وكتػػب عمػػى العنػػواف مػػف عبػػد ام عبػػد ام أميػػر المػػؤمنيف إلػػى محمػػد بػػف عبػػد 
 .ام
ػالة بتقػديـ اتىػـ بوصػفو  :أوال وأّخػر اّػـ  (أميػر المػؤمنيف)قدـ المنصور اّمو فم الّر

ػػػػػؿ إليػػػػػو مػػػػػف دوف لقػػػػػب وىكػػػػػذا مضػػػػػت ّػػػػػنة المكاتبػػػػػة فػػػػػم ا بتػػػػػدا  بػػػػػيف  ،المّر
 .(ٕٓ)المتكاتبيف

ػػالتو وا ػػتممت عمػػػى  (أمػػػا بعػػد)جػػا  بعػػد  :اانكييا بآيػػة مػػػف الػػذكر الحكػػيـ صػػّدر بيػػػا ّر
ػولو محػػاو  مػػف ورائيػػا مقارنػػة  وصػؼ لحػػاؿ الكػػافريف المفّػػديف والمحػػاربيف م وّر
يطرتو عمى المدينػة بمثػؿ حػاؿ ىػؤ   ومػا ذكػره  موقؼ خروج ذي النفس الزكية ّو

 .(الترىيب والترغيب)ام تعالى مف جزا  ليـ محوره 
ولو مف المفّديف جزا    (ليـ خزي فم الدنيا)المحارب م وّر
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 تقطع أيدييـ وأرجميـ مف خيؼ    يصمبوا           يقتموا      

عقوبة فم الدنيا قبؿ اآلخرة م ددا عمػى أنواعيػا متػدرجا فػم  ػدتيا فقػدـ القتػؿ 
مػف  ثـ الصمب الذي ىو قتؿ ولكف فيو صورة فضػيعة أقػو  مػف صػورة القتيػؿ المتػروؾ

دوف صمب ثـ أخر ما ىو أب ع مف الصمب فم م يد الت ديد فم العقوبة والتػدرج فػم 
تمػػػاـ عمميػػػة الق تػػػؿ بالتمثيػػػؿ المػػػوت البطػػػم  قطػػػع اليػػػد اليمنػػػى والرجػػػؿ اليّػػػر  أوً  وا 

(   يعممػػو إ  آلخػػرة      فميػـ عػذاب عظػيـأمػا فػم ا) (وا عتبػار بػو أبمػم )مػػف خػيؼ
تخويػػػؼ والترىيػػػب لمػػػف يّػػػعى فّػػػادا ويحػػػارب ام تعػػػالى كػػػاف ىػػػذا فػػػم ميػػػداف ال ،ام

ولو رحمػة ام تعػالى فيفػت  بػاب  بيد أف ىذه العقوبة فييا اّتثنا  تتػدخؿ فيػو( ) وّر
 (فػػاعمموا أف ام غفػػور رحػػيـ عمػػييـ     أف نقػػدر تػػابوا مػػف قبػػؿ إ  الػػذيف)الترغيػػب لمعبػػاد

الػنفس الزكيػة بحػاؿ ىػؤ   لخروجػو يريد المنصور مف ىذا ا قتباس القر نم تػذكير ذي 
عمى أمير المؤمنيف وفييػا إ ػارة إلػى مراجعػة الػنفس واغتنػاـ الفػرص والتػدبر فػم المػآؿ 

 .قبؿ وقوع أّوأ اتحواؿ
وممػػػا يتػػػداخؿ فػػػم محػػػور الترغيػػػب مػػػا قدمػػػو المنصػػػور فػػػم كتابػػػو مػػػف العيػػػد 

 –لػػؾ العيػػد) :مػػافواتمػػاف لػػذي الػػنفس الزكيػػة وأىػػؿ بيتػػو وأصػػحابو مكػػررا مرادفػػات ات
وؿ    –والموثؽ   .(إف تبت ورجعت قبؿ التمكف منؾ   نتيجة والذمة         م والّر

 -:وينطوي أماف المنصور وموثقو عمى عيد مقّـ عمى ثيثة أنواع
  ل من هاءك و اكعك + وام عك + أو فسل معك     أمان عام            0      فالع             

 .ف  ك ء من أمنك                                                  ا مان      

      .أن أؤمنك + وهمكع ولفك + وأهل  كمك                                          ق ل الموفنو  
 ومن ام ع م عبأل فمائ م + وأموال م +     مزج العام  الساص       3    الذمة                 

 .وأسوغك ما أص   من فم أو مال+ وأن ال أم ع أتفا   ك ء  ان من  أ فا                        

 أمان ساص
 0 المواق



 
 

   

 

 
 المناقضات النثريظ

 
 

 أ. م. د. رمضان صالح عباد
 0202األول كانون (5) الطدد

  8 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ػػػػيمة لمتػػػػأثير فػػػػم المتمقػػػػم  واّػػػػتخدـ المنصػػػػور الترغيػػػػب المػػػػادي والمعنػػػػوي ّو
طػيؽ مػف فػم  صابة مػاؿ كثيػر وممػؾ فػم الػبيد وا  إلغرائو بما ينالو مف جاه عريض وا 

 -:الحبس مف أىمو
 .أعطيؾ ألَؼ ألِؼ درىـ + وما ّألت مف الحوائل                            

 الترغيب المادي
 .أنزلؾ فم البيد حيث  ئت                            

 .الترغيب المعنوي            أف أطمؽ مف فم حبّم مف أىؿ بيتؾ
ػولو إغيظػ ًا عمػى واتخذ المنصور القّـ فم اتماف وقصره عميػو بعيػد ام وّر

 ،ومػف معػػو وكػػؿ فقػػرة ّرغبػو فييػػا ولمػػف معػػو ،مؤكػػدا ذلػػؾ مػػع كػؿ فقػػرة أّمنػػو فييػػا ،نفّػو
ػالتو التػم ّػعى فػم كتابػة إلييػا لحقػف الػدما   وجمػع ىدفػو فػم ،ليتخمص إلػى خاتمػة ّر

أف يأخذ      أحببت فوجو إلّم مف   جممة  رطية مؤكدة)فإف أردت أف تتوثؽ لنفّؾ  
 .(لميثاؽ ما تثؽ بولؾ مف أتماف والعيد وا

ػػالة مػػا نػػراه فػػم دقػػة مخاطبػػة المنصػػور لػػذي الػػنفس  ومػػف ميحظاتنػػا عمػػى الّر
ولػػػـ يحػػػاوؿ أف يجػػػرح  ،الزكيػػػة بكػػػاؼ الخطػػػاب المبا ػػػر فضػػػي عػػػف تّمّػػػؿ العػػػرض

المخاطػػػب أو يخػػػدش م ػػػاعره أو يذمػػػو وأراد مّػػػايرتو ومداراتػػػو فمػػػـ يفػػػاخره بفضػػػؿ أو 
ػػـ أعتػػاده الكتّػػاب  حّػػب أو موقػػؼ ّػػو  تقدمتػػو نفّػػو عميػػو ػػالة وىػػـ ّر فػػم عنػػواف الّر

 .عمى غيره ت ريفًا لو (الخميفة)وأىؿ صنعة الكتابة مف تقديـ اإلماـ 
ػػالة عمػػى المحػػوريف اتولػػيف الديباجػػة والتصػػدير ثػػـ الترغيػػب  وقػػد ا ػػتممت الّر

ة أو يمَؽ مكانًا عنػد ذي الػنفس الزكيػ ،والترىيب إّ  أّف ىذا العرض لـ يجد أذنًا صاغية
ػػالة المنصػػور ػػالة طويمػػة ناقضػػًا مػػا جػػا ت بػػو ّر ومفػػاخرًا إيػػاه بالنّػػب  ،فػػرد عميػػو بّر

 .وال رؼ والّبؽ فم اإلّيـ وغير ذلؾ
ػػالة مقػػدمًا نفّػػو عمػػى المنصػػور وممقبػػًا نفّػػو بالميػػدي  ،بادئػػًا مػػف عنػػواف الّر

لميػدي ا مف عبػد ام ،بّـ ام الرحمف الرحيـ) -:أمير المؤمنيف غير معترؼ بو خميفة
 (-:محمد بف عبد ام أمير المؤمنيف إلى عبد ام بف محمد أما بعد



 
 

   

 

 
 المناقضات النثريظ

 
 

 أ. م. د. رمضان صالح عباد
 0202األول كانون (5) الطدد

  9 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 يػػًا مػػف الػػذكر الحكػػيـ ومػػا تحممػػو مػػف قصػػص عػػف اتقػػواـ  ،وأورد بعػػد أمػػا بعػػد
ؿ  :قوؿ ام تعالى ،الّابقة التم أىمكت بذنوبيا وعدـ طاعتيا اتنبيا  والّر

ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ ))

  ى  ى      ى  ىۋ  ۅ            ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې    ۋڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ى  ى  ى  ى  ى
وأنا اعن   (00)

ن ما افع ،فْلن التقَّ ْتوُّنا ،عبكك من ا مان مال الذي عنض  عب    كمم هذا ا من وا 
ن  أ انا عبك ا   ان الوص  و ان اىمام  ، نا وسنهمم ل   ككعمنا وت كمم  سضبنا وا 

 .(00)((و كف ونامم والكم  وولفي  أتكاء ؟
ثـ يّتمر بالفخر باآلبا  والجدود والنّا  والمواقؼ واإلّيـ وأىؿ الجنة وأىػؿ 

وليك اهلل عبي   إن فسبي  في  )) :ثـ يعرج عمى اتماف عػودًا عمػى بػد  فيقػوؿ ،(ٖٕ)النار
طاعم  وأه   فعوم  أن أؤمنك عبأل نسسك وولفك ومالك وعبأل  لِّ أمين  أتفامي  إال 

وأنا أولأل  ،فوف عبم  ما كبزمك ف  ذلك ،أو توا  لمسبم أو معاهف ،تفا  من تفوف اهلل
فلمييا أمانيييك الييذي  ،فيي   ييا من منييك وأوفييأل  الع ييف وأنيي  أتيينم  و ييول ا مييان منيي 

أم أمييان عمييك ع ييف اهلل  يين  (04)؟ي  ا مانييا  هييو؟ أأمييان ا يين ه كيينوبيي َّ فييلعنضيي  ع
 .(ٕٚ)((والسالم (06)أم أمان أ   مسبم؟ (05)؟عب 

ػػػػالتو المناقضػػػػة المّػػػػمؾ نفّػػػػو الػػػػذي ّػػػػار عميػػػػو  ّػػػػمؾ ذو الػػػػنفس الزكيػػػػة بّر
ػػالتو وأورد مػػف القصػػص القر نػػم مػػا أراد بػػو مقارنػػة المنصػػور بطغػػاة  المنصػػور فػػم ّر

ػػى اتمػـ الّػا لفة التػم أبادىػػا ام ليمعػاف فػم ترىيبػو بت ػػبييو بفرعػوف مصػر زمػف مّو
() ومؤديػػًا ذلػػؾ فػػم صػػورة بيانيػػة تقػػوـ عمػػى  ،فػػم ّػػت  يػػات مػػف ّػػورة القصػػص

عممػػًا أف المنصػػور أورد  يػػة واحػػدة مػػف ّػػورة المائػػدة حػػاوؿ أف يقػػرف مػػا فييػػا  ،الت ػػبيو
 .بخروج ذي النفس الزكية عميو

 الم بو بو                             الم بو 
 فرعوف                            المنصور
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إف تتػػػػابع اتفعػػػػاؿ المضػػػػارعة المنصػػػػوبة بػػػػأف المصػػػػدرية الناىيػػػػة والمعطػػػػوؼ 
عمييػػا تػػدؿ عمػػى التػػدرج فػػم مػػن  الفضػػؿ لمػػذيف أصػػابيـ الظمػػـ بّػػبب التّػػمط مػػف قبػػؿ 

ف وجنودىمػػا( إذ يكنػػى عػػف فرعػػوف بالمنصػػور والػػذيف اّتضػػعفوا فرعػػوف و ػػيعتو )ىامػػا
ومػػا جػػا  فػػم ىػػذه اآليػػات  ،) ؿ البيػت و ػػيعتيـ( الػػذيف ىضػػـ حّقيػػـ مػػف قبػػؿ ومػف بعػػد

ػع وذكػر اتّػما  والتوضػي   بوصؼ حاؿ المفّديف أكثر تخصيصًا وتفصيًي فم التّو
 .ائدةوالد لة مما وجد فم اآلية التم أوردىا المنصور مف ّورة الم

ػػالتو فانػػو  ثػػـ ينتقػػؿ بأّػػموبية الػػنقض إلػػى اتمػػاف الػػذي أثػػاره المنصػػور فػػم ّر
يجعػػػؿ مػػػف نفّػػػو صػػػاحب الحػػػؽ ال ػػػرعم ولػػػيس مكافئػػػًا بالفعػػػؿ والموقػػػؼ بػػػأف ُيعطػػػى 

إذ عمػػػؿ عمػػػى نقػػػض مضػػػموف العيػػػد  ،فػػػاتحر  أف ُيعِطػػػم ىػػػو اتمػػػاف لغيػػػره ،اتمػػػاف
ػػالتو وعكّػػو عطػػا  مػػا أعطػػاه المنصػػور لػػو  ،واتمػػاف الػػذي عرضػػو المنصػػور فػػم ّر وا 

 -:م ددًا عمى
 ()اتحقية فم الخيفة

 
 فإف الحؽَّ حقنا    
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نما ادعيتـ ىذا اتمر بنا       وخرجتـ لو ب يعتنا            وحظيتـ بفضمنا  وا 

 (حظيػػتـ  __خػػرجتـ   __ادعيػػتـ )جػػا  ذو الػػنفس الزكيػػة باتفعػػاؿ الماضػػية 
نػو عائػد  يريد مف ذلؾ ّمب بنم العباس تيّ  فضؿ ممػا وقػع فػم أيػدييـ مػف الخيفػة وا 

ّف ) (ىػو عمػم بػف أبػم طالػب ) (آلؿ البيت مدعيًا أف الوصم فم  ؿ محمد ) وا 
وأدت الجمػػؿ المتوازنػػة خاصػػية التمػػويف اإليقػػاعم مػػع ضػػمائر  (أبانػػا عميػػًا كػػاف الوصػػم
 .المتكمميف والمخاطبيف

يف حرموىػػا عمػى الػػرغـ مػػف ثػـ ينتقػػؿ إلػى بيػػاف فضػػؿ أىػؿ الحػػؽ والوصػاية الػػذ
ػػػوؿ ام ) ، ػػػرفيـ العػػػالم عػػػيف  ػػػرؼ ذلػػػؾ القػػػرب مػػػف النّػػػا   ،(وقػػػربيـ مػػػف ّر وا 
وؿ  ،وما كاف فم الجنة مف المولديف فم اإلّيـ ،والفخر بيف مفتخرًا مرتيف بو دة الّر

نػػػو لػػػيس مػػػف أميػػػات اتو د ،وىا ػػػـ لػػػو (محمػػػد ) والفخػػػر بمػػػف ىػػػو أخيػػػر أىػػػؿ  ،وا 
وىػػذه المفػػاىيـ واتفكػػار ّػػيرد عمييػػا  ،يػػر أىػػؿ النػػار أبػػف خيػػر ات ػػراروابػػف خ ،الجنػػة

ػػػالة أخػػػر  يفصػػػؿ فييػػػا القػػػوؿ ويػػػنقض مػػػا ادعػػػاه ذو الػػػنفس الزكيػػػة  المنصػػػور فػػػم ّر
 .بالتفصيؿ

الة ذي النفس عطفًا عمى كتاب اتماف الذي عرضو لممنصػور  وبما أف فم ّر
ؿ عيػػد ام موثقػػًا لػػو بالوفػػا  إذ مػػرة أخػػر  ومػػا يتػػداخؿ فيػػو الترغيػػب بالترىيػػب فقػػد جعػػ

 -:اّتخدـ أّموب القصر وال رط فم عرض اتماف عمى المنصور
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ونقػػػض مضػػػموف اتمػػػاف وعكّػػػو لكنػػػو أخػػػيه مػػػف  ػػػيئيف اثنػػػيف لػػػـ يضػػػمنيما 

 -:وىم ،فضي عف  كو بنية المنصور وغدره –مثمما فعمو معو  -لممنصور
وأّػتثنى  ػيعتو  ،ممنصور وولػده ومالػو وكػؿ أمػر أحدثػو فقػطانو خصص اتماف ل -ٔ

 .وأتباعو ومعاىديو ومؤيديو

ثممػػا فَعػػؿ و  حػػؽل لمّػػمـ أو معاىػػد م ،تثف المنصػػور فػػم حػػٍد مػػف حػػدود املػػـ يّػػ -ٕ
وأف حقػػوؽ النػػاس  ،ام يجػػب أف تقػػاـ عنػػد ولػػم اتمػػر تنػػو حػػدود ،المنصػػور معػػو
لبػػة بيػػا و  يممػػؾ أحػػدًا حػػؽ التغاضػػم وتصػػحابيا الحػػؽ فػػم المطا ،مصػػونة عنػػده

 . ...والقضا  فييا بما أمر ام  ،عنيا أو الّماح فييا أو ّمبيا مف أيدييـ

ي ػػػير ذو الػػػنفس الزكيػػػة إلػػػى عػػػدـ اطمئنانػػػو تقػػػواؿ المنصػػػور وأمانػػػو تف أفعالػػػو  -ٖ
وأي  ػػم  مػػف  ،فػػي أمػػاف عنػػده ،تخػػالؼ مواثيقػػو م ػػددا عمػػى غػػدره ونكثػػو العيػػود

مػع  ،منكػرًا ومعرضػًا بػو وبفعمػو ،و؟ ويّتفيـ عف اتماف عند المنصػورذلؾ وّفى ب
فقد غدر بيـ جميعًا وقضى عمييـ  ،وأبم مّمـ ،وعبد ام بف عمم ،يزيد بف ىبيرة

 .(ٕٛ)بعد أف اّتوثؽ منيـ

لقد أ ػرت إلػى مفػاخرة ذي الػنفس الزكيػة ومضػمونيا وىػم فػم تّمّػميا وقعػت 
لػػذا بغينػا أف نرجئيػػا لغػػرض إيػػراد الػػنص كػػامًي مػػف  ،بػيف اإل ػػارة إلػػى اتمػػاف وتفصػػيمو

ػػالة و كييف وناييمم والكميي  وولييف   ،و ييان اىمييام ،وأن أ انييا عبكييا   ييان الوصيي َّ )) -:الّر
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 ،أتكاء ؟ ام قف عبمْ  أن  لم كطبف هذا أ من من أتٌف ل  مايلي ْنْسي نا وْكينْفنا وتالنيا
أتيف   (09)وليكْس كمي ُّ  ،وال الط بوياء لسينا مين أ نياء ألبعنياء وال الطُّينفاء ،وكنف آ ائنا

ميين  نيي  هاكييم  ماييل الييذي ْنميي ُّ  يي  ميين الونا يية والسييا وة والسضييل وأن ييا  نييو أمِّ أ يي  
و نو  نم  فاطمية في  اىسيالم  ،ف  الهاهبكة (32)فاطمة  ن  عمنو ،(نسول اهلل )

ييبف وميين ال ،(فوالييفنا ميين الن كييكن متمييف ) ،إن اهلل اسماننييا واسمييان لنييا ،فون ييم سَّ
أولي ميين آْمييْن  يياهلِل  ،وميين ا زواج أفضييْب ين  ْسفكهيية الطيياهنو ،أول ييم إسييالما  ْعِبيي   

ومن الموليفكن  ،ومن ال نا  سكنهين  فاطمة سكفو نساء أهل الهنة ،ْوصب أل إلأل الِو بية
ن هاكما  وْلْف عبكيا  مينمكن ،تسن وتسكن سكفا ك اف أهل الهن ة :ف  اىسالم  ،(30)وا 
ن نسيول اهلل )  (30)طبف ولف تسينا  مينمكنوان  ع ف الم وليفن  مينمكن مين ق يل  (وا 

نيي  أوسييط ،(33)تسيين وتسييكن لييم ميعييِنق فيي َّ  ،وأصييْنت يم أ ييا   ، نيي  هاكييم نسيي ا   (34)وا 
فميا زال اهلل كسميان لي  اء ياْء وا م ياِ  في   ،(35)ولم ْمنازعي ِف َّ أم يا ي ا والف ،الْعهمي 

فلنيا ا يني أنفيِع النياس فنهية في  الهنية  ،ف  النيانتمأل اسمان ل   ،الهاهبكة واىسالم
وا ين سكين  ،وا ين سكين ا كينان ،وأنيا ا ين سكين ا سكيان ،(36)وأهون م عذا ا  في  النيان

 .(ٖٚ)((...أهل الهنة وا ن سكن أهل النان 
ػػػػالة اخػػػػتص بػػػػالمحور الثالػػػػث  التفػػػػاخر باتفضػػػػاؿ )إف ىػػػػذا المقطػػػػع مػػػػف الّر

مػػا لػػـ يثػػره  ،واإلّػػيـ مػػف قبػػؿ ذي الػػنفس الزكيػػةفػػم الجاىميػػة  (واتحّػػاب واتنّػػاب
التو اتولى  وأراد كاتب المنصػور أف يجيػب عمػى كتػاب ذي  ،(مفاخراً )المنصور فم ّر

إذا نتييين موانعنيييا عبيييأل ا تسييياف )) :الػػػنفس الزكيػػػة الػػػذي أغمػػػظ لػػػو فيػػػو فػػػرفض وقػػػاؿ
كاها الة ولـ يغادر فكرة عامة أ ،(38)((ففعن  وا  و جزئية إ  ونقض كؿ ما جا  فم الّر

نقضيا وزاد عمييا مّػتعينًا بأدلػة نقميػة وعقميػة واجتماعيػة ومنطقيػة تظيػُر براعػة وعممػًا 
فضػػًي عمػػى فخػػره باآلبػػا  والجػػاه  ،والتمّػػؾ بمػػا يػػدعم ويػػزعـ ،وتصػػميمًا عمػػى التفػػوؽ

دراؾ الثأر آلؿ البيت  .واتمواؿ ووراثة النبوة وا 
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معػػززًا ذلػػؾ بمعرفػػة دقيقػػة  ،عوكػػاف عرضػػو مقرونػػًا بأدلػػة قاطعػػة وبرىػػاف ّػػاط
 .فكاف جوابو جواب خبير بصيرومالو مف حقوؽ  رعية  ،وعمـ فم اتنّاب

ػػػالتو اتولػػػى بعػػػػد البّػػػممة  ػػػالة بػػػالعنواف نفّػػػػو فػػػم ّر  سييييم اهلل ))جػػػا ت الّر
مين ع يف اهلل ع يف اهلل أمكين الميؤمنكن إليأل متميف  ين ع يف اهلل أميا  –النتمن الينتكم 

لَّ فسنك  ونا ية النسياء لمضيل   يا الهسياو فوف أمان   ما ك و  : عف  بغن   المك فإذا هي
 .(39)((..والغوغاء 

ـَ نفّػػػو ولػػػـ يمطػػػؼ فػػم القػػػوؿ ولػػػـ يػػػداِر  ،ودخػػػؿ فػػػم موضػػوعو مبا ػػػرة ،إذ قػػّد
م اعر المتمقم فجا  نقضو ّريعًا تف اتمر   يحتمؿ التمييػد وتّػويم الفعػؿ لغػرض 

اؿ فم ا بتدا  فم حّف لياقة مخا وكانت غايتو الرد الحاـز والبعد  ،طبة اآلخرا ّتّر
بقرابػػة )عػػف أّي  ػػكؿ مػػف أ ػػكاؿ المػػداراة ولػػذلؾ اتيمػػو بأنػػو يريػػد فػػم أمػػره ومفاخرتػػو 

 .بيد أف أمر القرابة يخضع ِلمف يعمـ اتنّاب (النّا  لتضؿ بيا الجفاة والغوغا 
م فخػػره عمػػى عػػدة وجػػوه تػػداخؿ فييػػا محػػور التفػػاخر ومحػػور اتحقيػػة فػػ فجػػا 

 الخيفة وكاآلتم:
 ...فم البد  قبؿ التفصيؿ  (بصورة عامة)فخر ذو النفس الزكية بالنّا   -ٔ

ولم كهعل اهلل النساء  العمومة )) :ونقض المنصور قيمة الفخر بالنّا  بقولو
وليذا اتمر ير   (42)((... ن اهلل هعل العم أ ا  ،وال  العص ة وا ولكاء ،واء اء

ػػوؿ محمػػد )بنػػو العبػػاس أنيػػـ أحػػؽ ب لّمػػا مػػات  (الخيفػػة مػػف العمػػوييف تف الّر
 (كاف عّمو العباس حيًا وىو أولى بوراثتو مف ابػف عمػو عمػم بػف أبػم طالػب )

وؿ ) لـ يكف لو عقب مف اتو د فيرثػو اتقػرب مػف  (بال رع والعصبة تف الّر
ور جد المنص (جية أعمامو لوفاة والده وكاف الحّم مف أعمامو عمو العباس )

... 
 ...واإليماف بالنبوة  ـالفخر وا حتجاج بالّبؽ فم اإلّي -ٕ
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ػػوؿ ام  إذ افتخػػر ذو الػػنفس الزكيػػة باختيػػار ام ليػػـ وىػػـ أبنػػا  فاطمػػة بنػػت ّر
() وأبوىـ عمم أوليـ ّيماً  (ٔٗ)والدىـ مف جية اتـ. 

ڇ   ڇ  ڇ چ ))وأْمػرِه لنبّيػو  ،تعالىونقض المنصور ذلؾ ورّده معتمدًا عمى قولو 

چڎ  
فوطيييع اهلل  (43)فهما أ ييي  و سيين اانيييان أتييفهما أ يييوكفلهيياف اانيييان أتيي (40)

وىنػػا  (45)((وال ذميية وال مكنااييا (44)والكم مييا منيي  ولييم كهعييل اهلل  كنيي  و كن مييا إال  
حاوؿ المنصور أف ينقض قوؿ ذي النفس الزكية بطريقة  فتػة لمنظػر رادًا ادعػا ه 

ثـ دخوؿ  ،لدليؿ ألنقمم مف  ي الذكر الحكيـمحاوً  إفراغو مف محتواه المقصود با
اإلّيـ مف جية اتجداد وقطع ميراث النبوة عّمف لـ يؤمف مف أقربائو وماتوا قبؿ 

 .العباس
يعػػود المنصػػور معرجػػًا عمػػى الفخػػر بالنّػػا  والقربػػة بيػػّف ناقضػػًا ومفصػػًي الػػنقض  -ٖ

اف وتييق فبييو أعطييكْن عبييأل قيينف ا نسيي ...))قػػائًي  ،بدقػػة عػػالـ وحكمػػة مجػػرب
ول ن اهلل كسمان لفكن  من ككاء من  ،ا تساف ل ان السكن  ب  ءمنة  ن  وهف

ػػوؿ ام ) (ٙٗ)((سبوي  ـّ ّر ( أقػرب إلػى ولػػدىا رحمػًا وحقػػًا تف  منػة بنػػت وىػب أ
فيإن اهلل ليم كينزق  ،وأما ما ذ ن  من فاطمة أم أ   طالف ووالفم ا)) وقولػو ...

وليو أن أتيفا  نزق اىسيالم  الونا ية  ،(47)ال وليفا  أتفا  من ولفها اىسالم ال  نما  و 
ِزْقييي  ع يييف اهلل ني
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ  ڳ  ڳ  چ  :  قيييال اهلل ... (48)

چڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ
 –وفخر ذي النفس الزكية بفاطمة أـ أبم طالػب  .(52)(((49)

تنيػػػا لػػػـ تّػػػمـ داعمػػػًا نقضػػػو بػػػالفخر  ،غيػػػر مّػػػوغ –مػػػف وجيػػػة نظػػػر المنصػػػور 
مػوردًا اآليػة القر نيػة دلػيًي عمػى أّف ام لػو  ػا   ،نم عمػى الػدخوؿ فػم اإلّػيـالمب

 .تدخميا اإلّيـ ولكنو يختار ليدايتو ودينو مف ي ا 

وأميييا ميييا ))وينكػػػر المنصػػػور ادعػػػا  ذي الػػػنفس الزكيػػػة مػػػف جيػػػة الػػػو دة وينقضػػػو  -ٗ
وأن  ،وفاطمية أم التسين ،أم عب   ن أ ي  طاليف (50)ذ ن  من فاطمة  ن  أسف
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وأن الن ي  متميف  ،وأن  ع ف المطبف وليف التسين مينمكن ،هاكما  ولف عبكا  منمكن
() لكن واءِسنكن متمف ) ،ولفك منمكن من و  ّ  لم كبف  هاكم إال ،(فسكن ا و 

 .(50)((واتفو ولم كبف  ع ف المطبف إال  منو واتفو

ف الفخػر بػالو دة ولمػرة واحػدة يجػب أف تكػوف مػف جيػة اتب وير  المنصور إ
 ،وىػذا ىػػو العػػرؼ الّػائد عنػػد العػػرب فػم التفػػاخر باتحّػػاب ،  ِمػف جيػػة النّػػا 

وأف ىا ػػمًا ولػػده  ،فػػم ذلػػؾ   كمػػا ادعيػػت وصػػورت () واتحػػر  الفخػػر بػػالنبم
 .مرة واحدة وعبد المطمب ولده مرة واحده

يعنػػػػم نفّػػػػو( عمػػػػػى )لزكيػػػػة بوجػػػػود الفاضػػػػػؿ نقػػػػض المنصػػػػور زعػػػػـ ذي الػػػػػنفس ا -٘
وزعم  أنك أوسط  ن  هاكم نس ا  وأصنت م أما  ))بػ (المفضوؿ )يعنم المنصور
فانييك قييف معييفك   ...ولييم معيينق فكييك أم ييا  ا والف  ،وأ ييا  وأنيي  لييم مبييفك الْعهييم

 (53)فسين  عبيأل إ يناهكم ،وفسن  عبأل من هو سكن نسسا  وأ ا  وأوال  وآسنا   ،طونك
وميا سكياني  ني  أ كيك وأهيلي السضيل مين م  ،( وعبأل والف  وليف ول اهلل )ا ن نس

ويػذكر مػػف أبنػا  أميػػات  ،وأـ إبػػراىيـ ماريػو القبطيػػة (54)((...إال   نيو أم ييا  أوالف
ومحمد البػػػػاقر ،حّػػػػف بػػػػف الحّػػػػيف وىػػػػو خيػػػػر مػػػػف جػػػػدؾ حّػػػػف بػػػػفاتو د عمػػػػم 

و  مثػػؿ أبيػػو  ،(ّػػفح يعنػػم عبػػد ام بػػف)وىو خيػػر مػػف أبيػػؾ،وجدتػػو أـ ولػػد،خيركـ
 ...وىو خير منؾ ،وجدتو أـ ولد ،جعفر الصادؽ

وأراد المنصػػػور أف يفػػػرغ فخػػػَره ويػػػذّكره بأبنػػػا   ؿ ىا ػػػـ مػػػف الػػػذيف كانػػػت ليػػػـ 
عراقة بإميات اتو د مف العجـ ليقرف ذلؾ بفخره بنفّو وليس عارًا عميو بأنػو ابػف 

نمػػا ىػػو خيػػٌر منػػو وم أ ييكس مييين أوالف لييكْس قيي)) ()إذ قػػاؿ عمػػر  .تـ ولػػد وا 
 .(55)(( ن م كهمعون عزَّ العنف وفهاء العهم ،السناني  

وؿ ) -ٙ قوليك إن يم  نيو  :وأما)) ( وىـ أبنا  ابنتػوويرد عمى فخره بالقرابة مف الّر
  ى  ى  ى         ىې  چ  :القييف أ ييأل ذلييك فويي ()فييإن اهلل  ،(نسييول اهلل )
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چى  ى  ى  ى   ى  ى  ى
ن ا لونا ة قنك ة غكن إن ا  ،ول ن م  نو ا نم  (56) وا 

 ...وال مهوز ل ا اىمامة ف كف مونث اىمامة من ق ب ا؟ ،امنأو ال مهوز المكناث
 .(57)((أن الهفَّ أ ا ا م والساْل والسالة ال كناون ...ولوف هاء  الس نة 

وىنا تظير براعة المنصور فم اّتنباط مفردات النقض بأدلة نقميػو مػف القػراف 
ومنطقيػػة فػػم القرابػػة فػػم  ،ة مػػف فقػػو الّػػنة فػػم بػػاب اإلمامػػة واإلرثالكػػريـ و ػػرعي

واإلفاضػػة فييػػا بحيػػث   يتػػرؾ مجػػاً  لمطعػػف أو الػػنقض  ،تّمّػػؿ مػػدعـو بالحجػػة
 .فييا

َوردَّ المنصور عمى فخر ذي النفس الزكية معرضًا بآبائو وأعمامػو ممػف ىػـ أخػؼ  -ٚ
))وأمييا الحكػػيـ مػػا يػػدعـ قولػػو  النػػاس  ػػرًا وكفػػرًا ردًا مفحمػػًا مقتبّػػًا مػػف  ي الػػذكر

فهعل أ اك أهون أهل النان عيذا ا  فبيكْس في   ،قولك: إن  اهلل اسمان لك ف  ال سن
سين وال كن غي  لمسيبم كيؤمن  ياهلل والكيوم اء ،وال من عذاف اهلل هكِّن ،الكنِّ سكان

چڈ  ڈ  ی     ى  ى  ى  ىچ   ،أن كسسن  النان وسمنف فمعبم
(58)))(59). 

( فػػم اإلّػػيـ وتقدمػػو فخػػر ذي الػػنفس الزكيػػة بّػػابقة عمػػم ) ونقػػض المنصػػور -ٛ
وبػػػػّيف المنصػػػػور فػػػػم وقػػػػائع لػػػػـ يػػػػرتضِ  الصػػػػحابة  ،وحقػػػػو فػػػػم ذلػػػػؾ ،عمػػػػى غيػػػػره

وعػػرض ذلػػؾ  ،وخالفػػو بعضػػيـ فػػم المواقػػؼ واآلرا  ()والمّػػمموف تقػػديـ عمػػم 
 :مػػػف قبػػػؿ الصػػػحابة ()ب ػػػكؿ منطقػػػم ُمفنػػػدًا كػػػؿ مػػػا يمػػػتَّ بصػػػمة تقػػػدـ عمػػػم 

( الوفيياو فوييف تضيين  نسييول اهلل ) ،مييا فسيين   يي  ميين عبيي   وسييا وم وأمييا ))
ايم  يان  ،فبيم كلسيذو  (60)ام أسيذ النياس نهيال   عيف نهيل ، الصالو (62)فلمَّن غكن 

أميا  ،ولم كنوا لي  تويا  فك يا ،فمن و   بُّ م ففعا  ل ي عن ا (60)ف  أصتاف الكونم
 ،وقامب  طبتة والز كن ،ِ موقيمل عامان وهو ميمَّ  ،فوفم عبك  عامان ،ع ف النتمن

 .(64)((ام  اكع معاوكة  عف  ،وأغبق فون   ا   (63)وأْ أل ْسعفي  كعم 
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أورده فػػػػم الفقػػػػرة  –( بالخيفػػػػة وفضػػػػًي عّمػػػػا نقػػػػض المنصػػػػور أحقيػػػػة عمػػػػم ) -ٜ
( ( لمخيفػػة ومقاتمتػػو عمييػػا بعػػد عثمػػاف )عارضػػًا طمػػب عمػػّم ) –الّػػابقة 

محػاوً  المنصػور رّد كػؿ مالػو مػف  ،فخمعػاه فجر  بينو وبيف معاوية حكـ الحكميف
عيقػػة باتحقيػػة ونفػػم مقػػاؿ ذي الػػنفس الزكيػػة باتحقيػػة تف المّػػمميف   يرغبػػوف 

وْكيكَّ  ،ومسينق عني  أصيتا   ،وقامل عبك يا ،))امَّ طب  ا   لِّ وه  :إذ يقوؿ ،فيو
عبيأل  وأعطاهميا ع يف  ومكااقي  ،(65)ايم ت َّيْم ْت ميكن ،فك  ككعمي  ق يل التي ومية

 .(66)((النضا  ما ت ما    فاهممعا عبأل سبع 

ويتّمّؿ المنصػور فػم قضػية رّده ادعػا  ذي الػنفس الزكيػة باتحقيػة بالخيفػة 
( وصار اتمػر إلػى الحّػف ابنػو فتنػازؿ عػف واإلمامة عندما قتؿ اإلماـ عمم )

فمػػـ يبػػؽ لكػػـ  ،ودفعيػػا إلػػى مػػف   يّػػتحؽ ،الخيفػػة لمعاويػػة مقابػػؿ مػػاؿ وأعطيػػات
وأفضيييأل أميييني هيييفِّك إليييأل أ كيييك ))يقػػػوؿ  ، ػػػم  فييػػػا تنكػػػـ بعتمػػػوُه وقبضػػػتـ ثمنػػػو

وأسيبم كيكعم   كيف  ،ولِتيْق  التهياز ،ف اكع ا من معاوكة  سيْنق  وفناهيم ،التسن
فيإن  يان  ،وففع ا من إلأل غكن أهب  وأسذ ماال  من غكن والئي  وال تبِّي  ،معاوكة

 .(ٚٙ)ل م ك ء فوف  عممو  وأسذمم امن ((
مفصػػًي ذلػػؾ لكػػم  ،يعػػرض حػػوادث خػػروج  ؿ البيػػت ومػػا  ؿ إليػػو مصػػيرىـثػػـ 

عنػػدما اخػػذ العباّػػيوف حقػػوقيـ ممػػف نػػاَو ىـ  ،يتػػي  لنفّػػو الحػػؽ فػػم  خػػر اتمػػر
اييم سيينج عمييك التسييكن  يين عبيي  ))( معرجػػًا عمػػى خػػروج الحّػػيف ) ،وقػػتميـ

 ،  إلكي وأموا  نأس ،ف ان الناس الذكن مع  عبك  تمأل قمبو  (68)عبأل ا ن منهان 
فيي  المتامييل  (69)وتمبييوهم  ييال وطيياء ،وأسيينوا الصيي كة والنسيياء ،وقمبييوا نهييال م

 .(72)(( الس   المهبوف إلأل الكام
وخػػػروج يحيػػػى بػػػف زيػػػد  (ٔٚ)ويضػػػيؼ المنصػػػور إلػػػى ىػػػذا خػػػروج زيػػػد بػػػف عمػػػم

ايييم سييينج غكييين واتيييف عبيييأل  نييي  أمكييية فومبيييو م ))بخراّػػػاف وانتيػػػى ذلػػػؾ بقػػػتميـ 
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وأتنقييو م  ييالنكنان ونسييو م ميين ال بييفان تمييأل قمييل  ،وصييب و م عبييأل هييذوع النسييل
وىو يعدد أنواع الظمـ الذي تعرضوا لو مف )قتؿ  (73)(( سناسان (70)كتكأل  ن زكف

 .ولـ يقدروا أف يدفعوا ذلؾ عنيـ (وصمب وحرؽ ونفم
بعػػد عػػرض المنصػػور لحػػاؿ  ؿ البيػػت مػػف القتػػؿ والت ػػريد والصػػمب أراد أف ينػػوه  -ٓٔ

وىػػذا يعنػػم أنيػػـ اتجػػدر واتحػػؽ  –خػػره بفعميػػـ وف ،بفضػػؿ بنػػم العبػػاس عمػػييـ
فلفن نييا  ،تمييأل سنهنييا عبييك م))يقػػوؿ  ،عنػػدما خرجػػوا عمػػى بنػػم أميػػة –بػػاتمر 

 عيف أن  يانوا  ،وأونانيا م أنضي م وفكيانهم ،ونفعنا أقيفان م ، الن م إذ لم مفن و 
 ،فعنسنياهم و سننياهم ، ما مبعن ال سنو ،كبعنون أ اك ف  أف ان الصالو الم مو ة

ِلْميا ذ ننيا  –فامسيذ  ذليك عبكنيا تهية و ننيْ  أن يا  ،وأكفنا  ذ ن  ،و كنا فضب 
 ل  أولئك مضوا سالمكن  ،قف منا  عبأل تمزو والع اس وهعسن –من فضل عب  

ميْسبَّما  من م وا ميب  أ وك  الفماء((
(74). 

أراد المنصػػور مػػف عرضػػو مػػا تعػػرض لػػو  ؿ البيػػت بيػػاف ضػػعفيـ إذ لػػـ يػػدركوا 
فػػػأدركوا ثػػػأركـ ورفعػػػوا أقػػػداركـ وأورثػػػوكـ )ثػػػأرىـ حتػػػى جػػػا  بنػػػو العبػػػاس حقيػػػـ و 
فتتػػػابع اتفعػػػاؿ الماضػػػية المتوازنػػػة فػػػم جمميػػػا بينػػػت ترتيػػػب فعػػػؿ بنػػػم  (اترض

ويتػػابع إعينػػو  ،العبػػاس بػػاإلدراؾ أوً  ثػػـ رفػػع اتقػػدار ثانيػػًا ووراثػػة اترض ثالثػػاً 
ؼ بنػم أميػة عمػى ذلػػؾ ( وتعنيػبفعػؿ بنػم العبػاس فػم رفػع المعػف عػػف عمػم )

و  يريػػد أف يجعػػؿ ذلػػؾ فػػم ميػػداف فخػػرىـ عمػػى  ،فضػػًي عمػػى بيػػاف فضػػمو وذكػػره
فاف بنػم العبػاس  ،بنم العباس ليعدونو حجة ليـ فم فضؿ اإلماـ كـر ام وجيو

 .كانوا يقدموف حمزة والعباس وجعفر عميو
صػػػًي مف ،فخػػػر المنصػػػور بجػػػده فػػػم الجاىميػػػة واإلّػػػيـ عمػػػى ذي الػػػنفس الزكيػػػة -ٔٔ

ػػؿ عمػػر  القػػوؿ فػػم مكػػارميـ مػػف ّػػقاية الحجػػيل وو يػػة زمػػـز فػػم الجاىميػػة وتّو
(ؿ بعمم كـر ام وجيو  .( بالعباس فم اإلّيـ ولـ يتّو



 
 

   

 

 
 المناقضات النثريظ

 
 

 أ. م. د. رمضان صالح عباد
 0202األول كانون (5) الطدد

  21 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ووالكية  ،سيواكة التهيكج ا ع يم ،ولوف عبمْ  أنَّ ْم نيممنا ف  الهاهبكية))يقوؿ 
لنييا عبكيي  فوضييأل  ،(75)فنازعنييا فك ييا أ ييوك ،و انيي  لبع يياس فون إسوميي  ،زمييزم
إال   ل كنيا  ...فبيم كموسيل عمين إليأل ن ي   ،(76)ولوف قتيط أهيل المفكنية ... ،عمن
 .(77)((وأ وك تاضن لم كموسل    ،وسواهم الغكث ...

ػػػػوؿ ام ) ( تنيػػػـ مػػػػاتوا ونػػػاؿ العبػػػػاس ميػػػراث النبػػػػوة مػػػف غيػػػػر عمومػػػة ّر
ض فخػػره وُطمػػب ىػػذا اتمػػر أكثػػر مػػف واحػػد فمػػـ ينمػػو إذ يقػػوؿ فػػم معػػر  ،والعبػػاس حػػم

فالسييواكة ))وحيازتػػو لتمػػؾ الفضػػائؿ ناقضػػًا كػػؿ فخػػر جػػا  بػػو ذو الػػنفس الزكيػػة بقولػػو 
فبيم ك يق كينف وال فضيل في  هاهبكية  ،والسالفة في  وليف  ،ومكناث الن   ل  ،سواكم 

 .(ٛٚ)((وال إسالم ف  فنكا وال آسنو إال  والع اس وانا  ومونِّا 
ويّػنده إلػى جػده العبػاس بػف ونر  أف المنصور يحػاوؿ أف يحػوز الفضػؿ كمػو 

فراغيػا مػف محتواىػا داعمػًا إجابتػو  ،عبد المطمب محاوً  تحجيـ كؿ مفخػرة آلؿ البيػت وا 
واّتمر فم فخػره إذ كػاف العبػاس  –فيما ير   –بتّمّؿ لوقائع تاريخية   تقبؿ الجدؿ 

وكػػػػػاف العبػػػػػاس مػػػػػف  ،يمػػػػوف أبػػػػػا طالػػػػػب وعيالػػػػػو وينفػػػػؽ عمػػػػػييـ لازمػػػػػة التػػػػػم أصػػػػابتو
وكػػذلؾ فػػد  عقػػيًي بػػف أبػػم طالػػب يػػوـ  ،فأذىػػب عػػنكـ العػػار وكفػػاكـ النفقػػة ،يفالمطعمػػ

 .بدر
ليصػػػؿ إلػػػى نقطػػػة الحّػػػـ فػػػم التفػػػاخر واتحقيػػػة ويّػػػتفيـ اّػػػتفياـ منكػػػر بعػػػد 
عرضو لممكاـر والمػآثر واتفضػاؿ فػم فخػره معػددًا مػواد النقػائض التػم جػرت بينيمػا إذ 

وتزنييا  ،وفييفكنا م ميين ا سيين ،ال سيين فيي  (79)؟ وقييف منا مف كييف مسسيين عبكنييا))يقػػوؿ: 
وطب نا  الن م فلفن نا من  ما عهيزمم  ،عبك م م انم اء اء وونانا فون م سامم ا ن كاء

 .(ٓٛ)((والسالم عبك م ونتمة اهلل ،ووْضعينا يم  تكث لم مضعوا أنسس م ،عن 
التو بػ ػالتو بػػ (الّيـ)وختـ ذو النفس الزكية ّر ـ الّػي)فقط وخػتـ المنصػور ّر

التو (عميؾ ورحمة ام  .تفصيًي بما يتي ـ وطوؿ ّر
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ػالتو مػع منظومػة  الة يّػتخدـ المنصػور الّػجع والتػوازف فػم ّر وفم نياية الّر
اتفعػػػاؿ الماضػػػية المتتابعػػػة فػػػم تّمّػػػؿ يػػػوحم بقػػػدرة عقميػػػة منظمػػػة ومنضػػػبطة فجػػػا  

بطػًا تفكػاره الّجع فم جممتيف جممتيف مع توازف الجمؿ جاعًي مف اتفعاؿ الماضية را
 ،لجماعػة المخػاطبيف ّػبع مػرات والتػا  مػرة واحػدة (كػـ)فضًي عف تكرار الكاؼ والميـ 

مما أعطى تراكيبو ترددًا  –عمى لّاف المنصور  –ضمير المتكمميف ثماف مرات  (ونا)
صػػػػوتيًا جمػػػػيًي موزونػػػػًا ذا نغمػػػػٍة فييػػػػا براعػػػػة فػػػػم العػػػػرض والتتػػػػابع اإليقػػػػاعم والتػػػػأثير 

 .ّمال عوري النف
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 + ضمير (توازف + ضمير المتكمميف )نا الفاعؿ       وَقُدْمّناكـ فم الكفر    -ٔ
 + اليحؽ مف الجار (المخاطبيف  )ؾ المفعوؿ بو                                  

 .وفديناكـ مف اتّر            والمجرور          المّجوع بحرؼ الرا     
 (+الضميرازف+ ضمير المتكمميف )نا الفاعؿتو      وحزنا عميكـ مكاـر اآلبا    -ٕ

أو المضػػػاؼ        الجػػػر بحػػػرؼ المجػػػرور المخػػػاطبيف( )كػػػاؼ                                      
 المفعوؿ بو المضاؼ ا ّـ  + وورثنا دونكـ خاتـ اتنبيا      إلى الظرؼ

 .باليمزة   المّجوع                                              
 .التوازف فم التراكيب -ٖ
 .لـ تضعوا  أنفّكـ    تكث  (     ووضعناكـ فأدركنا{)ما عجزتـ عنووطمبنا        }

فػػم الجممػػػة اتخيػػرة ينػػػوه المنصػػػور بفعميػػـ تجػػػاه بنػػم عمػػػومتيـ مػػػف اخػػذ لحقكػػػـ ورفػػػع 
 .ل أنيـ

وفػػم ىػػذا الػػنقض ُيعبػػأ المنصػػور كػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف طاقػػة  ػػحنيا بعمػػـ  ػػرعم 
ػػػػالة ذي الػػػػنفس الزكيػػػػة مػػػػف محتواىػػػػا الفخػػػػري فػػػػم  واجتمػػػػاعم مػػػػف اجػػػػؿ أف يفػػػػرغ ّر
اتحّػػاب واتنّػػاب واتفضػػاؿ واتحقيػػة ال ػػرعية فػػم الخيفػػة عمػػى الػػرغـ مػػف إنػػو   
ػػوؿ ام  يّػػتطيع أف يعػػدـ  ػػرؼ ذي الػػنفس الزكيػػة بوصػػفو ابنػػًا لفاطمػػة الزىػػرا  بنػػت ّر

(و  يمكف لو أف يجحد ىػذا الفضػؿ )،  تقميػؿ أىميػة ىػذا الفخػر بطريقػة كػاف محػاو  ً
أّموب المتكمميف وبّطيـ اتدلة والبراىيف بما غذاىـ بو فكر المعتزلة أمرًا واضحًا فم 

ػػػالة المنصػػػور وىػػػذا نػػػابع مػػػف ثقافتػػػو ومرافقتػػػو لعمػػػرو بػػػف عبيػػػد الزاىػػػد ألمعتزلػػػم  (ٔٛ)ّر
ػػالتو  والمنصػػور داىيػػة إذا أراد أف يقطػػع أمػػرًا فانػػو يحزمػػو فمػػـ .()صػػديقو يتػػرؾ فػػم ّر

ػػى ابػػف  – (ٕٛ)مجػػاً  لمعػػودة والصػػم  فجيػػز الجػػيش بقيػػادة ولػػم عيػػده عيّػػى بػػف مّو
فقضى عمى ثورة ذي النفس الزكية وجم  برأّو إلى المنصور ثـ أجيض ثورة  –أخيو 

 .ىػ ٘ٗٔأخيو إبراىيـ وقتمو ّنة 
ػػ ػػائؿ وجػػدت ليػػا متّػػعًا وأثبتػػت صػػيح التّر ؿ وأخيػػرًا فػػإف المناقضػػات فػػم الّر

ليػػا بحكػػػـ دورانيػػا عمػػػى أفكػػػار متتابعػػة يتػػػأنى المنػػاقض فػػػم التفكيػػػر بيػػا والبحػػػث عػػػف 
ائؿ قادرة فم تأديػة المناقضػة وتفنيػد بنودىػا والمحػاور التػم تقػـو عمييػا وليػذا ينػزع  ،ّو

والػتمكف مػف  ،تمتمؾ الحيمة والتمطؼ ،المناقض إلى التفنف فم الرد بطريقة  فتة لمنظر
واختيػػػار اتّػػػاليب التػػػم تػػػتي ـ وموضػػػوع المناقضػػػة لغػػػرض  ناصػػػية المغػػػة والمنطػػػؽ

 .التفوؽ عمى الخصـ عند إجرا  الموازنة والقضا  بينيما
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اعتنى بو  –ىػ(  ٓٓٗأو  ٖٜٖينظر الصحاح، إّماعيؿ بف حماد الجوىري )ت  (ٔ)
، ٗٙٓٔـ:  ٕٛٓٓلبنػػػاف،  –بيػػػروت  –، دار المعرفػػػة ٖط خميػػػؿ مػػػأموف  ػػػيحا،

)ت ، دار ٔط -ىػػػ(ٔٔٚولّػػاف العػػرب، ابػػف منظػػور جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف مكػػـر
 ـ: مادة نقض. ٜٛٙٔ –بيروت  -صادر

، المطبعػػػة ٔىػػػػ(، ط ٕ٘ٓٔمحمػػػد مرتضػػػى الزبيػػػدي )ت  –ينظػػػر تػػػاج العػػػروس  (ٕ)
 ىػ، مادة نقض. ٖٙٓٔالخيرية، مصر، 

 ب: مادة نقض.لّاف العر  (ٖ)

 –د.أحمػد مطمػوب، طبػػع دار ال ػؤوف الثقافيػػة  –ينظػر معجػـ النقػػد العربػم القػػديـ  (ٗ)
 .ٜٓٗ/  ٕـ،  ٜٜٛٔ –العراؽ  -بغداد

))أييػػػا  القصػػػة: أّف رجػػػًي طمػػػؽ زوجتػػػو وأراد أخػػػذ ابنيػػػا فوقفػػػت أمػػػاـ الممػػػؾ تقػػػوؿ: (٘)
ف يأخػػػػذه منػػػػم الممػػػػؾ، حممتػػػػو تّػػػػعًا ووضػػػػعتو دفعػػػػًا، فأرضػػػػعتو  ػػػػفعًا ... أراد أ

كرىػػػا... فقػػػاؿ: زوجيػػػا: أييػػػا الممػػػؾ إنيػػػا أعطيػػػت ميرىػػػا كػػػامًي ولػػػـ أَصػػػْب منيػػػا 
َـّ الغػيـ  طائًي، إّ  وليدًا خامًي، فافعؿ ما كنت فاعًي(( وكاف الممػؾ ظالمػًا إذ ضػ
إلػػى غممانػػو وأمػػر ببيػػع والديػػو عمػػى أف يعطػػى زوجيػػا خمػػس ثمنيػػا وتعطػػى ىػػم 

 -ع ر ثمف زوجيا. يراجع:
ىػػػػ(  ػػػرحو وكتػػب وىوام ػػػو، ّػػػمير  ٖٙ٘أبػػػو الفػػػرج اتصػػفيانم )ت  -غػػانم:ات -

: ٜٙٛٔبيػػػروت، لبنػػػاف،  –دار الفكػػػر لمطباعػػػة والن ػػػر والتوزيػػػع  – ٔط -جػػػابر
ٔ/ٔٙٚ-ٔٙٛ. 

 ٖٓٙعمػم بػف أبػم الكػـر محمػد المعػروؼ بػابف اتثيػر )ت  –الكامؿ فػم التػاريض  -
 .ٖٕٓ/  ٔ: ٜٛٚٔىػ( دار الفكر، بيروت، 
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الة ماجّػتير  –رحيـ جبر أحمد  –قضات فم الجاىمية وصدر اإلّيـ المنا (ٙ)  –ّر
 .ٕٓـ:  ٜ٘ٛٔجامعة بغداد،  –كمية اآلداب  –مكتوبة باآللة الكاتبة 

 .ٕٔـ. ف:  (ٚ)

النجػػؼ ات ػػرؼ:  –د.أحمػػد الربيعػػم، مطبعػػة اآلداب  –قػػس بػػف ّػػاعدة اتيػػادي  (ٛ)
الكػػػـر والمحامػػػد، ومػػػآثر وتػػػنيض المناقضػػػات عمػػػى التفػػػاخر فػػػم ال ػػػجاعة، و  ٕٙ

رجػػػػا ت القبيمػػػػة، وكػػػػؿ ّػػػػيد يريػػػػد أف يتفػػػػوؽ عمػػػػى خصػػػػمو، وتجػػػػري غالبػػػػًا فػػػػم 
 اتّواؽ، كّوؽ عكاظ.

عصػػر  –العصػػر الجػاىمم  –أحمػد زكػػم صػفوت  –ينظػر، جميػػرة خطػب العػػرب  (ٜ)
 .٘ٗ – ٔٗ/ٔلبناف:  –بيروت  –، المكتبة العممية ٔصدر اإلّيـ، ط

ىػػػ(  ٜٕٓائض جريػر والفػرزدؽ( تػأليؼ أبػم عبيػدة )تينظػر كتػاب النقػائض )نقػ (ٓٔ)
، دار الكتػػػب ٕط –مجمػػػداف  –وضػػػع حوا ػػػيو محمػػػد أحمػػػد عبػػػد العزيػػػز ّػػػالـ 

 ـ. ٕٚٓٓلبناف،  –بيروت  –العممية 

، مكتبػػػػػة النيضػػػػػة ٖأحمػػػػػد ال ػػػػػايب، ط –تػػػػػاريض النقػػػػػائض فػػػػػم ال ػػػػػعر العربػػػػػم  (ٔٔ)
 .ٖـ:  ٜٙٙٔ –المصرية، القاىرة 

 – ٔٓٗومػػػػػا بعػػػػػدىا،  ٜٖٓ، ٖٛٙ - ٕٖٔ/ٔلعػػػػػرب: ينظػػػػػر جميػػػػػرة خطػػػػػب ا (ٕٔ)
ائؿ العرب، أحمد زكػم صػفوت ٛٓٗ بيػروت،  –المكتبػة العمميػة  –، وجميرة ّر

 .ٖٖ -ٗٔ/ٕ( ومعاوية بف أبم ّفياف: لبناف، ما دار بيف اإلماـ عمم )

ؿ النثري عند العػرب فػم الجاىميػة  (ٖٔ) ، ٔمحمػود المقػداد، ط د. –ينظر تاريض التّر
ـ:  ٖٜٜٔدار الفكػػر دم ػػؽ / ّػػوريا،  –بيػػروت، لبنػػاف  –المعاصػػر دار الفكػر 

ٜٖ. 
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ائؿ الفنيػة فػم العصػر العباّػم حتػى نيايػة القػرف الرابػع اليجػري، زينػة عبػد  (ٗٔ) الّر
، طبع مركز البحوث والدراّات اإلّيمية )ديػواف ٔالجبار محمد المّعودي، ط

 .ٙٔـ: ٜٕٓٓالوقؼ الّنم(، بغداد / العراؽ: 

ذو النفس الزكية: ىػو محمػد بػف عبػد ام المحػض بػف الحّػف بػف الحّػف محمد  (٘ٔ)
بف عمم بف أبم طالػب، كػاف مػف ّػادات بنػم ىا ػـ، وجييػًا فاضػًي متقػدمًا فػم 
زمانػػػو، ور ػػػحو بنػػػو ىا ػػػـ لمخيفػػػة، ومػػػنيـ المنصػػػور، ولقبػػػوه بالميػػػدي، ينظػػػر 

قطقػػػػا طباطبػػػػا المعػػػروؼ بػػػػابف الط محمػػػػد بػػػف –الفخػػػري فػػػػم اآلداب الّػػػمطانية 
 .ٙٙٔ – ٘ٙٔبيروت / لبناف:  –ىػ(، دار صادر  ٜٓٚ)ت

 .ٚٙٔ – ٙٙٔـ. ف:  (ٙٔ)

ىػػ(، ينظػر  ٘ٗٔكاف خروج ذي النفس الزكية عمى المنصػور فػم المدينػة عػاـ ) (ٚٔ)
ؿ والمموؾ  ىػػ( تحقيػؽ محمػد أبػو  ٖٓٔمحمد بف جرير الطبري )ت –تاريض الّر

والفخػػػري فػػػم اآلداب  ،ٙٙ٘/ٚ: ٜٙٛٔالفضػػػؿ إبػػػراىيـ، دار المعػػػارؼ مصػػػر: 
 .ٚٙٔ-ٙٙٔالّمطانية: 

 .[ٖٗ -ٖٖ]المائدة:  (ٛٔ)

ػػػػائؿ العػػػػرب:  (ٜٔ) ، وينظػػػػر الوثػػػػائؽ الّياّػػػػية واإلداريػػػػة )العصػػػػر ٛٚ/ٖجميػػػػرة ّر
 –، بيروت / لبناف ٖمحمد ماىر حمادة، ط –العباّم اتوؿ( دراّة ونصوص 

ػػػائؿ المتبادلػػػة بينيمػػػا أوردىػػػا الطبػػػري فػػػٖٓٔـ:  ٕٜٛٔ م كتابػػػو ، وينظػػػر الّر
ؿ والمموؾ:   .ٔٚ٘ – ٙٙ٘/ٚتاريض الّر

ىػػػػ( عمػػػؽ  ٖٖ٘أبػػػو بكػػػر محمػػػد بػػػف يحيػػػى ألصػػػولم )ت  –ينظػػػر أدب الكاتػػػب  (ٕٓ)
ػم، دار الكتػب  عميو محمد بيجة اتثري ونظر فيو العيمة محمود  كري اآللّو

 .ٕٕٗبيروت / لبناف:  –العممية 
 .ٙ – ٔالقصص:  (ٕٔ)
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ائؿ العرب:  (ٕٕ)  .ٜٚ/ٖجميرة ّر

 .ٓٛ – ٜٚ/ٖـ. ف:  (ٖٕ)

ػػػػػؿ ٗٔ – ٖٔ/ٖينظػػػػػر ـ. ف  (ٕٗ) ، نػػػػػص كتػػػػػاب اتمػػػػػاف  بػػػػػف ىبيػػػػػرة، وتػػػػػاريض الّر
أبػػو العبػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف  –، ووفيػػات اتعيػػاف ٙ٘ٗ -ٕ٘ٗ/ٚوالممػوؾ: 

دار  –ىػػػ( تحقيػػؽ، د.إحّػػاف عبػػاس، دار الفكػػر  ٔٛٙأبػػم بكػػر بػػف خمكػػاف )ت 
 .٘ٔٗ/ ٕـ:  ٕٜٚٔصادر / بيروت / لبناف، 

وموت عبد  ٕ٘- ٕٗنظر كتاب اتماف لعبد ام بف عمم عـ المنصور، ـ.ف: ي (ٕ٘)
ػػػػؿ والممػػػوؾ:  ، والفخػػػػري فػػػػم اآلداب ٕٓ٘- ٔٓ٘/ ٚام بػػػف عمػػػػم، تػػػاريض الّر

، وأمػػر المنصػػور بقتػػؿ عمػػو بعػػد أف بقػػم تّػػع ّػػنيف ٛٙٔ – ٚٙٔالّػػمطانية: 
عمم  ىػ( ينظر مروج الذىب ومعادف الجوىر، أبو الحّف ٜٗٔفم حبّو ّنة )

ىػػػ( تحقيػػؽ وتعميػػؽ، قاّػػـ ال ػػماعم  ٖٙٗبػػف الحّػػيف بػػف عمػػم المّػػعودي )ت 
 .ٕٙٛ/ ٖـ: ٜٜٛٔ، دار الظمـ، بيروت/ لبناف، ٔالرفاعم، ط

ينظػػر الكتػػب بػػيف المنصػػور وأبػػم مّػػمـ الخراّػػانم، وكتػػاب أبػػم داود إلػػى أبػػم  (ٕٙ)
ػػػػػؿ والممػػػػػوؾ فػػػػػم قتػػػػػؿ أبػػػػػم مّػػػػػمـ:  ٖٓ – ٕٙ/ٖجعفػػػػػر، ـ.ف: / ٚوتػػػػػاريض الّر

 -ٛٙٔىػ( والفخري فم اآلداب الّمطانية:  ٖٚٔ، وكاف قتمو ّنة )ٕٜٗ-ٜٔٗ
ٔٚٔ. 

 .ٓٛ/ٖينظر: ـ. ف:  (ٕٚ)
 .ٕ٘ – ٖٕينظر اليوامش مف:  (ٕٛ)
ػػػؿ بقرابػػػة، ينظػػػر مختػػػار الصػػػحاح  (ٜٕ) ُّ : )ألَمػػػّت( الَتَو محمػػػد بػػػف أبػػػم بكػػػر  –يمػػػت)

يػؽ مراجعػة لجنػة مػف مركػز تحق –ىػ( عنػى بػو محمػود خػاطر  ٙٙٙالرازي )ت 
التراث بدار الكتب المصرية، طبع الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر: مادة: 

.  متَّ
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فاطمػػة بنػػت عمػػرو بػػف عائػػذ بػػف عمػػراف بػػف مخػػزوـ، أـ )عبػػد ام والزبيػػر وعبػػد  (ٖٓ)
ابػف أبػػم  –منػاؼ وىػو أبػػو طالػب( بنػػو عبػد المطمػػب، ينظػر  ػػرح نيػل البيغػػة 

حيػا  الػذخائر، من ػورات دار مكتبػة ىػ( مراجعػة وتحقيػؽ لجنػة إ ٙ٘ٙالحديد )ت
 .ٖٖ/ ٔبيروت/ لبناف:  –الحياة 

يعنػػم عميػػًا بػػف أبػػم طالػػب بػػف عبػػد المطمػػب بػػف ىا ػػـ، وعميػػًا زيػػف العابػػديف بػػف  (ٖٔ)
 (.الحّيف بف عمم بف أبم طالب )

يعنم جّده وأبا جده، فيو محمد بف عبد ام بف الحّف بف الحّػف بػف عمػم ابػف  (ٕٖ)
 المطمب. أبم طالب ابف عبد

 يعنم نفّو، ويعنم محمد الباقر بف عمم زيف العابديف. (ٖٖ)
ط. (ٖٗ) طيـ: ارفعيـ وأخيرىـ، وأعدليـ، ينظر مختار الصحاح مادة ّو  أّو
يعػػرض بالمنصػػور، وكانػػت أّمػػو أـ ولػػد يقػػػاؿ ليػػا ّػػيمة، بربريػػة، ينظػػر مػػػروج  (ٖ٘)

 .ٕ٘ٙ/ٖالذىب: 
ػوؿ  يعنم جّده أبا طالب، وأف ام ُّيخفؼ عنو (ٖٙ) العذاب لما كاف لو مػف نصػرة ّر

( وحمايتػػػػو مػػػػف أذ  قػػػػريش، وعّمػػػػو أبػػػػو ليػػػػب )خيػػػػر ات ػػػػرار( ينظػػػػر ام )
ائؿ العرب:   .ٓٛ – ٜٚ/ٖىوامش جميرة ّر

 ـ. ف والصفحة. (ٖٚ)
 ٖٖٔأبػو عبػػد ام محمػػد بػف عبػػدوس الجي ػػياري )ت  –كتػاب الػػوزرا  والكتػػاب  (ٖٛ)

براىيـ اتبي ، مطبعة ٔط –اري، وعبد الحفيظ  مبم ىػ( تحقيؽ مصطفى الّقا وا 
 .٘ٔٔـ:  ٖٜٛٔالقاىرة / مصر  –مصطفى ألبابم الحمبم وأو ده 

ائؿ العرب:  (ٜٖ)  .ٔٛ/ٖجميرة ّر
 ـ.ف والصفحة نفّيا. (ٓٗ)
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  يّػػتطيع المنصػػور إنكػػار  ػػرؼ ذي الػػنفس الزكيػػة مػػف جيػػة جػػده الحّػػف بػػف  (ٔٗ)
وؿ ام ) جية اتـ، وقرابتيـ مف جيػة ( فيو أبوىـ مف فاطمة الزىرا  بنت ّر

 العمومة )أبو طالب جده والعباس جد المنصور أخواف(.
 .ٕٗٔال عرا :  (ٕٗ)
ػػػيدنا حمػػػزة ) (ٖٗ) ( ومػػػف كفػػػر جػػػّد ذي الػػػنفس يعنػػػم بمػػػف أجػػػاب جػػػّده العبػػػاس ّو

 الزكية أبو طالب وثانييما عمو أبو ليب.
 إّ : عيدًا وذمة. (ٗٗ)
ائؿ العرب:  (٘ٗ)  .ٔٛ/ٖجميرة ّر
 .ٕٛ/ٖف: ـ.  (ٙٗ)
( وأبػػم طالػػب والزبيػػر، وجميػػع النّػػا  غيػػر )وأـ عبػػد ام والػػد النبػػم محمػػد ) (ٚٗ)

صفية ىم مػف فاطمػة بنػت عمػرو بػف عائػذ بػف عمػراف بػف مخػزـو ...، يراجػع: 
أبو محمد عبد الممؾ بػف ى ػاـ، تحقيػؽ محمػد فيمػم الّػرجانم  –الّيرة النبوية 
 .ٖٚ/  ٔـ:  ٖٕٓٓمصر  –المكتبة التوفيقية  –وخيري ّعيد 

وؿ ام ) (ٛٗ) (، فيو اتقرب إليو ولكف اإلّيـ   يرزؽ بالقرابة، عبد ام: والد ّر
 وام تعالى ىو الذي يختار لدينو مف ي ا .

 .ٙ٘القصص:  (ٜٗ)
ائؿ العرب:  (ٓ٘)  .ٕٛ/ ٖجميرة ّر
ىػػم فاطمػػة بنػػت أّػػد بػػف ىا ػػـ بػػف عبػػد منػػاؼ بػػف قصػػم أوؿ ىا ػػمية ولػػدت  (ٔ٘)

 –ف عمػػم) كػػـر ام وجيػػو أصػػغر بنييػػا، ينظػػر  ػػرح نيػػل البيغػػة ليا ػػمم، وكػػا
و  نجػػد لفاطمػػة ىػػذه ذكػػرًا فػػم كتػػاب ذي الػػنفس الزكيػػة  ٕٖ/ٔأبػػف أبػػم الحديػػد: 

 الّابؽ.
ائؿ العرب:  (ٕ٘)  .ٕٛ/ٖجميرة ّر
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وؿ ام ) (ٖ٘) ( فتّر  أمو مارية القبطية التم أىداىا المقوقس ممؾ مصر إلى ّر
ؿ وا  .ٜٙٔ/  ٖلمموؾ: بيا تاريض الّر

ائؿ العرب:  (ٗ٘)  .ٖٛ/ٖجميرة ّر
ىػػ( تحقيػؽ د.يحيػى  ٕ٘ٛمحمػد بػف يزيػد المبػرد )ت  –الكامؿ فم المغة واتدب  (٘٘)

ّة المختار، القاىرة / مصر / ٔمراد، ط  .ٖٖٛـ:  ٕٗٓٓ، مّؤ
 .ٓٗاتحزاب:  (ٙ٘)
ائؿ العرب:  (ٚ٘)  .ٗٛ - ٖٛ/  ٖجميرة ّر
 .ٕٕٚال عرا :  (ٛ٘)
ا (ٜ٘)  .ٗٛ/  ٖئؿ العرب: جميرة ّر
ؿ والمموؾ:  (ٓٙ) وؿ محمد ) – ٜٙٔ – ٜ٘ٔ/ٖتاريض الّر ( أبا بكر فم أمَّر الّر

الصية بالمّمميف لمرضو وقاؿ: )ُمُروا أبا بكػر فميَصػّؿ بالنػاس( ينظػر فػم ذلػؾ 
ىػػ(  ٛٗٚمفصًي، ّير أعيـ النبي  ل مس الديف محمد بػف أحمػد الػذىبم )ت 

ّػػػعيد حّػػػيف العفػػػانم، طبػػػع المكتبػػػة التوفيقيػػػة، تحقيػػػؽ خيػػػري ّػػػعيد، تقػػػديـ د.
 .ٖٖٚ – ٕٖٚ/ٔمصر: 

 (.يريد فم تولم الخيفة وبيعو أبم بكر ثـ عمر ) (ٔٙ)
ػػػعد بػػػف أبػػػم وقػػػاص وعبػػػد  (ٕٙ) أصػػػحاب ال ػػػور  وىػػػـ )عثمػػػاف وطمحػػػة والزبيػػػر ّو

 .ٗ٘ٔ/  ٘الرحمف بف عوؼ(، تاريض الطبري 
عد أبم وقاص لـ يبايع عميًا حيف ولم ال (ٖٙ)  خيفة.ّو
ائؿ العرب:  (ٗٙ)  .ٖٛ/ٖجميرة ّر
بعػػػد معركػػػة صػػػفيف أقػػػّر عمػػػم كػػػـر ام وجيػػػو ومعاويػػػة بػػػف أبػػػم ّػػػفياف مّػػػألة  (٘ٙ)

ى ات عري وحكـ معاوية عمرو بف العاص، ينظر  التحكيـ فحّكـ أوليما أبا مّو
 .ٕٓ – ٜٔ/ ٕما جر  بينيما مف كتب، ـ.ف: 



 
 

   

 

 
 المناقضات النثريظ

 
 

 أ. م. د. رمضان صالح عباد
 0202األول كانون (5) الطدد

  31 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

 .ٗٛ/ ٖف:  ـ. (ٙٙ)
 .٘ٛ – ٗٛ/ ٖف:  ـ. (ٚٙ)
أبػو حنيفػة الػدينوري  –ىو عبد ام بف زياد وأمو مرجانو، ينظر اتخبػار الطػواؿ  (ٛٙ)

دار الكتػػػب  - ٔىػػػ( تقػػديـ وتوثيػػػؽ د. عصػػاـ محمػػد الحػػػاج عمػػم، ط ٕٕٛ)ت 
 .ٖٙٛـ،  ٕٔٓٓبيروت / لبناف/  –العممية 

 وطا :المياد الوطم ،وتأتم بمعنى الموافقة.ينظر مختار الصحاح:مادة َوِطئ. (ٜٙ)
ائؿ العرب: جم (ٓٚ)  .٘ٛ/  ٖيرة ّر
ىػػػ( فػػم  ٕٔٔخػػرج زيػػد بػػف عمػػم بػػف الحّػػيف عمػػم ى ػػاـ بػػف عبػػد الممػػؾ ّػػنة ) (ٔٚ)

ؿ والمموؾ:  والفخري فػم  ٜٙٔ/  ٚالكوفة فقتؿ وصمب واحرؽ ينظر تاريض الّر
 .ٖٖٔ – ٕٖٔاآلداب الّمطانية: 

عبد الممؾ ىرب إلى خراّاف عند مقتؿ والده، وثار فم خيفة الوليد بف يزيد بف  (ٕٚ)
ىػػػ( فصػػمب وأحػػرؽ: ينظػػر كتػػاب أمػػَر الوليػػد بػػف يزيػػد فيػػو: جميػػرة  ّٕ٘ٔػػنة )

ائؿ العرب:   .ٖٕٔ – ٜٕٕ/ ّٚر
ائؿ العرب:  (ٖٚ)  .٘ٛ/  ٖجميرة ّر
 ف والصفحة. ـ. (ٗٚ)
ينظػر أّػػد الغابػػة فػػم معرفػة الصػػحابة، عػػز الػػديف ابػف اتثيػػر أبػػم الحّػػف عمػػم  (٘ٚ)

وتعميؽ محمد إبراىيـ البنا ومحمػد أحمػد ىػ( تحقيؽ  ٖٓٙبف محمد الجزري )ت 
تف الّػػقاية  ٗٚٔ/  ٖعا ػػور ومحمػػد عبػػد الوىػػاب فايػػد، دار ال ػػعب/ مصػػر: 

 كانت فم الجاىمية بيد أبم طالب ثـ ّمميا تخيو العباس.
ىػػػ( أصػػابت النػػاس فييػػا مجاعػػة وكػػاف يثػػار الغبػػار  ٛٔحػػدث ذلػػؾ القحػػط ّػػنة ) (ٙٚ)

ػؿ والممػوؾ: فييا كالرمػاد مػف اترض فّػمم العػا ـ عػاـ الرمػادة ينظػر تػاريض الّر
 .ٚٙٔ/ ٖ/ وأّد الغابة فم معرفة الصحابة ٜٜ –ٜٛ/ ٗ
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ائؿ العرب:  (ٚٚ)  .ٙٛ/ٖجميرة ّر
 ف والصفحة. ـ. (ٛٚ)
خػرج العبػػاس وعقيػػؿ بػػف أبػػم طالػػب مػع الم ػػركيف، ثػػـ ُأّػػرا بيػػد المّػػمميف فػػدعا  (ٜٚ)

ػػوؿ محمػػد ) قيػػؿ تنػػو ذو مػػاؿ، ( العبػػاس أف يفػػدي نفّػػو، وابػػف أخيػػو عالّر
ؿ والمموؾ:   .ٙٙٗ – ٘ٙٗ/  ٕينظر تاريض الّر

ائؿ العرب:  (ٓٛ)  .ٚٛ/  ٖجميرة ّر
ىػػو أبػػو عثمػػاف عمػػرو بػػف عبيػػد بػػف بػػاب وكػػاف جػػّده مػػف ّػػبم كابػػؿ ولػػد ّػػنة  (ٔٛ)

ثمػػانيف، وكػػاف صػػديقًا تبػػم جعفػػر المنصػػور ولػػو معػػو أخبػػار ومػػواعظ معروفػػة، 
يف ومائة بموضع بػيف مكػة والبصػرة يعػرؼ ولو كتب مؤلفة توفم ّنة أربع وأربع

ػػت   –بمػػراف ورثػػاه المنصػػور وىػػو أوؿ خميفػػة يرثػػى مػػف ىػػو دونػػو، ينظػػر الفيّر
ػػػؼ عمػػػم طويػػػؿ، ووضػػػع  ٖٓٛمحمػػػد بػػػف إّػػػحاؽ النػػػديـ )ت  ىػػػػ( ضػػػبط د.يّو

ػػو أحمػػد  ػػمس الػػديف  ٕٕٓٓبيػػروت/ لبنػػاف،  –، دار الكتػػب العمميػػةٕط –فياّر
 .ٕ٘ٛ – ٕٗٛـ:

 .ٜ٘٘ - ٛ٘٘/  ٔلنفس الزكية وأخيو، اتخبار الطواؿ: ينظر خروج ذي ا (ٕٛ)


