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  صلممخا

 
تناال ل بحث ااُ ب الاار بح  لاا سك بحتااص لااالن  بحثواارل شاا ل بح اار ن بح  اارل 

بحيجريك ب ا حى,  يُ تتث نل ذحك فص بح ولدر بح شتلفك,  ت ول بحث اُ إحاى أن 

(, إذ أ ل  ن دشل بحثورل ى  ع يد ب الرل بح  ل سك بإل الم   لاى بحظال)م  

ثللاسك, مام تتث نال  ان لاالن بحثوارل  ان ث ص فييل لنك   تجزًب  ن قبال بحلال ك بح 

(,   لااا بح واالدر بح تاا فرل حاادينل فااأن لااتك  اان أ فاالد أ الده بتشااذ ب أ الده  

 بحثورل    نًل حيم,  ح ليم ال ن ب بحن بل ب ا حى حل  ل سك فييل.  

 الكممات المفتاحية:  الموسوية، البصرة، زيد النار، السمطة العباسية.   
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Abstract 

 

The research dealt with the Mosawies families who 

lived in Basrah during the first ten Hijri centuries, as we 

found this in various sources, and the research found that 

the first to enter Basrah is the father of the Musawi family 

Imam Musa (peace upon him), where he remained a year 

held by the Abbasid authority, Then we followed from the 

residence of Basrah of his children (peace upon him), and 

according to the sources available to us, six of the 

grandchildren of his children took Basrah home to them, 

and perhaps they formed the first nucleus of Mosawies 

families 

Key word:  Al Mosawies,  Basra,  Zaid al Nar,  Abbasid 

authority.   
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 المقدمة
بح  د هلل را بح لح ين  بحو ل  بحل م على أ رف بحظلئنل  دمحم  آحو 

 يرىم ت ييرب.  بح لىرين بحذين أذىا هللا عنيم بحرجس   
  ل يؤلف حو أن  ل يذالره بحتلريخ عن ب الر بح  ل سك بحتص لالن  
بحثورل قليل جدًب ال يتنللا  ع  اللنتيم  د رىم فص ب  دبُ,   ىذب حسس غريثًل 
 لدبم ث ضيم حسس حو د ر يذالر  ث ضيم بآلشر دشل بحثورل حيشتفص بيل عن 

ض عن   رفك أد برىم    بقفيم أعين بحلل ك,  حيذب فينلك بحظمير  ن بحغ   
 بحتلريشسك,  قد  ل حنل تل س ث ضيل  ن ش ل  ل جلد  ثو بح ولدر بح ت فرل.  

,  ف ن ىذب (1 ر م هللا  ن أ سل أ رنل "" (قلل بإل لم دمحم بحثلقر 
بح ن لق ن دم الل  ل ج  نله   ل ب الر بح  ل سك فص بحثورل.  قد بقتض  

ل ين, ب  ل: عن ع يد ىذه ب الر  ى  بإل لم  بس ك بحث ُ ت لس و على ق
  لى بحظل)م بن ج فر بحولدق عليي ل بحل م, أ ل بحملنص فاللن   ل ب الر 
بح  ل سك بحتص لالن  بحثورل  ن أبنلئو علسو بحل م,  بحتص تن لم إحى ل  ألر, 

,  ىم: إبربىسم (2 ( بح   بين ىم أ الد بإل لم   لى بحظل)م  
عيل,  إل لق ب  ين, عبيد هللا,  ج فر بحش بري,  أشيرًب زيد إل ل,بح رتضى

بحنلر,  رتبنلىم  لا  نيج التا ب نللا فص ترتيا ب الر بح ل سك, فج  نل بنص 
الل أالرل دشل أفربدىل بحثورل حل  لف)ك على   دل بح  ض ع ,  تتث نل ذحك  تى 

عت لدنل فص ذحك بح رن بحشل س بحيجري/ بح لدي ع ر بح س دي,  اللن   )م ب 
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على التا ب نللا بح ل سك  مل التلا لر بحللللك بح ل سك  بص نور 
بحبشلري    نتوف بح رن بحربثع بحيجري(,  التلا بح جدي فص أنللا بح لحبيين 

 828م(  التلا ع دل بح لحا البن عنثك     1467ىا/ 464حل  ري    
فسو في   نل,   ل اللن م( ,  ن  ذ ثلهلل  ن الل شلل أ  زحل ف ل اللن  1425ىا/

فسو  ن و با  ت فيق في   ن هللا ت لحى,  ال سل نل فسو أن ندعص بحنيلسك,  نو 
 جيد بح بيد بحف ربء,  على هللا بحتظ ن.        

 (أواًل:  اإلمام موسى الكاظم )
حد بإل لم   لى بحظل)م علسو بحل م لنك  ( 3 م فص ب ب بء 745ىا/ 128 ا

 كلث  حو  اللن, (4  دينك,  أاّ و أاّم  حد تدعى   يدل بحبربريكقريك بين  الك  بح
 بحل م بإل لم علص بن   لى بحرضل علسو : نيم ,نمى أا  ذالربً   م م ن  حدبً 

بربىسم  بح ثلس ل لعيل  ج فر  ىلر ن  ,يل  أ الد  تى ّ  بح للم  ا   ب   بح لن   ب 
ل لق  عبيد هللا  زيد   عبد هللا   , حد مّ   د  دمحم    زل  ا أ   , حد مّ  ا   بح لن  ب 

 فل  ك بحظبرى  فل  ك بحوغرى  رقسك   الس ك  ,أ الد  يل  بحفضل  للس لن  ا 
 علسك  آ نك  ج فر  حثلثك  زينا  شديجك مّ أبييل  رقسك بحوغرى  اللم م  أا  مّ  أا 

 . (5 اللم م  أمّ  لل ك   س  نك مّ  ك  أا ئ  لنك  برييك  عل
( فص بح دينك بح ن رل فل ى ثو ث ض بح  ربين  اللن بإل لم   لى بحظل)م    

م(, 848-786ىا/193-174 ن بحلل ك عند بحشلسفك بح ثللص ىلر ن بحر يد  
 قلل حو:  ( 6 ف ند ل قدم بحر يد إحى بح ج قلبلو دمحم بن إل لعيل بن ج فر بحولدق

نل  ل عل   أن فص ب رض شلسفتين ياجبى إحيي ل بحشربج, ف لل بحر يد:   يلك أ"
, عندىل أ ر بحر يد ثلح ثض على بإل لم بحظل)م (7   ن؟ قلل:    لى بن ج فر"

  فأرللو إحى بحثورل  أ ر  بحييل عسلى بن ج فر بن أبص ج فر )
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أن س ثلو عنده  يربقثو, فأقلم عنده لنك الل لك, مم التا إحى بحر يد: ( 8 بح نو ر
الّ  ذه  نص  لل و إحى  ن  شا  ن آشذ علسو أبجتيد    دف ,ي  لبيلوشلّ   ئ ,  ب 

أ   يدع  علصّ  علسو إذب دعل ح لو عا تل ّ  جك ف ل أقدر على ذحك,  تى إنص  
, فأرلل بحر يد  ن علسك ف ل أل  و يدع  إال حنفلو, سلأل هللا بحر  ك  بح غفرل

( سا د  ن ,  على ىذب فلإل لم   لى بحظل)م  (9 ن لو  ن بحثورل إحى ثغدبد
 الُ فييل لنك قبل أن يان ل إحى ثغدبد,  بحربجح أن بإل لم بحذين دشل ب بحثورل   

( نزل ثلح را  ن دبر بإل لرل ثلحثورل فص لجن بنفربدي, إذ أن بحظل)م  
بي   ن بي   بح جلس بحذي اللن  فص ثلو بح بحص بح ثللص عسلى بن ج فر 

 نص إن , فيذب س(11 ,  ح ل اللن  دبر بإل لرل ت ع قبلك بح لجد بحجل ع(14 يجلس فسو
 ( قضى تلك بح دل فص بحثورل.  بإل لم   لى بحظل)م  

 ثانيًا: اأُلسر الموسوية التي سكنت البصرة: 
 (,  نيم:  رد بحثورل عدد  ن أ فلد بإل لم   لى بحظل)م      
 (:  بنو إبراىيم المرتضى بن موسى الكاظم) -1

 بن إبربىسملث ك   أب  لى بحملنص بن  عبيد هللاأ ل  ن  رد بحثورل  نيم      
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين  بحظل)م بن   لى بح رتضى

فأع ا (,    بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا
, اللن جّده (12  ب بلك قلل ببن  ثل ثل: حي ل أ الد ثلحثورل , ن بح لين  بح  لن

( ملر فص بحس ن أسلم أبص بحلربسل فص إبربىسم بح رتضى بن   لى بحظل)م  
فلحربجح إن  ,(13 م(833-814ىا/ 218-198عيد بحشلسفك بح أ  ن بح ثللص  

 عبيد هللا بن   لى بحملنص اللن  ن أبنلء بح رن بحملحُ بحيجري. 
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  نيم:  أ الد بح لين بن عبيد هللا  بن   لى بحملنص بن أبص لث ك بن 
علص م بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن إبربىسم بح رتضى بن   لى بحظل)

,  أ الد أشسو () 14  بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا زين بح لبدين
بح  لن بن عبيد هللا  بن   لى بحملنص بن أبص لث ك بن ببربىسم بح رتضى بن 

بن  علص زين بح لبدين  لى بحظل)م بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن 
 . () 15  بن علص بن أبص  لحابح لين بحلثط 

  نيم:  أب   لحا دمحم بحظّسلل بن   لى بن بح لين شرفك بن إبربىسم 
بحملنص بن   لى بحملنص بن أبص لث ك بن إبربىسم بح رتضى بن   لى بحظل)م بن 

بن بح لين بحلثط بن علص  علص زين بح لبدينج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن 
 . () 16  بن أبص  لحا

دمحم  ب عرج  بن   لى   بن  لى ب برش أب  أ  د بح لين بن   نيم:  
بحولدق بن دمحم  ج فر بن بحظل)م أبص لث ك  بن إبربىسم بح رتضى بن   لى

بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا 
 ) 17)  , بن بح لن  و فل  ك  بن  بح لن ن يا بح ل يين بثغدبد بن أ  د ّ  أا

 , (  علص زين بح لبدين بن علص بن بح لن بن علص بن ع ر ب  رف بن
, اللن (24 م916ىا/ 344 حد لنك ,  (19  بحرضصّ ( 18  بحد بح ريفين بح رتضىى    

,   ح لو  حد فص  دينك (22 " اللن ثوريلً إذ قلل بح  ري: " ( 21  ن أىل بحثورل
( 24 بح نك  ديد بح وثك يت عا ثلحد ل اللن ق ى ,  (23 لالن ثغدبدبحثورل,  مم 

 ,شلفو ر  لً  ن  ضع على رألو بح يلللن  جرّ      ى  أجلّ    ر,  يتجرأ على ب ا 
ت حى عدل  نلوا فص بحد حك بح ثللسك  نيل  نوا بيني ل,   ن ج ع ريد أجلّ أا 

 ن   حص ن لثك بح لحبيين ن  بً ال ل  ,(26 فص عيد بيلء بحد حك( 25 قضلء بح ضلل
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عازل عنيل لنك مم , (27 م965ىا/ 354بح ج فص لنك   ب  لرل , رب ش س 
  رل أاشرى,عيد أا  عازل عنيل   إحى بحن لثك, مم  رض  دعيمم أا م 974ىا/364

عيد,  ىص زل, مم أا مم عا م, 994ىا/384ضيف إحسو بح )لحم  بح ج فص لنك  أا 
 اللن  بص ,  (28 م1449ىا/ 444لنك  تى ت فص  بح السك بحشل لك فلم يزل  بحسلً 

  نو اللن فص  يز بشتسلر بن   نك؛( 29  عضد بحد حك ب  ير بحب ييصأ  د  ع 
, ف ثض عضد بحد حك علسو   ثلو فص قل ك ثفلرس   حى على (34   ز بحد حك
فث ص على بحن لثك أربع لنين,  ي,أثل بح لن علص بن أ  د بح ل ي بح  ر  بح لحبيين
بح ريف أب   عيدإحى بح  ول,  أا  ي لن بح  ر عضد بحد حك شرج أب  بح  فل ل  ل 

 دمنص بح ريف أب  بح فلء دمحم بن علص بن  : ي قلل بح  ر ,  (31 أ  د إحى بحن لثك
, قلل جدي ح لً  بن عمّ ببحو فص, قلل  اللن  دمحم  ل  ك بحثوري بح  ر ف ثلبن

فشرج فص  تجر  , اللن    س تو ال تفص ح سلحو ب تلج أب  بح للم علص بن دمحم
على قلثو  لأحو عن  فل ل رأى  اللو شفّ   ثضلعك نزرل فل ى أثل أ  د بح  ل ي ب

إحسو ثلح ل سك  بحثوريك  قلل شرج  فص  تجر.  ف لل حو:  سالفسك   لحو فت رف
:  فلحذي بلت لن   ن ىذه بح اللسك ق حو سالفسك ي قلل بح  ر   ن بح تجر ح لئص. 
ئك بثغدبد  قد أنلف على لنك أربع  ل ص ت فقلل:   , (32  ن بح تجر ح لئص

فن فدا  ء ل إحى   يد بح لين علسو بحل م ثالرب فن فص دبره مم نا  دا , بحتل ين
,   رمله ببنو (33  قبره   ر ف )لىر , ن قبر بح لين علسو بحل م ىنلك قريثلً 

 بح ريف بحرضص ف لل:   
 الرواح   إلى الغدو وتيديو             الميالي تنقمو هللا سالم      
 والصالح   العبادة بينبوع         لؤى  من تشبث جدث عمى      
 المباح   غير زاده يك ولم          حالل   من إالا  يرو لم فتى      

 براح   راح لو عمقت وال            بوزر أزر لو دنست وال      
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 جناح   من الجوانح وعريان      الخطايا ثقل من الظير خفيف      
 النجاح   باب عمى ومدلول      ىداىا إلى موراألُ  في مسوق       
 النواح   عامرة هللا بذكر         قموب ليم الذين القوم من      
(34)صحاح   وأديان لمبصرىا         مراض التقوى  من بأجسام      

 

دمحم ب عرج بن    لى ب برش  نيم:  أ  د بن أبص  لحا بح  لن بن 
 ج فر بن بحظل)م إبربىسم بح رتضى بن بإل لم   لىبن   لى  أبص لث ك  بن 

بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص 
حد ثلحثورل    لحا (,   ا

,  اللن عّ و أثل أ  د بح لين بن   لى (35 
ب برش  بحد بح ريفين بحرضص  بح رتضى,  حص ن لثك بح لحبيين فص ثغدبد عدل 

حد لنك  رب  , في   ن (36 م1449ىا/ 444م  ت فص بثغدبد لنك 916ىا/344,  ا
 أبنلء بحنوف ب  ل  ن بح رن بحشل س بحيجري.  

عبد هللا  أ  د بن   لى ب برش بن دمحم بن   لى  صأب  نيم:  علص بن 
بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص  ج فر بن بحظل)م بح رتضى بن   لى بن إبربىسم

 بحثورل(,  لالن   بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا زين بح لبدين
 .  (37 أسضلً 

بن بح لين شزفك بن إبربىسم بح لالري بن   لى بحملنص   لى   نيم:   
بن أبص لث ك بن إبربىسم بح رتضى بن   لى بحظل)م بن ج فر بحولدق بن دمحم 

 , ( لحا بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  
,  بحربجح إنو  ن أبنلء بح رن بحربثع بحيجري؛  ن (38 حو ع ا بيل  بحثورل لالن 

ىا/ 379-376 (39 عّ و بح  لن بن إبربىسم بح لالري  اله  رف بحد حك بحب ييص
 .   (44 م( ن لثك بحن ثلء فص  يربز986-989
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إبربىسم بح لالري بن   لى بن بح لين بن علص بن بح  لن   نيم:  
بحولدق بن دمحم  بن ج فربحظل)م بن إبربىسم بن   لى  بن أبص لث ك ملنصبح

(,    بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا
حم تذالر  ولدرنل  يئًل عن  لحو ل ى أنو ساالنى ثأبص عبد هللا  تز ج  ن بن  

ى   ن أع م بح رن ,   (42 ثلحثورل  قبره بيل,   أنو ت فى (41 عسلى بحشوا
بحربثع بحيجري؛  ن ببنو أثل إل لق إبربىسم ت حى ن لثك بح لحبيين فص أسلم عضد 

 .  (43 م(  ح ا بن يا بحن ثلء982ىا/ 372بحد حك    
    (:بنو إسماعيل بن موسى الكاظم ) -2

  لى بن إل لعيل بن   لى بن  ج فر  ن أ الده بحذين لالن ب بحثورل      
ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط  بنبحظل)م 

,  أ لر بن عنثك إحى أن ع ا (44 بحثورل,  لالن ( بن علص بن أبص  لحا 
  لى بحظل)م  ىم  بح  ا  ن إل لعيل بنج فر بن   لى ث ور ث  حو:  

, بن   لى بن إل لعيل قليل ن,  ن   لى بن إل لعيل   ده ف ن  حده ج فر
ج فر بإل لم اللم م بن  قللم بن دمحم بن  مّ أا , نلثك إحى أاّ و  ىص س رف ثلبن اللمم

,  ح ل أ الده بنت ل ب إحى (46 ر س لل ح حده بحظلم ي ن  ىم ث و ,() 45بحولدق 
ىنلك ث د قسلم بحد حك بحفل  سك,    ل يرجح ذحك أن أشله أ  د بن   لى بن 

حد ثلحثورل . -أدنله  –إل لعيل      ا
بن ج فر إل لعيل بن   لى بحظل)م بن   لى بح لحم   نيم:  أ  د بن       

بن أبص  علصبحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن 
 نو اللن  ن   بحيد بحثورل  لالنيل  دل مم   ,(47 ,  عرف ثلحثوري ( لحا  

بح رن بحملحُ بحيجري  ن أشله ,   ى   ن أع م (48 ,  ع ثو بيلبنت ل إحى  الك
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-252 (49 علص بن   لى بح لحم اللن   لورًب حلشلسفك بح  تز ثلهلل بح ثللص
 . (54 م(868-866ىا/ 255

 
 
  

 (:  بنو إسحاق بن موسى الكاظم) -3
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن بحظل)م    لى بنب  ين  ى  إل لق      

 , (حلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا  علص زين بح لبدين بن بح لين ب
, لالن (52 ,   ج فر(51 أع ا  ن أرب ك  ىم:  علص  بح ثلس  بح لين  دمحم

 ,   نيم:  (53 بحثورلث ض  ن أع لثو 
بن دمحم بحولدق بن ج فر بحظل)م بن   لى  ب  ين ج فر بن إل لق      
(,  ن أبص  لحا  ب بن علصبحلثط بن بح لين علص زين بح لبدين بن بحثلقر 

 )م868-866ىا/ 255-252  فص أسلم بح  تز  ثلحثورل( 54 قتلو ل يد بح لجا
,  حم ت ر بح ولدر بح ت فرل إحى لبا قتلو  ح ل ذحك  دُ أمنلء  ج د  (55 

 .  (56 ل يد بح لجا فص بحثورل عند ل أرللتو بحش فك ح را ول ا بحزنج
بن    لى بحظل)م بن ج فر بحولدق بنبن  بح لين بن إل لق   نيم:         

 دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا
  ,)57  نت ر ن ثلحثورل)  . 

بن علص بن إل لق ( 58   نيم:  علص بن  يدل بن أبص دمحم بح لن بح فل ج     
 .  (59 بن   لى بحظل)م, ع ثو ثلحثورل

ن دمحم بح فل ج بن علص بن دمحم بن علص بن إل لق بن   نيم:  أب  بح ل       
بن بح لين  علص زين بح لبدين  لى بحظل)م بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن 
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بن علص  بح فل ج ,  ببنو:   يدرل بن دمحم () 64  بحلثط بن علص بن أبص  لحا
بحثلقر  بن ج فر بحّولدق بن   ّ دبن   لى بحظل)م  إل لق بن دمحم بن علص بن

,  () 61  بن علّص بن أبص  لحابحلثط زين بح لبدين بن بح لين  صبن عل
 . (62 لالن بحثورل

  (: بنو عبيد هللا بن موسى الكاظم ) -4
ى  عبيد هللا بن   لى بحظل)م بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص       

أاّم  حد, حو لتك زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا, أاّ و 
 ,   ن ع ثو ثلحثورل: (63 أ الد:  بح للم  عبد هللا    لى  علص  ج فر  دمحم

بن ج فر  دمحم بحس ل ص بن عبيد هللا بن   لى بحظل)م بن  بحب بش  ىم ع ا   
بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص 

 . (64 بحثورل لالن ب , (بح رتضى بن أبص  لحا  

 بن عبيد هللا بن بن دمحم بحس لنص إبربىسم س يى بن عبد هللا بن دمحم بن  نيم:     
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحظل)م    لى

,   وفو أب  بحبرالل  النيتو  , (بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا  
رأيتو , وبسح بح جو جيد بح لرضك يتأدا صربنغ م أل ر   بح  ري ث  حو: 
حلن ش على بحلالك يؤشذ   اللن يت رضم,  1429ىا /424لنك   ثلحثورل غ  لً 
 . (65 بذحك فص بحث د

دمحم بن ج فر بن  ج فر بن أ  د بنبن  أب  بح لن عبد بح ىلا  نيم:        
 بحثلقر بن بن دمحم بن ج فر بحولدق ج فر بحولدقبحظل)م   لى عبيد هللا بن 

 قد   ,() 66  علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا
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ن لثك بح لحبيين  ت حىبح  ر ف ثلبن دنسل, ,  (67 ذالره ببن عنثك ثللم عبد هللا

  .(68 عن بنل  فييل  ل , ثلحثورل
 (:  بنو جعفر بن موسى الكاظم ) -5

بن دمحم بحثلقر بن علص زين  بن ج فر بحولدقبحظل)م  ى  ج فر بن   لى
( اللن يال ا بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا  

ثلحش بري, نلثك إحى ش بر  ى  فص  بدي لتلرل  ن ن ب ص  الك فسو  سله 
 , لالن بحثورل  نيم: (74 , أع ا  ن  حدسو   لى  بح لن(69  نشل

بح لن بن ج فر بحش بري بن بن ( 71  ىم:  ع ا دمحم بح لسطبح ل ك بن  
بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن    لى بحظل)م بن ج فر بحولدق

 نيم ثلحثورل  لئفك حيم ق ل ,  () 72  بح لين بحلثط بن علص بن أبص  لحا
ىا/ 274,  اللن دمحم بح لسط قد ملر فص بح دينك بح ن رل لنك (73    الك  ديدل

ثلح جلعك    و فلً  اللن بد سلً ,   (74 فر بح سلم  قتل م لنسك  ن بنص ج 883
أع  ه  نأض بح لج  س لحبيم ثلحشفلرل فبحثلرعك  بحفر لسك بح لنك,  اللن يت رّ 

ال أغلر علييم,  اللن الأنو ول ا  رق بتلك بحن ب ص ال تنلحو يد  ال يتللط   ب 
, لبحف   ذىا  ال بدعى إ ل ك, مم تلا عن ىذب ىإال أنو حم يدع إح ,علسو لل لن

اللن س رف ثأبص بح لين بن  لذبن بن رلتم  رج ً  أن  االص عنو قبل ت بتو 
, بإلل مإذب أ ن على نفلو  س)ير  ثلإلح لد بحليربفص بحفلرلص  اللن سالل ف

أنو يريد بح ج فلعترض تلك بحلنك بح لسط بح لفلك  على بح  لم  أ)ير فشرج  تجربً 
بح لفلك  ن ذحك, فيم ثلحغلرل علييل   ن و أ ير    نع بحنلس  ن بحلير إال بشفلرل

 اللن  , لذبن   ير بح لفلك: أرللنص إحسو برللحتك  ت دُ بحنلس بذحك ف لل ببن
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ت  ل حو؟ قلل: أ ضى  أق ل حو: سل ىذب ن ن ق م  صء  , ف لل حو: أيس رفو  يثلً 
بحبلدبن ال نلا حنل فص بح را  ال رغثك, فجلء أب ك إحينل   ن فلرس  غيرىل  ن

 قلل ت لح ب  ج ب ىذب بحبي  ف لنل حو بحل ع  بح لعك,  فضرا أد غتنل ثلحلي ف
جئ  أن  بآلن  قل  ال أدعالم إال بدربىم ال تجا فأن   جئنل على أن ن ج إحسو
قد بدب حنل  ضلً حظم فلهلل أقلحظم  ن ن أسدب إن اللن قد ب حم ت س  نص ال أ النالم

 ,فض ك  نو,  قلل: ىذب إن ل  و بح ل ي  نك قتلك فنرجع  ن  يُ جئنلك 
,  ث د ت بتو  رد (75  بو ل ل  للر بحنلس إحى  جيم  أنفذ غيره فص بحرللحك

( 76 عبد هللا بن بحدبعص ص  رح نفلو على أبثغدبد أسلم   ز بحد حك بحب ييص" 

لرل بح  لم  ن  دينك بحل م إحى بح رم بحد حك فص ت ليد إ   لأحو  لأحك   ز
قل ك بح ج, فأ جا بن بحدبعص قوده إسله  ذ ل و  لأل   ز بحد حك ف لل حو:    ب 

ن  ئ  فللتشلف أبحشلسفك أن س  د حك علسو  يشلع علسك, ف قلدك ذحك  ألألأا 
, اللن حولً   ثل  سفأنل ال أعرف ىذب  ى  رجل  ن أىل بحثلدسك  أن  ىذب بحرجل

نرجع  نو؟ ف لل أب  عبد هللا بن  صءعلى بح لفلك إحى أي   ى جنلسكن جنأف
ن رأى ب  ير أن يجيا  فلعتص  س لد بحرجل  أنل أىذب ف بحدبعص: أ ل أنل ف  أت لد
 بص عبد هللا بح ل ي بحظ فص  ع د حو  ف لده ذحك ولرفلً  أض ن حو درالو  جنلسلتو

أ لن  لل  آ ن   ل يشلف,  تلك بحلنك  أقلم بح ج على  شلع علسو,   ج فص
 . (77 "ال ل   د ه قبلو  ال ث ده لنين   ل   د بح جلج  بحسلً 

بن  دمحم بن دمحم بح لسط بن بح لن بن ج فر بحش بري  دمحم بن  نيم:  
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن    لى بحظل)م
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 حد قتلو ضثك  مّ  ى   ا  ,(بح لين بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا  
 . (78 رأي  ث ضيم ثلحثورلقلل بح  ري: بح ينص غيلك,  حو عدل  ن بح حد 

 
  

  (:  بنو زيد بن موسى الكاظم ) -6
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بحظل)م  ى  زيد بن   لى     

و أاّم (, أا ّ بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا  
,  (79 م فص ش فك بح أ  ن بح ثللص 814ىا/ 199 حد,  ملر فص بحثورل  لنك 

,   ث ي  بحثورل بيده  تى (84   ّرق د ر بح ثلليين  أتثلعيم,   حيذب حا ا ثلحنلر
 عند ل  ول ( 81 لنك  لئتين حليجرل, مم لّير بح أ  ن جس ًل ث سلدل علص بن ل يد

ث ُ عنو  تى قثض ( 82 يد  حظن بح لن بن ليلبحثورل ت برى أتثلعو   نيم ز 
علسو  أربد قتلو, فأا ير علسو بترالو,  ف ثلو بثغدبد,  مم ت دُ بإل لم علص بن 

(  ع بحشلسفك بح أ  ن فص أ ره,  ف فل عنو,   علش إحى آشر   لى بحرضل 
 .   (83 م864ىا/ 254ش فك بح ت الل   ل  فص لل ربء فص  د د لنك 

بن ج فر بن زيد بن  أب  دمحم بح لن بن زيد بن علصورل:    ن  حده ثلحث
بن ج فر بحولدق بن دمحم بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن    لى بحظل)م

على  لً ن يث (,  اللنبح لين بحلثط بن علص بح رتضى بن أبص  لحا 
 . (84  ى    لور حلنللثك بح  ري  بح لحبيين ثلحثورل
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بن بح لين بح ل ا ثلحث ء بن بح لن بن ال ل لالن بحثورل أب  س لى دمحم 
بن دمحم  بح لن بن   لى بحظل)م بن ج فر بحولدقعلص بن دمحم بن ج فر بن 

بحثلقر بن علص زين بح لبدين بن بح لين بحلثط بن علص بن أبص 
تل ث ريق قا ,   حم تذالر  ولدرنل  يئًل عن  لحو ل ى أن أثله () 85 لحا 

  .(86 قور بن ىبيرل
   الخاتمة:

( أ ل  ن دشل بحثورل  ن بح  ل سك   الُ سا د بإل لم   لى بحظل)م  

فييل ح دل لنك الل لك,  اللن ت   بح ربقثك بح ديدل, مم نا ل إحى ثغدبد  ذحك فص 

( م,  حو 799ىا/183عيد بحشلسفك بحر يد بح ثللص  يُ قاتل  ل   ًل لنك 

 بنتًل.    ن بح حد لث ك  م م ن, تل ك ع ر ذالرًب  م لنص ع رل

 قد تفرق أ الده فص ب  ولر لالن بحثورل عددًب  نيم,  ىم  لا 

بح ولدر بح ت فرل حدينل:  بن  إبربىسم بح رتضى بن   لى بحظل)م,  بن  إل لعيل 

بن   لى بحظل)م,  بن  إل لق بن   لى بحظل)م,  بن  عبيد هللا بن   لى 

بن   لى بحظل)م,  ح ليم  بحظل)م,  بن  ج فر بن   لى بحظل)م,  بن  زيد بحنلر

اللن ب ن بل بح  ل سك فص بحثورل إذ تتث نل ت بجدىم فييل ش ل بح ر ن بحش لك 

 بحيجريك ب ا حى.   
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 اليوامش
 . 155الكوفي، مناقب أمير المؤمنين)ع(  (1)

 )مادة عقب(.  1/187عقب الرجل أي ولده، الفراىيدي، العين، (2)

مياًل، ياقوت، معجم  23ينة المنورة بينيا وبين المدينة وىي قرية من أعمال المد (3)
 . 1/79البمدان، 

 الكاظمموسى حميدة البربرية جارية تزوجيا اإلمام الصادق عميو السالم وأنجبت لو ( 4)
، األمين، أعيان  2/272اإلربمي، كشف الغمة، ، ق وفاطمة الكبرى اسحا  الديباج و  ودمحم

 . 1/662الشيعة، 

 . 3/23كشف الغمة، اإلربمي، ( 5)

ىو دمحم بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن دمحم الباقر بن عمي زين العابدين بن ( 6)
الحسين السبط بن عمي بن أبي طالب، كان معاصرًا لمخميفة الرشيد العباسي وقيل إنو توفي 

 . 121ببغداد، فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة 

، ابن شير آشوب، مناقب آل أبي 36-35العموية أبو نصر البخاري، سر السمسمة ( 7)
، الخوئي، معجم رجال  121، فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة،  442-3/439طالب، 

 . 16/112الحديث، 

ىو عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي الياشمي ولي البصرة وعمان ( 8)
 . 8/317ي، تاريخ الرسل والمموك، م، الطبر  792ىـ/  174لمخميفة الرشيد العباسي سنة 
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 1/82، الصدوق، عيون أخبار الرضا،  335أبو الفرج األصفياني، مقاتل الطالبيين، ( 9)
، اإلربمي،  3/442، ابن شير آشوب، مناقب آل أبي طالب،   2/242، المفيد، اإلرشاد 

 .  3/22كشف الغمة،  

 . 1/82الصدوق، عيون أخبار الرضا، ( 12)

 . 72خطط البصرة،  العمي،(11)
 .  79منتقمة الطالبية، ( 12)
 .  221، ابن عنبة، عمدة الطالب، 8/536الطبري، تاريخ الرسل والمموك، ( 13)
 .   79ابن طباطبا،  منتقمة الطالبية، ( 14)
 .   79ابن طباطبا،  منتقمة الطالبية، ( 15)
 .   78ابن طباطبا،  منتقمة الطالبية، ( 16)
 . 223، ابن عنبة، عمدة الطالب، 72-15/71زي، المنتظم،  ابن الجو  (17)

 بن دمحم بن جعفر بن موسى بن إبراىيم بن موسى بن نيالحس بن عميالمرتضى ىو  (18)
م وتولى نقابة 965ىـ/355ولد سنة طالب  أبيعمي المرتضى بن  بن الحسين بن عمي

-15/295وزي، المنتظم، م، ينظر:  ابن الج 1244ىـ/436الطالبيين ببغداد وتوفي سنة 
299 . 

 بن جعفر بن موسى بن إبراىيم بن موسى بن دمحم بن موسى بن الحسينىو دمحم بن ( 19)
م تولى  969ىـ/359ولد سنة طالب  أبيعمي المرتضى بن  بن الحسين بن عمي بن دمحم

ابن م، ينظر:  1215ىـ/426نقابة الطالبيين ببغداد كان عالمًا فاضاًل وشاعرًا توفي سنة 
 .  119-15/115الجوزي، المنتظم، 

 . 27/229الذىبي، تاريخ اإلسالم، ( 22)
 . 13/49الصفدي، الوافي بالوفيات،  (21)

 .  124العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 22)

 . 13/49الصفدي، الوافي بالوفيات، ( 23)
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 أي كان لو تأثير عمى سياسة خمفاء عصره.  ( 24)

ىو القاضي الذي يقيم في العاصمة ويوكل إليو ميمة تعين بقية  قاضي القضاة( 25)
القضاة في األمصار وعزليم والنظر في أقضيتيم وتتبع أخبارىم وسيرىم، عثمان، النظام 

 .  48القضائي، 

ىو أبو نصر فيروز الممقب بياء الدولة بن عضد الدولة الديممي ولي اإلمارة ( 26)
م، ينظر: ابن الجوزي،  1212ىـ/423سنة وتوفي سنة  البوييية في بغداد أربع وعشرون 

 .  356-2/54، ابن خمكان، وفيات األعيان 15/95المنتظم، 
، جالل الدين السيوطي،  تاريخ الخمفاء، 8/566ابن األثير،  الكامل في التاريخ،  (27)

445  . 

كثير، ، ابن 13/49الصفدي، الوافي بالوفيات، ، 15/71ابن الجوزي، المنتظم، ( 28)
 .  11/394البداية والنياية، 

م وأخذ اإلمارة من  977ىـ/367ىو فنا خسرو بن الحسن بن بويو دخل بغداد سنة ( 29)
م، ينظر: ابن  982ىـ/ 372ابن عماو عز الدولة، وبقي حاكمًا فييا حتى وفاتو سنة 

 . 292-14/288الجوزي، المنتظم، 

البوييي تولى اإلمارة البوييية في بغداد  ىو أبو منصور عز الدولة بن معز الدولة( 32)
 . 14/265م، ينظر: ابن الجوزي، المنتظم،  977ىـ/367بعد أبيو معز الدولة وتوفي سنة 

 .  224ابن عنبة،  عمدة الطالب، ( 31)

 . 124العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 32)

 .  224ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 33)

 .  15/72نتظم، ابن الجوزي، الم( 34)
 .  223ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 35)
 . 72-15/71ابن الجوزي، المنتظم، ( 36)
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 .  211ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 37)
 . 85فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة، ( 38)
وىو شرف الدولة بن عضد الدولة البوييي تولى اإلمارة البوييية في بغداد ثالث ( 39)

 .  14/338م، ينظر:  ابن الجوزي، المنتظم، 989ىـ/379سنة  سنوات وتوفي
 .  214ابن عنبة، عمدة الطالب،   (42)
 لم نجد لو ترجمة.  ( 41)
 .  1/68بن فندق،  لباب األنساب، ا( 42)

 .  1/68بن فندق،  لباب األنساب، ا( 43)

 .  89فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة، ( 44)
 . 5/92ات أعيان الشيعة، األمين، مستدرك( 45)
 . 232عمدة الطالب،(46)
 .  89فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة، ( 47)
 .  89فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة، ( 48)
 . 5/484الشاىرودي،  مستدركات عمم رجال الحديث، ( 49)
 .  6/72الزركمي، األعالم، ( 52)

 . 191ابن الطقطقي، االصيمي، ( 51)

 . 437أبو الفرج األصفياني، مقاتل الطالبيين، ( 52)

 . 118العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 53)
سعيد الحاجب ىو أحد قادة الخميفة المتوكل العباسي وىو الذي تولى قتل الخميفة ( 54)

المستعين باهلل العباسي، كما تولى حرب صاحب الزنج في البصرة، ينظر:  ابن عساكر، 
 . 21/339شق، تاريخ دم
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، الشاىرودي،  مستدركات عمم رجال 437أبو الفرج األصفياني،  مقاتل الطالبين، ( 55)
 . 2/146الحديث، 

 . 9/472الطبري، تاريخ الرسل والمموك، ( 56)

 .  231ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 57)

ينظر:  المفموج، من فمج، والفالج ريح تأخذ اإلنسان يرتعش منيا، وصاحبو مفموج،( 58)
 )مادة فمج(.   6/127الفراىيدي، العين، 

 . 192ابن الطقطقي، االصيمي، ( 59)

 .   79ابن طباطبا، منتقمة الطالبية، ( 62)
 . 232ابن عنبة، عمدة الطالب،  (61)
 . 232ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 62)
 . 189ابن الطقطقي، االصيمي،  (63)
 . 114ين، العمري، المجدي في أنساب الطالبي( 64)
 . 115المجدي في أنساب الطالبيين،  (65)

 .  114العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 66)
 . 227ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 67)
 . 227، ابن عنبة، عمدة الطالب، 114العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 68)
 . 2/394ياقوت الحموي، معجم البمدان، ( 69)
 . 193قطقي، االصيمي، ابن الط( 72)

المميط: من ممط، والممط ىو الرجل الذي ال يرفع لو شيء إال ألمأ عميو فذىب بو ( 12)
 )مادة ممط(.  7/434سرقة واستحالاًل، ينظر:  الفراىيدي، العين، 

، فخر الدين الرازي، الشجرة المباركة،  129العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 72)
 . 222عمدة الطالب، ، ابن عنبة، 93
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 .  222ابن عنبة، عمدة الطالب، (73)
 . 222، ابن عنبة، عمدة الطالب، 129العمري، المجدي في أنساب الطالبيين،  (74)

 . 222ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 75)

ىو أبو عبد هللا دمحم بن الحسن بن القاسم الزيدي الحسني كان وجييُا عند معز ( 67)
بغداد، ثم خرج إلى طبرستان ودعا إلى نفسو وبايعو الزيدية ىناك  الدولة البوييي في

م، ينظر أخباره:  مسكويو، تجارب اأُلمم، 972ىـ/ 362وتسمى بالميدي وتوفي سنة 
 .  289، 7/265، ابن األثي ، الكامل في التاريخ،  254؛  249،  247،  6/127

 . 219ابن عنبة، عمدة الطالب، ( 77)

 . 129ساب الطالبيين، المجدي في أن( 78)
، 6/312، ابن األثير، الكامل في التاريخ، 7/123الطبري، تاريخ الرسل والمموك، ( 79)

 .  12/268ابن كثير، البداية والنياية، 

، أبي الفرج األصفياني،  مقاتل الطالبيين، 2/258الصدوق، عيون إخبار الرضا، ( 82)
 .  49/216، المجمسي،  بحار األنوار، 355

وىو أحد قادة الخميفة المأمون العباسي كان قد وجيو إلى البصرة لمقضاء عمى ثورة ( 81)
 . 12/83م، ابن الجوزي، المنتظم،  815ىـ/  222زيد النار بن موسى الكاظم سنة 

ىو أبو دمحم الحسن بن سيل السرخسي تولى الوزارة لمخميفة المأمون وتزوج المأمون ( 82)
-2/122م، ينظر:  ابن خمكان، وفيات األعيان، 852ىـ/236ابنتو بوران وتوفي سنة 

123  . 
، الرجائي  12/83، ابن الجوزي، المنتظم، 4/116مسكويو، تجارب اأُلمم، ( 83)

 .  2/164الموسوي، الكواكب المشرقة، 
 .  119العمري، المجدي في أنساب الطالبيين، ( 84)
 .  189األصيمي في أنساب الطالبيين،  (85)
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 .  232بن عنبة، عمدة الطالب،ا (86)
 
 

  المصادر والمراجع 
 أواًل:  المصادر األولية: 

  م(.1233ىـ /632عمي بن دمحم )ابن األثير: *  
 م.1966 ، بيروت دار صادر،  الكامل في التاري ،  .1

  م(.  1293ىـ /693) الفتح أبي بن عيسى بن عمي* اإلربمي: 

  م. 198وت،  ، بير 2،  طاألئمة معرفة في كشف الغمة  .2

 م(. 1221ىـ/597عبد الرحمن بن عمي بن دمحم )* ابن الجوزي: 

 م. 1992، بيروت،  1المنتظم في تاريخ اأُلمم والمموك،  ط .3

 م(. 1282ىـ/681حمد بن دمحم بن إبراىيم )أ * ابن خمكان: 

 . ، بيروتنباء الزمان،  تح: إحسان عباس،  دار صادرأو  وفيات األعيان  .4

  م(. 1347ىـ/ 748حمد الدمشقي )أس الدين دمحم بن شم * الذىبي: 

، 1تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم،  تح:  عمر عبد السالم،  ط  .5
  م .  1987بيروت،  

 . م(1525/ـى911جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) * السيوطي: 

 ، ب . ت. ، بيروت ، مطابع معتوق أخوانء، تح: لجنة من األدباتاريخ الخمفاء .6

 م(.  1192ىـ/588)ت:   دمحم عمى بن شيرآشوب* ابن شيرآشوب: 

  . م1956النجف،  المطبعة الحيدرية، ل أبي طالب، آمناقب  .7

 م(.991ىـ/ 381ويو القمي )بدمحم بن عمي بن الحسين بن با:  * الصدوق 

 م. 1984، بيروت،  1عيون أخبار الرضا،  تح: حسين األعممي،  ط .8

 . م(1363/ ـى764ل بن أيبك بن عبد هللا الشافعي ):  خمي* الصفدي

بيروت،  ، تح: أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، الوافي بالوفيات  .9
 م.  2222

 م(.    989ىـ/ 479* ابن طباطبا: إبراىيم بن ناصر )كان حيًا سنة 
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 م. 1986، النجف، 1،  تح:  دمحم ميدي الخرسان،  طمنتقمة الطالبية .12

 م(.922/ـى312دمحم بن جرير )الطبري:  *

 م. 1983بيروت ، ، 4،  طتاريخ الرسل والمموك .11

 م(. 1329ىـ/729) دمحم بن عمي بن دمحم ابن طباطبا العموي * ابن الطقطقي:  

 ىـ. 1318،  قم،  1، تح: ميدي الرجائي،  طاألصيمي في أنساب الطالبيين .12

 م(. 1267 ىـ/462ت نجم الدين عمي بن دمحم ) * العمري: 

 م.  1989قم، ، 1،  ط، تح: أحمد الدامغانيالمجدي في أنساب الطالبين  .13

 م(.1425/ ـى828جمال الدين أحمد بن عمي الحسيني )* ابن عنبة: 

النجف ، في أنساب آل أبي طالب، تح: دمحم حسن آل الطالقاني عمدة الطالب  .14
 م . 1961األشرف، 

 (. م1212 ىـ/626) التيمي الحسن بن عمر بن دمحم  * فخر الدين الرازي: 

 م .1988،  تح:  ميدي الرجائي،  قم،  في أنساب الطالبية الشجرة المباركة .15

 م(. 792ىـ/175حمد )أالخميل بن * الفراىيدي:  

براىيم السامرائيالعين ،   .16  ، مؤسسة دار اليجرة ،2، طتح:  ميدي المخزومي وا 
 م. 1982

 م(. 1172ىـ/565) ظيير الدين عمي بن زيد* ابن فندق:  

 م. 2227لباب األنساب واأللقاب واألعقاب،  تح:  ميدي الرجائي، قم،   .17

 م(.1372/ـى774إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ) * ابن كثير: 

 م. 1988بيروت، ،  ، تح: عمي شيري البداية والنياية  .18

 م(. 1699ىــ/1111* المجمسي:  دمحم باقر )

 م. 1983م الشيرازي، بيروت،  بحار األنوار، تح:عبد الرحي  .19

 م(. 1232ىـ/  421* مسكويو ، أحمد بن دمحم بن يعقوب )ت 
 م.  2222، طيران، 2تجارب اأُلمم ، تح:  أبو القاسم إمامي، ط  -26

  م(.1222ىــ/413دمحم بن دمحم بن النعمان البغدادي ) * المفيد: 

 م. 1993، بيروت،  2في معرفة حجج هللا عمى العباد،  طاإلرشاد  -27
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 (.   من أعالم القرن الرابع اليجري ) سيل بن عبد هللا بن داود* أبو نصر البخاري:  

 م. 1962،  النجف،  دمحم صادق بحر العمومتح:   سر السمسمة العموية،  -28

  . م(1229/ـى626البغدادي ) الحموي  ياقوت بن عبد هللا الرومي * ياقوت الحموي : 

  م.  1979راث العربي، بيروت، ، دار إحياء التمعجم البمدان  -29

 ثانيًا:  المراجع الحديثة

 حسن.    * األمين:  

 .   1987مستدركات أعيان الشيعة،  بيروت،   -1
 م(.1992ىــ/1411* الخوئي:  أبو القاسم الموسوي )

 م . 1992 ، 5، طوتفصيل طبقات الرواة معجم رجال الحديث  -2

 ميدي الرجائي.   الرجائي الموسوي: *  
،  قم،  1، طسرة العموية الزاىرةأنساب وتاريخ وتراجم األُ  في الكواكب المشرقة  -3

 م.   1962

 م(. 1989ىـ/1412) خير الدين * الزركمي:  
 ، قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربيناألعالم   -4

 م. 1982بيروت، ، 5طوالمستشرقين ، 

 م(.1985ىــ/1425الشاىرودي:  عمي النمازي )ت   *

 م.   1991، طيران،   1مستدركات عمم الرجال الحديث،  ط  -5

 * عثمان:  دمحم رفعت    
 م.  1994النظام القضائي، دار البيان، بيروت،   -6
 صالح أحمد * العمي:  
ومنطقتيا، دراسة في أحواليا العمرانية والمالية في العيود  خطط البصرة  -7

 م.  1986اإلسالمية اأُلولى، بغداد، 

 

 
 


