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ینێوانرفیتنهسهریلهبهكانیئیمامیتهرچاوهسه
اڵنهاوه

 لة ماوةيةكى سةرةتاوة نووسني لة بوارى ميذووواا ىى موسذماناناد اةركذةو        
و لذذة كاتاييذذةكانى سذذةاةى يةكذذةمى كاةذذيئا يةكذذةمني يذذةو كاية ذذة ميةوووييانذذة       

، اواتذذذ  اانذذذ اوة  ()اركذذذةوتة كذذذة ن نةيذذذاد اةاا بذذذة َيانبامذذذةى  ية ةم ذذذةر    
سةاةى اووةمى كاةى ةارةسةرى ِرووااوة ن نةةكانى ميةوووى ميةوووييةكانى 

ييسالميياد اةخساة ِروو وةك ِرووااوةكانى هةلاةةِرانةوة لة ييسذال  و تاواذاتى   
ييسذذذالمى و تيابذذذةى نيةذذذواد موسذذذماناناد و يذذذةو ةذذذةِرو ِرووااوانذذذةى  ةيوةسذذذ    

. يةوةبةوانذذةوة وةك ةذذةِرى لةمذذةني و مذذةني و مةسذذةلةى اااوةرى و ةذذ  لةوةذذ 
 .ناس اد(اىخ ارى)يةو نووسيبانة بة نووسيبة هةوالايةكاد و اانةرةكانيشياد بة

كذذاتىة نةةةسذذةنئنىة لذذة نووسذذيبى ميةذذوووي  لذذة سذذةاةى سذذيةيةمى كاةذذيئا         
ِروويذذذذئا، يذذذذةو نذذذذةورة ميةووونووسذذذذانة اةركذذذذةوتة كذذذذة ةذذذذاية ى   ريذذذذاد لذذذذةو     

وةو لذة ةذةنئ اان اوية ذى    نووسيبانةى  يةشذوو وةرنذ   و سذةرلةنودة اايانِ ةذاة    
نذذةورةاا  ةيوةسذذاى يذذةكرياد كذذ اد و نووسذذيبةكانياد بذذة كاية ذذةكانى ميةذذووو        

يةذذك كذذة لذذة  ذذية     بلةسذذةروو هذذةموو يةوانةةذذةوة يينذذامى تةبذذةرى اة     .ناسذذ اد
خايذذذةوة َمارةيذذذةكى   رى سةرةذذذاوة هةوالاةيةِ ةوةييذذذةكانى بذذذةاي  ا و ةذذذاى   

 . ية  يةينة  ی ةكةليةوةرن تة تا ميةوووة نةور

                                                           
عمذذا الاذذاريد عبذذذئ   : سذذامى الاذذذ ار . عمذذا الاذذاريد عبذذذئ ادسذذمنني  ا   : نزرو ناذذاني ت ا -  

 .ادسمنني
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لةو كاية ةيئا لة كاك انةوةى سةرةاوةكاد و ةارة ابوود لة اان اوةكذانى  ذية    
 . خاى و هةلا واراد و وةرن تبى نيةِ انةوةكانئا توانايةكى   رى نيشانئا

لة نوسيبةكةيئا  شاى بة اوو ِرةوتى سةرةذاوةي  بةسذاووة،  ارةكذى كذة بذة          
،  (اخربنى)ياد(دثنىح)ا يةمةش اةربِ يبىب.بيس  لة ماماسااكانى وةرية تووة

ةذذذةنئ اانذذذ اوية ي  كذذذة لذذذة نيةِ انذذذةوةكانى وةرن تذذذووة و ليةذذذى هيةبذذذاود وةك لذذذة  
(  ذذذاني)يذذذاد(ذكررر )نوسذذذيبةكانى وا ذذذئد و يةبووموخةنذذذةة، بذذذا يةمذذذةش اة ذذذى    

  .ايةينة( عا)ياد

لةبةريذذذذةوةى نيةِ انذذذذةوة ِريةذذذذِ ةوى لذذذذ ة اذذذذة ى خذذذذواى يينذذذذامى تةبةريذذذذة و       
انةوةش لة ِريةى سةنةاةوة  يةويساى هيةبانى ناوى كاية ةكاد ناخوا ىة، بايذة  نيةِ 

تية يين يةوة اةكةية يينامى تةبذةرى  . ناوى نيةِ ةرةوةكة لةب ى كاية ةكةى ايةينة
اةسذذذا ةراار بذذذووة لذذذة هيةبذذذانى نذذذاوى يذذذةو سةرةذذذاوة و كاية انذذذةى كذذذة  شذذذاى     

و كةميشئا لةو ببةمايذة ىيذئاوة،    تةنها لةةةنئ ةويةبية ى اياري  او.  ية ةساود
مرر ا اىرر   تررى كلذبررم ا رر    ررمذ     -ابررش ةرر   –عمرر   حرردثنى)وةك يذذة  اة ذذةى

عومةرى كوِرى ةوب ةه لارية ى اى لذةو كاية ةيذئا   ) ...(ت اني(اهل ا  ص ا)كلذب
 (باد نيةِ امةوة و وتى(اهل ال ا ة)كة ناوى ناوة

ةسذك ايةببذة بذةراة  لية الاذةراد     ايذارة يذةو ِردة و ةويةبانةةذ  سذةخاى و بةرب        
سةبارة  بة ناسيبى سةرةاوةكانى، ةون ة  اناياد ياد يذةو ماماسذاايانةى كذة    
                                                           

 .3  ص  تاريد ال سل و ادموك  با منوونة بِ وانة ج: الطبرى -  
 (.61 ، 73 ،  7 ص   ج)با منوونة بِ وانة: هةماد سةرةاوة -  
 97 ص  3هةماد سةرةاوة، ج -  
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يينامى تةبةرى ةاى لة كاية ةكانيانذةوة هيةبذاوة و تذةنها لذة سذةنةاةكةيئا نذاوى       
هيةبذذذذاود هةريةكذذذذةياد ةذذذذةنئية نووسذذذذيبياد هةيذذذذة و نذذذذاتوان دة بزانذذذذ دة كذذذذا      

 .ةسةرةاوةى   ة مةبةسا

يذذةوةى ليةذذى ياماَة ية  انذذة يينذذامى تةبذذةرى لذذة كذذاتى نووسذذيبى لةسذذةر              
مةسةلةى تيابة  شاى بة ةوار سةرةاوةى سةرةكى بةساووة، يذةواني  كايةذ    

سةيةى كوِرى عومذةرى تذةمينى، مواةدذةاى    : ياد نيةِ انةوةكانى ية  كةسانةد
بو موخبذذةة كذذوِرى عومذذةرى وا ذذئى، عومذذةرى كذذوِرى ةذذوب ةهى نومذذةي ى، يذذة      

 .كوِرى يةايا لووطى

ثشاى بةسذاووة  كوَرانى ء()سةبارة  بة تيابةكانى سةراةمى عومساد    
بذذذة سذذذةيةى كذذذوِرى عومذذذةر كذذذة نيةِ انذذذةوةى يذذذةو  يةشذذذئةخا  و اواتذذذ  ةذذذةنئ         

 .نية انةوةيةكى اي ة لة وا يئيةوة ايةينة

ةىل كذذوِرى بذذا ةذذةِرى لةمذذةني و ِرووااوةكذذانى  يةشذذرى وةك بةيعةتذذئاد بذذة عذذ         

بذا بةسذ ة  شذاى    ()و اةرةوونى تةحلذة و  وبذةي  و عايشذة   ()يةبوتالي 
بةسذذذاووة بذذذة نية انذذذةوةكانى عومذذذةرى كذذذوِرى ةذذذوب ةه و اواتذذذ  نيةِ انذذذةوةكانى   

 . سةيةى كوِرى عومةرى لةسةر ايةينة

و ِرووااوةكانى اوات ى وةك ِرووااوى اااوةرى و (مةني)سةبارة  بة ةةِرى     

لةنةأل خةواريج و ِرووااونذةلية ى اى يذةوا  شذك اةبةسذايةك     ()لةنةى عةىل
 .بة يةبووموخبةة و نية انةوةى يةو  يةشئةخا 
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يةمذذة سذذةرةِراى ةذذةنئ سةرةذذاوةيةكى اى كذذة بذذة  مذذةى اووة  ايةذذة و خايذذاد      
اةبيببةوة لة نيةِ انةوةكانى ةةنئ ماماساايةكى كة لارلارة نيةواد اةخةنة نيةذو  

 .اس  اوانةيةو سةرةاوة ب

میمیریتهیفیكوڕیعومهسه:مكهیه

 ضرر  ىسذذةرةتا سةرةذذاوةى يةكذذة  ايةذذبني كذذة سذذةيةى كذذوِرى عومذذةرى تذذةمينى    
ية  كةسايةتيية بةوة ناس اوة كة . م اووة.  796/ ك81 يةسةاية كة لة سالاى 

نووسذذذيبةكانى ىى . ةذذذارة اي  بذذذةرت اوانى هةيذذذة لةسذذذةر ميةذذذوووى ييسذذذالمى     
اد ناوبانةية ى بةرت اوانياد هةية، بةتاي ة  يةو نووسيبانةى لةسةر ميةووونووس

 .ةةِرى هةلاةةِرانةوة و تاوااتةكاد و ِرووااوةكانى تيابة اايباود

سةيف  انساى خاى لة كةسذة ييب اريةكانذةوة هيةبذاوة وةك هيشذامى كذوِرى          
ايي ى و مواةدذةاى كذوِرى سذ    6و مووساى كذوِرى عو  ذة   3ع وةى كوِرى  وبةي 

 .و مواةدةاى كوِرى ييسحاق و هاوةيةوةكانى7كةل ى

                                                           
وبذذذذةي ى كذذذذوِرى عذذذذةوامى يةسذذذذةاى  ورةيشذذذذى  هيشذذذذامى كذذذذوِرى عذذذذ وةى كذذذذوِرى   - 3

يذي   )يةبودونزي  لة نةورة هةوالاةيةِ ةرةوة و  يةشةوايبى تةرموواةيةكة كة  انايانى وةك
. ك3  بذذةل ة مانانذذةى اة انذذة، لذذة سذذالاى  (سذذةعئ و يذذةبو ااتذذة  و عئمذذى و يذذي  مذذوعني 

 م اووة
لذذذةل ة مانانذذذة   مووسذذذاى كذذذوِرى عوبذذذةى كذذذوِرى يذذذةبو عذذذةيياش يذذذةبو مواةدذذذةا       - 6

يينذذامى ماليذذس وةسذذةى نوسذذيبةكانى لةسذذةر ()تاي ةمتةنذذئةكانى َيانبامذذةى  ية ةم ذذةر
يةمحذذةا و . يينذامى وخذاري  لذة مذةايحةكةيئا  شذاى  ذ ة بةسذاوود       . غذة اكاد اةكذا   
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هةروةهاهةوالاةكانى سةبارة  بة تيابة لة ماماسااكانيانةوة ايةينة كة بذ ياني      
 ثو عةتييةى كوِرى اار9و تةحلةى كوِرى يةعمة 8مواةدةاى كوِرى نوةي ة: لة

 . 1 يةبوِر ى و هةمةاانى

ةيةكضوو هيةباوة، يةوي  اواى يذةوة ناويذاد   يةوانة يةو باسةياد بة ةيةوةيةكى ل
وةك يذذةوةى تذذا  . اواتذذ  ِرووااوةكذذة اةنيةِ يةاذذةوة    يةوانذذة اةلاذذيةة، : ايةذذينة اةلايةذذك

ياساية ى بةرةاو لةسةر ِرووااو و وةراةكاريةكانى تيابةكة يةكئةنط بة و يةوة 
 .اةنةيةنيةك سةرةاوةكانياد يةك ةك ب ة

                                                                                                            
يذذي  مذذوعني و نةسذذايى و يذذةبو ااتذذة  و يذذي  ا ذذاد بذذةل ة مانانذذةى اة انذذة، لذذة سذذالاى      

 .م ا. ك   
ةاى كذذذوِرى سذذذايي ى كذذذوِرى بيسذذذ  يذذذةبو نةمذذذ ى كذذذةل ى هذذذةوالاةيةِ ةوةى   مواةدذذذ - 7

 يةشِ ةوة، بذةم  ةذيي يذة و تذةرموواةى وةرنذةنرياو لذ ة       (اىنساب)موخةسرية، لة  انساى
سذ ةيية، لةوانذةى اةلاذيةة عذةىل نذةم اووة و اةنةِريةاذةوة       : مانانة نيية، يي  ا اد اةلايةذك 

: يةة يذذةمريى بذذاوةِراارانى تيةئايذذة، يةمحذذةا اةلايةذذذك    بذذا انيذذا، يةنذذةر هذذةورىة ب يذذبة اةلاذذذ     
 .م ا. ك6  لة سالاى . تةتسريةكةى كةل ى ار ية و ار  نية سةي ى ب ةيك

مواةدذذذةاى كذذذوِرى نذذذوةي  لذذذة ماماسذذذااكانى سذذذةيف لذذذة يذذذو  عومسذذذاد لذذذة يذذذةبو       - 8
 1  ص  8بِ وانة ابة اامت احلئ  و الاعئيل ج. موكبةتةوة نيةِ انةوةى هيةباوة

تةحلةى كوِرى يةعمة  يةبوهلة ينى اةنةتى ةلذ ةى اانيشذاووة و وسذةيانى ةذةورى      - 9
، ابذذة ابذذى 77 ص   الاذذاريد ج: و سذذةيف تذذةرموواةياد ليةوةرن تذذووة، بِ وانذذة ابذذة معذذني 

  8 ص   اامت ج
عةتيذذذذذذةى كذذذذذذوِرى اذذذذذذارا يذذذذذذةبو ِرةو ذذذذذذى هةمذذذذذذئانى كذذذذذذوتى لذذذذذذة نيةِ ةرةوانذذذذذذى      - 1 

و ع  مذة و ةذةع ى و  واذاك و هذى اي ذةش نيةِ انذةوة و       تةرموواةى لة يةنذة   .كوتةية
يذةبو ااتذة    . يةمحةا و نةسايى و تةسةوى اةلايةة ن تاذى نيذة يذي  مذوعني اةلايةذك ةذاكة      

 اةلايةك   ر ِراساةاية، نووسيبى تةتسريى هةية
 .8  ص   ج. تاريد ال سل و ادموك: الطبرى -   
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   ية يئى تة عةسذى تذةمينى يةسذةاى   :  ياني لةلة ماماسااكانى يةواني  ب    
كذذذة ةذذذيبةكةى يذذذةوة اةنةيذذذةنيةك لذذذة كاتاييذذذةكانى سذذذةاةى يةكةمذذذئا َيابيةذذذك،   
ةري كى عةبئولاآلى كوِرى سةبةيو بزووتبةوة و هاتوةا و  ةيوةنئيةكانى لةنةأل 
ناوةةكاد لةوةوة ايةينة، يةمذةش يةنذةر واتايذةك ب ةخشذ ة يذةوة اةنةيذةنيةك كذة        

 .ةوةكةى سةيف   ر لة يةشرة بةوةى لة سةاةى يةكةمى كاةيئانيةِ ان

 ذذاش يذذةوةى  انذذاى تذذةرموواةنا  يذذي  كذذة ري نيةِ انذذةوةكانى سذذةيف لةسذذةر         
ِرووااوى لةمةني  وخاى اةكاتةوة بة نيةِ انةوةى سةيف و ماماسااكانى لةسذةر  

لذة  ()يةمة  وخاةى يةوةية كذة يذةبو لةعةذةرى كذوِرى لذةري      )تيابة و اةلايةك
   (اةيهيةينة -سةيف و ماماسااكانى - يةشةواكانى يةوبارةوة

كذة     (الةاذو  ال ذ ري  و الذ اة   )كاية ذى : لة نووسيبةكانى سةيف ب ياي وود لذة     
لذة باسذى هةلاةةِرانذةوةى     طبرر  يينامى . ناوبانةى اةرك ا تا سةيةى   ة ناس ا

ية  هذذةموو يذذةو  لذذة ييسذذالمئا  شذذاى بةسذذاووة بذذةو كاية ذذة و نيةِ انذذةوةكانى  ذذ       
يذذي  نذذةا ي   3 .نيةِ انةوانذذةى اي ذذة اةخذذا  كذذة لةسذذةر هةلاةةِرانذذةوة هذذاتوود   

كاذذاب النذذل و مسذذري عايشذذة و )نووسذذيبية ى اي ذذةى بذذا  اةكذذا  و نذذاوى نذذاوة

                                                           
 .ةا  يوةتةوةلة سةرةاوةكانى بةراةسائا َيانبامةيا ن -   
 .7  ص  7ال ئاية و البهاية ج: كثيرابة  -   
 7  الةه سك ص : ابة البئيا -   
 .   -9  ص   ج: الطبرى - 3 
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يذذةوةش يذذةو كاية ةيذذة كذذة يينذذامى تةبذذةرى نيةِ انذذةوةكانى سذذةيةى لةسذذةر 6 (عمذى 
 7 .ةةِرى لةمةني ليةوة هيةباوة

نئى ية  اان اوة يةوةية كذة سذةيف لذة ةذةنئ سةرةذاوةيةكى نزي ذى       تاي ةمتة    
ِرووااوةكانةوةهةوالاةكانى يةو ةةِرةى هيةباوة، يينامى تةبةرى لة سةنةاةكانيئا 

بذةوةش ةذةنئ ويةبةيذةكى ببذةِرةتى و ِريشذةي  هذةوالاى يذةو ةذةِرة         . ناوياد ايةذينة 
ةورةى هذذذةبوو لذذذة  الاة ان ذذذةرةماد بذذذا اة ذذذاريةزدة كذذذة سذذذةبةيية   شذذذ ية ى نذذذ    

يينامى تةبةرى لذةبارةى هذةوالاى يذةو تيابذةى اَ بذة      . هةلاةريسانئنى يان ةكةيئا

بذذةر ا بذذوو  شذذاى بةسذذاووة بذذة سذذةيف، لةوانذذةش هذذةوالاى يذذةو      ()عومسذذاد
. بذةر ا ي ذ ا  .   63/ ك  لذة بةسذ ة و كوتذة لذة سذالاى       ءتيابةى كذة يذي  سذةبة   

لذة نذةورة نيةِ ةرةوانذى كووتذةوة      ثسةيف يةو هةوامنةى لة عةتيذةى كذوِرى اذار   
 8 .وةرن تووة

ِريةةةيذذذةكى اي ذذذةش هةيذذذة كذذذة يينذذذامى تةبذذذةرى بذذذا  انيذذذارى وةرنذذذ تة لذذذة          
نووسيبةكانى سةيةى كوِرى عةم  ن توويةتيةبةر كة يةوي  ِريةةةى عةبذئولاآلى  

 .اانيشاووة(س  مة راى)كة لةةارى9 كوِرى سةعئى  وه ى بةغئااية

                                                           
 . 7  الةه سك ص : ابة البئيا - 6 
 . 36-33 ص   ج: الطبرى - 7 
 1  -6  ص   ج: هةماد سةرةاوة - 8 
وِرةمحانى كذوِرى عذةوتى   عوبةيئولاآلى كوِرى سةعئى كوِرى ييرباهينذى كذوِرى عةبذئ    - 9 

 . م اووة. ك61  وه ى اااوةرى يةس ةهاد بووة و ب ة ن تك، سالاى 



 

10 

يونسى كوِرى مواةدةاةوة نيةِ انةوةى وةرن تووة، ةيبية ى و  1 لة باوكى      
نذذةورة لذذ ة مانانذذةكانى وةك بوخذذارى و يذذةبو ااوا و ت مذذزى و نةسذذايى و يذذي    

عوبةيذئولاآل  سذةكانى      .يةبى عاما و ةةنئية ى اى نيةِ انةوةياد ليةوةرن تذووة 
هذذ ى سذذةيةى كذذوِرى عومذذةرى لذذة يذذةع وبى كذذوِرى ييرباهينذذى كذذوِرى سذذةعئى  و   

كذذذذة لذذذذة بةغذذذذئاا اانيشذذذذاووة و لذذذذة نيةِ ةرةوةكذذذذانى سذذذذةيةى كذذذذوِرى )  ماميذذذذةوة
وةرن تذذووة، هةروةكمذذة ليسذذاى نذذاوى ماماسذذااكانيئا يذذةوة اةبيذذبني كذذة  (عومذذةرة

تةنها تةرموواة نا  نذةبووة، بذةلا وو لذة ةذارة ايانى ميةذووو و تي ذر و ةذع ي         
سذذ رى لذذة :)هيةبذذاوة بذذووة، يينذذامى تةبذذةرى لذذة سذذةيةةوة بذذة  رى يذذة  سذذةنةاةى 

ةذوعةي  لذذة سذةيةى كذذوِرى عومذةرةوة بذذاى نوسذيا يذذاد سذ رى لذذة ةذوعةي  لذذة       
يةمةش بةلاةةى يةوةيذة يينذامى تةبذةرى    (سةيةى كوِرى عومةرةوة باى نيةِ امةوة

ةووةتة ىى س رى ماماسااى و   سذيارى لية ذ اووة، يذةوةش لذة نوسذيبةكانى      
 .سةيةى كوِرى عةم ى وةراةن  

هذذذةروةك يذذذةوةش اةراةكذذذةويةك   . و اةيبذذذارا بذذذاى (ةذذذةى ةذذذوعةي ةوة لذذذة ِرية)   
نووسذذيبةكانى سذذةيف ىى سذذ رى بذذوود، يينذذامى تةبذذةري  لةسذذةر يذذةوة ةذذةنئ   

 .بةةية ى خويةبئوةتةوة

                                                           
سذذةعئى كذذوِرى ييرباهينذذى كذذوِرى سذذةعئى كذذوِرى ييرباهينذذى كذذوِرى عةبذذئوِرةمحاد     - 1 

اااوةرى واسط بوو لذة سذةراةمى هذاروود، اواتذ  اااوةرى سذةربا نةى مةهذئى بذوو لذة         
 .ك م اووة  1 لة سالاى سةراةمى مةينود، ب ة ن تاة، 

 .3 ص 7ج التهذيب: ابة ائ  -   
لذ ة  . يةع وبى كوِرى ييرباهينى كوِرى سةعئى كوِرى ييذرباهيا نووسذةرى غة اكانذة    -   

 .م اووة. ك 18 لة سالاى . مانانةية



 

11 

سذذ رى يةلا ذذةى  ةيوةنذذئى نيةذذواد يينذذامى تةبذذةرى و نيةِ انذذةوةكانى سذذةيف            
كذووتى بذووة، وةك لذة     بووة، ناوى سةيةى كوِرى يةاياى كذوِرى سذ رى تذةمينى   

سذذذذةنةاةكةى يينذذذذامى تةبةريذذذذئا اةراةكذذذذةويةك تذذذذةرموواةى لذذذذة ةذذذذوعةي ةوة     
 رري ض ررا  نررذ ا نررمذ  منررم   :)يذذي  يذذةبى ااتذذة  لةبارةيذذةوة اةلايةذذك. نيةِ اوةتذةوة 

ويسذذاى خذذوا وانذذةبووة ةذذاى لذذ ة    )واتذذة(كلررا ا انررذ بمررىء منررم   كررذ   ررد  ذ    
بذذذا نوسذذذيووية، كةسذذذية ى   ر يذذذةو ةذذذ ة لذذذة تذذذةرموواةى ىى خذذذاى  . ب يسذذذ 

بذذة يذذةك ة لذذةو كةسذذانة اااةنذذ دة كذذة يينذذامى تةبذذةرى   رتذذ ية      (ِراسذذاةا بذذووة
نيةِ انذذةوةى لذذ ة وةرن تذذووة بذذةوةى لذذة ميةوووةكةيذذئا اوو سذذةا و ةذذل و هةةذذك     

    .اة ى ليةوة نيةِ اوةتةوة

ناوى ةذوعةي ى كذوِرى ييرباهينذى كووتةيذة، يذي  عذةااى باسذى        : ةوعةي     
ناسذذذ او نييذذذة و بذذذِ دة تذذذةرموواة و نيةِ انذذذةوةى هةيذذذة، لذذذارة   )ةكذذذا  و اةلايةذذذكا

 ةهذةبى لذة    3 (ناباةيةكى تيةئاية، يذةوةى تيةذئا هةيذة كذة اةاا  بةسذةر سذةلةتئا      
نيةِ انذذةوةكانى نووسذذيبةكانى سذذةيف لذذة ةذذوعةييةوة لذذارة     )اديذذزاد اا اةلايةذذك 
ئا لذذذة ِريةةذذذةى سذذذ رى   يينذذذامى تةبذذذةرى لذذذة ميةوووةكةيذذذ    6 (نة انيذذذةكى تيةئايذذذة 

                                                           
 .83 ص   ال   و الاعئيل ج: ابة ابى اامت -   
 . 6 ص  1 ، جالطبرىتهار  مة تاريد : الفضلحمنئ ابو  -  
 .3  ص   لساد اديزاد، ج: ابة ائ  - 3 
 .3  ص   ميزاد اىعائاني، ج: الذهبى - 6 
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ماماساايةوة نيةِ انةوةى ليةوة هيةباوة، وةرن تبةكانى يينامى تةبةرى لة ِريةةذةى  
 7 .يةوةوة  يات  لة اوو سةا و   ةجنا لار اةبيةك

كاى نيةِ انةوةكانى سةيف لة ميةوووةكةى يينامى تةبةريذئا اوو سذةا و ةةسذك    
يينذذذامى تةبذذذةرى  8 ر تيابذذذةد،و نذذذا نيةِ انذذذةوةد، لةوانذذذة اذذذةتاا و سذذذيةةياد لةسذذذة

بةولارة ك اوويةتى بة سةرةاوةيةكى ن نط لذة نواسذابةوةى هةوالاذئا، يذةوةتا     
 يات  لة كةسةكانى اى نيةِ انةوةى لةسةر ِرووااوةكانى تيابة لةو وةرن تووة تا 

 .يةوةى خةري ة تةواو  شاى   ة اةبةساىة

مةت ووكة و :)  اةلايةكتةرموواة ناساد لةسةر سةيف  سةيان  اووة، يةبو ااتة
يذذذذي  مذذذذوعني  9 ( سذذذذة و نيةِ انذذذذةوةى هاوةذذذذيةوةى  سذذذذة و نيةِ انذذذذةوةى وا ئيذذذذة 

لةسذةر  )يذي  ا ذاد اةلايةذك     (ىوا ة)نةسايى و اار  وتبى اةلاذيةة  1 (ىوا ة)اةلايةك
بةم  يذي      (ةةسثاوةكاد ةاى هةلا ةسراو ايةينة و بة  ةنئة ة تامةت ار ك اوة

يذذي  ا ذذذاد لذذة  سذذذةك اد لةسذذذةرى   )ِرا ى نذذذاب ة و اةلايةذذذكاةلذذةر بذذذةو تامةتذذة   
   (.خ ا ةى وتووة

                                                           
 . 8 ص  1 ، جالطبرىتهار  مة تاريد : الفضلحمنئ ابو  - 7 
 .81 ص  1 ج الطبرىتهار  مة تاريد : الفضلحمنئ ابو  - 8 
 .78 ص   ال   و الاعئيل ج: ابة ابى اامت - 9 
 .3  ص   الااريد، ج: ابة معني - 1 
الضررررر ف   و : الرررررطاى  ط رررررى     و ادروكذذذذذني، ص  الضررررر ف  كاذذذذذاب : البسذذذذذايى -   

 .   ص المتروكين، 
 .   ص   اجمل واني، ج: ابة ا اد -   
 .   ص   الا  ي ، ج: ابة ائ  -   
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ييةنة نا انني ةاد اروساة يةو تامةتةى بئريةاة  ذاأل، نيةِ انةوةةذى سذةبارة  بذة     

  ر اوورة لذذذذةوةى كذذذذة  ةنئة ذذذذةكاد   ()تيابذذذذة و ِرووااوى نيةذذذذواد هذذذذاوةىاد  
 ةيذذة لةكاتية ذذئا يذذةو  اةية نةبذذةر، ةذذاد اةك يةذذك تامذذةت ارب  يةك بذذةوةى  ةنئة   

 !!يابِ ووبةريةكانى  ةنئة ةى وةك يي  سةبةيى خساووةتة ِروو

اةك يةذذك بماذذيةني نيةِ انذذةوةكانى سذذةيف تذذةواو لذذةوة بذذةاوورد كذذة   يةبذذة بذذةر         
باسى يةو تامةتذة، بذةلا وو خذواى يةوانذة بذةاوورى اةنذ د، ةذون ة هةلاويةسذاى         

اوانى سذةلةتة لذة ِريةزنذ تة و  اكذئانانى     سةيف لةسةر يةو تامةتة هةلاويةساى  يذ 
هاوةمد لة هةر ك اارية ى ناةريية، يةوةتا كةنارى ن تووة لة يذةبو موخةنذةة و   
وا ذذئى و  جنريةيذذةكى ميةذذوووي  خسذذاووةتة ِروو كذذة تامذذةت ارك انى هذذاوةمنى    
تيةذذئا نييذذة، بذذةلا وو سذذووربوونياد لةسذذةر ييسذذال  و يةكذذئةنةى نيشذذاد اةاا ،    

و ِراساييةية كة اةروود يارامى  ذ ة اةنذ دة و بذة ياِراسذاةى نيةِ انذةوة      يةوةش ية
 .مةايحةكانى تةرموواة ناسانئا اةةيةك

يةنةر تةرموواة ناساد لة نيةِ انةوة لة كةسة ىوا ةكانةوة ياسذان ارى اةنذويةبة،   
يةنةر نيةِ انذةوةكانياد  الاثشذاى تذةرموواة نذةلية ى مذةايحى لذ ة مانانذة بذة،         

ن تك نيية يةو ىيةنةى ميةووو بة يةاةبةر و ب  دة بة  يةوةردة با ِرية  اة  يةوكا 
و نذذةِراد بذذا ِراسذذايية ميةوووييذذةكاد و  انيبذذى يذذةو ِراسذذايانة، ليةذذ ةوة هذذذةوالاى         
اروسك يةوة  يةوةر اةك يةك، ةذى لةنذةأل يذةواا نوجنذا وةريذئةن ية، هةرةذي        

 .لةنةلاى نوجنا تِ يةى اةاةية

نيةِ انةوةى سةيف  يات  لة هى اى كانئيئة با يةو واتايانذة ةذون ة    بيةةوماد    
لةنذذةأل نيةِ انذذةوة مذذةايحةكانى كةسذذة لذذ ة مانانةكانذذئا نوجنذذاو و يذذةكانةرية،    
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سةرةِراى يةوةى وةرنرياوة لةو كةسذانةى كذة بةةذئار و يامذااة بذوو يذاد نزي ذى        
 .ِرووااوةكاد بوود

ةد بذذذةوةى لذذذة بذذذوارى ميةذذذووواا  بايذذذة تذذذةرموواة نووسذذذاد وةسذذذةى سذذذةيف اةكذذذ 
كاد ()هةوالاةيةِ ةوةيةكى ةارة ا بووة)ية موود و ةارة اي  هةية،  ةهةبى اةلايةك

لذذذة تذذذةرموواةاا ىوا  و لذذذة ميةذذذووواا   )يذذذي  اةلذذذةر اةلايةذذذك    ،(اخ اريذذذا عارتذذذا 
 3 (.سةرةاوة و بةهيةز بووة

ةوة ةذذذون ة ب  كمنذذذاد سذذذةيةى بذذذ  -لذذذةواا عذذذةىل  سذذذة لةسذذذةر ب  كمنذذذاد اةا   
تامذذةت ار كذذ اووة كذذة كذذاتىة هةوالاذذةكانى  يةذذئةوت ا وراةكذذارى بذذا نذذةك اوود و      

لذذذةواا  – يةذذذئةِرةوى كذذذ اووة لذذذة  ياهةلاذذذئانى ها ةكذذذةى خذذذاى هذذذا ى تذذذةميا    
يذذةو سذذا اارية   –يذذةوةى ب  كمنذذاد بانةةةذذةى بذذا اةكذذا  كذذة تية يبذذى      )اةلايةذذك

و ناةار بووة بةة ة لة  ك اووة و اة ى ل ة ك اووة–خيةماةكيةى بةرام ةر تةميا 
نيةِ انةوةكانى نةهيةينة، يةمة  سذةيةكة كذة خذواى كاية ةكذةى تةبذةرى  شذاةريى       
ناكذذذا ، ةذذذون ة لذذذذة باسذذذى ةذذذذةِرى لةمةلذذذئا اةبيبيذذذذك نيةِ انذذذةوةكانى لذذذذةنيةو      

 –ميةذوووى تةبذةرى    – اةذاد نوسذبةى يةسذماى    . نيةِ انةوةكانئا ايار و بةرةذاود 
ى ب  كمنذاد ةذاد  انذى تةبذةرى نيةِ انذةوة نذةلية ى       هيةشاا لةبةر اةسك نيية، اة

لة ِراسايئا يذةو بانةةةذةى    6 (سةيةى لة بةر  ِران تبى ها ى تةمينيئا ىب اووة
اةلايةك سةيف اةمارنريى با ها ةكذةى هذةبووة بذار و هةلاويةسذاى بذةنو تذةميا لذة        

                                                           
 .222ص   2الميزان، ج: الذهبى -   
 2
 .33 ص  1التقريب، ج: ابن حجر - 
  
، مج رررل المجمرررم ال  مرررى ال را رررى، المج رررط      مرررواىل يررر ىير الطبررررى  : جررروال   رررى  - 

 (ز1523/ ك33 1)الث لث،
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ةذذون ة ةذذاية ى بةرةذذاوة بذذةنو تذذةميا      –  سذذى تيابذذةاا بةر ةرةذذى اةااتذذةوة    
لةوانذذة بذذوود كذذة لةنذذةأل يةابذذةتى  كذذوِرى  ةيسذذى نذذةورةياد لذذة ِر َى ةذذةِرى          

 اةذاد نيةِ انذةوةى سذةيف بذا تيابذة لذة نذاك و كذ  ك          -كذةنارياد نذ     7 لةمةني
 .وراةكارى خايئا سةرةاوةيةكى بيةاليةد و ةارة اش لةيةك كاتئا  ية ئةهيةينة

عومذذذةر بذذذا تيابذذذةى  لذذذة ميةذذذوووى يينذذذامى تةبةريذذذئا نيةِ انذذذةوةى سذذذةيةى كذذذوِرى

و ةذذةِرى لةمذذةني بذذة تذذةواوةتى لذذة ةذذةنئ بةةذذذية ى       ()سذذةراةمى عومسذذاد  
لياليااا اةراةكذةويةك كذة لذة نيةوةنذئى هذةر بةةذية ئا سذةنةاى نيةِ ةرةوةكذانى         

هةسااوة بة كاك انةوة و  –يةمحةا رات  ع موش  -يةك ة لة لية الاةراد. تةواوة
كذذة َمذذارةى  8 (ا فلنرر     رر  ا  مررل  )اوةِرية بسذذابياد لذذة كاية ية ذذئا كذذة نذذاوى نذذ    

ى ذذةِرةكانى نزي ذذةى اووسذذةا و اذذةو  ى ةِرةيذذة، يذذةو َمذذارة   رةى نيةِ انةوانذذة  
بةلاةةى يةوةية سةيةى كوِرى عومةر ىى يينامى تةبةرى لة كةسذةكانى اى لذ ة   

 .مانانةت  بوو

ریواقیدیدیكوڕیعومهممهموحه:مدووه

، نذذذاوى مواةدذذذةاى كذذذوِرى عومذذذةرى وا يذذذئد   سةرةذذذاوةى اووة  وا يئيذذذة    
مذذ اووة، ةذذةنئية اانذذ اوى هةيذذة  .    8/ ك17 مذذةاةنى اااوةرةكذذة لذذة سذذالاى  

يةو لةوانةية كةة لذة ِر َهذةم  و ِر َيذاواى ليهانذئا     : خةتي  لة بارةيةوة اةلايةك
با  اةك يةك، بذة كاية ذةكانى بذوو بذة سوارةذاكى مةيذئانى هونذةرةكانى  انسذك         

                                                           
 3
 (251-255، 354ص  3ج)ي ىير الرسل و الم وك،: الطبر  - 
 .ةا   اوة.   97 / ك 9  لة سالاى (اار البةايس)لة بةي و  لة - 8 
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يذةو كةسذية ى بةخشذبئة بذوو و     . و تي هذي   ا ط  رذ  كاد و َيانبامذة و  وةك غة ا
 9 .بةوة ناس ابوو

بذةم  تامذةت ار كذ اوة     1 وا يئى بة يةك ة لة تيةةةيشاوانى  انسك اااةن يةك،    
يةو لة  انايذانى غذة ا و َيانبامذة و       .و وةىن اوة سةرةِراى ت اوانى  انساةكةى

ةيذذذذة، اواى م انذذذى كانايذذذذةكى نذذذذةورةى  ةذذذذةنئية نووسذذذيبى ه . تاوااتةكانذذذة 
كذذذاتىة وا يذذذئى لذذذة بذذذةرةى  )  :يذذذةع وبى كذذذوِرى ةذذذةي ة اةلايةذذذك . بةليةهيةشذذذاووة
لذذة بةغذذئاا نواسذذايةوة اةلاذذيةة كاية ذذةكانى بذذة سذذةا و بيسذذك بذذار  –ِر َياواييذذةوة 

 (.ةةش سةا كانية كاية ى هةبووة: نواساةوة، ياد اةلايةة

و ميةذذوووى هيةبذذاوة و لةسذذةر تاواذذا  و    وا يذذئى ةذذةنئ باسذذية ى ن نةذذى نذذا        
ِرووااوةكذذانى سذذةراةمى ييسذذال  وةك ِرووااوى سذذة يةة و هماةةِرانذذةوة و ةذذةِرى  

  ربذةى يذةو كاية انذة    . لةمةني و ميةني و خةواريج و تاواا  كاية ذى نووسذيوة  
تةوتاد مةنةر هةنئدة لةوانة كة لة ميةوووةكةى يينذامى تةبذةرى و نووسذيبةكانى    

 .ية ياد ل ةة هات يةكاي ةاا ةا

ا لرررذ ض  )لةوانذذذة. نووسذذذيبى اةكذذذا (1 )يذذذي  نذذذةايا باسذذذى نزي ذذذةى سذذذى      

تلوح ) (تلوح ا مذم) (ا ط ذ ) ( فاش) )ا  مل) (ا  دا) (ا مغذ  ) (ا ك ا 

                                                           
  ص  ي ىير بغطال،ج:الخطيب - 9 
35
 .22 ص   الميزان،ج: الذهبى - 
31
 .153ص 2التقريب،ج: ابن حجر - 
يذذةع وبى كذذوِرى ةذذةي ةى كذذوِرى مذذةلاى كذذوِرى عاذذةورى سئوسذذى يذذةبو يوسذذةة،     -   

ادسذبئ ال ذ ري   )تةرموواةناسى ل ة مانانذة و تي هباسذ  سذةر بذة مة هذةبى ماليذس بذووة،       
 .م اوة.  873ك،   6هى يةوة، لة سالاى (ادعمل
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لةذذذة   (تصرررنال ا   ذورررل   م ات نرررذ   ا نرررذبنذ) (م لرررل   ا ننررراش) (ا  ررر ا 
   .لةوانةش

ية بسابى ميةوووي  با ِرووااو و غة اكاد، هذةروةك  وا يئى ن نةى ااوة بة ِر     
ن نةى ااوة بة باس  انى يذةو كةسذانةى لذة ةذةِراا بذة بةخشذني يذاد ِراويةذو و ِرا         
يذذاد هةلاويةسذذاية ى  الاةوانانذذة  شذذ ى اياري  اويذذاد هذذةبووة، باسذذى ايمذذةكاد و     

كانيذذاد ةذذةهيئانى موسذذماناناد و كذذوَراوانى بية ذذاوةِراد اةكذذا  و بذذة  يةذذى ها ة     
هذذةروةك هةرةذذى موسذذمانانىة لذذة بذذةاراا بةةذذئارى ك ابذذ ة   . ِريزبةنذذئيياد اةكذذا 

   .لةبةر نيشانئانى ليةئةساياد باسى هةمووياد ايةينة

هذذذذذةروةك ن نةيذذذذذئانى بذذذذذة ايذذذذذاري  انى ةذذذذذويةة و  يةةذذذذذة لون اتيذذذذذةكاد          
 .اةراةكةويةك تا يةوةى خاى لةسةرى اةوةساا

بةهةركةسذذ ة لذذة : ليةةةةذذوةى اةنيةِ يةاذذةوة و وتويذذةتى خذذةتي  لذذة باسذذى َيانيذذئا      
نذذةوةى هذذاوةد و ةذذةهيئاد و بةهذذةر مةوىيذذةكياد نةيشذذا ا   سذذيار  لية ذذ اووة   
يايا هيضك لةكة  و مالاك بيساووة كذة لةسذةر ةذةِرةكةى  سذةى بذا ك ابيذك و       

 3 .منهةروةها لة كودة كوَراوة، يةنةر  يةى وت ا ةوو  با ةويةبةكة تا ليةى بِ وا

                                                           
 .   ابة البئيا، ص  -   
33
 .كة بِ وانة بةةى يةالمغ زى، : الوا طى - 
32
 . ص   ي ىير بغطال، ج: الخطيب بة وةرن تة لة - 
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باية وا يئى بة ليا لةوانى اى   رت  وةسةى ةذةِرةكاد اةكذا  و لذة باسذى          
لةوانةية هةر ية  بوو . ِرووااوة ىبةىكاد اا تةنها  انيارى ىى يةو بةاى اةك يةك

 6 (.لوت ةى غة ا و َيانبامةكانة)بيةك كة  ةهةبى لة وةسةيئا اةلايةك

 انايذانى لذةر  و تةعذئيل ةذةنئية      :سةبارة  بذة مانانذة بةخشذني وا يذئى         
 سذذذةياد لةسذذذةر ااا ذذذةروةرى يذذذةو هيةبذذذاوة،   ريبذذذةياد ِرةخبذذذةى لذذذ ة اةنذذذ د و  
هةنذذئية ي  بذذة لذذ ة مانانذذةى اة انذذة، يةمحذذةاى كذذوِرى اةن ذذةني لذذة بارةيذذةوة       

تذذةرموواةى )يذذي  مذذوعني اةلايةذذك  (ار  نذذة و تذذةرموواة هةلائةنيةِ يةاذذةوة  :)اةلايةذذك
وةى نذ اوة  )بوخارى و يةبو ااتذة  اةلاذيةة  7 (هيض نيية)اةلايةك موررة(نانوس يةاةوة

 31(ىوا يةكى تيةئايذة )اار وتبى اةلايةك 9 .نةسايي  هةماد ِراى هةية 8 (مروك –
تذذذةرموواةكانى  ذذذاريةزراو و لةبذذذةرك او نذذذني و بذذذةمي      :)يذذذي  عذذذةااى اةلايةذذذك  

اهينذى كذوِرى يذةبو    ليةذى نيةِ انذةوة نييذة و ييرب   :) 3يي  مذةايبى اةلايةذك  (لةوةوةية
يذذذذذذةبو  ةرعذذذذذذة    3(.يذذذذذذةايا ار  نذذذذذذة و ىى مذذذذذذة يذذذذذذةو لذذذذذذة وايذذذذذذئى باةذذذذذذرة    

                                                           
3 
 ، 34 ص  1التذكرة، ج: الذهبى - 
33
 .2 2ص  2الت ىير، ج: ابن م ين - 
34
 .25ص  4الجرح و الت طيل ج: ، ابن ابى ح يم(1/1/33)ي ىير الكبير: البخ ىى - 
35
 .213كت ب الض ف   و المتروكين، ص : ال س ئى - 
25
 .33  ف  ، ص الض: الطاى  ط ى - 
عذذةىل كذذوِرى عةبذذئولاآلى كذذوِرى لةعةذذةرى سذذةعئى مذذةايبى  بةسذذ ى ميةووونوسذذى       -  3

تذذذذذذذةرموواة نذذذذذذذا  لذذذذذذذة نذذذذذذذةورة تذذذذذذذةرموواة ناسذذذذذذذانى سذذذذذذذةراةمى خايذذذذذذذةتى، لذذذذذذذة    
لذة سذالاى   . هاذئ ..و(عمذل ادسذبئ  )و(الضر ف   )و(الطبقر   )و(اىسامى و ال بى)نوسيبةكانى

 م ا. ك     
22
 .3   ص 5التذهيب، ج: ابن حجر - 
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يذذةبو نذذةعينى يةسذذ ةهانى    3(.تذذةرموواةى بذذا ييعاي ذذار اةنوسذذ يةاةوة :)اةلايةذذك
يذي    36،(ليةذى مانانذة نييذة   :)33موسعةبى  وبذةي ى اةلايةذك   3(.وةى ن اوة:)اةلايةك

و تاواا  و ناكاكى و كابوونذةوةى  ةارة اى غة اكاد و َيانبامة )سةعئ اةلايةك
 37(.خةلا ى لةسةر تةرموواة و يةا امة

 انيارى كاك اةوة و ليةى تيةةةيشك و  اك و  يسى تية ذةأل كذ ا،   ) ةهةبى اةلايةك
باية تِ يةياد ااوة، لةنةأل يةمةةئا لة باسى غذة اكاد و ِر َانذى َيذانى هذاوةمد و     

،  اةذذاد لذذة  38(لذذة ِروواا ببويةب يةذذك  انيذذارى لةسذذةر َيانيذذاد ناك يةذذك بذذ ة بذذاكى     
بِ يار ارا بةوةى وا يئى ىوا ة و لة باسذى غذة اكاد   :)كاتاي  َيانبامةيئا اةلايةك

بذةم   . و ميةووواا  يةويساى  يةى هةبيةك، ية ةرةكانى بةب ة  يةويساى اةهيةب يةذك 
سذذةبارة  بذذة تذذةر ةكاد نابيةذذك بذذا  ب  يةذذك، يذذةوة لةبذذةر اةسذذائا كاية ذذةكانى         

ونبة  و موسبةاى ةيحنةا و يةوانى اى لذة كاك انذةوةى يةا امذئا هذةد كذة      س
لة تةخ جيى تةرموواةكانئا مالاة  بة كةسانية ى ىوا  و وةىنذ او اةاةد لةنذةأل   
ةيوةةئا ةذ ة لذة  سذةى مواةدذةاى كذوِرى عومذةر نذاهيةبة، سذةرةِراى يذةوةى          

ةى اةنوسذذذذ يةك و كيةشذذذذى لذذذذةىى مذذذذة يةوةيذذذذة لةنذذذذةأل ىوا يةكةيذذذذئا تذذذذةرمووا   

                                                           
2 
 .21ص  4الجرح و الت طيل، ج: ابن ابى ح يم - 
 6  ، ص الض ف  كااب : ابو نعيا -  3
مومذذعةبى كذذوِرى عةبذذئولاآلى كذذوِرى مومذذعةبى كذذوِرى  ذذاباى  وبذذةي ى يةسذذةاى         - 33

يذذي  مذذوعني و اار  ذذوتبى بذذة لذذ ة   . بذذوو(اىنسذذاب)مذذةاةنى لذذة هذذةموواد  يذذات  ةذذارة اى  
 . م ا. ك 6  مانانةى اة انة لة سالاى 

2 
 .   ص  5ج: التذهيب: ابن حجر - 
23
 .2  ص  5، جهةماد سةرةاوة - 
24
 .323ص  5سير اال الم ال بال ، ج: الذهبى - 
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ةذذون ة مذذة تامذذةت ارى ناكذذة  بذذة تذذةرموواة هةلا ةسذذ   سذذةى      . اةنيةِ اريةاذذةوة
يذذةوةش كذذة   ر لةسذذةرى اةخويةبيةذذك سةركيةشذذيية لذذة ةذذةنئ ىيةكذذةوة، هذذةروةك   
هذذيض  ةنذذئدة نييذذة بذذة مانانذذة بةخشذذني يذذةوةى مانانذذةى  ذذ ة بةخشذذيوة، ةذذون ة    

ةذذذذةى نييذذذذة و تذذذذةرموواةى لذذذذة ييئنذذذذاعى يذذذذةمِ   لةسذذذذةر يةوةيذذذذة كذذذذة يذذذذةو بةلا 
 39.ااية(الواهى)ِريزى

 ذذاش وةرن تبذذى  سذذة لةةسذذ  ااا ذذةروةرى وا يذذئى لذذة   61يذذي  سذذةيئونبا      
ت اوانذذى  انسذك نومذذا وا ى   رى  :)اةلايةذك (عاررو  ارثرر ) يةشذةكى كاية ةكةيذئا  

ةاى ناماية،   رى ناماش نوما وا ى تامةتة، وا يئي  لة ت اوانذى  انسذائا   
لذذذةوةوة ةذذذك نذذذةلية ناد  .... ةر نييذذذة، بايذذذة نذذذاماي    رى لةىيذذذة   سذذذةى لةسذذذ 

نيةِ اوةتذذذةوة لذذذة بةاواااةذذذوونى ةذذذويةبةوارى ِرووااوةكذذذاد و   سذذذيارك انى لذذذة   
كذذوِرانى هذذاوةمد و ةذذةهيئاد لةسذذةر بذذارى  يةشذذيبةياد بةمذذة نيةِ انذذةوة و هذذةوانية    

  6(.نةلية ى   رى هيةباوة كة تةنها ىى يةو هةد

حردثنى  )يذاد  6(بلغنرى )وا يئى لة بةكار هيةبانى سةرةاوةكانيئا بة  رى اة ى     

ايةبيةذك، بذةب ة يذةوةى بذة       6(.كةس ة كة مانانة   يةى هةية  يةى ومت()مش اثق  بم

                                                           
 .69 ص  9هةماد سةرةاوة، ج - 39
حمةدذذذذةاى كذذذذوِرى مواةدذذذذةاى كذذذذوِرى مواةدذذذذةاى كذذذذوِرى يةمحذذذذةاة، يذذذذي     - 61

. واة ناسى ميةووونا  و يةاي تةرمو: سيئونباسى يةينورى ِرةبعى ميس ى يةبو لةةتح
تعاذيل  )،(عيود اى   ذى تبذود اد ذا ى و الشذنايل و السذري     )ةةنئ كاية ية ى هةية، لةوانة

 م ا.      . ك  7، سالاى (السعابة يفيضلاىمابة تى 
 7  – 6 ص   ، جاالثرعيود : يي  سةيئونبا  -  6
 .8  –   تاو  الشا  ، ص: الوا ئى -  6
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ِروونذذذى نذذذاوى نيةذذذِ ةرةوة بهيةبيةذذذك، يةمذذذةش بذذذ ة يانذذذا ك انذذذىة لذذذة سةرةذذذاوةى      
ةنةاةكانى سةرةذاوةكانى  لذة سذةروو يةمةةذةوة باسذى سذ     . نيةِ انةوةكةى تيةئاية

لذذا لذذةب ى يذذةوةى  ذذية  هةوالاذذةكاد يذذةك يذذةك       6.بةةذذيةوةيةكى كامذذةأل اةكذذا   
سذذةنةاةكاد بهيةبيةذذك سذذةنةاةكانى كاية ذذةكانياد سةرةذذاوة بذذةكارهيةب اوةكاد لذذة   
سذذةرةتاى هذذةر بةةذذية ةوة اةهيةبيةذذك، تذذا يذذةوةى ناتوانيةذذك يذذةو وةرن تبانذذةى لذذة  

 .تووة ليا كاتةوةسةرةاوة ليالياكةنةوة وةرية 

يذذذذذةوةى لذذذذذة  سذذذذذةى ِرةخبذذذذذةن اد لذذذذذة وا يئيذذذذذةوة اةراةكذذذذذةويةك يةوةيذذذذذة         
نيةِ انذذذةوةكانى لةسذذذةر ميةذذذووو َيانبامذذذة وةراةن يةذذذك يةنذذذةر لةنذذذةأل نيةِ انذذذةوة      
مةايحةكانئا  يةضذةوانة نذةبيةك، ةذون ة يةنةر سذةيةكى بةتذةنها هيةبذا يذةوكا         

لذذذ ة مانانذذذةت  ةذذذاى هيةبذذذا يذذذةوا    سذذذةى بةلاةذذذة نييذذذة، لذذذا يةنذذذةر كةسذذذى لذذذةو  
 .وةراةنرييةك

اةلايةذك وا يذئا ةذيعة بذووة مة هذةبى باةذى        -كة لة راتيزةكانذة  –يي  نةايا      
هذذذةروةك  63 ةيوةسذذذاى تة يذذذة بذذذووة،  -واتذذذة مة هذذذةبى راتيذذذزة  –ن تووةتةبذذذةر 

 66.خوانسارى و ةيعةكانى اي ةش لة كاية ةكانيانئا َيانبامةى اةهيةبة

بةلاةةيذةكى بةرةذاوياد لةسذةر    . سةى يةوانة بةلاةةماد  ذ ة نابةخشذة  بةم        
ةذذذون ة س وةذذاى ِراتيزةكذذذاد ار ك انذذة و تيةذذذ د   . ةذذيعة بذذوونى وا يذذذئى نييذذة   

                                                                                                            
  6  هةماد سةرةاوة -  6
 .3هةماد سةرةاوة ص  -  6
    الةه سك، : ابة البئيا - 63
 .68 ص  7الباد، ج ىوض   - 66
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هةنذئدة لذذة نذةورة  انذذا ايارةكذاد بئةنذذة  ذاأل خايذذاد  لذة  يةبذذاو   ر اياربونيذذاد و      
كة (تال ف  ا ما  )نىبانةةةة ك اد  با مة هةبةكةياد، كاية يةس هةية بة ناونيشا

يةك ة لة ةيعةكانى بةناوى ةيةد نةعينة نووسيويةتى  تيايئا   ريةس لذة  انايذاد   
 .ايةينة و اةيانئاتةوة  انية ةيعة

لةوانذةى ِرةخبذةياد    -هيةبئةى مة يانااار مب هيض لذة  انايذانى يذةهمى سذونبة         
لا وو لةبذذةر  بذذةهاى بيئعذذة يذذاد ةذذيعةبوود تامذذةت ارى ناكذذةد، بذذة       –ليةة تذذووة 

ىوا ى لة تةرموواةاا وةىياد ناوة، يينامى تةبةرى لة باسذى َيذاد و غذة اكاد و    
تاواذذذذذذا  و ميةذذذذذذوووى خيالتةتذذذذذذئا سذذذذذذوواى لذذذذذذة نووسذذذذذذيبةكانى وا يذذذذذذئى       

لذا  . اانذةياد لةسذةر تيابذةد   (  )نيةِ انةوةى ل ة هيةباوة، لةوانذة (6 8)وةرن تووة

يةو سةرةاوةى ...ومسادلةباسى  سةى تةبةرى لةسةر تيابةو سةراةمى ع
 .كة ىى بةىاا ك اووةتةوة نيةِ انةوةكانى وا يئية

كة سةرةِراى يةوةى ِرةخبة لة نيةِ انةوةى اةن يةك و اةلايةك وا ى لة   رية ى      
وا يذذذئى لذذذة باسذذذى هاكذذذارى ةذذذوونى ميسذذذ يةكاد بذذذاىى عومسذذذاد و      )هيةبذذذاوة

ة ة ة لةوةى كذة  يةشذر باسذى    اابة يبياد ةةنئ ةاية ى نوماناوى ايةبيةك لةوان
  67(.ك ا، ياد لةوةى كة لةبةر اِرنئةييةكةى نة  هيةباوة

                                                           
 .36 ص   تاريد ال سل و ادموك، ج: الطبرى - 67
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مامۆستاكانیواقیدی

كذةوا  يةلاذة ى     68مواةدةاى كوِرى مالاحى كوِرى ايبارى مةاةنى تذةدار      
 69 ةيوةنذذئى نيةذذواد وا يذذئى و عامذذنى كذذوِرى عومذذةرى كذذوِرى  ذذةتااى  وتذذةرى  

غذذذة اكاد اااةنيةذذذك، وا يذذذئى لذذذةو ِريةةذذذةوة  سذذذةى لذذذة  خذذذاوةنى نووسذذذى لةسذذذةر 
عامنةوة هيةباوة، ية  كةسةى اوايني ىى يينامى تةبةرى  يةةةيةكى ب ة ن تاى 

اا لذة باسذذى  ( 633ك، 3 ) اانذري كذ اووة، يذةوةتا لذة باسذى ِرووااوةكذانى سذالاى       
 71(باسى هاتووة:) سةك اد لةسةر تيابة و ياةووبى سةراةمى عومساد

نيةِ انةوانذذةى كذذة يينذذامى تةبذذةرى لذذة وا يذذئى لذذة مواةدذذةاى كذذوِرى         لذذةو     
مالاحةوة هيةباويةتى و مواةدذةا لةةسذ  ِر َانذى عومذةر و عومسذاد و تيابذةى       

                                                           
مواةدذذذةاى كذذذذوِرى مذذذذالاى كذذذذوِرى ايبذذذذارى تذذذذةمار يذذذذةبو عةبذذذذئولاآلى مذذذذةاةنى،   - 68

ةاى كذوِرى مون ذةار و   تةرموواةى نيةِ اوةتةوة لة عومةرى كوِرى عةبئولعة يزى مواةد
 وه ى لةة لةواني ، يةمحةا و يةو ااوا و عةلمى ل ة مانانة و يذي  سذةعئ بذة بذري و     

 م ا.    78ك،  68 لة سالاى . هاش ةاك ناوى اةبا
عامنى كوِرى عومةرى كوِرى  ةتااةى كوِرى نوعنذانى  وتذةرى يةنسذارى مذةاةنى      - 69

ة ِرةخبةن اد هذةموو بذة لذ ة مانانذة و نذةورة و      يةبو عومةر يةكية ة لة  انايانى تابعني، ك
ةارة ا بة غة اكانى اة انة، عومةرى كوِرى عةبئولعة يز تذةرمانى  ذ ة كذ ا لذة مزنذةوتى      
ا ةةق اا ببيش ة و باسى غة اكاد و  مةو  اةيى هاوةمد ب ا  با خذةلاس، يذةوي  واى   

 م ا.    7ك، 6  ى لة سالا.ك ا كةسية ى ل ة مانانة و  انابود، تةرموواةى   رة
35
 .25 ص  3الت ىير الرسل و الم وك ج: الطبرى - 
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ةس اةمى عومساد هيةبانى يةوة اةراةكذةويةك كذة يذةو خذاوةنى نوسذيبة لةسذةر       
  7.بةساووةميةوووى خةليةة ِراةيئيبةكاد و   ر ن نةة و وا يئي   شاى   ة 

 

یریینومهریكوڕیشوببهعومه:مسێیه

سةرةذذاوةى سذذيةية  يذذةبو  ةيذذئ عومذذةرى كذذوِرى ةذذوب ةى نومذذةي ى بةسذذ ى         
 .اا م ا.  873/ ك 6 تةرموواةناسى نيةِ ةرةوةى ل ة مانانةية كة لةسالاى 

 يةوانةى َيانياد نووسيوة باسيان  اووة كة  مذاد ِراسذك بذووة، نيةِ انذةوةى         
نةهيةباوةتذذةناو ةذذارة اى ية ذذةرةكاد و نيةذذِ ةرةوةى هةوالاذذةكاد بذذووة، يذذةاي  و      
تي هبذذذا  و خذذذاوةنى ةةذذذبئ اان اوية ذذذة، ةذذذارة اى خويةبئنذذذةوةكانى  وريذذذاد و   

  7.بةرةاو ِروود بة َيانببامة و غة اكاد و ميةوووى خةلا ة

وة نووسذيوة، يذةو   لةنةأل باوكا ةاا ليةذ :)يي  يةبى ااتة  لة بارةيةوة اةلايةك     
اار  ذذذذوتبى   7(كةسذذذذية ى   ر ِراسذذذذاةا و خذذذذاوةد  مذذذذانى عذذذذةرةبى و يةاةبذذذذة     

يذذذي  ا ذذذذاد لذذذذة لذذذ ة مانانةكانذذذذئا نذذذذاوى ايةذذذذينة و     7(لذذذذ ة مانانةيذذذذة)اةلايةذذذك 
تذذذةرموواةى ِراسذذذاة، خذذذاوةنى يذذذةاةب و ةذذذيع  و هةوالاذذذة و ةذذذارة اى     )اةلايةذذذك

                                                           
 .36ص (  93 ه،   7  )الث لث، العئا الطبرىموارا تاريد : لواا عمى -  7
 . 6 الةه سك، ص: يي  البئيا -  7
3 
 . 11ص   الجرح و الت طيل ج: ابن ابى ح يم - 
33
 .5 3ص  3ابن حجر، التهذيب ج - 
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ارة ا بة َيانبامة و ميةذوووى  ل ة مانانة و ة)خةتي  اةلايةك 73 (ميةوووى خةلا ة
 76(.خةلا ة و ةةنئية اان اوى هةد

يي  ةذوب ة تذةرموواةى لذة ةذةنئ  انايذةكى لذ ة مانانذةى سذةراةمى خذاى               
بيسذذاووة و نيةِ اوةتذذةوة، يذذة ماماسذذاايانةى لةوكاتذذةاا بةةذذةكانى مةع يةذذةياد     

اةب و اةن تذذةخا وةك يذذي  مةهذذئى و  وتاذذاد لذذة تذذةرموواة و يةمذذنةعى لذذة يذذة  
مذذذذةااييبى لذذذذة ميةذذذذووواا، هذذذذةروةك َمارةيذذذذةكى   رى  انايذذذذاد تذذذذةرموواةياد       
ليةةيةِ اوةتةوة وةك يي  مالة و  ةعمةبى نةاوى ناس او و بةى ةى و يذي  يذةبى   

 77.و ةةنئية ى اي ةش(الاحيح)انيا و بةغةوى خاوةنى

 عومذذةرى كذذوِرى ةذذوب ة لذذة ةذذةنئية بذذوارى مةع يةذذةاا ةذذةنئية نووسذذيبى            
لةوانة . بةليةهيةشاووة بةلاردة يي  نةايا نزي ةى سةروو بيسك اان اوى ايةينة

اخ ذذذذار )و( ثمررر ن م اذذذذل )يذذذةوةى  ةيوةنذذذئى هةيذذذة بذذذذة ِرووااوةكذذذانى تيابذذذةوة     
يذذي  اةلذذةري  لذذةو كاية ذذةى يذذي  ةذذوب ة لةسذذةر    78(البصرررةاخ ذذار )و(الكوفررل

ووة كذذذذاتىة ةكذذذذةى وةرن تذذذذ(تذذذذاح ال ذذذذارى)بةسذذذذ ة اة ية ذذذذى اوورو اريةذذذذوى بذذذذا 
اا بذذة اوور و اريةذذوى  (الكوفررلاخ ذذار )عومذذةرى كذذوِرى ةذذوب ة لذذة كاية ذذى   )اةلايةذذك

ةري كى لةمةىل هيةباوة و مبي  ليةذ ةاا كذور  و  ذوخاى اةكةمذةوة بذةولارةى      
 79(بذذة سذذةنةاى مذذةايح يذذاد اةسذذةد هيةبايذذةتى لةذذة لذذةوةش ِروود اةكةمذذةوة 

                                                           
32
 . 33ص  4  جالثق : ابن حب ن - 
3 
 .254ص  11ي ىير بغطال ج: الخطيب - 
33
 .5 3ص  3التهذيب ج: ابن حجر - 
34
 .   1الفهرست ص : ابن ال طيم - 
35
 .23ص   1فتح الب ىى، ج: ابن حجر - 
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كة ييةساا (المطي ل)ة لة كاية ىيةمِ   نوسيبةكاد يي  ةوب ة لةبةر اةسك نني لة
 81.ةا   اوة(المطي لتارك )بة ناونيشانى

بةةذذذذذى سذذذذذيةيةمى بذذذذذا َيذذذذذانى يذذذذذةمريى بذذذذذاوةِرااراد عومسذذذذذانى كذذذذذوِرى             

ل ة وةراةن يةك كة بة تاي ة  مةبةساى يةوةية خةلا ى لةسةر يةك ()عةتةاد
ةوة و نوسذذبةى  وريذذاد و هاكارةكذذانى يذذةوة كاك اوةتذذةوة ةذذاد  وريذذانى نوسذذي

ةذذاد هةنذذئدة لذذارى ِرابذذواراد ةذذووة نذذاو َيذذانى كامةلاةذذةى مذذةاةنى و باسذذى        
و كات ة ( و  ال بئق() مار و  ةيوة())الب ا)اَايةتى يةمريى باوةِرااراد با يارى

 .تِ دة اةكا 

 اةذذذاد بذذذة ت اوانذذذى ِرووااوةكذذذاد ايةذذذينة و يذذذةوةى لةةسذذذ  هةلاويةسذذذاى هذذذاوةمد   
 .نيةِ اراوةتةوة و اةيهيةينة

 اةاد يةو كاتايية الاة انةى كة يةمريى باوةِرااراد تووةذى بذوو بذةرن ي ار         
و اوَمبيشى هذةبووة لذةويةوة اةرناكذانى خ ا ذة بذةِرووى كامةلاةذةى ييسذالميئا        

 .ك انةوة

لةوانةية اة ية ى كامناد نذةب ة كذة بةةذيةوةيةى بذةرت اواد و وراةكذارى وةك           

و كامةلاةذذذةى مذذذةاةنى و ()ى عومسذذذادهذذذى يذذذ  ةذذذوب ةه ةارةسذذذةرى َيذذذان
مةنةر ميةذوووى ا ةةذ ى يذي  عةسذاكري كذة واى      . ِرووااوةكانى تيابةى ك اب ة

 .ل ة اةكا  ن نةرية اة ة يةمميةكانى بةراةساناد بيةك
                                                           

لذة لذةااة لذة    (اار اىمذةهانى )تذةا ي ى كذ اووة و  (تها حمنئ ةذماو  )ةوار بةةة و - 81
 .ةا ى ك اووة.   97 / ك 9  سالاى 
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: اا يةوةيذذة(المطي ررلتذذاريد )ِرية ذذا ى نووسذذيبةوةى يذذي  ةذذوب ةه لذذة كاية ذذى         
ى كذارى تةرموواةناسذاد ايةذينة و سذةنةاةكاد     هةوالةاكاد بذة ةسذةنةا و بةةذيةوة   

كااةكاتةوة وةك  يشيبةكانى وةك يي  ييسحاق و  وا يئى و لةة لةواد، بذةم   
و   8هةيانذذة سذذةنةاى مومذذوني  . نةيشذذاوو نذذني (وني مذذوص)هذذةموو سذذةنةاةكانى 

  8هةيانة موعةلة ة 8هةيانة مون ةتيي

وونئا لذة يذةك ياسذائا    هةروةها سةرةاوةكانى و كةسةكانى و لةل ة مانانة ب     
با منوونذة هذةواأل اةااتذةوة  ذاأل     . نني، هةيانة وةرنرياو هةيانة بةر ةرةةاراوةية

يذذةبو غةسذذاد وتذذى هةنذذئيةس لذذة ماماسذذااكامناد بايذذاد     )كةسذذى ناايذذار و اةلايةذذك 
يةمسةعى لةوةيئا كة لة كةسى ااوة كة مانانة   يةيةتى ليةذوةى  ) 8...(نيةِ ايبةوة
وتذى كةسذيةس كذة     –يذةبو غةسذاد    -مواةدذةاى كذوِرى يذةايا   )83...(نيةِ اوةتةوة

 87(كةسية ى  وِرةي  هةوالاى  يةئا )86(مانانةماد  يةيةتى باى نيةِ ايبةوة

يذذةوةى ليةذذى ياماَةيذذة يةوةيذذة يذذي  ةذذوب ةه لذذة نيةِ انذذةوةاا مواةلذذة  نيذذة،       
بذذا . ينةاةبيبذذى لذذة كةسذذية ةوة كذذة بذذةر ى و نزمذذى لذذة سذذةنةاةكةية نيةِ انذذةوة ايةذذ  

) منونة كاتىة لة يةبو غةسانى كيبانى ماماساايةوة نيةِ انةوة ايةينة لذاردة اةلاذ ة  

                                                           
 917ص   تاريد ادئيبة ج -  8
 . 76ص   هةماد سةرةاوة ج -  8
 .76 ص   هةماد سةرةاوة ج -  8
 . 6ص   هةماد سةرةاوة، ج -  8
 . 9 ص   هةماد سةرةاوة ج - 83
 .6 ص   هةماد سةرةاوة ج - 86
  76ص   هةماد سةرةاوة  ج - 87
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 89( ذاني ابذو غسذاد   )و لذاردة اةلايةذك  88(حمنئ ابذة ييذا   حطث  )ياد(ابو غساد حطث  
ودذا  )لذة ةذويةبى اي ةةذئا اةلايةذك    91(عذة ابذو غسذاد    حرطث   )لاري  هةية اةلايةذك 

  9(ولئ  تى كااب ابى غساد

كةيئا ِرية ا ى يةو تةرمواةناسذانةى نةن تووتةبذةر   (تاريد ادئيبة)وب ةه لةابة ة
كذذة ميةذذوووى ةذذارة اكانياد هيةبذذاوة و باسذذى َيذذانى  انايذذانى و هذذاتوواد بذذا يذذةو   

و (تذاريد ب ذئاا  )و خذةتي  لذة  (تذاريد نيسذابور  )ةارة اةكذةد وةك يذةوةى اذاكا لذة    
 .اا ك اى(تاريد ا شق)يي  عةساكري لة

وو ميةووويذذذةكى ببيذذذااى و ِراميذذذارى بذذذا ميةذذذووو هيةبذذذاوة، ن نةذذذى يذذذةو   بذذذةلا      
 انياريانذذذذةى لةسةرمةةذذذذبةلاةكانى مةايبذذذذة و ِردة و بذذذذاد و كيةماةذذذذة و ةذذذذويةبى     

 .ها ةكانى هيةباويةتى و تامارة ِرووااوةكانى  يةشيبةت ية اة ى يةو بوارةية

و نووسيبةكانيشذذى  يينذذامى تةبذذةرى   رىة لذذة نيةِ انذذةوةكانى يذذي  ةذذوب ة            
ايةذذذينة لذذذةوةى  ةيوةسذذذاة بذذذة هذذذةوالاى مةايبذذذةوة وةك ِرووااوةكذذذانى تيابذذذة لذذذة     

ياد يةوةى  ةيوةساة بة هةوالاى عية اق وةك اةرةوونى (رك)خيالتةتى عومسانئا
با بةس ة و ةةِرى لةمةني  و ِرووااوى (اهلل عبها ىضي)تةحلة و  وبةي  و عايشة

 .اي ةش

                                                           
 .79 –  6ص   هةماد سةرةاوة  ج - 88
 .9  ص   هةماد سةرةاوة ، ج - 89
 . 6ص   هةماد سةرةاوة ، ج - 91
 .688ص   هةماد سةرةاوة  ج -  9
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بةريةوةية يي  ةوب ة تاي ةمتةنئيةكى هةبووة سةبارة  ية  ن نةيئانةش لة     
اخ ذذذار ()المطي رررلاخ ذذذار )بذذذة ميةذذذوووى مةايبذذذة و بةسذذذ ة بذذذةوةى اوو كاية ةكذذذةى 

بذذة ببذذةِرةتى  اذذةوى ميةذذوووى سذذةرةتاى ييسذذالمى اااةن يةذذك، يينذذامى     (البصرررة
يذذي  ةذذوب ة ميةووويذذةكى نذذةورةى بذذا ميةذذووو     ) ةهذذةبي  لذذةو بارةيذذةوة اةلايةذذك   

سذذذيوة و كاية ذذذى لةسذذذةر هذذذةوانية و ميةذذذوووى مةايبذذذة كذذذة مذذذة نيذذذوةيا ايذذذوة     نوو
  9. ( يةشةوايةتيةكةى ايةينة

يةبو  ةيئى كوِرى ةوب ة لذة ماماسذااكانى يينذامى تةبذةرى بذووة، وا ايذارة            
ليةذذذذذى بيسذذذذذاووة و مالاذذذذذةتى ى وةرن تذذذذذووة و نوسيبيشذذذذذى لةسذذذذذةر نذذذذذةرياى        

ويةبذئكارةكانياد بذا نيةِ انذةوة ليةيذاد ايةاذة      ماماساايانى يةوكا  لة مالاةتئا بذة خ 
َمذذارةى نيةِ انذذةوةكانى تةبذذةرى لذذة  . بةرةذذاو يةنذذةر توانذذاى  انسذذاياد اةركذذةو  

ميةوووةكةيذذذذئا لذذذذة يذذذذذي  ةذذذذوب ةوة اةناتذذذذذة سذذذذةا و ةةسذذذذذك و نذذذذا  ارةذذذذذة،      
  9.اانةياد لةةس  مةسةلةى تيابةد(1 )سى

 

حیافلووطیكوڕییهنهبوموخهئه:مچواره

ةوارة  سةرةاوةى سةرةكى لةسةر تيابة  لة ميةوووةكذةى يينذامى تةبةريذئا         
/ ك71 ى كذذوِرى يذذةاياى ناسذذ او بذذة يذذةبى موخةنذذةة كذذة لذذة  ذذية  سذذالاى   نلذذوو

ةةنئية نووسيبى لةسةر ِرووااوةكانى ناو اةولاذةتى ييسذالمى   . م اووة.  786
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يذةبو موخةنذةة   : يةة انايذاد اةلاذ  : هةية، يةمحةاى  كوِرى اار ى خة  ار اةلايةذك 
لة خةلا انى اى  يات يشى هةية لةةس  عية اق و هةوانية و تاوااتى، مةااييبي  
ةارة اى خوراساد و هيبئ و تذار  و وا يذئى ةذارة اى ايئذا  و َيانبامةيذة و      

  9(.هةموو لة تاوااتى ةامئا هاوبةةة

لاةكة و  يذات   خذاوةنى هذةواأل و باسذى ِرةةذة    )يي   وتةي ة لة بارةيةوة اةلايةذك     
يذذذةبو موخةنذذذةة بذذذا ِرووااوةكذذذانى عيةذذذ اق  يذذذات ية      93(ىيذذذة(ميةذذذوووى)هذذذةواأل

نيةِ انذذذةوةى هةيذذذة بةتاي ذذذة  كووتذذذة، ةذذذون ة بب ذذذةى ةذذذيعةنةرى بذذذووة، بايذذذة    
ن نةيئاوة بة بابةتةكانى خةواريجء ةاِرةة ةيعيةكادء ةاِرةةكانى عية اق بة 

، ةون ة راى خةلا ى عية ا   لة راد نشاى،   ربةى لار نيةِ انةوةى كوويف ايةينة
خذذذذةلا ى ةذذذذا  لذذذذة ى  ةسذذذذةنئت  بذذذذووة، يذذذذةو هذذذذةوااارى عةلةويذذذذةكادء اَ بذذذذة    
يومةويذذةكاد بذذوو، بايذذة ةذذيعة يذذةبوو موخبذذةة بذذة كذذةورة ميةووونووسذذ  خايذذاد  

يذذةبوو موخبذذةة لذذة نذذةورة    :)اة انذذة تذذا يذذةوةى يذذةكية ياد لذذة بارةيذذةوة اةلايةذذك     
ةرةراى بذذة ياةذذ  ا ةذذيعة بذذوونى كةةذذى  انايذذانى     ميةووونووسذذة ةذذيعةكانة، سذذ 

بذذذةم  ةذذذك 96(.ئررري ثيررررسذذذونبةش ةذذذاياد لذذذ ة وةرن تذذذووة وةك تةبذذذةردء يذذذي   
 .وةرن تبى سونبة لية  واتاى  شك بةسابياد  ية  نية

يذذي  نذذذةايا ليسذذذاية ى كاية ذذةكانى ايةذذذينة كذذذة نزي ذذةى  ذذذةجنا كايةذذذ  بذذذود،         
كت ب )و(كت ب الشوىى و مقتل  ثم ن)وة لةوانةى  ةيوةس  بة مةسةلةى تيابة

كت ب مقتل محمرط برن أبري بكرر و ا ورتر و محمرط برن        )و(كت ب صفين)و(الجمل
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بةم  يةبوو موخبةة لذ ة  97(.م ال عم )و(أهل البه واد و اخلوارج)و (أبي حذيفل
مانانة نيةء لةبةر ةيعةنةرى تونئى ىاانى لة مةسةلةى تيابةاا ايارة،  ةهةب  

لذذة ةذذويةبية ى 98(هذذةوانية نيةِ ةوةيذذةكى هذذيضء بذذ ة مانانةيذذة:)وة اةلايةذذكلذذةو بارةيذذة
يذذةو هاوةذذيةوةى  .لذذة اةسذذاةيةكى ناايذذاراد نيةِ انذذةوةى هيةبذذاوة  :)اي ذذةاا اةلايةذذك 

 99(.ة( وانل ابن الحكم)ء( الرلة)سةيةى كوِرد عومةرد تةمينى نووسةرى 

رچاوهمسهلهشێكهبهمهئه

مرر م موا ررف الصررح بل فرري الفت ررل مررن ىوايرر   ا    يحقيرر : محمررط أمحررزون. ل.أ 

 الطبر  و المحطثين

لةبةر اريةوخوا ى  ةراويةزةكاد هةولانانئاوة لةنةنية يةو ذةِرد  اراسذابى   : تية يبى
سذذذذذذثاراةى  انسذذذذذذايئا  وخذذذذذذك ك انذذذذذذةوة بذذذذذذا هةنذذذذذذئىة لذذذذذذة  ذذذذذذةراويةزةكاد        

 وةرنيةِ .بةكاربهيةبني

 لةطةلَ داواى نزاى خيَردا

 وةرطيَرِ

                                                           
 . 15-152الفهرست، ص: يمابن ال ط - 53
 .315ص الميزان، ج: الذهبي - 54
 .52 ص3سير أ الم ال بال ، ج - 55


