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َِ َقاَه َسَُْْظُس  ٍِ ًِ ُمَْت  َأَصَدْقَت َأ

َِ ٌِ ُثٌَّ َتَىهَّ ﴾27﴿اْىَناِذِتٍ اْذَهة تِِّنَتاِتً َهَرا َفَأْىِقِه ِإَىٍِِه

َُ ٍَاَذا ٌَِسِجُعى ٌِ َفاُّظِس  َََيُأ ِإًِّّ ﴾ 28﴿ َعُْْه َقاَىْت ٌَا َأٌَُّها اى

ٌْ ًَ ِإَىًَّ ِمَتاْب َمِسٌ َُ َوِإَُّّه ﴾ ِإ29﴿ ُأْىِق ََا ٌِ َُّّه ٍِِ ُسَيٍِ ِتِس

ٌِ ِِ اىسَِّحٍ َِ﴾ 30﴿ اىيَِّه اىسَِّحََ ٍَِ ٍُِسِي  َأىَّا َتِعُيىا َعَيًَّ َوْأُتىًِّ 

ٍِِسي ٍَا ُمُْت ﴾ 31﴿ َََيُأ َأْفُتىًِّ ِفً َأ َقاَىْت ٌَا َأٌَُّها اى

ٍِـََقاِطع ُِـًة َأ ُِ ُأِوُىىا ُقىٍَّة ﴾ 32﴿  ّسا َحتَّى َتْشَهُدو َقاُىىا َِّح

ٍُِس ِإَىٍِِل َفاَّوُأوُىىا َتْأٍس  َِـَشِدٌٍد َواْىَأ ٍُِسٌ ٍَاَذا َتْأ ﴾ 33﴿ ُظِسي 

َُُيىَك ِإَذا َدَخُيىا َقِسًٌَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُيىا َأِعزََّة ق اَىْت ِإَُّ اْى

َُ  ﴾34﴿  َأِهِيَها َأِذىًَّة َوَمَرِىَل ٌَْفَعُيى

 سىزة اىَْو



 كإًداء شكر
 ْتمدى ُب ًذا البحث ...ك  بادئ ذم بدء أشرع بسم ا

فالبػد مػػ   1"مىػ  ٓب   كػكر الوػاس ٓب  كػكر ا  " قػد كرد ُب اٟتػد ث الوبػام الحػح  : ك ٔتػا أهػي
ع ػػر رأذػػيفم : ك  عػػًتاؼ بػػالعن  عػػ  شيػػكر لػػ  مػػ  ًع يفػػم ا ذػػببنا ُب إ٘تػػاـ ًػػذى الرذػػال   اال

 . د.غازم الكٌمرميفي ُب خطاات ًذا ا١تاضاع : األذتاذ ا١تكرؼ الذم تابع عم    تًا 
إٔب ًاهب أعضاء ٞتو  ا١تواقك  ا١تاقرة الذ   ٕتكماا عواء قراءهتا كإبداء ا١تالحظات 

 ع  يفا.
 : إٔب كالدٌم ال ذ   رب اين صغَتا ال أهسر أف أًدم آ ات الككر كاالمتوافك  ،ًذا

رة ب  ذعدة   أ٤تمد ب  ميف  ك   الً 
العرفاف إٔب أفراد أذرٌب الحغَتة الذ   قب اا أف  تم ًذا ك  التقد رلما أبدم را ات 

 اإل٧تاز ع ر حساب بعض حقاقيفم :
يت     كائ كإبٍت   متوافاك   أهفاؿك   بتيفاؿابواٌب  ك  فرطاس  ذع دةزًك

 .متواف رٛتيفا ااكأخص بالذلر ركح صغرل بواٌب 
 إبراً م ب  ميف   
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 الدراسات السابقة فيوو  إشكالية الموضوع

 
قػد كلػدت مػ  رحػم أحػداث الفتوػ   412ً-14ا١تع ـا بداً  ُب تارٮتوا اإلذالمي أٌف ا٠تالف  األما   م  
، قد اذتقاـ األمر ١تؤذسيفا معاك   ب  أيب ذف اف بكك  شبي تاـ ط  ػ  عيفػدى الػذم قػارب العكػر   ذػو ك  الكربل  

ات الس اذػػػ   توػػػدلع مػػػ  ضػػػطراباالد ًعػػػ  ًٍع يفػػػا ُب ذر تػػػي مػػػ  بعػػػدى قػػػك  إال أف ٤تاكلتػػػي تار ػػػث ا٠تالفػػػ  البوػػػي    ػػػد
فكاهػ  الفااًػع الػيت تسػبب  ، ًد د بع د كفاتي   إذ ٓب  يفوأ    د بالسواات الق     اليت أمضاًا ع ػر رأس السػ ط 

لػذا اذػتقاؿ معاك ػ  ك  ،(السػف اه    ) عػدـ اذػتمرارى ُب أذػرتيك  بػ ، اليت تكفي لعدـ اذتقرار اٟتكم لػيك  ف يفا ذ اذتي
ظيفػػر مػػ  رحػػم ًػػذى الفتوػػػ  ك  ،ات إضػػػطراما ُب لػػ  األقػػال مضػػطراباالبعػػد توحػػ بي بق  ػػ  ل ػػ داد أكار (ف ػػداٟت) الثػػاين

ابوػػي عبػػد ا١ت ػػد   ل ػػد ر لال٫تػػا صػػراعاتي مػػع ا١تعارضػػ  ك  اٞتد ػػدة فػػرع آخػػر مػػ  أذػػرة بػػٍت أم ػػ  ًػػا مػػركاف بػػ  اٟتكػػم
ٖتالفيفػػػا ف مػػػا ب ويفػػػا إٔب أف اذػػػتتب األمػػػر عػػػدـ ك  ك  سػػػتغ  عثراهتػػػا( خػػػاارج ...، شػػػ ع ، زبَت ػػػُت) ٔتخت ػػػش مكػػػارّٔا
لػذر تيفما مػ  بعػد حكمػا كرام ػا مسػتبدا ٓب تػتمك  ا١تعارضػ  مػ  معػاكدة ك  -الااحػد ت ػا ارخػر  -لحاّب لػ  مويفمػا 

 الويفاض ضدى بوناح إال ع ر  د العباذ ُت بعد ألثر م  هحش قرف .
بػ   -ع ػر السػااء  -ا١تعاصر   ك  األقدمُت ات ُب لػتابػاتضطراباالك بػما أهٍت قد ذيبق  إٔب تػح    ًذى 

اإلًػػًتار   ك  ال مطمػػع لقائػػ  أف  ضػػ ش ف يفػػا قػػاالن إال مػػ  بػػاب التكػػرارك   كػػاد الباحػػث ٬تػػـ  بأنػػا قػػد هضػػن  ْتثػػا
ذلػد بػأف أهظػر ُب أقػدـ ا١تحػادر الػيت أٖتفتوػا ٔتادهتػا ك  لذا ًارتأ   أف أغَت زاك   الرصػد الػيت أتوػاكؿ ّٔػا ت ػد اٟتقبػ   

 ا١تحػػادر الثاها ػػ  الػػيت تفرعػػ  إل يفػػا ت ػػد ا١تحػػادر رغػػم لثرهتػػاك  هتااعتمػػدـ فأْتػػث عػػ  القوػػاات اإلذػػواد   الػػيت ا٠تػػا
تكػػابد ركاهتػا ... مسػػتع وا ُب ذلػد ل ػػي ٔتػػويفج أًػ  اٟتػػد ث الػذم خححػػي أصػحابي لتوق ػػ  األحاد ػػث ك  تػداخ يفاك 

 تحف   التعال م الد و   ُب حضارتوا اإلذالم   .ك  الوبا  
ق قػػػ  أف اذػػػتخداـ ًػػػذا ا١تػػػويفج الًتامػػػي ُب ٣تػػػاؿ تػػػار ه اإلذػػػالـ قػػػد تسػػػارع  كتَتتػػػي ُب مط ػػػع القػػػرف ك اٟت
لثػػرت ُب السػػواات األخػػَتة الرذػػائ  الع م ػػ  ُب ك  ،أم مػػع نا ػػ  القػػرف العكػػر   ا١تػػ الدم( 47ًؽ) ا٢تنػػرم اٟتػػإب

مرك ٌػػات فػػػتو  مقتػػ  عثمػػاف (اٟتػػد ثي لػػػاًتمػػ  بالتح  ػػ  ك  ًامعػػات ا١تكػػرؽ العػػريب الػػيت تواكلػػ  اٞتاهػػب اإلذػػوادم
... أك تتوػػػاكؿ ) مرك ٌػػػات عيفػػػد معاك ػػػ  ...( ك)كقػػػػع  اٞتمػػػ  عوػػػد ذػػػ ش ...ك  كػػػيفاد عثمػػػافاذتمرك ٌػػػات ( ك)...
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مرك ٌػات ذػ ش بػ  عمػر ) ك( مرك ٌػات أيب ٥توػش ...) بالدراذ  اٟتد ث   أ ضا أذاه د أحد اإلخبػار ُت القػدامر مثػ 
...) ...1 

ػػا بك  أخػػرل رلػػ ت ع ػػر بعػػض اطػػات ا٠تطػػَتة لتوقػػ   ركا اهتػػا ك ًوػػاؾ دراذػػات  الػػٌركاة اذػػتقراءتوق ػػ  أخباًر
ٌّ ُب لتابػي( مااقػش الحػحاب  ُب الفتوػ ...)  ة م  الوقد اٟتد ثي ٢تم لما فع  د.أ٥ت كف ُب لتابيذتفاداالك   ك د.العػ
( الفتوػػ  الكػػربل ...ك  ا١تؤرخػػاف العػػرب)  ك د.عػػدهاف م حػػم ُب لتابػػي( األحػػداث الػػيت ذػػبقتيفا ...ك  الدكلػػ  األما ػػ )

أذاه د ا١تحادر مع قُت ع ر متػاف األخبػار مقػارهُت ك  ركاة األحداث -بوسب متفاكت   -ًؤالء قد اذتقرؤكا ك  2... 
ماارد البالذرم ع  األذرة األما   ُب أهسػاب  ( لك  تطب ق مويفج ادمُت بدا كاضحا ُب رذال  د.ا١تكيفداين، ب ويفا

 األشراؼ
3
أمَّػا أف  رلػ  أحػدًم ع ػر أكٔب ، ًػا مػا  ؤخػذ ع  ػي(الػبالذرم) إال أف اقتحارى ع ر دراذ  محدر كاحػد)

ُب لػػ  ا١تحػػادر ذات األذػػاه د   فيفػػذا مػػا ٓب أصػػادفي إال عوػػد ك  ات الػػيت تفنػػرت ُب عيفػػاد ا٠تالفػػ  األما ػػ ضػػطراباال
ٓب  سػػػتقرئ لػػػ   -ٌب اٞتٌمػػػ  موػػػي اذػػػتفاد رغػػػم -لكوػػػي  4(مااقػػػش ا١تعارضػػػ  ُب عيفػػػد    ػػػد ..) د.الكػػػ باين ُب لتابػػػي

ػػػا إٔب اذػػػتخداـ ك  الػػػٌركاة إال ُب بعػػػض األحػػداث الػػػيت دعػػػاى التوػػاقض الااضػػػ ك  األذػػاه د التعػػػارض الفاضػػ  ُب أخباًر
اٟتحػار األكؿ ، اٟتػرَّة، لػربالء( ات األكٔب مويفػا فقػ ضػطراباال -بدراذػتي القٌ مػ  ًػذى-ٓب  تنػاكز ك  ،مواًج ادمُت

 مساح  زمو   ال تتعدل السواات األربع اليت ًي مدة حكم    د ب  معاك   .أم )١تك  ...
 

 منهجية البحث 
ات االهتقػػػادالتعػػػرؼ ع ػػػر ك  ،ًكػػػذا تكػػػنع  ع ػػػر أف أدرس ت ػػػد الفػػػًتة العحػػػ ب  ب ححػػػاء لػػػ  أذػػػاه دًا

يف  لك  ركاهتا اك  ،اٟتد ث   ا١تًا السػواات التسػع الػيت ٍب أف أكاص  ًذا العم  مػع لػ  أحػداث ، ت خ ص ل  أخباًر
 .  41ًت تيفا   أم إٔب أف اذتقر األمر لعبد ا١ت د ب  مركاف ذو  

ًذا   كٕتدر اإلشارة إٔب أهٍت لو  قد قم  ٔتث  ًذا العم  ُب ٣تاؿ أخبار الفتو  الكربل لماضاع 
ع ر تطب ق مويفج  فتمرذ  هاعا ما( ركاهتا ُب تار ه الطربمك  ركا ات الفتو  الكربل) ألطركح  ا١تاًستَت بعوااف

                                                 
اإلذكودر       2111: مػرك ات خالف  معاك   ُب تار ه الطربم   دراذ  هقد   مقاره ، دار اإلٯتاف )خالد ب  ٤تمد(أهظر : د.الغ ث- 1

عفاف، :فتو  مقت  عثماف ب  )كقع  اٞتم . د.الغباف (٤تمد ب  عبد ا  كرذالتي األخرل حاؿ اإلخبارم ذ ش ب  عمر كلتابي
 4ط 4116. د.إبراً م ال حِت : ا٠تالف  الراشدة كالدكل  األما   م  فت  البارم، دار ا٢تنرة 4111الر اض  4مكتب  العب كاف ط

الر اض   كرذالتي حاؿ مرك ات أيب ٥توش ...

ٌّ دالر اض.  4ط 4111د.أ٥ت كف)٤تمد( : ٖتق ق مااقػش الححاب  م  الفتو    دار ط ب  كدار الكامر،  - 2 الدكل  ) اذش( :  .الع
. د.عدهاف م حم : ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل، دار الط  ع  4167كاألحداث اليت ذبقتيفا، موكارات ًامع  دمكق  األما  
 ... 2114بَتكت  2ط

 مك  ا١تكرم . 4، ط4114ًع  األذرة األما  ، مكتب  الطالب اٞتامعي  : ماارد البالذرم)٤تمد ًاذم(د.ا١تكيفداين - 3

 د.الك باين )٤تمد ب  عبد ا٢تادم( : مااقش ا١تعارض  ُب خالف     د، دار الب ارؽ كا١تكتب  ا١تك   )دكف تار ه( . - 4
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ك١تا ١تس  ُب هفسي القدرة ع ر ذلد قررت أف أكاص  البحث  -كلك  ٔتا  تالءـ مع ا١ترك ات التارٮت  -ادمُت 
كلاف ذببيفا تار ثي ا٠تالف  ، معاك  عيفد أك باألحرل ت د األحداث اليت اهدلع  بعد ، لغرب   أخبار الفنت األخرل

 . 41ً - 61لتوتيفي ٔتقت  عبد ا ب  ال بَت أم بُت عامي ، البوي    د
ع  اذًت كإذا لاه  خطارة ًذى األحداث اٞتس م  قد اهتبي إل يفا قدامر ا١تؤرخُت فرككا تفاص  يفا لما 

مث ما أنا اذتدع  التفات ا١تؤلفُت إل يفا فأذالاا ف يفا  ، ا ٔتخت ش األذال ب كالاذائ ًأهظار ا١تستكرقُت فح  ا 
  ُب ٣تاؿ ًذى األحداث بغ   التكاؼ اٞتد د بم  اٟترب كمداد لالبحر ٦تا  احي باذتحال  البحث كالتوق  لثَتا

 -أك رٔتا تغاف اا عوي  -لك  األمر الذم غف  عوي اٞتم ع ، ال يفم إال م  باب االختحار أك إعادة الًتت ب
لوظر ُب أخبار الركا ات لتق  م أذاه د لحعابتي عود البعض كلعدـ اإلٯتاف بي عود البعض ارخر  ًا إعادة ا

ا ك أٌب ، كذلد ب خضاع ذالذ يفا ١تحط   ع م اٟتد ث الوبام كإدخاؿ ركاهتا ُب مكرح  اٞترح كالتعد  ، محادًر
 بعد ذلد دكر ا١تقاره  التارٮت   بتس    أضااء ٖت    األخبار ع ر ب و  م  األمر.

إعػػادة ك  لكافػػ  ا١تحػػادر ا١تسػػودة ٟتحػػر أذػػاه دًا ذػػتقراءااللػػذلد لػػاف ا١تػػويفج ا١تتبػػع ُب ًػػذى الدراذػػ  ًػػا ك  
ٍب ، مالحظػػ  موتيفػػر لػػ  إذػػواد إٔب شػػيفاد الع ػػافك  ، مػػا  تفػػرع موػػي مػػ  أذػػاه دك  ترت ػػب ا١تتػػداخ  مويفػػا بػػدمج ا١تكػػرر

ك لػػػػا عوػػػػد -ترٚتػػػ  ركاة لػػػػ  إذػػػػواد مويفػػػػا ترٚتػػػػ  حد ث ػػػػ  مػػػػع مالحظػػػػ  الثغػػػرات ا١تػػػػؤمرة ع ػػػػر قبػػػػاؿ اػػػػدمُت ل خػػػػرب 
التعػد   ك  ًكػذا  كػاف مػويفج اٞتػرحك  ،تبا بيفػاك  أخَتا  عاد ت خ ص متاف األخبػار الػيت ًاءهػا ّٔػا السوػػدك  -تساً يفم

 ًا أذاس إعادة الًتت ب لألذاه د.ك  الت خ ص ل متافك  ذتقراءًا ا١تحاحب ٢تذا اال
 تار ه صدر اإلذالـ ؟ ة موي ُب ٣تاؿ ذتفاد  بي أك االذتعاهاالك  أما ١تاذا ال ناء إٔب مويفج ع ماء اٟتد ث

 -  ٓتاص  ُب التعال م اليت ًاء ّٔػا خػاًب األهب ػاءك  -ًم  بحثاف ع  اٟتق ك  فىاٞتااب أٌف ع ماء اإلذالـ
 ،الحػػدؽ ا١تطػػابق ل ااقػػعك  اعتػػربكا الػػد   الػػذم اعتوقػػاى ًػػا اٟتػػق الػػذم اعتقػػدكىك  ،قػػد ٕتػػردكا لػػذلد ْتسػػب اإلمكػػاف

الىػ و فػىتيٍحػًبحياا  ىا ﴿   م  ٙت  طبقاا قاؿ رّٔم ك  اءليٍم فىاًذػقه بًوىبىػأو فػىتىبػى ػَّويػاا أىف تيًحػ بياا قػىٍامػان ًّتىيفى ًى أى ػُّيفىا الًَّذ  ى آمىوياا ًإف 
لػذا ك  5: " مػ  لػذب ع ػيَّ متعمػدا ف  تبػاأ مقعػدى مػ  الوػار" ﴾*   لمػا طبقػاا قػاؿ هبػ يفم  عى ىر مىا فػىعىٍ تيٍم هىاًدًمُتى 

  ػػرددكف ُب لسػػاف اٟتػػاؿ، عحػػر الحػػحاب ك  إلذػػواد ُب لػػ  مػػا  تع ػػق بالعيفػػد الوبػػامحرصػػاا أشػػد اٟتػػرص ع ػػر ذلػػر ا
ًكػػذا بػػدأت عم  ػػ  دق قػػ  مػػ  ك  ... 6لػػاال اإلذػػواد لقػػاؿ مػػ  شػػاء مػػا شػػاء "ك  ا١تقػػاؿ عبػػارة " اإلذػػواد مػػ  الػػد    ك 

تك  ػػ  ك  ،ز ػػش ف ػػيإًػػراء ا١تقارهػػ  بػػُت ٥تت ػػش الركا ػػات ل خ ػػاص إٔب اٟتػػق الػػذم ال ك  هقػػد الػػركاةك  فحػػص األذػػاه د
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 د

ذػػاؿ ُب تطب ػػق مػػويفنيفم ُب ٣تػػاؿ األحػػداث ذًت لكػػ  ًػػ  باإلمكػػاف االك  ،ًيفػػاد اػػدمُت بالونػػاح ُب ٣تػػاؿ السػػو 
 الثاين ا٢تنر ُت ؟ك  التارٮت   ا١تتع ق  بالقرهُت األكؿ

 إهوا هطرح ًذا السؤاؿ لعدة أذباب :
اد األذاه د اليت تقدـ ا١تتاف. أف أحداث تار ه صدر اإلذالـ تكبي األحاد ث الوبا   م  ح ث -  ًك
م  -أٌف الػػػركاة الػػػذ   اشػػػتم   ًػػػذى األذػػػاه د ع ػػػر أٝتػػػائيفم هكػػػاد ه تقػػػي ّٔػػػم  - ُب أذػػػاه د   -أك بػػػألثًر

 األحاد ث الوبا   ٦تا ٯتك  الواقد م  معرف  الركاة ا١تتعاقبُت الذ   هق اا ا٠ترب أك الركا   خ فا ع  ذ ش.
اؿ ُب ع م اٟتد ث.أهوا ٧تد لكثَت م  الركاة  -  ذلرا لدل هقاد الًر
لمػػا أهوػػا ٧تػػد قااعػػد ًػػاً ة لتطب قيفػػا ع ػػر ًػػذى الثػػركة التارٮت ػػ  ا١تكػػأّ  ل ثػػركة الػػيت طبػػق ع  يفػػا اػػدماف -
 قااعدًم.

 أىمية الموضوع وأسباب اختيار البحث فيو
ت أذاذا ع ر اعتمد قد إف م  هاف   القاؿ أف هعترب عم    التار ه لحدر اإلذالـ ُب ا١تدكهات األكٔب

شأنا ُب ذلد شأف األحاد ث الوبا   اليت لاه  تتداكؿ بكك  مااز ب  كمتداخ  ، ا١تادة اإلخبار   الكفيف  
لذا رأ وا األذاه د محرحا ّٔا ُب آّالُت ٦تا تط ب إًراء الفحاصات ع  يفا بالتحق ق ، أح اها مع الكتاب  التارٮت  

ي ا٢تمم ، قاا٢تم م  أً  اإلبقاء ع ر حق ق  د   اإلذالـ هاصع ُب أحااؿ الركاة كالتدق ق ُب أ فال عنب أف تتًا
فتاكل تالم ذًم م  التابعُت...( كال  واؿ اٞتاهب ، آراء الححاب ، إٔب اٞتاهب الد ٍت أ امئذ )أحاد ث هبا  

كاد ٗترج ع  هطاؽ رغم لاف بضاع  هاق ي ت د األخبار ال ت، إال ما لاف عرضا، التارٮتي م  ت د ا٢تمم هح ب
، ٔتا ف يفا م  ركاة، كع  هطاؽ هفس األذاه د اليت أخضعيفا ادماف ل وقد، القضا ا ا١تتع ق  بالححاب  كالتابعُت

، ك٘ترح ف يفا ٝتـا ا١تستكرقُت، ف ٔب مىت تًتؾ ًذى ا١تادة الغ  رة ٫تال ترتع ف يفا أفالـ الباحثُت باالهتقاء العكاائي
  بال هقد أص  ؟ مع أف آل ات ًذا الوقد ًاً ة لد وا موذ هكأة الع ـا اإلذالم   كتسرح ف يفا عقاؿ اٟتائر 
 ا١ترتبط  بالقرآف كالسو ...

 لذا ف ف أًم ما حدا يب إٔب اخت ار ًذا ا١تاضاع ا٢تاـ   ما   ي:ك  
لثرة الكبيفات حاؿ التار ه اإلذالمي عام  كتار ه صدر اإلذالـ خاص   كباألخص مويفا ت د   -

ا.ضطراباال  ات األكٔب اليت قٌدر لبعض الححاب  أف  كيفدًك
 لثرة الطعاف حاؿ محداق   القواات اليت هستقي مويفا التار ه.  -
آّيفادات الع م   اليت توحب ع ر تراموا التارٮتي الذم بُت أ د وا ال ـا لتحق قي ٔتويفن    كذأذاًم ُب -
اد خرب معارض لي  -مثال–  تار ه الطربم ٧تد ألثر الباحثُت  ستدلاف با٠ترب م ألهوا، كاضح  ُب كال  أّٔاف بًا

 ا١تحدر ذاتي.
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أك أهسػػػاب الػػػبالذرم أك العقػػػد الفر ػػػد البػػػ  عبػػػد واد إٔب تػػػار ه الطػػػربم ذػػػتلثػػػرة مغالطػػػات األعػػػداء باال  - 
 ًذى أقدـ محادرلم كأكمقيفا عودلم؟  كلأنم  قالاف لوا: أل س،   إل يفاموا با١تاضاعربي... كذلد 
إذ أف التػػار ه اإلذػػالمي ٓب   بػػث ، ًػػي إذف أ٫ت ػػ  البحػػث ُب ًػذا ا١تاضػػاع كالػػدافع الرئ سػػي الخت ػارىت ػد 

أك  -ل مػا ًػاءت أذػرة لعوػ  أختيفػا–طا ال بعد ب كغ فنرى حىت أضح  ص اغتي تتم ٖت  إشراؼ أذر حالمػ  
ويفػػػا كتكرذػػ  خالفاهتػػػا كع ػػر ضػػػاء ذلػػد لاهػػ  طاائػػػش ا١تسػػ مُت تػػػ داد تباعػػدا ف مػػا ب ، أذػػر متعاصػػرة متحػػػارع 

ا١تحػػػطوع  ُب العق ػػػدة كالفقػػػي بوػػػاء ع ػػػر تق ػػػ م لػػػ  طائفػػػ  لألحػػػداث الػػػيت ذػػػبق  تأذػػػ س الدكلػػػ  األما ػػػ  )الفتوػػػ  
الكػػربل( كاألحػػداث الػػيت أعقبػػ  تأذػػ س اٟتكػػم الػػارامي )الفػػنت األخػػرل بعػػد معاك ػػ ( ذلػػد أف مثػػ  ًػػذا الوػػاع مػػ  

ػػا دمػػاء ع  ػػ ةاٟتكػػم الق حػػرم كلػػد ُب األمػػ  اإلذػػالم   كال ، دة ق حػػر   ذػػال  دكهػػي ذػػ اؿ مػػ  الػػدماء الغ  ػػرة كألثًر
بػ  ، كل   تسٌت لألم  التئاـ ًراحيفا ٔتنرد تواذ يفا لت د ا١ترح ػ ، كال ت اؿ الطاائش ت عق ت د اٞتراح إٔب  اموا ًذا

ق ػ  التػار ه اإلذػالمي البد ٢تا م  توق   أخبار الاقػائع قبػ  أم ٖت  ػ  ٢تا.فػ ذا ٖتقػق ًػذا فسػألاف قػد ذػا٫ت  ُب تو
كإعطػاء الاقػائع حنميفػا اٟتق قػي دكف ، ٦تا ع ق بػي مػ  أًػااء الػركاة كدذػائس الغػااة كتب ػُت مػا حػدث ٦تػا ٓب ٭تػدث

 هتا   أك هتا   كدكف تضخ م أك تق ًن ...
 

 أىداؼ البحث
 

 إف األًداؼ ا١تتاخاة م  كراء ًذا البحث ٯتك  أف تتن ر ُب القضا ا التال   : 
قدٯتػ  ٦تث ػ  ُب ا١تويفن ػ  الع م ػ  ة مػ  مػركة ترام ػ  ذػتفادالبحث ًا ٤تاكل  ١تالحظ  مدل إمكاه ػ  االًذا  -

لتساًم ُب غرب   رلاـ األخبار ا١تكدذ  ُب بطاف الكتػب التارٮت ػ  ذات ا١تحػادر ، اليت أهتنيفا ع ماء اٟتد ث الوبام
 ما تالى م  عقاد ق     أك لثَتة قبػ  إهتكػار عم  ػ  التػدك  ك  األذاه د الكفيف   ا١تتع ق  بالقرف األكؿ ا٢تنرمك  األكل  

 التأل ش ...ك  التحو ش أم قب  لثرة الكتاب ك 
ات الس اذػ   األكٔب بعػد ق ػاـ الدكلػ  ضطراباالٍب إف الع و  ا١توتقاة إلًراء ًذى ااكل  ُب دراذتوا ًذى ]  -
ا موعطفػػا تارٮت ػػا بػػارزا  41-61األما ػػ   إذ حاكلػػ  ف ػػي السػػ ط  ألكؿ مػػرة تثب ػػ   -  كحساذػػابػػ-ًػػػت تعتػػرب بػػدكًر

لمػػا حاكلػػ  الوخػػب ا١تعارضػػ  إهقػػاذ األمػػ  اإلذػػالم   ٦تػػا  ػػراد ٢تػػا ،  الوظػػاـ الػػارامي لتػػداكؿ اٟتكػػم ُب مؤذسػػ  ا٠تالفػػ 
قػػػد ذػػػارت ك  ...)ذػػػااء عوػػػد تع ػػػُت اٟتػػػالم أك عوػػػد ٦تارذػػػ  ًػػػذا األخػػػَت ل حكػػػم( مػػػ  محػػػادرة حقيفػػػا ُب الكػػػارل

لكػػ  أذػػرة أما ػػ  ، األمحػػار بػػالوحا الػػذم أنػػر األذػػرة السػػف اه   لتبػػاء بػػازر ٤تاكلػػ  تار ػػث اٟتكػػم ات ُبضػػطراباال
ات   ْت ػث ٘تكوػ  ًػذى األذػرة ضػطراباالت م  عثرات الوخب ا١تعارض  كذ  ت ػد اذتفاد -ًي ا١تركاه  -أخرل 

 م  تثب   الوظاـ الارامي لحاٟتيفا ُب أع ر مؤذس  ا٠تالف  .
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إمكاه ػػ  تطب ػق ا١تػػويفج اٟتػد ثي ع ػػر ت ػد األخبػػار ف هوػا ذػػوكاف قػد تعرفوػػا ع ػر بعػػض  إذا عرفوػا مػدلك  -
 خطَت م  تارٮتوا اإلذالمي األكؿ .ك  مالم  ا١تويفج الذم  وبغي أف هتعام  بي مع ً ء ًاـ

 ذػػااء تك  ػػػ  ٤تاكلػػ  تطب ػػػق ا١تػػػويفج اٟتػػد ثي ع ػػػر ًػػذى الع وػػػ  بالونػػػاح أـ ال   فػػ ف ا٢تػػػدؼ ا١تضػػػمافك  -
ػػ  األكٔب-ا١تػػأماف مػػ  ااكلػػ  ًػػاالغػػرض ك  ترٚتػػ  ركاهتػػا ْتسػػب ك  ت خػػ ص ركا اهتػػاك  فػػرز األذػػاه د ا١تتداخ ػػ  -بالدًر

اهتم اٟتد ث   ... فيفذا القػدر لػاؼ لكػي أتكػنع ،  الكػ ق  ُب آف كاحػدك  أخػاض غمػار ًػذى الدراذػ  الكػائك ك  دًر
ركاهتػػا ... ك  لألذػػاه دك  متانػػاك  ألخبػػاربرؤ ػػ  كاضػػح  ل -ع ػػر األقػػ -ا٠تػػارج مويفػػا ذػػ كاف قػػد تػػ كد ك  !ل ػػش ال ؟

 فضال عما قد  حادفي م  ٧تاح ُب تًر   بعض ما تعارض مويفا بتطب ق ا١تويفج اٟتد ثي.
 

 خطة البحث ومصادره
 
ات األولػػػي فػػػ  ضػػػط اباال]لقػػػد لػػػاف ل امػػػا ع ػػػي أف أفتػػػت  مثػػػ  ًػػػذا البحػػػث بفحػػػ  أكؿ ٖتػػػ  عوػػػااف  

كذلػػد لػػي أكضػػ  ل قػػارئ بعػػض تفاصػػ   أحػػداث الفػػًتة ا١توتقػػاة كا١تتمث ػػ  ُب  مصػػادرىا المسػػندة و  الدولةاألمويػػة
ػػا الػػيت اشػػًتط  اإلذػػواداضػطراب) كذلػػد  ، ات نا ػػ  العيفػػد السػػف اين كبدا ػػ  العيفػػد ا١تػػركاين( إضػػاف  إٔب محػػادر أخباًر

األذػػاه د الػػيت أكردت لوػػا  -إف ٓب هقػػ  لػػ   -كالػػػمتضمو  ًػػ  ، ل ػػي لتسػػيف   الػػدخاؿ إٔب الفحػػاؿ الثالمػػ  ا١تاال ػػ 
 شارة أب ارل ات اٟتد ث   اليت ذتتبع ُب دراذتيفا.مع اإل  أخبار ت د الفًتة

كهظرا لكاف ا١تؤرخ الطربم قد حاز أغ ب ًذى األذػاه د مػ  ًيفػ  كٓب  وفػرد غػَتى بتفاصػ   ت ػد األحػداث 
]مصػػػادر أبػػػ  ًع ػػػ  عوااهػػي ك  الثػػاين   فأمػػػا أك٢تمػػا فيفػػػا الفحػػ ، إال الق  ػػ  ف هوػػا ًع وػػػا ألذػػاه دى فحػػػ ُت لػػام ُت

ى الطػػربم أال اعتمػػدإذ اشػػتم  ع ػػر أذػػاه د أًػػم محػػدر  ات األولػػي فػػ  الدولػػة األمويػػة ضػػط اباالمخنػػح لػػوؿ 
ا اإلخبػارم أبػا ٥توػش ٍب قسػموا مباحػث ، الػذم عرفوػا بػي ُب بدا ػ  الفحػ  كذػردها م خػص ركا اتػي غػَت ا١تسػودة  ًك

ػػا كمػػدل اال ًػػذا الفحػػ  ع ػػر ا١تحػػادر الفرع ػػ  ع  يفػػا كعػػدد الركا ػػات الػػيت ًاءتوػػا مويفػػا  عتمػػادْتسػػب لثػػرة تكراًر
 العابرة(. ، ااعتماداألق  ، )محادر أيب ٥توش ا١تعتمدة

ات األولػػي فػػ  ضػػط اباال]مصػػادر الطبػػ ي لػػوؿ عوااهػػي ك  أمػػا مػػاين ذ وػػد الفحػػ ُت فيفػػا الفحػػ  الثالػػث
أم ، مبتػدئا ٔتحػادر الطػربم العػابرة، محادر الطربم ع ػر لثرهتػا فتطرق  ف ي إٔب ركاة كركا ات بق   الدولة األموية 

ٍب ًع ػ  ا١تباحػث الثالمػ  الباق ػ  تفحػ  ُب ا١تحػادر األخػرل الػيت ًػي دكف أيب ، اليت اذتقر مويفػا أخبػارا ق   ػ  ًػدا
  عػ  ا١تػدائٍت كابػ  شػب، مث  الااقدم ُب ا١تبحث الثػاين، ع  يفا كلكويفا أ ضا ل س  بالعابرة عتماد٥توش ُب دًر  اال

كػاـ الك ػري غػَت الرئ سػ  ، كأيب عب دة ُب ا١تبحث الثالث ذلػد أف ًكػاما ًػا صػاحب أخبػار ، كمحادر اب  شػب  ًك
 كلذا ق وا ع  محادرى كمحادر اب  شب  ُب آخر ًذا الفح  أنا غَت رئ س  .، أيب ٥توش عود الطربم
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 ات األولي ف  الدولة األموية ضط اباالاألخ ى لوؿ  المسندة  ]المصادركُب الفح  الرابع كاألخػَت 
اذتعرضػ  ذػػائر ا١تحػادر الػػيت اشػتم   ع ػػر أخبػار مسػػودة أم أنػا أكردت تفاصػػ   ت ػد الفػػًتة بأذػاه دًا ا٠تاصػػ  

كأبػػا العػػرب ُب لتػػاب اػػ ( كأن ػػ  ًػػذا الفحػػ  ، كالػػبالذرم ُب أهسػػاب األشػػراؼ، )ابػػ  عبػػد ربػػي ُب العقػػد الفر ػػد
، كمقاتػ  الطػالب ُت لالصػفيفاين، كاألخبػار ا١تافق ػات ل ػ بَت بػ  بكػار، ار ه خ  ف  ب  خ ػاطٔتحادر مسودة أخرل )ت

 كفتاح اب  أعثم(.
 -ْتسػػب اإلمكػػاف  -ال ٥تػػ  بػػا١تعٌت ك  ك قػػد عمػػدت إٔب لػػ  ا١تتػػاف فاختحػػرهتا ل قػػارئ ًاختحػػارا غػػَت ٦تػػ 

حنم ًذا البحػث أضػعافا مضػاعف  دكف إ٪تا  ضاعش  -لثَت مويفا مطاؿ ك  -ذلد أٌف اذتعراض الركا ات بألفاظيفا 
لكوٍت أماـ إٟتاح ا١تكرؼ ع ر اذتعراض مضامُت ا١تتاف اخًتت ُب موا ا ل  مبحػث أك ُب خا٘تتػي ركا ػ  أك ك  طائ   
مٌ  هتػػػا عػػػ  ا١تختحػػػرات ك  ،فأكردهتػػػا لام ػػػ ، مػػػ  الوػػػاع ا١تتاذػػػ  الطػػػاؿ أك القحػػػَت -رٔتػػػا مػػػالث ركا ػػػات ك  -ركا تػػػُت 

 . بالتسطَت ٖت  ٚتي يفا
فػػػ هٍت رٌلػػػ ت ع ػػػر تػػػراًم أصػػػحاب ، كلػػػئ  عرٌفػػػ  بػػػركاة لػػػ  إذػػػواد بًتٚتػػػ  حد ث ػػػ  ٥تتحػػػرة هاعػػػا مػػػا، ًػػػذا

إال أف التعر ػش بأصػػحاب ا١تحػادر الػػيت ع  يفػا مػػدار البحػث ًػػا مػػا ، ا١تحػادر الفرع ػػ  ُب موا ػا الفحػػاؿ ارهفػ  الػػذلر
، ركا اهتػػا ُب الفحػػاؿ ا١تاال ػػ ك  ركاهتػػاك  ذػػاه دذػػونع ي ضػػم  الفحػػ  األكؿ   لوكػػاف بػػذلد قػػد ميٌفػػٍدها ل تاغػػ  ُب األ

 اليت تعترب ص ب ًذا البحث. 
ات ضػطرابكلاف ٦تػا تبػادر إٔب ذًػٍت أكؿ ًك ػ  قبػ  اهطالقػي ُب البحػث أف الدراذػات الػيت تطرقػ  ال، ًذا

لكتػب ا١تسػودة إال أف ما أقدم  ع  ي مػ  االلتػ اـ با، كلاف ذلد أمرا كاقعا كم ماذا، صدر اإلذالـ لثَتة ب  كلث ف 
كالًتل ػػ  ع ػػر الطػػربم الػػذم ٘ت ػػ  مويفن تػػي بكػػك  بػػارز إٔب مػػويفج اػػدمُت  ًعػػالين أصػػطدـ بق ػػ  ا١تحػػادر كا١تراًػػع 

ػػػاؿ عوػػػد أًػػػ  اٟتػػػد ث كأك٢تػػػا لتػػػاب )هتػػػذ ب التيفػػػذ ب( الػػػذم ٠تػػػص ف ػػػي اٟتػػػاف  ابػػػ  حنػػػر ، باذػػػتثواء لتػػػب الًر
م ُب لتػػب السػػو  ػػي أصػػاؿ أًػػ  السػػو  العسػػقالين أمػػر الػػركاة الػػااردة أٝتػػاًؤ ٍب أضػػاؼ إل ػػي لتػػاب )لسػػاف ، السػػت  ًك

م مػ  الػػركاة كآراء ع مػػاء اٞتػرح كالتعػػد   فػػ يفم كأمػا الػػراكم الػػذم ال ، ا١ت ػ اف( ل نمػػع ف ػي مػػا اذػػتطاع مػ  أٝتػػاء غػػًَت
، ا١تػػػػ م، البخػػػػارم، أًػػػػد اٝتػػػػي ف يفمػػػػا فأْتػػػػث عوػػػػي ُب لتػػػػاب )الثقػػػػات( البػػػػ  حبػػػػاف كغػػػػَتى مػػػػ  اػػػػدمُت )الػػػػرازم

الذًري...( ف ف ٓب أًد صرح  بذلد دكف أف أحكم ع  ػي بأهػي ٣تيفػاؿ  ألف األمػر متاقػش ع ػر ا١تحػادر الػيت بػُت 
كألف ل مػػػػ  )٣تيفػػػػاؿ( ًػػػػي مػػػػ  األحكػػػػاـ الػػػػيت أط قيفػػػػا اػػػػدماف ع ػػػػر بعػػػػض الػػػػركاة ك٢تػػػػا معواًػػػػا ،  ػػػػدم مػػػػ  ًيفػػػػ 

م لالكػ ع ذػتعاهالاالصطالحي ا٠تاص ّٔم. أما االلتفاء ٔتويفج هقد أً  السو  ل ػركاة دكف ا فيفػا أمػر ،   ٔتػويفج غػًَت
ًػػا مػػا حاكلػػ  تدارلػػي ْتسػػب مػػا أذػػعفتٍت بػػي لتػػب غػػَت أًػػ  ك  الحظػػي ا١تكػػرؼ مكػػكارا كحثػػٍت مػػرارا ع ػػر تفاد ػػي

كأع ػد ، ًكذا خض  ٞت  ْتػار ًػذا ا١تاضػاع مكتف ػا با١تحػادر الػيت بػُت  ػدم أٚتػع أذػاه دًاك  ،السو  ُب ًذا آّاؿ
م لػػركاة ذلػػد اإلذػػواد ْتسػػب مػػا رآى ع مػػاء هقػػد اٟتػػد ث، إذػػواد ع ػػر حػػدةترت ػػب كت خػػ ص أخبػػار لػػ   كال ، كأتػػًر

أطبق مويفنيفم الحاـر إال إذا تط ب األمر ذلد )لركا   حػد ث هبػام أك معارضػ  ٠تػرب آخػر أك تضػم  ٟتادمػ  غػَت 
د داع لذلد ػد محػادر أخػرل أف كأترؾ ١ت  ، مستساغ  بقر و  ما...( كأح اها ما أقارف بُت بعض الركا ات إذا ًك ًك
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 كمػ  مػا ُب ًػذا البحػث مػ  ًيفػد مبػذكؿ  إذ أف طب عػػ  ا١تكػك   ا١تطركحػ  كا١تتمث ػ  ُب غرب ػ  أذػاه د أخبػار صػػدر 
، ات الس اذػ  ( ال  وػاء ْت يفػا شػخص كاحػد كال ٭تػام ًااهبيفػا لتػاب كاحػد كلػا لػاف ضػػخماضػطراباالاإلذػالـ )ل

ذا أمر طب عي إذا ما هظرها إٔب ما حدث ُب م  كركع غرب   األحاد ث الوبا  . ًك
كتبقر اإلشارة ُب األخَت إٔب أهٍت أفردت ١تحادر الطػربم )لػأيب ٥توػش كغػَتى( فحػ ُت لػام ُت لتكػاف ٤تػار 
دراذػػيت ألف الػػذ   ًػػاءكا مػػ  بعػػد الطػػربم زلػػاى ُب ٣تػػاؿ ًػػذى األخبػػار ١تويفن تػػي الػػيت ارتضػػاًا ا١تؤرخػػاف كلػػاهاا عالػػ  

م حىت صرح بذلد أل، ع  ي ف يفا م ُب مطالع مؤلفاهتم لاب  األمَت كابػ  لثػَت كابػ  العػريب كابػ  خ ػدكف... كغػًَت ثًر
 كلذلد ا١تسعادم كاب  أيب اٟتد د... م  غَت أً  السو .، م  أً  السو 

مستضػ ئا بتًا يفػات أذػتاذم الػدلتار كبعد ل  ًذا كذاؾ  اذتعو  با كأقدم  ع ر مث  ًذا ا١تاضاع 
ف ػي مػٍت الكػكر اٞت  ػ  ع ػر ، اذػتال ع ػر ذػاقيك  إٔب أف رأل ًذا البحث الوار،   ا١تكركعغازم الكمرم مػوػذ بدا 

 ما أذدل م  هحائ  كما أبدل م  إرشادات كما أًدل م  مع امات قػٌ م  ...
 

ا م  ا١تأب ع  ًك  تسد د ا٠تطر كتق    األخطاء كغفراف ا٠تطا ا...  كختامنا.. أًر
 

ػا    كٌٕب التاف ق. -ذبحاهي-ًك
 
 




 

 ات األولى فً الدولة األموٌة ضطراباال

  و مصادرها المسندة

 

 ه(73-60ات األولى فً الدولة األموٌة )ضطراباال .1.2

 ات العهد األموي األولاضطراب. المصادر المسندة ألخبار 1.2

 

  



ا ا١تسودة      الفح  األكؿ  االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما  ك محادًر

2 

 
 
 

 
ات ضطرابتعترب أكؿي ٟتظ   يستػى ىمي ف يفا موحب ا٠تالف  بكك  كرامي ُب تار ه اإلذالـ كا١تس مُت بدا   ال

ب م  عاـ  ًػ كاهتيفاء ٔتوتحش  61ذ اذ   لثَتة كمتواع  اذتغرق  ذواات طا    ابتداء م  موتحش شيفر ًر
بعد عحر  –ًػ كلئ  أردها أف ٧ترب مويفج أً  اٟتد ث ع ر عٌ و  م  تار ه صدر اإلذالـ  41ٚتادل األكؿ 

ا م  أذاه د لركاةو طا١تا  –الوباة  ف   ٧تد أفض  م  ًذى ا١تساح  ال مو   ا١ت  ئ  باألخبار التارٮت   كا١تستقاة بدكًر
ع  أٝتاءًم كاردةن ُب لتب اٞترح كالتعد   .شارلاا بق    أك لثَت ُب ركا   اٟتد ث الوبام  ٦تا ٬ت  

كقب  ا٠تاض ُب غمار ًذى التنرب  م  خالؿ فحاؿ البحث ارت   ف هي البد م  التعر ش ُب ًذا الفح  
   ي: ٔتا

  ات الس اذ    ذااء ما تع ق مويفا بويفا   العيفد ضطراباالخالص  شام   ألحداث ًذى
مارة )ات بدا   العيفد ا١تركاين اضطراب...( أك  -كؿ ححار مك  األ -اٟترة  -لربالء )السف اين
 التااباف كا١تختار ...( –كقع  مرج راً   –اب  ال بَت 

      هتائنيفا...ك  هظرات إٚتال   لس اؽ ت د األحداث لفيفم أذبأّاك  ات ٖت 

  اتضطراباالاذتعراض عاـ ألقدـ ا١تحادر كألذاه دًا ا١تتع ق  بك  مرح   م  مراح  ت د. 



ا ا١تسودة      الفح  األكؿ  االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما  ك محادًر
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 ى(73-60ات األولي ف  الدولة األموية )ضط اباال. 2.2
 

ػػػا ا٠تالفػػػ -لقػػػد لػػػاف اهتقػػػاؿ هظػػػاـ اٟتكػػػم عوػػػد ا١تسػػػ مُت  أك بػػػاألحرل مػػػ  ، مػػػ  الكػػػارل إٔب الارامػػػ  -ًك
ػػا باق ػ  إٔب ال ػـا ُب ٚت ػػع ، الطر قػ  الراشػدة إٔب الطر قػ  الكسػػرك   خطػاة خطػَتة ُب التػػار ه اإلذػالمي كال تػ اؿ آماًر

اكلاف إعذار ا١تخالفُت عود تق  م أحػداث الثالمػُت ذػو  بعػد كلئ  لاف ا١تعتدلاف م  ل  طائف  ٭ت، ا١تس مُتطاائش 
إال ، كاليت قد تًتاًع ف يفا هربة االعتداؿ ق  ال أمػاـ لغػ  ا١تتعحػبُت، رغم اهتيفائيفا ٔتأذاة الفتو  الكربل كفاة الوري 

طائفػػػ  إٔب صػػػفاؼ متعحػػػري طػػػائفتيفم عوػػػدما  تع ػػػق األمػػػر بكػػػ  أهوػػػا ذػػػرعاف مػػػا هالحػػػ  اهضػػػماـ ا١تعتػػػدلُت ُب لػػػ  
ػػا العػاـ الػذم تسػ م ف ػػي معاك ػ  بػ  أيب ذػف اف ا٠تالفػػ   -ب ػي القػركف–السػواات ا٢تنر ػ   الػػيت ت ػ  عػاـ اٞتماعػ   ًك

 م  اٟتس  ب  ع ي ب  أيب طالب رضي ا عويفما.
ر ػػػػ  ُب  -أصػػػػال– هقػػػػالب ا١تفػػػاًا ُب ا١تااقػػػػش كاضػػػػ   ألهػػػػي راًػػػعكالسػػػبب ُب ًػػػػذا اال إٔب الطب عػػػػ  اٞتًا

كذلػػػػػد أف الطػػػػػابع العػػػػػاـ لفػػػػػًتة الراشػػػػػد   ًػػػػػا ٖتػػػػػرم العػػػػػدؿ كط ػػػػػب الوحػػػػػ  كالتعػػػػػاكف كالتكػػػػػاكر   ٦تارذػػػػػ  اٟتكػػػػػم
تفاؽ حاصػ  ع ػر إال أف اال، كالتااضع... رغم اختالؼ الطاائش ُب أحق   بعض األشخاص كتق  م بعض ا١تااقش

لك  هظاـ اٟتكم بعد عاـ اٞتماعػ  بػدأ  أخػذ موحػر آخػر ، اصفات الراشد  تافر اٟتد األدىن ٦تا ذبق ذلرى م  ما 
، كصادر حق األمػ  اإلذػالم   ُب تع ػُت حالميفػا، لقد أع   االذتبداد ع  هفسي ش ئا فك ئا  كطابعا مغا را لسابقي

العػاـ طاعػا أك  كقػد ًػر الػرأم ، ب  إف ا٠ت  ف  بعد ذلد صار  عترب اٟتكم م كا لػي كمتاعػا خالحػا ألذػرتي مػ  بعػدى
ا إٔب اعتواؽ ًذا التحار الغر ب ل حكم كإف اذػتثو   بعػض اػاكالت لالقػًتاب ، البع د عػ  مبػادئ اإلذػالـ، لًر

إال أف أص  االذتبداد بػاؽ تػ داد شػدتي ، م  الطابع الراشدم لعمر ب  عبد الع    أك مكاكرة بعض ا٠ت فاء ل ع ماء
التاارث ُب اٟتكم باؽ كإف اخت فػ  صػارتي مػع تعاقػب األذػر اٟتالمػ  لما أف أص  ،  ح وا كٗتش حدتي ح وا آخر

مػػ  إعطػػاء كال ػػ  العيفػػد لالبػػ  أك األخ إٔب إعطائيفػػا البػػ  العم...كلقػػد أمبػػ  التػػار ه أف أكؿ ٤تاكلػػ  لتثب ػػ  دعػػائم 
مػ  عو فػػ  ًػذا الوػاع مػ  اٟتكػم كتكر سػي ُب الااقػع كترذػ خي ُب أذًػاف الوػاس مػا لاهػ  لتمػر دكف أف تحػطدـ ٔتقاك 

ػا أكؿ –ففػي عيفػد    ػد بػ  معاك ػ  ، كقد ًأّيفا اٟتكم القائم بالقمع الكد د ٔتقامع م  حد ػد، م  األم  ل يفا ًك
كاهتيفػر حكػم األذػرة السػػف اه   ، كقعػ  مأذػاة لػربالء ُب العػراؽ كماقعػ  اٟتػرة باٟتنػاز -مػ  كرث ا٠تالفػ  عػ  أب ػي

ي أما   أ ضا–لتبدأ األذرة ا١تركاه     .8ر مارة الك ع  ُب العراؽ كاهتكار مارة ال بَت ُت م  اٟتنازبظيفا  -ًك

                                                 
، ًامع  –د. عبد الرٛت  أٛتد ذآب - 8 هظاـ العيفد ُب ضاء مبدأ الكارل ُب اإلذالـ، ٣ت   هدكة التار ه اإلذالمي، ل    دار الع ـا

. د.العمد )إحساف صدقي(: اٞتذكر التارٮت   ل دكل  األما   )حال ات ل    ارداب 447، 06ص:  42، عدد 4111القاًرة، 
. كأهظر : ٤تماد الس د : تار ه الدكل  األما  ، مؤذس  شباب اٞتامع  410-11كا  ، ص( ال44ًامع  الكا    اٟتال   

 4ط 4146. د.الر س )٤تمد ض اء الد  (: الوظر ات الس اذ   اإلذالم  ، دار الًتاث 71-17اإلذكودر  ، ص 2111
-264بَتكت ص 1ط 4146 . كأهظر :  د.صبحي الحاّب: الوظم اإلذالم  ، دار الع م ل مال ُت217-404القاًرة  ص

، 410-02بَتكت  ص  7ط 4107، القاٝتي )ظافر(: هظاـ اٟتكم ُب الكر ع  كالتار ه االذالمي، دار الوفائس 261
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 :اخ ٔٙا٠ح اٌعٙذ اٌسف١أٟاضطرات. 2.2.2
 

ق م  ع ر أهقاض العيفد الراشدم ككلدت م  أي قد ً  14إذا لاه  ا٠تالف  األما   اليت تأذس  ذو  
ات الس اذ   اليت أعقب  كفاة طرابضاالرحم الفتو  الكربل كاليت ًي اٟترب األً    األكٔب بُت ا١تس مُت  ف ف 

تعد ٔتثاب  حرب أً    ماه   أدت إٔب نا   حكم األذرة السف اه   لتح  ٤ت يفا األذرة ً 61مؤذسيفا معاك   ذو  
لاه  اٟترب األً    الثاه   ألثر تعق دا كأشد "ا١تركاه   ُب ظركؼ صعب  كمتكابك   قاؿ عويفا برهارد لا س: 

ب وما تكاه  عاام  ، ذت ا١ت اؿ ٨تا التفكد تعم  ع ر هطاؽ أكذع كبحارة أشدخطرا م  ذابقتيفا  إذ أخ
 .9ًد دة ً ب  معيفا مكال  كصعابات ًد دة ..."

  ات بالحجاز:ضط اباالبداية 
 ب وما لاف ابوي    د غائبا ع  العاصم  فأذرع ًػ61لاه  كفاة ا٠ت  ف  معاك   بدمكق ُب موتحش ذو  

كلاف أكؿ إًراء قاـ بي ًا إرذالي ٓترب الافاة ، 10بالعادة كص ر ع ر قرب أب ي ٍب رماى بأب ات كخطب ُب الواس ًذا
ا اب  عمي الال د ب  عتب  ب  أيب ذف اف كأرفق الرذال  بأخرل ذر   ًدا  أمرى ف يفا أف  بدأ ، إٔب كإب ا١تد و  ًك

 .11  اب  عمر كاب  ال بَتباٟتسُت ب  ع ي ل أخذ موي الب ع  بالرفق ك أخذًا م
ً  بادر حُت ب غي خرب كفاة ، كرٔتا ال ٖتدد الركا ات تاق   مبادرة كإب ا١تد و  ٕتاى رؤكس ا١تعارض 

أـ أف كصاؿ ، أـ أهي اهتظر الرذال  ل وفذ مضمانا، معاك   إٔب اذتدعاء اٟتسُت كاب  ال بَت ٔتكارة مركاف ب  اٟتكم
ا٠ترب؟...ف ذا أخذها ُب االعتبار لاف    د غائبا عود كفاة أب ي كأف دفوي ُب الوحش م  الرذال  لاف مع كصاؿ 

ب كمساف  األذباعُت االعت اد   بُت دمكق كا١تد و  ف ف لال ، كلاف الرذال  قد كص   أكؿ شعباف 12ًر
اقع حرص ا٠ت  ف  أم أف الاإب قد ع م باألمر كت، االحتمالُت ال ذ   تتضمويفما الركا ات ٦تك  كقاعيفما معا

 اٞتد د ع ر ب ع  الًر ُت فاذتكار مركاف كبادر إٔب اذتدعائيفما لتأت ي الرذال  بذلد أمواء التوف ذ...
 

                                                                                                                                                         
. د.الكمرم )غازم(: دراذات 04-01ك 74-16بَتكت  ص 4ط 4114د.عطااف )حسُت(: هظاـ كال   العيفد... دار اٞت   

اف الد  (: مسا٫ت  ُب إعادة لتاب  التار ه العريب 41اٞت ائر ص 2ط 2112ُب الوظم اإلذالم  ، مكتب  الرشاد،  . دلا )د.بًر
ًب )ًام تاف(: دراذات ُب حضارة  اإلذالـ، ترٚت  . ً.411-460بَتكت  ص 2ط 4141اإلذالمي، دار الفارايب 

(: مقدم  ُب تار ه صدر . د.الدكرم )عبد الع   61-17بَتكت  ص 1ط 4141د.احساف عباس كآخر  ، دار الع م ل مال ُت، 
 . 60-62بَتكت  ص 2ط 4162اإلذالـ، ا١تطبع  الكامال ك   

9
 .11، ص4171بَتكت  4برهاردلا س : العرب ُب التار ه، ترٚت  هب ي أمُت فارس ك٤تمد  اذش زا د، دار الع م ل مال ُت ط-
10
د.كاض  الحمد : د ااف    د ب  معاك  ، دار صادر .ب ذوادى أليب ٥توش ع  عبد ا١ت د ب  هاف .466الطربم، ا١تحدر السابق، ص-

 .46-41ص 4110بَتكت  4ط
 .أبا ٥توش بال ذود.444الطربم، ا١تحدر السابق، ص -11
 .271-271أٛتد عادؿ لماؿ، الطر ق إٔب دمكق، ص -12
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ال م  اٟتسُت كاب  ال بَت حىت  با عا كميفما  ك  م  األمر ف قد تضمو  مكارة مركاف أال  دع الاإب لي 

كقد ذًب  ركا ات البالذرم إٔب ، اإلٟتاح ع  يفما إذ تباطآفما لاف م  الاإب ذال اذتدعاء٫تا ك ، كإال قت يفما
ب وما تثب  ركا ات خ  ف  ب  خ اط حضار ، 13أنما ذارعا ُب ل  تيفما ت د إٔب ا٠تركج م  ا١تد و  ًربا ٨تا مك 

ُب مكادات لالم   مع مركاف اضطرت الاإب إٔب إ قاؼ الوقاش كإخراًيفما معا  14اب  ال بَت لدل الاإب كدخالي
ا ، ر الاإب م  ًركّٔما٦تا أغضب مركاف كحذٌ ، ٍب حضر إل ي اٟتسُت فًتفق معي كأذف لي باالهحراؼ،   ٣ت سيم ًك

 .15كباءت ٤تاكالت ال حاؽ ّٔما بالفك ، ما حدث فعال
فاذتبدلي ُب الكيفر ا١تاإب ، ًذى األمار ل يفا دفع  مركاف إٔب مراذ   ا٠ت  ف     د بضعش ذ اذ  الاإب

 .16ؿ أمام حاـز ًا عمرك ب  ذع د ب  العاص ا١ت قب بػ )األشدؽ()رمضاف( باا
  ات بالع اؽ:ضط اباالبداية 

ب  ، ما إف اذتقر ا١تقاـ باٟتسُت ُب مك  حىت بدأت تح ي رذائ  أً  الكاف  حُت ع ماا بافاة معاك  
، الذم  ر دكهي خ  ف  ٢تمكطالباى بآّيء إل يفم ل با عاى فيفا كحدى اإلماـ ، إف رؤذاء العكائر قد لاتباى أ ضا

كأٟتاا ع  ي ُب ذلد قائ ُت: "إهي ل س ع  وا إماـ ... فأقب  لع  ا ٬تمعوا بد ع ر ا٢تدل كاٟتق..." كهظرا ١تا 
ب  أرذ  إل يفم اب  عمي مس م ، ٯت  ي ع  ي ا١تاقش ا٠تطَت م  الًتكم ف ف اٟتسُت ٓب ٭تـ  أمرى بالذًاب إل يفم فارا

م ك كتب إل ي تقر را عويفمب  عق   ب  أيب طالب   .17كطالبي بأف  ط ع ع ر حق ق  أمًر
م ُب ت د الرذائ   تناكز ا١تائ  ألشلاف عدد الذ   لي ًذا كقد   ا إٔب ، 18تب  أٝتاًؤ كالذ   أكص ًا

ري كعمارة ب  عب د  اٟتسُت ٔتك  ًم مالم  أشخاص: ق س ب  مسيفر الح داكم كعبد الرٛت  ب  عبد ا األًر
كمعيفم رذاؿ اٟتسُت مس م ب  عق   الذم ، اهط قاا عائد   إٔب الكاف  متنيفُت ٨تا ا١تد و  أكالكقد ، الس إب

٦تا حدا ، كلكويفم ُب الطر ق تاًاا ب  مات أحد الدل  ُت أك لال٫تا عطكا، اصطحب معي دل  ُت م  أً  ا١تد و 
لك  الرد لاف بالرفض كالتثب   ، ١تيفم كط ب موي إعفاءى م  ًذى ا، ٔتس م إٔب مراذ   اٟتسُت ّٔذا ا٠ترب كبتكاؤمي

 ...19كا١تااص  

                                                 
 .147-141، ص7البالذرم، أهساب األشراؼ  -13
 .441خ  ف  ب  خ اط، تار ه، ص -14
 ، تكم   ركا   أيب ٥توش اليت بغَت ذود.442ص 1الطربم، تار ه،  -15
، بقالي "قاؿ الااقدم..." كٓب  ذلر لي ذودا كلذلد التفر الطربم باإلشارة إٔب التال   فق  ع  122، ص7البالذرم، أهساب،  -16

 .212كب ذواد أٛتد ب  ماب  إٔب أيب معكر ص 441الااقدم بغَت ذود، الطربم، تار ه، ص  
 بسود اٟتناج ب  ع ي ع  ٤تمد ب  بكر ا٢تمداين. 441-440ص 1الطربم، تار ه،  -17
 .اٟتحُت بغَت ذود 410ص1الطربم، تار ه،  -18
 .401-441ك446ص 1الطربم، تار ه،  -19
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كذا كص  مس م الكاف  ع  مقرى ف يفا ب   أحد الكخح ات البارزة اليت اذتقب تي، ًك كإف اخت ف  ، ًك
، 21كاب  عاذن  ُب ركا   الدًٍت، 20الركا ات ُب ٖتد د اذم ًذى الكخح   )ا١تختار الثقفي ُب ركا   أيب ٥توش

اها ب  عركة ُب ر  كٯتكووا اٞتمع ب ويفا إذا اذتحضرها األًااء الس اذ   ا١تتاترة بالكاف   22كا   اٟتحُت الس مي(ًك
كالضركرات األمو   اليت تفرض ع ر مس م تغ َت ا١تقر ألثر م  مرة...لك  ٣ترد كصاؿ مبعاث اٟتسُت إٔب الكاف  

عض الركا ات العدد إٔب ٙتاه   عكر كأكص   ب 23كبا عي مويفم ألثر م  امٍت عكر ألفا، ًع  أً يفا  تط عاف إل ي
 .25  اإلقباؿ حُت  أت د لتايب ف ف الواس ل يفم معد"٦تا ًع  مس ما  كتب إٔب اٟتسُت قائال: "...فعنّْ  24ألفا

كظ  ًواؾ ٯتتوع ع  ٦تث  الس ط  األما   لئال ٬ترب ، مكث اٟتسُت ٔتك  مًتقبا رذال  اب  عمي م  الكاف 
ح ث احتمر ل  مويفما با١تسند اٟتراـ ، ل بَت مث  ذلد ُب ًذى ا١تد و  ا١تقدذ فع  اب  اك  ،ع ر أداء الب ع 

ف ما ًاءت رذال  مس م ب  عق   تبكر اٟتسُت بأف ، 26طارت أخبار٫تا ُب ارفاؽ إذ ستقبالف كفاد الواس 
ع  ل  ا ضن معرً  حـ  أمرى كبدأ  ستعد ل خركج، مستعنال إ اى ُب آّيء إل يفا، حاٟتيلالاضع ُب الكاف  إ٪تا  سَت 

كالححايب اب   28كاب  عمي الححايب اب  عباس 27  أمثاؿ أخ ي اب  اٟتوف  الواصحُت لي كا١تكفقُت ع  ي  م
٩ترط ُب ذلد حىت ب  ا، إما مكاتب  كإما مكافيف   ...كآخركف أذدكا إل ي التحذ رات كاقًتحاا ع  ي البدائ 29عمر

ا عمرك  بعض ٦تث ي الس ط   ب  ذع د ب  العاص)األشدؽ( ٔتا عـ  ع  ي اٟتسُت فبادر فقد ع م كإب مك  ًك
 .30ب رذاؿ أخ ي ٭تي ل ثو ي ع  ع مي دكف ًدكل

 تغي  الموقح بالع اؽ :و  خ وج الحسين من مكة 
ا شيفر ذم 61كلاف خركج اٟتسُت م  مك  بعد اهتيفاء األذباع األكؿ م  آخر شيفر ُب عاـ  ًػ أال ًك

كح ويفا لاف الاضع ُب الكاف  قد اهق ب لغَت صاٟتي ، 31ك   )قب   عرف (أم أف ذلد ال ـا لاف  ـا الًت ، اٟتن 
إعدامي ع ر ا١تأل  ا الذم ًبَّ عمي مس مى ؿ الواس اب  كخذى ، إذ أحكم ٦تث ا الس ط  ف يفا قبضتيفم  بكك  شبي لام 

                                                 
 .401ا١تحدر هفسي، ص -20
 .446ا١تحدر هفسي، ص -21
 .410ا١تحدر هفسي، ص -22
 .446ا١تحدر هفسي، ص -23
.، أبا٥توش ع   اذش 406ا١تحدر هفسي، ص -24  ب     د ع  اب  حاـز
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فما ًي  ! كاٟتسُت  وط ق م  مك  ال  درم ش ئا ع  ًذى التطارات حىت اقًتب م  الكاف ، قب    ـا األضحر
 ًذى التطارات اٟتاص   بالعراؽ؟

فالتفر ، فع م بتحرلات اب  عق  ، لاف الححايب الوعماف ب  بكَت األهحارم ًا الاإب ع ر الكاف 
كتوم ع  شخح تي إذ لاف ، كلاه  هربتي ف يفا تدؿ ع ر ا١تسا١ت  كط ب العاف  ، ٓتطب  ٭تذر الواس ف يفا م  الفتو 

إٔب نج االذتضعاؼ الذم  -ح  ش األما ُت-ف ما هبيفي عبد ا ب  مس م م  ذع د اٟتضرمي ، ح  ما هاذكا
 .32-ذبحاهي–ُب ٢تنتي التفر الوعماف بتذلَتى با 

كذا بادر ًذا اٟتضرمي كعمارة ب  عقب  ب  الال د كعمر ب  ذعد ب  أيب كقاص إٔب مراذ   ا٠ت  ف   ًك
اف فاذتكار    د هحراه ا ، ٓتطارة الاضع فأشار ع  ي  -ك٥ت ح ي *ك أحد أبرز لتابي*مأب معاك   - دعر ذًر

فسارع    د ب رذاؿ التع ُت ، ًػ77الذم لاف كال ا ع ر البحرة موذ ذو  ك  بضم كال   الكاف  إٔب عب د ا ب  ز اد
قالي: "...ذر حُت ذتعنال   بكحدد لي أكٔب ميفامي اال،   العراؽإٔب اب  ز اد لي  وتق  إٔب الكاف  ك٭تكم مويفا ل

، فتامقي أك تقت ي أك توف ي  حىت تأٌب أً  الكاف  فتط ب اب  عق   لط ب ا٠ترزة حىت تثقفي، تقرأ لتايب ًذا
 .33كالسالـ"

م ٔتسَتى إٔب الكاف ، كفار اذتالـ عب د ا الرذال  قاـ خط با ُب أً  البحرة متيفددا كمتاعدا ، كأخرًب
كمع الغد لاف اب  ز اد  غذ السَت مع أً ي كبعض األع اف م  أمثاؿ مس م ب  كأف أخاى عثماف ًا هائبي ع  يفم. 

كحُت دخ  مد و  الكاف  لاف مت ثما فراح الواس  ستقب اهي باعتبارى ، عمرك الباً ي كشر د ب  األعار اٟتارمي...
 هبيفيفم مس م الباً ي ع  يفم حىت اٟتسُت كبعبارة )مرحبا بد  ا ب  رذاؿ ا( كظ   تقدـ إٔب القحر دكف أف  ردٌ 

م الفتو ... ٍب اًتمع بالعرفاء ، ك١تا دخ  القحر هادل ُب الواس بالحالة، 34بأهي األمَت كحُت اًتمعاا إل ي حذًر
م بتحد د أٝتاء ا١تعارضُت كالغرباء لدل  م كح ق  اتحا٢تم ّٔا( فأمًر م ٦تث ا الس ط  ُب أح ائيفم كعكائًر )ًك

دٌ ، األًإب كفعال بدأت أمار الكاف  توضب  لحاّب الاإب اٞتد د ، 35لح ب كمحادرة األمالؾد ا١تتيفاكف مويفم باًك
 ي بأمااؿ كٛتٌ ، ب  ل ش أحد اٞتااذ س بأف  وخرط ُب صفاؼ أتباع مس م ب  عق    الذم ٓب  كتش بذلد
صفاؼ خحاصا إذا ع موا أف ٣تيء ًذا الاإب كإًراءاتي األكل   قد أحدم  اختالال ُب ، عظ م  لتدع م حرلتي

لك  ًاذاس ، حرل  مس م الذم اضطر إٔب السر   كالتكتم كالتحرؾ  ُب ا٠تفاء كتغ َت مقر الق ادة عدة مرات
ا مس م ب  عاذن  األذدم كبعد أف اطمأف إل ي كأظيفر لي ، الاإب ٧ت  ُب الاصاؿ إٔب أحد قادة اٟترل  ًك

كقد ذبق ل اإب  اميفا أف زار ،   عركة ا١ترادمب ًاهااألمااؿ أكص ي إٔب مس م ب  عق   الذم لاف ٮتتبا ُب دار 
ا رف قي الذم ًاء معي شر د ب  األعار اٟتارمي-ًذى الدار لع ادة ال ع م البحرم  رض عود إذ لاف ٯتَّ  -ًك

                                                 
 .٠446تطب  الطربم، تار ه، صا٥توش ع  ٪تَت ع  أيب الاداؾ، أما الدًٍت فذلر ا٠ترب ٥تتحرا دكف أبا ، 401الطربم، تار ه، ص -32
 ًكاـ ع  عااه . 404الطربم، تار ه، ص -33
 .ع  ٥توش ع  خالي ع  أيب عثماف 404الطربم، تار ه، ص -34
 ع  أيب ٥توش ع  ا١تع ر ع  أيب الاداؾ. 402-404ص 1الطربم، تار ه،  -35
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ع ض في ا١تختبا عودى )اب  كفك   ٤تاكل  اغت الي ًواؾ بسبب تردد صاحب الدار )ًاها( كتارُّ ، صد قي ًاها
كع م الاإب ٔتا لاف ، كبعدًا تاُب شر د،   ز اد شعر ْترل  غَت عاد   دفعتي إلناء ال  ارةكق   أف اب، 36عق  (

أما مكاف اختفاء اب  عق   فقد عرفي م  خالؿ ًاذاذي الذم تسٌت لي الاصاؿ  37ٮتط  لي م  االغت اؿ...
كقد الح  ًذا ، إب بسيفال فأصبح  أخبارى تح  الا    إل ي ل تظاًر ٔتبا عتي كتس  م األمااؿ إل ي لدعم حرلتي

ب وما هح  بعض ًؤالء األشراؼ ًاهئا أف ٭تضر ، 38األخَت أف ًاهئا ٓب  أت القحر لسائر األشراؼ فسأؿ عوي
م ال  ع ماف أف مس ما عودى، لدل الاإب ل بعد عوي الككاؾ ففاًأى الاإب بسؤالي ع  ، فًتدد ٍب ذًب معيفم، ًك

دئذ أخرج إل ي اٞتاذاس فاضطر ًاها لالعًتاؼ بأهي إ٪تا قدـ ع  ي طالبا عو، فتظاًر بعدـ ا١تعرف ، مكاف مس م
فازداد اٟتاار ب ويفما تاترا ْت ث ضربي الاإب ، فرفض بكدة، فط ب الاإب تس  مي، ٓب  سعي إال القباؿكأهي ال ناء 

يفي كذنوي فسارعاا اصرة القحر لاال أف الاإب ٝت    ت فظ  قامي م  مذحج أهي قد قي ، بقض ب فأدمر ًك
ا كلذلد فع  مع أحد األشراؼ،  طمئ  ع ر ح اة ًاها بأفل قاضي شر   الكودم  زكج أخ  ًاها  ًك

 .39)عمرك ب  اٟتناج ال ب دم( ال ذ   طمأها الواس حىت اهحرفاا
 

 فشلها:و  ثورة مبعوث الحسين بالكوفة 
ا م  ضركرة التعن   ب عالف الثارة بالكاف  حُت ب غي خرب اعتقاؿ مض في  أما مس م ب  عق   ف م  ػىرى بيدِّ

فتقدـ ّٔم ٨تا القحر الذم ٖتح  ف ي اب  ، فاهضم إل ي بضع  آالؼ، فوادل بكعارى ل أت ي ل  م  با عي، ًاها
مالذ   راحاا  ط ٌ ، ز اد كمعي ً  األشراؼ د ل  ألف الاإب قد ًد، اف ع ر ٤تاصر يفم ك وححانم ب  ـك د اًر

ٍب راح  الوساة تط ب م  ل  مكارؾ أف  عاد إٔب ب تي ك ًتؾ ، مكارؾ بأقسر العقابات كحرماف أً ي م  العطاء
كراح غَت ا١تكارلُت ٭تدماف أقارّٔم ٦ت  شارؾ ُب الثارة بقرب ٣تيء ً ّ الكاـ ...ف م  وتي ال ـا إال ، ا١تيفم  لغَتى

م م  قب    ًاهاكٓب  بق ، باهحراؼ ألثر ا١تكارلُت إٔب ب اهتم فأرذ  إل يفم الاإب ، مع مس م غَت مئات ق     ألثًر
وا تق ص العدد إٔب عكرات أح   ، لما أرذ  آخر   لرفع را ات األماف ُب أقااميفم،  أحد أشرافيفم ل خافيفم ًك

لك  األشراؼ ٝتحاا ١ت   ر د مويفم الفرار ، ّٔم م  ل  ًاهب ككقع  معرل  قحَتة اذتبس  ف يفا ا١تقات اف
د مس م هفسي كح دا طر دا فر دا شر دا، باالهسحاب كذا ًك فأدخ تي امرأة ،  وتق  بُت أزق  الكاف  كأح ائيفا، ًك

فأخرب ، لاال أف ابويفا بعد ذلد ع م بأمرى، ف ما عرٌفيفا بوفسي خٌبأتي عودًا، إٔب ب تيفا ل كرب ا١تاء لكوي ٓب  وحرؼ
كرصد ، كلاف اب  ز اد ٮتطب ُب الواس متاعدا متيفددا، مكاهيذارع ب خبار الاإب ع   بدكرى الذمك أحد األشراؼ 

                                                 
 .أبا٥توش ع  مع ر ع  أيب الاداؾ 401-401ا١تحدر هفسي، ص -36
 .حسب ركا   اب  شب  بسودى إٔب اإلخبارم اب  داب 402ا١تحدر هفسي، ص -37
 .أبا٥توش ع  ا١تع ي ع  أيب الاداؾ 401ا١تحدر هفسي، ص -38
ع  أيب الاداؾ كركا   اب  شبي بسودى إٔب اب  داب كركاى الطربم بأذاه دى إٔب  أبا٥توش ع  ٪تَت 406-401ا١تحدر هفسي، ص -39

 ححُت ب  عبد الرٛت .
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كحُت حٌدد مكاهي أرذ  فرق  ٖت   بي ، 40كأمر العرفاء كالكرط  بالبحث عوي، ًائ ة ١ت   أت ٓترب ع  مس م
فنيء بي إٔب ، كبعد قتاؿ قحَت ذٌ م هفسي ًر٭تا، الذ   أقوعاى بتس  م هفسي، كمعيفم بعض األشراؼ، كتقات ي

 ث أ ق  ْتكم اإلعداـ الذم  وتظرى م  خالؿ حاارى القحَت مع بعض األشراؼ الكامتُت أك ا١تكفقُت القحر ح
كلاف ًا ، فاذتأذهي بأف  يسٌر باص تي ألقرب األشراؼ إل ي م  ضم  اٟتاضر   ُب القحر، ٍب مع اب  ز اد هفسي

الغ اٟتسُت بعدـ آّيء إٔب فتحادث معي مس م ع ر ضركرة إب، فأذف لي بذلد، عمر ب  ذعد ب  أيب كقاص
كأمر الاإب ب خراج ، ت ٍب أمر الاإب ب لقائي م  أع ر القحر لَتاى الواس فقي ، ككصاى بدف  ًثتي كقضاء د وي، الكاف 

، ح ث ٓب توفعي ص حات االذتوناد بقب  تي، ًاها ب  عركة ا١ترادم م  ذنوي إٔب الساؽ كقت ي أماـ الواس
كضيٌم  ٢تما ًثتاف رخر   أرادا هحرهتما... كإٔب ًذا ا١توظر ا ف كالويفا   ، الكاف   ب  اٞتثتاف كذ  مد و كصي 

 األذ في ٟترل  مس م بالكاف   كَت أحد الكعراء )الفرزدؽ أك غَتى( بقالي:
 ال تدر   ما ا١تات فاهظرم           إٔب ًاها ُب الساؽ كاب  عق   إف لو ً 

 41أحاد ث م   سرم بك  ذب            ػػػػر فأصػبحػػػػػػػػػػػػا أصابػػػػيفػػػػما أمر األم ػػػػػػػػ
 

 :مسي ة الحسين من مكة إلي الكوفة 
، ُب ال حظ  اليت فك   ف يفا مارة مس م بالكاف  لاف اٟتسُت متكنعا ل خركج بفض  رذائ  اب  عمي

، كم  اهضم إل ي م  ا١تواصر  كرغم هحائ  الواصحُت بعدـ الذًاب اهط ق )رضي ا عوي( ٨تا العراؽ بأً  ب تي 
كلكوي  تضم  ، فسألي ع  أً يفا فأًابي ّتااب مبيفم، كقد لقي ُب حدكد اٟتـر الكاعر الفرزدؽ قادما م  الكاف 

ككاص  اٟتسُت مسَتتي الطا    ُب صحراء العرب ال   ام ع ر شيء ، 42إشارة إٔب بدء اهقالب األمار لغَت صاٟتي
الاإب اب  ز اد قد أمر بتض  ق ا٠تواؽ ع ر حرل  ا١تسافر   كلاف ، حراء العراؽكال  درم بكيء حىت اقًتب م  ص

كأرذ  طالئع بعض اٞت ّ ، كلذلد بُت الكاف  كطر ق الكاـ كما ب ويفما كبٌث الع اف كاٟترس، بُت الكاف  كالبحرة
كاف  كإٔب مس م ب  ح ث ألقي القبض ع ر مبعامي اٟتسُت ٨تا أً  البحرة كأً  ال، ُب طر ق القادمُت م  مك 
ًيء بك  كاحد مويفما إٔب الاإب أمر٫تا ب عالف  ك١تا، ق س ب  مسيفر الح داكم(ك  عق   )عبد ا ب  بقطر

فتٌم إعداميفما مباشرة... ل  ًذا ، فأع وا ل واس الاالء ل حسُت، براءهتما م  اٟتسُت أماـ الواس ل وظر ُب أمر٫تا
ا  الح    إٔب أف كص  موطقيت )زبال (، أاٌل أحد   ج أك ٮترج م  الكاف  -رابكٮتربى األع–كاٟتسُت  قًتب ًك

                                                 
٥توش ع  ش اخي )اٟتناج ب  ع ي ك اذش ب     د كذ  ماف ب  أيب راشد كآّالد ع  شيفاد أبا  401-406الطربم، تار ه، ص -40

 .ع اف(
عفر ب  حذ ف  الطائي كذع د ب  مدرؾ ب  عمارة أبا٥توش ع  قدام   412-401الطربم، تار ه، ص -41 ب  ذع د الثقفي ًك

 .كالحقعب كأيب ًواب
 .الركا   ا١تطال  أليب ٥توش ع  أيب ًواب ع  حرم   ب  عدم ع  شاًد   كركاى الطربم ع  ًكاـ ع  عااهي ع  اب  الفرزدؽ -42
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م ...أك ع  طر ق مبعاث ك  كلذا بعض بٍت ط ا  43)شراؼ( ح ث ب غي ا٠ترب ال قُت عرب بعض بٍت أذدك غًَت
وا أذف ١ت  معي باالهحراؼ فاهحرفاا، أحد األشراؼ الذ   كعدكا مس ما ب خبار اٟتسُت أصركا إال ق  ال مويفم ، ًك

لك  أبواء ، كراح اٟتسُت  قٌ ب األمار، أما أً  ب تي فاشتد ّٔم اٟت ف كالذًاؿ، ع ر الثبات معي ح ثما ذًب
، ٕتاى ٨تا الكاف فحـ  اٟتسُت أمرى ماه   باإل، ثأرمس م ب  عق   بكاا أمامي كأصركا ع ر مااص   الثارة ل 

لك  ذَتى ًذى ا١ترة  44كاف الواس إل د أذرع"خحاصا كقد قاؿ لي بعض مرافق ي: "...لا قدم  الكاف  ل
ذا القائد ، اصطدـ ّت ّ م  ألش فارس  قادًم اٟتر ب     د التم مي أهي مأمار ٔتالزمتي ما داـ متنيفا بأخربى ًك

ا لي اٟتسُت لترب ر لقدكمي، ٨تا الكاف  كٯتوعي عٌما ذال ذلد لما ،  كرفض دعال الرذائ  الكاف   اليت أظيفًر
، كلاف اٟت  الاذ  ًا مراذ   اٟتر ل اإب باألمر كاهتظار رأ ي، اٟتسُت بًتلي  عاد م  ح ث أتررفض اٟتر ط ب 

كب مكاف اٟتسُت أمواء ذلد أف  تحرؾ ٯت وا كمشاال دكف تقدـ ، ُب مقاب  مراذ   اٟتسُت ل   د ب  معاك   ُب دمكق
كالطش لقادذ   ك تاقش بُت مواطق لربالء ؾ اٟتسُت ٔت  معي  سارا ل قًتب م  العذ ب كاٖترٌ  كفعالن  ! أك تأخر

 قرب الكاف . 45م  أرض بٍت أذد، كه وال كغاضرة
 

 :وقػعػة ك بالء 
 قادًم ًذى ، كاهطالقا م  ظاًر مد و  الكاف  اقًتب  م  اٟتسُت ً اش الاإب ُب أربع  آالؼ ًودم

ي إٔب، ا١ترة عمر ب  ذعد ب  أيب كقاص ، مشاؿ فارس ٞتيفاد لفار الد  م كلاف ًذا اٞت ّ الكبَت مك فا بالتًا
فكاف األمر الطارئ ًا البدء بالقضاء ع ر ، مشاؿ فارس مث ما لاف القائد ماعادا م  اب  ز اد بتال تي ع ر الرم

ف قي اٟتسُت ُب لربالء كتك م ،   با١تيفم  اٞتد دةبً كرغم تردد القائد عمر إال أهي قى ، كقب  شيء حرل  اٟتسُت أكالن 
فكتب عمر إٔب اب  ز اد بالقاؿ: "...ف ين ح ث ه ل  باٟتسُت...فسألتي عما  46اٟتر م  قب ي م بيمعي ٔتا ل ٌ 

اين...فأها موحرؼ عويفم" فع ٌ  ق الاإب ع ر ذلد بب   أقدمي...فقاؿ لتب إٌٕب أً  ًذى البالد... فأما إذا لًر
 شعرم قائال:

 
ا ا٠تالص كالة حُت مواص ارف إذ ع ق  ٥تالبوا بي     ًر

                                                 
وش ع  أيب ًواب كالسدم كعمر ب  خالد كأيب ع ي ع  ًكاـ ع  أيب بكر ب  ع اش كع  أيب ٥ت 212-411الطربم، تار ه، ص -43

 .األهحارم ع  شيفاد
 .أبا ٥توش ع  أيب ًواب بسودى إٔب الكاًد   األذد ُت 214ا١تحدر هفسي، ص -44
ع  أيب ٥توش ع  أيب ًواب كلق   كعقب  ب  أيب الع  ار كٚت   ب  مرمد ك٣تالد كاب  ًودب ع   216-212ص 1الطربم، تار ه،  -45

 .شيفاد ع اف
بركا   ًكاـ الك ري ع  أيب ٥توش ع  اب  ًودب ع  عقبي كلذا ركا   اب  ًكاـ ع  عااهي ع  عمار  214-216ا١تحدر هفسي، ص -46

 .ب  عبدا ب   سار اٞتيفٍت ع  أب ي
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 47 وا" وا رأٍ ٔب قائدى عمر بقالي: "...فاعرض ع ر اٟتسُت أف  با ع ل   د...ف ذا فع  ذلد رأى كلتب إ
، ك١تا عرؼ اٟتسُت مضماف الرذال  رفضيفا، فكاه  مالحظ  عمر بأف الاإب ال  ر د حاٌل ذ مٌ ا ٢تذى القض  

   د بالكاـ أك أف  ذًب  كط ب مقاب   عمر ل عرض ع  ي إحدل مالث: إما أف  ًتلاى  عاد أك أف  ذًب إٔب
ب  الاإب ب حداًا كراذ ي كإزاء ًذى التوازالت ٘تٌٌت القائد عمر أف  قٍ ، ل نيفاد ُب الثغار )اٟتدكد( ضد الكفار

ا )مشر ب  ذم اٞتاش  الضبايب العامرم( ، بذلد كلاد أف  قوعي لاال تدٌخ  أحد ا١تستكار   م  األشراؼ ًك
خاص  كأهي ٯت د ارف  –سُت ل اإب ل حكم ف ي ًذا األخَت ٔتا  راى مواذبا الذم أٌلد ع ر ضركرة اذتسالـ اٟت

ب  كأف  قت  ، ٔب القائد ّٔذا ا١تضمافإالرذال  األخَتة  ًا فأمرى الاإب أف ٭تم  -لاف  الحالح ات م  ا٠ت  ف 
! مكاهي إف رأل ف ي ترددا ًا القائد ك تأب

كذا ٓب  ك  ًواؾ بدّّ م  إبالغ اٟتسُت ّٔذا القرار 48 الذم ك ، ًك
لكوي ط ب إميفالي إٔب الغد الذم  حادؼ  ـا اٞتمع  العاشر م  ٤تـر )أم ، رفضي رفضا قاطعا بطب ع  اٟتاؿ

م بالحداـ اتـا ب وي كبُت اٞت ّ ا ، ًػ( فكاف لي ذلد64عاشاراء    كالتف  اٟتسُت إٔب ٚت ع م  معي ٮترًب
كقد اهضم ، ف م  فع اا ب  أصركا ع ر الثبات معي، كأذف ٢تم باالهحراؼ، ك ط ب مويفم ترلي ١تحَتى ًذا، ّٔم

ا اٟتر ب     د الذم ذبق لي أف التقر مع لت بتي باٟتسُت كحاصرى كلكوي ٓب  ك   ظ  ًذى ، إل يفم أحد القادة ًك
 .49هضم إل ي كدافع عوي حىت قت  شيف دافا، الويفا   ا١تأذاك   أماـ التوازالت اليت قدميفا اٟتسُت

اؿ كالفرذاف كلاهاا أق  أك ألثر م  مائ  ، كُب صب ح  ذلد ال ـا ا١تكؤـك هٌظم اٟتسُت م  معي م  الًر
ع  الوساة كالحب   خ فيفم، شخص كرغم عدـ ، كهٌظم عمر ب  ذعد ً كي الضخم، ُب ب ات م  القحب، ًك

لذلد  ! ب  لاه  ٢تم ف يفا الغ ب ، م  ًاهب أصحاب اٟتسُت فدائ   التكافؤ إاٌل أٌف ا١تبارزات الفرد   لاه 
، 50ذارع عمر ب عالف اهدالع ا١تعرل  اليت أبدل ف يفا ا١تدافعاف ع  اٟتسُت ضركبا م  الكناع  كاالذتكيفاد

عفر كعبد ا  اؿ كالفت اف م  آؿ الب   ل خاة اٟتسُت غَت األشقاء )العباس ًك كتواقص عددًم حىت تقدـ الًر
كعثماف ك٤تمد( كأبواء اٟتس  أخ ي الكق ق )أيب بكر كعبد ا كالقاذم( كابٍت اٟتسُت )ع ي األلرب كعبد ا( 
كابٍت مس م ب  عق   قت   الكاف  )عبد ا ك٤تمد( كأعماميفما م  إخاة مس م )ًعفر كعبد الرٛت  كعبد ا( 

كلاف اٞتواد  تحاشاهي ٢ت بتي ، ت يفم اٟتسُت ٔتفردىكأخَتا قا 51كابٍت عبد ا ب  ًعفر الطٌ ار )عاف ك٤تمد(
                                                 

 .العبسي فائدع  أيب ٥توش ع  الوضر العبسي ع  حساف بو 210ا١تحدر هفسي، ص -47
 .ع  شيفاد ع اف راشدع  الحقعب كآّالد كاب  ًودب أيب ًواب كذ  ماف ع  أيب أبا ٥توش  241-211ا١تحدر هفسي، ص -48
أبا ٥توش ع  اٟتارث ب  ححَتة ع  عبد ا ب  شر د ع  ز   العابد   كلذا عبد ا ب   224-241ص 1الطربم، تار ه،  -49

ضرمي كلذا ع ي ب  حوظ   ب  أذعد عاصم الفائكي ع  الضحاؾ ا١تكرقي كلذا فض   ب  خد ج ع  ٤تمد ب  بكر ع  عمرك اٟت
 ...وش لأيب ًواب كأيب ًودب كالحقعب ع  ًر ...باإلضاف  إٔب ش اخ أيب ٥ت

أبا ٥توش ع  الحقعب كذ  ماف ب  أيب راشد كأيب ًواب ك اذش ب     د كأيب ًودب كفض    227-244ا١تحدر هفسي، ص -50
 .كاٟتس  ب  عقب  ع  الكيفاد ك٪تَت ب  كع   كعبد ا ب  عاصم الفائكي ك٤تمد ب  ق س

أبا ٥توش ع  ذ  ماف ب  أيب راشد كعقب  ب  بكَت كاٟتناج البارقي ع  الكيفاد إضاف  إٔب ركا ات  220-226ا١تحدر هفسي، ص -51
 .ًكاـ الك ري ع  أب ي كأيب ا٢تذ   السكاين ع  الكيفاد
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اٞتاش  حٌث لت بتي ع ر ضركرة التعن   باإلًيفاز ع  ي فأحاطاا بي  ذملك  مشر ب  ، كشناعتي ك٘تٌٍت اذتسالمي
كٛت ي خإب ب     د  !! كقطع ذواف ب  أهس الوخعي رأذي ! حىت أمخوتي اٞتراح فطعوي زرع  ب  شر د التم مي

52 طالب باٞتائ ة لوفسياألصبحي ل 
ب  إف األ دم ، كبدأت بعد ذلد عم    نب ألبس  القت ر كمتاعيفم !

لكوي أصدر األكامر بأف  دكس عكرة ، لاال تدخ  القائد عمر الذم موعيفم م  ذلد، امتدت إٔب الوساة كالحب اف
 .53كلاف مشر ب  ذم اٞتاش  ع ر رأس ا١توفذ   ! فرذاف ٓت ا٢تم ًث  اٟتسُت توف ذا لرغب  الاإب

 
 ف  دمشق:و  أس ى ك بالء ف  الكوفة 

لما أف ،  حىت قت  54كٕتدر اإلشارة ًوا إٔب أف أحد اٞترحر م  أهحار اٟتسُت اذتفاؽ ككاص  القتاؿ
اؿ ق    ًٌدا  ا التابعي الكيفَت ع ي ز   العابد    -بضع  أفراد–عدد الواًُت م  الًر مويفم أحد أبواء اٟتسُت ًك

كم  الواًُت أ ضا عقب  ب  ٝتعاف  -٘ت   ا لي ع  ع ي األلرب الذم لاف م  قت ر لربالء-ا١تعركؼ بع ي األصغر 
ا أحد شيفاد الع اف القالئ  الذ   هيق   عويفم تفاص   لربالء آخر م  بٍت  ًر ك ، مأب الرباب زًك  اٟتسُت ًك

كآخركف ق   اف ٘تكواا م  اخًتاؽ اٞت ّ ، ام  م  الرماة ا١تدافعُت ع  اٟتسُت إذ أٌمويي قاميأذد  دعر ا١ترقع ب  ٙت
ل  ًر كتي ، كم  الغد اهط ق اٞت ّ بالرأس كاألذرل ٨تا الكاف ، لك  مطارد يفم ٘تكواا م  قت  بعضيفم، ااصر ٢تم

 .55أذد الذ   لاهاا  سكواف بت د القرل آّاكرةدفويفم بوا إٔب أف اٞتثث  امُت 
ع ي األصغر   ى تى أك الاإب اب  ز اد لكي  ػيقٍ  أكمشركقد رك   أخبار حاؿ إعطاء األكامر م  القائد عمر 

كُب ركا ات أخرل أهي ٓب  يبعد عوي شب  القت  إاٌل صراخ أختي ، ي م  القت  ذال ا١ترضن  وكٓب، باعتبارى مقاتال
أكأف أحد اٟتاضر   لكش ع  عارتي كشيفد لذبا بأهي ٓب  وب  )أم ٓب  ب غ اٟت م( فأيلغي ،   ًاابيأك حس، ز وب

! أمر إعدامي باعتبارى م  الحب اف
56 

ع يفم ُب ب   خاص  كلاف اب  ز اد بعد إرذاؿ خرب لربالء إٔب ا٠ت  ف  بدمكق قد اذتقب  األذرل ًك
كقد عٌ ق ًذا األخَت ع ر ا٠ترب بالقاؿ: "...كا لا أين ،   ف كأعطاًم ما ٭تتاًاهي ُب اهتظار إرذا٢تم إٔب ا٠ت

ب  كص  األمر ببعض الركا ات إٔب القاؿ بأهي صرٌح قائال: "أما كا لا  57صاحبي لعفات عوي فرحم ا اٟتسُت"

                                                 
 . د ب  مس م كلذا أبا ٥توش ع  اإلماـ الحادؽأبا ٥توش ع  خالي الحقعب ع  شاًد الع اف ٛت 221-220ا١تحدر هفسي، ص -52
نض  اٟتسُت، ، ًب  الد  أهظر: ك  .أبا ٥توش ع  ذ  ماف ب  أيب راشد ع  الكاًد ٛت د ب  مس م 211-221ا١تحدر هفسي، ص -53

 .47-74ص  .4161دار الكتاب العريب بَتكت 
َت ا٠تثعمي 221ص 1الطربم، تار ه،  -54  .أبا ٥توش ع  ًز
 ركا   أيب ٥توش السابق  ع  ذ  ماف ع  الكاًد ٛت د. 211-221هفسي، صا١تحدر  -55
٣تالد بغَت ذود كركا   ذ  ماف السابق  ع  ٛت د)ك ًذا الكاًد األخَت  كرر اٟتادم  مرتُت ُب لربالء  214-221ا١تحدر هفسي، ص -56

 .كُب قحر الكاف (
 .ب  رب ع ًكاـ ع  حف د ركح ب  زهباع ع  الغاز  212ا١تحدر هفسي، ص -57
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ع ر عكس الركا ات  58لو  صاحبي ٍب ٓب أقدر ع ر دفع القت  عوي إال ببعض عمرم ألحبب  أف أدفعي عوي"
 !!! اليت تظيفرى فرحا موتك ا ١تقت ي ب  كمتذلرا بكعر أًدادى الكفار الذ   قت اا ُب بدر

)ز د ب   59فويفاى أحد الححاب ، ضع رأس اٟتسُت أماـ كإب الكاف  ًع  ٯتسي بقض ب ُب  دىكح وما كي 
 60(أرقم( كتكررت اٟتادم  ُب ٣ت س ا٠ت  ف  بدمكق فويفاى أحد الححاب  أ ضا )أبا برزة األذ مي

مآتا مبعاث الاإب الذم رافقيفم ، كعماما فقد أٌلدت الركا ات ع ر اذتقباؿ ا٠ت  ف  رؿ اٟتسُت
كقد أقام  هساء بٍت أم   ا١تآًب كالبكاء ع ر مقت  اٟتسُت عودما اهضم  إل يف  هساء بٍت ، ك دعر ٤تف  ب  مع ب 

، را اإللراـكحاكرى مظيفً ، لما أقاـ    د ا١تآدب لع ي ز   العابد    -اٞتم ع م  بٍت عبد مواؼ أف باعتبار–ًاشم 
فأًاب    د بأف اذتدؿ ًا ، ف م  ستطع، أف ٬ت بي)خالد(   ابويبالقضاء كالقدر ط ب    د م ك١تا اذتدؿ ع يٌ 
بٍت أم   كأظيفر بعض ، كأغدؽ ع  يف  األمااؿ، بوي م  ا١تتاع ً ما ذي    د أما الوساة فقد عٌاضيف  ، أ ضا بالقدر

كإف حاكل  بعض الركا ات أف تكَت إٔب ٤تاكل  البعض معام   الوساة لسبا ا ، 61اٟت ف شعرا ُب ت د آّالس
 62...!  ب علمعركضات 

 ات الع اؽ ف  نهاية العهد السفيانػ : ضط ابنظ ة تحليلية عامة ال 
أف  رفضاا االذتسالـ لألذرة  - يفم أبواء الححاب  ُب مك  كا١تد و ٯتثٌ -حاكؿ أقطاب األم  اإلذالم   

كفار كفاة مؤذس ًذى األذرة اٟتالم  لاف البد ، األما   ح وما ذعر معاك   ألخذ الب ع  باال   العيفد البوي    د
 ًّْ كضركرم ُب مث  ًذى ال حظات التارٮت   ، داد حقيفا ا١تس اباذًت ي حرلتيفا ٨تا لألم  م  قائد  تقدـ مسَتهتا ك ا

ُب هفسي  كقد رأل اإلماـ اٟتسُت ،  ع م أف  كاف بع دا ل  البعد ع  ٖتق ق أًدافي ا٠تاص أف تتافر ُب ًذا ال
كلذا ذارع فارا إٔب الرح   ٨تا مك  ألهي لا بقي ُب ، أف  كاف قائد األم  ُب ًذى ال حظ  العح ب  كاط  اٟتاٝت 

الفرص  الوادرة ُب تًا ي األم   دى قى  كاف قد فػى  كإذا حدث ذلد ف هي، حتما ع ر إعطاء الب ع  ل   د ري بػى نٍ ا١تد و  فس ي 
وا  أٌب السؤاؿ ا١تاإب:ذًت ال  داد حقيفا. ًك

 ١تاذا ذًب اٟتسُت إٔب بالد العراؽ ؟  -

                                                 
 .ع  أيب ٥توش ع  اٟتارث الاالري ع  فاطم  211كرد معٌت ًذا الكالـ عود الطربم أ ضا ص -58
 .أبا ٥توش ع  ذ  ماف ع  ٛت د 211ا١تحدر هفسي، ص -59
 .بسودى إٔب القاذم ب  ٓت   الثمإبأبا ٥توش ع   217-211ص 1الطربم، تار ه ،  -60
ب  ركح ب  زهباع كأبا ٥توش ع  خالي الحقعب ع  مأب ا٠ت  ف     د كلذا كعااهي  ًكاـ ع  حف د 217-212ا١تحدر هفسي، ص -61

 .كلذا أبا ٥توش ع  أيب ًعفر العبسي ع  أيب عمارة العبسي كأبا ٥توش ع  الثمإب بسودى إٔب القاذم ب  ٓت  
ٖتذ ر العبقرم م  ٤تاضرات ا٠تضرم ، التباينكأهظر : أبا ٥توش ع  اٟتارث الاالري ع  فاطم  بو  ع ي.  211ا١تحدر هفسي، ص -62

٤تاضرات ُب تار ه األمم اإلذالم  ، الدكل  األما  ، ا١تكتب  ، ا٠تضرم. 114-211صبَتكت.  2ط 4101دار الكتب الع م   
 .127-144ص  .2111بَتكت  4العحر   ط
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د بػيفا لثػَت م  أهحار اإلماـ ع ي  ف ا ، إف العراؽ ًا أشد األقال م اإلذالم   معارض  لألما ُت ك ًا
 األما ُت القضاء ع  ي ع  طر ق ٤تاصرتي ًواؾ.بقي اإلماـ اٟتسُت ُب مك  لكاف ب مكاف 

ٍب إف اٟتسُت ١تا ع م ٔتا حدث الب  عمي كمبعامي مس م ب  عق   م  تػخ ي الكاف ُت عوي كمقت ي   أصر 
ذا ما رن رغم  ق وي بالويفا   ا١تأذاك   ألهي ذ كاف ٥ت ػٌ ، ع ر إلماؿ طر قي متنيفا ٨تا الكاف  ا بُت ا٠تضاع ل   د ًك

دهاى  حر ع ر مااص   ، كإما القت ...ب  إف األما ُت ل   ًتلاى ُب حاؿ ذب  ي، أبدا ذاؼ ل   قب ي لذلد ل ي ًك
 كاف قد أضاء  -ع ر األق -طر قي العتقادى اٞتاـز  أهي إذا ٓب  ون  ُب إعادة اٟتق ا١تس اب إٔب ًذى األم  ف هي 

 اإلذالم   بوفسي.ألهي ذ كاف قد ضحر ُب ذب   األم  ، أمال ع ر طر ق ا١تستضعفُت

 ك بقر السؤاؿ بعد ًذا مطركحا: ١تاذا فك   حرل  اٟتس ػ  ؟

خحاصا ١تا ، فيفم الذ   غرركا بي كراذ اى، إف مسؤكل   فك  حرل  اٟتسُت تقع ع ر عاتق أً  الكاف 
واصرة مس م فراحاا  ثبطاف الواس ع  م  ٖترؾ أشراؼ الكاف  القابضُت لألمػااؿ اليت أغرقيفم ف يفا الاإب اب  ز اد

ا ما فع تي هساة أً  الكاف  أ ضا، ب  عق   ض ع  ي ك كاف محَتى قبى حىت ا٩تذؿ عوي ٚت ع م  با عي كترلاى ل ي ، ًك
كذا ف ف الكاف ُت ًم الذ   اذتدعاا اٟتسُت كٓب  كتفاا ٓتذالهي! اإلعداـ ب  لاهاا ًم اٞت ّ الذم  !! ... ًك

ا شامي  .!!! كاحد تكف  بقت ي ُب لربالء اليت ٓب ٭تضًر
إذ ٖتتام مسؤكل   الاإب اب  ز اد ب  ، أما ا٠ت  ف     د فمسؤكل تي ُب مقت  اٟتسُت كاضح  ل  الاضاح

بكك  -كإف أبدل ، ت  د ع  يفا أضعافا مضاعف   ف قد لاف ُب عاصمتي دمكق راض ا عما فع ي كال ي اب  ز اد
ب  ، فيفا ٓب  ع لي ع  الكاف  بعد قت ي اٟتسُت ،بعض األذش ع ر الويفا   غَت ا١ترغاب ف يفا -عفام أك محطوع

 .63! ذًب  بعض ا١تحادر إٔب  ما  دؿ ع ر ذركر    د
 
 

 :بداية تح ؾ ابن الزبي  ف  مكة 
فأذرع مع اٟتسُت ٨تا ، عرفوا أف اب  ال بَت قد ٘تٌ ص م  إٟتاح كإب ا١تد و  ١تا ًاء ا٠ترب بافاة معاك  

اعيفما لي  رغميفما ع ر الب ع  ل   دكفك   ٤تاكالت الاإب ، مك  خاص  كقد كٌٓتي مركاف ع ر ، )الال د( إلًر
عبد ا ب  عمر صحاب ُت آخر   ٫تا  -ُب موتحش الطر ق-تساً ي معيفما... كلقي ًذاف الححاب اف باألبااء 
اع أك الًت ث ف م  قتوعا ككاصال، 64ب  ا٠تطاب كعبد ا ب  ع اش ب  أيب رب ع   مسَتهتما فوححا٫تا بالًر

                                                 
، ماًستَت ب شراؼ د.٤تمد ح مي أٛتد، قسم ٤تمد ٚتع  عبد الع     اذش ماذر: ا١تعارض  ُب العحر األمام كماقش األما ُت مويفا -63

، ًامع  القاًرة  األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف  عبد ، أبا الغ  . 77-72، ص 4101التار ه، ل    دار الع ـا
ر   .11-21ص  القاًرة. 4111ا١ت د  ا١ترل  الاذ   ل دراذات الع  ا ل تار ه كاٟتضارة، االًز

 كرد ُب ا٠ترب أف الححايب األخَت ًا اب  عباس أكردى الطربم بح غ  )زعم الااقدم( دكف ذود. 441، ص1الطربم، تار ه  -64
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فكاف اب  ال بَت م ت ما بالكعب   ح ي ك طاؼ ك سمي هفسي )العائذ ، لالحتماء با١تسند اٟتراـ ُب مك 
االت اٟتكم األمام كا١تعركؼ باألشدؽ كاٝتي ، كظ  الاإب  راقب الاضع ع  لثب 65بالب  (... ا أحد ًر ًك

عش كإب ا١تد و  )الال د ب  عتب ( فع لي كبعث إٔب أما ا٠ت  ف     د فقد راذ ي مركاف بض، عمرك ب  ذع د ب  العاص
ا ما حدث فعال.  األشدؽ ُب مك  ل وتق  إٔب ا١تد و  ك كاف كال ا ع ر اٟتناز ل ي ًك

ًػ لاه  كفاد القبائ  كاألمحار تتاأب 61كخالؿ ت د األشيفر الق     )أم قب  رمضاف كبعدى( م  عاـ 
كح وما ع م اب  ال بَت ٔتراذالت ، ا١تمتوعُت ع  ب ع  ا٠ت  ف  اٞتد د    دع ر مك  لتتااص  مع ًذ   الححاب ُت 

ي إل ي هحائحي بالذًاب إٔب العراؽ ًٌ  ه   اب  ال بَت م  كراء ًذى كاخت ف  الركا ات ُب تبٌُت ، العراق ُت ل حسُت ك
ًي خط  ذل   الوح ح ؟ ً  ًي التخ ص م  قطب معارض كح د   اٛتي ع ر مك  كع ر اذتقباؿ الافاد؟ أـ 

ا١تيفم أف الركا ات ذلرت  66لتاز ع األدكار كتوس ق ا١تعارض  كتاح د اٞتيفاد كتكت   قال الس ط  بُت األمحار؟
لكوي شكرى كأىب ، أف اب  ال بَت عاد كهح  اٟتسُت حُت رآى  ستعد ل خركج م  مك  بأف  ًت ث ك بقر معي ف يفا

 .67إال الذًاب ٨تا العراؽ
، ا عٌما أضحر  سرم ُب هفاس العام لربالء صٌعد اب  ال بَت م  ٢تن  ا١تعارض  معربٌ كفار كصاؿ أخبار  
ب  م  اب  م بأهي ذاؼ ل   قٍ قسً ٦تا حدا ّٔذا األخَت إٔب أف  ي ، 68م  شخح      د كٓب  تااف ُب خطبي ع  اٟت ٌ 

ل خفي تق  د ، ض ا كبرهسا فاخراٍب ارتأل ا٠ت  ف  أف  فاكضي فأرذ  ق دا ف، 69دا ُب األغالؿال بَت ب ع  إاٌل مق ٌ 
ع خائبا، 70 د ي حُت  أت ي مبا عا فكرر ، كلاف الوعماف ب  بكَت قد هح  اب  ال بَت مافدا م  ا٠ت  ف  لكوي ًر

ب وما ، الافد الكامي الوح  ُب مك  كع ر رأذيفم عبد ا ب  عضاة األشعرم الذم عرض ع  ي الق د كالربهس
 :رى بب   شعرم  ال بَت  ذلٌ أرذ  مركاف أحد أبوائي إٔب اب

 
 كف يفا مقاؿ المرئ متذل  فخذًا ف  س  ل ع    بوحرة  

 
 قائال: آخر فرٌد اب  ال بَت بب  

                                                 
 أبا ٥توش ع  اب  مساحق ع  ا١تقربم. 441ا١تحدر هفسي، ص -65
 أبا ٥توش ع  اٟتارث الاالري ع  عقب  ب  ٝتعاف. 411، ص1الطربم، تار ه -66
 سودى إٔب الكاًد   األذد ُت كع  عق حا ع  بعض أصحابي...أبا ٥توش ع  أيب ًواب ب 417ا١تحدر هفسي، ص -67
 احق ع  أب ي.سأبا ٥توش ع  اب  م 211-211ا١تحدر هفسي، ص -68
 ع  الااقدم ع  ًكاـ ب  ذعد ع  ش بي ب  هحاح. 441أبا ٥توش ع  اب  ماحق ع  أب ي كلذا  211ا١تحدر هفسي، ص -69
 ًكاـ ب   اذش ع  عبد ا ب  محعبع  ماذر ب  عقب  ع  أب  شيفاب ع  ركاى الطربم ب ذواد   إٔب 211ا١تحدر هفسي، ص -70

 ع  الااقدم ع  خالد ب  إل اس ع  اب  أيب اٞتيفم. 447الع    ب  مركاف كص 
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 ١71تاضغ اٟتنرا  لضرس ػر اٟتق أذألي            حىت    ػػػػػ  لغ ػػػػػػػػفال أل 

 باٟتـر متسائال: ً  ٯتك  قت  ٛتاـ اٟتراـ؟ ٍب أع   ل افد أهي عائدٍ 
ًٌي ذيفمي إٔب ٛتام  باٟتـر مع وا أهي ذ قت يفا إف أع و  اهتاـ ا٠ت  ف  أك دع   ةخذ اب  عضافأ القاس كك

ًٌي هتد داتي إٔب اب  ال بَت الذم ذألي ع  حرم  الب   فأًابي: "إ٪تا ٭ت ي م  أٟتد ف ي" كألد ، إٔب رفض الب ع  ٍب ك
 .72اب  ال بَت بكك  كاض  كصر   ٘تسكي ٔتاقفي إٔب نا تي

 
 :تصاعد المعارضة الزبي ية بمكة 

ًػ )أم ذم اٟتن ( ًاء الاإب )األشدؽ( ل قاد اٟتن ج فكاف اب  ال بَت ال 64كُب آخر شيفر م  عاـ 
ع الاإب إٔب ا١تد و  ًاعال اٟتارث ب  خالد ا١تخ كمي هائبا لي ،  ح ي بحالتي كال  ف ض م  عرف  ب فاضتي ٍب ًر

كأحاط هفسي ٔتن س ل كارل م  لبار ، 73م  أف  ح ي بالواس عود الكعب إال أف اب  ال بَت موعي ، ع ر مك 
كع ر رأذيفم ا١تسار ب  ٥ت م  كمحعب )اب  الححايب اب  عاؼ( كعبد ا ب  صفااف ب  ، األع اف الذ    االاهي

ك كلاف  يعادم  ع ر رأس شرطتي ُب ا١تد و  أحد إخاة اب  ال بَت كاٝتي عمر أم  ... كُب ا١تقاب  لاف األشدؽ قد كٌٔب 
 (كاٝتي ٤تمد)فاشتد ُب تض  ق ا٠تواؽ ع ر ا١تتعاطفُت مع اب  ال بَت لأخ ي ا١توذر كأحد أبواء ًذا األخَت  ! أخاى

م ٦ت  تعرضاا ل س اط كفرُّكا  (كاٝتي ٤تمد)كأحد أبواء الححايب عمار  (كاٝتي خب ب)كأحد أبواء اب  ال بَت  كغًَت
 إٔب مك ...

أف ٬تع ي قائدا  -حُت قرر ٕتيف   ً ّ ل قضاء ع ر الثارة ال بَت  -  الاإب ب  إف عمرا ًذا ط ب م
كذا زحش عمرك ب  ال بَت ٔتئات م  اٞتود ل دخ  مك  م  أعالًا م  ًيف  ،  تكف  لي ّٔذى ا١تيفم  ا٠تطَتة ًك

ًر كتظا، 74ب وما  دخ  مئات آخركف بق ادة أه س ب  عمرك األذ مر م  أذف يفا م  ًيف  ذم طال، األبط 
 ر ثما  فاًا ال بَت اف بق ادة عبد ا ب  صفااف اٞتمحي، ١تفاكضتي مع أخ ي عمرك 75عبد ا ب  ال بَت بال ُت
 بَت اف آخركف بق ادة محعب )اب  ٍب اهقضٌ ، يبح ث قيت  القائد أه س كانـ  أصحا، ال احفُت م  أم طال

م رب عمرك ، الححايب اب  عاؼ( ع ر ًود عمرك فيف مًا ح ث ًاءى أحد إخاتي ، م تنئا إٔب بعض الدكرًك
ا عب دة فأًارى كأخذ أخاى عمرا ل نع ي ، 76لك  ًذا األخَت رفض إًارتي، كأخرب أخاى اب  ال بَت بذلد، ًك

                                                 
رم ع  الكاًد عبد الع    ب  مركاف. 211ا١تحدر هفسي، ص -71  اإلذواد السابق ل طربم إٔب اإلخبارم ماذر ب  عقب  ع  ادث الً 
 بعبارٌب "كقاؿ الااقدم...ك قاؿ الااقدم كا٢ت ثم ب  عدم ُب ركا تيفما..."  127- 121ص 7بالذرم، أهساب األشراؼ ال -72
 ع  الااقدم ع  ًكاـ ب  ذعد ع  ش ب  ب  هحاح. 441، ص1الطربم، تار ه -73
 الااقدم ع  عبد ا ب  أيب ٭تي ع  أب ي. 446ص 1الطربم، تار ه،  -74
 الااقدم ع  خالد ب  إل اس ع  اب  أيب اٞتيفم. 447ا١تحدر هفسي، ص -75
 الااقدم ع  شرحب   ب  أيب عاف ع  أب ي. 447-441ا١تحدر هفسي، ص -76
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أما ارخركف ف يفم أف  ضرباى ، مظيفرا إذقاط حقي موي ُب القحاص البوي خب ب، ُتعرض  لقحاص ا١تقتحٌ 
كذا تعر ، بالس اط لما ضرّٔم ي أخاى عبد ا فحي بب فأمرمرك لضرب شد د م  الواس حىت تاُب ض عًك

77. 
ع  مكاهي الال د ، ؽدكبعد ًذى ا٢ت ٯت  اليت مو   ّٔا الس ط  األما   ُب ا١تد و  ع ؿ    د الاإب األش ًك

ا مع اهدالع خحاص، فالتفر ٔتراقب  ا١تدل الذم كص   إل ي الثارة ال بَت  ، ب  عتب  الذم لاف كال ا ع  يفا قب ي
 .78ق ب اٞت  رة العرب  بمارة ا٠تاارج بق ادة ٧تدة اٟتوفي بال مام  ُب ٧تد 

 
  ات ف  المدينة المنورة:ضط اباالبدء 

ل إب مكاهي الال د ب   -لما ذلرها آهفا–أمر بع ؿ األشدؽ، ح وما الح  ا٠ت  ف     د تحاعد األحداث ُب مك 
فعم  ع ر ذن  مئات م  ماإب  -كلاف عود كفاة معاك   كال ا ع  يفا –عتب  ب  أيب ذف اف الذم ًاء إٔب ا١تد و  

اا بالقاة م  ك  لك  ًذا األخَت اهط ق ٨تا العاصم  دمكق، األشدؽ أرذ  إٔب ماال ي ا١تسناهُت ل م  السر ل خًر
 ًا ما حدث فعال ل دل ك  ،ما ٭تتاًاهي م  كذائ  السفر لاللتحاؽ بي كأرذ  ُب هفس الاق  إل يفم، ذنويفم
مر إٔب أف ب  كص  األ، 79مدل التوافر اٟتاص  داخ  الب   األمامك  ع ر مدل ضعش الس ط  السف اه   ل خ  ف 

يب أمد ب  فتم تع ُت كاؿ آخر ًا عثماف ب  ٤ت، اب  ال بَت لاف قد بعث إٔب ا٠ت  ف  طالبا تغ َت ًذا الاإب اٞتد د
ا حسب بعض الركا ات م  أرذ  كفد ا١تده ُت إٔب ، لكوي لاف شابا غَت ٣ترب، ًػ61ذف اف مط ع ذو   ًك

لك  اٞترأة ، إال أف ركا ات أخرل ٕتع  ٣تا ًذا الافد ا١تدين إٔب ا٠ت  ف     د بعد تال ي ا٠تالف  مباشرة، 80دمكق
ا السبب الذم صرح  ، أهي فاذقك ، د و  ُب شخح      دكتك م أً  ا١ت، ع ر ا٠تالف  ٓب تبدأ إال بعد لربالء ًك

 .81ف  رذ  إل ي كفدا اكل  اذتمالتيفملاف    د  ط ب م  كإب اٟتناز بأ  بي ركا ات البالذرم ُب
ا ا١توذر، دمكق العاصم  ًاء الافد إٔب كع ر رأذيفم عبد ا ب  ، كم  أفرادى أحد إخاة اب  ال بَت ًك

اع أإال ، ا٠ت  ف  أف  غدؽ ع  يفم االمااؿ كبالغ ُب إلراًمكتعمد ، حوظ   الغس   ف الافد اهق ب ضدى فار ًر
باذتثواء ا١توذر الذم ترؾ الافد بإتاى البحرة ح ث اذتضافي ، 82أعضائي إٔب ا١تد و  فألدكا ل واس تكا ي صارتي

                                                 
 الااقدم ع  ٤تمد ب  عب د ب  عمَت ع  عمرك ب  د وار كلذا الااقدم ع  ر اح ب  مس م ع  أب ي. 447ا١تحدر هفسي، ص -77
 مساحق ع  عبد ا ب  عركة.أبا ٥توش ع  اب   212-214ا١تحدر هفسي، ص -78
 أبا ٥توش ع  اب  مساحق ع  عبد ا ب  عركة . 242-241الطربم، تار ه، ص  -79
ع  ش ه الطربم اب  أيب خ ثم  أٛتد ب   250أبا ٥توش ع  اب  مساحق ع  ٛت د مأب ب  أم  ، كص   242الطربم، تار ه، ص -80

ب ب  ًر ر ع  أب ي ع َت ع  أب ي ع  اإلخبارم ًك    ًا ر   ب  أٝتاء ع  أش اخي ا١تده ُت ا١تبيفمُت.ًز
 مبتدئا ا٠ترب بقالي" قاؿ الااقدم كغَتى ُب ركا تيفم..." 338-337، ص5البالذرم، أهساب -81
رمضاف البدكم كآخر  دار اٟتد ث  ، ت رذائ  ا١تقر  م، ا١تقر  م أبا ٥توش ع  اب  مساحق ع  ٛت د .   242الطربم، تار ه، ص -82

ص  بَتكت. 6ط 1988أباط   ٬تب أف ٘تحر م  التار ه، ا١تكتب االذالمي ، شعاط. 64-13ص  القاًرة. 1ط 1998
الطائش   1أباط   األباط   هقد لتاب أباط   ٬تب أف ٘تحر م  التار ه،  مكتب  الحد ق ط، حسٍت ش ه عثماف. 230-235
 . 113-111ص .1989
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كأع   اب  83أعضاء الافد... ح وما ب غي شدة غضب ا٠ت  ف  ع ر، الاإب اب  ز اد ٍب ط ب موي اإلذراع بالرح  
لك  بو ي  لذالي    د ك  كبرر قبالي لألمااؿ اليت أعطاًا، حوظ   ألً  ا١تد و  أهي ذ ناًد    دا بوفسي كبكاف  أبوائي

ا اب  أخ  الححايب اب  كُب مك  ٖتدث ا١تسار ب  ٥ترم  )ًك، الذ   لاهاا ضم  الافد أ ضا بأهي  تقال ّٔا ع  ي
٦تا زاد م  هقم  الواس ع  ي... إال ، اٟتد أف  ق م ع  ي  ل خمر ٦تا ًع     دا  أمر الاإب بب ا٠ت  فعاؼ( ع  شر 

ع ر ا١تد و   ١تا كٔبٌ  االبالذرم(  ؤلد أف ا٠ت  ف     دك  أهوا ٧تد خربا مذلارا ُب غَت ا١تحدر   الرئ سُت )الطربم
راضي ال راع   اليت اذتحفاًا معاك   م األأ)عثماف ب  ٤تمد ب  أيب ذف اف أراد أحد عمالي ع ر أراضي الحااُب 

فموعي ، ؿ ُب هظاـ الرم لحاّب أراضي بٍت أم  أف  عدٌ  -كلاف م  ا١تاإب ال م  العرب -اٝتي اب  م واك  لوفسي(
أمر ب عداد ك  رذ  إٔب    د ٮتربى فغضب ًذا األخَترغم هتد دات الاإب الذم أ، أبواء األهحار كذائر السكاف

كأع   ، شراؼ خ عيفم ل   دكميفما  ك  السبب فقد أع   األ، رةًذا ًا ذبب ٘ترد أً  اٟت84..اٞت اش ضدًم.
أال ، أرذ  إل يفم ا٠ت  ف  صحاب ا لاف كال ا ع ر الكاف ك  ،ذودت الق ادة لعبد ا ب  حوظ  كأي ، الواس كراءًم ذلد

ا الوعماف ب  البكَت م الفتو ك  الذم حاكؿ ٖتذ ر قامي م  مغب  ٖتدل الس ط ، ًك حثيفم ع ر حق  ك  حذًر
 يفرب ًا إٔب ك  قت افكرد ع ر اب  مط ع الذم لاف  ًتأس أبواء ا١تيفاًر   بأهي ذ ًتؾ أبواء األهحار  ي ، الدماء
ا ما حدث فعال، مك  ذى الوحائ  ٓب ٕتد م   ستمع إل يفا ُب أًااء تحاعد ص حات الثارة ضد ، 85ًك ًك

 الس ط  األما  .  
  المدينة:تصاعد ثورة أىل 
ا الاإب ع  يفم م  قب  ، ـ قاـ أً  ا١تد و  بطرد عثماف ب  ٤تمد ب  أيب ذف اف601ًػ 61ُب ذو   ًك
م قراب  األلش، الس ط  األما   فاًتمع ًؤالء بدار مركاف ب  اٟتكم ح ث ، كطردكا معي ل  م  ٯتث  بٍت أم   ًك

كاف كمعي عمرك ب  عثماف ب  عفاف قد لتبا كلاف مر ، ع  ا٢تتافات ٓت ع    دكٝتي ، حاصركا بكك  غَت مكدد
كتكٌف  عبد ا١ت د ب  مركاف بالتس   كإ حاؿ الرذال  إٔب الكخص الذم ذ سرع ّٔا ، رذال  اذتغام  إٔب ا٠ت  ف 

كاٝتي حب ب ب  لرة كاتفق معي عبد ا١ت د ع ر أف  وتظرى كمعي ًااب ا٠ت  ف  ُب مكاف ، إٔب العاصم  دمكق
 ل   (... 21ُب زماف ٤تدد )بعد اهقضاء ٤تدد )مو   الاداع( ك 

 كفعال أكص  حب ب الكتاب إٔب    د الذم رٌدد ًذا الب   الكعرم:
 فبٌدل ي قامي غ ظ  ب  اف  لقد بٌدلاا اٟتً م الذم م  ذن يت

م ألش ع  القتاؿ فأٌلد لي حب ب أهي ال ٯتك  فع  شيء إزاء ، كاذتغرب م  عن  األما ُت با١تد و  ًك
ؽ )عمرك ب  ذع د العاص( ل ع وي ع ر رأس ً ّ  تكف  بقمع دٍب أرذ     د إٔب األش،  ُت ضدًمإٚتاع ا١تده

وا أرذ     د حب با ،  م  ًا أبعد رٛتا مويكاقًتح أف  عٌُت ، أً  اٟتناز فأبدل عدـ رغبتي ُب إراق  دماء قر ّ ًك
                                                 

 أبا ٥توش ع  ٤تمد ب  عبد الع    حف د الححايب اب  عاؼ.  243-242ربم، تار ه، ص الط -83
 ع  الااقدم بسودى اٞتماعي. 147-146ص بَتكت 1ط 1983ت  اٞتبارم دار الغرب االذالمي أبا العرب، لتاب ا ،  -84
  أبا ٥توش ع  ذع د ب  ز د أيب ا١تث م.  243، ص 3الطربم، تار ه -85
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ا م  أبرز قادة اٞت اش ف ما تال ع  ي ، لاف لبَت الس  مر ضا  لكوي ُب ت د الفًتة، إٔب مس م ب  عقبي ا١ترم ًك
 ظيفر ا١تخ ص كشأنم ل قات اا عدٌكًم بأهفسيفم فكاقًتح أف  ًتلاا ، م ًبواءنحب ب رذال  االذتغام  أًاب بأ

كأعاد اقًتاحي ًذا ع ر ا٠ت  ف  الذم رفضي مؤلدا ع ر هحرة بٍت أم   كمعاقب  أً  ا١تد و  ، ل دكل  م  غَت ا١تخ ص
كذا ًٌب تع ُت  86 مس م ب  عقب  قائدا ع ر امٍت عكر ألش ًودم متنيف    إذ أعطاًم ا٠ت  ف  أعط اهتم لام  ًك

 كأشرؼ ع  يفم متمثال بأب ات مويفا مط عيفا:

 ٥تادعنا ُب الد    ٍقفاا بالفرل  كاعنبا  م  م حدو كاعنبا

كأخربى بقرار ، بد ا١ت دكالتقر بع، فعاد إٔب ا١تد و  ُب ا١تاعد ادد -مأب األما ُت-أما حب ب ب  لرة 
طمأهاا. أما قائد اٞت ّ األمام حىت  فأذرعا معا إٔب دار مركاف إلبالغ الذ   حاصركا ف يفا باألمر ، ا٠ت  ف 

الذ   أفسدًم ح م ، ا١توط ق م  دمكق فقد زٌكدى ا٠ت  ف  بحالح ات كاذع  ككصا ا حازم  ضد أً  ا١تد و 
م ب  عقب  بأال  تيفاكف ُب تس    الكام ُت ع  يفم بعد إميفا٢تم مالم  فكاه  األكامر ١تس  -حسب تعبَتى–معاك  
ب لراـ ع ي ز    كأضاؼ ا٠ت  ف  تاص  ن ، كأباح ا١تد و  مالم  أ اـ ٞتود الكاـ  ويفبانا، ف ف رفضاا قات يفم، أ اـ

د اٟتحُت ب  ٪تَت لما بدأ    د كصا اى ًذى بأف  كاف القائ،  العابد   الذم لاف قد اذتقر با١تد و  بعد لربالء
 87السكاين هائبا ١تس م ب  عقب ...

، كأرادكا الفتد باألما ُت ف يفا، ككص   أخبار ًذا اٞت ّ إٔب ا١تد و  فضٌ ق أً يفا اٟتحار ع ر دار مركاف
م تعيٌفداهتم بعدـ مساعدة اٞت ّ القادـ ، تفاؽ ع ر قباؿ األما ُت با٠تركج م  ا١تد و ٍب حح  اإل بعد أف  عطًا

كأمواء خركج بٍت أم   بوسائيفم ط ب مركاف م  ع ي ز   العابد   أف ٬تع  ، 88عطائي ا١تع امات عويفاكبعدـ إ
 .89) وبع( ذاح  هساءى ضم  حرٯتي مراعاة ١تا ب ويفما م  قراب  فخرج ٌّٔ  ع ي إٔب

 
 :موقػعػة الحػ ة 

لك  األمطار اليت ، ب فساد اربار اليت ُب طر قي كذلد،  تحدم ل ن ّ ال احشلاذتعٌد ا١تده اف الثائركف 
لما كأف ا١تده ُت بادركا إٔب حفر ،  90صادف  اٞت ّ أمواء الطر ق كالث ج الذم ت ٌكدكا بي أغواًم ع  م اى اربار

ي ًيف  مفتاح ، ُب اٞتيف  الكمال   ل مد و  91ا٠تودؽ ألف اٞتيفات األخرل ٤تم   طب ع ا باٟترة الكرق   ، ًك

                                                 
 ع  عبد ا١ت د ب  هاف  ب  مساحق ع  حب ب ب  لرة )الكاًد(. 211-211هفسي، صا١تحدر  -86
 الركا   السابق  ب  مساحق ع  الكاًد حب ب. 217-211، ص1الطربم، تار ه -87
 الركا   السابق . 217ا١تحدرهفسي، ص -88
 اب  ذعد ع  الااقدم بال ذود. 217ا١تحدر هفسي، ص -89
ب ب  ًر ر ب  حاـز ع  ًا ر  .ركا    271ا١تحدر هفسي، ص -90  ٥تتحرة  الب  شبا ي ع  ًك
 الركا   السابق  ل طربم ع  اب  مساحق ع  حب ب. -91
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 ْتفر ا٠تودؽ كصٌد بي تكالب القبائ  ع  ي ُب العاـكقد ذبق أف أمر الوري ،   )عَت( ُب اٞتواببًمع  كالغرب  
 لاهاا  ف ذا، بعث إل ي بعثب  إف أً  ا١تد و  تذالركا حد ثا هبا ا "م  أف عائذا  عاذ بالب   ف ي  92ػا٠تامس ل يفنرة

دؽ كذلد كذ  تعبئ  عام  كٛتاذ   شد دة كبعد أذباعُت التم  حفر ا٠تو 93سش ّٔم"بب داء م  األرض خي 
ب وما ، س زع م أبواء األهحار الححايب عبد ا ب  حوظ   الغس   الربع األًم م  ماار ا١تد و كقد ترأٌ ، كفارة عارم 

س الححايب معق  ب  ذواف كترأٌ ، س ع ر ربع آخر زع م أبواء ا١تيفاًر   الححايب عبد ا ب  مط ع العدكمترأٌ 
 94بعا آخر ٯتث  ذائر أبواء ا١تيفاًر   م  غَت قر ّ...األشنعي ر 

فتك م قائدى مس م مع ، ُب ًذى األمواء التقر بوا أم   ا١تطركدكف باٞت ّ القادـ ُب موطق  كادم القرل
لك  ًذا األخَت رفض إعطاء أ   مع امات ع  ا١تد و  احًتاما موي ل ماام ق ، قائدًم عمرك ب  عثماف ب  عفاف

يفم ذا١تُتاليت عاًدكا  ، فغضب مس م كأقسم أهي لاال هسبي ألمر بضرب عوقي، ّٔا الثاار مقاب  السماح ٓترًك
ا لقرشي بعدى ـ ابوي عبد ا١ت د باعتبارى غَت معٍت بالتعيٌفدات ، كصرٌح أهي ل   غفًر ذا التحر   ًع  مركاف  قدّْ ًك

كا١تكاف األفض  الذم  تاقش ، بي ذ اليفا فراح عبد ا١ت د  وح  مس ما بالطر ق اليت ٭تس ، اليت قطع  مع الثاار
ب  حدد لي ال ماف كا١تكاف ا١تواذبُت القتحاـ ا١تد و ... ٦تا حدا بالقائد مس م إٔب إظيفار ، بي اٞت ّ قرب ا١تد و 

د أً يفا ع ر أًب  االذتعداد، اإلعناب بي لدل مركاف ب  اٟتكم ، 95ككص   اٞت اش مكارؼ ا١تد و  ا١توارة فًا
م أف ا٠ت  ف  ال  ر د قتا٢تم، س م  رٌغبيفم ُب الطاع  ك٭تاكؿ ترض تيفم ُب بعض األمارفأرذ  إل يفم م ب  ، كأخرًب

مالما... كُب ذلد اٟتُت أمر مس م مركاف بأف  تح  ٔت   عرفيفم م   أف ٯتيف يفم كأهي أمرى ، قتاؿ اب  ال بَت ُب مك 
إذ كافق بوا حارم  م  ا٠ت رج ع ر أف   ي ذلدكفعال لاف ل، أً  ا١تد و  لي  فتحاا لي مغرة  قتحم مويفا ا٠تودؽ

 .96 قاماا بذلد عود اشتداد القتاؿ
فط ب مويفم أف تكاف ، فكاف ًاأّم أنم ذ حارباهي، كفار اهتيفاء ا١تيف   لرر مس م هداءى إٔب أً  ا١تد و 

اأّم لي ذال شتمي حرّٔم ضد ا١ت حد )أم اب  ال بَت( الذم ٚتع إل ي ا١ترٌاؽ كالفٌساؽ )أم ا٠تاارج( فما لاف ً
ف م  ك  عودئذ بدّّ م  إعالهي القتاؿ كلاه  بدا تي ، كقطع طر قي إٔب حـر ا الذم  ر د إفسادى كإخاف  أً ي

كخاٌص  الفض  ب  عباس الذم لاف  ر د ، لحاّب ا١تده ُت إذ اصطدـ زحش ً ّ مس م باذتمات  أً  ا١تد و 
ك١تا تضعضع  ، ب م  اب  حوظ   الغس   أف ٯتٌدى بالفرذافكط ، اقتحاـ الحفاؼ ل اصاؿ إٔب القائد مس م

يفاف ، لبثاف ع ر الرُّ الذم لاف ٤تاطا ٓتمسمائ  راً  ٬ت صفاؼ األما ُت لاد الفض  أف  ح  إٔب قائدًم ك ًا
ا مأبن -را تيفم    الفض  حام ى كحُت قتى ، رماحيفم إٔب صدكر أعدائيفم ظ  أهي قد قت  مس ما  - ١تس مًك

                                                 
 .111-017ـ، بَتكت، ص2114، 4اب  ًكاـ: السَتة الوبا  ، دار صب ، ط -92
 .2211مس م، صح  ، حد ث رقم -93
 ذود.أبا ٥توش ب ذواد ب  مساحق كعااهي بغَت  216الطربم، تار ه، ص -94
 ب ذواد ايب ٥توش ع  اب  مساحق. 216-217، ص1الطربم، تار ه -95
 .171ص7ا١تحدر هفسي، كاإلذواد كالبالذرم -96
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، خاص  كأنم ع ر بحَتة م  د ويفم كإماميفم، الاق  الذم راح مس م  اٌبه ًودى ع ر تراًعيفمُب ، 97بالذات
ا )أم مس م( ُب ذلد ل ي مر ض ٤تماؿ ع ر لرذي 98كهتٌددًم باٟترماف م  العطاء كإرذا٢تم إٔب الثغار ... ًك

فأمر ًودى ، ٨تاى ٍب الح  مس م تقٌدـ ًر  أٛتر، كذ  الحفاؼ اليت مبت  معي لتثب  معيفا ذائر الحفاؼ
براً م ب  مواء أ ضا م  رؤكس أً  ا١تد و  إ. كقيت  ُب ًذى األ99بقت ي فقت اى برماحيفم ف ذا ًا الفض  ب  عباس

أًم ربع م  كم كز د ب  عبد الرٛت  ب  عاؼ... ٍب أمر مس م ًوادى ا٠ت ال  بأف  رل كا ع ر دهع م الوحاـ الع
م فاذتدعر ًود ٛتص بق ادة اٟتحُت ب  ٪تَت ، فاشتٌد القتاؿ،   الغس  الذ    قادًم اب أرباع أً  ا١تد و  ًك

كرغم اشتداد أكار ا١تعرل  إاٌل أف اب  الغس   ، لما اذتدعر الرماة بق ادة عبد ا ب  عضاة األشعرم،  السكاين
ي ا١تعرل  ًّْ م...كل ما قيت  كاحد م  أبواءى ًع  مكاهي كاحدا آخر حىت قي ، ظ   ا ك١تا ع م  100ت اا ع  آخًر

ل دخ  ع  يفم ًود الكاـ ، ٍب ان ماا، ا١تده اف بدخاؿ أعدائيفم إٔب ما كراء ا٠تودؽ م  ًيف  بٍت حارم  تراًعاا
حىٌت أف ٙتا٪تائ  امرأة حرٌة ، مد وتيفم اليت أباحيفا ٢تم قائدًم مالم  أ اـ  عبثاف ف يفا قتال كفسادا كنبا كاغتحابا

كقد كص  عدد قت ر األشراؼ م  قر ّ كاألهحار إٔب ، اٟترة(ٛت   كعيرؼ بعد ذلد أكالدً  ب)أكالد 
م إٔب ذت  آالؼ كٜتسمائ ، ذبعمائ  هحفيفم م  ا١تاإب... كعود اهتيفاء األ اـ الثالم  أمر ، كعدد القت ر م  غًَت

اى الواس، مس م بتاق ش نب ا١تد و  ء ى ُب قباٍب ًع  مقرٌ ، كراح  تفٌقد القت ر مع مركاف الذم لاف  عرؼ ًك
كلك  ب عتيفم ًذى ا١ترة ل  تكاف ع ر السمع كالطاع  أك ، كاذتدعر الواس ل ندّْدكا ب عتيفم ل خ  ف ، فحسب

 ;  فع  ف يفم كُب ٦تت كاهتم ما  كاء  ب  ًي ب ع  ع ر أنم عب ده ل   د -لما ًرت العادة-ع ر الكتاب كالسو  
غ  ا١تيف و  فكاف ًااب مس م ًا ضرب عوق ل  كقد ًاء بعض األشراؼ لتند د الب ع  كاحتٌناا ع ر ًذى الح 

إذ لاه  أميفا أـ ذ م  رضي   أمي ز وب رب ب  الوري لاه  ح ث قطع رأس    د ب  عبد ا ب  زمع  )ك ، مًتدد
كقد عٌ ق مس م ع ر ًذ   الًر ُت بالذات ، ا عويفا( كلذلد فع  مع ٤تمد ب  أيب اٞتيفم ب  حذ ف  العدكم

 -كلاها م  ضموي-ك قحد بذلد إلراـ    د لافد ا١تد و  !  كيفدا ع ر    د بكيفادة زكر أبدابأهي قت يفما لك ال 
فاخ ى بقض ب ، فعاد الافد  كيفد ع ر    د با٠تمار كالفنار... كاذتوكر مركاف اٞتالس قرب مس م ًذى القساة

ب ب  زمع  فضيرب  كلتأل د ذلد رفض موي أف  ؤمّْ  صيفرى    د ، ميفددا إ اى بالقت  ًا أ ضا، ُب  دى ب  ًك
ا الححايب معق  ب  ذواف األشنعي ، عوقي ا م  أعضاء ذلد الافد (-ب  إف أحد أبواء عمام  مس م ًك ًك

كلذلد أمر بقت ي ١تا ًاءى ارف ، ذٌلرى مس م بكيفادتي ضد    د كأهي التقاى  اميفا كحٌذرى، (كم  رؤذاء اٟترة
ا ع ي ز   العابد   ب   لتند د الب ع ... ك٢تذا خاؼ مركاف كابوي عبد ا١ت د ع ر أحد أشراؼ آؿ الب   ًك

كلاال ذلد لرفض ، كط با لي األماف فأع   مس م أف ا٠ت  ف  أكصاى بي خَتا، فدخال معي ع ر مس م، اٟتسُت
                                                 

 أبا ٥توش ع  اب  مساحق. 216ا١تحدر هفسي، ص -97
 أبا ٥توش ع  عبد ا ب  موقذ. 214ا١تحدر هفسي، ص -98
 ًكاـ ع  عااهي بغَت ذود. 214ا١تحدر هفسي، ص -99

 أبا ٥توش ع  عبد ا ب  موقذ. 214ار ه، صالطربم، ت -100
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حىت اهحرؼ. كم  أعمدة آؿ الب   ع ي ب  عبد ا ب   أظيفر لع ي ز   العابد   اٟتفاكة كاإللراـ ٍب، ط بيفما
لذم بس  ع  ي القائد اٟتحُت ب  ٪تَت السكاين ٛتا تي ألف أمي لاه  م  لودة فسم  لي مس م أف  با ع عباس ا

ا أمام كأباى خ  ف  كصحايب-ع ر السمع كالطاع  فق . ب  إف عمرك ب  عثماف ب  عفاف  تعٌرض ل تيفد د  -ًك
ال ، ٮتربى ع  ماار ا١تد و  ١تا طردكى كذٌلرى بأهي رفض أف، م  مس م كحىت ل ضرب م  ًوادى ١تا ًاء ل ندد الب ع 
م ع ل ستقر با١تد و  أمواء مارهتا ع ر ذ ط  ، لكيء إاٌل ألهي أقسم ٢تم بأف ٯتتوع ع  مساعدة عدًك كذٌلرى بأهي ًر

ٍب عٌَتى بأمي إذ لاه  م  ، ًا  يض ػّْعييفاب وما لما ذٌلرى بأف الكام ُت  دافعاف ع  دكل  عائ تي األما   ،  بٍت أم  
وا ٭تاكؿ مركاف أف  يدافع ع  عمرك باعتبارى اب  عمي، قب    )دكس( فذٌلرى مس م أف معق  ب   سار ًا اب  ، ًك

 . 101قت يفقد كمع ذلد  أ ضا عمي
 

 ات الحجاز ف  نهاية العهد السفيان : ضط ابنظ ة تحليلية عامة ال 
لما ٓب تك  ٢تا رئاذ  ،    موظم ك٦تا ٕتدر اإلشارة إل ي أف مارة أً  ا١تد و  لاه  عكاائ   إذ ٓب تك

مع عدـ ، لواع م  االحتناج ا١تس   ع ر هظاـ مفركض كمرفاض،  فقد ماركا بكك  عرضي كعفام، كاضح 
م بذلد ، اًتماميفم بوتائج ًذى الثارة ذااء لاف مذًب ا أك ماد ا أك   ات ني ٤تدداذًت ٓب  ك  لد يفم ًدؼ ًك

 .-حاؿ ٧تاحيفم-قع قب  ا أك شخح ا  سعاف لتحق قي ُب أرض الاا

ائ  عودًم با٠تركج م  ا١تد و ، ًذا ا ، كقد أخطأ ماار ا١تد و  عودما ٝتحاا لبٍت أم   الذ   لاهاا ًر ًك
 تحرؼ  دؿ ع ر ذذاً  لبَتة ُب ا١تااقش ا٠تطَتة.

ٓب ٭تارباا اٞت ّ األمام ٖت  ق ادة كاحدة  فيفذا عبد ا ب  حوظ   لاف  ًتأس (أً  ا١تد و )لما أنم 
أبواء األهحار كذاؾ اب  مط ع العدكم  ًتأس بدكرى أبواء ا١تيفاًر   م  قر ّ ب وما ٧تد معق  ب   سار األشنعي 

م...    ًتأس أبواء ا١تيفاًر   م  غًَت

ح ث قاماا بفت  طر ق ل ن ّ األمام ، ألً  ا١تد و  -م  ا٠ت رج-باإلضاف  إٔب خ اه  بٍت حارم  ، ًذا
ا   عدكا ّٔا.ككي أمقاب  أمااؿ تس مًا

ظ  قابعا ُب مك   وتظر  إهي ب ، إٔب ًاهب عدـ ٘تا   اب  ال بَت ألً  ا١تد و  بأ   إمدادات أك مساعدات
رغم أهي  ، م أم عافك١تا ًاء اٞت ّ األمام ٓب  قدـ ٢ت، مع أهي ًا الذم شنعيفم ع ر خ ع طاع     د، دكرى

 لاف ع ر اتحاؿ ّٔم قب  ذلد.

                                                 
 تفاص   أيب ٥توش ًوا غَت مسودة أك ب ذواد اب  مساحق تدعميفا تفاص   عااه  بغَت ذود. 211-210، ص1الطربم، تار ه -101
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ي اإلفراط ُب القاة ، لما ٧تد أف األما ُت قد اتبعاا ُب القضاء ع ر مارة أً  ا١تد و  الطرؽ ا١تعيفادة أال ًك
كٔتقاب  ذلد اذتخدماا أ ضا اإلغراء باألمااؿ كإظيفار الاعاد ّٔا ، ا١تس ح  كالتيفد د ّٔا ٕتاى ا١تتحمسُت ضدًم

 102ا١تًتدد  ...ٕتاى 
 

 :محاص ة ابن الزبي  ف  مكة الحصار األوؿ 
( م  عاـ  ـ اهط ق اٞت ّ 601ًػ أم مع اهتحاؼ ذبتمرب م  عاـ 61ُب موتحش الكيفر األكؿ )٤تـر
يفتي الويفائ   )أم اب  ال بَت ُب مك ( االت أعمدة اٟتكم ، األمام ٨تا ًك كقد عٌُت مس م ع ر ا١تد و  أحد ًر

ا رٍكح ب  زهباع اٞتذامي، الوظاـ بالكاـكأحد أعمدة ، األمام لااقدم اذم عمرك ب  ٤ترز اإلخبارم اكذلر ، أال ًك
هائبي األشنعي... كُب الطر ق تاُب مس م بعد اشتداد ا١ترض ع  ي )بثو   ا١تك  ( قرب )قد د( كخ في ع ر اٞت ّ 

لذم قت ي مس م ابويفا فوبك  القرب فناءت امرأةه ل   د ب  زمع  ا، 103اٟتحُت ب  ٪تَت الذم كاص  السَت إٔب مك 
 . 104ًا ر   ع  أش اخ أً  ا١تد و  اإلخبارم كص ب  اٞتث  حسبما أكردى

لكوي ، كأع   ع  رأ ي أماـ قادة اٞت ّ عودما حضرتي الافاة ىٓب  ك  مس م  ر د تع ُت اٟتحُت م  بعد
 حرٌح بتفض  ي ل قائد حب ّ ب  دٞت  الق ٍت ٧تدى ب  ، مع ذلد عٌ وي قائدا ع  يفم توف ذا موي ألكامر ا٠ت  ف     د

كأال  ثق ُب ، ٍب التف  إٔب اٟتحُت  وححي بعدـ اإلطال  ٔتك  ٟترارهتا الكد دة، 105لاال الت امي بالطاع  ل خالف 
اد ٖتح وات ُب مك  فع  ي أف  ستإب ع ر ًبا٢تا ا ط  ّٔا ل وحب ع  يفا آّاه ق، قرشي أبدا ، كهظرا لعدـ ًك
 106ألهي  ستط ع إعادة بوائيفا بعد ذلد...، ماا بالكعب  ف  يفدميفا ع  يفمف ف احت

ا الذم ذ طاؿ ، كفعال اقًتب ً ّ الكاـ م  مك  مع نا   اـر )ا١تاافق لويفا   ذبتمرب( ل بدأ ححاًر
طر ق كلاف أً  مك  قد ع ماا ٔتا حدث ُب اٟترة مع بدا   اـر م  ، ١تدة تتناكز الكيفر   )صفر كرب ع األكؿ(

م  كقع  اٟترة  ااكتدفق  ع ر مك  ٚتاع ٦ت  أف ت، فبدأت االذتعدادات ل قتاؿ كاٟتحار، 107ا١تسار ٕباما  أحد
، دك٪تا مبا ع  لي، 108لما قدـ ٙتاهاف م  أبطاؿ ا٠تاارج ١تساعدة اب  ال بَت ُب مااًيف  األما ُت،  م  أً  ا١تد و 

ًذا باإلضاف  إٔب شخح   ، 109ٞتواد ل دفاع ع  الكعب ب  كص  األمر ٔت د اٟتبك  الوناشي إٔب إرذاؿ بعض ا
                                                 

 . 61-61عبد الع     اذش ماذر: ا١تعارض  ُب العحر األمام... ص  ٤تمد ٚتع  -102
 .271ا١تحدر هفسي، ص -103
ب ع   177-171بعبارة "قالاا...ك قاؿ..." كص 171-111ص 7هفسي، كالبالذرم أهسابا١تحدر  -104 بسود أيب خ ثم  ع  ًك

 ًا ر  ...
 .274-271ا١تحدر هفسي، ص -105
 ع  ا١تدائٍت بغَت ذود. 170-174، ص7البالذرم، أهساب -106
 الااقدم ع  عبد ا ب  ًعفر ع  اب  عاؼ. 271-211، ص1الطربم، تار ه -107
 ع  ا١تدائٍت بغَت ذود. 161-170، ص7ذرم، أهسابالبال -108
 ُب أخبار مطال  تبدأ بك م  "قالاا ... كقاؿ..." بغَت ذلر ألٝتاء الركاة. 144، ص6البالذرم، أهساب -109
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عب د الثقفي الذم لاف متحمسا مع  أيب بارزة ذ كاف ٢تا دكر ُب ا١ترح   ا١تاال   كتتمث  ُب شخح   ا١تختار ب 
ذنوي كال يفا اب  ز اد ٍب أيفرج عوي بعد كذاط  صيفر الححايب اب  عمر لدل ا٠ت  ف  ح ث حرل  اٟتسُت بالكاف  

كحُت ذألي ًذا األخَت ع  ، فاهتق  إٔب مك  ح ث لاه  معارض  اب  ال بَت ُب تحاعد مستمر ،110   د
كقٌدـ ، أكؿ فرص  لالهقضاض ع  يفاإٔب لك  بااطويفم تتحٌف  ، الكاف ُت أخربى أف الظاًر ف يفم ًا مااالة الس ط 

ا  طاؼ ، لام  ٍب غاب ا١تختار ع  األهظار ذو   ، بعض الوحائ  الب  ال بَت تدٌعمي ُب مارتي ل ظيفر بعدًا ًك
اؿ اب  ال بَت  -إذ لاف  وتمي ألً يفا م  مق ش–كقد التٌش حالي بعض أً  الطائش ، بالكعب  فأذرع إل ي أحد ًر

ا عباس ب  ذيف   فك مي ع  اًتماع أع اف اٟتناز ع ر ال بَت ضد  111-الذم لاف صحاب ا م  أً  ا١تد و -ًك
كقد أظيفر ، فأًابي بأهي ذ با ع اب  ال بَت ع ر أف ٬تع  لي مكاه  عودى، األما ُت كضركرة أف  كاف معيفم ُب ذلد
، ٦تا ًع ي  وط ق بعد إناء اٟتحار ٨تا الكاف ، لك  اب  ال بَت ٓب  يفتم بي، ا١تختار شناع  ُب اٟتحار األكؿ ١تك 
 .112ح ث ذ حقق مكركعي ا٠تاص بي ًواؾ

ا ، ترل ت قاات اب  ال بَت ا١تدافع  حاؿ ا١تسند اٟتراـ ب  إف أً  مك  كضعاا ع ر الكعب  خكبا كغطًا
كهحب  آّاه ق ع ر اٞتب  األٛتر ا١تكرؼ ، فأطٌ   ع  يفم اٞت اش األما   م  ًب  اٟتناف بأع ر مك ، باٞت اد

كبعث القائد اٟتحُت إٔب أع اف مك  أف اب  ال بَت لا أبٌر ، ا١تكرؼ بدكرى ع ر دار الودكةك  ع ر ًب  )قع قعاف(
، فكاف ًاأّم أنم عائذكف بالب   كاب  ال بَت أحدًم لكوي  ح ي ّٔم،   ف  ألصب  كال ا ع ر اٟتنازبقسم ا٠ت

ا عبد ا ب  صفااف اٞتمحي إٔب اٟتحُت الذم حاكؿ كعظي كٗتا في ّتود الكاـ ضد م   اء أحد األشراؼ ًك ًك
م ع ر القتاؿ، ليفأًابي اب  صفااف بأف م  ًاًم اٟتـر ٓت  ي ًا ا١تستب   ، اٟتـرأباح   .113كأظيفر لي إصراًر

ع ل  ، ح ث ترامٍاا بالوباؿ كتقات اا إٔب ال    بالرماح، كفعال ابتدأ القتاؿ قب   اهتحاؼ شيفر صفر ٍب ًر
كتاال  ، فضال ع  اٞترحر، كقد قيت  م  الكام ُت مالم  ًواد كم  أصحاب اب  ال بَت أربع ، ً ّ إٔب معسكرى

كتعاكف مع اب  ال بَت ، كأخرج ا١تسار ما عودى م  السالح كفرٌقي ع ر ماال ي، القتاؿ األ اـ ع ر ًذى الاتَتة م 
 114حىت ٘تكواا م  ردّْ األعداء إٔب األبط  بُت مك  كمٌت ...كمحعب ب  عبد الرٛت  ب  عاؼ كعب د ب  عمَت

رة كاهضم إٔب أخ ي الذم كقات  أ ضا ا١توذر ب  ال بَت الذم شيفد اٟت، لك  ا١تسار لاف أص ب ْتنر ا١تونو ق فقيت 
، كظ  اب  ال بَت  يفـ  ميفاٚت ي ب  ك الحقيفم لاحدى مرٕت ا، 115أمرى بأف ٭تم  ع  يفم فاشتبد معيفم حىت قت 

                                                 
 أبا ٥توش ع  الوضر ع  عبد الرٛتاف ب  أيب عمَت الثقفي. 200-204الطربم، تار ه، ص -110
ذى الت 211-201الطربم، تار ه، ص -111 فاص    رك يفا الطربم ع  أيب ٥توش ع  ش خي أيب  اذش األهحارم ع  الححايب شاًد ًك

 ع اف.
 أبا ٥توش ع  ٤تمد ب  ماب  ع  الكاًد عباس ب  ذيف . 214-211الطربم، تار ه، ص -112
 بعبارة :"قاؿ..." كتعاد ع ر الااقدم ْتسب الركا   اليت ذبقتيفا. 166، ص7البالذرم، أهساب -113
 ع  ا١تدائٍت بغَت ذود. 166ك 161ك 171، ص 7هفسي، اا١تحدر  -114
أبا ٥توش ع  أيب  اذش  211ًكاـ ع  عااه  بغَت ذود كص 274، كالطربم، تار ه، ص171-170، ص7البالذرم، أهساب -115

 ع  عباس ب  ذيف .
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اكؿ افتكالي كرفض ، ف ما أخربكا اٟتحُت ع  ًذا األمر العن ب ٓب  تعنب ألهي أذد  يدافع بكناع  ع  مي د ٭تي
لما ،  ظيفر أهااعا م  الكناع  ا١ت فت  إاٌل أف اب  ال بَت ٓب  يفتم بيالثقفي  ي ... ب وما لاف ا١تختار 116ط بي ل مبارزة

كحُت ذئ  اب  ال بَت ع  ذبب قبا٢تم ُب صفافي أًاب بأهي  قب  الكفار ب  ، اذتبس  ا٠تاارج ُب القتاؿ
! الك اطُت ضٌد ًود الكاـ

حىت ردًا ، ُتك١تا ٛتي القتاؿ لاف ا١تختار  قات  بثالٙتائ  ٦ت  معي لتائب اٟتح 117
كقد قيت  أمواء ذلد ل ي ، 118كلاف أح اها  سًت   ل عاكد الكرة حىت  ككش الكام ُت ع  مك ، ع ر أعقأّا

أٌما محعب ب  ال بَت ، لما قت  ا١توذر ب  ال بَت،  بعد أف قت  ٜتس  م  العدك، محعب ب  عبد الرٛت  ب  عاؼ
كل ما كقع كٍقشه مؤٌق  ل قتاؿ اهتيف  الفرص  أحد فقيفاء ، ًذاقت  رغم إمعاهي ُب القتاؿ كإمخاهي ُب العدك. ف م  ي 

ا التابعي الكيفَت عب د ب  عمَت ب  قتادة ال  ثي ل يقدٌ  ـ الاع  مك  ك سم ي أً  الكاـ )الًر  الحاّب( أال ًك
حرم   ٞتواد الكاـ كاشًتطاا ع  ي أال  يوقص م  حرم  خالف     د لد يفم ألنا خالف  ا ُب أرضي فيفي أعظم م 

119 الكعب 
! 
 

كذلد ُب ال ـا الثالث م  رب ع ، ٍب اهدلع حر ق بالكعب ، ب ا١تسند ْتنارة ا١تونو ق كقد حدث أف أص
اءت ذحاب  أ ضا ، خحاصا كقد لاف ُب ل    مظ م  ذات ر   كرٍعد، االحًتاؽ ش ُب موك  ً كاختي ، 120األكؿ ًك

ب وما ، 121كأكقش اٟتحُت عم  ات الرمي ! كأرعدت كأصعق  حىت أحرق  ا١تونو ق، ؿ مك افاؽ  أحد ًب
م  ا١تختار كاب  مط ع كعباس ب  ذيف  توظ م الدفاع  فقد قاد ل ّّ ، اشتد القتاؿ ُب األ اـ التال   ُب ذكد مك 

كفعال قت  ، ك١تا اقًتب ا١تختار كعباس م  بعضيفما طالبا م  األعداء ا١تبارزة الفرد  ، ا١تستم   بعد احًتاؽ الكعب 
، زى ف ذا ًا عبده حبكي فقررا أال  بارزا أحدا إاٌل إذا عرفاىكقت  عباس مبارً ، زى ف ذا ًا عبده ركميارً ا١تختار مب

فبا ع  ٚتاع  عباس ب  ذيف  ع ر ، كش ئا فك ئا ٖتٌمس ا١تدافعاف ع  مك  ل قتاؿ ألثر م  ذم قب  بعد اٟتر ق
 122ط ع مع آخر  ...قات  اب  م لما ،  كقاد ا١تختار ٚتاع  م  خاارج ال مام ، ا١تات

                                                 
 .164، ص7البالذرم، أهساب -116
 .161ا١تحدر هفسي، ص -117
 .164-161ا١تحدرهفسي، ص -118
 .161ا١تحدر هفسي، ص -119
ب ذوادم الااقدم ع  رباح ب  مس م ع  أب ي كع  عبد ا ب  ز د ع   272-274كالطربم  211ك 274، ص1الطربم، تار ه -120

شفاء الغراـ بأخبار ، الفاذي ا١تكي. 411-402ص  بَتكت. 7ط 2111تار ه ا٠ت فاء، دار ا١تعرف  ، الس اطيعركة ب  أذه ي. 
 .266-261، ص 2ج .4107بَتكت  4دار الكتاب العريب طالب د اٟتراـ، ٖتق ق د.عمر تدمرم، 

 ع  الااقدم بغَت ذود. 166-167، ص7البالذرم، أهساب -121
 أبا ٥توش ع  أيب  اذش ع  عباس ب  ذيف . 214-211، ص1الطربم، تار ه -122
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كٓب  ع م ًوادى ُب ، كاذتمر اٟتحار إٔب نا   شيفر رب ع األكؿ ب وما لاه  كفاة ا٠ت  ف     د ُب موتحفي
أما اب  ال بَت فقد ع م با٠ترب قب يفم فأرذ  إل يفم قائال: "إٌف طاغ تكم قد ، 123مك  باألمر إال بعد أربعُت  اما

لك  القتاؿ تااص   124اس ف  فع  كم  لرى  ذلد ف   حق بكامي"فم  شاء أف  دخ  ُب ما دخ  ف ي الو، ً د
ًاءًم بي ا١توٌقع الوخعي كاٝتي ماب  ب  ق س أحد أشراؼ الكاف  كلي إٔب أف ، بسبب عدـ تحد قيفم ل خرب
ذا األخَت لاف  راى ُب ٣ت س ا٠ت  ف  بدمكق، عالق  محاًرة مع اٟتحُت فت ٌق  م  ا٠ترب كأرذ  إٔب اب  ال بَت ، ًك

ف ما ٖتادما اقًتح اٟتحُت أف  با ع ً كي اب  ال بَت ك ذًب معيفم إٔب دمكق العاصم  ، ل الق ي ُب األبط 
 ! فاصطدـ ًذا االقًتاح بالرفض القاطع مع التيفد د باالهتقاـ ألً  اٟترة أضعافا مضاعف ، ل ستكم  الب ع  ًواؾ

ٍب ، ٦تا ًع  ًذا األخَت  وفي عوي صف  الدًاء، اب وما تك م اٟتحُت معي ذرٌ ، كلاف اب  ال بَت  تك م بحات عاؿ
ع ّت كي ٨تا ا١تد و  أكال ٍب الكاـ ... ك بدك أف اب  ال بَت قد هدـ ع ر ت د الفرص  125قٌرر رفع اٟتحار كًر

 السا٨ت  ا١تيفدكرة.
ـ فرفضاا بكك  حاز ، كتكَت ركا   أخرل ع ر أف اب  ال بَت تكاكر مع عبد ا ب  صفااف اٞتمحي كغَتى 

لقد رفضا فكرة االهتقاؿ مع ً ّ رمر ، ألثر م  ذلدب  ، كحاذم فكرة ترؾ اٟتـر الذم هحرى ا ف ي ع  يفم
 126ب   ا... كعرٌب ع  ذلد اب  ال بَت بأهي  تكاءـ م  ترؾ اٟتـر كمغادرتي...

الس اذ   لكوي اعتذر باعت الي، ع ر الححايب عبد ا ب  عمرا٠تالف  لاف القائد اٟتحُت قد اقًتح 
ي إٔب اب  ال بَت )زفر ب  اٟتارث كعبد ا ب   كأخَتا أرذ  اٟتحُت مبعام 127كتفرغي ل عبادة كاٟتد ث كالفتال...

، مسعدة الف ارم( ل أذف ٢تم ُب الطااؼ كاألماف كاالهحراؼ... كبعد مكاكرات كتردد ٝت  ٢تم اب  ال بَت بذلد
 128كأنم إ٪تا  وحرفاف عويفم عائد   بسخ  ا...،  شرِّاكعٌ ق ع ر طااؼ أً  الكاـ بأهي ل     دًم إالٌ 

 
، ٍب التف  ا٠تاارج إٔب اب  ال بَت  سألاهي ع  رأ ي ُب ا٠ت فاء الراشد   كما حح  ُب الفتو  الكربل ذابقا

م م  رؤكس ك  عب دة ب  ًالؿك  كلاف أًم السائ ُت لي ٧تدة بوعامر اٟتوفي هافع ب  األزرؽ كأبا طالات كغًَت

                                                 
 .274ا١تحدر هفسي، ص -123
 خالد الحوعاين ع  ز اد ب  ًب .بسود ش خي اذحاؽ ب  أيب إذرائ   ع  عبد الع    ب   271ا١تحدر هفسي، ص -124
حس  . 276-214، صمويفاج السو  الوبا  ، دار الكتب الع م   بَتكت، اب  ت م  . عااه  بال ذود 271ا١تحدر هفسي، ص -125

، 4ج (4161) 4تار ه اإلذالـ الس اذي، دار اح اء الًتاث العريب بَتكت كمكتب  الويفض  ا١تحر   القاًرة ط إبراً م حس .
. 171-147ص  القاًرة. 4ط 4160دكر اٟتناز ُب اٟت اة الس اذ   العام ، دار الفكر العريب ، الكر ش .211-207ص

 .442-412ص  بَتكت. 4101صدر اإلذالـ كالدكل  األما  ، دار األً    ، شعباف
ب ع  ًا ر  ... 142-144، ص7البالذرم، أهساب -126  بسود الدكرقي ع  ًك
 ٍت بغَت ذود.ع  ا١تدائ 161ا١تحدر هفسي، ص -127
أخبار مك  كما ًاء ف يفا م  ارمار، ٖتق ق رشدم الحاّب م حس، مطابع ، األزرقي ع  عااه  بغَت ذود. 161ا١تحدر هفسي، ص -128

 .221-416، ص 4مج  .4111بَتكت  6دار الثقاف   ط
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فاذتوتج ٧تدة أهي ذ ع   ٥تالفتي الحر٭ت  ، ح ث تس   ً دا كخرج إل يفم، اارج...فاذتميف يفم إٔب ماعد آخرا٠ت
ا ما حدث فعال، ٢تم فاهفح اا بكك  نائي عوي ، ح ث برٌأ الححاب  كبٌرر مااقفيفم كع ر رأذيفم أباى ال بَت، ًك

ٌددكا كغ باا ع ر ال مام  كذ  ً  رة العرب ، كاهقطع ٖتالفيفم معي كامتد هفاذًم إٔب حضرمات ال م  ًوابا ًك
كلاف اب  ز اد كإب العراؽ قد ذن  زع ميفم هافع ب  األزرؽ فاٌلاا ع  يفم بال مام  اب  ، البحرة بالكماؿ الكرقي

 .129األمر كاهتكار ب ع  اب  ال بَت ُب األمحار اضطرابْتدج ٍب ٧تدة...كل  ذلد حدث عود كفاة    د ك 

  

                                                 
ص  .4161الونش  2ا١تطبع  اٟت در   طتار ه، ، اب  الاردمالراذري. أبا ٥توش ع  أيب ا١تخارؽ  207-201الطربم، تار ه، ص -129

 .411-01، ص األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف  عبد ا١ت د، أبا الغ  . 211-211

 



ا ا١تسودة      الفح  األكؿ  االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما  ك محادًر

20 

 خ تذا٠ح اٌعٙذ اٌّرٚأٟ )خالفح اتٓ اٌست١ر(:ااضطرات. 1.2.2

 :نهاية األس ة السفيانية 
حىت  -ًػ71موتحش رب ع األكؿ –موحب ا٠تالف  بعد كفاة    د  –لاف فىت مر ضا ك  -ما إف تأب معاك   الثاين

دى ُب ًذا ا١توحب ل سدؿ الستار  130حىت تاُب أك أشيفرا ٓب   بث ذال أذاب عك  ،رغبتي ُب التخ ي عويفمك  أع   ًز
الذم  كاف قد فك  ُب تثب   ا١ت د الارامي لأكؿ ٕترب  لق ادة ا١تس مُت بأذرة   بذلد ع  الب   السف اين

  ثب  دعائم ا١ت د األمامك  ذ تدارؾ األمر -ك ًا الفرع ا١تركاين-إال أف فرعا آخر م  بٍت أم   ، حالم  كاحدة
لكويفا ًذى ا١ترة األذرة ا١تركاه   اليت ذتخاض غمار ، احدةتون  معي ٕترب  حكم األم  اإلذالم   بأذرة ك ك 
 ة ع  إعالف نا   األذرة السف اه   .ات ا٠تطَتة ا١تونرٌ ضطراباال

لاف ،  اٟتناز ل ي ٨تا العاصم  دمكقك  ففي الاق  الذم لاف القائد العسكرم اٟتحُت  ًتاًع ع  مك 
 ًتلاف ا١تد و  ا١توارة فار إعالف أً يفا كالءًم  -صك ع ر رأذيفم ش خيفم مركاف ب  اٟتكم ب  العا-األما اف 

كاذتقر ، كراح  األمحار األخرل ترذ  ب عاهتا ٢تذا ا٠ت  ف  اٞتد د الحامد ُب مك  ا١تكرم ، اٞتد د الب  ال بَت
تَتهتا ... ك  تسارعك  تالطم أمااًيفاك  ح ث راحاا  ًتقباف تدافع األحداث، ا١تقاـ ّٔؤالء األما ُت ُب مد و  تدمر

ب  اختاركا عماال مؤقتُت ر ثما  عُت ٢تم ، ع ر رأذيفا الاإب عب د ا ب  ز ادمدف العراؽ قد طردت عما٢تا ك فيفذى 
لذا ك    ب  ًحدـ لحاّب اب  ال بَت ....اؿ ُب محر اليت تاالًا عبد الرٛتلذلد اٟتك  ،ا٠ت  ف  اب  ال بَت كالهتم 

الذم ترليفا نبا ل حراعات ك  ( ك ًا أخ لعب د ا ب  ز اد)ذ م ب  ز اد  مث  خراذاف ككال يفا، 131ذائر األمحار
 يفا عبد ا ب  خاـز الس مي باالء زبَتم ... ح ث برز ُب خضمّْ 

  موقعة م ج راىط(:و  مؤتم  الجابية)ات بالشاـ ضط اباالبدء 
و  كالءًا الب  ال بَت فراح  ًي األخرل تتيفاكل ١تا أع و  ل  مد  -معق  ا٠تالف  األما  -أما الكاـ 

هات  ب  ق س اٞتذامي ك  ،زفر ب  اٟتارث الكاليب ُب قوسر   مشاؿ الفراتك  ،لالوعماف ب  بكَت ُب ٛتص)
ٓب تبق موطق  خالح  الاالء لألما ُت ك  132( ب  كحىت الضحاؾ ب  ق س ُب العاصم  دمكق هفسيفا، بف سطُت

لذا راح  دعا ك  ،لاهاا أخااال ل   دك  ،ب  مالد ب  ّتدؿذال األردف اليت لاف ع ر رأذيفا زع م بٍت ل ب حساف 
لاف عامال ّٔا لبٍت ك  رد م  ف سطُتكقد اهضم إل ي ركح ب  زهباع الذم طي ، ًا طف  صغَت ك  ١تبا ع  خالد ب     د

 . أم  

                                                 
 ع  عااه  كا١تدائٍت بغَت ذود. 268-267ك 254، ص  3الطربم، تار ه -130
 ع  الااقدم بغَت ذود. 267، ص  ا١تحدر هفسي -131
 بَتكت. 3ط1985التار ه اإلذالمي، ا١تكتب االذالمي  ٤تماد شالر.: أهظر بغَت ذود. ع  عااه  268، ص  ا١تحدر هفسي -132

-222ص  بَتكت. 1ط 1973ترٚت  أه س فر٭ت  ، الدار ا١تتحدة  ...العرب كاإلذالـ ، ب   ا  ش. 160-158، ص 4ج
 .35-30ص  بَتكت. 2ط1977تار ه العرب كالكعاب اإلذالم   ترٚت  بدر الد   القاذم، دار اٟتق ق  ، لاً . 230
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 أخذ موي ك  أف  تح  باب  ال بَت لي  با عي -ك ًا بتدمر-ر مركاف ككذ  ًذى األًااء ا١تكحاه  فكٌ 
ع ك  133أمواء ٖترلي لق ي عب د ا ب  ز اد ا٢تارب ح ويفا م  العراؽ فأقوعي بتإب ا٠تالف ك  ،ا لبٍت أم  أماه ٔب تدمر إًر

عالف كالئي اٞتد د إما الضحاؾ حالم العاصم   امئذ فكاف مًتددا ُب أ، 134ح ث رش  هفسي لتإب األمر
ٍب ، ف  دعا لغَتى فازداد تردد الضحاؾل خالف  عاض أأف  رش  هفسي  ف أقوعيكا دى الاإب اب  ز اد بأف، ل  بَت ُت

، لاه  لدل حام  الرذال  هسخ  مويفاك  ،مبا عتيفمك  م  أًاءى لتاب م  حساف الك ري  طالبي ب ظيفار حق بٍت 
 دى بعض ا١تاالُت لبٍت أم   م  بٍت ل ب كأ، قاـ الًر  مع وا بي،  ب مويٓب  ع   ما طي ك  ف ما قاـ الضحاؾ ُب الواس
 ،لتوحاز إل ي القبائ  الق س   ، ذنويفم دكف ًدكلك  قد حاكؿ الضحاؾ هتد دًمك  ،خحاصا كال ماه   عماما 

كلك  الضحاؾ بادر إٔب إقواع أهحار بٍت أم   باإلًتماع معيفم ُب مؤ٘تر ٔتوطق  ، ًكذا مارت العحب   بالعاصم  ك 
العم  م   هكركا ًذاأف الق س   أفرضي الواس إال ، ذلد لتع ُت خ  ف  أمام إرضاء ٢تمك  ،( اٞتاالف)اٞتاب   

 (ً امرج ر )بقي  وتظر ُب مكاف  سمر ك  ،خَت ٯتتوع ع  الذًاب إٔب آّتمعُت ُب اٞتاب  الضحاؾ ٦تا ًع ي ُب األ
اء ا١تاالُت لبٍت ام   حاؿ ُب الاق  الذم لاف ف ي حساف ب  ّتدؿ  تكاكر مع ال عم، مع وا ب ع  اب  ال بَت

هأت يفم بحري " فأٚتعاا ك  ا ال تأت وا الواس بك هك  الكخح   ا١تواذب  لت د ال حظ  اٟتًر  حىت قاؿ قائ يفم : "
   ي ك  -لاف ليفالك  -(عمرك ب  ذع د ب  العاص)ع ر أف  تأب بعدى األشدؽ  -لاف ش خاك  –عودئذ ع ر مركاف 

 ًػ. 61ذلد ُب بدا   شيفر ذم القعدة م  عاـ ك  ... -لاف صب ا ك  –بعد ذلد خالد ب     د ب  معاك   
قد داـ االقتتاؿ ك  ،135كٖت  ًذا االتفاؽ اهط ق  اٞت اش األما   ١تااًيف  الق س   ا١تتنمعُت ٔترج ًر 

فر ك  لثَت م  زعماء الق س  ك  ح ث اهتيف  ا١تعرل  ٔتقت  الضحاؾ، ـ601ًػ   ٤67تـر  شيفر عكر    اما م 
قوسر     ب وما ترؾ زفر الكاليب مد و، قد قت  الوعماف ب  بكَت قرب ٛتصك  ،ا١تويف ماف مويفم ٨تا الكماؿ 
 136ًواؾ ٖتح  ّٔا مع م  آكل إل ي ....ك  -ك ًي أ ضا ُب مشاؿ الفرات-ل ستإب ع ر مد و  قرق س ا

لتبا ع الكاـ ل يفا ،  الًئا إٔب اب  ال بَت باٟتناز ك التف  مركاف إٔب ًوابي ح ث ًرب هات  م  ف سطُت
ا مركافأ-ا١تؤذس اٞتد د ل خالف  األما    الذم أرذ  األشدؽ ل ااص   زحفي إٔب إق  م محر فاذت ميفا  -ال ًك

لاف مركاف قد ًع  ابوي ك  ـ 607ًػ  67م  كال يفا ال بَتم اب  ًحدـ الذم هفي  عويفا ُب بدا   ٚتادل األكٔب 
ع  الاإب ع رك  ر الكاـبد ا١ت د خ فا لي ع القام ع ٍب قرر أف  أخذ ، محر ابوي الثاين عبد الع    ف سطُت ًك

                                                 
 ع  الااقدم بغَت ذود. 267، ص  3الطربم، تار ه -133
 ع  أيب ٥توش ع  الكرقي. 273-272، ص  ا١تحدر هفسي -134
 ُب ركا   عااه   ا١تطال  بغَت ذود. 269-268، ص  ا١تحدر هفسي -135
إذوادى الكامي)اب  مساحق( كأخرل إٔب ًاهب ركا    عااه   ًواؾ تفاص   أليب ٥توش ع   272-270، ص  ا١تحدر هفسي -136

 ، الحاليب. 23ص  .2004القاًرة  1الو اع كالتخاصم ، مكتب  الثقاف  الد و   ط، ا١تقر  مك أهظر :  ل ااقدم ع  إذوادى ال بَتم.
 .690-686، ص 1، ج1القاًرة ط  –دار التاز ع كالوكر  ،األما   
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الذم لاف ك  رغم ٖتف  خالد ب     د، قد تسٌت لي ذلد ٔتساعدة حساف الك ريك  ،الب ع  باال   العيفد البو ي ًذ  
 ،لك  مركاف احتاط لفكرتي مسبقا، موذ هحش عاـ فق   (اٞتاب  )ًا صاحب كال   العيفد ا١تتفق ع  يفا ُب مؤ٘تر 

ك بالضب  ُب -ك١تا تاُب ا٠ت  ف  مركاف بعد ذلد بق    ، اليت اغتاظ  ًي أ ضا م  ًذا القرار ك ت كج أـ خالد ك 
لك  ا٠ت  ف  اٞتد د عبد ك  ،أشارت بعض الركا ات إٔب دكر ًذى ا١ترأة ُب كفاتي الغامض  -ًػ 67شيفر رمضاف
األل د ُب ذلد ًا أف التحد ات اليت لاه  باهتظارى قد أخذت ك  مركاف ٓب   تف  إٔب ًذا ا١تاضاع ا١ت د ب  

 .137ل  ترل  ىك  لام  قااىك  بتالب ب ألبابي


  ات ف  الع اؽ:ضط اباالبدء 
فك  األمحار ب غيفا هبأ شغار ، لقد ذرل خرب كفاة    د مع نا   رب ع األكؿ ذر اف الوار ُب ا٢تك م

مث ما ب غيفا هبأ إعالف اب  ال بَت هفسي خ  ف  ل مس مُت ب وما  ، ف  فار اذتقال  معاك   الثاين ككفاتيموحب ا٠تال
فما راعيفم إال تكالب الواس ع ر إظيفار كالئيفم ال بَتم ب  كحىت ، التقاط أهفاسك  لاف بوا أم   ُب حال  ذًاؿ

ي ُب بعض األقطار  ...  الاالء الك عي أكا٠تاًر
لك  دكف ك  ،لعراؽ عب د ا ب  ز اد ّٔذا التحاؿ فحاكؿ إحتااءى ٔتا أذعفي بي دًاؤىك قد شعر كإب ا

م ١تبا عتي حالما ٤ت  ا مؤقتا، ًدكل ر ثما  ستقر شأف ا٠تالف  ع ر ، ح ث خطب ُب الواس بالبحرة  دعًا
بدأت ك  عدـ الطاع ك  ظيفركا ا٠تالؼفقتي ع ر ذلد إال أنم ذرعاف ما أفتظاًر الواس ٔتاا، شخص معُت

مي ذ ط  ذ ٌ ك  ذرع  إٔب زع م األزد مسعاد ب  عمركأب  إهي شعر با٠تطر ع ر هفسي ف، تف   م   دى 138االمار
ذًب ك  ،خاص  قبائ  ٘ت مك  لاال أف القبائ  ًاً  ضد زعامتي اٞتد دة، فبسطيفا ع  ي، البحرة طالبا اٟتما   موي

بعد ًركب اب  ز اد ك  ،ذائر األقااـك  لتيفدئ  قاميرغم ٤تاكالت األحوش التم مي ، مسعاد ضح   ًذا ا٢ت ناف 
، طراؼ ع ر شخص ٭تكميفمتفاؽ مؤق  بُت ٚت ع األححإل ٍب، زد ٔتضاعف  الد ات٨تا الكاـ حح  إرضاء لأل

ذلد مع بدا   ٚتادل ك  ،ًا ذك هسب أمام ًامشي مكًتؾك  بػبػ ()لقبي ك  فاقع اإلخت ار ع ر عبد ا ب  اٟتارث
م مث  اٟتارث القباعإٔب أ 139ًػ 61ارخر    ًيفادى ع ر ٤تارب  الذم رلٌ   ف عُت ع  يفم اب  ال بَت م   تأب أماًر

كحاكؿ اب  ال بَت ، 140لاف ا١تيف ب األزدم قائدى العسكرم ُب ذلدك  ،البحر   ك  فارسك  ٚتاعات ا٠تاارج ُب العراؽ
                                                 

ع  أيب ٥توش ع   273-272الااقدم ع  ال معي ع  أيب اٟتا رث. كصع  عااه  كع   308-307، ص 3الطربم، تار ه -137
 الكرقي.

ب ...ك لذا عمَت ب  مع  ك اهس ب  حب ب 255-254، ص  ا١تحدر هفسي -138 َت ب  حرب ع  ًك . اب  شب  ع  غَت ا١تدائٍت لً 
 ,411-441، ص عبد ا١ت د األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف ، أبا الغ  

اب  شب  ع  أيب عب دة معمر ع  بعض ش اخي )غ الـ ب  ٤تمد ك   د ب  ٝتَت كأيب الذ اؿ  262-256، ص  3الطربم، تار ه -139
ب ب  ًر ر ع  أب ي كغَتى. كص َت ع  ًك  266-263كمس م  ب  ٤تارب كذالـ ب  أيب خَتة....( باإلضاف  إٔب ش خي ارخر ًز

 دى ا١توتيفي إٔب شاًد ع اف...ك تفاص   أخرل لعااه  بغَت ذود.ش ه آخر الب  شب  ًا أبا عاصم الوب   ب ذوا
ب ع  أب ي كعمي الحعب.... 267-266، ص  ا١تحدر هفسي -140 َت ع  ًك  ع  ا١تدائٍت بغَت ذود ك رك يفا اب  شب  ع  ًز



ا ا١تسودة      الفح  األكؿ  االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما  ك محادًر

14 

 ع د أخاى محعب ب  ك  ،ال بَت  ع ليتفاقم األمار حالي ًع  اب  ك  ،لك  ضعفي، أف  إب ابوي ٛت ة ع ر البحرة
اذتعدادا ،  ون  ُب اذتعادة الكاف  م  أ دم الك ع  ا١تختار  ك  ،ال بَت إٔب ًذى الاال   ل ااص  حرب ا٠تاارج
 141ل مااًيف  الويفائ   مع عبد ا١ت د ب  مركاف ...
ًذا األخَت لاف غائبا ك  ات لاه  ٤تكام  بأحد هااب اب  ز ادضطراباالأما مد و  الكاف  ف نا عود بدا   

تسامع الكاف اف باألخبار فاقًتحاا ك  ،اضطرب  ع  ي حىت اضطرتي ل فرار ٨تا الكاـ أف البحرةك ، بالبحرة  اميفا
ك ًا عمر ب  ذعد -ركا قائد اٞت ّ الذم قت  اٟتسُت لادكا أف  ؤمٌ ك  ،تع ُت حالم مؤق  حىت تون ي األحداث

ا٢تا لالهتقاـ ، بكاء هسائيفا ع ر  اٟتسُتلاال ٖترؾ قبائ  ٫تداف ب -ب  ايب  كقاص فقرر أشراؼ الكاف  ، كتس   ًر
م ع ر ًذا الكخص أبعثاا بذلد  إٔب اب  ال بَت الذم ك  اا ع  يفم عامر ب  مسعاد ب  أم   ب  خ شأف  الٌ  قًر

حد اا أالذ   ًم بالكاـ فبا ع  توادكف ل ثأر م  األما ُتك  لاف الك ع  خال٢تا  بكاف اٟتسُتك  ،142عدة أشيفر
ا الححايب ذ  ماف ب  صرد ا٠ت اعي-ش اخيفم   أفك  ،خحاصا حُت ع ماا باذتقرار أمر الكاـ لحاّب مركاف -ًك
٦تا  زاد ُب   الاإب االذبق عب د ا ب  ز اد ًا ًع  قائدى  ً كا عظ ما إلخضاع العراؽ ب  ك أرذ ًذا األخَت

   . موي ا١تختار الثقفي اذتفادمر الذم ًا األك  ،هت  ج الكاف  ٨تا التك ع
 

 والمختار(: )التوابوف بالكوفة الع اؽ شيعة اتاضط اب 
لما راذ  أحد أبرز -ًا التابعي ع ي ز   العابد   ك  أال  ا١تختار قد راذ  أبرز أبواء اٟتسُت أف بدك 

لحاٟتيفما ٨تا الكاف  ط ب مويفما تأ  د ٖترلي ك  ،ًا التابعي ٤تمد ب  اٟتوف   ك  أال -إخاة اٟتسُت غَت األشقاء
 خحاصا، اٟتوف   غَت  كاض  ا١تعآباب  ب وما لاف رد ، اٟتسُت فقد لاف رفضي قاطعااب  فأما ، ٞتمع الواس ٢تما

اٟتذر م  ك  ف م ٬تبي بالتأ  د كال بالرفض ب  أكصاى بالتقال، أظيفر لي ح ويفا هاا اى ت دك  اى ٔتك التقأهي لاف قد ك 
ب  ابُت ك  ٚتاحي حُت هع م ا١تفاكضات اليت كقع  ب ويك  مدل طماح ا١تختار  كفي أف هعرؼ ًواك  ،143الدماء

فقد حثي اٞتم ع ع ر مبا عتي ف م  قب  بأف تكاف ب عتي لي بكك  عادم أم لسائر ، ال بَت قب  اٟتحار األكؿ
اب  اٟتحار تألد ا١تختار أف  اهتيفر١تا ك  ،برز كالتي أًا  ف  با عي ع ر أف  كاف أًم مستكارمأ اشًتطالواس ب  

ف م ٘تض ذال أشيفر ق     حىت أصب  ا١تختار  سأؿ الواس ع  أً  الكاف  ف قاؿ لي أنم ، 144بي ال بَت غَت آبيو 
د م  ٮتربى أنم أ ضا ع ر اذتعداد ١ت  ٬تمعيفم ع ر  غَت ، ال بَتب  قد أصبحاا مبا عُت ال ال بَت فقاؿ اب  ٍب ًك
حاؿ  (ب  العرؽا)ُب طر قي ٨تا الكاف  ٖتادث مع شخص  دعر ك  ا ٢تا ..."ك  ؽ أهاا١تختار: " أها أبا إذحا

                                                 
 ع  عااه  بغَت ذود كا١تدائٍت ع  الكعري.359، ص  ا١تحدر هفسي -141
 بركا   ا١تدائٍت ع  القافالين ع  اب  شخَت. 267م ع  اب  ع اش كصبركا   ا٢ت ث 264، ص  ا١تحدر هفسي -142
 .218ك279، ص5البالذرم، أهساب،  -143
 أبا ٥توش ع  أيب  اذش األهحارم ع  عباس ب  ذيف . 289، ص  3الطربم، تار ه -144
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اٞتمع  موتحش رمضاف   ـا ١تا كص  مد و  الكاف   لاف ال ـا ًاك  ،145طماحاتي الكخح  ك  ٖت   ي لألكضاع
 ،بالوحررا إ اًم مبكٌ ، ما ع ر أً يفاباألح اء الك ع   مس ٌ  ـ فمرٌ  601ًػ ا١تاافق ل سادس م  مارس 61
م عودى اًتمع، فعالك  متااعدا معيفم ع ر ال قاء ٔتو لي ُب ا١تساء ...ك  الك ع  حاؿ  بالتفاؼأخربكى ك  ألثًر

مع ، ذلد عرب  تاب   الكاف ُت م  خذالنم ليك  الححايب ذ  ماف ب  صرد ا٠ت اعي الذم هادل  بالثأر ل حسُت
ارمر بقت  ك  ب  ز اد الاإب السابقالت د التاب  با٠تركج ضد اٞت ّ األمام ال احش ع ر العراؽ  قادى  اذتكما٢تم

ب  اٟتوف   أخا اٟتسُت غَت اك  قحد )ب  الاصي ااٟتسُت ... لك  ا١تختار أع م أصحابي أف ا١تيفدم اٟتق قي 
ـ ألً  هتقافي باالل ٌ ك  األكامر ٔتقات   ا١ت حد  ب  ًا الذم أعطاى ، قد بعثي إل يفم أم وا ككز را كموتخبا ( الكق ق

فضال ع  ، وقحي ا٠تربة باٟتركبتٛتاذتي ف ٪تا ك   ٢تم أف ذ  ماف ب  صرد رغم إخالصيٍب بٌُت ، ب تي الطاًر  
 146 قت يفم معي ...ك  ش خاختي ب  إف ه   ذ  ماف ُب ٖترلي ًي تحر٭تي أهي ذ قت  هفسي

، ذلد أف ذ  ماف ب  صرد عسكر بظاًر الكاف ، ك ع الم   لثَت  اذتمال ك ًكذا ٧ت  ا١تختار ُب 
لاهاا قد با عاى ع ر ا٠تركج معي ضد   ، م  ٣تماع ذت  عكر ألفا آالؼأربع   اهتظارفتنمع لد ي بعد طاؿ 

 رفض  ب  صرد هفسي لافاك  ،ف ألثر ًؤالء األتباع ٮتضعاف لركاب  قب    مع أشرافيفمأخاص  إذا ع موا ، األما ُت
ذيفم أع ر ر ك   الكام ُتألهي اعترب، ك إًراء ٣ت رة ضد الكاف ُت ا١تكارلُت ُب لربالءأاالذت الء ع ر قحر الكاف  

ُب ا١تقاب  لاف ا١تختار  تحف  لالهقضاض ع ر الس ط  ُب ك  ، 147الاإب اب  ز اد ًم ا١تسؤكلاف ع  مقت  اٟتسُت
 ى ا١تد و  العراق   الكربل كال ا لي ع ر ًذاب  ال بَت قد عٌُت ذباع م  كصاؿ ا١تختار لاف أبعد ك  ،مد و  الكاف  

 دعر ك  ،س الاال   حف د الححايب ط ح أًع  معي ع ر ر ك  ،هحارم  دعر عبد ا ب     د ا٠تطميأًا ك 
ـ كلذا لاف لدل  676ًػ =  16ًدى م  قت ر معرل  اٞتم  ك  باىأالذم لاف ، براً م ب  ٤تمد ب  ط ح  الت ميإ
لد ي هفار ك  ( اٞتم )ر ً ٯت  البحر ُت ُب ت د ا١تعرل   اا كزٍ نم ُب هظرى ٖتمٌ ً  الكاف  ألأبراً م الت مي هفار م  إ

 . 148غ  ًذا الظرؼ لحاٟتياذتف أفما لاف م  ا١تختار ذال ، م  زم  ي ا٠تطمي ع ر رأس الاال  أ ضا 

، مشاال لالصطداـ باٞت ّ األمام ال احش ()التااباف -ا١تعركؼ بالتاابُت–ك ١تا اهط ق ً ّ اب  صرد
تذلركا مساع ي ب ويفم لتيف ئ  األمر ك  ،كحام  شكاليفم حاؿ هكاطاتي، ارتاب الكاف اف م  ٖترلات ا١تختار ب ويفم

 ف  ثب ) وقضأ٪تا  ر د إم ل اإب قائ ُت : " إف ا١تختار لذلد ذارعاا بتقدًن هح حتيفك  ،ل حسُت  ـا خذلاى

                                                 
 أبا ٥توش ع  خالي الحقعب ع  اب  العرؽ. 288، ص  ا١تحدر هفسي -145
 با ٥توش ع  فض   ع  شاًد   )عب دة كإٝتاع  (.أ 292-291، ص  ا١تحدر هفسي -146
أبا ٥توش ع  أيب  اذش ع  اب  عاؼ، كلذا ع  عط   ع  ٛت د كأ ضا ع  إٝتاع   ب     د  295-294، ص  3الطربم، تار ه -147

 ع  السرم....
 أبا ٥توش ع  اٟتحُت ع  شاًد م ين. 284-282، ص  ا١تحدر هفسي -148
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 تباع ذ  ماف ب  صردأخبار أف ًاءهتم أٔب إ، ذنويك  فأصدر قرارى بالقبض ع  ي 149...."ع  كم ُب محرلم (
م ُب معرل  عُت الاردةأت  ح ث قي  ( التااباف)ًم ك   .…ع ر رأذيفم قائدًم اب  صرد ك  لثًر

 

 : أسباب فشل ل كة التوابين 

 خفاؽ الك ع  األكائ  م  التاابُت ُب ما  ي:٘تث   عاام  إ

دًم قد التفاا حاؿ زع م ش ػعي غَتى - اب  صرد )ماقش ا١تختار الثقفي م  التاابُت: ذلد أف ا١تختار ًك
 فراح  ثٍت ع ميفم ُب ا٠تركج بطر ق  غَت مباشرة. ( ا٠ت اعي

ماقش كالة اب  ال بَت م  التاابُت: ٓب  عم  عماؿ اب  ال بَت ع ر تقدًن أ   مساعدة ل تاابُت ذال أنم -
 لي  تنيف كا ظاًر   ال ٮتافاف أحدا.  ٝتحاا ٢تم

كا١تعركؼ لدل اٞتم ع أف م  أحاط ، هادل قادة التاابُت بأف ًدفيفم ًا قت  م  اشًتؾ ُب دـ اٟتسُت -
كذا أي ، كلك  اب  صرد اعتقد أف ا١تسئاؿ األكؿ ًا اب  ز اد، بي كقت ي ًم ًواد لاف اف خذ ع  ي أهي ٓب  بدأ ًك
إال أف ، اٟتسُت م  ذكاف الكاف  أكالن  أصحابي لاهاا  ركف التخ ص م  قت    إف ب، بأخذ الثأر م  أً  الكاف 

 ذ  ماف أصر ع ر أف  وتقم م  الاإب كا٠ت  ف  أكال.

 .! ًذا ل ي ًا ما ًع  عدد التاابُت  و ؿ إٔب أربع  آالؼ بعد أف لاهاا ذت  عكر ألفا-

فيفم قد كاعدكا إخاانم البحر ُت كش ع  ، ك ضاؼ إٔب ذلد ل ي تسرع التاابُت ُب ا٠تركج م  الكاف -
اا أكائ  ذلد الكيفر كٓب ، ا١تدائ  ع ر أف   تقاا ُب مكاف ٤تدد قرب الكاف  ُب آخر شيفر رب ع الثاين كلكويفم خًر

اع ف ا٢تم م )عُت الاردة(  .150  تحق ّٔم إخاانم إال بعد ًر

 
 :ثػورة الػمػختار 

هي ًا م  ذ تكف  بقت  اٞتبابرة أاتي بُت الواس  ؤلدكف ٢تم دع ك ُب فًتة السن  اليت قضاًا ا١تختار بثٌ 
كبعد ، ي إال بعد كذاط  صيفرى الححايب اب  عمرذراحي  قٍ  ى طٍ شعث أتباعي ....كٓب  ي  ٓبٌ ك  قام   عماد الد  إك  ٚت عا

ـ  607ًػ بدا   مارس  67ُب األ اـ األخَتة م  رمضاف ك  ! بعد تقدٯتي أغ   األٯتافك  ،ضماه  أشراؼ الكاف 

                                                 
 ٥توش ع  فض   ع  شاًد ي .أبا  293، ص  ا١تحدر هفسي -149
أح اب ا١تعارض  الس اذ   الد و   ، ف يفاكزف. 421-٤422تمد ٚتع  عبد الع     اذش ماذر: ا١تعارض  ُب العحر األمام... ص  -150

الس ادة العرب   ، ف ات  .416-401ص 4170ُب صدر اإلذالـ، ترٚت  د.عبد الرٛت  بدكم، مكتب  الوػيفض  الػمحر   القاًرة 
األحااؿ ، أبا الغ  . 444-441ص  القاًرة. 4ط 4111كالك ع  كاإلذرائ  ات ترٚت  حس  ابراً م حس ، مطبع  السعادة 

 .10-11، ص الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف  عبد ا١ت د
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فخطب ُب الواس بأهي ذ سَت ف يفم بسَتة ، الت ميك  ًاء عبد ا ب  مط ع ل تس م كال   الكاف  م  زم   ي ا٠تطمي
ُب األشيفر اليت ت   ك  .عثماف لك  الكاف ُت طالباى بسَتة اإلماـ ع ي فاضطر إلظيفار مسا رهتم ع ر ذلدك  عمر

 ( زائدة ب  قدام )ًا مقفيك  حد٫تاألك  ، ل ع د ذنوي رمضاف أرذ  اب   مط ع شخحُت الذتدراج ا١تختار إل ي
دعائي اا١تختار م  اٟتضار لدل الاإب ب فعال ٘ت صك  ،٘تك  ْتكم صداقتي ل مختار م  اإل٭تاء لي برفض االذتدعاء

 . 151التمارض
ٔب ا١تد و  ا١توارة كفدا إـ أرذ  الكاف اف  607 شيفر مارس اهتحاؼأم ًػ  66ك مع مط ع عاـ 

، ٗتاؼ ا١تختار م  الرد الذم ذ عاد بي الافدك  ،م  اب  اٟتوف   ع  حق ق  العالق  اليت  دع يفا ا١تختار بي ستفسر 
ف ذا بالافد ، تراًع ع  ذلد ك  ،فًتدد ُب آّازف  ب عالف الثارة لتكاف أمرا كاقعا، ع  لذبيالافد فقد  ككش ٢تم 

خطب أعضاء ك  152تحر لوا م  عدكها ٔت  شاء م  خ قي "ها عاد ّتااب غامض  قاؿ ف ي اب  اٟتوف   : " إف ا 
لاف م  ب ويفم التابعي ا١تكيفار ك  تضاعف  أعدادًمك  ،خطب ا١تختار ُب أتباعي مستبكراك  ،الافد ُب الواس بذلد

ًا اب  األشًت الذم  ك  –براً م الوخعي إال ع م  إل ياًتم ا١تختار بأف  وضم ك  ،كأباى ( عامر ب  شراح  )الكعري 
 أفاشًتط ع ر ا١تختار  ( لك  ًذا القائد )اب  االشًت –م  زعماء الكاف  ال ماه   ك  قادة اإلماـ ع ي لاف م 

مبد ا ا١تاافق  مرفق  برذال  م  اب  ، معي بعض األشراؼ لالكعري كأب يك  فك مي ا١تختار،  كاف ذراعي العسكرم
رغم الككاؾ اليت ذاكرتي ُب البدا   إال أف اب  األشًت أع   ك  ،اب  األشًت شخح ا ٭تثي ع ر ا١تبادرة  إٔباٟتوف   
عدادات إٔب ذتقد تسرب  أخبار االك  ،فتحدد تار ه موتحش رب ع األكؿ ل ثارة، 153حرل  ا١تختار إٔب اهضمامي

ف  رذ  ابوي راشد ب  أأمرى  ( مط ع اب ١تا أخرب الاإب )ك  ،إ اس ب  مضارب رئ س الكرط  كإف ٓب  عرؼ ماعدًا
قبائ  أخرل تعرؼ ًذى  ف  رذ  بعض القبائ  إٔب ذاحاتأك  (إحدل ذاحات الكاف )اس إٔب الكواذ   إ

فاضطر ، 154ذلد قب  ا١تاعد ب امُتك  كأف  رذ  شبث ب  ربعي التم مي إٔب )السبخ (، الساحات بػ )اٞتباهات( 
التعن   ب عالف شعار الثارة : " ا١تختار إٔب ب٦تا حدا ، اب  األشًت لقت  رئ س الكرط   )إ اس( حُت أكقفي

تااص  ال حش رغم ك  تراًع  قاات الاإب فس طر ا١تختار ُب ال ـا التإب ع ر السبخ ك   الثارات اٟتسُت "
رغم ٤تاكالهتم ك  ،مفسر   مارة ا١تختار بأنا مارة ٢تم (م ا١تاإبأ)القت  ُب غَت العرب  ٤تاكالت األشراؼ أف ٯتعواا

بالقحر  األشراؼك  فحاصر الاإب، اب  االشًت بقاات ا١تختار لك  ااكالت باءت بالفك  ٯتوعاا تااص  قاات أف

                                                 
 أبا ٥توش ع  شاًد ع اف ًا ححَتة . 318-317، ص  3الطربم، تار ه -151
ا شاًد.أبا ٥توش ع    319، ص ا١تحدر هفسي -152  خ  ف  ب  كرقاء ع  األذاد ب  ًراد ًك
 أبا ٥توش ع  ٪تَت كا١تكرقي ع  الكعري .  321-320، ص ا١تحدر هفسي -153
 أبا ٥توش ع  ٭تي ب  أيب ع سر ع  ٛت د. 322-321، ص  ا١تحدر هفسي -154
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كتغاضر ع  ، لألشراؼ ل دخ  ا١تختار القحر حالما األماف أعطيك  ،ل ختفي بعدًا الاإب اب  مط ع أ اـمالم  
 .155ر الب ع  ُب ا١تسندت قٌ ك  ًركب اب  مط ع

ضر األشراؼ بتع ُت بعضيفم ُب الاال ات اذًت ك  ،العدؿك  األم حاكؿ ا١تختار إظيفار اٟترص ع ر هكر 
ًٌ ك  العب د ب شراليفم مع العرب ُب أعط ات ب   ا١تاؿ...ك  ضر ا١تاإباذًت ك ، التابع  ل كاف    الوظر ُب قض   قد أ

لًتل  ى ك  ،الثأر م  قت   اٟتسُت الكاف ُت لًتل  ى  امئذ ع ر اٞت ّ األمام ال احش بق ادة اب  ز اد ع ر العراؽ
 قد با عتيفم ألثر األمحار ...  ك  أ ضا ع ر ال بَت ُت الذ   ٭تكماف البحرة ًواب العراؽ

فأرذ  إل يفا م  ، ك ُب ًذا الس اؽ التف  ا١تختار إٔب ًوابي ح ث تقبع مد و  البحرة تابع  الب  ال بَت
الذم قاد ذابقا  ٥156ترب  العبدملاف ًذا الكخص ا١تك ش ًا ا١تثٌت ب  ك  ، دعا أً يفا إٔب ٖتا   الاالء إل ي

رغم ك  ،ٍب عاد إٔب الكاف  مبا عا ا١تختار قب   مارتي ، التاابُت البحر ُت ٨تا زمالئيفم ١تا قت اا ُب معرل  عُت الاردة
ف ف ا١تختار أك ا١تثٌت اقًتح ع ر ارخر فكرة ٖتر د البحرة اليت اذتقر  157اختالؼ ركا   الطربم ع  ركا   البالذرم

ككقع  معرل  ، قبائ يفا ك   ستم   بعض أشرافيفاك  ل كثش هكاطي، أحد مساًدًا أك قرب دار الرزؽ  ا١تثٌت ُب
 ،حاق  ا٢ت ٯت  با١تثٌت العبدم الذم ٞتأ إٔب قب  تي عبد الق سك  مي(ك بالسبخ  مع قاات الاإب القباع )اٟتارث ا١تخ  

  اليت ذعر ف يفا األحوش زع م بٍت ٘ت م كلذا لاال ٧تاح التسا ، لادت أف تقع حرب داخ    بت د ا١تد و  ا٢تام ك 
اهسحب ك  لكاف ()كلال٫تا كالى اب  ال بَت ع ر ا  عبد الرٛت  ب  اٟتارث ا١تخ كمي عمرك بك  اب  مط ع العدكم
ًوا  ضطر األخَت ك  ،مالتيفمذتشراؼ ل  مراذالت ا١تختار الرفض األك  ٔب صاحبيفم ا١تختارالك ع  البحر اف إ
 تس م  أففأمر اب  ال بَت الكخص ا١تخ كمي الذم ذبق ذلرى آهفا ، ٔتا  كبي اإلعتذار الغامض١تراذ   اب  ال بَت 

 ذلد ا١تبعاث اٞت ّ ل خٌَت ك  كال   الكاف  م  ا١تختار إختبارا موي ٟتق ق  إعتذارى فما لاف موي ذال أف أرذ  ا١تاؿ
ا١تختار مراذالتي الب  ال بَت ُب مك   مع ل  ذلد عاكدك  ،158عاد أدراًيك  فاختار عمرك ا١تخ كمي ا١تاؿ، ب ويفما
 ،أهي ذ بعث ً كا م  عودى ل حارب ًواؾ العدك ا١تكًتؾك  ،ا إ اى باٞت ّ األمام ارخر ال احش ع ر اٟتناز٥تربن 
بالفع  أرذ  ا١تختار شرحب   ب  كرس ا٢تمداين ُب مالم  آالؼ ل س طرة ع ر ا١تد و  ا١توارة لحاٟتي ٖت  غطاء ك 

ك  ً كا زبَت ا ٦تامال بق ادة الححايب عباس ب  ذيف  الساعدم األهحارم ٖتادث معيفم شرؽ ل، ًذا التوس ق 
ي مشاال ٨تا العدك األمام ، إال أف شرحب   أصر ع ر دخا٢تا أكال توف ذا لألكامر، ا١تد و  هاصحا إ اًم بًتليفا ل تًا

                                                 
ا شاًد، كلذا ع  أبا ٥توش ع  ٭تي ب  أيب ع سر ع  ٛت د كع  أيب الح   ع  ا  329-322، ص 3الطربم، تار ه -155 لح ق  ًك

م شيفاد أ ضا لالاالري كالوضر كفض   كماذر ب  عامر  ... ش اخ أيب ٤توش ًك
َت ع  ا١تدائٍت ع  ش خ ي عبد ا ب  عط      347-345، صا١تحدر هفسي -156  رك يفا الطربم ُب خرب مطاؿ ع  ش خي أٛتد ب  ًز

 كعامر ب  األذاد.
 .377-366، ص6البالدرم، أهساب، ص -157
 أبا ٥توش ع  ماذر ب  عامر.   348، ص3الطربم، تار ه -158
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ٔب ا١تختار خطب   خرب الفاًع  إف ما كص، 159أمع  ف يفم التقت  ك  فتظاًر عباس با١تاافق  ٍب باغتيفم بالفتد
ب  أذتأذهي ُب ، ٮتربى بأهي لاف  ر د إهقاذى م  ال بَت ُت -ك لاف ُب مك - ٍب راذ  اب  اٟتوف  ، موددا بال بَت ُت
ُب ًذا الاق  تكدد عبد ا ب  ال بَت مع اب  اٟتوف    طالبي ك  ،160فأًابي ّتااب غَت كاض ، إعادة ااكل 

غام  إٔب اذتًكذا  ضطر اب  اٟتوف   إلرذاؿ هداء ك  ،ر ع ر اٟت اد لما ًا الظاًر م  ماقفيأال  بقك  ،ٔتبا عتي
ف  ًتلاا أٔب إرذاؿ مئات اٞتواد ٨تا مك  ع ر كلاه  فرص  ذا٨ت  ٢تذا األخَت لتأل د شرع تي فبادر إ ا١تختار

، ًا ماحدث فعالك  ا٠تكب   ... تس  اا أفااًا أفااًا ُب أح اء مك  حام ُت القضباف ك  ،أذ حتيفم خارج اٟتـر
فاذتقر ًوابا بع دا ع  ل    ح ث  ر د 161يفم  أخذكف اب  اٟتوف    شيء كترلى ف م  ستطع اب  ال بَت فعٍ 
بسبب هاع األذ ح  اليت ٛت يفا ًودى ُب ًذى   ( ا٠تكب  )٢تذا ٝتي أتباع ا١تختار بػك  ،التناذبات الس اذ   

 .162اٟتادم 
د متسعا م  ، األمام ال احش م  مشاؿ الفرات ٨تا كذطيرغم ٗتاؼ ا١تختار م  اٞت ّ  إال أهي ًك

بقا ا ق س   مرج راً  ُب ك  الاق  إلزعاج ال بَت ُت هظرا ١تا ب غي م  اهكغاؿ ال احفُت ٔتحاصرة زفر ب  اٟتارث
عام يفا إٔب  فاهسحب متابع  ال حش ٨تا ا١تاص  أكالن ك  بعد عاـ قرر القائد األمام رفع اٟتحارك  ،( قرق س ا)مد و  

الذم اصطدـ ك  هس الذم لاف مر ضار عن  هت ئ  ً ّ بق ادة    د ب  أ  ع فتمٌ ، غا ا١تختار بذلد تكر   مب ٌ 
ٍب تاُب ًا أ ضا ُب ذلد ، فيف ميفم كأمر ّتم ع األذرل ل قت اا صربا أمامي، بطالئع اٞت ّ األمام قرب ا١تاص 

عدتي ٙتاهاف ك  االهسحاب لئال  حطدماا باٞت ّ الرئ سيتقرر ك  ـ( 606ًػ )موتحش ص ش  66ال ـا أكاخر عاـ 
ل تيف أ لي ً ّ قاامي ذبع  آالؼ م    أع   ا١تختار حال  االذتوفارك  فاص   األخبار إٔب الكاف  مضطرب ، ألفا

 163شًت الوخعي ع ر أف  ضم إل ي ُب الطر ق ت د الثالم  آالؼ ا١توسحب  ...ب  األ أتباعي  قادًم إبراً م
مي شبث ب  ربعي ُب قد ل ٌ ك  ،ظيفم ع ر ذ ط  ا١تختاراألًااء العح ب  قرر األشراؼ إبداء ٖتفٌ ُب ًذى 
إال أف ، ال بَت ُتك  ما ُتاأل واى ضدع ً ع  يفم بكرط أف  ي  عتمادفأظيفر اذتعدادى لال، مع ماال يفمك  ذ اذتي معيفم

لما أهي رفضاا هح ح  عبد الرٛت  ،  164شراؼ ٓب ٬ت باى إغتواما مويفم لفرص  ا١تاقش اٟترج الذم آؿ إل ي أمرىاأل
ح ث قاؿ ٢تم : "إين أخاؼ أف تتفرقاا  (يب ٥توش راكم أخبار ت د الفًتةأعم كالد ك  م  أشراؼ األزد)ب  ٥توش 

ق  ال ... لى ك  ماال كم ...ك  مع الًر  كا شنعاؤلم ..ك  ... ٓب ٕتع اا بأذكم ب وكم ك  ف تماى بغَتلمإف اهتظر٘تًا

                                                 
 أبا ٥توش ع  إٝتاع   ب  هع م.  349-348، ص 3الطربم، تار ه -159
 أبا ٥توش ع  أيب  اذش ع  عباس ب  ذيف .  350-349، ص ا١تحدر هفسي -160
 تكم   ل ركا   السابق  .   351-350، صا١تحدر هفسي -161
 .114، ص6البالذرم، أهساب -162
أبا ٥توش ع  شيفاد لماذر ب  عامر كأيب الح   ع  الح ق  ...ك مع أيب ٥توش  رك يفا   334-331، ص 3لطربم، تار ها -163

 ًكاـ ع  عااه  بغَت ذود.
 أبا ٥توش ع  الوضر كقدام  ب  حاشب.   334، ص3الطربم، تار ه -164
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فاذتغاث ا١تختار ّت كي ل عاد ، االشًت موط قا خارج الكاف  أع   األشراؼ مارهتم داخ يفا ب وما لاف اب ك  165"
مظيفرا االذتناب  ١تط بيفم بأف  تألدكا م  عالقتي باب  اٟتوف   ، ُب ا١تقاب  راذ  بعض األشراؼ  تادد إل يفمك  ،إل ي
ما ك  شراؼ ماركا ع  ي ألهي  تبٌت قض تيفماأل ب  كأع   ل ماإب أف، إمارة الفرق  ب ويفم ك  ًا  ر د اذتغالؿ الاق ك  ،

 166ع  يفم ذال أف  تاحدكا معي ضدًم ...
ترؾ قائدى اب  األشًت  يفاًم ك  (ًباه  السب ع)بدأ ا١تختار ًنامي ٔت  هت أ معي ضد ال ماه   ا١تتنمعُت  بػ 

،   ع  ي ً ٯت  األشراؼيفٌ ٦تا ذ (السبخ )ب وما ترددت رب ع  ُب، مراعاة ألصالي ال ماه   (الكواذ )ا١تضر   بػ 
ف م  عنبيفم شعار األشراؼ ، ب  إف بعض أتباعيفم لاهاا م  الك ع ، ف بعض أبوائيفم لاهاا مع ا١تختارأك  خحاصا

 167شراؼ ف م   ؤميفم ُب الحالة...الطُت ب   إختالؼ األ زادك  ،(  الثارات عثماف)
اب  اٟتوف    ستغرب شعارى الثأر ك ما إف اذتقر الاضع ل مختار ماه   داخ  الكاف  حىت ب غي أف  
فأمر ع ر الفار بقت  ل  لاُب شارؾ ، فاذتغ  الفرص  إلضفاءالكرع   ع ر حرلتي  ! ًا ٬تالس قت تيك  ل حسُت
ًرب عكرة ك  ،فاهط ق  بذلد عم    تقت   ضخم  راح ضح تيفا بضع  آالؼ، لا لاف م  األشراؼك  ُب لربالء

-لتقر ً كي اك  ا١تختار فتفرغ بذلد ل خطر الداًم م  الكماؿ أما 168آالؼ لاُب ٨تا محعب بالبحرة ...
م  فركع الفرات ككقع   (ا٠تازر)قرب ا١تاص  عود نر –قائدى اب  ز اد ك  –باٞت ّ  األمام -كقائدى اب  االشًت 

اب  قد قت  ف يفا قادة األما ُت لك  ـ 606ًػ ا١تاافق ل سادس م  أغسطس  64معرل  لبَتة  ـا عاشاراء مط ع 
لاف م  ك  ،اٞتواد ٔت  ف يفم ا٢تارباف الذ   غرقاا ُب الويفر  ً د ً ٌ ك  اب  ذم الكالع ...ك  اٟتحُت ب  ٪تَتك   ادز 

قائدًم عمَت ب  اٟتماـ  الس مي ك  ،ف م سرتي لاه  تضم الق س  أالعدة ك  أذباب ً ٯت  ًذا اٞت ّ الكبَت العدد
169الركا ات ُب تأمَت ًذا ا١تاقش ع ر  اٟتسم العسكرماخت ف  ك  ،الذم أصب  ُب نا   ا١تعرل  مع اب  االشًت

. 

كذا كص   اهطالق  ا١تختار إٔب أقحر غا اهتا ا١تمكو  مع ماقع  ا٠تازر ٦تا حدا ، أصدائيفا ا١تدك  ك  ًك
ب  أصب  ل كرذي ، ببعض الغالة م  األتباع إٔب أف  رفعاا لرذ ا ل طافاا حالي زاعمُت أهي لرذي اإلماـ ع ي

 170تذًب ركا ات أيب ٥توشك  ،ظاف م  ًذا األمرًا ما ًع  اب  االشًت كألثر الك ع   تحفَّ ك  !ذادف ٮتدمي 
لك  ، (  ا١تختار ًا صاحب فكرة الكرذي ١تا ط بي ب ٟتاح م  طف   ب  ًعدة )حف د أخ  اإلماـ ع يإٔب ًعٍ 

                                                 
 أبا ٥توش ع  أب ي.  334، ص ا١تحدر هفسي -165
 ع  ذ  ماف ب  ٤تمد اٟتضرمي.ًكاـ    335، صا١تحدر هفسي -166
 أبا ٥توش ع   اهس السب عي كأيب ًواب الك ري ككازع ب  السرم كآّالد.   338-335، صا١تحدر هفسي -167
كاـ ب    345-338، ص ا١تحدر هفسي -168 أبا ٥توش ع  أيب ركؽ كالوضر كأيب الح   كذ  ماف ب  أيب راشد كماذر ب  عامر ًك

ا ذ م ب  ًوادة ع  اب  براد حف د الححايب األشعرم.عبد الرٛت ... إٔب ًاهب خرب   ألحد ش اخ الطربم ًك
أبا ٥توش ع  فض   كا١تكرقي كأيب الح   كاٟتارث ب  ححَتة ...إضاف  إٔب ذود الطربم ع   358-355، ص  3الطربم، تار ه -169

 ا١تركز ُت اب  شبا ي ك وتيفي إٔب اٟتس  ب  لثَت.
 ع  ًكاـ ب  عبد الرٛت  كابوي اٟتكم. أبا ٥توش 354، ص  ا١تحدر هفسي -170
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كرة ٟتاًتي ا١تاذ  إٔب ركا   أخرل لدل الطربم ع  غَت أيب ٥توش  حرح ف يفا طف   بوفسي أهي ًا م  اقًتح الف
172 ستن ببي الوحرك  ب ، ٬تمع حالي األتباعك  ...ك قد أصب  ا١تختار  تفاءؿ ّٔذا الكرذي 171ا١تاؿ

!. 
 فقدإٔب ًوابي ح ث تقبع مد و  البحرة كع ر رأذيفا محعب ب  ال بَت  لاللتفات ا١تختارٍب اضطر 

ع  ًؤالءك  أشرافيفمع ر رأذيفم ك  حتكد ف يفا الكاف اف ا٢تارباف م  ا١تختار ا راحاا ٭تثاف محعبا ب ٟتاح لي  سًًت
لاف ك  ،هظرا لتيفد دات ا٠تاارج الذ   اًتم اٞت ّ البحرم الرئ سي ٔتالحقتيفم ُب بالد فارسلكوي ترٌدد ، الكاف 

الذم ٓب  قتوع  بًتؾ ميفمتي كا١تساعدة ُب القضاء ع ر ، ( ع ر رأس ًذا اٞت ّ القائد اود )ا١تيف ب األزدم
كبذلد تسٌت ١تحعب أف  وط ق ، إٔب أف ًاءى اب  األشعث مبعاما م  األشراؼ مب وا لي خطارة األمر، تارا١تخ

م  آؿ أيب ٥توش )ب  إف األشراؼ بعثاا عبد الرٛت  ب  ٥توش   ف ي لثَت م  الكاف ُتك  مشاؿ البحرة ّت ّ لبَت
 . 173ئآب  فع  ش ك  الراكم( ل خذؿ ش ع  ا١تختار عوي لكوي ذًب إٔب الكاف 

 ،ٛتر ب  مش  أقت  قائدًم ك  فانـ  الك ع  (قد حدث االصطداـ األكؿ بُت اٞت كُت قرب )ا١تذارك  ًذا
ا الذم ٝت   بي الفرق  الك ع   الك ساه  ا١تختار  )قائدًم ل ساف ك  لاف ألثر القت ر م  ا١تاإبك  أما ا١تختار  (ًك

حركراء( )ً أ ً كي م  ًد د ُب   إٔب أفر   ل فرات ب فساد السدكد الويف  فقد حاكؿ عرق   تقدـ أعدائي ٨تاى
ا الاإب ع ر الكماؿ ك  ،ح ث حاق  بي ا٢ت ٯت  الكربل فًتاًع إٔب الكاف  ٓب  ستطع االذتوناد باب  االشًت ًك

ًكذا حاصر ك  ،ب  إف عام  الكاف ُت فتحاا مد وتيفم ل بحر ُت، كرٔتا خذلي ُب ًذى ال حظ  العح ب ، العراقي
م م  ا١تاإبك  ا١تختار بعد عدة أذاب ع قرر ا١تختار اخًتاؽ ٤تاصر ي ك  ،174بضع  آالؼ م  أتباعي بالقحر كألثًر

م الذ   ا، ّٔنـا كاحد مفاًا رفض أتباعي أف  كارلاى ف ي إال تسع  عكر ذتماتاا ُب القتاؿ  مع اهتحاؼ ًك
ا ذألي ع  دكافع حرلتي ل يفا كلاف م  آخر لالمي ألحد مستكار ي ١ت، ـ 604مط ع أفر    175ًػػػػ64رمضاف  

ف م أل  ، مركاف ع ر الكاـك  ،رأ   ٧تدة اهت ل ع ر ال مام ك  ،قاؿ : " رأ   اب  ال بَت اهت ل ع ر اٟتنازأهي 
اؿ العرب ... إال أين ط ب  بثأر أً  ب   الوري إذ هام  عوي العرب " 176دكف أحد م  ًر

. 

                                                 
الطربم بسود ا١تركز ُت ع  اب  شبا ي ع  إذحاؽ الط حي ع  شاًد ع اف معبد ب  خالد    354-353، ص ا١تحدر هفسي -171

 اٞتدٕب.
 أبا ٥توش ع   فض   كالوضر كماذر ب  عامر اٞتيفٍت.   355، صا١تحدر هفسي -172
   حب ب ب  بد   كأيب  اذش.أبا ٥توش ع   360-359، صا١تحدر هفسي -173
كاـ ب  عبد الرٛت  كأيب ال بَت.   360، ص3الطربم، تار ه -174  أبا ٥توش ع  اب  ع اش ا١توتاؼ ًك
 أبا ٥توش ع  فض   كححَتة .  365-364، ص ا١تحدر هفسي -175
 أبا ٥توش ع   فض  .  366، ص ا١تحدر هفسي -176
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-صدر القرار بذلد  ك  ،اف  ع ر قت يفم ٚت عاأما ارالؼ اليت اذتس م  ١تحعب فقد أصر أشراؼ الك
177فقت اا  -بعد تردد

يت ا١تختار ألنا أصرت ع ر الثواء ع  ي  ! أما القائد ، 178ب  إهي أمر بقت  إحدل زًك
 . 179إبراً م ب  األشًت فقد أبقاى اب  ال بَت كال ا ع ر  الكماؿ العراقي باالئي اٞتد د ل  بَت ُت

 
  المختار :نظ ة تحليلية عامة لح كة 

ا١تختار ُب مغامرتي ع ر مستود م  إمام  آؿ الب   كالعم  باذم أحد أبواء ع ي كاألخ غَت  اعتمد-
ا ٤تمد ب  اٟتو ف .  الكق ق ل حسُت ًك

لما رفع شعار الثأر رؿ الب   م  قت   اٟتسُت بحرؼ الوظر ع  ارمر كا١توفذ كحرص ع ر تطب ق ما -
 راضي ... دعاا إل ي بكك  اذتعنإب كاذتع

ا١تختار م  ًيفاد التاابُت ُب تكثَت ٚتاع الك ع  حاؿ فكرة األخذ بثأر اٟتسُت ٍب ضم إل ي ف اؿ  اذتفاد-
م.  ً ّ التاابُت لما عمد إٔب ٖتر ض أقارب م  اذتكيفد مويفم لألخذ بثأًر

ألهي عم  ع ر لسب رضاًم حُت ذال ب ويفم كبُت العرب ُب العطاء ، ا٧تذب ا١تاإب إٔب دعاة ا١تختار-
ذا اٞتاهب لاف لحاّب اٟترل  ح وما  ا غضب األشراؼ موي ، ّٔم اذتعافًك لك  اٞتاهب ارخر لاف ضدى ًك

ٍب لاف الفاركف مويفم كراء دفع محعب دفعا حث ثا لي  قضي ع ر ا١تختار ، ح ث اتفقاا ع ر مااًيفتي عسكر ا
 ء مربما بكك  حاـز كحاذم كبطر ق  مأذاك   كنائ  ...كش عتي قضا

كقد ، ك٧ت  مع بعضيفم هسب ا مث  إبراً م ب  األشًت، عم  ا١تختار ُب البدا   ع ر ضم األشراؼ إل ي-
لما أهي زٌكر رذال  ع ر لساف اب  اٟتو ف  ،  كلا لاف ع  طر ق بذؿ األمااؿ، اتبع ل  السب  م  أً  ٖتق ق ذلد

 ...! ًت  دعاى ف يفا إٔب االهضماـ ٟترل  ا١تختارإٔب اب  األش
كم  أًم أخطائي ، إال أف أخطاء ا١تختار ترالم  ع  ي كتسارع  كتَتة هتائنيفا الاخ م  فقض  ع  ي

كهت ن  أ ضا ، إعالهي القط ع  مع أشراؼ الكاف  حىت أنم هاصباى العداء هت ن  ما ذلرهاى م  مااقفي إزاء ماال يفم
حىت أهي حاكؿ ادعاء الغ اب )كزاد أعداؤى أهي ، كما ٝتع عوي م  قالي السنع، اب  اٟتو ف  عويلتكيفوي ٍب ٗت ي 

                                                 
أيب ركؽ كلذا ع  فض   كقد قارنا الطربم بركا   ش خي ع ي ب  حرب أبا ٥توش ع  أب ي ع    370-367، ص ا١تحدر هفسي -177

 ا١تاص ي بسودى إٔب شاًد ع اف كبركا تُت ل ااقدم كا١تدائٍت بغَت ذود.
 أبا ٥توش ع  أيب ع قم  ا٠تثعمي.  368، ص ا١تحدر هفسي -178
 لأيب ًواب .أبا ٥توش ع  أب ي ع  أيب ركؽ كلذا ع  غَت أب ي   368-367، ص  ا١تحدر هفسي -179
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( كاتبعي ع ر ذلد شااذ م  غالة الك ع  كُب آخر ٟتظ  ٗت ر عوي إبراً م ب  !  دعي السحر كرٔتا الوباة كا١تيفد  
 .180األشًت بسبب ل  ت د الًتالمات

 

 ات خ اساف : اضط اب 

بكرؽ فارس كما ، اٝتي ذ م ب  ز اد كال ا ع ر خراذافك  (كإب العراؽ)لاف أحد إخاة عب د ا ب  ز اد 
ات حىت حاكؿ إقواع القبائ  العرب   لي  رضاا باال تي ضطراباالبدء ك  الذم ما إف ع م بافاة ا٠ت  ف     دك  ،كراءًا

، إف أظيفرت لي ا١تاافق  إال أنا تراًع  ع  ذلدك  لك  القبائ ، ع  يفم ر ثما تون ي الفتو  ع  خ  ف  ًد د 
 أ ضا م  قب    بكر ٍب عٌُت ، الذم ال تسودى قب    قا   ًواؾ ( ا١تيف ب)فاضطر ألف  ًتليفم لوائبي القائد األزدم 

 ... ( ًا )أكس ب  مع ب ك  ارخر ع ر ًراةك  ذ  ماف ب  حر ث()ًا ك  ًر ُت أحد٫تا ع ر مركالركذ
( الذم عاتبي ع ر ٍب ١تا خرج ذ م م    خراذاف التقر ُب ه سابار ب ع م ذ مي ًا )عبد ا ب  خاـز

، عدـ إرضاءى لقبائ  اٟتناز ا١تضر   ك  أك القبائ  ال ماه   )األزد( ( تع  واتي ت د إرضاء موي لقبائ  رب ع  )بكر
، 181اليت لاف ٭تم يفا مي األمااؿذ ٌ ك  ع ر خراذاف ل يفا –ماداـ أص ي مضر ا –فأعطاى ذ م عيفدا بتال تي ًا 

الذ   ٞتأكا إٔب )أكس ك  ،ًـ  موافس ي م  رب ع  ُب مرك الركذك  ،اذتماؿ ٘ت م ا١تضر   إٔب ًاهبيك  فاهط ق اب  خاـز
ٖت  كطأة الثارات ك  لك  أكذا، لاف ال رغب ُب ٤تارب  اب  خاـز الذم أع   كالءى ل  بَت ُت ك  ،ّٔراة   ( ب  مع ب 

م ا١تضر اف ل خركج إل يفم، 182حاصرت رب ع  ُب ًراة عاما لامالالقب    أع   ع  ي اٟترب ف فكاه  ، ٍب اذتفً 
اضطرب  ك  ه م هق  ل يفا ...إلتحب  الس طرة لام   الب  خاـز ع ر ً  خراذاف ، معرل  لبَتة ان م  ف يفا رب ع 

اه م تقتوع با١تواصب ٦تا زاد الطُت ب   أف قبائ  ٘ت م ُب خراذك  ،ضطراباالمد و  البحرة م  داخ يفا بسبب ًذا 
بوي ٤تمدا خ فا لي ع ر ًراة ًع  معي أ ضا ٘ت م اف  تال اف األف ًذا االخَت ١تا ًع  ، اليت  لافأًم ّٔا اب  خاـز

فاخت فا ُب ، ًراة اقتحاـٍب أمر٫تا أف ٯتوعا قاميفما م  ، 183)بكَت ب  كشاح(ك (الكرط  ٫تا )مشاس العطاردم
اقتحماا مد و  مرك ح ث ك  ،184اا ع  يفم اٟتر ّ القر عيالٌ قت   ٘ت م ٤تمدا ل  ١تا حدث االقتحاـ ٍب، توف ذ أمرى

                                                 
ه اإلذالمي كفكر القرف  التار ، فاركؽ عمر. 412-٤414تمد ٚتع  عبد الع     اذش ماذر: ا١تعارض  ُب العحر األمام، ص  -180

، ص األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف  عبد ا١ت د، أبا الغ  . 412-01ص  بَتكت. 2ط 4107العكر  ، دار إقرأ 
11-04 

 
 ع  ش خي اب  شبي ع  ا١تدائٍت ع  ش اخي)مس م  حف د الاإب ذ م كحفص األزدم كا١تفض  الضري(. 275ص ،3الطربم، تار ه -181

 .1949القاًرة  1ا١تاإب ُب العحر األمام، دار الو   ل طباع  ط، الونار
 ا١تدائٍت ع  أيب الذ اؿ كأيب السرم .  276-275، ص ا١تحدر هفسي -182
 ا١تدائٍت ع  أيب الذ اؿ ع  عب د ب  هق د .  278-277، ص ا١تحدر هفسي -183
ا١تدائٍت ع  حس  ب  رش د ع  ٤تمد ب  ع   ، كأ ضا ا١تدائٍت ع  أيب الذ اؿ كعامر ب  أيب عمر ع    314، ص ا١تحدر هفسي -184

 ش اخيفما م  آّاً   .
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مك  ،ب  خاـز ًواؾاذرع إل يفم أ فإتي ْتَت ب  كرقاء ، حارّٔم  ١تدة ذوتُت حىت اضطركا ل خركج متفرقُت ك  حاصًر
َت ب  ذؤ بك  ،مشاس إٔب ذنستافك  ،إٔب ه سابار اٟتر ّ فإتي إٔب مرك ما (أفرتوا)معي اب  اتف  إٔب مد و  ك  ًز

ي م  خراذاف، الركذ  ا ، ح ث قاـ اب  خاـز ٔتطاردة اٟتر ّ إٔب أف أخًر ٍب التف  اب  خاـز إٔب فرتوا فحاصًر
 ،ٍب إتي إٔب ه سابار اصرة ْتَت ب  كرقاء، 185حىت اذتس م ا١تتححواف ّٔا لكوي قت يفم ٚت عا مأرا البوي م  ٘ت م

ف ذ طر عبد ا١ت د ع ر العراؽ ً ر إٔب أك  القتاؿ ضد ْتَت ُب مدكاذتمر ، ر مركترؾ بكَت ب  كشاح هائبا لي ع ك 
ف أرذ  عبد ا١ت د إٔب أفكاف ، ًػػ فأرذ  األخَت إٔب اب  خاـز لي  با عي فرفض رفضا قاطعا تغ َت كالئي  42عاـ 

راد اب  خاـز اف  ًتاًع إٔب أف، با عي ل تم تع  وي كال ا ع ر خراذافك  ،الوائب ع ر مرك )بكَت( فاذتناب لي بسرع 
رذاؿ  ل سرع موافسي بكَت ب، قت يك  لك  ْتَت ب  كرقاء كص  إل ي، ح ث لاف ابوي ماذر باهتظارى (ترمذ)مد و  

٦تا دفع عبد  ( ْتَتك  م بُت بكَتاهقسم  ٘ت م ع ر هفسيفا ب ويفما )أك  186مكافأتي ... تتمٌ ك  الرأس إٔب عبد ا١ت د
ًا ك  الأ-بُت غَت٫تا م  ال عامات ُب خراذاف ك  ا١ت د إٔب إرذاؿ كاؿ ًد د ٭تاكؿ إقام  التاازهات القب    ب ويفما

  . 187ًػ 41عاـ  كلاف ذلد -ذ دأأم   ب  عبد ا ب  خالد ب  
 

 ات الخوارج:اضط اب 

قد  -ا اب  ال بَت ُب ححار مك  األكؿالذ   ذبق ٢تم أف حالفا -ُب كذ  شبي اٞت  رة العرب   لاف ا٠تاارج 
 ذلد بع د كفاة    د إذ كلاا ع  يفم كاحدا مويفمك  ،ا١تكيفارة (ال مام )بالضب  ُب كاح  ك  ،ماركا كذ  ً  رة العرب

  -لما ًددكا البحرة ُب مشا٢تم   –مرٌل    ع ر حضرمات  -ًا )أبا طالات( ٍب راحاا  يفددكف ال م  ُب ًوأّمك 
، ًػ قادًم ٨تا عدة اهتحارات ١66تا أصب  ٧تدة ب  عامر اٟتوفي قائدا ًد دا ٢تم عاـ ك  –مرٌل    ع ر البحر   

ف قاد أتباعي ل ؤدكا مواذد اٟتج ُب مك  أب  كص  بي األمر إٔب  64هي ًـ  ً كا لاإب البحرة ال بَتم ذو  أمويفا 
تفاقم  هتد دات ا٠تاارج ارت   م  ق ب ك  ...188إذ لاه  لي را تي ا٠تاص   ع الب  ال بَتًػػ دكف خضا  60ذو  

أك هتد دات إخاانم ارت   م  بالد فارس آّاكرة   (اٞت  رة العرب   حىت بعد مقت  ٧تدة ع ر  د موافسي )أيب فد د
لك  الذم موعيفم م  ك  190...بٍت ا١تاحاز ك  قطرم ب  الفناءةك  ع ر أ دم هافع ب  االزرؽ 189أ ضا ل بحرة

                                                 
 ا١تدائٍت ع  أيب الفاارس ع  طف   ب  مرداس  .  352-351ك 315، ص ا١تحدر هفسي -185
 ا١تدائٍت ع  أيب الذ اؿ كا١تفض  كغَت٫تا.  401-400، ص ١تحدر هفسيا -186
 ع  ا١تدائٍت بغَت ذود.   412، ص3الطربم، تار ه -187
 الااقدم ع  شرحب   ب  أيب عاف كاب  هافع لال٫تا ع  أب ي.  382-381، ص ا١تحدر هفسي -188
 غَت أب ي لك اخي الثالم  كالسب عي كححَتة أبا ٥توش ع  أب ي ع  عمي كع    399-396ك 376-372، صا١تحدر هفسي -189
َت   313-309، ص ا١تحدر هفسي -190 أبا ٥توش ع  أيب ا١تخارؽ ك اذش ب     د، إضاف  إٔب ش ه آخر ل طربم ًا ا   شبي ع  ًز

ب ب  ًر ر ع  ش اخي....  ب  حرب ع  ًك
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أك تكفَت ، التغ ب ع ر خحاميفم ال بَت ُت ٍب األما ُت إ٪تا ًا اختالفيفم ف ما ب ويفم ع ر قضا ا تفح     لالغوائم
 إقتتا٢تم ضد بعضيفم البعض بواء ع ر ذلد  ... كلذا ، ا١تخالفُت 
 

 ات الشاـ والع اؽ ف  بداية عهد عبد الملك:اضط اب 

غ ب َتم ا١تعارض ُب أمع امتداد الوفاذ ال ب، اتضطراباالبعد أق  م  ذو  م  ئ  ب تاُب مركاف ب  اٟتكم
لك  ذ اذتي ٔتركر السواات ألدت قدرتي ع ر ك  ،بوي عبد ا١ت د  رث موي ترل  مق   ا٦تا ًع  ، األمحار اإلذالم  

ماـ الك ع  أ ( ي ُب )ا٠تازرتحف   ل  أهااع ا١تعارض  بعد إناليفا ٍب اإلهفراد بك  مويفا ... فح وما انـ  ً ك
   عبد ا١ت د ع ر ف سطُت اليت ّتاهبي فاذتعادًا بسرع  بعد أف ًـ  كإب اب  ال بَت ع  يفاًػػػ رلٌ  64بالعراؽ مط ع 

 ا م  الًتاًع ع  الكاـ ل ي ٨تا اٟتناز ...ب  إف محعب ب  ال بَت ٓب ٬تد بدٌ ، 191ًا هات  ب  ق س اٞتذاميك 
ا الرـك الب  هط اف ع  طر ق عمالئيفم ٦ت  ااضطرابك  ض ش البالذرم  ت أخرل ُب الكاـ ّتباؿ لبواف أماًر

بغَت ك  قد أشار الطربم إٔب ًؤالء باختحار شد دك  ،العب د ك  لذا م  اهضم إل يفم م  األهباطك  (باٞتراٚت ) سماف 
خرل لدل ك حددت ركا ات أ192ًػ 61أنا حدم  أمواءاهقالب األشدؽ ع ر عبد ا١ت د ُب دمكق عاـ ك  ذود

ميفما  ك  م  أمر ف ف عبد ا١ت د قد اضطر إٔب ك  ...193غَت الطربم زم  كقاع اٟتادم  قب  ذلد بعاـ أك عامُت
ميفاده  اإلمرباطار الب هطي لي  سحب اٞتراٚت  إٔب داخ  حدكدى ب وما  حدر ًا عفاا ع  ل  م  ذاعدًم م  

 .   195ب  تعيفد لإلمرباطار بألش د وار أذباع ا 194أً  الكاـ
محر ح ث تاطدت ف يفما ك  ًػ حىت لاه  ذ ط  عبد ا١ت د تكم  الكاـ 60ًكذا ٓب تأت ذو   ك

راح خال٢تا  تط ع إٔب مواطق الوفاذ ال بَتم ا١تًتام    األطراؼ ُب ذائر األمحار لكوي هفاذ ت ع عي ك  ،بكك  نائي
عب د ا ب  اٟتر قرب ك  بالبحرة ( اٞتفر )٘تردات عمالء األما ُت لما فع  ك  البحر  ك  ًنامات ا٠تاارج ُب فارس

اب  ك  زفر مع الق س   ُب مشاؿ الفراتك  إضاف  إٔب كالءات غَت مضماه  لاب  األشًت ُب مشاؿ دً   196الكاف  ...
، خاـز ُب  خراذاف ... فأراد عبد ا١ت د أال  تعن  ُب القضاء الويفائي ع ر أعدائي حىت  ويفد بعضيفم بعضا 

أما ، ً ر معيفمك  فظ  كإب ا١تد و  ال بَتم ُب مد، مشاؿ اٟتناز إل٢تاء اب  ال بَت ًواؾفكاف أف أرذ  ذرا اى إٔب 

                                                 
ص  1986بَتكت  3األمام، دار الط  ع  طا٠تاارج ُب العحر ، ها ش معركؼ: ك أهظر بغَت ذود.  272، ص ا١تحدر هفسي -191

131-150. 
 بغَتذود. 387الطربم، تار ه، ص  -192
، ذلرت بعض ا١تحادر أنا حدم  بعد ذلد 470، ص4102العر ٍت )د. الس د الباز( الدكل  الب  هط  ، دار الويفض  العرب  ، بَتكت  -193

 .411، ص4، ط4114الدكؿ، دار الكتب الع م  ، بَتكت، ًػ، تار ه ٥تتحر 607بعاـ أك عامُت، أهظر اب  العربم ا١تتاُب 
 بسود ًكاـ ب  عمار ع  الال د ب  مس م ع  مركاف ب  ًواح ع   اهس ب  م سرة 43-42، ص7البالذرم، أهساب -194
 بغَتذود. 387الطربم، تار ه، ص  -195
َت   381-376، ص ا١تحدر هفسي -196 ع  ا١تدائٍت ع  ع ي ب  ٣تاًد ُب ركا   مطال  كتفاص   ٘ترد اب  اٟتر  اردًا الطربم أٛتد ب  ًز

 ًدا .
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 197اٞت ّ األمام الرئ سي الذم ًيف ى عبد ا١ت د ُب عاصمتي دمكق ف هي اهط ق بي ُب ب ء ٨تا الكماؿ الفراٌب
ُب ا١تقاب  راح محعب  تيف أ ك  ،الق س   ا١تتححوُت معي داخ  مد و  قرق س اك  بغ   البدء ٔتحاصرة زفر ب  اٟتارث

ًػ  61لاف ذلد ُب مط ع ك  ١تالقاتي مشاؿ الكاف  ٍب حدث لك  طرؼ ماًع ي  ًؤ  مااص   ال حش ضد ارخر
 ـ . 600ا١تافق لح ش 

معي ك  فقد حدث بالبحرة ٘ترد داخ  ا١تد و  قادى بعض عمالء األما ُت بق ادة خالد ب  عبد ا ب  أذ د
دام  عدة أذاب ع حىت ٝتي ك  اٞتفرة()ككقع  معرل  قرب مربد البحرة ُب مكاف  دعر ، قبائ يفمك  بعض األشراؼ

ب وما تأخر ، كقد تأخر عبد ا١ت د ُب إرذاؿ الوندة إل يفم الهكغالي باألشدؽ، أصحاب ًذى ااكل  باٞتفر  
مر محعب بقت  فأ، محعب ُب الاصاؿ إٔب البحرة  قب  ححاؿ االتفاؽ ع ر اهسحاب اٞتفر   مويفا ٨تا الكاـ 

 .198م  ٟتق بي مويفم ٦ت  تأخر ُب ا٠تركج
أما اٟتادم  اليت شغ   عبد ا١ت د فيفي ٘ترد  اب  ، ًذا بالوسب  ل حادم  اليت شغ   محعب ب  ال بَت 

اليت تدارل  اٟتكم األمام قب  مرج راً  ع ر ًع   ( فقد هح  إتفاق   )اٞتاب  ، عمي ع  ي ُب دمكق ذاهتا
 تأب ا٠تالف  بعدى خالد ب     د ب  معاك   ٍب  تأب بعدى عمرك ب  ذع د ب  العاص ا١ت قب أف ك  ،مركاف خ  ف 

قرر ُب داخ   -١تا تغاضر ع  ًع  عبد ا١ت د كل ا ل عيفد بدؿ خالد ب     د-األشدؽ( إال أف ًذا األخَت)بػ
تباى عبد ا١ت د إٔب ضركرة لذلد راح  تحُت الفرص  ل  ف  اهك  ،هفسي أال  سك  ع  حقي ُب تإب موحب ا٠تالف 

ذااء تألد األشدؽ م  رفض عبد ا١ت د لط بي ١تا لاف معي بالعاصم  دمكق أك حح  لي ك  ،تال تي ا١ت د بعدى
فعاد ، ٖتح  بدمكقك  ٘تردى ذارع إٔب إعالف-األشدؽأ -ي ف ه، التألد بعد اهطالقي معي ُب اٞت ّ ٨تا الفرات 

مفاكضات تظاًر عبد ا١ت د بقباؿ ك  بعد مواكشاتك  ،لثر م  أذباعُت عبد ا١ت د أدراًي ّت كي ٤تاصرا إ اى أل
ح وما ك  تاز ع أتباعي ع ر ا١تواصب  ...ك  تع  وي ع ر رأس ب   ا١تاؿك  لنع ي مستكارا خاصا  بعض ا١تطالب

، حىت أتاى كقد ٕترد م  حرذي كذالحي ، دخ  عبد ا١ت د قحرى اذتدرج إل ي خحمي اٞتد د باذتدعائي إ اى
ذرعاف ما ك  ،ش معي حىت ق دى بق اد ذًب   ٖت  غطاء مساعدتي ع ر إبرار قسمي السابق باضعي ُب الق دفت ط

 .199باألمااؿ إٔب اٟترس الذ   لاهاا  وتظركهي ٓتارج القحر ...ك  رمر برأذيك  أمر عبد ا١ت د بقت ي
 

 :إلػتفات عبد الملك إلي إنػهاء الثورة الزبي ية بالع اؽ 
ل وط ق بعد ، بُت أفراد األذرة األما  ك  ًػ بتثب   عبد ا١ت د لس طاهي ُب عاصمتي 41ًكذا اهتيف  ذو  
ل ااص  ، قرب مد و  قوسر   (ح ث معسكرى السابق ال  اؿ ٔتوطق  )بطواف حب ب، ذلد ُب ً كي ٨تا الفرات

                                                 
 .388ك 382صا١تحدر هفسي،  -197
  ا١تدائٍت ع  عااه  كمس م  ب  ٤تارب.   389-388، ص3الطربم، تار ه -198
 1ط 1973ا٠تالف  األما  ، دار الويفض  العرب   ، دلس ك أهظر:  ًكاـ ع  عااه  بغَت ذود.  386-382، ص ا١تحدر هفسي -199

 .226-246، ص األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب خالف  عبد ا١ت د، أبا الغ  . 206-203ص  بَتكت.
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فكاف  وتظرى ُب أما محعب ، إقواع الق س   ا١تتححوُت ُب مد و  قرق س ا بق ادة زفر ب  اٟتارث لي ٮتضعاا لي 
ٓب  تاقش عبد ا١ت د ع  مراذ   أشراؼ ا١تدف العراق   ل قوعيفم ك  ،باٚتَتا( قرب مد و  تكر  )معسكرى ٔتوطق  

 ،شًت قد لكش ١تحعب مراذ   عبد ا١ت د ليرغم أف القائد ابراً م ب  األك  ،بالتخ ي ع  محعب أمواء ا١تعرل 
دعاء ً كي اذترغم أف األحوش ب  ق س طالبيفم بك  ،٢تا باال ٓب   ق  إال أف محعبا، حذرى م  بق   األشراؼك 

أىب ذلد مراعاة موي إلٟتاح األشراؼ بأف  -أم محعب–الذم  طارد ا٠تاارج ُب فارس بق ادة ا١تيف ب االزدم ف هي
م عار   ل خاارج أمواء ا١تااًيف  العراق   ضد األما ُت،  ًتلي  ااص  ميفمتي  . 200حىت ال تكاف ظيفاًر

اٞت ّ ك  ـ اهدلع  معرل  لبَتة بُت اٞت ّ العراقي ال بَتم 614ًػ أم ذبتمرب  42عاـ  ك مع اهتحاؼ
اهضم خال٢تا األشراؼ ش ئا فك ئا ك  ،باٚتَتا( قرب تكر  )الكامي األمام ُب مكاف  سمر د ر اٞتام  ق ٔتوطق  

حاكؿ ك  ،ت  ُب ا١تعرل لذم قي ع ر رأذيفم اب   االشًت ا، ٓب  ثب  ُب إخالصي ١تحعب إال ق    مويفمك  إٔب عبد ا١ت د
لكويفما اذتبسال ُب ، مدعما ذلد ببعض الاعاد ا١تغر   لالاال ات، ابوي ع سرك  عبد ا١ت د إعطاء األماف ١تحعب

الذم ح ف ع  ي هظرا ل حداق  القدٯت  ، ًيء برأس محعب إٔب عبد ا١ت دك  ،تال الااحد ت ا ارخرالقتاؿ حىت قي 
 اليت لاه  ب ويفما .
لما بادر إٔب 201العماؿ ...ك  الكاف  اذتقب  عبد ا١ت د الافاد ا١تبا ع  با٠تالف  كعُت الاالة ك ُب مد و 

إرذاؿ ً ّ مكاف م  ألفي مقات  بق ادة اٟتناج ب   اذش الثقفي ل سرع ّٔم ٨تا عبد ا ب  ال بَت ا١تتحح  
 ح ث ذتبدأ الويفا   اٟتتم   ل ثارة ال بَت   كذ  معق يفا األخَت. 202ُب مك 

 
 مقتل عبد اهلل بن الزبي :و  الحصار الثان  لمكة 

كاهطالقا مويفا ض ق ا٠تواؽ ، اذتقر اٟتناج ّت كي الكامي ُب مد و  الطائش اليت تسكويفا قب  تي مق ش
ًػ ا١تاافق لبدا   42ذم القعدة  ذلد ابتداء م  أكؿك  ،ع ر اب  ال بَت بكك  تدر٬تي بأف بث السرا ا حاؿ مك  

بعث ًذا القائد ، بعد تردد شد د ُب ميفاٚت  اٟتـر ا١تكي مراعاة لقدذ تيك  ـ 612شيفر مارس األذباعاألخَت م  
 فأذف لي عبد ا١ت د بذلد، كمطالبا إ اى با١ت  د م  اإلمدادات ، إٔب خ  فتي بدمكق  ستأذهي ُب تكد د ا٢تنامات

، م  ٤تاصرهتا با١تونو ق   دى  ك  ،فاذتطاع اٟتناج أف  قًتب م  مك ، 203بعث إل ي ّت ّ  قادى طارؽ ب  عمركك 
ٗتاؼ ًود الكاـ م  بعض الحااعق ك  ،اليت لاف اب  ال بَت بحدد إناء إعادة بوائيفا ، حىت تضرر بو اف الكعب 

                                                 
اء ب  ح اة .   391-390، ص 3الطربم، تار ه -200  الااقدم ع  اب  أيب قرة ع  إذحاؽ الفركم ع  ًر
كاب  شبي ع  غَت ا١تدائٍت لمخ د ب  اب  شبي ع  ا١تدائٍت ع  ٭تي ب  إٝتاع   ب  أيب ميفاًر  393-391، صا١تحدر هفسي -201

ركا   الااقدم ع  عثماف ب  ٤تمد ع  اٟت مي ع  عركة كركا   ا٢ت ثم ع  اب  ع اش ع   ، كحاضر كأيب هع م ك٤تمد ب  ذالـ
 أب ي....

 الااقدم بسودى ال بَتم )محعب ع  أيب األذاد ع  عباد(.  399، ص ا١تحدر هفسي -202
 دم بسودى ال بَتم .الااق  400، ص ا١تحدر هفسي -203
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م  تمتعاف ك  ،طمأنمك  ف ادًم اٟتناج تثب تا ُب الاق  الذم لاه  األغذ   تتواقص عود أً  مك  لاف ٤تاصرًك
 ...ائشالطك  ٔتا  أت يفم م  أغذ   الكاـ

ٖتقق لي بعض ما  حبا إل ي مع ازد اد ك  ،كظ  اٟتناج ٭تث ا١تك ُت ع ر أف  تخ اا ع  اب  ال بَت 
اهضماا إٔب أً  الكاـ ٔت  ف يفم بعض أبواء عبد ا ك  األكضاع ذاءا ح ث ترؾ عكرة آالؼ م  ال بَت ُت صفافيفم

يفرا شناع  فائق  مع م  بقي مابتا معي لأصغر مظ، ٦تا دفع ًذا األخَت إٔب ا٠تركج لقتاؿ ٤تاصر ي، 204ب  ال بَت
اك  اهتيفر اخطر 205ص ب ًثتيك  ٔتقت  عبد اك  ،أبوائي لاف ذلد ك  أطاؿ ٘ترد ًدد ا٠تالف  األما   ُب بدا   عمًر
 .ـ 612ذبتمرب  40ًػػ أم  41م  ٚتادل االكٔب ذو   44ُب 

 

 

   نظ ة تحليلية عامة لثورة الزبي يين ف  بداية العهد الم وان: 
، ات ن   اليت كقع ف يفا عبد ا ب  ال بَت ًي عدـ ميفاٚتتي لألما ُت ُب بالد الكاـذًت لع  أًم األخطاء اال

ًيفد  ٓب  بذؿ أمٌ  اب  ال بَتفمثال ٧تدً، كفاة معاك   الثاين فاركذلد ُب الفًتة اليت اضطرب ف يفا الب   األمام 
ـ عاها لألما ُت كّٔذى الطر ق  الس ب     كاف قد قدٌ ، فعودما ًاٚتي مركا -كال ي ع ر محر  –لحاّب اب  ًحدـ

 إٔب أف تسٌت ٢تم القضاء ع ر هفاذ اب  ال بَت ف يفا كاحدا ت ا ارخر.، هفراد باألقال م اإلذالم  ع ر اإل

فقد لاف لي ف يفا ، أهوا ٧تد اب  ال بَت قد أذاء أح اها ُب اخت ار كالتي كخاص  ُب الكاف ، كألثر م  ذلد -
كإبراً م ب  ٤تمد ب  ط ح  ب  عب د ا ٦تا فس  آّاؿ كاذعا لتحرؾ ، كال اف متوافساف ٫تا : عبد ا ب     د

 بك  ذيفال .، ٍب م  بعدًم ا١تختار، التاابُت

م ع ر الاالء لي رضي ا عوي ًذا باإلضاف  إٔب عدـ تعام ي - ،  مع أهحارى كمؤ د ي بالكك  الذم ٭تفً 
 .!   أشراؼ العراؽ ١تا أتاا مع محعب إذ أذاء اذتقبا٢تم كٓب  رحب ٔتبا عتيفم ليلما ُب ماقفي م

ب  إهي زاد الطُت ب   بساء ، هض ش عدـ تأ  د بٍت ًاشم لعبد ا ب  ال بَت، كإٔب ًاهب ًذا ل ي -
 شد دا.ف ما رفضاا اشتد ُب ٖتام ي ع  يفم ٖتامال ، عودما أّب ع  يفم ُب ط ب الب ع  لي، معام تي ٢تم

                                                 
أذاه د الااقدم ع  ال معي ع  عمي كع  إذحاؽ ب  ٭تي ع  ل  م  اب  ماًد كاب    407-406، ص 3الطربم، تار ه -204

 القبط  ، كع  مار ب     د كع  اب  أيب ال هاد ع  ٥ترم  الاالري، كع  محعب ع  هافع...
تار ه العآب اإلذالمي، مطبع  ، حبكي الااقدم ع  اب  أيب ال هاد كأيب بكر ب  عبد ا ب  محعب... ،408، صا١تحدر هفسي -205

ي( ذام. 144-139ك  84-80ص . 1القاًرة ط 1952نض  محر  تطار الفكر الس اذي عود أً  ، )خَت الد    ًا
ذ ش بٍت مركاف اٟتناج الثقفي، دار  عبد الرزاؽ ٛت دة.. 86-83ك  58-48ص  األردف. 1ط 1993السو ، دار البكَت 

 .190-29ص القاًرة.  1947الفكر العريب 
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أذ ابُت متااز ُت ُب القضاء ع ر حرل  اب   -لعادهتم  –كقب  ًذا كبعدى ف هوا ٧تد أف األما ُت قد اتبعاا  -
 .206ال بَت: ا١تااًيف  العسكر   م  ًيف  كاإلغراء باألمااؿ م  ًيف  أخرل 

  

                                                 

 .01-٤01تمد ٚتع  عبد الع     اذش ماذر: ا١تعارض  ُب العحر األمام... ص  -206
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 .المصادر المسندة ألخبار اضط بات العهد األموي األوؿ 1.2

 الطب ي. التع يح بػمصادر 1.2.1

 أوال: التع يح بالطب ي 
كلػػد ٔتد وػػ  )آمػػ ( عاصػػم  إق ػػ م طربذػػتاف ، بػػ     ػػد بػػ  لثػػَت بػػ  غالػػب  ًػػا أبػػا ًعفػػر ٤تمػػد بػػ  ًر ػػر

وػاؾ حفػ  القػرآف قبػ  ذػ  العاشػرة كبػدأ 227-221 )ًواب ْتر ق ك  ( كذلػد بػُت عػامي 207مشإب فارس ًػػ ًك
ػػا ٍب تػػردد ُب رحالتػػي بػػُت البحػػرة كبغػػداد ٍب بػػُت محػػر ،  اميفػػا ُب ط ػػب ع ػػـا الػػد   كال غػػ  ُب مد وػػ  )الػػرم( كغًَت

كػػاف ذػػد د م كلػػد الػػاز ر ا٠تاقاه كاذػػتقر ببغػػداد لػػ ع ٌ ، كلقػػي تالم ػػذ أئمػػ  الفقػػي األربعػػ  كألثػػر ٤تػػدمي عحػػرى، كالكػػاـ
كقػد ، مؤلفػا ألشػيفر لتبػي، كبعد ز ارتُت ألً ي بطربذػتاف اذػتقر نائ ػا ُب بغػداد، القضاء كا١تظآباالعًتاض ع ر تإب 

ض ٟتم   دعائ   شرذ  م  قب  غالة اٟتواب   الذ   ضا قاى حىت التـ  دارى كاضػطركى ّٓػام تيفم إٔب أف تػاُب آخػر تعرٌ 
 .208ًػ141ذو  م  شااؿ 

كلاف ححارا )أم غَت متػ كج لكػدة اهكبابػي ع ػر الع ػم( كقػد ، ح اتي هظ فا ظر فا لقد عاش اإلماـ الطربم
  إذ لػػاف فق يفػػا مقرئػػا ٨تا ػػا لغا ػػا حافظػػا إخبار ػػا مؤرخػػا... بػػ  زاد 209كصػػفي أقطػػاب معاصػػر ي بأهػػي ًػػامع ل ع ػػـا

كلعػ  أشػيفر   210رب...ت م ذى ا١توتسب إل ي )عبد الع    بػ  ٤تمػد الطػربم( أهػي هظػر ُب ا١توطػق كاٟتسػاب كالطػب كاٞتػ
ش ُب التػػار ه ٣ت ػػػدات  ًػػػ ٍب ألٌػػ211لتبػػي  مكػػركعي الضػػخم ُب التفسػػَت بعوػػااف )ًػػامع الب ػػاف( كالػػذم أنػػاى ذػػو  

لما أهي ألػش ُب الفقػي  ،  ًػ111لثَتة مألًا باألخبار ا١تسودة بعوااف )تار ه األمم كا١ت اؾ كالرذ ( كاهتيفر موي ذو  
)ذ ػػػ  ا١تػػػذ  (... كلتبػػػا أخػػػرل ٕتػػػاكزت  ةا)هتػػػذ ب ارمػػػار( كُب الػػػرك  ث لتابػػػيلتابػػػي )اخػػػتالؼ الفقيفػػػاء( كُب اٟتػػػد 

 .211..العكر   لتابا ُب األصاؿ كالفركع كالفضائ  كالردكد.
  

                                                 
 .47ص4بَتكت، 4177  دار صادر، : معنم الب دافً(622)اٟتمام:  اقات - 207
ػ  اث، مطبع  ًود   بالػماذكي  اقات: معنم األدباء - 208  6محر  2، ط 4111)ارشاد األر ب إلػر معػرف  األد ب( ٖتق ق: مػًر

 .174-121ص
  4ط 4106، ٖتق ق ٤تمد أبا الفض  ابراً م:أهباء الركاة ع ر أهباى الوحاة)الاز ر ٚتاؿ الد   أبا اٟتس  ع ي ب   اذش(القفطي - 209

 .11-01ص1تب الثقاف   بَتكت   دار الفكر العريب القاًرة، كمؤذس  الك
 .461-461ص2ا١تكتب  الس ف  ، ا١تد و  )دكف تار ه(  تار ه بغداد ً(:  161)أبا بكر أٛتد ب  ع ي البغدادم:  ا٠تط ب - 210
، بَتكت 2ط 4144  مؤذس  األع مي ل مطباعات،  : لساف ا١ت  افً( 072)أٛتد ب  ع ي العسقالين  اب  حنر - 211

 .172-116ص، الر اض 4، ط4106دار ط ب  :مويفج لتاب  التار ه اإلذالمي، د صام  الع  اين( )٤تم.د.الس مي411ص7
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 : ماه ا : أًم محادر الطربم 
ذػػػر ع ألخبػػػار العيفػػػد األمػػػام األكؿ ذ حػػػ  بوػػػا إٔب أف ٣تمػػػاع الكػػػ اخ ا١تباشػػػر   أك غػػػَت  اذػػػتقراءإف ٣تػػػرد 

ًػػػ ال  تعػػدل السػػبع   41-61ات ت ػػد الفػػًتة بػػُت عػػامي اضػػطرابا١تباشػػر   ل مػػؤرخ الطػػربم ُب لافػػ  مرك اتػػي حػػاؿ 
اٟتػارث ك  ،عمػر بػ  شػب ك  ،ك ًم ًكاـ الك ري)لك  مالم  مويفم فق  ًم ا١تعتمدكف بكك  شبي لام  ، عكرة راك ا

فػ ف الػراكم الثػاين )ابػ  شػب ( ، ب  أيب أذام (. كإذا ع موا أف ًكاما كحػدى هقػ  عوػي الطػربم ألثػر مػ  مالٙتائػ  خػرب
اٟتػػارث( ف ػػم  وقػػ  عوػػي الطػػربم )أمػػا الػػراكم الثالػػث ك  -أم م ػػث الػػرقم األكؿ –هقػػ  عوػػي الطػػربم حػػاإب مائػػ  خػػرب 

إ٪تػا اذػػتقاًا الطػػربم مػػ   -خػػربا 11أم حػػاإب -كقر بػػا مػػ  ًػذا اٟتنػػم ، -أم م ػػث الػرقم الثػػاين -خػػربا 14ذػال 
 محدرا. 42راك ا كٯتث اف  41ًم ك  باقي ش اخي

ذػػبعُت مويفػػا قػػد ك  أمػػا إذا عػػدها إٔب الػػراكم ًكػػاـ صػػاحب الثالٙتائػػ  خػػرب أك ألثػػر ذػػوند أف حػػاإب مػػائتُت
% ٦تػا ٬تع ػي ا١تحػدر 76ى الطربم ٔتا هسػبتي اعتمدأم أف ًذا األخَت ، ًاءتي ع  طر ق ش خي اإلخبارم أيب ٥توش

ركا اتػػي. ك بقػػر ٢تكػػاـ ُب تػػار ه ك  ًػػذا مػػا ٬تع وػػا هفػػرد الفحػػ  ا١تػػاإب لركاتػػيك  ،الرئ سػػي الاح ػػد تقر بػػا لت ػػد األخبػػار
  رك ػي عػ  أب ػي -ك ًػا ق  ػ -البػاقي ك  ،الطربم ألثر م  أربعُت خربا  ركم أغ بيفا مػ  طر ػق اإلخبػارم عااهػ  الك ػري

ب ب  ًر ر ب  حاـزك  ،ًا إخبارم لكوي هساب ك  ٤تمد ب  السائب  ع  آخر  ...ك  ع  إخبارم آخر ًا ًك
شػػ خي أيب ك  اٟتػػارث( البػػد مػػ  التعر ػػش ّٔكػػاـك  ك قبػػ  االهتقػػاؿ إٔب ا١تحػػدر   ارخػػر   ل طػػربم )ابػػ  شػػب 

 إذ أف ركا اتي ًذا األخَت لاحدًا اذتغرق  فحال لامال م  ًذا البحث.، ٥توش
 

 لتع يح بهشاـ الكلب :ا 
كلػػذلد  –ذػو  21أم قبػ  كالدة الطػربم بػػ-ً 211إذ تػػاُب ذػو  ، ًػا لػ س مػ  الكػ اخ ا١تباشػر   ل طػربم

مبو ػػ  ل منيفػػاؿ )ف مػػا حػػدم  عػػ  ًكػػاـ...( أك تػػرد  -مػػثال-٧تػػد صػػ غ  التحػػد ث عوػػي ُب أخبػػار الفتوػػ  الكػػربل 
ػا مػ  لتػاب أك أهػي ال  طمػئ  ، 212مع ق  إل ػي بغػَت إذػواد: )قػاؿ ًكػاـ / ذلػر ًكػاـ...( ٦تػا  ػاحي بأهػي لػاف  قرًؤ

كذلػػد ،  يفا مػػ  محػػدر كاحػػد )اٟتػػارث عػػ  ابػػ  ذػػعد(لع ػػي لػػاف  سػػتق، الااقػػدم مث مػػا ذػػوراى  فعػػ  مػػع، إل يفػػا لثػػَتا
ألهي ح وما اذتقر أكؿ خرب ُب تار ه األهب اء ع  ًكاـ ٧تدى  قػاؿ: "كحػدمٍت اٟتػارث بػ  ٤تمػد قػاؿ: حػدموا ٤تمػد 

" ك سػػػتمر الطػػػربم ُب ًػػػذا السػػػود أك بالبوػػػاء 213بػػػ  ذػػػعد قػػػاؿ: حػػػدموا ًكػػػاـ بػػػ  ٤تمػػػد بػػػ  السػػػائب عػػػ  أب ػػػي...
الدالػػػ  ع ػػػر التػػػًا م إٔب خػػػرب كفػػػاة أيب بكػػػر ح ػػػث  فاًئوػػػا  215غ  )ف مػػػا زعػػػم ًكػػػاـ(كأح اهػػػا بحػػػ  214ل منيفػػػاؿ

                                                 
 .410ك424دمكق، ص 4ط 4104عماد الد   خ   :ُب التار ه االذالمي، فحاؿ ُب ا١تويفج كالتح   ، ا١تكتب اإلذالمي  - 212
 .كما بعدًا.470ص 4الطربم:تار ه)ـ.س(، مج - 213
 ...411-10-11ص 2.كما بعدًا، مج174ص 4ا١تحدر هفسي، مج - 214
 . 424ص 2.مج172ص 4ا١تحدر هفسي، مج - 215
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. ٍب  عػػاد الطػػربم إٔب الحػػ غ السػػابق  216بالسػػود التػػإب: "حػػدموا أبػػا لر ػػب قػػاؿ حػػدموا غوػػاـ عػػ  ًكػػاـ عػػ  أب ػػي"
ااقػدم ع  ًكاـ...( ل ضمي بعػد خػرب مقتػ  عمػر إٔب محػادر أخػرل لػاب  اذػحاؽ كال، زعم، ذلر، قاؿ، )حدم 

كػاـ..." أك  قػاؿ: "حػدمٍت  كا١تدائٍت... ف قاؿ مثال: "كحدمٍت اٟتارث قػاؿ حػدموا ابػ  ذػعد عػ  ٤تمػد بػ  عمػر ًك
أبا ز ػد عػ  ع ػي بػ  ٤تمػد )أم ا١تػدائٍت( كاٟتػارث عػ  ٤تمػد بػ  ذػعد عػ  ٤تمػد بػ  عمػر )أم الااقػدم( كحػدم  

". أمػا ُب أخبػار الفتوػ  الكػربل ف ػم 217قػالاا:...   معاين أقاا٢تم كاخت ف  األلفاظ ّٔػااًتمع، ع  ًكاـ ب  ٤تمد
ُت باذػػتثواء خػػرب كاحػػد أكردى الطػػربم ، كلػػذلد اٟتػػاؿ ُب بق ػػ  أخبػػار التػػار ه األمػػام، ٮتػػرج الطػػربم عػػ  صػػ غ التػػًا

ػػا الػػذم 218بالسػػود التػػإب: "حػػدموا هػػاح بػػ  حب ػػب قػػاؿ حػػدموا ًكػػاـ بػػ  ٤تمػػد عػػ  عااهػػ " ُب آخػػر  ذػػوذلرى. ًك
 رة.محادر الطربم العاب

، أبا ا١توػذر اإلخبػارم الوسػاب  كل تعر ش بحاحب ًذا ا١تحدر هقاؿ: ًا ًكاـ ب  ٤تمد ب  السائب الك ري
كلػػذا ٤تمػػد بػػ  ذػػعد... لػػاف ، كحدمٌعوػػي ابوػػي العبػػاس، كعػػ  ٣تالػػد، ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي أيب الوضػػر الك ػػري ا١تفسػػر

كمع ذلد  وسب إٔب الغف   كقاؿ عوي أٛتد ب  حوب : "إ٪تا لػاف صػاحب ٝتػر كهسػب مػا ، ًكاـ كاذع اٟتف  ًدا
ظووػػػ  أف أحػػػػدا ٭تػػػػدث عوػػػػي". قػػػػاؿ ابػػػػ  عسػػػػالر: "رافضػػػػي لػػػػ س بثقػػػػ " كقػػػػاؿ الػػػػدارقطٍت كغػػػػَتى: مػػػػًتكؾ. كاهتمػػػػي 

د كاب  السػك  كقاؿ ٭تي ب  معُت: "غَت مق  كل س ع  مث ي  ركل اٟتد ث". كذلرى العق  ي كاب  اٞتارك ، األصمعي
م ُب الضػػعفاء كقػػاؿ أبػػا حػػاًب: "ًػػا أحػػب إٕب مػػ  أب ػػي". كحػػىت ا١تػػؤرخ أبػػا الفػػرج االصػػفيفاين ١تػػا ذلػػر عوػػي ، كغػػًَت

ا ظػػاًر  ػػا عػػ  ابػػ  الك ػػري ماضػػاع  كالتال ػػد ُب أشػػعاًر ػػذى األخبػػار الػػيت ذلًر أخبػػار در ػػد بػػ  الحػػم  قػػاؿ: "...ًك
عد فقػػاؿ: "عػػآب بالوسػػب كأخبػػار العػػرب كأ اميفػػا كمثالبيفػػا . كعرفػػي ابػػ  ذػػ219كلعػػ  ًػػذا مػػ  أحاد ػػث ابػػ  الك ػػري"

 .220ككقائعيفا" كذلر لي اب  الودًن قر با م  مائ  كمالمُت لتابا
مػػػ  أب ػػػي فسػػػوند ٤تسػػػ  األمػػػُت  ػػػذلر٫تا ضػػػم  طبقػػػات ك  ك ف مػػػا ٮتػػػص ماقػػػش ٤تػػػدمي الكػػػ ع  مػػػ  ًكػػػاـ 

هسػػاب  مكػػيفار بالفضػػ " لمػػا صػػرح بأهػػي  ب ومػػا ٧تػػد الوناشػػي  فحػػ  ُب أمػػر ًكػػاـ الك ػػري بأهػػي "، مػػؤرخي الكػػ ع 
ب  صرح أ ضػا بغ ػاى ُب التكػ ع  ، الحادؽك  أما الطاذي فاعترب أباى م  أصحاب الباقر !٥تتص ُب ا١تذًب الك عي 

ع  ك  !! !!!زاد القمي بأف كالد ًكاـ لاف  ؤم  بالًر
221 
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ا١تػػػؤرخُت كاػػدمُت فػػػ ف كإذا لاهػػ  مقػػػدرة أب ػػي ٤تمػػػد بػػ  السػػػائب ُب ٣تػػاؿ الوسػػػب متفقػػا ع  يفػػػا بػػُت ، ًػػذا
كأخػػذ تػػار ه األهب ػػاء كالعػػرب كالفػػرس كاإلذػػالـ مػػ  ، ًكػػاما قػػد تػػابع دراذػػات كالػػدى ُب األهسػػاب كتقػػدـ ّٔػػا عوػػي

كقػد اذػتقر لثػَتا مػ  أب ػي كأيب ، محادر شىت  لأً  الكتػاب كالقحػص الكػعري الوسػابُت كالًتٚتػات كبعػض الامػائق
إذ أخػذ لثػَتا مػ  القحػص الكػعري كمػ  مػااد أذػطار   ، مدقفا لمػا  وبغػي٥توش كعااه ... كلكوي مع ذلد ٓب  ك  

 .222كم  األخبار ا١تاضاع 
كذا هستط ع أف ه خص أذباب تضع ش ادمُت لي ف ما   ي:  ًك

ذا األمر كإف ٓب  ك  حاٝتػا لػد يفم لكػويفم  عطاهػي بعػض ، تقادم بتك عي لع ر كرفضي ل ححاب مذًبي االع - ًك
 إذا اشتماا رائح  الغ ا... االعتبار ُب حال  ما

ا اشتغالي - ، كعػدـ التػدق ق    ػد ُب هسػب  ا٠تطػأ كالكػذب ُب األخبػار، ٬تمع األخبار التارٮت   ميفما لػاف محػدًر
خاصػػ  كأهػػي ذػػ نمع ُب موا ػػا أخبػػارى بعػػض مػػا قػػد  حػػادفي مػػ  أحاد ػػث هبا ػػ  مكذكبػػ  تسػػيء بالضػػركرة شخحػػ   

 .-عود أً  اٟتد ث بحف  أخص-ًامعيفا
 عتبػاركلعػ  ًػذا اال، كمع ذلد فقد اعتربكى أحسػ  حػاال مػ  أب ػي، ركا تي ع  الضعفاء لأب ي ٤تمد ب  السائب -

ك٦تػا  الحػ  ُب ترٚتػ  ، واس بركا اتػي ل فػنت عػ  شػ خي أيب ٥توػش كعػ  غػَتىئذػتاألخَت ًا الذم دفع الطػربم إٔب اال
 موي. أيب ٥توش أهي ال ٮتت ش لثَتا ع  ًكاـ م  ح ث ماقش ادمُت 

 
  : التع يح بأب  مخنح 

كلػاف ًػدى ٥توػش صػحاب ا مػ  ًوػاد ع ػي  ، زدم الكػاُببػ  ذػ  م األ ٭تػي بػ  ذػع د بػ  ٥توػش لػاط بػ  ًا
يفي ى اعتمػدكلػذلد ، ك عترب أبا ٥توش متخححا ُب ٚتع أخبػار القػرف األكؿ ا٢تنػرم بعػد السػَتة الوبا ػ ، لرـٌ ا ًك

لمػػا أنػػم ًع ػػاا لػػي ز ػػادة م  ػػ  عوػػد التػػدق ق ُب تفاصػػ   ،  ا١تكػػاربك  ا١تؤرخػػاف الػػذ   ًػػاءكا بعػػدى مػػ  لافػػ  ا١تػػذاًب
كقػػد ألػػش لتبػػا تتنػػاكز الثالمػػُت حػػاؿ ، اشػػًتالي مػػع غػػَتى ُب أخبػػار الكػػاـإٔب ًاهػػب ، الكافػػ  خاصػػ ك  العػػراؽ عامػػ 

كال 223...ع ػػي كاٟتسػػُت كاإلمػػاـعثمػػاف ا٠ت  فػػ  لغػػارات كمقاتػػ  الػػردة كالفتػػاح كالكػػارل كاٞتمػػ  كصػػفُت كا٠تػػاارج كا
ػػد لتػػاب مويفػػا بػػُت أ ػػد وا ال ػػـا ذػػال أًػػ اء كمقتطفػػات ق   ػػ  أك لثػػَتة تضػػموتيفا لتػػب ا١تػػؤرخُت األكائػػ     كػػاد  ًا

مرك اتػػػي  تبػػػُت لوػػػا أف لػػػي  اذػػػتقراءًػػػػ. كعوػػػد 474كقػػػد لاهػػػ  كفػػػاة أيب ٥توػػػش ُب حػػػاإب عػػػاـ ، الػػػبالذرمك  لػػالطربم
لمػا ،  بكػك  بػارز ع ػر ركا ػات قب  تػي األزد اتمػدمعالركا ات العائ  ػ  تماما كاضحا باألهساب كأهي أ ضا  ستعم  اً
كلػػذا ركاة مػػ  قبائػػ  ٘تػػ م ك٫تػػداف ، فيفػػا مػػثال  أخػػذ عػػ  الكػػعري، أ ضػػا مػػ  الركا ػػات الكاف ػػ  األخػػرل اذػػتفادهػػي أ

مػ  ا١تد وػ . ك٦تػا  الحػ  ع ػر ذالذػ  ركا اتػي أنػا لثػَتة هػي أ٘تيفػا بركا ػات إالذ    سػكواف الكافػ  ٍب ، كطيء كلودة

                                                 
 .14الدكرم:ْتث ُب هكأة ع م التار ه عود العرب)ـ.س(، ص - 222
 .124-127، ص)ـ.س( اب  الودًن: الفيفرذ  - 223
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ذا أمر طب عي لدل إخبارم م  القرف الثاين ل يفنرة، ًدا كتتبدؿ بتبدؿ اٟتاادث لمػا  الحػ  ع ػر ركا اتػي أنػا ،  ًك
يفػػ   العراق ػػ  تعػػرب عػػ  الوظػػرة فيفػػا أم ػػ  ل عػػراؽ ٕتػػاى الكػػاـ هت نػػ  اعتػػ از ، الكػػاف ُتهظػػر ل حػػاادث كبا٠تحػػاص ًك

اا ا  وعكس أح اها ُب ركا اتػي كلكػ  ،  هي أم   ل ع ا ُت ٕتاى األما ُتألما ،  لقبائ  ٔتحًر لما أف تفاخر القبائ  ٔتآمًر
 ستعم  اإلذواد بكيء م  التسام  ٦تا اعتربى ادماف ذػببا ُب تضػع في إال أهي ، أخبارى ع ر العمـا ل س  متح ب 

 ي؟.. فما ًي أقااؿ ادمُت ف 224إٔب ًاهب تك عي
ترلػػػػي أبػػػا حػػػػاًب كغػػػَتى" كقػػػػاؿ الػػػػدارقطٍت: ، لقػػػد قػػػػاؿ عوػػػي الػػػػذًري: "أبػػػا ٥توػػػػش إخبػػػارم تػػػػالش ال  امػػػػق بػػػي

كقػػد ركل اٟتػػد ث عػػ  الحػػقعب بػػ  ، "ضػػع ش" كقػػاؿ ٭تػػي بػػ  معُت:"لػػ س بثقػػ " كقػػاؿ عوػػي أ ضػػا:"ل س بكػػيء"
ػػػابر اٞتعفػػػي كآّالػػػد ػػػَت ًك كػػػاـ الك ػػػري كعبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  مغػػػ، ًز ػػػا  ...راءكعوػػػي ا١تػػػدائٍت ًك مػػػ  )أم أبػػػا ٥توػػػش( ًك

  ابػػ  هػي ١تػا ذػئ  عوػػي هفػض  ػدى قائال:"أحػد  سػأؿ عػػ  ًػذا ؟ " ب ومػا فٌحػ أمػا أبػػا حػاًب ف، الضػعفاء عوػد العق  ػي
م"ًػػػذى عػػػدم ق ػػػ ال ُب ذػػػبب  ك بػػػدك أف الػػػدافع الرئ سػػػي  .225ا١تااقػػػش فقػػػاؿ عوي:"شػػػ عي ٤تػػػًتؽ صػػػاحب أخبػػػاًر

٣تػػرد م كاحت ػػاطيفم لحػػاّب هقػػاكة ٣تػػاؿ تػػداكؿ السػػو  الوبا ػػ  ح ػػث أف لحػػدكر ًػػذا ا١تاقػػش مػػ  اػػدمُت ًػػا ًاًسػػيف
ػب، كالذًاؿ م  ًراء ذلد ع  ضب  األحاد ث الوبا ػ ، االشتغاؿ باألخبار التارٮت    -عوػد اػدمُت-ًػا أمػر  ًا

ٌي لػػػػا١تربد، أك ذاؾ الػػػػتحف  مػػػػ  ركا ػػػػات ًػػػػذا اإلخبػػػػارم ػػػػا مػػػػا ححػػػػ   ل كػػػػ عٌي لػػػػأيب ٥توػػػػش كا٠تػػػػاًر ا١تعتػػػػ ٌٕب  ك  ًك
كبوػاءن ع  ػي ف هوػا ذػوند أهفسػوا مضػطر   لقبػاؿ ، لاٞتاح ... لما حح  لركاة لثَت   م  أً  السػو  ذػااء بسػااء

أك اليت تفاح مويفا رائحػ  الغ ػا ، ألثر ركا ات أيب ٥توش مع اإلبقاء ع ر ٖتفظوا م  الركا ات اليت ًي حد ث   صرف 
ذا  عٍت بالضركرة أه، ا١تذًري بكك  كاض  كهقبػ  أ ضػا  ، وا ذوقب  ل  خرب ٭تتام ع ر مػا  عػارض عق ػدة الػراكمًك

خرب ٭تتام ع ر ما  وسػنم مػع الركا ػات الحػح ح  أك ع ػر األقػ  ال  عارضػيفا ففػي ًػذى اٟتالػ   سػتأهس ٔتثػ  ل َّ 
ذا ٓب أمػا إ، ال ٔتقػدار اعتضػادى ٔتػا ًػا أصػ  موػيإع ػر أال  اضػع ماضػع االحتنػاج ، ًذا ا٠تػرب ك عتػرب مفحػال لغػَتى

 .ٮتالفي كلكوي ُب هفس الاق  ٓب  اافقي فيفذا ا٠ترب  ذلر دكف القطع باقاعي أك بطالهي
واؾ أمار أخرل ت  د ُب كماق  مرك ات أيب ٥توش  مويفا:  –خحاصا ما كرد مويفا ُب تار ه الطربم  -ًذا ًك

الطػربم ذاتػي ع  ػي بكػك   داعتمػابػ  ك ، اٞتمػ  الػيت أكردًػا الطػربم فتوػ  ا١تػدائٍت ع  ػي بكثػرة ُب أخبػار اعتماد
حػىت أف ابػ  لثػَت ، ذلػد موػي ااكالذ   ًاءكا مػ  بعػدى قب ػ، اصفُت كما بعدً اتاضطراب كاد  كاف ل  ا ُب أخبار 

                                                 
د.عدهاف  .16-17، ص، ا١تطبع  الكامال ك   بَتكت )دكف تار ه(عود العربالتار ه : ْتث ُب هكأة ع م )د. عبد الع   (الدكرم - 224

 .21-24م حم : ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل، ص
 .11ٛتدم شاًُت : تار ه الدكل  األما   ... ص 112، ص1: )ـ.س( اب  حنر:لساف ا١ت  اف. 717ص  2الذًري : ا١تغٍت  - 225
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ػػ  األكٔب- ػػا ٤تػػدث بالدًر ػػا أحػػد أئمػػ  ًػػذا  –ًك  قػػاؿ ُب تارٮتػػي "ذلػػر ابػػ  ًر ػػر عػػ  أيب ٥توػػش لػػاط بػػ  ٭تػػي ًك
 .226"...الكأف أف قتاؿ ع ي ل خاارج

قػػد هقػػ  بعػػد أخبػػار الفتوػػ  الكػػربل أف ا١تػػدائٍت قػػد صػػرح  –ك ًػػا الػػذم  ثػػق ُب ا١تػػدائٍت–أف الطػػربم كمويفػػا 
: "حػػػدمٍت عمػػر قػػػاؿ  حػػػدموا ع ػػي قػػػاؿ حػػػدموا أبػػا ٥توػػػش كأبػػػا عبػػػد –أم الطػػػربم-بتام قػػي أليب ٥توػػػش ح ػػػث قػػاؿ

م ٦ت   امق ّٔم...الرٛت  االصبيفاين كذ م   .227"...كغًَت
اؿ عود اإلمام   لمػا ًػا اٟتػاؿ عوػد الوناشػي ُب محػوفي الكػ ع كمويفا أهي مذلار ُب   أهػي شػ ه ك  ،لتب الًر
يفيفػػػمك  أصػػػحاب األخبػػػار بالكافػػػ  الػػػي،  ًك كمقػػػي اٟت ػػػي ك  ،أف آبػػػاءى مػػػ  أصػػػحاب ع ػػػيك  لمػػػا ذلػػػرى الطاذػػػي ُب ًر

و  ُب ع  ػػي أًػػ  السػػػ اعتمػػد -مػػع اشػػػتيفار تكػػ عي-أهػػي ك  عوػػدًم ب ومػػا ذلػػر القٌمػػي أهػػي مػػػ  أعػػاظم مػػؤرخي الكػػ ع 
!الوق 

228 
 

 ا لدى الطب ي )ابن شبة عن المدائن  وأب  عبيدة(:اعتمادثالثا: من المصادر األقل 
كإف لاف اب  شػب  ًػذا قػد ،  عترب ش ه الطربم عمر ب  شب  ا١تحدر الثاين األًم بعد ًكاـ ع  أيب ٥توش

إٔب ًاهػػب ، أربعػػ  محػػادر العػػراؽ عػػ ك  ركل هحػػش أخبػػارى مػػ  طر ػػق ا١تػػؤرخ ا١تػػدائٍت بعضػػيفا حػػاؿ أخبػػار خرذػػاف
أمػا ك  ،ات إق ػ م خراذػاف كحػدىاضػطرابعكػرة محػادر أخػرل حػاؿ ك  ،ش خي مسػ م  بػ  ٤تػارب حف ػد كإب خراذػاف

ا مأخاذة م  مالمػ  محػادر ل مػدائٍت عوػد ابػ  شػب   بقػر عػدد آخػر مػ  الركا ػات ك  ،نا   ال بَت ُت ُب العراؽ فأخباًر
 ٓب  سودى ا١تدائٍت إٔب أم محدر.

تػػدكر ، قػد ركل ابػ  شػب  شػطرا آخػرا مػ  ركا اتػي عػػ  إخبػارم مكػيفار ًػا أبػا عب ػدة معمػر بػ  ا١تثػٌتك  ًػذا
ػػا حػػاؿ بػػدء   رك يفػػا أبػػا عب ػػدة مػػ  طر ػػق عكػػرة محػػادر مػػع  ك  ،ات البحػػرة بع ػػد نا ػػ  العيفػػد السػػف ايناضػػطرابأخباًر

 ًا أحد أحفاد كإب خراذاف...ك  ا١تحدر ا١تذلار آهفا )مس م  ب  ٤تارب(
ػب بػ  ك  ،أيب عب ػدةك  كتبقر بعػض الركا ػات البػ  شػب   رك يفػا عػ  غػَت ا١تػدائٍت ًػي مػ  طر ػق اإلخبػارم ًك

 اليت تتناكز الست .ك  غَتى م  ا١تحادر الفرع  ك  ًر ر

                                                 
:مج بَتكت 2ط 4114، دار الكتب الع م   : البدا   كالويفا  ً( 441)أبا الفداء اٝتاع   ب  عمر الدمكقي  اب  لثَت - 226

 .111ص4
 .14ص 1:مج )ـ.س( الطربم : تار ه - 227
 .02-04كالتك ع   صظيفَت : الك ع   - -228
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 أب  عبيدة:و  المدائن و  التع يح بابن شبة
 :ابن شبة 

-441مػػػاالًم أبػػػا ز ػػػد البحػػػرم ه  ػػػ  بغػػػداد) شػػػ ه الطػػػربم ًػػػا عمػػػر بػػػ  شػػػب  بػػػ  عب ػػػدة بػػػ  ز ػػػد الومػػػَتم
كعوػي ابػػ  ماًػػي كالػبالذرم كابػػ  أيب الػػده ا كأبػػا  ...  أب ػػي كاألصػمعي كأيب ز ػػد األهحػػارماٟتػد ث عػػ( ركل 262ً

 غػ  كاأل ػاـ لمػا أمػٌت معاصػركى ع ػر ع مػي بػاألدب كال،  كقد اتفق ادماف ع ر تام قي كصػدقي...هع م كاب  أيب حاًب
كقػػاؿ ا١ترزبػػاين ُب معنػػم الكػػعراء:  "لػػاف صػػدكقا ذل ػػا"... فيفػػذا ت م ػػذى ٤تمػػد بػػ  ذػػيف   قػػاؿ عوػػي: ...كاألخبػػار

أد ػػػب فق ػػػي كاذػػػع الركا ػػػ  صػػػدكؽ مقػػػ . كقػػػاؿ ا٠تط ػػػب: لػػػاف مقػػػ  عا١تػػػا بالسػػػَت كأ ػػػاـ الوػػػاس. كقػػػاؿ ابػػػ  حبػػػاف ُب 
شػػػاعرا إخبار ػػػا فق يفػػػا صػػػادؽ  ...ابػػػ  الوػػػدًن: "لػػػاف. كقػػػاؿ 229الثقػػػات: مسػػػتق م اٟتػػػد ث. كقػػػاؿ الػػػدارقطٍت مقػػػ 

كلتػػاب ، كلتػػاب ا١تد وػػ ، كلتػػاب مقتػػ  عثمػػاف، غػػَت مػػدخاؿ الركا ػػ "ٍب ذلرلػػي مػػ  الكتػػب: لتػػاب التػػار ه، ال يفنػػ 
 .230...كلتاب الوسب، كلتاب الكاف ، البحرة
 

 مدائن :ػال 
اإلخبػػارم صػػاحب التحػػاه ش ركل اٟتػػد ث عوػػي الػػ بَت بػػ  بكػػار  ًػػا ع ػػي بػػ  ٤تمػػد بػػ  أيب ذػػ ش ا١تػػدائٍت

قػػاؿ ابػػ  عػػدم ُب الضػػعفاء:"ا١تدائٍت مػػأب عبػػد الػػرٛت  بػػ  ٝتػػرة كلػػ س بػػالقام ُب اٟتػػد ث ، كاٟتػػارث بػػ  أيب أذػػام 
ا صاحب األخبار اى:لك  قٌ  مالي م  الركا ات ا١تسودة" ك ، ًك  ًذا التضع ش مردكد م  ًك

ا ما  يفموا ًوا- أف الطربم أولها:  واس صدكقا ُب ذلد .ػقاؿ عوي: لاف عا١تا بأ اـ ال -ًك
ا ا١تتكدد ُب اٞترح كالتعد  -أف اب  معُت  ثانيها:  مق  .، مق ، رآى مًتفا فقاؿ عوي: مق  -ًك
و ػي ف ما ذألي ع  محدرى قاؿ: ل س ي إذػواد كلكػ  حدم  قالب  حدث أبا عاصم الوب   ْتد ث اأف أبثالثها:

 أبا اٟتس  أذتاذ.  فقاؿ أبا عاصم عودئذ: ذبحاف ا، أبا اٟتس  ا١تدائٍت
 لتب ع  ا١تدائٍت لتبا".أب  معُت:  ِت٭ت أف اب  أيب خ ثم  قاؿ: "قاؿ ٕب رابعها:

 .231-لما قاؿ اب  حنر-هي ع ر شرطي أإال  -كإف ٓب  ذلر ُب مقات اب  حباف-أهيخامسها:

                                                 
 .116-111ص4ج، 4ط 4101دار الفكر بَتكت  اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب .111ص1اب  خ كاف:كف ات األع اف -229

 .171-174، ص4ػ ط4116كتقر ب التيفذ ب مؤذس  الرذال ، 
، 4110، الر اض 2ط .د.ألـر ض اء العمرم:عحر ا٠تالف  الراشدة مكتب  العب كاف114ع ي بكر حس :الطربم كمويفني ُب التار ه، ص

.اب  شب  : لتاب ا١تد و  ا١توارة   تع  ق ع ي ٤تمد دهدؿ ك اذُت ب اف، 42-41. د.أٝتاء ز ادة:دكر ا١ترأة الس اذي...ص40ص
 .)ا١تقدم (4، مج4116بَتكت  4دار الكتب الع م   ط

 .117-111(، ص، د.الس مي: مويفج لتاب  التار ه اإلذالمي)ـ.س110-116)ـ.س(، اب  الودًن:الفيفرس - 230
.ٛتدم شاًُت:تار ه 111ع ي بكر حس :الطربم كمويفني ُب التار ه:ص.271-271ص1)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 231

 . 10-14. د.عدهاف م حم : ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل، ص71الدكل  األما   بُت التحر ش كاإلهحاؼ، ص
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لتابػا بعضػيفا ُب الطرائػش أك األهسػاب   211لثػر مػ  أكعػٌد مػ  لتبػي ، متك مػاأما اب  الودًن فذلر أهي لػاف 
مثػػ  لتػػاب " أخبػػار ا٠ت فػػاء الكبػػَت" ك٭تتػػام ع ػػر أخبػػار أيب بكػػر كعمػػر كعثمػػاف ، كبعضػػيفا عػػ  ا٠ت فػػاء، أك السػػَتة

، عوػػػيكبعػػػض لتبػػػي مثػػػ  لتػػػاب مقتػػػ  عثمػػػاف بػػػ  عفػػػاف رضػػػي ا ، إٔب ا١تعتحػػػم ...كع ػػػي ع ػػػ يفم السػػػالـ كمعاك ػػػ 
كلتبػػي إٔب ، كلتػػاب خطػػب ع ػػي ع  ػػي السػػالـ، كلتػػاب الويفػػركاف، كلتػػاب ا٠تػػاارج، كلتػػاب الغػػارات، كلتػػاب اٞتمػػ 

ػػػػا مػػػػ  األحػػػػداث ُب العحػػػػر األمػػػػام كالعباذػػػػي األكؿ ...عمالػػػػي إضػػػػاف  إٔب لتبػػػػي ُب فتػػػػاح الكػػػػاـ كالعػػػػراؽ ، كغًَت
 يفػػا إال مػػا حفظػػي لوػػا الطػػربم كا١تسػػعادم كقػػد ضػػاع  ل 232...كلتبػػي ُب أخبػػار العػػرب كأخبػػار الكػػعراء، كخراذػػاف

كلػئ  لتػب ا١تػدائٍت بأذػ اب اإلخبػار ُت ، 233كلذا ما بقي ُب العقد الفر ػد كاألغػاين كنػج البالغػ ، كالبالذرم كا١تربٌد
هي اتبع أذ اب ادمُت ُب هقػد الركا ػات ٦تػا ًع ػي أك الح  ، هي ٯتث  دًر  أع ر م  أذالفي ُب البحث كالدق أإال 
كقػػد أ ػػدت ، لثػػر مػػ  ذػػابق ي عػػ  اٟتػػاادث كا١تاضػػاعات الػػيت تواكلتيفػػاأكقػػد ًػػاء بأخبػػار أكَب ك ، لثػػرأبثقػػ    تمتػػع

هػػي ٯتثػػ  القمػػػ  ُب أكخالصػػ  القػػػاؿ ، كقػػد صػػار ا١تحػػػدر الرئ سػػي ل مػػؤرخُت، الدراذػػات كالتح ػػ الت ا١تعاصػػرة دقتػػػي
لثػػر ٦تػػا ذػػبقي هت نػػػ  أمػػر اإلذػػواد ع  ػػي أيفػػر ح ػػػث  ظ، القػػرف الثػػاين ل يفنػػرة اهتيفػػاءدراذػػ  اإلخبػػار ُت األكائػػ  بعػػد 

 .234كتوظ م أكَب ل دراذات التارٮت  كاألدب  ، ٕتاى ٨تا ٚتع أكذعك ظيفر عودى اإل، ل تطارات الثقاف  

 
 أبو عبيدة معم  بن المثني: 

كقػػد ، ُب التعػػال ق كأبػػا داكدركل لػػي البخػػارم ً( 241-441ًػػا معمػػر الت مػػي مػػاالًم البحػػرم الوحػػام )
 كعوي أبا عب د القاذم ب  ذالـ كاب  شب ... ، ركل اٟتد ث ع  ًكاـ ب  عركة كأيب عمرك ب  العالء

كلػذا ، ذلر أبػا ذػع د السػَتاُب بأهػي مػ  أع ػم الوػاس بأهسػاب العػرب كأ ػاميفم كذلػر تعارضػي مػع األصػمعي
كقػػاؿ اٞتػػاح : ٓب ، كالوسػػب كإف ًع ػػي دكف األصػػمعي ُب الوحػػاذلػػر أبػػا العبػػاس أهػػي لػػاف عا١تػػا بالكػػعر كالغر ػػب 

،  ك  ُب األرض أع م ٬تم ع الع ـا موي. كقػد أحسػ  ابػ  ا١تػد ٍت ذلػرى كصػحٌ  ركا اتػي كذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات
بػأف الغالػب كقاؿ أبا داكد: لاف م  أمب  الواس. كلك  أبا حاًب كاب  قت ب  اهتمػاى با١ت ػ  إٔب ا٠تػاارج كزاد ابػ  قت بػ  

ػػرم أهػػي مػػذمـا مػػ  ًيفػػ  ذمػػي  ع  ػػي غر ػػب اٟتػػد ث كمثالػػب العػػرب كأهػػي ٮتطػػيء ُب ار ػػات كاألب ػػات... كزاد األًز
كقػد ألػٌد ابػ  ُب الوػدًن ُب الفيفرذػ  لػ  ، كإف ذلػر تام ػق أيب عب ػد لػي، العرب كخطئي ُب ال غ  فيفػا غػَت مامػاؽ بػي
 .235ذلد كأضاؼ أف لي ألثر م  مائ  لتاب

                                                 
 .164-171ص)ـ.س(، اب  الودًن:الفيفرذ  - 232
 .01-01ص)ـ.س(، ٛتد عادؿ لماؿ:الطر ق إٔب دمكقأ - 233
 .11-10ع م التار ه عود العرب، صهكأة الدكرم:ْتث ُب  - 234
اب  الودًن:الفيفرذ )ـ.س(،  .141كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.222-224ص41هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  اب  حنر: - 235

.ٛتدم 711-711ص2العريب كمحادرى، .أمُت مدين:التار ه 211-217ص7اب  خ كاف:كف ات األع اف، .217-211ص
 .71شاًُت:تار ه الدكل  األما  ، ص
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 ا لدى الطب ي )الحارث بن أب  أسامة عن ابن سعد عن الواقدي(اعتمادالمصادر األقل  رابعا: من
كلػئ   ، لئ  لاه  أخبار ًكاـ عود الطػربم قػد اهقسػم  إٔب محػادر فرع ػ  طغػر ع  يفػا حضػار أيب ٥توػش

أيب عب ػػدة فػػ ف أخبػػار ا١تحػػدر ك  لاهػػ  أخبػػار ابػػ  شػػب  قػػد اهقسػػم  إٔب محػػادر فرع ػػ  طغػػر ع  يفػػا حضػػار ا١تػػدائٍت
ب  إف ل  مرك اتػي  وق يفػا عػرب شػ خي ٤تمػد بػ  ، اٟتارث ب  أيب أذام ( ال توقسم إٔب محادر فرع  )الثالث ل طربم 

ػػا مػػ  الكتػػػب ك  ًػػػذا بػػدكرى  وق يفػػا عػػرب شػػػ خي الااقػػدم ا١تػػؤرخ صػػاحب " الفتػػػاح"ك  ذػػعد صػػاحب "الطبقػػات" غًَت
العكػػر   إٔب شػػيفاد الع ػػاف أك معاصػػر يفم  ح ػػث هقػػ  عػػويفم ك  الااقػػدم الثالمػػ لتتفػػرع األذػػاه د عػػرب شػػ اخ ، القدٯتػػ 

 ً يفا  تع ق بال بَت ُت.، خربا 14الطربم ّٔذا الطر ق حاإب 
 كقب  االهتقاؿ إٔب ذائر محادر الطربم ف هي ٬تدر بوا التعر ش بأصحاب ًذا ا١تحدر.

 
  بن أب  أسامة :التع يح بالحارث 
صػػاحب  ( 202ً-406تم مي )ػالػػ حارث بػػ  ٤تمػػد بػػ  أيب أذػػام ػا الػػػا١تحػػدر ًػػربم ُب ًػػذا ػشػػ ه الطػػ

فقػػد ضػػعفي ابػػ  حػػـ  ، بػػال حنػػ  مػػ  تك ػػم كلكػػ  تك ػػم ف ػػي، كلػػاف حافظػػا عارفػػا باٟتػػد ث عػػإب اإلذػػواد، ا١تسػػود
هي أحػػد معاصػػر يفأذلػػر  ح ػػث ، مقابػػ  الركا ػػ  ل وػػي بعضػػيفم الهتامػػي بأخػػذ ا١تػػاؿ"لمػػا مػػًتكؾ اٟتػػد ث ٣تيفاؿ:"كقػػاؿ

 ط ب موي أف  كتب اٝتي ُب ركا تي فقب  كلذلد قاؿ ف ي ًذى القح دة:
 

 أب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًغ اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارثى اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْثى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن 
 ك ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى تػيٍعتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىل ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشى 
 كلتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر الوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كالااقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمّْ كرٍكحو 
 ٍب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّف ى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أحاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا

 ً  ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍتّْ أ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا زلٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى كعػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويفٍم أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذتى ب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ل ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءةه لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًنو ، ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءةه 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفقَت ُب ا١تع كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ٍبسن

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أخو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؽو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًد ابٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًًر قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٯتا إٔب قبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيٍ 
 كحاذى ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ُب ال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّيٍ 
ٍدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ   كابٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدو كالقيٍعويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريّْ كًي

 كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبيٍ فى كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
ٍتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ   قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٯتا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثُّ ل وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس لي
 كإ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ حيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
 مى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اٍٟتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرصي كالضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع ي ق بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 
 كأمىاه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُتى رٍطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ 

 
إذ قػػػاؿ عوػػػي ُب   كرٔتػػػا ٢تػػػذا السػػػبب أ ضػػػا اخت فػػػ  ل مػػػ  الػػػذًري ف ػػػي ! فضػػػحٍت"، فقػػػاؿ اٟتارث:"قات ػػػي ا
معواًػا عوػدى أف ك عتػداؿ لتػب مقاب ػي ل مػ  )صػح  ( هي ُب م ػ اف اإلأمع " مدةل س بع"ت خ ص مستدرؾ اٟتالم: 

ػػػػػػا ٤تػػػػػػدث م قػػػػػػب  ٤تمػػػػػػد بػػػػػػ  مالػػػػػػد معاصػػػػػػرى العمػػػػػػ  ع ػػػػػػر تام قػػػػػػي  ك كفػػػػػػي ُب الػػػػػػرد ع ػػػػػػر ت ػػػػػػد الػػػػػػتيفم أف ًك
ػا  أخػذ الػدراًمأ:"ق   إلبراً م اٟتريب: إين أر د أف ح قائال(صرٌ ذكاؼاإلبػ) فقػاؿ: اٝتػع موػي ، ٝتع م  اٟتػارث ًك
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ػا عوػدم صػدكؽأهي مق " لذلد قػاؿ الػدارقطٍت:  ف كذلػرى ابػ  حبػاف ُب ، ٛتػد بػ  لامػ : مقػ أكقػاؿ ، خت ػش ف ػي ًك
 .236ك   لألخبار لثَت اٟتد ثاكقاؿ أبا العباس الوباٌب: اٟتارث ب  أيب أذام  مق  ر ، الثقات
 

 :التع يح بػمحمد بن سعد 
مػػػػػػاالًم أبػػػػػػا عب ػػػػػػد ا   ػػػػػػركم أخبػػػػػػار ا١تحػػػػػػدر ل يفػػػػػػا عػػػػػػ  ٤تمػػػػػػد بػػػػػػ  ذػػػػػػعد بػػػػػػ  مو ػػػػػػع ا٢تػػػػػػامشي اٟتػػػػػػارثك 
ػػػا أحػػػد ، (الطبقاتالكتػػػاب الكػػػيفَت بػػػػ)صػػػاحب ًػػػا لاتػػػب الااقػػػدم ك ،  ( ه  ػػػ  بغػػػداد211ً-460البحػػػرم) ًك

ابػ  ع  وػ  الفق ػي كابػ  ع  ػ  ك كاػدث الال ػد بػ  مسػ م اإلخبارب ركل اٟتػد ث عػ  ، اٟتفاظ الكبار الثقػات ا١تتحػر  
قػػػػػػاؿ عوػػػػػػي ، اٟتػػػػػػارث ابػػػػػػ  أيب أذػػػػػػام اإلخبػػػػػػارم ابػػػػػػ  أيب الػػػػػػده ا ك اػػػػػػدث الػػػػػػبالذرم ك ا١تػػػػػػؤرخ كعوػػػػػػي ، كخ ػػػػػق لثػػػػػػَت

صػػػػوش لتابػػػػا ُب طبقػػػػات الحػػػػحاب  كالتػػػػابعُت إٔب كقتػػػػي فأًػػػػاد ، ا٠تط ب:"لػػػػاف مػػػػ  أًػػػػ  الع ػػػػم كالفضػػػػ  كالعدالػػػػ 
قػػاؿ ا٠تط ػػب ك ، ب ومػػا قػػاؿ عوػػي أبػػا حػػاًب:  حػػدؽ، معػػُت ُب بعػػض ا١توػػالَت لع يفػػا عػػ  الااقػػدمكأحسػػ " لذبػػي ابػػ  

هػي  تحػرل ُب لثػَت مػ  ركا اتػي" كقػاؿ ت م ػذى ابػ   كحد ثي  دؿ ع ػر صػدقي ف، أ ضا: "ك٤تمد عودها م  أً  العدال 
. 237ى مػ  لتػب الغر ػب كالفقػي"لتػب اٟتػد ث كغػَت ،  كلاف لثَت الع م لثَت اٟتػد ث كالركا ػ  ...الفيفم:"مات ببغداد

امقػػػ  كإف لػػػاف شػػػ خي ًك ، ك قػػػاؿ السػػػخاكم عوػػػي: "كالطبقػػػات الحػػػغرل كالكػػػربل مػػػد بػػػ  ذػػػعد لاتػػػب الااقػػػدم
 تالطبقػػا)كقػػاؿ عػػ  لتػػاب ، (لتػػاب ا٠ت ػػ )ك (أخبػػار الوػػري). ب ومػػا أضػػاؼ ابػػ  الوػػدًن لتػػاب238الااقػػدم ضػػع فا"

 كا٢ت ػػثم بػػ  عػػدم كا١تػػدائٍت" لمػػا قػػاؿ عػػ  صػػاحبي:"كلاف مقػػ  : "ألفػػي ابػػ  ذػػعد مػػ  لتػػب الااقػػدم كالك ػػري(الكبػػَت
 .239مستارا عا١تا بأخبار الححاب  كالتابعُت"

 
 :التع يح بالواقػدي 

كالػػػػػذم اخت فػػػػػ  ل مػػػػػ  الوقػػػػػاد ُب ًػػػػػذا الػػػػػراكم بػػػػػُت التام ػػػػػق   صػػػػػاحب ا١تحػػػػػدرالااقػػػػػدم كهحػػػػػ  ارف إٔب 
ا: ٤تمد ب  عمر ب  كاقد األذ مي، كالتضع ش ماالًم أبا عبد ا ا١تدين القاضػي أحػد األعػالـ كقاضػي بغػداد  ًك

 كعوػػي الكػػافعي كابػػ  ذػػعد، بػػ  ًػػر ج كمالػػد كالثػػارم كأيب معكػػر( ركل اٟتػػد ث عػػ  االكزاعػػي كا411-214ً)
:"لػػاف عا١تػػا با١تغػػازم كالسػػَتة كهبػػدأ بقػػاؿ ت م ػػذى ابػػ  ذػػعد ف ػػي إذ قاؿ ...كأ ضػػا اٟتػػارث بػػ  أيب أذػػام  كالرمػػادم

                                                 
. اب  حباف: 411ص4.كا١تغٍت:112ص 4، )ـ.س(الذًري:م  اف االعتداؿ.471-474ص2، )ـ.س(اب  حنر:لساف ا١ت  اف  - 236

 .401ص 0، ، بَتكت4100، 4مؤذس  الكتب الثقاف   ط الثقات
.د.ألـر العمرم:عحر ا٠تالف  الراشدة...، 147ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.464ص1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 237

 .41ص
 .A.L. de prémare : Les Fondations de l'Islam ; p 368-369 

 .444صبَتكت،  4141دار الكتاب العريب، السخاكم: اإلعالف بالتاب ه ١ت  ذـ التارٮت - 238
 .114-116ص، )ـ.س(اب  الودًن: الفيفرذ  - 239
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باضػع األذػاه د بػ   -كقػد تػاُب قب ػي–كالفتاح كاختالؼ الوػاس ُب اٟتػد ث كاألحكػاـ " ب ومػا اهتمػي قر وػي الكػافعي 
اعتػػػرب لتبػػػي ل يفػػػا لػػػذبا  كلػػػذا قػػػاؿ الوسػػػائي كأبػػػا داكد كابػػػ  راًا ػػػي كأبػػػا حػػػاًب كابػػػ  عػػػدم ح ػػػث اهتمػػػاى بالاضػػػع 

ٛتػػد بعػػد أف تألػػد بأهػػي  ق ػػب األذػػاه د كلػػذا فعػػ  أكترلػػي ، فضػػ  أحػػد الكػػذابُت ع  ػػيبػػ  إف ابػػ  ا١تػػد ٍت ، كالكػػذب
كقد ضعفي الدارقطٍت كابػ  معػُت الػذم قػاؿ عوػي:" ق ب حػد ث ، البخارم كاب  ا١تبارؾ كاب  ٪تَت كالعق  ي كأبا زرع 
ػػا  قحػػد ًوػػا حػػد ث ) ػػمالػػذم  240فعم ػػاكاف أهتمػػا؟(أ ػػاهس  غػػَتى ١تعمػػر" ًك ػػا ٦تػػا  الااقػػدم براك  ًك تػػي عػػ  معمػػر ًك

رم ػذا اٟتػد ث ٦تػا ظ ػم ف ػي الااقػدم" كلػذا تػردد ، تفرد بي  اهس ع  الً  لك  الرمػادم قػاؿ عوػي ٓتحػاص ذلد:"ًك
ُب حد ثػػي هظػػر كاخػػتالؼ" أمػػا ، مػػتيفم"ًكػػ م ُب ًع ػػي مػػ  أصػػدؽ الوػػاس أك مػػ  ألػػذّٔم   كقػػاؿ عوػػي السػػاًي: 

اؿ اٟتريب:"كلػاف الااقػدم أمػُت الوػاس ع ػر اإلذػالـ" كبقػاؿ دعال الواكم كالػذًري اإلٚتػاع ع ػر ضػعفي فمػردكد بقػ
ال الااقدم" كأ ضا ٔتا أمٌت ع  ي بي العوربم كا٠تط ػب كمحػعب الػ بَتم إب  ا١تبارؾ كالعقدم:"ال  دؿ ع ر الك اخ ال

ػػػػػػرم بػػػػػػ  قػػػػػػاؿ الػػػػػػدراكردم عوػػػػػػي بأهػػػػػػي أمػػػػػػَت  "الػػػػػػذم قػػػػػػاؿ عوي:"مقػػػػػػ  مػػػػػػأماف كلػػػػػػذلد كمقػػػػػػي الحػػػػػػغاين كا١تثػػػػػػٌت كاألًز
 .241...موُت ا١تؤ 

ذلرى ادماف م  أخطائػي ُب األذػاه د كركا اتػي  تت خص ُب ٚت   ٦تاك بدك أف أذباب التحام  ع ر الااقدم 
كرٔتػػا ، أ ػػاـ ا١تػػأماف ك٤توػػ  خ ػػق القػػرآف، دخالػػي ُب عمػػ  السػػ طافكمػػ  ًيفػػ  أخػػرل ،  ... ًػػذا مػػ  ًيفػػ عػػ  آّاً ػػ

ػا الػذم ركل ، وي:"كلاف  تك ع حس  ا١تذًب   ػـ  التق ػ تك عي ا٠تفي الذم أظيفرى اب  الودًن ح ث قاؿ ع أ ضا ًك
كغػػػَت ذلػػػد مػػػ   كإح ػػػاء ا١تػػػاتر لع سػػػر ، لالعحػػػا ١تاذػػػر   لػػػاف مػػػ  معنػػػ ات الوػػػري   أف ع  ػػػا 
حػىت ، الحػحاب ك٣ترد االطالع ع ر ركا اتػي ل يفػا لػاؼ إلمبػات ذلػد إذ هػرل ف يفػا تكػو عا لبػَتا ع ػر ، 242األخبار"

كمػا طرحػي الطػربم ، ف ػي لثػَت مػ  الطعػ   كما هق ي مويفا، ع  هق  لثَت م  أخبارى لبكاعتيفاأف الطربم صرٌح بتارعي 
ػػي أخبػػار طاعوػػ  بكػػك  مفضػػاح فػػال  تػػارع الااقػػدم عػػ  إظيفػػار أًاهبػػا ذػػن ي الػػبالذرم ُب ) هسػػاب األشػػراؼ( ًك
 .243 اخ ش اخيكش، ل  ذلد بركا ات  رك يفا ع  ش اخي،  ا١تتكالبُت ع ر الده االححاب  ٔتظيفر ا١تتآمر   

كُب ٖتق ػػق تػػاار ه اٟتػػاادث كُب تق  حػػي ، هػػي دق ػػق ُب اذػػتعمالي لألذػػاه دأ٦تػػا  الحػػ  ع ػػر الااقػػدم لكػػ  ك 
كلػذا م الػي الع ا ػ  باد ػ  ، مر القحص بػاؽ ُب ركا اتػي عػ  السػَتةإال أف أ، لعوحر القحص الكعري ُب مادتي التارٮت  

                                                 
 .211-212ص7كأهظر هاصش : التاج اٞتامع لألصاؿ  4441. الًتمذم: اٞتامع، رقم:1442ركاى أبا داكد : السو ، رقم:-240

.شاًُت:تار ه الدكل  األما   بُت 111ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.126-121ص1، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 241
اين:صح   السَتة الوبا  ، 72التحر ش كاإلهحاؼ ، ص -21ص4ًػ، 4141، القاًرة، 4دار اب  ت م   ط.د.طًر

 . 11-14. د.عدهاف م حم : ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل ، ص 64-61.د.ز ادة:دكر ا١ترأة الس اذي...ص21
 .111-111ص، )ـ.س(اب  الودًن: الفيفرذ  - 242
243 -  ٌّ  .17ص، 4167كاألحداث اليت ذبقتيفا، موكارات ًامع  دمكق  :الدكل  األما  ) اذش( د.الع
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اح الكػاـ" تػكلقد ألش لتبا ُب مااض ع ميفمػ  مثػ :"الردة" ك"ف،  بيرغم عدـ ٖت، ع ر أخبار التار ه اإلذالمي عودى
 244كأخبار ا١تد و " ككقع  اٟترة... ك"فتاح العراؽ" ك" ـا الدار" أك مقت  عثماف ك"اٞتم " ك"صفُت"

بقػػي متحفظػػا مػػ  ت ػػد الػػػيت  -كبعػػد اذػػتبعادى لبعضػػػيفا-هػػي أأمػػا ماقػػش الطػػربم مػػ  ركا ػػات الااقػػػدم فيفػػا 
أم)اٟتػػػارث عػػػ  ابػػػ  ، 245السػػػود الػػػذم أكصػػػ  إل ػػػي ت ػػػد الركا ػػػات -ال ق ػػػ الإ-ي ح ػػػث ٓب  ػػػذلرأكردًالػػػي ُب تارٮتػػػ

هػي  أ، لثػر أخبػارىأك٦تػا  ثبػ  أف عػدـ االطمئوػاف ل ااقػدم بقػي مسػاكرا ل طػربم ُب ، ذعد( رغػم كماقػ  ًػذ   الػراك ُت
ا بعبارة"قػػاؿ الااقػػدمحػػدٌ  لػػاف  الػػتحف  ح ومػػا  قػػاؿ:"زعم فحػػ  ُب أأك "ذلػػر ٤تمػػد بػػ  عمػػر" أك بحػػ غ  …" ًر

كلػػػػذلد ُب ٣تػػػاؿ تعضػػػػ د ، ال ُب ٣تػػػػاؿ ضػػػب  مااق ػػػػ  األحػػػداثإكال  ظيفػػػػر الطػػػربم تًر حػػػػي ألخبػػػارى ، الااقػػػدم"
 246...ركا ات ا١تدائٍت كغَتى

كػػذا تتحػػدد ، ف الطر قػػ  ا١تث ػػر الػػيت ٯتكووػػا أف هتعامػػ  ّٔػػا مػػع مػػا اهتقػػاى الطػػربم مػػ  ركا ػػات الااقػػدم فػػ، ًك
، الوظر ُب حالػػػ  لػػػ  إذػػػواد ل ااقػػػدمبػػػفتكػػػاف ، كتػػػردد الطػػػربم ُب أمػػػرى، ؼ اػػػدمُت ُب تام قػػػيمعا١تيفػػػا كذػػػ  اخػػػتال

الوظر ُب ركا ػػػػات لػػػػ  إذػػػػواد كمقارهتيفػػػػا بالثابػػػػ  مػػػػ  ركا ػػػػات اػػػػدمُت كمػػػػا صػػػػٌ  مػػػػ  ركا ػػػػات ٍب بػػػػ، كحالػػػػ  ركاتػػػػي
ػ  القبػاؿ ...اإلخبار ُت قػش ف ػي مػ  ًيفػ  االحتنػاج بػي كمػا ٓب ٮتالفيفػا ف تا  ...فما اهسنم معيفا لػاف مث يفػا ُب دًر

ف أمكػػػػػ  االذػػػػػتئواس إأك الهفػػػػػرادى بػػػػػبعض التفاصػػػػػ   الػػػػػيت ال  قطػػػػػع بحػػػػػحتيفا كال بكػػػػػذّٔا ك ، غَتىبلعػػػػدـ االعتضػػػػػاد
 .كإال فيفا ٥تت ق حتما موي حس  حاالأف وظر ُب إمكاه   تأك  ي أك اٞتمع ب وي كبُت ما ًا   ما خالفيفاأمأّا.ك 

 
 خامسا:مصادر الطب ي العاب ة.

 ًػػػ ٧تػػد ا١تػػؤرخ الطػػربم قػػد بػػث ًوػػا 41-61ات الس اذػػ   ضػػطراباالككذػػ  ًػػذا الكػػم ا٢تائػػ  مػػ  أخبػػار 
الذ   ق وا عػويفم أنػم ٯتث ػاف امػٍت عكػر محػدرا ٯتكووػا كصػفيفا ، ًواؾ أخبارا ق     اذتقاًا م  ش اخي األربع  عكرك 

خبار...كعوػػػد اذتعراضػػػوا ٢تػػػا ذػػػوالح  أف )بالعػػػابرة( أم الػػػيت ٓب  سػػػتق مويفػػػا ذػػػال خػػػربا أك خػػػرب   أك رٔتػػػا بضػػػع  أ
ابػػ  ، اٟتػػارث، مضػػام ويفا التعػػدك لانػػا كمػػائق تػػدعم التفاصػػ   الغ  ػػرة الػػيت أتتوػػا ّٔػػا ا١تحػػادر الرئ سػػ   الثالمػػ  )ًكػػاـ

شػػب ( كقػػد ٝت واًػػا "كمػػائق" ألنػػا إمػػا ركا ػػ  توتيفػػي باٟتػػد ث الوبػػام أك بالكػػعر أك با١تراذػػالت أك باألخبػػار ا١ت خحػػ  
ذا ما  تألد لوا م  خالؿ العرض السر ع ل محادر العابرة:ل تفا  ص   م  زاك  أخرل... ًك
 ذ م ب  ًوادة  ركم خرب   ب ذواد    وتيف اف إٔب شاًدم ع اف حاؿ مارة ا١تختار.-
 شعاذة ا١تختار.ك  اب  شبا ي  ركم خرب   ب ذواد    وتيف اف إٔب شاًدم ع اف حاؿ مقت  اب  ز اد -
 ا١تاص ي  ركم خربا كاحدا ب ذواد إٔب شاًد ع اف  فض  عقائد أتباع ا١تختار.ع ي ب  حرب  -

                                                 
 .14-11ص، )ـ.س(د.الدكرم:ْتث ُب هكأة ع م التار ه عود العرب - 244
 241كعبارة)ف ما ذلر اب  ذعد ع  الااقدم(، ص ٧11تد عبارة)حدم  ع  الااقدم(، ص 2مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 245

 . 112ف لاف صح حا ما ركاى الااقدم(، ص كعبارة)ف
 بعدًا.كما 41ص  1مج، )ـ.س(الطربم: تار ه - 246
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زلر ػا بػ  ٭تػي الضػر ر  ػركم مالمػ  أخبػار ُب ذػػ اؽ كاحػد ب ذػوادى إٔب إمػاـ آؿ الب ػ  البػاقر حػاؿ تفاصػ   خػػركج  -
 كاقع  لربالء.ك  ًدى اٟتسُت

 كر لتحد د بعض الاقائع.أٛتد ب  ماب   ركم ٜتس  أخبار ب ذوادى إٔب اإلخبارم أيب مع -
 عمرك ب  ع ي الفالس  ركم خربا كاحدا ب ذوادى إٔب شاًد حاؿ بعض ٣تالس اب  ز اد الاإب. -
 ٤تمد ب  ٛت د  ركم خربا ب ذوادى حاؿ بعض ٣تالس اب  ز اد. -
َت  ركم أربع  أخبار بأذاه د توتيفي إٔب ٣تاً   أك شيفاد مبيفمُت حاؿ ٘تػرد  - أًػ  ا١تد وػ  ٍب أٛتد ب  أيب خ ثم  ًز

 أخَتا ركا   مطال  حاؿ مارة اب  اٟتر.ك  ٍب فك  ا١تختار ُب ضم البحرة، فرحيفم ٔت  قت  القائد األمام
حػاؿ مقتػ  ك  الكافػ  بعػد    ػد اضػطرابا٢ت ثم ب  عدم  ركم ركا   كاحدة بسود إخبارم عػ  شػاًد ع ػاف حػاؿ  -

 محعب.
كالػػذم ًػػا شػػاًد ، التػػابعي ححػػُت بػػ  عبػػد الػػرٛت  السػػ مي ٤تمػػد بػػ  عمػػار ب ذػػواد يفما إٔبك  اٟتسػػُت بػػ  هحػػر  -

  ركم أ ضا ع  شيفاد آخر  : عكرة ركا ات حاؿ لربالء ُب ذ اؽ كاحد.ك  ع اف
حالبوػػاء ابػػ  الػػ بَت ك  إذػػحاؽ بػػ  أيب إذػػرائ    ػػركم ب ذػػوادى خػػرب   حػػاؿ بعػػض التفاصػػ   نا ػػ  اٟتحػػار األكؿ ١تكػػ  -

 ل كعب .
ا ب  عبد الكرًن  رك اف ب ذواد يفما إٔب شيفاد ع اف خػرب   حػاؿ إعػالف ابػ  الػ بَت  عب دك  هاح ب  حب ب القامسي -

 ات مرج راً  قرب دمكق.اضطرابتفاص   ك  التمرد ع ر    د
 

 اخ اٌعٙذ األِٛٞ األٚي.اضطراتِصادر غ١ر اٌطثرٞ اٌّسٕذج زٛي  1.1.2

ت د الفًتة ا٠تطَتة م  تارٮتوا ٓب  ك  الطربم ًا ا١تحدر الاح د الذم أذود ركا اتي الكثَتة ع  
، ب  لاف ًواؾ مؤرخاف آخركف قاماا بتدك   ت د األحداث مسود   إ اًا إٔب قائ  يفا مركرا بواق  يفا، اإلذالمي

ال بَت ك  خ  ف  ب  خ اطك  عاصركا ش اخي أك ش اخ ش اخي لالبالذرمك  كبعض ًؤالء ا١تؤرخُت عاشاا قب  الطربم
اب  أيب العرب التم مي ك  عاصر تالمذتي لاب  عبد ربي األهدلسيك  عد الطربمالبعض ارخر عاش بك  ،ب  بكار
 اب  أعثم الكاُب.ك  أيب الفرج األصفيفاينك  القَتكاين

  : كتابو العقد الف يد:و  ابن عبد ربوأوال 
 :التع يح بابن عبد ربو 

بػ  حب ػب بػ  حػد ر بػ  ذػآب القػرطري مػأب حػالم  ًا أبا عمر شيفاب الد   أٛتد ب  ٤تمد ب  عبد ربي
ًػ بقرطب  كتع ػم ّٔػا ع ػـا عحػرى مػ  فقػي ك٨تػا 216كقد كلد ذو  ، األهدلس ًكاـ األمام اب  عبد الرٛت  الداخ 

عبػد ربػي كتفسَت كبالغ  كعركض كحد ث كتار ه... كظيفر ذلد ل ي ُب لتابي الكػيفَت )العقػد الفر ػد( كٓب  رحػ  ابػ  
إٔب مكػػرؽ كإ٪تػػا اهتق ػػ  إل ػػي ع ػػـا الكػػرؽ عػػرب شػػ اخي مػػ  مكػػاًَت األهػػدلس مثػػ  بقػػي بػػ  ٥ت ػػد صػػاحب أضػػخم 
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، كأقػػدـ مسػػود حػػد ثي كابػػ  كضػػاح كا٠تكػػٍت... إضػػاف  إٔب ا١تكتبػػ  الضػػخم  الػػيت لاهػػ  ٖتػػ  أمػػرى ُب بػػالط األمػػراء
كقد الـز األمػَت عبػد ، س  كاٞتماؿ أمواء الغواءكل س عن با أف  كغش ُب مث  ًذى األًااء با١تاذ قر كالحات اٟت

كلػذلد فعػ  مػع خ  فتػي األمػَت عبػد الػرٛت  ، ًػػ كاشػتيفر ٔتوادمتػي لػي كمدحػي إ ػاى111-247ا ط    فػًتة حكمػي 
ًػػػ كقػػد قػػاؿ عوػػي ابػػ  ذػػع د: 124الواصػػر الػػذم ت قػػب بػػػ)أمَت ا١تػػؤموُت(... كتػػاُب ابػػ  عبػػد ربػػي مر ضػػا بالفػػاِب عػػاـ 

كإف ، أدب ا١تئ  الرابع  كفرذاف شعرائيفا ُب ا١تغرب ل ي" كقاؿ عوي الفت  ب  خاقاف إهػي: "حنػ  ُب األدب "إماـ أً 
 .247كٕتاكز ٝتاؾ اإلحساف كذيفاى"، لي شعرا اهتيفر موتيفاى

 
 : مصادر ابن عبد ربو 

ات العيفػػد األمػػػام األكؿ بكػػػك  اضػػػطرابأف صػػاحب العقػػػد الفر ػػد قػػػد أخػػذ مع اماتػػػي حػػاؿ  ٯتكووػػا القػػػاؿ
 فكتػػب ا٢ت ػػثم بػػ  عػػدم، كنػػ  مويفػػا م ثػػي أخبػػارى الػػيت تتنػػاكز الثالمػػُت ركا ػػ ، مباشػػر مػػ  لتػػب اإلخبػػار ُت األقػػدمُت

ػػػي تتع ػػق بتال ػػػ     ػػػد، أيب ال قظػػػاف ال  ػػػذلر ٢تػػا إذػػػواداك  ابػػ  دأبك  كاقعػػ  اٟترة...أمػػػا ذػػػائر ك  ابوػػي معاك ػػػ  الثػػػاينك  ًك
عػػددًا إمواعكػػر محػػدرا فأذػػاه دًا ُب األغ ػػب األعػػم توتيفػػي إٔب شػػيفاد ع ػػاف حػػاؿ ًااهػػب مػػ  ك  ا١تحػػادر ا١تكتابػػ 

 أما األخبار العكرة األخرل الب  عبد ربي ف هي  سودًا إٔب محدر   ٫تا :ك  ،اٟتنازك  ات العراؽاضطراب
 ع ي ب  عبد الع    ع  أربع  م  ش اخي بأذاه دًم... -

رم...كلال٫تا  تحدث ع   - ٘تػرد ك  الثػارة ال بَت ػ ك  ات العراؽاضطرابكٛتاد ب  ع سر اٞتيفٍت ب ذواد ي إٔب الً 
 األشدؽ.

 
  :وكتابو أنساب األش اؼ. البالذريثانيا 
 :التع يح بالبالذري 

البالذر )هبػػات  سػػتخرج بٌػػهسػػب إٔب حى ، البغػػدادم الكاتػػب ًػػا أٛتػػد بػػ  ٭تػػي بػػ  ًػػابر بػػ  داكد الػػبالذرم
ًػػ كلػاف آبػاؤى مػ   401كلػاف مالػدى حػاإب ذػو  ، موي عحَت  قام األعحاب كالذالرة( إذ لػاف  كػربي ًػا أك ًػدى

كقػػػد ط ػػػب الع ػػػم ُب ا١تػػػدف العراق ػػػ  كالكػػػام   كعمػػػ  مستكػػػارا ل خ  فػػػ  ا١تتالػػػ  ٍب ، لتبػػػ  الػػػبالط العباذػػػي ببغػػػداد
إذ لػػاف –أمػػا ُب أ ػػاـ ا١تعتمػػد فأصػػابتي ضػػائق  مال ػػ  كصػػ   بػػي أح اهػػا إٔب ًنػػاء بعػػض الػػازراء كالكتػػاب ، ا١تسػػتعُت
ام –كلي عدد ق    م  ا١تؤلفات ، ًػ241كتاُب ذو   -شاعرا مثػ  )أهسػاب األشػراؼ( ك)فتػاح  -لكويفا ضخم  ًك

 ع ر الكعاب  ( ك)عيفد اردشَت(... الب داف( ك)لتاب الب داف الكبَت(... باإلضاف  إٔب لتب أخرل مث  )الرد
 

                                                 
( : أبا عمر  أٛتد ب  ٤تمد.اب  عبد ربي )214ص4بَتكت،  7، ط4107، دار الع م ل مال ُت، : األعالـ)خَت الد  ( ال رل ي - 247

 .6-7ص4بَتكت،  4101  ٖتق ق أٛتد أمُت كآخر  ، دار الكتاب العريب العقد الفر د
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ات األكٔب ُب الدكلػ  األما ػ  إ٪تػا ضػمويفا ضػطراباالكٕتدر اإلشارة ًوا إٔب أف أخبار البالذرم ا١تسػودة حػاؿ 
ُب موا ػػػػا لتابػػػػي الكػػػػيفَت )أهسػػػػاب األشػػػػراؼ( كركا اهتػػػػا مبثامػػػػ  ُب أً ائػػػػي الػػػػيت ظ ػػػػ  إٔب ذػػػػواات ق   ػػػػ  فقػػػػ  ًر وػػػػ  

ػػدها أف رذػػال  الػػدلتار ا١تكػػيفداين ُب ك  ٓب تطبػػع لام ػػ  إال مػػؤخرا  ك  ٢تػػاالطبػػع اٞت ئػػي ك  ا١تخطاطػػات مػػع ذلػػد ف هوػػا ًك
أذػاه دًا  اذػتقراءًامع  أـ القرل ٔتكػ  قػد كفػرت لوػا اٞتيفػد كٚتعػ  بػُت أ ػد وا لػ  الركا ػات ا١تتع قػ  بػاألما ُت مػع 

 248ركاهتا...كلاف  
 
 
 

 :مصادر البالذري 

لكػػ  بعػػض ًػػذى األخبػػار  كتفػػي ف يفػػا ،  ضػػارع الطػػربم ُب حنػػم مرك اتػػي كأذػػاه دًاإذا ذلرهػػا الػػبالذرم ف هػػي  كػػاد 
قػالاا...( أك بقالػي :" قػاؿ أبػا ٥توػش ب ذػوادى... كقػاؿ ا١تػدائٍت ب ذػوادى ...." دكف أف  بػُت لوػا مػ   –ذلركا )بقالي 

  .ركا  66ًم ركاة ًذا اإلذواد.ف ذا احتسبوا الركا ات ا١تسودة فق  ف ف عددًا  تناكز 
 خػربا 14الػدكرقي( اذػتقر مػويفم ك  ًكػاـ بػ  عمػارك  اب  أيب خ ثمػ ك  خ ش)البالذرم ع ر أربع  م  ش اخي  اعتمد

ػػب بػػ  ًر ػػر بأذػػاه دى إٔب شػػيفاد ع ػػاف حػػاؿ ك  م عػػ  اإلخبػػارم ًك ات اضػػطرابقػػد ركل لػػي مالمػػ  مػػويفم ًػػ  أخبػػاًر
 السػت  مسػودة كغػَت مسػودة حػاؿ أذػرل لػربالءأمػا الرابػع )ًكػاـ بػ  عمػار( فػَتكم أخبػارى ، اٟتنػازك  العراؽك  الكاـ
ابػػ  القتػػات( ٙتػػاين ك  العتػػريك  ذػػعدك ي)ااعتمػػادات الكػػاـ... لمػػا أكرد الػػبالذرم عػػ  محػػادرى الػػثالث األقػػ  اضػػطرابك 

ػي ذات اػاكر الػيت تطرقػ  إل يفػا محػادر ، راًػ ك  اٟتػرةك  بعضيفا بغَت إذواد حاؿ لػربالءك  ركا ات بعضيفا ب ذواد ًك
األهطال ػػػػاف ...( إذ ك  ،الفػػػػركمك  البحػػػػراينك  العن ػػػػيك  العنمػػػػيك  شػػػػناع الفػػػػالس)عػػػػددًا عكػػػػرة ك  برةالػػػػبالذرم العػػػػا

ا مسودة.ك   ستقي م  ل  محدر خربا أك خرب    ألثًر
 

 ومصادره ف  كتاب المحن. : أبو الع بثالثا 
 :التع يح بأب  الع ب 

كلػػاف ٘تػػاـ كالػػد ًػػدى قػػد عمػػ  أمػػَتا ع ػػر تػػاهس ، ًػػا أبػػا العػػرب ٤تمػػد بػػ  أٛتػػد بػػ  ٘تػػ م بػػ  ٘تػػاـ التم مػػي
ك١تػا اهتحػر ع  ػي القائػد ، ًػػ ٍب اهق ػب ع ػ يفم حػُت اضػطرب  أمػار الػبالد404لاالة ًاركف الرش د ع ػر إفر ق ػ  عػاـ 

كلػذا ، لعرب )أٛتد ب  ٘تػ م( بػالع مكالد أيب اأم كاشتيفر حف دى ، اب  األغ ب بعث بي إٔب بغداد ح ث تاُب ذن وا
                                                 

-122ص4)ـ.س( .اب  حنر: لساف ا١ت  اف111-110ص  : الفيفرذ )أبا الفرج ٤تمد ب  اذحق الاراؽ(اب  الودًن - 248
( 4141) 2  دار ا١تسَتة بَتكت طالب  عسالرالكبَت :هتذ ب تار ه دمكق ً( 4116)عبد القادر .بدراف 121

مك   4، ط4114ًع  األذرة األما    مكتب  الطالب اٞتامعي  : ماارد البالذرم)٤تمد ًاذم(.د.ا١تكيفداين442ص2
 .111-100ي:مويفج لتاب  التار ه اإلذالمي)ـ.س(، ص.د.الس م64-11ص4ا١تكرم 
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كأخػذ الع ػم عػ  مكػاًَت ع مػاء إفر ق ػ  مػ  أمثػاؿ تالمػذة ذػحواف ، هكأ مؤلش )لتاب ا ( ُب ب   ع ػم كرئاذػ 
ؤالء ذوندًم ُب ا١تحػادر الفرع ػ  ا١تسػودة ( كلذا ع سر ب  مسكُت كأٛتد ب  معتب كذع د ب  إذحاؽ، الفق ي ًك

م... أٌما تالم ذى فكثَتكف ًدا مػويفم ابوػاى أبػا العبػاس ٘تػاـ كأبػا ًعفػر ٘تػ م )كذ  ألخبارى ع  ت د الفًتة ا١تدر  كغًَت
،  إضػػاف  إٔب أيب ٤تمػػد بػػ  أيب ز ػػد... كرغػػم تفػػرغ أيب العػػرب ل ع ػػم إال أهػػي تعػػرض ل سػػن  ُب أكاخػػر الدكلػػ  األغ ب ػػ 

َتكاف. قػػاؿ عوػػي القاضػػي ع ػػاض: ًػػػ كدفػػ  بػػالق111لمػػا قػػاـك الدكلػػ  الفاطم ػػ  قب ػػ  كفاتػػي ح ػػث تػػاُب أكاخػػر ذػػو  
اؿ".  "لاف حافظا ١تذًب مالد مفت ا عا١تا غ ب ع  ي ع م اٟتد ث كالًر

مات ( كلي أ ضا لتاب، كم  ا١تؤلفات اليت خ فيفا لوا أبا العرب )لتاب ا ( الذم أخذها موي ركا اتي ا١تسودة
لمالي لتب ُب العبادات ،  اد إفر ق  كعبٌ إضاف  إٔب لتب ُب فضائ  ع ماء ا١تالك   )التار ه  (كلتاب)الع ماء

لتاب مقات ادمُت ( ا١تاذـا بػك  ى ادماف ُب اٞترح كالتعد  اعتمدكالاع  إٔب ًاهب لتابي الذم 
)كضعفائيفم

249. 
 

 :مصادر أب  الع ب 

 أخبارى ٔتا ف يفا إذوادى اٞتماعي مع محادرى العكر  ك  لتاب ا ( أف أذاه د الااقدم)هالح  ُب أخبار 
دهاى لدل الطربمك  تتداخ  ب ك  األخرل تتقاطع ٍب  -أم الااقدم –اب  عبد ربي عرب ًذا ا١تؤرخ ك  تتكرر مع ما ًك

غَتى ع  أيب عب د ع  حناج ع  اإلخبارم أيب ك  إف أبا العرب  ارد أخبارا أخرل ع  ش خي عمر ب   اذش
حاإب  –... كأليب العرب ش اخ آخركف  اٟترةك  أذاه د أخرل توتيفي إٔب شيفاد ع اف حاؿ كقعيت لربالءك  ،معكر
بكر ب  ٛتاد ركل ع  ل  كاحد ك  ٭تي ب  ذالـك  فأمثاؿ ع سر ب  مسكُت، أذود إل يفم مرك ات ٦تام   -العكرة

ذع د ب  إذحاؽ ركل ع  ل  ك  أمثاؿ ٤تمد ب  بسطاـك  مويفم مالم  أخبار م  طر ق مالم  أذاه د لك  مويفم.
٭تي ب  عبد الع    ك  أٛتد ب  معتبك  لك  مويفما. كأمثاؿ ٤تمد ب  عبد الع    كاحد مويفما ركا تُت عرب إذواد  

 ..خربا لك  كاحد مويفم عرب إذوادى ا٠تاص.
 

  ات العهد األموي األوؿاضط ابرابعا: مصادر مسندة أخ ى لوؿ 
مطال  ات ت د الفًتة ًي ركا ات غَت اضطرابُب أخبارى ع  ك  إف ركا ات خ  ف  ب  خ اط ُب تارٮتي عماما 

ذا رٔتا لغ ب  الوػٌ ، ب  إنا قحَتة ًدا ُب أح اف لثَتة أك رٔتا ، س اٟتد ثي عودى إذ ًا ٤تدث بالدًر  األكٔبفى ًك

                                                 
ً( 410)٤تمد ب  اٛتد ب  عثماف . الذًري01-01صدار الفكر )دكف مع امات( : شنرة الوار ال ل  ، )٤تمد ب  ٤تمد(٥ت اؼ - 249

١تالكي .اب  فرحاف)ابراً م ب  هار الد   ا011-001ص1دار الكتب الع م  ، بَتكت )دكف تار ه(،   1: تذلرة اٟتفاظ، 
-114بَتكت، ص 4ط 4116:الد باج ا١تذًب ُب معرف  أع اف ا١تذًب، ٖتق ق مأماف اٞتواف، دار الكتب الع م   ً( 411
 4ط 4101ٖتق ق د. ٭تي اٞتبارم   دار الغرب اإلذالمي : لتاب ا  ً(111)٤تمد ب  اٛتد التم مي أبا العرب .110
 .44-7صبَتكت، 
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م  ًيف  أخرل فيفي مسودة إٔب أصحأّا اإلخبار ُت  ك  ًذا م  ًيف ، اليت اذتحكم  ف ي رلطب ع  االختحا
ب ب  ًر ر ع  أب ي  -اب  ميفدم...ٍب إف ل  بَت ب  بكارك  مُت لاب  ًر جا١تدائٍت ... أك ادك  اب  ع اشك  لًا

بعضيفا ع  عمي محعب ال بَتم ... ك  ركا ات ق     ُب مافق اتي بعضيفا ع  ا١تدائٍت -ًا معاصر ٠ت  ف  ب  خ اطك 
إف ك  ،كإذوادى اٞتماعي ٭تتام ع ر أٝتاء لثَت م  اإلخبار ُت، أما األصفيفاين فيفا  رل  ُب لتابي مقات  الطالب ُت

أ ضا عددا البأس بي م  الركا ات م  طر ق أيب ٥توش ع  بعض ش اخي أك ا١تدائٍت ...ك ُب ا١تقاب  ف ف  ركل
محدرا إ اًا ، اهط ق م  إذوادى اٞتماعي فق  ل ارد لوا ل  أخبارى (الفتاح)معاصرى اب  أعثم الكاُب ُب لتابي 

التفائيفم بسرد ك  كيء باذتغوائيفم ع  األذاه دقد فع  ا١تؤرخاف الذ   ًاءكا م  بعدى هفس الك  بعبارة " كقالاا"
 لا تواقض  مضام ويفا أك تعارض  تفاص  يفا.ك  ا١تتاف
 

 اخ اٌعٙذ األِٛٞ األٚي:اضطراتِر٠ٚاتٙا زٛي ٚ اٌّصادر اٌّسٕذج  3.1.2
 

  ات الع اؽ ف  نهاية العهد السفيان :اضط ابالمصادر المسندة ألخبار 
ا أبا الفرج اإلصفيفاينهبدأ با١تحدر الذم رٌل  ع ر مأذاة  فقد ركل لوا ت د األحداث ، )لربالء( أال ًك

ٍب  عاد إٔب ، ب ذواد ٚتاعي:  بدؤى بك خي العن ي ع  ا١تؤرخ هحر ب  م احم مسودا إٔب اإلخبارم أيب ٥توش
اليت  اٟتاف  ب  أيب ش ب  ع  ا٠تػ ار ع  ل  م  أيب ٥توش كا١تدائٍت كعااه  ... ٍب  ويفي ذودى اٞتماعي بالطر ق

 250 عتمدًا ادماف ع  أٛتد ب  ًواب ع  القسرم ع  الدًٍت ع  اإلماـ الباقر ...
اذتود ُب أخبار مراذ   الكاف ُت ل حسُت إٔب اإلخبارم ا١تدائٍت ع  ًاركف  -أم األصفيفاين–لما أهي  

إًراءاتي ضد اب  ك ، ب  مس م ع   اهس ب  أيب اذحاؽ ... أما أنا كال   اب  ز اد ل كاف  قب  كصاؿ اٟتسُت
عق   ف هي  رك يفا ع  أبػي ٥توش ب ذواد ي )الحقعب ع  الويفدم / كاب  مساحق ع  أيب زرع ( كبق   التفاص   
 اردًا األصفيفاين ع  أيب ٥توش دائما حاؿ مقت  اب  عق   كاقًتاب اٟتسُت م  الكاف  بأذاه دى )اٟتناج ب  

 251الد / قدام  الثقفي(ع ي / ذ  ماف ب  أيب راشد /  اذش ب     د / آّ
األصفيفاين ع ر أيب ٥توش ب ذواد ي )ذ  ماف ع  ٛت د ب  مس م / عبد  اعتمدكُب تفح  يف مأذاة لربالء فقد 

الرٛت  ب  ًودب ع  عقب  ب  ٝتعاف( ل ذلر تفاص   ٦تام   ب ذوادى اٞتماعي الذم  بدأ با١تؤرخٍُت اب  م احم 
َت ا٠تثعمي  كا١تدائٍت لال٫تا ع  أيب ٥توش بأذاه دى )الاالري ع  اإلماـ ز   العابد   / اب  ًودب ع  ٛت د / ًز

 252...( إٔب ًاهب ذود األصفيفاين إٔب اإلماـ ًعفر الحادؽ ع  أب ي الباقر ...

                                                 
 .10، بَتكت ص: 2، ط4104الطالب ُت  ت  الس د اٛتد الحقر، مؤذس  االع مي ل مطباعات، : مقات  األصفيفاين - 250
 .444-11ا١تحدر هفسي  ص: - 251
 .440-446ا١تحدر هفسي   ص:  -252
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 اعتمدكحاؿ نا   مأذاة لربالء بتس َت األذرل ٨تا الاإب بالكاف  ٍب ا٠ت  ف  بدمكق ف ف األصفيفاين 
 253مب   القا ضي ...ع ر ا١تدائٍت بسودى إٔب 

كُب مقاب  ًذا ا١تحدر ٧تد معاصرى أبا العرب الت مي ُب لتابي )ا (  كاد  عتمد بكك  لبَت ُب إ رادى  
ا ع ي ب   لتفاص   خركج اٟتسُت ٨تا مك  ٍب الكاف  كمقت ي بكربالء ع ر ذود كاحد ألحد ركاة ش اخي أال ًك

ؤالء األخَتكف عبد الع    البغدادم بسودى إٔب أيب عب د ع  ا ٟتناج ع  اإلخبارم أيب معكر ع  مك ختي )ًك
254رغم لانم شيفاد ع اف إال أهي ال  حرح بأٝتائيفم إال هادرا(

 

كُب نا   تفاص   لربالء  ذلر أبا العرب بسودى ا١تعتمد إٔب أيب معكر ع     د ب  أيب ز اد ع  شاًد م  آؿ 
ل سدؿ أبا العرب الستار ع  ت د ا١تأذاة ، ا٠ت  ف     دالب   ما حدث ٢تذا األخَت ضم  أذرل لربالء عود 

بذلر عدد قت ر آؿ الب   بسود آخر )عبد الرٛت  ب  عب د البحرم موا عثماف ب  ٭تي الفرفساين ب ذواد ي إٔب 
اٟتس  البحرم( إضاف  إٔب خرب آخر حاؿ تسًت الححايب عمرك ب  حر ث ع ر أف  كاف اإلماـ ز   العابد   

 255باإلذواد التإب )أٛتد ب  معتب موا أبا اٟتس  الكاُب ...(٤تت ما 
كعقب ًذى التفاص   كردت بعض التحد دات لألعمار كاألٝتاء بأذاه د إٔب أئم  اٟتد ث )اب  حوب  

 . 256كاب  أيب ش ب  كبقي ب  ٥ت د( لتتبعيفا أحاد ث هبا   كرؤل ل ححاب  تتع ق ٔتقت  اإلماـ اٟتسُت كفضائ ي
ا اب  عبد ربي ُب )عقدى( ع ر ا١تحدر الرئ سي كاألكؿ  اعتمد ًذا   كلقد  معاصر آخر لالصفيفاين أال ًك
 257ى أبا العرب با٠تحاص خركج اٟتسُت كلربالء )ع ي ب  عبد الع    ع  أيب عب د إٔب أيب معكر(اعتمدالذم 

ي كماقش الاإب اب  ز اد كأتبعيفا بعد ذلد بأخبار تفح     تتع ق بويفا   لربالء )مث  آخر خطب  ل حسُت كقات 
كا٠ت  ف     د م  األذرل كهباءات حد ث   ...( بأذاه د بعضيفا لع ي ب  عبد الع    )ال بَت ب  بكار / ٤تمد ب  

أك ا١تدائٍت إٔب اٟتس  البحرم كل يفا توتيفي إٔب شيفاد ، الضحاؾ( كبعضيفا لركح ب  زهباع أك الر اشي إٔب أيب معكر
بي أخبارا أخرل تتضم  هتا الت أك مبالغات أك خاارؽ تتع ق بكخص اٟتسُت كأضاؼ اب  عبد ر  258ع اف ...

اب كالكعري  أك مقت ي  رك يفا ببعض األذاه د ارهف  الذلر كأذاه د أخرل موقطع  )مث  اب  ٢ت ع  كاب  عبد الًا
رم ...( 259كاإلماـ الً 
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عوا إٔب لتاب تار ه خ  ف  ب  خ اط فساؼ ذوند ًذا ا  دث قد بدأ أخبار كفاة معاك   ٍب إهوا إذا ًر
ًػ  61ع  ال  ث..." ٍب أعقب ذلد بذلر أحداث ذو   -كأها أٝتػع-كقرئ ع ر اب  بكَت ، بقالي: "قاؿ بقي

إاٌل قالي: "كزاد حرم   ُب ركا تي ع  اب  بكَت: كخرج حسُت... إٔب العراؽ كاب  ال بَت ، دكف تفح   كبغَت إذواد
 260مسودةر ع  الااقدم أك الال د ب  مس م أك ٤تمد ب  عػائذ كلكويفا غَتإٔب مك " إضاف  إٔب بعض األخبا

ب ب  ًر ر إٔب شاًد ع اف )رز ق مأب  ل تواكؿ أحداث خركج اٟتسُت كاب  ال بَت بأذاه د ع  اإلخبارم ًك
اذتوادا إٔب ، معاك  ( أك أش اخ ًا ر   ب  أٝتػاء ا١تبيفمُت ل وتيفي إٔب ذلر بعض أٝتػاء القت ر ُب لربالء كقات  يفم

ٍب أذود خ  ف  خرب   إٔب اٟتس  البحرم كاب  اٟتوف   ، -إل يفما أك عويفما-ا١تدائٍت كأيب عب دة كلك  بغَت أذاه د 
 261.حاؿ عدد قت ر الطالب ُت ُب لربالء

ًذا   ك٦تا  وبغي أف  ع م أف ا١تحادر ا١تذلارة آهفا ال تسيفب لثَتا ُب تفاص   األحداث مقاره  بالكم  
كقب  اٟتد ث ع  محادر الطربم ا١تسودة ف هوا ذورل  ع ر ا١تحادر اليت ، ا٢تائ  الذم ًاءها بي الطربم كالبالذرم

ًا البالذرم ُب لتاب )أهساب األشراؼ( إذ اذتخدـ ُب تفاص   خركج اٟتسُت عبارات )مث  قالاا ... اعتمد
اـ ب  الك ري قاؿ أبا ٥توش ُب إذوادى ..." دكف ك قاؿ ...( كأح اها  اض  ذودى إٔب أيب ٥توػش قائال: "قاؿ ًك

أف  ذلر ًذا اإلذواد كلػم  ذلرى إال مرة كاحدة ُب قالي: "حدم  ع  أيب ٥توش ع  عبد ا١ت د ب  هاف  ب  
أما ذػائر التفاص    فال ٮترج البالذرم ع  ًذى ا١تحادر إال مرة ، مساحق ..." مكَتا إٔب ٖترؾ اٟتسُت ُب مك 

ب ب  ًر ر ...( كاحدة ُب مقت  َت أبا خ ثم  موا ًك كعدة مرات ُب ٖترؾ  262اب  عق   )موا خ ش ب  ذآب كًز
اٟتسُت ٨تا الكاف  )الدكرقي ب ذواد ي إٔب الكعري كالفرزدؽ / اٟتسُت ب  ع ي بسودى إٔب أيب بكر ب  ع اش / 

عيفا  263الفركم كعااه  ب ذواد يفما إٔب اب  الفرزدؽ( إٔب قالي: "قالػاا ..." كلذلد أما أحداث لربالء ل يفا فمًر
األمر ُب تفاص   ما بعد لربالء باذتثواء أخبار ق     حاؿ ٖتد د األٝتػاء أك األعداد أك بعض العنائب ا١تتع ق  
بالويفا   ا١تأذاك   ُب لػربالء ف هي أذودًا بقالي )كركل ٛتاد ب  ز د ... كحدمٍت بعض الطالب ُت / مٍت عمر ب  شب  

)...264
 

ارف إٔب أًم ا١تحادر ا١تسودة اليت أرخ  لت د األحداث ا٠تطَتة بكك  تتض  ف ي أذاه د الركاة هح   
ٔتث  ما تتض  ف ي تفاص   متانا كركا اهتا  كهقحد بي ا١تؤرخ الطربم ُب لتابي )تار ه األمم كا١ت اؾ كالرذ ( كالذم 

  البوي بركا ات مفح   لكويفا تستود إٔب أبػي ٥توش  بدأ ُب أخبار كفاة معاك   كهترب اٟتسُت كاب  ال بَت م  الب ع
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كحُت رٌل  ع ر  265دكف ذلر أذاه د ٢تذا األخَت باذتثواء مرة كاحدة )ع  اب  مساحق ع  شاًد ع اف ...(
لك   266رفض اب  ال بَت الب ع  متحٌحوا ٔتك    فأذاه دى ل يفا إ٪تا توط ق م  الػااقدم ع  ش اخي إٔب شيفاد ع اف

 ُب مك  كٖترلات مبعامي اب  عق   ُب الكاف   اردًا الطربم مفٌح   ع  ش اخ أيب ٥توش الذ   ٖترلػات اٟتسُت
خاؿ أيب ٥توش  - عتمدًم بكك  بارز  إذ أف بعضيفم شيفاد ع اف كبعضيفم  ستود إٔب شيفاد الع اف )الحقعب 

اذحاؽ /  اذش ب     د  / اب  ًودب / اٟتناج البارقي / أبا ا١تخارؽ / ذ  ماف ب  أيب راشد /  اهس ب  أيب
/ آّالد ك٪تَت كا١تع ر ا٢تمداه اف / اٟتس  ب  عقب  / قدام  الثقفي / أبا ًواب ...( كٗت    ًذى التفاص   
أخبار أخرل مااز   كمكم   ٢تا م  محدر حد ثي اذتقاى الطربم ع  ش خي زلر ا الضر ر )ع  اب  ًواب ع  

...( كإذا لاه  تفاص   أيب ٥توش قد كردت ل طربم م  طر ق ًكاـ  القسرم ع  عمار الدًٍت ع  اإلماـ الباقر
 -ش ه الطربم-كخرب   لعمر ب  شب  ، الك ري ف هي أكرد ٢تذا األخَت خربا غَت مسود ع  إخبارم آخر ًا عااه 

كبوفس الطر ق   كبع الطربم ماضاع مسَتة  267ع  ًاركف ب  مس م بسودى إٔب اإلخبارم ع سر ب  دأب ...
م م  ش اخي ا١تعتمد   ، ٨تا الكاف  ٔترك ات ًكاـ الك ري ع  أيب ٥توش دائما اٟتسُت ع  بعض م  ذبق ذلًر

إضاف  إٔب آخر   لاٟتارث الاالري كأبػي ذع د عق حا ... كرك ات ق     ٢تكاـ ع  إخبار ُت آخر   )عااه  / أيب 
اليت تاردًا لي ا١تحادر اٟتد ث   )حد ث بكر ب  ع اش ...( ل عاد الطربم بُت الف و  كاألخرل إلػر التفاص   

عمػار الدًٍت ع  الباقر / أحاد ث التابعي اٟتحُت ب  عبد الرٛتػ  الس مي ع  شيفاد ع ػاف ...( إٔب ًاهب 
ك تاقش الطربم طا ال عود أحداث  268ركا ات قحَتة لتحد د بعض األزمو  مسودة إٔب الااقدم ع  ش اخي ...

ذا األخَت ا١تػأذاة ل عرضيفا ع  وا بتفا ص   دق ق  مستودا ُب أغ بيفا إٔب محدرى الرئ سي )ًكاـ ع  أيب ٥توش( ًك
م ُب أذاه د ،  ستوطق لوػا ب ذيفاب ش اخي الذ   ذلرها بعضيفم م ش اخي الثالم  الذ   تتكرر أٝتػاًؤ ك٦ت  ٓب هذلًر

م إال ق  ال ... ٚتاع   )فض   ب  خد ج كالوضر ب  صاّب كححَتة األزدم( كش اخ آخر   ال تحادفوا أٝت ػاًؤ
كلكويفا ُب الغالب األعم توتيفي إٔب شيفاد ع اف ُب الطرفُت )صفاؼ اٟتسُت / صفاؼ اٞت ّ الكػاُب األمام 

كُب خضم ًذا ل ي  ارد الطربم ٢تكاـ أخبارنا أخرل ع  إخبار ُت آخػر   م  أمثاؿ أب ي كعااه   ! الذم قػات يفم(
269ةكعمرك ب  مشػر بركا ات مسودة كغَت مسود





  ات الحجاز ف  نهاية العهد السفيان :اضط ابالمصادر المسندة ألخبار 
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ع  ش اخ لي ، بدأ أبا العرب تفاص   ٘ترد أً  ا١تد و  بذلر السبب معتمدا ع ر إذواد ي إٔب الااقدم
سودة كل  حادم  مويفا م، ٍب راح  ستعرض تطارات األحداث ا٠تطَتة إٔب نا   ٣ت رة اٟترة، ٝتاًم ُب ذود ٚتاعي

ا  وتيفي إٔب شيفاد ع اف.،إٔب الػااقدم ع  أحد ش اخي كهفس الكيء فع ي عود ذلر عدد القت ر  270كألثًر
كل يفا ع  ش خي ع ي ب  ، ٍب راح  ذلر تفاص   اٟتحار األكؿ ١تك  كظيفار أمر ال بَت ُت بعد ذلد 271كأٝتائيفم.

 272عبد الع    بسودى ا١تكيفار إٔب اإلخبارم أيب معكر...
اب  عبد ربػي ٓب  سود أخبار اٟترة ع ر لثرهتا إال مرة كاحدة مكَتا إٔب اإلخبارم الوساب  )أيب كهالح  أف 

ي لسابقتيفا 273، ال قظاف( كلكويفا بغَت ذود لما ٧تدى  سود ،  كأح اها ٧تد عبارة: "قاؿ أبا ال قظاف كغَتى..." ًك
أما أحداث  274عي أيب هضرة عوي.خرب حادم  كقع  ل ححايب ا٠تدرم هق يفا ع  أيب عق   الدكرقي ع  التاب

اع اٞت ّ األمام عويفا إٔب الكاـ كتداع ات ذلد ل ي فقد اذتود اب  عبد ربي  لسابقي -اٟتحار األكؿ ١تك  كًر
إٔب ع ي ب  عبد الع    ع  أيب عب د بسودى إٔب اإلخبارم أيب معكر: "... ع  مك ختي..." دكف أف  -أيب العرب
م لوا.  275 ذلًر

ا بغَت إذواد ذال ، ربي مع تفاص   اٟترةلما فع  اب  عبد  ٧تد أف اٌدث خ  ف  ب  خ اط قد ذلًر
اصاهتا كبدا اهتا أما أحداميفا ف سودًا خ  ف  إٔب اإلخبارم ، أف: "أبا ال قظاف قاؿ..." خحاصا حاؿ أذبأّا كإًر

ب ب  ًر ر بأذاه دى إٔب شيفاد ع اف بأٝتائيفم ٍب ذرد لوا خ  ف  ، ٝتاءأك مبيفمُت لأمثاؿ ش اخ ًا ر   ب  أ، ًك
ٍب  بدأ تفاص   مارة اب  ال بَت ٓترب ل مدائٍت أ ضا لكوي مسود إٔب ، أٝتاء القت ر ل ختميفا بركا   ل مدائٍت بغَت إذواد

عبد الع    ب  مركاف )كالد ا٠ت  ف  عمر( ٍب أتر اب  خ اط ع ر بعض أخبار اٟتحار األكؿ ١تك  بأذاه دى إٔب اب  
ا إ اًا إٔب الفق ي ا١تحرم ال  ث ح ث ، ًر ج كغَتى ذلر لوا بعض التحد دات ا١تتع ق  بويفا   العيفد السف اين ميسودن

 -بغَت ذود دائما-كاإلخبارم الكامي اب  عائذ كادث العراقي اب  ٪تَت... لما ذلر ع  اإلخبارم اب  ع اش 
 . 276خرب مفارق  ا٠تاارج الب  ال بَت بعد اٟتحار األكؿ

ات اٟتناز بعد لربالء باٟتد ث ع  ٖترلات اب  ال بَت اليت اضطرابالذرم ف هي بدأ بذلر ك ف ما ٮتص الب
مكتف ا بذلر ، أك أذاه دًم إٔب شيفاد ع اف، اذتود ف يفا إٔب مكاًَت اإلخبار ُت دكف أف  ذلر أذاه دى إل يفم

أبا اٟتس  ا١تدائٍت... قاؿ ًكاـ  أٝتائيفم: "... قاؿ أبا ٥توش كعااه ... كقاؿ الااقدم كا٢ت ثم ُب ركا تيفما... قاؿ
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ب ع  أب ي  مٍت عااه ..." كأح اها  ستعم  ص غ : "قالاا..." كٓب  ستخدـ اإلذواد إال مرتُت )مٍت الدكرقي موا ًك
أما أخبار اٟترة  277ع  اٟتوظ ي مٍت رز ق مأب معاك   / مٍت العمرم ع  ا٢ت ثم ع  اب  ع اش مٍت اب  ا١توتكر(

  اإلخبار ُت لقالي: "قاؿ الااقدم كغَتى ُب ركا تيفم... قاؿ ًكاـ أخربين أبا ٥توش... ا٢ت ثم ف ستق يفا البالذرم م
ع  عااه ..." كقد    د ق  ال ُب تاض   أذاه دى ُب مث : "قاؿ ا١تدائٍت ع  عااه  ك   د ب  ع اض... ا١تدائٍت ع  

ب ب  ًر ر   اردًا البالذرم ع  مالم  م  ش اخي اب  ًعدب ..." كتتخ   ذلد ل ي ركا ات مسودة لإلخبارم ًك
ب إٔب محادرى الفرع   )اب  ًعدب  ع  صاّب ب  ل ساف / أبا عق    )أبا خ ثم  كخ ش كالدكرقي( ل سودًا ًك

كتبقي أخبار بدا   الثارة ال بَت   إٔب رفع اٟتحار ع  مك   278ع  أيب هضرة ع  ا٠تدرم / ًا ر   ع  أش اخي...(
عود البالذرم مستودة إٔب اإلخبػار ُت )كقػاؿ ا١تدائٍت... كقػاؿ عااه ... كقػاؿ الااقدم...(  ُب نػا   العيفد السف اين

كإف فع  ذلد ُب البدا   مع أيب ٥توش: "مٍت عباس ، ًكذا دكف ذلػر أذاه دى إل يفم أك أذاه دًم إٔب شيفاد ع اف
دها البالذرم ، إٔب موتيفػاىب  ًكاـ )أم الك ري( ع  أب ي ع  أيب ٥توش..." كٓب  ااص  إذوػادى ًذا  كمع ذلد ًك

رٔتػا – ستود ُب ًذى األخبار إٔب محدر زبَتم ح ث قػاؿ : "كحدمٍت محعب ال بَتم..." كٓب  ذلػر لي إذوادا 
لك  العادة إٔب األذاه د تظيفر ً    ُب قض   احًتاؽ الكعب  كلذا  279-ا ع ر اختحاصي بأخبػار عائ تياعتماد

ب ع  ًا ر   ع  هافع كغَتى... إضػاف  إٔب قالي: ُب خرب كفػاة    د  ح ث  ٧تدى  ذلر ش اخي إٔب اإلخبػارم ًك
"مٍت بساـ اٟتماؿ ع  ٛتػاد ب  ذ م  ع  ع ي ب  ز د ع  اٟتس ..." إٔب ًاهب محػادرى شبي ا١تبيفم  )ا١تدائٍت 

 280ضيفم...(ع  أش اخي / كقػاؿ أبا ال قظاف / كقػاؿ اب  الك ري...( كمحػادرى ا١تبيفم  )كقاؿ بع
ك ُب ا١تقاب  ٧تد أف الطربم قد ذلر مظاًر التم م  ُب ا١تد و  لمػا ُب مك  باالذتواد إٔب محدرى 

ل كم  الطربم تفاص  يفا ب ذوادى إٔب إخبػارم آخر ًا ، الرئ سي أيب ٥توش ع  اب  مساحق ع  شيفاد ع ػاف
ػرم ع  عبد الع    ب  مركا ٍب  عاد الطربم إٔب أيب ٥توش ع  اب   281فمػاذر ب  عقب  ع  التػابعي ادث الً 

،  مساحق ع  شاًد ع اف مع األما ُت )حب ب ب  لرة( بركا   مطال  قطع تفاص  يفا مرارا ببعض األخبار ا١تكم  
أك بعض األذاه د اٟتد ث   ل طربم )ع  اب  ٛت د ع  ًر ر ، ل حدل ركا ات الااقدم بغَت ذود أك أخبار عااه 

ب ع  ًا ر  ...( إضاف  إٔب أحد أذاه د أيب ٥توش العػابرة )أبػا هضرة العاُب ع  مغَتة... / أبػا خ  ثم  ع  ًك
٧تد الطربم قد ، كف ما ٮتص أخبار ححار مك  األكؿ ككفاة    د 282ع  الححايب ا٠تدرم كمػا حدث لي  امئذ(
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ع  ش اخي حاؿ  مض فا إل يفا ركا ات الااقدم القحَتة، بكك  بارز ع ر اإلخبارم ًكاـ ع  عااه  اعتمد
احًتاؽ الكعب  إٔب ًاهب ذود حد ثي ل طربم )إذحق ب  أيب إذرائ   ع  الحوعاين ع  ز اد ب  ًب ( ل تااص  

 . 283بعد ذلد الػخرب الػمفح  الذم ذلرى ًكاـ ع  عااه  بغَت ذود لعادتي




  ػات الشػاـ ف  بداية العهد الم وانػ :اضط ابالمصػادر المسندة ألخبار 
ات الكاـ األكٔب )راً ( كلذا األخَتة )٘ترد األشدؽ( ع ر شك  اذتكماؿ اضطراب ذلر أبا العرب 

 .284لتفاص   الثارة ال بَت   الااردة ع  ع ي ب  عبد الع    بسودى ا١توتيفي إٔب اإلخبارم أيب معكر
ي أكرد مراذالت لكو، مستودا إٔب ا١تدائٍت دكف ذلر ألم ذود، ك  ارد اب  عبد ربي أخبار عيفد مػركاف 

ااهب م  الس اذ  ا١تال   ٠ت فاء الب ت والسف اين  ا٠ت  ف  عبد ا١ت د كالححايب اب  عمػر كالتابعي اب  اٟتوف   ًك
ب ع  اب  ٢ت ع ، كا١تركاين مع ا١تػاإب  . 285مستودا إٔب اب  ًك

كما بعدًا  كذلر خ  ف  ب  خ اط ُب تارٮتي أخبار مرج راً  ٥تتحرة ضم  تفاص   أخرل عما قب يفا 
لكوي ابتدأ أخبػار عيفد مركاف بقالي: "قرئ ع ر ٭تي ب  بكَت كأها أٝتع ع  ال  ث..." لما ابتدأ ، دكف أف  سودًا

 286أخبار عيفد ابوي عبد ا١ت د بقػالي: "لتب إٕب بكػار ع  اب  عائذ قػاؿ الال د..."
ح ث ، مفح   كأح اها غَت كاضح  ب وما  ذلر البالذرم أخبار بدا   عيفد مركاف كمرج راً  بأذاه د غَت 

٧تدى  قاؿ ُب عدة مااط : "قاؿ ا١تدائٍت... ك قاؿ... قاؿ عااه  كغَتى... ا١تدائٍت ع  أيب ٥توش كعااه  كمس م  
ذى ل يفا ع ر ما  قالاا... كقاؿ الك ري كالكرقي ب  القطامي... قاؿ الااقدم... كم  ركا   أيب ٥توش أ ضا..." ًك

كال  تم   البالذرم بسود خاص إال قالي: "موا ، ًا الطربم ُب ًذى التفاص  اعتمده د اليت  بدك تؤكؿ إٔب األذا
ب ع  أب ي ع  أش اخيفم..."  287خ ش ب  ذآب موا ًك

كلئ  ابتدأ  288كلذلد األمر ُب أخبػار ٛت   مركاف الوػاًح  ع ر محر كٛت تي الفاش   ع ػر ا١تد و  
وش ُب ركا تي كغَتى..." ف هي عاد إٔب تاض   أذاه دى بكك  أدؽ )مٍت تفاص   مارة األشدؽ بقالي: "قاؿ أبا ٥ت

ًكاـ ب  عمار هػا صدؽ ب  خالد ع  خالد ب  دًقاف / مٍت ًكاـ ب  عمػار ع  الالػ د ب  مس م / ا١تدائٍت ع  
ب ع  أب ي ع  أش ػاخي...(  289ع ػي ب  ٣تػاًد ع  عبد األع ر / مٍت الدكرقي موا ًك
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ات الكاـ م  اإلخبار ٍُت عااه  كالااقدم لال٫تا بغَت اضطرابك٧تد الطربم قد اذتقر أخبارى ع  بدء 
كإف أضاؼ إل يفا ركا ات قحَتة الذتكماؿ ، ب  كمتداخ   كمتكام  ، رغم أف ركا اهتما مطال  كمفح  ، ذود

بغَت -الطربم ف يفا ع ر عااه   أما معرل  مرج راً  فمعتمد ، سودًا الااقدم إٔب بعض ش اخي، بعض تفاص  يفا
ك بقر عااه  كحدى ُب أخبار تال   مركاف البوي  290إضاف  إٔب أيب ٥توش ع  اب  مساحق كالكرقي... -ذود دائما

لك  ٤تاكالت مركاف الفاش   الذتعادة ، عبد ا١ت د ل عاد الااقدم ُب خرب كفػاة مركاف مستودا إٔب ش خي الػ معي
ل ضم إل يفما  -كإف لاف بغَت ذود-الطربم إٔب ًاهب عااه  إخبار ا آخر ًا ا١تدائٍت  اٟتناز )الػربذة(  ضم ف يفا

َت 291خربا آخر مسودا ع  ش خي أٛتد ب  أيب خ ثم  ًز
.

  ات الع اؽ ف  بداية العهد الم وان :اضط ابالمصادر المسندة ألخبار 
ا ش خي  ات مد و  البحرة تتنمع لدل الطربم م  خالؿ محدراضطرابتكاد أخبار بدء  كاحد أال ًك

َت ب  ًو دة  اب  شب  ع  غَت ا١تدائٍت ابتداء بأيب عب دة كاهتيفاء بأيب عاصم الوب   مركرا ٔتس م  ب  ٤تارب كًز
كعضدًا اب  شب  بالتفػاص   ا١تكٌم   اليت  سودًا إٔب ادث اب  أبػي خ ثم  ع  اإلخبارم ، كآخر  ... ًذا

ب ب  ًر ر ب  حػاـز )ع  أب ي كع   292غَتى...( ًك
ات ُب مد و  الكاف  فقد بدأًػا الطربم بركا   ل مؤرخ ا٢ت ثم ب  عدم ع  اإلخبارم اب  ضطراباالأما بدء  

ذى ا١ترة ع  ، ٍب خربا مفحال ٢تكػاـ الك ري ع  عااه ، ع اش بغَت ذود أردفي بأخبار مكٌم   ع  اب  شب  )ًك
بسود ادث اب  خ ثم  ع  اإلخبارم  -لما فع  آهفا-ا ش خي ا١تدائٍت ببعض أذػاه دى العػابرة( معضدا إ اً

ب...  . 293ًك
ل عتمد ع  ي ل    ُب تفاص   أمر التاابُت بالكاف  كان اميفم ، كعاد الطربم إٔب محدرى الرئ سي أيب ٥توش 

ب  أيب ُب )عُت الاردة( ح ث أذودًا أبا ٥توش إلػر ركاة م  عائ تي )لأب ي كخالي( أك م  قامي األزد )لس  ماف 
راشد كاٟتػارث ب  ححَتة كاٟتحُت ب     د كعبد الرٛتػ  ب  ًودب...( أك م  ركاة الكاف  كشيفاد الع ػاف ّٔا 

أمػا بدء  294كذعد ب  آّػاًد الطػائي...(، )لأيب ركؽ كآّالد كعبد اٞتبار ب  عباس ا٢تمداه ُت كالتابعي األعمّ
ع  يفػا ف عتمد ف ي الطربم ع ر خػالي ك٭تي ب  أيب ع سر األزدم كركاة أمر ا١تختػار الثقفي ككمابي بالكاف  كذ طرتي 

م  ٫تػداف الكاف  كش اخي الثالم  )الوضر كفض   كححَتة( كم  ا١تد و  اب  مسػاحق كأيب  اذش األهحارم... 
 . 295ًذا إٔب ًاهب اٟتارث الاالري كأيب الح   الت مي كأبػي ا١تغ س ال  ثي كص   الويفدم...
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ب اليت خاضيفا ا١تختار ضد أشراؼ الكاف  كا١تقت   العظ م  اليت أحدميفا ُب ل  الذ   شيفدكا  أما اٟتر  
تفاص  يفا الكثَتة م  بعض م  ذلرهاًم آهفػا م   -عود الطربم-لربالء م  ذكانا فقد اذتقر أبا ٥توش 

حػاؽ كمس م ب  عبد ا مضافا إل يفم ماذر ب  عامر األشعرم ك اهس ب  أيب اذاعتمادمحادرى ا١تعتمدة كاألق  
كاـ ب  عبد الرٛت  الثقفي... كآخركف لثَتكف ٦تػ  لػم  ستق مويفم أبا ٥توش إال خربا كاحدا أك  ا كأيب اٞتاركد ًك
خرب   كلذا اصط حوا ع ر تسم تيفم بػ )ا١تحادر العػابرة( كقد عمد الطربم إٔب بعض محادرى العابرة ًا أ ضا 

كإٔب أحد أحفاد ، مث  ش خي ذ م ب  ًوادة ب ذواد ي إٔب التابعي الكعري ل نع يفا تتخ   ل  ت د التفػاص   
إٔب ًػاهب مػا  رك ي الطربم ع  ش خي اب  أيب خ ثم  ع  ا١تدائٍت ع  بعض ، الححػايب أيب ماذر األشعرم

 . 296ش اخي... الذتكمػاؿ صارة ت د األحداث
ى الطربم اعتمدرة ع ر ا١تحدر هفسي الذم ػات البحاضطرابُب أخبار بدء  اعتمدكإذا لاف البالذرم قد  

أ ضا ع ر أذػاه د أخرل مث  )مٍت العمرم ع  ا٢ت ثم / قاؿ ا١تدائٍت / قاؿ أبا  اعتمد)ًكاـ ع  أيب ٥توش( ف هي 
ب ب   َت ب  ًو د ع  عمػرك ب  ع سر...( إضاف  إٔب ما  ذلرى ع  ش خي الدكرقي ع  اإلخبارم ًك عب دة مٍت ًز

لك  أخبار  297محدرى األخَت ًذا  وتيفي باألذاه د كا١تتاف اليت أكردًا الطربم  ُب ا١تاضاع.كلكووا ٧تد ، ًر ر
ا مستقاة م  محدر كاحد )مٍت عباس  اضطرابالتاابُت كعُت الاردة اليت ُب بدء  الكاف  ف ف البالذرم  ذلًر

دى كأيب ٥توش قالػاا...( كإف ًعػ  البالذرم ُب موا ػاًا خربا غَت مسود لإلخبػارم ا٢ت ثم ب   الك ري ع  أب ي ًك
 . 298عدم

دها ركا     أما بدء أمر ا١تختار فوند أف ألثر التفاص   تفتت  بح غ مبيفم  )قالاا... ف قاؿ...( كإف ًك
قحَتة مسودة لالتإب: "مٍت عب د ا ب  صاّب ب  مس م العن ي مٌت اٝتاع   ب  ٣تالد ع  أب ي ع  الكعري..." 

لسابقاهتا كلكويفا أح اها تبتدئ بقالي: "كقاؿ أبا ٥توش ُب ركا تي... كرم ع  الكعري... لتعقبيفا ركا ات مبيفم   
ى..." كلذلد األمر ُب اهتحار ا١تختار ع ر أشراؼ الكاف  ح ث ٓب  اض  لوا البالذرم ش ئا ُب إذوادا١تدائٍت ُب 

كركا تُت أخر تُت بقالي: "موا  -لالعادة-ًا إال ُب ركا تُت ل يف ثم لكويفما غَت مسودتُت اعتمدص غ  )قالاا( اليت 
عفاف موا ٛتاد ب  ذ م  أهبأها عبد ا١ت د ب  عمَت مٍت رفاع ..." كقالي: "مٍت أبا أ اب الرقي ا١تع م ع  ع سر ب  
 اهس ع  هحَت ب  أيب هحَت ع  اٝتاع   السدم ع  رفاع ..." كٓب  عتمد البالذرم ُب أخبار آّ رة اليت أحدميفا 

ضد م  شارؾ ُب لربالء م  الكاف ُت إال ع ر الح غ ا١تبيفم  )قالاا / فق  ( كٓب  اضحيفا لوا إال مػرتػُت ا١تختار 
 . 299)مٍت عباس ع  أب ي ع  عااه  / مٍت أبا عثماف عمرك ب  ٤تمد ٝتع  أبا هع م الفض  ب  دلُت(
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كذلر تإب ا١تختار  ،ك ستطرد اب  عبد ربي ُب عقدى بذلر خطب  محعب ب  ال بَت عود تال ي البحرة 
الكاف  لحاّب ال بَت ُت إٔب أف حارب قائدى اب  األشًت اٞت ّ األمام بق ادة اب  ز اد ُب )ا٠تازر( كضٌم  ًذى 
التفاص   ركا   لكاًد ع اف م  طر ق اب  أيب ش ب  ع  شر د ع  أيب اٞتا ر   اٞترمي... لَتٌل  بعد ذلد ع ر 

، د ل  م  شارؾ ُب قت  اٟتسُت  كع ر رأذيفم عمر ب  ذعد ب  أيب كقاصتفاص   مقت   ا١تختار اليت أقاميفا ض
 . 300...! فاهتيفر األمر با١تختار إٔب إدعاء ا١تيفد   فالوباة، ح ث راذ ي اب  اٟتوف   ُب األمر

أما أبا العرب ف ارد ع  ش خ ي عمر ب   اذش ك٤تمد بػ  أذػام    لال٫تػا عػ  ع ػي بػ  عبػد الع  ػ  بسػودى 
ػػػ  مػػػ  األهحػػػارا١توتيفػػػي باإلخ أخبػػػػار قتػػػ  ا١تختػػػػار لعمػػػر بػػػ  ذػػػعد كابوػػػي حفػػػص ٍب معرلػػػ  ، بػػػارم أيب معكػػػر عػػػ  ًر

ٍب ألػد أبػػا العػرب  ! مع إشارة إٔب هباءات لعب األحبار كدخاؿ ح   ُب ٚتنم  اب  ز ػػاد، )ا٠تازر( ضد اب  ز اد
هعػػ م بػػ  ٛتػػػػاد   لال٫تػػػا عػػػ  أيب آخػػر لكػػػ خ ي بكػػػر بػػ  ٛتػػػاد عػػ  أيب اٟتسػػ  الكػػػاُب ك   ذػػوادًػػذا ا٠تػػرب األخػػػَت ب

معاك   ع  التػابعي األعمّ ع  شػاًد ع ػػاف... كُب كذػ  ًػذى الركا ػػات ٧تػد ذلػرا لتال ػػات ابػ  الػ بَت ع ػر كال ػ  
 . 301البحرة...

  ات ف  أقاليم أخػ ى:ضط اباالالمصادر المسندة ألخبار 
 وابن خاـز ف  خ اساف( ، )الخوارج ف  فارس ونجد

ائٍت  وفرد عود الطربم بأخبػار فنت خراذاف ع  ش اخ لػي  مويفم آّيفالػاف  كبعضيفم مكيفاركف  كػاد ا١تد 
كخػاص  -أما حركب البحر ُت ضد ا٠تاارج  302م  أمثػاؿ أيب الذ ػاؿ ًز ػر ب  ًو دة كمس م  ب  ٤تػارب...

ب ب  ًر ر بأذاه دى...   -األزارق  مويفم ف ػرك يفا اب  شب  ش ه الطربم ع  ادث أبػي خ ثم  ع  اإلخبػارم ًك
لمػا  رك يفا ا١تحدر الرئ سي ل طربم )أبػا ٥توش( ع  ش اخي الثالم  )الوضر كفض   كححَتة( كلذا أيب ا١تخػارؽ 

     د ك اهس ب  أيب اذحػاؽ السب عي... إضاف  إٔب امرأة تدعر الػركاع بو  إ ػاس ُب شيفاد الراذري ك اذش ب
كٗت    ًذى التفػاص   ل يفا أخبػار ع  ٖتالش مؤق  بُت ا٠تاارج كاب  ال ب ػر ُب اٟتحػار  303ع ػاف آخر  ...

ػا أبا ٥توش ع  أبػي ا١تخػارؽ كأبػي ع قم  ا٠ت، ٍب افًتاقيفم عوي، األكؿ لما   304ثعمي كأيب ا١تثٌت البحرم...ذلًر
أكردى الطربم ب ذوادى ع  اب  أيب خ ثم  ع  ا١تدائٍت ع  ، ٗت  يفا خرب طا   كمفح  حاؿ مارة اب  اٟتر بالعراؽ

 . 305ع ي ب  ٣تاًد...
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م بغَت إذواد موي إال أح اها بكك  غَت كاض  )حدمٍت م     ك ذلر خ  ف  ُب تارٮتي أخبار األزارق  كغًَت
ا خ  ف  ب ذواد لاف ُب ق اف   بر د فارس... / كقاؿ معاك   ب  قرة ا١ت ين...( أما أخبار عيفد مركاف ا١تضطرب فذلًر

كاحد ًا قالي ًا قالي: "قرئ ع ر ٭تي ب  بكَت كأها أٝتع ع  ال  ث..." ب وما ذلر أخبار مبا ع  عبد ا١ت د 
اب  عائذ قاؿ الال د..." كقالي: "موا اب   كبدا   عيفدى بأذاه د ق     أخرل   مث  قالي: "لتب إٕب بكار ع 

 . 306٪تَت..." كقالي: "قاؿ اب  ع اش موا ٤تمد ب  الػموتكر أخربها الػميف ب ] أم ُب حربي ع ر ا٠تاارجت..."

 ذلر البالذرم حاؿ افًتاؽ ا٠تاارج أخبارا ل مدائٍت كالك ري كا٢ت ثم بح غ )قالاا / قاؿ...( دكف ذلر ك 
 307ا   ل يف ثم أكردًا البالذرم ب ذوادى إل ي ُب قالي: "مٍت حفص ب  عمر ع  ا٢ت ثم..."إال ُب رك ، ألم إذواد

لك  أخبار هتد دات اب  األزرؽ ل بحرة تأٌب مسودة بقالي: "قاؿ ا٢ت ثم ع  اب  ع اش كآّالد ك اهس ب  أيب 
ب ع  أب ي كا ب  أيب ع  و  كمعاك   ب  إذحاؽ قالاا قاؿ الكعري..." كقالي: "مٍت أبا خ ثم  كالدكرقي موا ًك

لما ُب قالي: "ا١تدائٍت ع  ًكاـ ب  ،  دكأح اها ال  كاف لذل، قرة..." ل وتيفي السود إٔب شاًد ع اف
م   إٔب ًاهب أخبار الوندات، ٍب حركّٔم مع ا١تيف ب األزدم، بٍت ا١تاحازخاارج أما هتد دات  308قحذـ..."
،309ؿ ا١تدائٍت كاب  الك ري بغَت ذود كبح غ )قاؿ / قالاا...(اث  أمف اردًا البالذرم ع  اإلخبار ُت م ا٠تاارج

كاذتقر الطربم أخبار مقت  اب  خاـز ُب خراذاف ع  ا١تدائٍت ع  ش اخي م  أمثاؿ ا١تفض  كأيب الذ اؿ 
 .310كغَت٫تا

 
  ات الشاـ: )القضاء علي تم د األشدؽ بدمشق(:اضط ابالمصادر المسندة ألخبار نهاية 

ات الكاـ ب ذوادى: "قاؿ أبا ٥توش ُب ركا تي كغَتى..." ل ذلر اضطرابابتدأ البالذرم تفاص   آخر 
أذاه دى األخرل خالؿ ت د التفاص   )مٍت ًكاـ ب  عمار ع  الال د ب  مس م / مٍت ًكاـ ها صدق  ب  خالد 

ميفراف / مٍت حفص ب  عمر ع  ع  خالد ب  دًقاف / ا١تدائٍت ع  ع ي ب  ٣تاًد ع  عبد األع ر ب  م ماف ب  
ب ع  أب ي ع  أش اخي...( ب وما ٬تم  اب  عبد ربي  311ا٢ت ثم ع  اب  ع اش كأيب ًواب / مٍت الدكرقي موا ًك

ود ف يفا إٔب محدرى الرئ سي )أبػا عب د ع  اذتأخبار ٘ترد األشدؽ ف ما اذتطرد ف ي م  أخبار عبد ا١ت د اليت 
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تود الطربم ُب تفاص   ٘ترد األشدؽ ع ر محدر كح د ًا اإلخبارم ُب حُت  س 312حناج ع  أبػي معكر...(
 . 313عااه  بغَت إذواد موي أك إل ي

 
  ات الع اؽ:اضط ابالمصادر المسندة ألخبار نهاية 

 )القضاء علي المختار ومصعب...(

كردت تفاص   معرل  )ا٠تازر( عود الطربم لعادتي ع  محدرى الرئ سي أيب ٥توش ع  بعض ش اخي 
كاـ ب  عبد اعتمادا١تعتمد   لالوضر كفض   كماذر ب  عامر... كمع آخر   أق   ا لأيب الح   كا١تكرقي ًك

د ثي إٔب اب  ا١تبارؾ كالذم الرٛت  الثقفي... تتخ  يفا ركا تاف حاؿ غ ا ا١تختار ُب التك ع بسود اب  شبا ي اٟت
ك ركم الطربم ركا تُت ، 314كركا   أخرل حاؿ قات  اب  ز اد بالسود هفسي ع  شاًد آخر،  وتيفي إٔب شاًد ع اف

، حاؿ توح ب محعب ع ر البحرة ع  ش خي اب  شب  ع  ا١تؤرخ ا١تدائٍت ع  اإلخبارم عااه  كالتابعي الكعري
ا١تختار أماـ محعب فَتك يفا الطربم ع  أيب ٥توش ع  كالدى كا١تفسر أيب ركؽ أما ماقع  )ا١تذار( اليت انـ  ف يفا 

ا٢تمداين كاإلخبارم اب  ع اش كاألهحارم أيب  اذش كش خ ي ا١تعتمد   فض   كححَتة باإلضاف  إٔب ًكاـ ب  
موا اًا عبد الرٛت  ك٭تي ب  أيب ع سر ك٤تمد ب   اذش كحب ب ب  بد   كأيب ًواب كأيب  اذش... ٍب ٧تد ُب 

 ستود ف ي إٔب ش خي ا١تاص ي بسودى ، خربا حاؿ غ ا أصحاب ا١تختار ع  محدر م  محادر الطربم العابرة
إٔب ًاهب ، أما أخبار الويفا   ا ه  لألذرل م  أتباع ا١تختار كاليت أٟتقيفا ّٔم محعب، ا١توتيفي إٔب شاًد ع اف

. أما 315اه د اب  شبي ع  ا١تدائٍت لكويفا غَت مسودةف اردًا الطربم بأذ، أخبار ع ؿ ًذا األخَت ع  البحرة
تفاص   زحش عبد ا١ت د ع ر العراؽ كنا   ال بَت ُت ُب معرل  )باٚتَتا( كمقت  محعب   ف ف الطربم  عتمد ف يفا 

مث  ش خي مس م  ب   -إال ق  ال-بكك  أذاذي ع ر ش خي اب  شب  ع  ا١تدائٍت بغَت إذواد  ذلر ٢تذا األخَت 
ك ركاة آخر   الب  شب  مث  أيب عاصم الوب   كأيب غساف ك٤تمد ب  ذالـ... إضاف  إٔب ركا   ل مؤرخ أ، ٤تارب

إٔب ًاهب ركا ات ق     ل ااقدم ع  ، ا٢ت ثم ب  عدم ع  اإلخبارم اب  ع اش ع  شاًد ع اف ًا كالدى بالذات
 .316بعض ش اخي ع  شيفاد ع اف كبعض ركا ػات الااقدم غَت مسودة...

بأذاه د  -أم عمالء األما ُت ضد ال بَت ُت–البحرة ع ر  د اٞتفر   اضطرابلبالذرم أخبار  ذلر ا 
ب... /  ٥تت ف  )مٍت عباس ع  أب ي ع  أيب ٥توش ب ذوادى / مٍت األمـر ع  معمر ع  أيب عمرك / موا خ ش موا ًك
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ضد ال بَت ُت ُب البحرة كاٟتناز أما ٤تاكالت ا١تختار    317مٍت العمرم ع  ا٢ت ثم / ا١تدائٍت ع  مس م  كعااه (
ف اردًا البالذرم ب ذوادى: "موا ا١تدائٍت ع  أيب اٝتاع   ا٢تمداين ع  الكعري" كأح اها بح غ  آّيفاؿ: 

كذرد لوا أخبار معرل  )ا٠تازر( بح غ : "قالاا..." مضافا إل يفا ركا   ل يف ثم كركا تُت ع  ش اخ  318"قالاا..."
ب ب  ًر ر ع  أب ي...البالذرم ا١تبػاشر   )خ ش  َت كالدكرقي( ع  اإلخبارم ًك كلذلد فع  البالذرم ُب 319كًز

ب أذاه د أخرل )مٍت ٤تمد ب     د الرفاعي مٍت  أخبار إن اـ ا١تختار أماـ محعب ُب )ا١تذار( كزاد ع ر أذاه د ًك
مٍت عبد ا ب  صاّب  عمي ع  اب  ع اش ا١توتاؼ ع  آّالد ع  الكعري / مٍت أبا مسعاد ع  ع ي ب  ٣تاًد /

كأشبع أخبار مقت  ، ٍب أتبع البالذرم ذلد بتفاص   مسودة 320ا١تقرئ كالعمرم ع  ا٢ت ثم ع  عااه  كغَتى...(
ب ب  ًر ر ع  أب ي أك عباس الك ري ع  أب ي ع  ، ا١تختار بالركا ات معتمدا ع ر بعض أذاه د اب  شب  أك ًك

حعب ال بَتم ع  أب ي قاؿ ًكاـ ب  عركة / موا بساـ اٟتماؿ كغَتى موا أيب ٥توش كعااه ... كأذاه د أخرل )مٍت م
ٛتاد ب  ذ م  ع  ٭تي ب  ذع د ع  أب ي / مٍت ركح ع  غودر ع  شعب  ع  اٟتكم / ذلر األصمعي ع  أيب 

وا ع  عمرك ب  العالء / موا ذعدك ي كالواقد موا ًك م ع  ا١تغَتة ع  إبراً م / مٍت عبد ا ب  صاّب موا أش اخ
الكعري / مٍت ًدب  ع  ًك ب ع  اب  عاف ع  هافع ع  اب  عمر / مٍت  اذش القطاف ع  ًر ر ب  عبد اٟتم د 

 . 321ع  ا١تغَتة(
ك ح  بوا البالذرم إٔب نا   الوفاذ ال بَتم بالعراؽ أماـ زحش عبد ا١ت د كمقت  محعب عرب محادرى  

.. قالاا... ك قاؿ... قاؿ ا١تدائٍت... قاؿ أبا ٥توش... قاؿ أبا غَت ا١تسودة كأح اها ٧تدًا محادر ٣تيفال  مث : ".
ال قظاف... اب  الك ري كا٢ت ثم ع  عااه ... ا٢ت ثم ع  اب  ع اش... ا١تدائٍت ع  مس م  كعااه ..." كتتخ   ذلد  
ب ب  ًر ر ع  أب ي كع  ذائ ر ل ي ركا ات بأذاه د كاضح  مث  ما  رك ي اب  أيب خ ثم  كالدكرقي ع  ًك

كلذا قػاؿ البالذرم: "مٍت ًكاـ ب  عػمار ، كما  رك ي العمرم ع  ا٢ت ثم ع  ٣تالد ع  الكعري، أذاه دى ا١تعركف 
ع  الالػ د / موا أبا بكر األعػ ػ  موا أبا هع م مٍت عبد ا ب  ال ب ػر ع  عبد ا ب  شر د العامرم / مٍت ٤تمد ب  

 .322ع  أب ي..." ذعد ع  أيب هع م موا  اهس ب  أيب إذحاؽ
أما اب  عبد ربي ف عتمد ُب ذرد أحداث نا   ال بَت ُت بالعراؽ ع ر إذوادى: )أبا عب د ع  اٟتناج ع   

، أم معكر...( كضٌم  ًذى التفاص   ركا   ل ر اشي ع  األصمعي حاؿ تع  ق عبد ا١ت د ع ر مقت  محعب
زًك  محعب ذك و  بو  اٟتسُت ع ر ٗتاذؿ كأضاؼ تفاص   أخرل بح غ : "... كقالاا..." حاؿ تع  ق 
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ل ح  إٔب تفاص   ضغ  اب  ال بَت ع ر ا٢تامش ُت كالوندة اليت ، كحاؿ خطب  عبد ا حاؿ مقت  أخ ي، العراق ُت
 . 323أرذ يفا ا١تختار إل يفم ُب مك 

تودا مس، مركرا بقضاء عبد ا١ت د ع ر محعب، اتضطراباالأما أبا العرب فاذتطرد ُب تفاص   أخبار  
 . 324ُب ذلد ل ي ع ر ش خي ع ي ب  عبد الع    ب ذوادى ا١تكيفار ا١توتيفي باإلخبارم أيب معكر ...

 
  ات الػحػجاز اضط ابالػمصادر الػمسندة ألخػبار نهاية: 

 ي يين بمقتل عبد اهلل بن الزبي ()القضاء علي الزب

مستودا إٔب محادرى ا١تعتادة )الااقدم / عااه  ذلر البالذرم تفاص   مقت  اب  ال بَت ُب اٟتحار الثاين ١تك  
/ اب  الك ري...( بح غ : "كقاؿ فالف كغَتى..." كإف لاف قد ذلر ل مدائٍت بعض أذاه دى ا١تعركف  لكوي ٓب  ذلر 

رغم أهي ذلر ذلد ُب بعض ركا اتي ع  الااقدم ح ث قاؿ: "مٍت ٤تمد ب  ذعد ع  الااقدم..." ، إذوادى إل ي
َت بأذاه دى ا١تعركف  ًا أ ضا )شرحب   ع  أب ي / أبا ال هاد ع  ًكاـ ب  عركة / خالد ب  إل اس كصرح ًذا األخ

م البالذرم أخبارى ًذى بركا ات أخرل بأذاه دى ا٠تاص  )مٍت الدكرقي موا ٤تمد ب  لثَت موا ع  أيب ذ م ( كطعٌ 
ب  ز د ع  أ اب ع  هافع / مٍت ًكاـ ب  ٛتاد ب  ذ م  ع  قتادة / مٍت ركح ب  عبد ا١تام  موا عاـر موا ٛتاد 

رم...( أما خ  ف  ب  خ اط فقد كردت أخبار عيفد عبد ا١ت د إٔب مقت   325عمار حدم  ع  ال بَتم ع  الً 
 326اب  ال بَت بكك  مقتضب كباتَتة متسارع  بأذاه دى إٔب ال  ث كاب  عائذ كاب  ع اش...

الطربم ع ر محدرى الرئ سي أيب ٥توش  اعتمد١تد و  ا١توارة ا١تختارم ع ر ا /ال بَتم /كحاؿ التوافس ا١تركاين
إٔب ش اخي م  أمثاؿ ماذر ب  عامر كإٝتاع   ب  هع م كأيب  اذش األهحارم... كلذلد األمر ف ي الذم اذتود 

د أخبار أيب ٥توش بركا   ل مدائٍت ع  مس م  لك  الطربم عضٌ ، ا١تختارم ع ر مك  /ف ما  تع ق بالتوافس ال بَتم
ع ر الثارة  ا١ترـبكقد أكرد الطربم تفاص   لثَتة كمطال  حاؿ ٤تاصرة اٟتناج ١تك  كقضائي ، ًذا .327ب  ٤تارب
مستودا إٔب الااقدم ع  ش اخي ع  شيفاد ع اف م  آؿ ال بَت أك ماال يفم كلذا م  ًواد الكاـ كع  ، ال بَت  

 .328ذود شيفاد آخر  ... إضاف  إٔب خرب قحَت الب  شب  ع  ا١تدائٍت بغَت
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ع ر إذواد أيب عب د ع  حناج ع  أيب معكر ُب إ رادى لتفاص   نا   اب   اعتمدكرغم أف اب  عبد ربي 
لما أعقبيفا   330إال أهي ذلر تفاص   أخرل بقالي: "كم  غَت ركا   أيب عب د قاؿ )أم أبا معكر(..." 329ال بَت

  ف  ذ  ماف ب  عبد ا١ت د كمث  ما ث بي ا٠تببعض األخبار ع  شيفاد ع اف مث  ٤تمد ب  ذع د الذم حدٌ 
 . 331حدث بي ًكاـ ب  عركة ب  ال بَت ع  أب ي...

موتقال م  أخبار مقت  ، ك٧تد ُب لتاب ا  أف أبا العرب اذتطرد ُب تفاص   نا   الثارة ال بَت    
ا األخَت مستودا ُب ل  ذلد إٔب اإلخبار  ٍب ، 332م أيب معكرمحعب بالعراؽ إٔب مقت  عبد ا ٔتك  أمواء ححاًر

إضاف  إٔب ذود آخر ل حي ب  ذالـ  وتيفي إٔب ، ختم ذلد بأذاه د أخرل ع  شيفاد ع اف مث  ًكاـ ب  عركة
ا قالي  إٔب ًاهب اٟتد ث الوبام الذم ذلرتي أٝتاء ل حناج، التابعي اب  ذَت   حاؿ هباءات لعب األحبار ًك

333كاٟتناج الثقف ُت )كمعٌت ا١تبَت: ا١تيف د( : "إف ُب مق ش لذابا كمبَتا" ُب إشارة إٔب ا١تختار . 
  

                                                 
 .146-141ص:  1اب  عبد ربي: العقد الفر د  - 329
 .144ا١تحدر هفسي  ص:  - 330

 .121-140ا١تحدر هفسي  ص:  - 331
 .402-401أبا العرب: لتاب ا  ص:  - 332
، حد ث 07-01ص 46ج 0، مج)الحح   بكرح الواكمكحاؿ اٟتد ث اهظر : مس م ( .401-401ا١تحدر هفسي  ص:  - 333

. كاهظر أ ضا، موػحار هاصش : التاج 1214، حد ث رقم 114ص41، ). الًتمذم (اٞتامع بكرح ٖتف  األحاذم2717رقم : 
 .176ص 1كالفاذي : ٚتع الفاائد ...  121-121ص7...
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 إٌّٙد١ح اٌسذ٠ث١ح ِٚالِر تطث١مٙا عٍٝ أخثار   4.1.2

 اخ اٌعٙذ األِٛٞ  األٚي:اضطرات
 

ا ا١تسودةضطرابعراض السر ع لالذتبعد ًذا اال ف هي قد آف ، ات األكٔب ُب الدكل  األما   كمحادر أخباًر
كلك  إذواد ب  كلك  راك اشتم  ع  ي ذلد ، ا١تفح  لك  خرب ع ر حدةعراض ذتاألكاف لبدء عم    اال

ْتسب تطب قات ع ماء اٟتد ث الوبام كاذتخداـ آل اهتم بقدة اإلمكاف كمالحظ  مدل إمكاه   ذلد ، اإلذواد
ا ما ذتواء ْتم ي الفحاؿ ا١تاال  . -ابتداءى –كل ف   توف ذى  -أصالى -  ًك

كتتمث  ُب أهي  وبغي عدـ ، هدٕب ٔتالحظ  هراًا ضركر   ُب ًذا ا١تضمار إال أهوا ك٨ت  ُب آخر ًذا الفح 
ب  ًم أهفسيفم ٧تدًم ، التعام  مع األخبار التارٮت   بوفس التكدد الذم تعام  بي ادماف مع ركا ات األحاد ث

مباشرة ك تساً اف ألثر ُب ما ل س لي عالق   -لما ًا حاؿ بعضيفم– تساً اف ُب غَت العقائد كاألحكاـ 
م  –بتعال ػم الد    فوند الطربم مثال  كثر م  األخبار ا١ترذ   كا١توقطع  لما  وق  ع   -لما ًا حاؿ ألثًر

ا أمر   قي ، الضعفاء ُب تفسَتى كتارٮتي  التفاء موي ب لقاء العيفدة ع ر الركاة ا١تذلار   ُب أذاه د الركا ات ًك
ركا ات الحح ح  ل محدمُت لي  قارنا ّٔا كم  ًيف  أخرل العبء األلرب ع ر القارئ ل ح  ي م  ًيف  ع ر ال

ا  ع ر مويفج ادمُت لي  طبقي بكيء م  التساً  ك قارف بُت األذاه د كالركا ات كٯت   الس  م م  السق م ًك
 أمر ال  ت سر أللثر الواس ُب القدًن لما ُب العحر اٟتد ث.

ًذا الًتاث التارٮتي الضخم كال هكتفي بالقاؿ أف كم  أً  ذلد ال  وبغي أف هبقر مكتاُب األ دم إزاء 
اد عود الطربم  ألهوا إف فع وا ذلد هااًي أح اها بوق ض ا٠ترب  -لما  فع  ألثر القدماء كا١تعاصر  –ا٠ترب مًا

 . ذاتي عود الطربم
 لما ال  وبغي أف هعمد إٔب ًذا الًتاث فوكطب ع  ي ّترة ق م  ْتن  أهي ال كماق  ُب الوق  الكفيفي

دها  334 ألهوا إف فع وا ذلد اقًتبوا ال ٤تال  ٦ت   وكر أحداث السَتة الوبا   م  ا١تستكرقُت، ل ركا ات ب  إهوا ًك
م  بٍت ً دتوا كم   تك ماف بألستوا م   وكر كقائع السَتة الوبا   ب   وكر حركب الردة كتفاص   الفتاحات 

بال اذتثواء كاذتوادا إٔب دعال االلتفاء ٔتا ُب  ات األكٔب ّٓرد الكد ُب ل  األذاه دضطراباالكأخبار 
 .335   القرآف

                                                 
334
ا ك  124صبَتكت،  4ط 4112ا١ترل  الثقاُب العريب : إ الؼ قر ّ، )ف كتار(ذحابد. - ي رذال  تتضم  ُب آخًر ما بعدًا، ًك

اد شخح   هبا   مع التكك د ُب ٣تم  أحداث السَتة فضال ع  تفاص  يفا   !!!الرد ع ر م  صرٌح أك ١ت  بعدـ ًك
335
ا  كاد 416-417ك11، ص2112ت بَتك  2د.ًع   )ًكاـ(: الاحي كالقرآف كالوباة ُب السَتة الوبا  ، دار الط  ع  ط- ... ًك

ترٚت  ) حرح أف اإلذواد ال ق م  لي ب وما  كتفي بالت م   إٔب ذلد ُب لتابي : (الفتو  ًدل   الد   كالس اذ  ُب اإلذالـ ا١تبكر
ا ات ... لذا ٯتك  الكالـ ع ر عبث   مع و  لوقد الرك "ح ث قاؿ :  471، ص2117بَتكت  7خ    أٛتد خ   ، دار الط  ع  ط

ي ...  2دار الكتب الاطو  ، ل ب ا، كمطبع  فضال  ا١تغرب،  4ط 4111: الب اف بالقرآف، )محطفر لماؿ(ا١تيفدكم . "ا٠تاًر
 4... ح ث هفر صاحب ًذا الكتاب أحداث العيفد ا١تكي كحادم  اإلفد ككقع  اٞتم ... ب  صرح بالقاؿ621، 41ص
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الغ   أف لوا ُب مواًج ادمُت كذائ  ل بحث كالتوق ب كا٠تاض ُب ك  كا١تويفج الاذ  البع د ع  الكط 
 عًت يفا ل اصاؿ إٔب بر األماف ب اد ماماؽ ع  حقائق التار ه ال  -إف ص  التعبَت-رلاـ ا١ترك ات كأدغاؿ األذاه د 

ا الر ب  مادام  قد خضع  ل فحص الع مي الدق ق كالتح    ا١تويفني العم ق.  الكد كال  عتاًر
دها أف بعض ع ماء ا١تس مُت اضطركا  إٔب تطب ق مويفج ادمُت ع ر  -ُب بعض األحا ُت-كلذا ًك

ث  دراذات د.إبراً مال حي ككص اا إٔب توق   بعض األخبار بدراذتيفم ألذاه دًا  م، الًتاث التارٮتي الذم لد يفم
 الفتو )دراذات د.الغ ث حاؿ ك  )مرك ات أيب ٥توش(ك الدكل  األما   م  فت  البارم(ك  حاؿ )ا٠تالف  الراشدة

ا أك اشرؼ ع  يفا د.ألـر ك  )مرك ات خالف  معاك  (ك ( كقع  اٞتم  ُب مرك ات ذ شك  لذا الدراذات اليت أ٧تً 
ا٠تالف  الراشدة ... إٔب ًاهب ما حققي د.٤تمد أ٥ت كف ُب لتابي ك  ح ح ض اء العمرم حاؿ السَتة الوبا   الح

د.الغٌباف ك  د. اذش العّ ُب )الدكل  األما   كاألحداث اليت ذبقتيفا(ك  )ٖتق ق مااقش الححاب  ُب الفتو  الكربل(
دها ُب الفتاحات مؤلفات أٛتد عادؿ لماؿ مث  :)الطر ، ُب لتابي )فتو  مقت  عثماف(   ق إٔب دمكق(ب  إهوا ًك

كلك  ، )القادذ  ( ... فيفذى ااكالت الػمعاصرة خَت مثاؿ ع ر تطب ق مويفج ادمُتك )الطر ق إٔب ا١تدائ (ك
ٍب ما ، الركا ات الحح ح  كتقدٯتيفا ٍب اٟتسو  اعتماد  فيفم قد حاكلاا  336بكيء م  التسام  مع آّاؿ التارٮتي

كعود التعارض  قدـ األقال ، اإلذالمي ُب القرف األكؿألحداث آّتمع عتضد م  الضع ش لبواء الحارة التارٮت   
ة مويفا ُب إلماؿ الثغرات اليت ال تسدًا الركا ات الحح ح  ذتفادأما الركا ات الضع ف  ف مك  اال، حد ث ا دائما

ع ق  بالعمراف   شر ط  أال تتع ق بتعال م الد   لالعقائد كاألحكاـ كاألحاد ث... أما الركا ات ا١تت، كاٟتسو 
لتخط   ا١تدف كاألبو   كالتوظ مات كاإلصالحات ككصش م اد   القتاؿ كأخبار البطاالت كأحداث ا١تعارؾ... 

ب الوظر ُب ، كغَت ذلد فال بأس م  التساً  ف يفا كلك  إذا حدث تعارض ب ويفا ُب بعض التفاص   ًك
337ضأذاه دًا بغ   الًًت   ب ويفا ًي أ ضا  إذ بعضيفا أضعش م  بع

.

                                                                                                                                                         
التار ه اإلذالمي ل ي... كل مس مُت ُب ذلد مالث مااقش: أكال أف "... وبغي أف هع د الوظر ف ما  سمر ب: 211-212ص

ا ما أقًتحي كأفض ي، كماه ا..."  ؟؟ هرفضي ل ي ٚت   كتفح ال كهر   أذًاهوا م  ًذا العواء ًك
336
د.ض اء العمرم: السَتة الوبا    .421-71صبَتكت،  1ط 4107دار الوفائس أٛتد عادؿ لماؿ: الطر ق إٔب دمكق، -

د.أمػخ كف)٤تمد(: تػحق ق مااقػش الححاب  م  الفتو    دار  .12-10ص 4الر اض،  1ط 4110مكتب  العب كاف، الحح ح ، 
، د.إبراً م ال حِت: ا٠تالف  الراشدة كالدكل  األما   م  فت  البارم  411-401ص 4الر اض،  4ط 4111ط ب  كدار الكامر، 

. د.أٛتد رمضاف أٛتد : تطار ع م التار ه حىت نا   العحار الاذطر، دار 662-641الر اض، ص 4ط 4116رة دار ا٢تن
. د.الغ ث : مػرك ات خالف  معاك   ُب تار ه الطربم   دراذ  هقد   446-414ص 4101ا٢ت ئ  ا١تحر   العام  ل كتاب القاًرة 

الر اض  4: فتو  مقت  عثماف ب  عفاف، مكتب  العب كاف ط)مد ب  عبد ااإلذكودر  . د.الغباف (٤ت 2111مقاره ، دار اإلٯتاف 
 .247-71ص 4، ج4111

337
. د.العمرم )أٛتد ٚتاؿ(: اٟتد ث الوبام كالتار ه، دار 464-414د.الس مي: مويفج لتاب  التار ه اإلذالمي )ـ.س(، ص-

: دراذ  كمق   )٤تمد ماًر(ث كالتار ه اهظر د.ٛتادةكحاؿ العالقات بُت ع مي اٟتد  .264-270القاًرة ص 4111ا١تعارؼ،  
: ا١تدخ  إٔب ع م )عبد الرٛت  عبد ا(د.الك ه. 71-12، ص4100بَتكت  4ل ػتار ه اإلذالمي كمحادرى، مؤذس  الرذال  ط

: ا٠تالفات الس اذ   بُت )٤تمد ب  ا١تختار.الكوق طي (462-471ك 07-01، ص2112الر اض  التار ه، دار ا١تر ه
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 ف  األخبار التاريخية: الحديث وجوه الت جيح  من 
حات ُب األخبار التارٮت   لثَتة كلذلد لدل ، كقد تقررت لدل ع ماء اٟتد ث ُب القدًن، إف أهااع ا١تًر
ب مكاهوا أف ، فاذتخ حاا لوا قااعد ُب تًر   الركا ات، الباحثُت ا١تعاصر   الذ   خاضاا مث  ًذى التنرب 

اى الًًت   إما إٔب السود أك إٔب ا١تنت، قباؿ ا٠ترب أك ردىهعتمدًا ُب  ع ًك   ... أك أمار خاًر  عويفما، ح ث تًر
 لما   ي:
اى الًًت   باعتبار اإلذواد: -  ًك

  تًر  ركا   م  لاف لبَت الس  كق  ٖتم  ا٠ترب أك مكاًدة اٟتادم  ع ر ركا   الراكم
إال إذا عي م أف الحغَت ، إٔب الضب الحغَت الس  كق  السماع أك اٟتضار ألهي أقرب 
 مث ي ُب الضب  أك ألثر ضبطا موي ُب حاالت خاص .

   اى متعددةك  الًًت   بعدد الركاة بُت الق فًَت  ، الكثرة   أم أهي إذا ريكم ا٠ترب م  ًك
 ع ر ما ركاتي أق . -بطب ع  اٟتاؿ-ما ركاتي ألثر 

 ألهي أعرؼ ٔتدلاالت ألفاظيفا.، ال غ ك  تًر  ركا   م  لاف فا٫تا ل محط حات 
  اإلتقاف.ك  كاألحف  بالضب ، األماه ك  تًر  ركا   األكمق بالعدال 
   تًر  ركا   م   غ ب ع ر مرك اتي اإلهسناـ مع اٟتفاظ ا١تتقوُت ع ر م   كٌذ عويفم ُب

 لثَت م  ركا تي أك ٮتالفيفم أك  وفرد عويفم .
  أك  ؤرخ لي عم  لاف هاقال بكك  ، عويتًر  ركا   الراكم الذم لثرت ٥تالطتي ١ت   ركم

 عابر ع  ت د الكخح   .
 .تًر  ركا   م  اشتيفرت أك مبت  عدالتي ُب الت ل   ع ر م  زلي ٔتنرد الظاًر 
 ٘تاذد عق ي كٓب ٮتت   ع ر ذلد الذم اخت   ُب آخر ك  تًر  ركا   م  داـ حفظي

 أـ حاؿ اختالطي. ْت ث ٓب هتمك  م  معرف  ما إذا ركل ا٠ترب حاؿ ذالمتي، عمرى
 فاض  لحاؿ األخبار ا١ترك   ُب ذتاالك  تًر  األخبار الثابت  بطرؽ التااتر أك بالكيفرة

 الحح حُت ع ر األخبار اليت اهفرد ّٔا إذواد أك تفرد ّٔا محدر.
 تًر  ركا   م  لاف طرفا ُب اٟتادم  ألهي أعرؼ بالقح  ع ر ركا   ا١تكاًد ٢تا م  بع د 

 خَت ع ر غَت اٟتاضر ف يفا أصال.تًر  ركا   ًذا األك 
 ع  ي الوكَت   فاألخبار دأّٔا  اشتدع ر ركا   م  ، تًر  ركا   م  ٓب  كثر اإلهكار ع  ي

كلا لاف م   التوالر فقد قاؿ ا تعأب ع  قرآهي : ك  كل س التخالش االتفاؽك  االتساؽ
                                                                                                                                                         

الطربم ا١تؤرخ كمويفن تي، ذ س   الدراذات ، األمُت عاض ا. 17-11، ص2111اٞت ائر  4الححاب ، دار قرطب  ط
ع م التار ه عود ا١تس مُت، ، ركزهثاؿ. 427-444ص  .4ط 2114اإلذالم  ، هدكة إ س سكا بالقاًرة، دار التقر ب بَتكت 

 .114-116ص  .2ط 4101ترٚت  د.صاّب أٛتد الع ي، مؤذس  الرذال  بَتكت 
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دكا ف ي اختالفا لثَتا  الااقع  التارٮت   ح ث فكذلد ( 02)الوساء/  عود غَت ا لًا
ا ًا الكذب، تكاف الركا   الحح ح  ٢تا معربة ع  حق ال ع  باط   ب وما  كاف غًَت

 .338لثَتا  اختالفالذا ذوند ف ي ك 

 
اى الًًت   باعتبار ا١تنت: -  ًك

 .ًر  ا٠ترب ا١تستغٍت ع  اإلضمار ُب داللتي ع ر ما ًا ٤تتاج إٔب لالـ  كم ي  
  ع ر آّار إذا ٓب  غ ب آّاز. ظاًر الكالـك  تًر  اٟتق ق 
  ًر  ا٠ترب الداؿ ع ر اٟتادم  دالل  مباشرة دكف تفسَت كتأك   ع ر ما لاف  دؿ ع  يفا 

 التأك  .
   ًر  ا٠ترب الذم  كاف أقرب إٔب طب ع  العمراف كالب ئ  االًتماع   كاألهس ١تا عرؼ ع 

م لي 339الًر  ا١تًًت
. 



اى الًًت   باعتبار أمار خاًر   -  ع  ا١تنت كالسود:ًك
 ا ف نا تًر  ،   ًر  ما لاف ف ي التحر   ع ر ما ٓب  ك  لذلد لضرب األمثاؿ ك٨تًا

 العبارة ع ر اإلشارة.
 ب وما  عتربالفع  ال ، ًوا  قدـ القاؿ ألهي ص غ ، أف  كاف أحد ا٠ترب   قاال كارخر فعال

 ص غ  لي.
 .هًر  الركا   ا١تفح   ع ر آّم   إذا تعارض  معيفا 
 .ًر  ما أ دى دل   آخر ع ر ما ٓب  تأ د بدل   آخر  
 ا١تعارؾ: هًر  ما ذاهدى دل   آخر م  األحااؿ اٞتغراف   أك اٞتا   أك ك  ُب أخبار اٟتركب

 أك غَت ذلد ع ر ما ٓب  ساهدى دل  .، الفحاؿ السوا  
 .كهًر  ما كافق ع م اٟترب كموطقي ُب العحر الذم هؤرخ لي ع ر ما خالفي 
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  اليت مفادًا أف قاة الس س   تقاس ك   القاعدة الذًب   ُب الدراذات اإلذواد  هح  إٔبك
340بأضعش ح قاهتا

.
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  اتاضط ابت تيب  أىم ألداث 
 ىػ 64-60نهاية العهد السفيان  

 

 
ب   ـ  601قب   اهتحاؼ =ًػ  61موتحش ًر

 كفاة مؤذس الٌدكل  األما   معاك   ب  أيب ذف اف كتإب ابوي    د ل خالف .
 ـ  601التابر  44  =ًػ ٤64تـر  41

مقت  اٟتسُت ب  ع ي رضي ا عويفما ُب لربالء قرب الكاف  ع ر  د ً ّ كإب العراؽ 
 عب د ا ب  ز اد .

 ـ  602 – 604=ًػ  62
إعالف عبد ا ب  ال بَت رضي ا عويفما ل ٌثارة ُب مٌك  باعتبارى عائذا بالب   كقد فك   

لما أٌف ،  بق ادة أحد إخاة اب  ال ٌبَت، ا كإب ا١تد و  األشدؽ )عمرك ب  ذع د(اٟتم   اليت بعث ّٔ
كفدا مده ا بق ادة عبد ا ب  حوظ   الغس   األهحارم  عاد م  العاصم  دمكق ٤تمال ّٔدا ا ا٠ت  ف  

اائ ى لٌك  أعضاء الافد قاماا بالتحر ض ضٌدى .     د ًك
 ـ 601ص ش   =ًػ 61أكاخر 

ام بق ادة مس م ب  عقب  ا١تٌرم  يفـ  ً ّ أً  ا١تد و  ُب كقع  اٟترٌة ك قتحميفا اٞت ّ األم
 كُب الطٌر ق ٨تا مٌك  تاُب القائد مس م كتأب مكاهي اٟتحُت ب  ٪تَت الٌسكاين .، ك ذٌؿ أً يفا

 ـ  601نا    =ًػ  61بدا   
اٟتحُت ٭تاصر ّت كي األمام مٌك  )اٟتحار األٌكؿ( ك ضٌ ق ا٠تواؽ ع ر اب  ال بَت الٌذم 

م   ٖتالش معي ا٠تاارج كغًَت
 ـ  601مط ع   =ًػ 61اهتحاؼ عاـ 

ككصا٢تا تباعا ، تاارد األخبار حاؿ كفاة    د كاذتقال  ابوي معاك   الثٌاين ٍبٌ كفاة ًذا األخَت
إٔب األمحار لَتفع اٟتحُت اٟتحار ع  مٌك  ك وسحب باٞت ّ األمام ع  اٟتناز لٌ ي ٨تا العاصم  

 ات ُب لاف   األقال م.ضطراباالدمكق كاليٌت فٌر إل يفا الاإب اب  ز اد م  البحرة لتبدأ 
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 اتاضط ابت تيب أىم ألداث 
 ىػ 73 – 64بداية العهد الم وان  

 
 ـ  601رب ع ذو  =ًػ  61األشيفر األخَتة 

ب  إٌف كإب  ،اب  ال ٌبَت  ع   هفسي خ  ف  ل مس مُت فتبا عي ألثر األمحار ٔتا ف يفا الٌكاـ
ا  العاصم  دمكق الٌضحاؾ ب  ق س الفيفرم لاد أف  با عي لاال أٌف أهحار األما ُت لقبائ  ل ب كغًَت

مكاكرات ٔتوطق  اٞتاب   ُب اٞتاالف با عاا ش ه بٍت أمٌ    ٌٍب إٌنم بعد ،م  ح فائيفم ٕتمعاا باألردف
 مركاف ب  اٟتكم .

 ـ  601ص ش  =ًػ  67مط ع عاـ 
ان اـ الٌضحاؾ ُب ماقع  مرج راً  قرب دمكق بُت القبائ  الق س   كح فائيفا ٦تٌ  أراد مبا ع  

ذتعاد ا٠تالف  بق ادة مركاف كالقبائ  ال مو   كح فائيفا م  أهحار اٟتكم األمام الٌذم ا، اب  ال بَت
ك٧تاح مركاف ُب اذتعادة ف سطُت كمحر كإرذالي ، كمقت  الٌضحاؾ كتراًع ا١تويف مُت ٨تا مشاؿ الفرات

 …ب  ز اد ٨تا الفرات عب د ا ٞت كي بق ادة الاإب السابق ل عراؽ 
ٌس مي حُت ات فارس كخراذاف اٌليت تسبب ف يفا عبد ا ب  خاـز الاضطرابك قاب  ًذا لٌ ي 

اذت م مقال د األمار م  الاإب ا١توسحب )ذ م ب  ز اد أخي كإب العراؽ( فأمار ضٌدى قبائ يفا كإف 
 ،أٌما البحرة فقد ًاً  قبائ يفا ضٌد اب  ز اد حىت اضطرتي ل فرار، اٌدعر كالءى ال ٌبَتم دكف ًدكل

كلذلد فع   ، خاى محعباإٔب أف عٌُت ع  يفم اب  ال ٌبَت أ ،بعض الٌكخح ات تال   كاتفق  ع ر
كالثٌأر ل حسُت خحاصا  ،أٌف ش ع  ًذى ا١تد و  ًاًاا مظيفر   شعارات الٌودـ ع ر لربالء الالكاف  إ

 مع ٝتاعيفم أخبار اقًتاب اٞت ّ األمام .
 ـ  607ص ش =ًػ  67أكاخر 

ع  كال   العيفد  ،محرٍب كفاة مركاف  بعد تثب تي اٟتكم بدمكق كالٌكاـ لٌ يفا كف سطُت  ًك
أٌما ابوي عبد ، البوي عبد ا١ت د دكف اب  عٌمي األشدؽ )عمرك ب  ذع د( هاقضا بذلد اتفاؽ اٞتاب  

ا ما لاف ٭تدث بالكاف  م   ا١ت د فتأب اٟتكم برباط  ًأش قا   ُب ظركؼ عح ب  ... كأبرًز
رقُت حفُت ل ثٌأر لدـ اٟتسُت كمتالتفاؼ الٌك ع  التٌاابُت حاؿ الٌححايب ذ  ماف ب  صرد ا٠ت اعي مت يف
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ٌذًاب مشاال ١تالقاة اب  ز اد ًك كي األمام الذم أكقع ّٔم مقت   عظ م  ا إٔب الفسارعا  ،بالٌودـ ع  ي
 ُب عُت الاردة.

 ـ  606مط ع   =ًػ  66موتحش 
 دخ  ا١تختار ب  عب د الثقفي الكاف  )كلاف ٤تالفا الب  ال ٌبَت ُب ححارى األٌكؿ ٔتٌك  ٍبٌ 

مدعٌ ا أٌف اب  اٟتوف   األخ غَت الكق ق ل حسُت قد بعثي  ،اهفح  عوي( كرفع ّٔا شعارات الٌك ع 
كاهقٌض ّٔم ع ر كالة اب  ال ٌبَت ل تس م حكم  ،فالتش حالي الٌك ع  خاص  بعد مقت  الٌتاابُت ،إل يفم

ا ابراً م ب  األشًت  -كقٌرب إل ي أحدًم  ،ضاء أشرافيفااذًت الكاف  ٤تاكال  ل نع ي قائد  - الٌوخعيًك
ٌٍب أمر  ... عاد كاذتدعاى ل قضاء ع ر مارة األشراؼ - بعد ٕتيف  ى إ اى - ً كي ضٌد األما   لكٌوي

كذا طارت شيفرتي ُب ارفاؽ. ،بتقت   لٌ  م  شارؾ ضٌد اٟتسُت ُب لربالء  ًك
 ـ 606موتحش  =ًػ  64مط ع 

ب  كمقت  ، قرب ا١تاص  كذحق اٞت ّ األمام ع ر  د ً ّ ش ع  ا١تختار (ا٠تازر)ماقع  
٦تا زاد ُب رفع ق م   - ك٫تا اب  ز اد كاٟتحُت -القائد   ال ذ   تال ا مأذاة لربالء كححار مٌك  

 .ا١تختار ع ر حساب الوفاذ ال ٌبَتم ا١تًتاًع 
 ـ 604مارس    =ًػ 64رمضاف  

، ٨تا ً ّ ا١تختار - الواًُت م  أشراؼ الكاف  ب ٟتاح م  ،زحش محعب م  البحرة
م  -  م الباقافست  ا١تختار كاذتل حاصر ف ا٢تم بالكاف  إٔب أف قي  ،كقضر ع  يفم ُب ماقع  ا١تذار ًك

 فقت اا ٚت عا . - ألاؼ
 ـ  600 – 604= ًػ  60

 اضطرابك  ...( قعدة صفر   ك إباض   كك ٧تدات غالة ك معتدلُت )افًتاؽ ا٠تاارج بُت 
ل إب ابوي الٌضع ش ٛت ة كالٌذم فك  ُب  ،البحرة بعد أف ع ؿ عبد ا ب  ال بَت أخاى محعبا عويفا

فأع د محعب إل يفا ... أٌما الٌكاـ فتعرض  قب  ًذا العاـ كبعدى  ،مااًيف  هتد دات ا٠تاارج
 لاال حوك  عبد ا١ت د كدًاؤى. ،لتيفد دات الٌرـك كبعض أذهأّم ٦تٌ   سماف اٞتراٚت 
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 ـ 601 – 600= ًػ  41 – 61
ًٌ  زحفي ٨تا محعب ل  تف  إٔب العاصم  دمكق اٌليت ٖتٌح  ف يفا  عبد ا١ت د ب  مركاف  ؤ

كبعد مفاكضات ككذاطات تظاًر عبد  ... كاٌلذم راح  طالب ْتٌقي ُب ا٠تالف  ،اب  عٌمي األشدؽ
ل أمر بعد  ،رى مالطفا إ اىٌٍب اذتدعاى إٔب قح ،كحاكؿ ترض   موافسي ،ا١ت د بقباؿ اٟت اؿ الاذطر

 ك ويفي بذلد مسأل  التمٌرد داخ  الب   األمام. ،ذلد بقت ي
 ـ  614 – 611=  ًػ  42 – 44

ح ث  ،  العراؽ االهتحار ا١تدٌكم لعبد ا١ت د ع ر زبَت ح ث  ،قرب الكاف  (باٚتَتا)ماقع  
ب وما ٘تٌك  عبد ا١ت د م  ، اذتبس  لٌ  م  محعب كقائدى ا١تخ ص اب  األشًت ُب القتاؿ إٔب أف قتال

إذ ذئم  قبائ  العرب  ،كلذلد األمر مع اب  خاـز ُب خراذاف كفارس ... اذتمال  أشراؼ القبائ 
مب  اب  خاـز ع ر كالئي ال ٌبَتم إٔب أف قت ي موافساى تقرٌبا ب وما  ،فمال  إٔب عبد ا١ت د ،ّٔا ذ اذاتي
 لعبد ا١ت د.

 ـ  612=ًػ  41
ف ستبس  اب   ، ادة اٟتٌناج ب   اذش الثٌقفي ٖتاصر مٌك  اٟتحار الثٌايناٞت اش األما   بق

 ،اهفٌض عوي أتباعي ش ئا فك ئا ع  ي كهظرا الذتمرار تض  ق ا٠تواؽ ،ال ٌبَت ُب الٌدفاع ع  معق ي األخَت
 ي ا١تركاه  . ستتب األمر ُب لٌ  األقال م لعبد ا١ت د كأذرتل تت  ب وما اذتمات اب  ال ٌبَت ُب القتاؿ حىت قي 
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: 
 

 أسانيد أب  مخنح عند الطب ي لوؿ

 ات السياسية ف  العهد األموي األوؿضط اباال

، إف الواظر ُب محادر تار ه صدر اإلذالـ ذ م   ألكؿ ًك   بُت ا١تسود مويفا كغَت ا١تسود
لكتابي ًذا ذ ند أف أذاه د ٍب إف ا١تتحف  ، كذ الح  أف تار ه الطربل قد هاؿ اٟتظاة كا١تكاه  ب ويفا

ك٢تذا السبب لاه  ، اإلخبارم أيب ٥توش قد لاف ٢تا بركز ظاًر ال ٗتطئي العُت كال ٮتفر ع ر الع اف
ات الس اذ   ُب العيفد األمام ضطراباالأخبارى اليت عود الطربم ماضاع ًذا الفح  بألم ي ُب ما  تع ق ب

ي تتناكز التسعُتارف باذتعراض ذر ع ألذاه د وبدأ ذك  .األكؿ لوعرج بعدًا إٔب ت د ، ايب ٥توش ًك
 كذلد قب  الغاص ُب ل  إذواد تعر فا بركاتي كت خ حا لركا اتي:، الركا ات الق     اليت ال إذواد ٢تا

 )مٍت( أيب )مٍت( أبا ركؽ -
 )ع ( عمي               

 )مٍت( أيب )ك(خإب )ع ( ٛت د ب  مس م )ك( عبد ا ب  غ    -

 مٌت( الثق  ع ( ٛت د ب  مس م )ك( عبد ا ب  غ   ) -
 احق )مٍت( أيبػ)مٍت( عبد ا١ت د ب  هاف  ب  مس -

 )ع ( عبد ا ب  عركة
 )ع ( ذع د ب  عمرك ب  ذع د ب  العاص

 )مٍت( حب ب ب  لرة
 )ع ( أيب ذع د ا١تقربم

 )ع ( ٛت د ب  ٛت ة مأبن لبٍت أم  

( عقب  ب  ٝتعاف مأب الرباب بو  امرئ الق س الك ب   امرأة )مٍت( عبد الرٛت  ب  ًودب )مٌت -
 حسُت كلاه  مع ذك و .

 )مٍت( اٟتناج ب  ع ي البارقي )ع ( ٤تمد ب  بكر ا٢تمداين -
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 )ع ( ذراق  ب  مرداس. ( عبد ا ب  عمار ب  عبد  غاث )ع                                   
 )كذلر( أبا ا١تخارؽ الراذري -
 )مٍت( اٟتس  ب  عقب  ا١ترادم -
 ذع د )ع ( الكعري. ب د ال)مٍت( آّ -
 َت ب  كع   )ك( ا١تكرقي )ع ( الكعري٪ت)مٍت(  -
 )مٍت( ا١تعٌ ر ب  ل  ب )ع ( أيب الاداؾ. -
 َت ب  كع   )ع ( أيب الاداؾ.٪ت)مٍت(  -

 ع اف(  بٍت عبد م  ٫تداف )شاًد )ع ( رب ع ب  ٘ت م م                       
 )أف( أ اب ب  شرح ا٠ت ااين )لاف  قاؿ(                       

َت )ع ( عمر ب  عبد الرٛت  ب  اٟتارث ب  ًكاـ ا١تخ كمي -  )مٍت( الحقعب ب  ًز
 ! ٝتعتي ٭تدث إٝتاع   ب  ط ح    )ع ( عبد الرٛت  ب  شر                   
 )ع ( اب  العرؽ مأب لثق ش                 

 مٍت( الحقعب كذ  ماف ب  أيب راشد )ع ( ٛت د ب  مس م) -
)مٍت( ححَتة ب  عبد ا األزدرم )ك( فض   ب  خد ج الكودم كلاف قد شيفد ذلد )ك(  -

 ر ب  صاّب العبكي كلاف قد أدرؾ ذلد /كلاف معيفم )قالاا(:ضالو
ال ماف كشيفد قت  )مٍت( ححَتة ب  عبد ا )ب ( اٟتارث ب  در د األزدم كلاف قد أدرؾ ذلد  -
 محعب...
 )مٍت( فض   ب  خد ج الكودم )ع ( ٤تمد ب  بكر )ع ( عمرك اٟتضرمي -

 )ع ( عب دة ب  عمرك )ك( إٝتاع   ب  لثَت م  بٍت ًو د )قاال(:                    
 )ع ( مس م ب  زحر ا٠تاالين  

َت العبسي )ع ( حساف ب  فائد -  ب  بكَت العبسي )مٍت( الوضر ب  صاّب ب  حب ب ب  ًز
 )ع ( قرة ب  ق س التم مي

 )ع ( عبد الرٛت  ب  أيب عمَت
 ع  اٟتارث ب  ححَتة )ع ( أيب صادؽ -

 )ع ( عبد ا ب  ذعد ب  هف                            
 )ع ( عبد ا ب  شر د العامرم )ع ( ع ي ب  اٟتسُت                          

أذعد الكامي )ع ( ًر  م  قامي شيفد مقت  اٟتسُت  يقاؿ لي لثَت  )مٍت( ع ي ب  حوظ   ب  -
 ب  عبد ا الكعري
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 )مٍت( حسُت أبا ًعفر -
 )زعم( ذا د ب  ح   -
 سركؽ ب  كائ  م)ع ( عطاء ب  السائب )ع ( عبد اٞتبار ب  كائ  اٟتضرمي )ع ( أخ ي -
 )ع ( ماب  ب  ًبَتة -
 ي ب  ًاها ب  عركة٭ت)مٍت(  -
َت ا٠تثعمي)مٍت(  - َت ب  عبد الرٛت  ب  ًز  ًز
 )قاؿ( عقب  ب  ب  بكَت األذدم )قاؿ ٕب( أبا ًعفر ٤تمد ب  اٟتسُت ب  ع ي -
 )مٍت( عمرك ب  شع ب )ع ( ٤تمد ب  عبد الرٛت  -
 )ع ( ًعفر الحادؽ -
 )ع ( أيب ًعفر العبسي )ع ( أيب عمارة العبسي -
 ثمإب )ع ( القاذم ب  ٓت  )مٍت( أبا ٛت ة الثمإب )ع ( عبد ا ال -
 )مٍت( ٤تمد ب  عبد الع    ب  عمر ب  عبد الرٛت  ب  عاؼ -
 )مٍت( ذ  ماف ب  أيب راشد )ع ( عبد ا ب  حاـز الكربم )م  األزد م  بٍت لبَت( -

 )ع ( عبد الرٛت  ب  عب د ب  أيب الكواد        
 )ع ( ٛت د ب  مس م األزدم        
   د )ع ( عبد ا ب  عاؼ ب  األٛتر األزكم)مٍت(  اذش ب    -

 )ع ( عبد ا ب  حاـز                     
َت ب  أيب األخوس )شيفد مقت  اٟتسُت(                       )ع ( عف ش ب  ًز
 )مٍت(  اهس ب  أيب إذحاؽ )ع ( عباس اٞتدٕب -

   عبد ا الضبايب)ع ( أيب مس م الضبايب كاٝتي مس م ب                       
)ع ( أب ي ]....كُب ا٠ترب:..... قاؿ أبا الرب ع حدمٍت ّٔذا                                  

 اٟتد ث ظئر ٢تا هحراه  ت
ب الك ري )ع ( عدم ب  حرم   األذدم )ع ( عبد ا ب  ذ  م )ك( كا١تذرم ا)مٍت( أبا ًو -

 ب  ا١تكمع  األذدم
 )ع ( ًاها ب  مب   اٟتضرمي )كلاف شيفد مقت  اٟتسُت(                            

 )مٍت( ًعفر ب  حذ ف  الطائي )كقد عرؼ ذع د ب  ش باف اٟتد ث قاؿ( -
 )مٍت( ذع د ب  مدرؾ ب  عمارة -
 ري )ع /قال  ٕب( فاطم  بو  ع يل)مٍت( اٟتارث ب  لعب الاا -
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   ٝتعاف)ع ( عقب  ب                                   
 )ع ( ع ي ب  اٟتسُت ب  ع ي ب  أيب طالب                                   
 ري كأبا الضحاؾ )ع ( ع ي ب  اٟتسُت ب  ع ي ب  أيب طالبل)مٍت( الاا -
 )ع ( أيب ذع د العق حي )ع ( بعض أصحابي -
 )ع ( ًكاـ ب  الال د )عم  شيفد ذلد( -
 )مٍت( ٤تمد ب  ق س -
َت  )مٍت( السدم - )ع ( ًر  م  بٍت ف ارة أقب  مع اٟتسُت )حدمتٍت( دي٢تم بو  عمرك امرأة ًز

 ب  القُت
)مٍت( عمر ب  خالد )ع ( ز د ب  ع ي ب  حسُت )ك( داكد ب  ع ي ب  عبد ا ب  عباس  -

 )أهي( بٍت عق   )قالاا( 
 )مٍت( أبا ع ي األهحارم )ع ( بكر ب  محعب ا١ت ين -
 بٍت عمامتي أحد عكرم  )أف( )مٍت( لاداف أحد بٍت -
 )ع ( عقب  ب  أيب الع  ار -
 )مٍت( ٚت   ب  مرمد م  بٍت مع  )مٍت( الطرماح ب  عدم -
 )مٍت( عبد ا ب  عاصم الفائكي )ع ( الضحاؾ ب  عبد ا ا١تكرقي بط  م  ٫تداف... -
 الرٛت  ب  عبد ربي.)مٍت( عمرك ب  مرة اٞتم ي )ع ( أيب صاّب اٟتوفي )ع ( غالـو لعبد  -
 )مٍت( ذع د ب  ز د أبا ا١تث م -
 )مٍت( عبد ا ب  موقذ -
 )مٍت( اٟتس  ب  عط   العاُب )ع ( أيب ذع د ا٠تدرم -
 )مٍت( ًر  م  بٍت عبدكٌد م  أً  الكاـ  عٍت الكرقي )مٍت( م  شيفد مقت  الضحاؾ  -
 )مٍت( اٟتحُت ب     د )ع ( السرم ب  لعب -

 )ع ( ٛت د ب  مس م                           
 )ع ( أباف ب  الال د                           
 )ع ( ًر  م  م  و .                           
 )مٍت( أبا ع قم  ا٠تثعمي )ع ( أيب قب ح  ب  عبد الرٛت  القحاُب م  خثعم -
 )مٍت( أبا ا١تثٌت )ع ( ًر  م  إخااهي م  أً  البحرة -
 أبا  اذش ٤تمد ب  ماب  األهحارم م  ا٠ت رج )ع ( عباس ب  ذيف  ب  ذعد)مٍت(  -
 )مٍت( عط   ب  اٟتارث أبا ركؽ ا٢تمداين )ع ( ٛت د ب  مس م -
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 )ع ( عبد ا ب  غ                                                  
 )مٍت( ٭تي ب  أيب ع سر )ع ( ٛت د ب  مس م -
 د األزدم )ع ( السرم ب  لعب األزدم)مٍت( إٝتاع   ب      -
 )ع ( عبد اٞتبار ب  عباس ا٢تمداين )ع ( عاف ب  أيب ًح ف  الساائي. -
 )حٌدث( عبد الرٛت  ب  ًودب )ع ( عبد الرٛت  ب  غ    -
 )موا( األعمّ )موا( ذ م  ب  ليف   )ع ( أيب صادؽ -
 )ع ( ذعد ب  آّاًد الطائي )ع ( ا  ب  خ  ف  الطائي -
)ٝتع ( أدًم ب  ٤ترز الباً ي ُب إمارة  )موا( فركة ب  لق   )ع ( مأب ل مس ب ب  ٧تب  -

 اٟتناج ٭تدث هاذا م  أً  الكاـ
 )مٍت( أبا الح   األعار الت مي )ع ( أيب ذع د الح ق  -

 )مٍت( ش ه ل حي لاف معي  امئذ                                    
 رٛت  األهحارم )ع ( كرقاء ب  عازب)مٍت( إبراً م ب  عبد ال -
 )مٍت( عبد ا    د ب  ًابر )ع ( أدًم ب  ٤ترز الباً ي. -
 )مٍت( إٝتاع   ب  هع م ا٢تمداين )ع ( حسُت ب  عبد ا -
 )مٍت( خ  ف  ب  كرقاء )ع ( األذاد ب  ًراد الكودم -
 )مٍت( أبا ا١تغ س ال  ثي -
شعر م  عدم ًيف وي ]....كقد عرؼ ذلد اٟتد ث )مٍت( ماذر ب  عامر العدكم أبا األ -

 شيفم ب  عبد الرٛت  اٞتيفٍت قاؿ......ت
َت الويفدم )ع ( مس م ب  عبد ا الضبايب -  )مٍت( ص   ب  ًز
 )مٍت( عمرك ب  مالد أبا لبك  الق ٍت -
 )مٍت( قدام  ب  حاشب -
 )ع ( كازع ب  السرم. -
 ا الضبايب )ع ( أيب ٤تمد ا٢تمداين )ع ( مس م ب  عبد -
 )مٍت( عمَت ب  ز اد -
 )مٍت( مالد ب  أعُت -
 ( رآى قت ال... )مٍت( أبا اٞتاركد )عمٌ  -
 )مٍت( أبا عبد األع ر ال ب دم -
 )مٍت( ًكاـ ب  عبد الرٛت  الثقفي كابوي اٟتكم )ع ( أيب عبد الرٛت  ب  أيب عمَت الثقفي -
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 )مٍت( مو ع ب  العالء السعدم -
 ب  بد  )مٍت( حب ب  -
 )مٍت( اب  ع اش ا١توتاؼ )ع ( معاك   ب  قرة ا١ت ين -
 )ٝتع ( عاؼ ب  عمرك اٞتكمي )  عم أف....( -
 )مٍت( أبا ال بَت  -
 )مٍت( ش ه ل حي بالبحرة قاؿ... -
  اس ب  شر   ا٢تمداه  .إ)فحدمتٍت( الركاع ابوي  -
 

 :روايات أب  مخنح غي  المسندة 
ػػػػاد ٜتػػػػس قبػػػػ  البػػػػدء ُب ذلػػػػر محػػػػادر أيب  ٥توػػػػش بأذػػػػاه دًا كركاهتػػػػا كركا اهتػػػػا ٕتػػػػدر اإلشػػػػارة إٔب ًك

كقػد حاكلػ  اذػتوتاج أٝتػاء بعػض الػركاة مػ  خػالؿ ، ركا ات ٓب  سودًا أبا ٥توش إٔب أحد بػ  ترليفػا مرذػ  
 الس اؽ الذم ًاءت ف ي.

ػػي مطالػػ  إذ اشػػتم   ع ػػر ذ  لػػر كقػػد تضػػمو  الركا ػػ  األكٔب تفاصػػ   بدا ػػ  أحػػداث ت ػػد الفػػًتة ًك
لكويفمػا ٘تكوػػا ، اٟتسػػُت لػي  با عػػا ل   ػد بعػد أف ب غيفمػػا هبػأ كفػاة معاك ػػ ك  ٤تػاكالت كإب ا١تد وػ  مػػع ابػ  الػ بَت
.كأمػا الركا ػ  الثاه ػ  فيفػي غػَت مسػودة كأظويفػا تتبػع ذػود الركا ػ  الػيت قب يفػا ُب 1م  التم ص فػا٢تركب إٔب مكػ  

تػػت خص ُب تكػػد د مشػػر بػػ  ذم ك  ٥توػػش عػػ  البػػاقر(ا١تاضػػع هفسػػي مػػ  تػػار ه الطػػربم ح ػػث قػػاؿ )ركا ػػ  أيب 
 .2قت يفم لبعض أبوائيك  األً ك  كصا٢تم إٔب ا١تتاعك  ًوادى ل ححار ع ر اٟتسُت ُب لربالءك  اٞتاش 

كالركا ػػ  الثالثػػ  غػػَت مسػػودة لع يفػػا تتبػػع ذػػود الركا ػػ  الػػيت قب يفػػا )ركا ػػ  أيب ٥توػػش عػػ  ذػػ  ماف بػػ  أيب 
اء ف يفا أف اب  ز اد هحب رأس اٟتسػُت ل طػاؼ ّٔػا ُب الكافػ  ٍب بعػث بكػ  الػرؤكس مػع زحػر بػ   راشد( ًك

اا حىت قدماا ّٔا ع ر    د، ق س كأيب بردة ب  عاؼ كطارؽ ب  أيب ظب اف األزد ُت  .3فخًر
 .4ك٧تد ُب الركا   الرابع  قائم  مطال  بأٝتاء قت ر لربالء كأٝتاء قت تيفم

                                                 
بَتكت        7ط 4107اب  األمَت: الكام  ُب التار ه، دار الكتاب العريب .441-444، ص1ر ه )ـ.س(:مجالطربم:تا - 1

 . 216-224القاًرة، ص 4ط 4161.الد وارم : األخبار الطااؿ دار إح اء الكتب العرب   266-261  ص1مج 
 .211  ص 1: مج . اب  األمَت: الكام  ُب التار ه )ـ.س(220-224الطربم:تار ه )ـ.س(، ص  - 2
 .214  ص 1. اب  األمَت: الكام  ُب التار ه )ـ.س(: مج 212، صالطربم:تار ه )ـ.س( - 3
 .112-112  ص1اب  األمَت:الكام  ُب التار ه )ـ.س(: مج  .214-216صالطربم:تار ه )ـ.س(ق،  - 4
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لتمػػػػر ض: "كحػػػػٌدم " لإلشػػػػارة إٔب أف ظيفػػػػار  كآخػػػػر ركا ػػػػ  غػػػػَت مسػػػػودة أليب ٥توػػػػش ًػػػػاءت بحػػػػ غ  ا
ا١تختػػار حػػدث بعػػد خػػركج التػػاابُت بأذػػباعُت إذ هػػادل لالذػػتعداد ل غػػ ك ُب أقػػ  مػػ  شػػيفر كألثػػر مػػ  عكػػر 

  .5ل  ذلد بكالـ مسناع،  متوبئا بالوحر متحد ا ل ق ادة
 
 . مصادر أب  مخنح المعتمدة:2.1

 

 

 

أبػػػا ٥توػػػش ع ػػػر عكػػػرة مػػػ  الػػػركاة  كٌاهػػػاف ذػػػت  محػػػادر اصػػػط حوا ع ػػػر تسػػػم تيفا با١تحػػػادر  اعتمػػػد
ي لالتإب:  ا١تعتمدة ًك

 ع  أب ي كخالي كع  أيب ركؽ ا٢تمداين. -
 ع  عبد ا١ت د ب  هاف  ب  مساحق. -
 ع  ذ  ماف ب  راشد. -
 ع  أيب ًواب الك ري. -
 ع  الوضر كححَتة كفض  . -
 دكم.ع  أيب األشعر الع -

 كلك  كاحد م  ًؤالء أذاه دى كركا اتي اليت ذوطرؽ إل يفا ُب ا١تطالب التال  :
 

 . ٚاٌذ أتٟ ِخٕف ٚخاٌٗ:2.2.1
حاؿ تفاصػ   لػربالء ككمػاب شػ ع  الكافػ    ركل الطربم عكر   ركا   أليب ٥توش م  محدر عائ ي

 رك يفػػا أبػػاى  اخػػاؿ أيب ٥توػػش كٜتسػػ كمػػ  ًػػذى الركا ػػات ٧تػػد مالمػػ  عكػػرة  رك يفػػا، مػػع التػػاابُت ٍب مػػع ا١تختػػار
ًٌح  أف تكاف مكًتل  ب ويفما أ ضا .، ككاحدة  كًتؾ ف يفا االمواف معا  كتبقر كاحدة أخرل ر

 ٓب أًد لي ترٚت  ُب الركاة. زدمككالد أيب ٥توش ًا ٭تي ب  ذع د ب  ٥توش األ
َت حف ػد الحػحايب الكػاُب ركل اٟتػد ث  زدم ب  عبػد ا األأما خاؿ أىب ٥توش فيفا الحقعب ب  ًز

ػا عوػد بعػض اػدمُت ، ًر ػر بػ  حػاـزكركل عوػي االخبػارم ، عبد ا ب  عمرك ب  العاص :" شػ ه لػ س ًك
 .6لك  بعضا آخر صرح بتام قيبا١تكيفار" 

                                                 

 .117ص)ـ.س(:  تاريخالطربم: - 5
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عبد ا ب  غ  ػ  ]إٔب ًاهػب محػدر فرعػي آخػر ك  ب  مس م ركل أبا ٥توش ع  أب ي كخالي ع  ٛت د
ا١تسػػٌ ب ًػػا ك  أحػػد قػػادة التػػاابُتأليب ٥توػػش ًػػا:  اذػػش بػػ     ػػد عػػ  عبػػد ا بػػ  عػػاؼت  أهػػي بعػػد مقتػػ  

ػػػا  أخػػػذ الرا ػػػ  عبػػػد ا بػػػ  ذػػػعد بػػػ  هف ػػػ  ع مػػػاا ك  زدكتقػػػدـ كحالػػػي األ *فمػػػويفم مػػػ  قضػػػر ٨تبػػػي ت ػػػا ًك
التػاابُت القػادمُت مػ  البحػرة بق ػادة ك  القادمُت م  ا١تدائ  بق ادة ذعد ب  حذ فػ  بػ  ال مػافباقًتاب التاابُت 

ـ مػػ  قات ػػي هتقػػاأخػػاى خالػػد الػػذم حػػاكؿ االك  فتااصػػ  القتػػاؿ إٔب أف قتػػ  ابػػ  هف ػػ ، ا١تثػػٌت بػػ  ٥تربػػ  العبػػدم
  . فحم  را   التاابُت رفاع  ب  شداد ٍب عبد ا ب  كاؿ، رب ع  ب  ا١تخارؽ

رأل الحػػحايب  ذلػػر عوػػي اػػدماف أهػػي، الكػػاعر زدمكأحػػد الػػراك ُت ٢تػػذا ا٠تػػرب ًػػا: ٛت ػػد بػػ  مسػػ م األ
كقػػد ًع ػػي ، كتفػػرد بالركا ػ  عوػػي أحػػد الػركاة  ( مكحػػاؿ)كركل اٟتػد ث عػػ  احػػد التػابعُت ، كام ػ  بػػ  االذػػقع

شػيفد عػُت الػاردة مػع  كمػاين الػراك ُت ًػا عبػد ا بػ  غ  ػ ، 7ضػم  مقػات اتبػاع التػابعُت بعضيفم لاب  حبػاف
 فيفا شاًد ع اف إٔب ًاهب ٛت د رغم عدـ كركد ذلرى ُب الركاة.، التاابُت كلاف ٦ت  بقي مويفم

أف شػػػ خي ف يفػػػا ٓب  إال  كأليب ٥توػػػش ركا ػػػ  أخػػػرل ُب هفػػػس السػػػ اؽ كعػػػ  شػػػاًدم الع ػػػاف السػػػابقُت
ًٌ  لدٌم أهػي  قحػد أبػاى أك خالػي أك ل  يفمػا ذلرى باال  ح ػث قػاؿ أبػا ٥توػش:، ذم كإ٪تا كصفي بأهي مق  ٦تا ر

ػدكا …" "حدمٍت الثقػ  عػ  ٛت ػد بػ  مسػ م كعبػد ا بػ  غ  ػ  كُب ًػذى الركا ػ  صػرح الراك ػاف أف التػاابُت ًك
فػدار فسألي أحد الراك ُت ع  السبب ، لرفاع  فأىبالرا    اب  كاؿ كاب  خاـز  قت  ُت فأعطر الال د ب  غضُت

 . 8لما ذلر بعض األحداث التفح     الااقع  قب   نا   ا١تعرل  ،  الوقاش حاؿ اإلهسحاب ا١توظم
كقد أكرد أبا ٥توش ركا   أخرل عػ  كالػدى فقػ  عػ  ٛت ػد كحػدى أف ًػذا األخػَت ذلػر أهػي لػاف   ًذا 

لػػذا ك  ،ٍب راح  سػػرد لوػػا تفاصػػ   اقػػًتاب ًػػ ّ التػػاابُت مػػ  ًػػ ّ ابػػ  ز ػػاد ُب عػػُت الػػاردة ُب خ ػػ  ا١تسػػ ب
 .  9هائبي ا١تس ب ب  ٧تبي الف ارمك  تفاص   إلتحاميفما إٔب مقت  ل  م  ذ  ماف ب  صرد زع م التاابُت

ٛت  بػ  ك ركم كالد أيب ٥توش خربا آخر كلكوي بغػَت ذػود  ػذلر ف ػي أف أشػراؼ الكافػ  دعػاا عبػد الػر  
هي ل  ٮتذ٢تم كهححيفم بًتؾ قتالي فسػألاى عػ  السػبب فأشػار إٔب أا١تختار فألٌد معيفم ضد ٥توش لي  قات  

                                                                                                                                               
ي )صفي الد   أٛتد ب  عبد ا( : خالص  تذً ب الكماؿ، ص  - 6 ، دار الفػػكر اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب 411ا٠ت ًر

. اب  حباف : 240بَتكت:ص  4ط 4116تقر ب التيفذ ب مؤذس  الرذال  .141، ص1:بػػَتكت  4ط 4101
 .141ص 6الثقات، 

 ذارة األح اب. 21ً ء م  ار    -* 
، 4الذًري:م  اف االعوداؿ ٖتق ق البناكم، دار ا١تعرف  بَتكت )دكف تار ه( .164، ص2:)ـ.س(   افاب  حنر: لساف ا١ت - 7

 .646ص
 .111ص1.اب  األمَت : الكام  ُب التار ه )ـ.س(  111- 111ص  1الطربم : تار ه )ـ.س( مج  - 8

.117-111ص1)ـ.س( .اب  األمَت : الكام  ُب التار ه  112- 114ص  1الطربم : تار ه )ـ.س( مج  -9
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م  قت ػاا ع ػر ك  اهضماـ بعض إخاانم م  الكاف  إٔب ا١تختار إضاف  إٔب مػاال يفم عب ػدًم كاألفضػ  أف  ًتلػًا
اهتظػػركا حػػىت خػػرج ًػػ ّ ا١تختػػار مػػع ابػػ   ٍب، فقبػػ  ذلػػد، فواشػػدكى أال ٮتػػالفيفم،  ػػد البحػػر ُت أك الكػػام ُت

 .10 ل  زع م مويفم خرج ُب ًباه  قامي واا الثارة ػفأع الػمدائ   االشًت ٨تا ذاباط
ت خػػص لوػػا أمػػر ك  ك بالسػود العػػائ ي دائمػػا  ػارد أبػػا ٥توػػش ركا ػ  خامسػػ  توسػػب إٔب أيب ركؽ ا٢تمػداين

م أذػػرل إال أهػػي قػػت يفم أتبػػاع ا١تختػػار بعػػد مقتػػ  ًػػذا األخػػَت إذ هحػػ  أحػػدًم محػػعبا بػػ أف ال  قػػت يفم باعتبػػاًر
ككزع محػػعب عمالػػي كلتػػب إٔب ابػػ  االشػػًت ، كٝتٌػػر لػػٌش ا١تختػػار ّتوػػب ا١تسػػند حػػىت ه عيفػػا اٟتنػػاجٚت عػػا 

كقد لتب إل ي عبػد ا١ت ػد أ ضػا بػالعراؽ ل ٌػي  ، لي الكاـ كما كراءًا كلذا ق ادة اٞت اش ل ط عي ع ر أف تكاف
ف لػاف  فٌضػ  أًػ  إك ، أهي لاف ذ ط ع عبػد ا١ت ػد لػا ٓب  قتػ  ابػ  ز ػاد كمػ  معػيٍب بٌُت ، فاذتوح  م  معي

 .11فبعث بالطاع  ١تحعب الذم اذتدعاى فناء إل ي، محرى
 أهػسعػ  الحػحايب  لػي بعػض أصػحاب السػو  ركل، كالراكم أبا ركؽ ًا عط ػ  بػ  اٟتػارث ا٢تمػداين

، ًع ػػي ابػػ  ذػػعد مػػ  التػػابعُت مكػػَتا إٔب تفسػػَتى ل قػػرآفكقػػد ، الثػػارماالمػػاـ ك  كعوػػي ابوػػاى، الكػػعريالتػػابعي ك 
 .12ككمقي ل  م  تك م ف ي م  ادمُت كامواا ع  ي

وػػا ال بػػػد أف هضػػ ش ركا ػػػات أربػػع أليب ركؽ أ ضػػػا  رك يفػػا  ، أبػػا ٥توػػػش دكف ا١تػػركر ع ػػػر كالػػػدىعوػػػي ًك
ي بغَت ذود-كخالص  أكالًا  الكافػ  ًػا ًػاها بػ  أيب أً  ع   ُب مك  ١تعتمر الذم ذألي ا١تختارأف ا -ًك

ػ  أللػ  ّٔػم الوػاس فأٌلػد ا١تختػار ، ح   الاادعي الذم أخربى بب عتيفم الب  ال بَت كفػ يفم عػدد لػا لػاف ٢تػم ًر
كرلػػب إٔب ، فػػذلر أهػػي ع ػػر اٟتػػق، فوحػػحي أال  ػػوغمس ُب الفتوػػ ، كأهػػي ذػػ قت  ّٔػػم اٞتبػػابرة، أهػػي ذػػ كاف ًػػا
كتاقػش ُب اٟتػَتة ، لق ي ذ م  ب  مرمد كلاف شناعا هاذػكا فتحادمػا ٔتثػ  مػا حدمػي ًػاهاالطر ق الكاف  كُب 

باهػػ   (السػػكاف)ل غتسػػ  ك تط ػػب كتسػػٌ   ع ػػر راح تػػي فمػػٌر ٔتسػػند  م  (لوػػدة)ًك  سػػٌ م ع ػػر الوػػاس ك بٌكػػًر
د عب ػدة بػ  عمػرك  (بٍت بٌداءػ)ب فمرٌ ، أحدا إذ راحاا إٔب اٞتمع  (ذً )كٓب ٬تد ُب مسند ، بالوحر ح ث ًك

ا شاعر شناع ش عي ال  حػرب ع ػر الكػراب فاذتبكػر بػي ، فبكػرى بػا١تغفرة كالسػًت كالوحػر كال سػر، البدم ًك
 .13كاذتفيفم موي قحدى فتااعد معي إٔب ال    ٍب مضر، عب دة

                                                 
 .166ص1.اب  األمَت : الكام  ُب التار ه )ـ.س(  117- 111ص  1الطربم : تار ه )ـ.س( مج  - 10

 .100-106  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(: مج  .160-164، صالطربم: تار ه )ـ.س(  - 11
.ا١ت م )ٚتاؿ الدب  أبا اٟتناج 111كتقر ب التيفذ ب)ـ.س( ، ص.211، ص4:)ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 12

.  417-411ص 21بَتكت،  4ط 4100هتذ ب الكماؿ ٖتق ق د. بكار معركؼ: مؤذس  الرذال  ً(:412 اذش 
:التار ه .البخارم102ص 6ح درآباد ا٢تود ،  4176اٞترح كالتعد  ، دار ا١تعارؼ ً(: 124اب  أيب حاًب )الرازم 

 .41ص 4بَتكت،  4ط 4104ثقاف   الكبَت دار الكتب الع م   كا١تؤذس  ال
 .111-110  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(: مج  .212-214، ص1مج)ـ.س(،  الطربم: تار ه - 13
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ختػػار ل وػاس عوػػي كأهػػي كالركا ػ  الثاه ػػ   رك يفػا ٛت ػػد بػ  مسػػ م الػذم صػػرٌح أهػي ذلػػر البػ  صػػرد تثبػ   ا١ت
لػي ابػ  صػرد أهػي مػع ذلػد  بقػر عػدد ا١تتخ فػُت عكػرة  فبػٌُت ،  ذلركف أنم ألفػاف   أ اـٝتع أصحابي موذ مالم

ػػػا  بعػػػث مقاتػػػي إٔب ا١تتخ فػػػُت آالؼ  كتسػػػاءؿ عػػػ  ب عػػػتيفم فخػػػرج كقػػػاـ خط بػػػا ُب ، لػػػي ٍب عسػػػكر مالمػػػا ًك
اهػي ال  أحػدًملػي  فأقسػم، مػ  ال  وبغػي أف  كػاف ب ػويفمالتاابُت  دعا إٔب تحػح   الو ػ  ألف الػذم  ر ػد الغو 

 .14فحاح الواس ٔتث  ذلد،  ر د الده ا إ٪تا ًي التاب  كالثأر رؿ الب  
، أما الركا   الثالث  فَتك يفا عبػد ا بػ  غ  ػ  أهػي ١تػا لػاف الكػام اف ع ػر بعػد  ػـا كل  ػ  مػ  عػُت الػاردة

كإ٪تػػػا ، ٦تػػا ٓب ٭تفظػػػي الػػراكم ة ػػد ُب الػػػده ا كالًتغ ػػب ُب ارخػػػر قػػاـ ذػػ  ماف خط بػػػا فأطوػػب ُب هعػػػم ا كالتً 
حفػػ  إخبػػارى بػػاقًتاب العػػدك كحثػػي ع ػػر الحػػرب كالحػػدؽ كبعػػض األخالق ػػات مثػػ  عػػدـ قتػػ  األذػػرل إالٌ أف 

ع  هٌاابي ع ػر التػاإب: ا١تسػ ب فػاب  ذػعد بػ  هف ػ  فػاب  كاؿ فرفاعػ  بػ  شػداد،  كاهاا م  قت   اٟتسُت ، ًك
م لمػػا نػػاى عػػ  الوػػػ كؿ إالٌ عوػػػد ٍب بعػػث  ا١تسػػ ب ُب أربعمائػػ  فػػارس كأمػػػرى بكػػٌ  الغػػارة ع ػػر أكائػػ  عسػػػكًر
 .15الضركرة

 ٫تػػػدايني ػابػػػػادة ٫تػػػداف تأٌذػػػش حػػػُت أصػحد ذػػػػأف أػػػ -بغػػػَت ذػػػود-ا ركؽ ُب الركا ػػػ  الرابعػػػ  ػر أبػػػػكذلػػػ
هػػي مػػا قاتػػ  إالٌ أكأقسػػم ، األحبٌػػ  الي فػػراؽػ ر اذتعنػػػذا عػػػات مػػع غػػَت إمػػاـ كع ػػر غػػَت ه ػػ  كلػػػػػػمػم أف  ػيفػػػبس

 مااذاة لقامي لي ال  ضطيفدكا.

مػػويفم ذػػعر  ألحػػد ذػػادة ٫تػػدافا١تختػػار ُب ادعػػاء قػػت يفم  ك ذلػػرت ًػػذى الركا ػػ  أف مالمػػ  توافسػػاا عوػػد
أهي طعوي عكرا ]ك بػدك أف الػراكم ًوػا ًػا  الثاينأهي طعوي طعو  فذلر  األكؿاٟتوفي كأبا ال بَت الكبامي فذلر 

ت ك عاتػػب ابػػ  القت ػػ  الػػراكم ع ػػر قت ػػي ذػػ د قامػػي فػػتال ..."فق ػػ … لػػ بَت إذ ًػػاء ف يفػػا "كقػػاؿ ٕب ابوػػيأبػػا ا
ال ٕتػد قامػا  اموػاف بػػا كال ػـا ارخػر  ػاآٌدكف مػ  حػػآٌد ا كرذػالي كلػا لػاهاا آبػاءًم أك أبوػػاءًم أك  ع  ػي

 .16-أم ُب ماقع  الكواذ - ماهافػكقد قت  م  قامي ذبعمائ  كم، ار  * مإخاانم أك عكَتهت
بعػض أف محػعبا عػٌُت أبػا بكػر بػ  ٥توػش ع ػر ، كهعاد ارف إٔب كالد أيب ٥توػش الػذم  ػركم عػ  عمػي

ك١تػػا زحفػػ  ا٠تػػاارج ع ػػر ا١تػػدائ  خػػرج أبػػا بكػػر ، فأقحػػاى اٟتػػارث بػػ  أيب رب عػػ  عامػػا ٍب أقػػرٌى، هػػااحي الكافػػ 
وػػاؾ قتػػ  أبػػا بكػػر ك سػػار  ببعضػػيفمفاصػػطدـ  كُب ذلػػد قػػاؿ ذػػراق  بػػ  ، كانػػـ  أصػػحابيالى مػػا عوػػد الكػػرخ ًك

                                                 
 .114-111  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(: مج  .217-211، ص)ـ.س( الطربم: تار ه  - 14
 .112  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(: مج  .111، ص )ـ.س( الطربم: تار ه - 15
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هالحػ  ًوػا أف ا٠تػرب بالوسػب  أليب ٥توػش عػائ ي مػدعم ك  ،17مرداس البارقي االزدم قح دة  رمػي ّٔػا أبػا بكػر
 بام ق  شعر  .
"دخ ػ   الذم ركم عوػي أهػي قػاؿ: زدمكالراكم عٌم كالد أيب ٥توش ًا ٤تمد ب  ٥توش ب  ذ  م األ  

ٓب    ػػدكا ع ػػر ذلػػد ذػػال ك  ،كقػػد ذلػػر اػػدماف أهػػي ركل عػػ  ع ػػي "...مػػع أيب ع ػػر ع ػػي عػػاـ ب غػػ  اٟت ػػم
 ب وما ذلرى الطربم ف م  شيفد مقت  حنر ب  عدم ُب عيفد معاك  . ، ٣18تيفاؿ قا٢تم عوي أهي

واؾ ركا   أخرل لاالد أيب ٥توش  يفا أف اب  االشًت ط ػب مػ  اٟتػارث ذلر ف  -كلكويفا بدكف ذود-ًك
بػػأف  ػػًتليفم   أشػػراؼ الكافػػ فوحػػحي   لػػي الوػػاس ل عػػرب إٔب ا٠تػػاارج ك أت ػػي برؤكذػػيفم بػػ  أيب رب عػػ  أف  سػػتوفر

 .19لأنم حسدكى
َت فَتكم بق   الركا ػات بأذػاه دى ا١تباشػرة عػ  شػيفاد الع ػاف فيفػا ، أما خاؿ أيب ٥توش الحقعب ب  ًز

أف رذػػػػال  اٟتسػػػػُت  إٔب البحػػػػر ُت ٛت يفػػػػا مػػػػأب ٢تػػػػم ح ػػػػث لتػػػػب إٔب رؤكس  ػػػػركم عػػػػ  أيب عثمػػػػاف الويفػػػػدم 
م ، أٜتاذػػيفا كأب أشػػرافيفا حػػاؿ أحق ػػ  آؿ الب ػػ  با٠تالفػػ  كاذػػتئثار السػػابقُت ٢تػػم ّٔػػا مػػ  دكنػػم كلػػذا إ ثػػاًر

ذم فكتماا ٚت عػا ًػذى ا١تراذػالت إال ا١توػذر بػ  اٞتػاركد الػ، ل نماع  كدعاتي إٔب الكتاب كالسو  كطاع  أمرى
م ّٔػا ف مػا أب غػي ًػيء ْتام يفػا فضػرب عوقػي ٍب خطػب ُب الوػاس  يفػٌددًم ، خكي أف  كاف اب  ز ػاد اختػرًب

م بأهػػػي ذاًػػػب ُب الغػػػد لتػػػإب الكافػػػ  كذ سػػػتخ ش أخػػػاى عثمػػػاف بػػػ  ز ػػػاد كمػػػ   م مػػػ  بطكػػػي كأخػػػرًب ك٭تػػػذًر
ٍب دخػػ  الكافػػ  مػػع أً ػػي كمسػػ م بػػ  عمػػرك البػػاً ي كشػػر د بػػ  األعػػار  ! خالفػػي فسػػ قت  ًػػا كلػػ  أكل ائػػي

اٟتػػارمي مت ٌثمػػا كظوػػي الوػػاس حسػػ وا فسػػٌ ماا ع  ػػي مستبكػػر   كصػػاح ّٔػػم مسػػ م البػػاً ي بأهػػي األمػػَت ابػػ  ز ػػاد 
 . 20فح هاا ب وما اغتاظ اب  ز اد

أدرؾ ، 411ً   مػٌ  بػػ  عمػرك القضػاعي ا١تتػاَب ذػػو ًػػا عبػد الػرٛت  بػ كالػراكم أبػا عثمػاف الويفػدم 
 مػا قتػ  ف، ٍب ذػك  الكافػ  كلػاف عر ػش قامػي، كٓب   قػي ذػ مك  صػ ر ا ع  ػياٞتاً    كأذػ م ُب عيفػد الوػري 

كغػَتى مػ  التػابعُت كقػد أشػار اػدماف  كعوػي قتػادة، كركل اٟتد ث ع  لبار الححاب ، اٟتسُت ذك  البحرة
 .21أً  الكاف  كأمواا ع ر عبادتي ككمقاا ركا تي اٟتد ث  إٔب لاهي ألرب تابعي 
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أهي ٝتع أباى ٭تػٌدث اٝتاع ػ  بػ  ط حػ  بأهػي رأل   كل حقعب ركا   ع  عبد الرٛت  ب  شر   القاضي
ػػ  ع ػم بقػػدكميفم ، ًاهئػا ذػن وا كالػػدماء ع ػر ٟت تػػي  تسػاءؿ عػ  عكػػَتتي كأًػ  ب ػػدى كأًػ  د وػي ًٌ ف مػػا ٝتػع ر

فخرج الػراكم كمعػي أحػد الكػرط  ا١تالزمػُت البػ  ز ػاد ف ػم  سػتطع ، كلا لاهاا عكرة فق كأم  موي أف  وقذكى 
م لمػا ذلػر أمرى بػالتحقق  كفػ الكػائع  الػيت ب غػتيفمأهػي ع ػم بع ػم مكػاهتيفم ك  كإ٪تا ذلر ٢تم أف األمَت ، أف ٮترًب

بػػ  اٟتنػػاج أهػػي دخػػ  ع ػػر ًػػاها فط ػػب موػػي أف  ػػب غيفم أهػػي حػػي كأف الكػػائع  باط ػػ  فاهحػػرؼ عمػػرك ٢تػػم 
 .22بالقـا

لكػػػ  ، لػػػي ذلػػػرا ُب الػػػركاة ٓب أًػػػد، ًػػػا أحػػػد شػػػيفاد الع ػػػاف القاضػػػركالػػػراكم عبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  شػػػر   
لمػػا ،  كأهػػي لػاف مػػع مسػ م بػػ  عق ػ  بػػادئ األمػر، الطػربم أخػرب ُب تارٮتػػي أف ع  ػا بعثػػي لػَتد إحػػدل إمداداتػي

كعمػػ  بعػػد ذلػػد ، لػػذم ذًػػب إٔب ا١تد وػػ  ل تحقػػق مػػ  عالقػػ  ا١تختػػار بػػاب  اٟتوف ػػ أهػػي تػػرأس الافػػد الكػػاُب ا
 .23ل مختار ع ر ب   مالي كُب ً كي

الذم ذلر ف يفػا أهػي ١تػا عػاد بكػَت ، ٍب ٧تد ركا   أخرل ل حقعب لكوي  رك يفا ع  عاف ب  أىب ًح ف 
 كػػرٌب ك سػػتغفر كأهػػي عوػػد القتػػ   فأًػػاب بأهػػي لػػاف  بػػ  ٛتػػراف مػػ  قتػػ  مسػػ م ذػػألي ابػػ  ز ػػاد عمػػا لػػاف  قالػػي

فتعنػػب ابػػ  ز ػػاد مػػ  ، كأهػػي افتخػػر ع  ػػي بعػػد ضػػربتي األكٔب الػػيت ٓب تحػػب مقت ػػي، دعػػا ع ػػر مػػ  خذلػػي كقت ػػي
لػي كلَتضػي قامػي بعػد أف لػاف ًػا الػذم  كقاـ اب  األشعث  واشد اب  ز اد ُب ًػاها ل يفبػي، فخرى عود ا١تات

فوػػػادل ، ب ٟتػػػاؽ ًػػػاها بػػػي ُب السػػػاؽ فنػػػاءكا بػػػي مكتافػػػا كبعػػػد مقتػػػ  مسػػػ م أمػػػر، فاعػػػدى بػػػذلد، ًػػػاء بػػػي
موػي أف  ااع  شيء  دافع بي ع  هفسػي فأعػادكى ُب كماقػي كط بػ باحثا، اكؿ فد ق دى٭ت حاذر الرأسمذحنا 

ع ػر ا٠تػازر ًػذا األخػَت قتػ  ُب ماقعػ  ك  ،فقت ي مأب ترلي  دعر رشػ د، ٯتٌد عوقي فأىب أف  ع ويفم ع ر هفسي
ابػػ  ز ػػاد دعػػا بعبػػد األع ػػر الك ػػري الػػذم  لتعػػاد الركا ػػ  إٔب القػػاؿ بػػأف، اٟتحػػُت ا١تػػرادم  بػػعبػػد الػػرٛت    ػػد

فػػأمر ، ف مػػا ذػػألي أخػػربى أهػػي خػػرج مػػع الوػػاس  وظػػر ف مػػا اذػػتح في أىب  أخػػذى لثػػَت بػػ  شػػيفاب ُب بػػٍت فت ػػاف
ػػيء بعمػػارة بػ  صػػ خب األزدم كلػػاف أتػر مسػػ ما ل وحػػرى فقتػ ، بقت ػي فقتػػ  ُب ًباهػػ  السػب ع بػػُت قامػػي.  ًك

 .24كختم  الركا   بقح دة لعبد ا ب  ال بَت األذدم أك الفرزدؽ ُب ذلد
عػ  عػاف ابػ  أىب ًح فػ  أ ضػا أف مسػ ما مػار بالكافػ   ػـا الثالمػاء لثمػاف بعد ًذا  ذلر الحػقعب ك 

. أمػػا اٟتسػػُت فخػػرج مػػ  ا١تد وػػ   ػػـا 61مػػ  ذم اٟتنػػ  ذػػو    أك األربعػػاء بعػػد خػػركج اٟتسػػُت مػػ  مكػػ  ب ػػـا

                                                 
 .244  ص 1. اب  األمَت: الكام  ُب التار ه )ـ. س(، مج 406، ص1الطربم:تار ه)ـ. س(، مج - 22
 .162، 140، 406، 76، صالطربم: تار ه )ـ. س( - 23
 .241  ص1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ. س(: مج  .412-414، ص1مج)ـ. س(،  الطربم: تار ه - 24



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

411 

 

ػػب  كدخػػ  مكػػ  ل  ػػ  اٞتمعػػ  لػػثالث مػػ  شػػعباف كأقػػاـ ّٔػػا إٔب  ػػـا الثالمػػاء  61األحػػد ل   تػػُت بق تػػا مػػ  ًر
 .25كلاف  ـا الًتك  

ػب بػ  عبػد ا السػاائي الكػاُب ا١تتػاَب . 446ً ذػو  كراكم ا٠ترب   عػاف بػ  أىب ًح فػ  ًػا ابػ  ًك
ًػػػا مقػػػ  عوػػػد هقػػػاد إذ ، ركل لػػػي السػػػت حد ث عػػػ  أب ػػػي ك٥توػػػش بػػػ  ذػػػ  م كعوػػػي شػػػعب  كالثػػػارم كقػػػد ػركل الػػػ
 .26اٟتد ث

ك ػػركم الحػػقعب عػػ  عمػػر بػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  اٟتػػارث بػػ  ًكػػاـ ا١تخ كمػػي أهػػي دخػػ  ع ػػر اٟتسػػُت 
، فخطػػػب أمامػػػي كاذػػػتأذهي ُب أف  وحػػػحي فػػػأذف لػػػي ٟتسػػػ  رأ ػػػي، حػػػُت ًاءتػػػي الرذػػػائ  العراق ػػػ  كهت ٌػػػأ ل رح ػػػ 

ب ػػات أمػػاا٢تم كصػػاركا عب ػػدا ل ػػدراًم كلعػػٌ  الػػذ   كعػػدكى  لػػي اإلشػػفاؽ مػػ  أًػػ  العػػراؽ الػػذ   لثػػرت فػػأظيفر
فكػػكرى اٟتسػػُت. ٍب دخػػ  الػػراكم ع ػػر اٟتػػارث بػػ  خالػػد بػػ  ، بالوحػػرة ذػػ قات اهي ٖتػػ  ق ػػادة مػػ  ال ٭تباهػػي
، ف ما أخربى أقسم لػي بػأف مػا قالػي ل حسػُت ًػا الػرأم  كالوحػ ح ، العاص ب  ًكاـ فسألي عما ًرل ب ويفما

 .27ُب ذلد ٍب قاؿ ب تا شعر ا
الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ  أخ ػػي أىب  كالػػراكم عمػػر بػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  اٟتػػارث بػػ  ًكػػاـ ًػػا ا١تخ كمػػي

أشػػػار اػػػدماف إٔب تام قػػػي ك  ركل لػػػي الوسػػائي، الكػػػعريبعػػػض التػػابعُت لكعوػػػي ، بكػػر كعػػػ  متػػػأخرم الحػػحاب 
ف ابػ  الػ بَت اذػتعم ي ع ػر الكافػ  فخدعػي ا١تختػار أشػار ا١تؤرخػاف إٔب أ، يفم لسػائر إخاتػيكذلد ضم  تػام ق

 .28ات بالعراؽمٍب صار مع اٟتناج ك 
لآّالػػػػد ا٢تمػػػػداين    مػػػػالث ركا ػػػػات  كػػػػًتؾ ف يفػػػػا معػػػػي غػػػػَتى -خػػػػاؿ أيب ٥توػػػػش -كل حػػػػقعب ، ًػػػػذا

 كذ  ماف ب  أيب راشد األزدم.
ػػَت األزدم كغَت٫تػػا "كأمػػا مػػا  ففػي األكٔب قػػاؿ أبػػا ٥توػػش: حػػدموا بػػي آّالػػد بػػ  ذػػع د كالحػػقعب بػػ  ًز

كذلػػر ا٠تحػػاؿ الػػثالث الػػيت اقًتحيفػػا اٟتسػػُت ع ػػر …" مػػ  اػػدمُت فيفػػا مػػا ع  ػػي ٚتاعػػ  اػػدمُت قػػالاا أهػػي
 .29ذب  ي ا٤تاصر ي ل خ ا 
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كبعػث عمػر كُب الثاه    ركم آّالد كالحقعب أ ضا أف  عمر ب  ذعد التقر باٟتسُت مالما أك أربعػا  
كلػػػاد أف  قب يفػػػا لػػػاال أف هبيفػػي مشػػػر إٔب أف  بقػػػر قا ػػا ف  وػػػ ؿ اٟتسػػػُت ع ػػػر ، إٔب ابػػ  ز ػػػاد ٔتقًتحػػػات اٟتسػػُت

، إف شػػػػاء عاقبػػػػي كإف شػػػػاء عفػػػػا عوػػػػي كأهػػػػي قػػػػد ب غػػػػي أف حسػػػػ وا كعمػػػػر  تنالسػػػػاف بػػػػُت العسػػػػكر    حكمػػػػي
 .30فاذتحس  اب  ز اد رأ ي

ماف بػػ  أيب راشػد  كلال٫تػػا  ػركم عػػ  ٛت ػد بػػ  مسػػ م أف أمػا الركا ػػ  الثالثػ  فَتك يفػػا مػع الحػػقعب ذػ  
. كذػوأٌب ع ػر 31هادل صاحب را تي ل كيفدًم ع ر أهي أكؿ م  رمػاًم بالسػيفم -١تا زحش-عمر ب  ذعد 

 .ا(اعتمادا١تاال   )ا١تعتمدة كاألق  ا١تحادر ضم  ذلر آّالد كذ  ماف 
الػػذم ،  رك يفػػا عػػ  ٛت ػػد بػػ  مسػػ مكل حػػقعب ركا ػػ  تتضػػم  كصػػفا دق قػػا ل حظػػ  قتػػ  اٟتسػػُت   ًػػذا

ػػال أذػػخ  ، ذلػػر أهػػي رأل حسػػ وا ُب ًبػػ  خػػ  معٌتمػػا ٥تضػػابا  قاتػػ  راًػػال  وػػاد يفم أنػػم لػػ   قت ػػاا بعػػدى ًر
كمكػث طػا ال ال ، لػي كأنػم بعػد قت ػي ذػ قتت اف ك عػذباف ع  يفم لقت ي موي كدعا ع  يفم بػا٢تااف كأف  وػتقم ا

ػػا لتتػػأب ذلػػدكلػػ  فئػػ،  ر ػػد مقػػات اى اإلذػػراع بقت ػػي   حػػىت صػػاح ّٔػػم مشػػر فحم ػػاا ع  ػػي ٚت عػػا،   توتظػػر غًَت
ػا  كبػػا، فقطػع زرعػػ  بػ  شػػر د التم مػػي لٌفػي فحمػػ  ع  ػي ذػػواف بػػ  ، ك١تػػا أصػػ ب ُب عاتقػي اهحػػرفاا عوػػي ًك
كأمػػر خػػإب بػػ     ػػد األصػػبحي أف  قطػػع رأذػػي فكػػاد أف  فعػػ  لػػاال ، أهػػس بػػ  عمػػرك الوخعػػي بر٤تػػي فطعوػػي

   .32ع  ي ٍب أعاهي ع ر قطعي كذٌ مي ليفدعا ، ارتعادى
فقاؿ ب تػا شػعر ا كأقسػم لػرأس   أف الرؤكس كضع  أماـ    د ٍب  ركم الحقعب ع  القاذم مأب    د

 .33" لا أها صاحبد ما قت تد"  قائال :  اٟتسُت
د الػرٛت  الدمكػقي ا١تتػاَب ذػو  كالراكم مأب ا٠ت  فػ     ػد ًػا القاذػم بػ  عبػد الػرٛت  الكػامي أبػا عبػ

ركل ، لػػػاف مػػػأب ألـ حب بػػػ  بوػػػ  أيب ذػػػف اف رضػػػي ا عويفػػػا ٍب كرث كالءى بوػػػا    ػػػد بػػػ  معاك ػػػ ً 442
بعػػض التػػابعُت كقػػد  كركل عوػػي، اٟتػػد ث عػػ  بعػػض الحػػحاب  كق ػػ  أهػػي ٓب  سػػمع اٟتػػد ث إال مػػ  أيب أمامػػ 

 .34أمرى كمتحف  موي كمستوكر ١ترك اتي اخت ف  أقااؿ ادمُت ف ي بُت مامق لي كمًتدد ُب 
أهػػػي لػػػاف ُب طر ػػػق عادتػػػي مػػػ   (ابػػػ  العػػػرؽ)ك ػػػركم الحػػػقعب عػػػ  راك آخػػػر مػػػ  مػػػاإب مق ػػػش  ػػػدعر 

ف ابػػ  أفأًابػػي بػػ، فرٌحػػب بػػي كالحػػ  شػػًت ع وػػي فسػػألي، اٟتنػػاز ف قػػي ا١تختػػار بعػػد أف أط ػػق ابػػ  ز ػػاد ذػػراحي
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ذػألي عػ  ابػ  الػ بَت فػأخربى بأهػي عائػذ بالب ػ  كأف ك   قطعيذػ ٍب أٌلد ا١تختار أهػي، ز اد ضربي ع  يفا بالقض ب
فأٌلػد ا١تختػار أف ابػ  الػ بَت فاعػ  ذلػد ال ٤تالػ  ، الواس  با عاهي ع ػر ذلػد ذػرٌا كأهػي ذػ ظيفر ا٠تػالؼ حتمػا

كط ػب ، كإف ٓب  فعػ  فا١تختػار لػ س دكهػي ألف الفتوػ  قػد اهط قػ ، ي الواس كأهي إف قٌرب إل ي ا١تختار فس كف
ف  قػػ  بأهػػي ذػػ وتقم ل حسػػُت بعػػدد القت ػػر الػػذ   قت ػػاا ع ػػر دـ ذػػ دها ٭تػػي  ىا١تختػػار موػػي إذا ع ػػم بظيفػػار أمػػر 

 كاهحػػػرؼ رغػػػم ٤تاكلػػػ  ، لػػػي ٍب مضػػػر كالػػػراكم  ػػػدعا، كزاد ا١تختػػػار مػػػ  تأل ػػػدى، فػػػازداد الػػػراكم تعٌنبػػػا
ٍب ذلػر الػراكم أف  ؟أمػاين ٘تٌواًػاكاحتار الراكم ً  تأل دات ا١تختػار ع ػم بالغ ػب أـ ًػي ، ا١تختار الذتبقائي

كإف  ، فػ ف لاهػ  اطالعػا ع ػر الغ ػب فمػا ٖتقػق  ثبػ  ذلػد  طػاؿ بػي لػَتل ٖتقػق ت ػد التأل ػداتقد العمر 
 .35لاه  أمو ات فق  ف نا ٖتقق  لي

كزادى  (ابػػ  العػػرؽ)كُب ركا ػػ  قحػػَتة البػػ  العػػرؽ أ ضػػا أف اٟتنػػاج ضػػحد مػػ  ًػػذا ا٠تػػرب الػػذم ركاى 
ٍب ١تا ذألي الػراكم عػ  تأل ػدات ا١تختػار ًػ  ًػي غ ػب أـ أمو ػات ٓب ٬تبػي اٟتنػاج ، ى ا١تختارًر ا لاف  رٌدد

 .36إاٌل باالعًتاؼ بكناع  ا١تختار
ال ححػػري أبػػا الال ػػد الكػػامي اٟتمحػػي ركل  كالػػراكم ابػػ  العػػرؽ ًػػا ٤تمػػد بػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  عػػرؽ

أشػػار اػػدماف عمامػػا إٔب ك  بعػػض التػػابعُت كعوػػي، عبػػد ا بػػ  بسػػر ا١تػػازينعػػ  الحػػحايب اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي ك 
ػا شػاًد ع ػاف  اٝتػي عبػد الػرٛت  37تام قي . كٕتدر اإلشارة إٔب أف كالد ًذا الراكم  دعر اب  العػرؽ أ ضػا ًك

 الوعمػاف بػ  بكػَت كإب ٛتػص ُب العيفػد األمػام اٟتمحي كقد ركل اٟتد ث ع  الحػحايب ب  عرؽ ال ححري
كال أدرم أ يفمػػػا شػػػ ه  .38لػػػي ابػػػ  ماًػػػي كذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف ُب الثقػػػات كركل، كركل عوػػػي ابوػػػي ٤تمػػػد، األكؿ

 الحقعب؟ كإف لو  أًر  أهي الثاين مويفما لكدة قربي م  األحداث.
ح ػث ذلػر أف ، ارث ب  ًكػاـك عاد الحقعب ُب آخر ركا اتي إٔب الراكم عمر ب  عبد الرٛت  ب  اٟت

ابػػ  الػػ بَت دعػػا عبػػد ا بػػ  مط ػػع العػػدكم كاٟتػػارث بػػ  عبػػد ا بػػ  أيب رب عػػ  ا١تخ كمػػي ل نعػػ  األكؿ ع ػػر 
ػ  ف ق يفمػا   الكاف  كالثاين ع ر البحػرة ٛتػَتم كهحػحيفما بػأف  ًت ثػا ق ػ ال ألف القمػر ُب الوػاط   فأطاعػي ًر
ك قػػاؿ ، ابػػ  مط ػػع بأهػػي إ٪تػػا  ر ػػد الػػوط  ف قػػي فعػػال هطحػػا كبطحػػاكع ٌػػق ، لػػي كال تػػي ابػػ  أيب رب عػػ  فسػػ م 
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عمػػػر: "الػػػبالء مالػػػ  بػػػالقاؿ" ٍب ذلػػػر الػػػراكم أف عبػػػد ا١ت ػػػد ذػػػأؿ عػػػ  أٝتػػػاء كالة ابػػػ  الػػػ بَت كأمػػػٌت الػػػراكم 
  .39كخاص  محعب الذم تأب ا١تد و ، ع  يفم

كػػذا توتيفػػي الركا ػػات العكػػركف الػػيت ركاًػػا أليب ٥توػػش كالػػدى كخالػػي حػػاؿ  ات الػػيت ٖتمػػ  ضػػطراباالًك
ػي مقبالػ  عمامػا  ، كالػيت  كػاد اف  تخحػص ف يفػا ًػذا ا١تػؤرخ العراقػي الكػيفَت، الطابع الك عي باذػتثواء  -ًك

 ٍب  كفي أنا تستود ُب الغالب أب شيفاد ع اف. -بعض التوبؤات ٓتركج ا١تختار
 

 . عثذ اٌٍّه تٓ ٔٛفً تٓ ِسازك:1.2.1
أكرد الطػػػربم أليب ٥توػػػش مالمػػػ  عكػػػرة ركا ػػػ  ُب تفاصػػػ   كقعػػػيت راًػػػ  بدمكػػػق كاٟتػػػرة با١تد وػػػ  كبعػػػض 

لػػي عػػ  شػػيفاد  أحػػد شػػ اخي القرشػػ ُت مػػ  أًػػ  ا١تد وػػ   حػػفيفاإٔب مسػػتودا ف يفػػا   تفاصػػ   مكػػ  ُب عيفػػد    ػػد
ػػذا الػػراكم ًػػا عبػػد ا١ت ػػد بػػ  هافػػ  بػػ  م، ع ػػاف بػػ  عبػػد ا بػػ  ٥ترمػػ  العػػامرم القرشػػي أبػػا هافػػ   سػػاحقًك
ركل لػػػي اٟتػػد ث بعػػػض أصػػػحاب السػػو  عػػػ  أب ػػػي كركل عوػػي أبػػػا ٥توػػػش كلػػذا أبػػػا إٝتاع ػػػ  األزدم ، ا١تػػدين

م اب  حباف ُب الثقات… كادث اب  ع  و  (فتاح الكاـ)صاحب  ذا الراكم ٦ت  ذلًر  .40ًك
ػػا  ػػدخ  مسػػند ، كركا تػػي األكٔب  رك يفػػا عػػ  أيب ذػػع د ا١تقػػربم الػػذم صػػرٌح أهػػي هظػػر إٔب اٟتسػػُت ًك

كفعػال ع ػم ٔتسػَتى إٔب مكػ  بعػد ، فاذتوتج أهي قػد قػرر أمػرا م  الكعرا١تد و  متكئا ع ر ًر ُت متمثال بب تُت 
ػال اهتمػي ،   بػا ع الوػاسم  اب  عمر أف  بػا ع ل   ػد فاذػتميف ي حػىت كإب ا١تد و  كط ب الال د،  امُت لكػ  ًر

فػرفض ًػذا التفسػَت كأٌلػد ع ػر ماقفػي ، بأهػي  تميفػ  حػىت  تقاتػ  الوػاس ك يف كػاا ٍب ال ٬تػدكف إال مبا عتػي ًػا
أما اب  ال بَت فناء مك  كأٌلد لاال يفػا أهػي عائػذ بالب ػ  فنعػ  ال  حػٌ ي معيفػم كال  فػ ض ب فاضػتيفم ، فًتلاى

  ت ػػػػػػػػا كدخ يفػػػػػػػػا *رب ٧تػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػ  القػػػػػػػػـا الظػػػػػػػػا١تُتكػػػػػػػػ   ت ػػػػػػػػا كذػػػػػػػػار اٟتسػػػػػػػػُت إٔب م، كمعػػػػػػػػي أصػػػػػػػػحابي
  عسر ريب أف  يفد ٍت ذااء السب**41. 

مػأب أـ شػر د  كشاًد الع اف الذم أكرد لوا ًذا ا٠ترب ًا أبا ذع د ل سػاف بػ  ذػع د ا١تػدين ا١تقػربم
ركل اٟتد ث ع  عمر كع ي كمتػأخرم الحػحاب  كعوػي ابوػي ذػع د كحف ػدى عبػد ا كعبػد ً 411تاُب ذو  

كقػاؿ ، كقػد ركل لػي السػت  كذلػرى ابػ  ذػعد ُب الطبقػ  األكٔب مػ  أًػ  ا١تد وػ ... ا١ت د ب  هاف  بػ  مسػاحق
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ػػي –ً 427م الطحػػاكم أهػػي تػػاُب ذػػو  الااقػػدم مقػػ  لثػػَت اٟتػػد ث. كقػػاؿ الوسػػائي: ال بػػأس بػػي. ك١تػػا تػػاًٌ  ًك
إذ فػػٌرؽ ب وػػي كبػػُت أيب   أهكػػر بػػذلد أف  كػػاف لقػػي عمػػر ب ومػػا اعتػػربى ابػػ  حبػػاف شخحػػُت -ذػػو  كفػػاة ابوػػي

 .42ذع د صاحب العباء الذم ركل ع  عمر
ػاء ف يفػا أهػي ١تػا قتػ  اٟتسػُت خطػب ابػ  الػ بَت ُب ، كلكوػي أذػودًا إٔب أب ػي، كلعبد ا١ت د ركا   ماه ػ  ًك

معٌرضػا بالحػفات الذم مػ  الػيت ُب ، مك   عٌظم ذلد ك ع ب ع ػر العػراق ُت كأًػ  الكافػ  ك ثػٍت ع ػر اٟتسػُت
 )األشػػدؽ( كلػػاف كإب مكػ  عمػػرك بػ  ذػع د بػػ  العػاص، فحػاح الوػػاس  سػتعن اهي إعػػالف الب عػ  ًيفػرا،    ػد

حابي التميٌفػ  ب ومػا أقسػم    ػد كط ب اب  ال بَت م  أصػ، ميفماما ٔتا  فع  اب  ال بَت كأصحابي كظ   رفق ّٔم
فمٌر الرب د ع ر مركاف با١تد و  فعٌ ق ع  يفا ًذا األخَت شعرا أب غػي الرب ػد ، فض   كبعث ّٔا ذالذ ل امقٌوي ُب 

 .43ب وما لاتبي أً  ا١تد و  إلعالف الب ع  بعد إذ قت  اٟتسُت، فغضب كرٌد الرب د برفق، الب  ال بَت ٔتك 
بػػ  عبػػد ا األلػػرب بػػ  ٥ترمػػ  العػػامرم القرشػػي أبػػا  ًػػا هافػػ  بػػ  مسػػاحقككالػػد عبػػد ا١ت ػػد الػػراكم 
ركل اٟتػػد ث عػ  أب ػػي كعمػر كذػػع د بػػ  ، كلػاف مػػ  أشػراؼ قػػر ًّ 41مسػاحق ا١تػػدين القاضػي تػػاُب ذػػو  
كقػد ، ابعُتغَت٫تػا مػ  التػكعوي ابوػي كعمػر بػ  عبػد الع  ػ  ك ، كل يفم صحاب  ز د كعثماف ب  حو ش كأـ ذ م 

كلػػئ  كمقػػي الوسػػائي كابػػ  حبػػاف إال أف ، ذلػػرى ابػػ  ذػػعد ُب الطبقػػ  الثاه ػػ  مػػ  تػػابعي ا١تد وػػ  كلػػاف قاضػػ ا ّٔػػا
أهي لاف ع ر شرط  مس م ب  عقب  ا١تٌرم  ـا اٟترة كأهي ًا الذم تأب قتػ  معقػ  بػ  الااقدم ا١تؤرخ قد ذلر 

 .44ذواف
ذلػػر ف يفػػا أف    ػػدا عػػ ؿ عمػػرك بػػ    شػػ خي عبػػد ا بػػ  عػػركةكُب ركا ػػ  مالثػػ  لعبػػد ا١ت ػػد أذػػودًا إٔب 

الذم ما إف كص  ا١تد و  حىت ذن  مالٙتائ  مػ  غ مػاف   ب  عتب ا الال د ع  اٟتناز ل ال يفا األشدؽ ذع د
فوفػػر أبػاف بػػ  ذػع د ًػػذا الاصػػش ، كأراد ًػػذا األخػَت أف  كٌ مػػي فػػ يفم فط ػب موػػي الال ػد أال ٬تػػ ع، األشػدؽ

مػا إف خػرج مػػ  ا١تد وػ  حػػىت أمػر بكػراء إبػػ  كأدكات تاضػع ُب السػاؽ كأخػػرب غ ماهػي بػػذلد عػ  أخ ػي الػػذم 
ػػا داخػػ  إٔب دمكػػق ح ػػث ، ل كسػػركا بػػاب السػػن  ك سػػتعم اا مػػا أعػػٌدى ٢تػػم ل حػػاؽ بػػي كفعػػال ٟتقػػاا بػػي ًك

 ػرل  لػي ذلػد بػأف الكػاًد  ػرل مػا ال فػربٌر، رٌحب بػي    ػد كعاتبػي ع ػر عػدـ توف ػذ بعػض أكامػرى ُب معارضػ ي
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كأف ، كمػع ذلػد فقػد موعػي مػ  أمػار لثػَتة، كأف الوػاس لػاهاا  بػا عاف ابػ  الػ بَت، اً كػأهي ال ٯت د ك ، الغائب
م ، كأف ا٠ت  فػ  ذػَتل مػا الػذم ذػ حدث بعػد ع لػي إ ٌػاى، شرطتي ضٌ قاا ع ر الداخ ُت إٔب مكػ  ل عرفػاا خػرًب

الػاإب اٞتد ػد بأهػي  ػٌدخرى ١تػا ًػا أًػم. أمػا  فراح    د  ثٍت ع ر صػدقي ك وػدـ ع ػر تحػد ق الاشػاة ف ػي ك عػدى
كبعػػد مقتػ  اٟتسػػُت مػار ٧تػػدة بال مامػ  كأع ػػ  ابػ  الػػ بَت ، فػراح  ط ػػب ابػ  الػػ بَت فػال ٬تػػدى إال ٦تتوعػا)الال ػد( 

 .45الذم ًب ع لي كتال   عثماف ب  ٤تمد ب  أيب ذف اف مكاهي، مارتي كبدأ    د  كتكي م  الال د
ٌدتػي ً(  426-11) عركة ب  ال بَت كالراكم ًا عبد ا ب  ركل اٟتد ث ع  أب ي كعٌمي عبػد ا ًك

رم كابػػ  أئمػػ  التػػابعُت لػػكعوػػي ابوػػي عمػػر كأخػػااى كابػػ  أخ ػػي ك ، أٝتػػاء كمتػػأخرم الحػػحاب  كالوابغػػ  اٞتعػػدم الً 
اػدماف كأموػاا  ركل لي أصحاب الحح حُت كبعض السو  ككمقػي ...ًر ج كححُت ب  عبد الرٛت  الس مي

 .46ع  ي
أف الػػاإب اٞتد ػػد ل مد وػػ   -مػػأب بػػٍت أم ػػ –ٍب ذلػػر عبػػد ا١ت ػػد ُب ركا تػػي الرابعػػ  عػػ  ٛت ػػد بػػ  ٛتػػ ة 

مػػ  أشػػراؼ ا١تد وػػ  مػػويفم ابػػ  لػػاف فػػىت غػػرٌا ال  وظػػر ُب شػػيء مػػ  ذػػ طاهي كبعػػث إٔب دمكػػق كفػػدا   (عثمػػاف)
فأحسػػ  إلػػ يفم  ...حوظ ػػ  الغسػػ   كا١توػػذر بػػ  الػػ بَت كعبػػد ا بػػ  أيب عمػػرك بػػ  حفػػص بػػ  ا١تغػػَتة ا١تخ كمػػي

م م     ػد كذًػب إٔب ابػ  ز ػاد بالبحػرة، ا٠ت  ف  كعادكا إٔب ا١تد و  كلكػ  ، إال ا١توذر ف هي أخذ مائ  ألش دًر
 .47ساؽ كالٌ يفا ٍب أع واا خ عي كتابعيفم الواسراح  حش ا٠ت  ف  بالفالعائد الافد 

 كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب باعتبارى مأب لبٍت أم  .، كالراكم ٛت د ب  ٛت ة ٓب أًدى
 الواس أتاا عبد ا ب  حوظ   الغس   فبا عاى ككلاى ع  يفم".كُب ركا   ماال   ذلر عبد ا١ت د أٌف "

ركا ات أخرل بعضيفا بغَت ذود كبعضيفا ع  ش ه لػي  ػدعر حب ػب بػ   ٍب أكرد أبا ٥توش لعبد ا١ت د 
ذا الراكم ، لرٌة لي ركا ػات ق   ػ  تػدؿ ع ػر أهػي لػاف مبعػاث األمػا ُت  إال أف الطربم أكرد -كإف ٓب أًدى-ًك
  أخػػرل أهػػي لػػاف كُب ركا ػػ، إٔب ا٠ت  فػػ     ػػد  سػػتوندكهي مػػ  ححػػار أً يفػػا ٢تػػم -الػػذ   حاصػػركا ُب ا١تد وػػ -

ًػػاء ف يفػػا أف أًػػ  ا١تد وػػ   ١تػػا   كأكٔب ًػػذى الركا ػػات عػػ  حب ػػب ًػػذا .48(مػػرج راًػػ )حامػػ  را ػػ  مػػركاف ُب 
با عاا اب  حوظ   كخ عاا    دا كمباا ع ر الاإب عثماف كحاصػركا بػٍت أم ػ  كمػاال يفم كمػ  اهضػم إلػ يفم ُب دار 

                                                 
اب  أيب ش ب  114-116  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ. س(، مج  .212، ص1 مج، )ـ. س(الطربم: تار ه - 45

 .101-100ص 41( 4)ط 4101ا٢تود  –: ا١تحوش ...مطباعات الدار الس ف   بامبام 
ص 4اب  حباف :الثقات 276كتقر ب التيفذ ب)ـ. س(، ص.201-241ص 7)ـ. س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 46

2. 
 .114  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ. س(، مج  .212، ص1الطربم:تار ه)ـ. س(، مج - 47
 .242، 211، صالطربم:تار ه)ـ. س( - 48



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

416 

 

كٓب  وظػرا إٔب الػاإب إذ ٓب  كػ    عفػاف الػراكم حب بػا فدعا مركاف كعمرك ب  عثمػاف بػ ، مركاف ححارا ضع فا
 .49لي رأم
ًاء ف يفا أف ًػذا الػراكم لػاف مػع مػركاف ح ومػا بعػث لتابػا معػي ، كُب ركا   ماال   ع  حب ب ب  لرة 
، كذار ابوي عبد ا١ت ػد معػي إٔب مو ػ  الػاداع كأخػربى أهػي ذػ وتظرى ّٔػذا ا١تكػاف بعػد أربػع كعكػر   ل  ػ ، إٔب    د
ػػدى كاضػػعا ، تم  الكتػػاب باختحػػار ع ػػر كصػػش ل ححػػار كاذػػتغام  با٠ت  فػػ كاشػػ فنػػاء الػػراكم إٔب    ػػد فًا

ع ّٔما  ، ك١تػا قػرأ الكتػاب ع ٌػق ع ػر تبػٌدؿ ح مػي بب ػ  شػعرم - قاؿ أهػي الوقػرس-قدم ي ُب طس  ا١تاء لًا
فػػػا ٍب ال  قػػػات اف عػػػ  ل ػػػش أف بػػػٍت أم ػػػ  كمػػػاال يفم قػػػد صػػػاركا با١تد وػػػ  أل-مسػػػتغربا- ٍب ذػػػأؿ ا٠ت  فػػػ  الػػػراكم

كأخػربى لػي   حػش األشػدؽ فأرذ     د إٔب عمرك ب  ذع د ، أهفسيفم  فأخربى أهي ال طاق  ٢تم ب ٚتاع الواس
كأحالػػي ع ػػر مػػ   كػػاف ، بػػاٞت ّ ٨تػػا ا١تد وػػ  فػػرفض إذ لػػاف كال ػػا ع  يفػػا كال  ر ػػد أف  ػػدخ  ُب دمػػاء قػػر ّ

فاذػتغرب ًػذا األخػَت  -كلػاف شػ خا مر ضػا-عقبػ  ا١تػٌرم فبعث ا٠ت  ف  الراكم إٔب مسػ م بػ  ، أبعد رٛتا موي
م حػػىت ٬تيفػػدكا أهفسػػيفم ُب ا١تقات ػػ  ػػاء إٔب ا٠ت  فػػ   وحػػحي بػػأالٌ  وحػػًر ، عػػدـ مقات ػػ  بػػٍت أم ػػ  ألًػػ  ا١تد وػػ  ًك

فاهتػدب لػي ، ٍب هػادل بأخػذ األعط ػات كاذػتالـ معاهػ  مائػ  د وػار، فويفرى    ػد كأمػرى بالتعبئػ  العامػ  ُب الوػاس
 كر ألفا.اموا ع

ػػد عبػػد ، بق  ػػ  كُب الركا ػػ  األخػػرل ٟتب ػػب بػػ  لػػرة أهػػي عػػاد إٔب ا١تد وػػ  ُب هفػػس ا١تاعػػد أك بعػػدى فًا
 .دار مركاف كبٌكرا القـا فحمدكا ا ل دخال معا، فسٌر با٠ترب، ا١ت د متقٌوعا ٖت  شنرة

بعػػد أف رآى متق ٌػػدا ذػػ في "حػػدمٍت حب ػب" أهػػي ٓب  ػػًتؾ ا٠ت  فػػ  إال  كُب الركا ػ  ا١تاال ػػ  قػػاؿ عبػػد ا١ت ػػد:
 كقاذي متحٌفحا خ  ي مرٕت ا بأب ات تتاٌعد األعداء.

اء ُب الركا   ا١تاال   ي بغَت ذود-ًك أف مس ما اهط ق ّت كي بعد أف أكصػاى    ػد بػأف  سػتخ ش   -ًك
 ػي بػ  كأكصػاى بع ححُت ب  ٪تػَت السػكاين كأف  ػدعا القػـا مالمػا كإال قػات يفم فػ ف اهتحػر أبػاح ا١تد وػ  مالمػا 

 .50اٟتسُت خَتا ألهي لتب إل ي كلاف ع ي ز   العابد   قد آكل إل ي أً  مركاف
ًػػػاء ف يفػػػا أف أًػػػ  ا١تد وػػػ  ١تػػػا ب غيفػػػم إقبػػػاؿ مسػػػ م  -بغػػػَت ذػػػود أ ضػػػا- كُب ركا ػػػ  أخػػػرل لعبػػػد ا١ت ػػػد

م م بػأالٌ ٮتاهػًا م بالقتػ  إف ٓب  عاًػدًك ػٌددًك م ٝتحػ، حاصركا بٍت أم ػ  ُب دار مػركاف ًك اا ٢تػم ف مػا عاًػدًك
ػػػ  مػػػركاف عائكػػػ  بوػػػ  عثمػػػاف بػػػ  عفػػػاف فمػػػٌرت بع ػػػي بػػػ  ، بػػػا٠تركج فػػػالتقاا ٔتسػػػ م ُب كادم القػػػرل أمػػػا زًك

كأكؿ ، لػػي معتػػ ال أمػػار ا١تد وػػ  فط ػػب مويفػػا أف ٖتمػػ  ابوػػي عبػػد ا معيفػػا إٔب الطػػائش فحم تػػي اٟتسػُت ُب مػػاؿ
عػػ  أًػػ  ا١تد وػػ  الت امػػا بعيفػػدى أمػػام اذػػتقب ي مسػػ م ًػػا عمػػرك بػػ  عثمػػاف بػػ  عفػػاف الػػذم رفػػض أف ٮتػػربى 
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كٗتػٌاؼ مػركاف فقػٌدـ ابوػي عبػد ا١ت ػد ، فويفرى مس م بكدة كأقسم أف ًػذى آخػر عثػرة  قب يفػا مػ  قرشػي، معيفم
كفعػػال اذػتمع مسػ م مػ  عبػد ا١ت ػد إذ هحػػحي بػأف  ااصػ  ذػَتى حػىت  حػػ  ، إٔب مسػ م لع ٌػي  كتفػي بػي عوػي

كمػػع الحػػب   ػػًتؾ ا١تد وػػ   سػػارا ، عسػػكرى ع ػػر اٟتراذػػ  لػػ الك تعاقػػب ، أدىن ٩تػػ  با١تد وػػ  ف سػػًت   ُب ظ يفػػا
ػي عػدكى، ل أت يفا م  اٟترٌة فأعنػب بػي مسػ م كصػرٌح بػذلد ألب ػي ، ح ث تكرؽ الكمس خ ش ظيفػرى كُب ًك

ًٌ يفػم  -أم  مس م-كأهي ، كأع   ألً  ا١تد و  أف    دا معٌظم ٢تم، مركاف كهٌفذ ل  ماقالي  كرى قتػا٢تم ف ػذا أ
وػا أشػار الطػربم إٔب أف الركا ػ  ذلػرت تػػأر ه  - ابػ  الػ بَتٍتعػ -بعػدًا إٔب مػ  أٟتػد ُب مكػ  مالمػا ل سػَت  )ًك

ألف اٟترٌة كقع  ل   تُت بق تا م  ذم اٟتن  مػ  عػاـ ، كإٔب أف ًذا خطأ 61الااقع  ُب ذم اٟتن  م  عاـ 
ػا خطػأ كقد عرٌب الطربم ع  ذلد ا٠تطأ بقالي:ً  61 دتي ُب لتػايب ًك تتااصػ  الركا ػ  بأهػي ك  ...""ًكذا ًك
اٟتػػػرب فأٌلػػػد ٢تػػػم أهػػػي  فٌضػػػ   اعػػػ  ًػػػاأّم فأًػػػاباى بأنػػػأًػػػ  ا١تد وػػػ  ( كبعػػػد مالمػػػ  أ ػػػاـ ذػػػأؿ مسػػػ م ...

، اإلهحراؼ عويفم إٔب الفٌسػاؽ الػذ   اهضػماا إٔب ابػ  الػ بَت فرفضػاا أف  ع وػاى ع ػر ال حػش ٨تػا الب ػ  اٟتػراـ
ػَت كاٗتذ أً  ا١تد و  خودقا ُب ًاهب مويفا كم  قا ا عبد الرٛت  بػ  ًز دهتم اب  أخ عبد الرٛت  ب  عاؼ ًك

م اب  الغس    .51كلذا معق  ب  ذواف كاب  مط ع ك قاد ألثًر
أف مسػػ ما ضػػرب فسػػطاطي بػػاٟترٌة ُب طر ػػق  -شػػ ه أيب ٥توػػش- كبػػدكف ذػػود أ ضػػا ذلػػر عبػػد ا١ت ػػد 
يفا خ  ي ٨تا اب  الغس   الذم ٘تٌك  م  اخًتاقيفا ، الكاف  إٔب أف اقػًتب مػع أصػحابي مػ  كصمد ّت كي مًا

كاشػتد الفضػ  بػ  عبػاس بػ  رب عػ  بػ  اٟتػارث بػ  عبػد ا١تط ػب ، مس م الذم تقٌدـ با١تكاة حىت صرفيفم عوي
فػػػػأمر ابػػػػ  الضػػػػحاؾ ، ُب القتػػػػاؿ كط ػػػػب مػػػػ  ابػػػػ  الغسػػػػ   أف  ع وػػػػي بفرذػػػػاهي حػػػػىت  حػػػػ  إٔب مسػػػػ م ف قت ػػػػي

٭تػػثيفم ع ػػر الحػػرب حػػىت كصػػ اا إٔب مسػػ م ُب فحم ػػاا عػػدة مػػرات كالفضػػ  ، االشػػيف ي أف ٬تمػػع لػػي الفرذػػاف
حػػىت أصػاب رأذػػي  خاذتػيفضػرب الفضػػ  صػاحب را ػػتيفم ع ػر ، رمػاحع ػػر الرلػب مكػػٌرعي ال ًثػ ٜتسػمائ  

  كصاح مس م شا٘تا الفض  كميفػٌددا الكػام ُت الػذ  (ركمي)ب وما ًا غالـ اٝتي ، كصاح  ظوي مس ما، فقت ي
كذا حىت قت  الفض  مع أحد كلد اب  عػاؼ كآخػر   ،  فتيفممعي حامٌا إ اًم ع ر الدفاع ع  د ويفم كخ  ًك

 .52مس م ذال عكرة أذرعفسطاط كل س ب وي كبُت 
ػػاء ُب ركا ػػ  أخػػرل لعبػػد ا١ت ػػد   - أف مػػركاف ١تػػا ًػػيء لػػي بعػػد اٟتػػرٌة بػػ    العابػػد   - بغػػَت ذػػود –ًك

تػػي أـ أبػػاف بوػػ  عثمػػاف الػػذم لػػاف قػػد ٛتػػر فػػأمر لػػي بكػػراب ، األمػػافلػػي عوػػد مسػػ م ل عط ػػي  ذػػعر – لػػي زًك
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كأع مػػي مسػػ م أف ، ك١تػػا تواكلػػي ز ػػ  العابػػد   ٗتػػاؼ ع ػػر هفسػػي ف ػػم  كػػرب موػػي كٓب  ضػػعي، شػػرب موػػي مػػركاف
 .53لي مس م بالكرب كقرٌبي موي كٝت ، إ٪تا ألف    دا أكصاى بيك  لي ال بسبب مركاف األماف ذ عطر

كأف مػػاين ا٠تػػرب    كػػتم  ، خػػرب   لعااهػػ ك وبغػػي أف هالحػػ  ًوػػا أف ًػػذى الركا ػػ  أكردًػػا الطػػربم بػػُت 
قػاؿ عااهػ   "قػاؿ ًكػاـ: ع ر ا١تضماف هفسي  كالغر ب أهوا ٧تد ركا   عبػد ا١ت ػد تبػدأ ب ذػواد الطػربم التػإب:

ًٌ  أٌف ًذا التداخ  ُب ش اخ ًكاـ إ٪تا ًا خطأ مطبعي .  ع  أيب ٥توش قاؿ: قاؿ عبد ا١ت د  " كأر
ػػي بعػػد  -بغػػَت ذػػود-ا آخػػر لعبػػد ا١ت ػػد كأكرد الطػػربم بعػػد ذلػػد بق  ػػ  خػػرب  ًٌ  ػػذلر ف ػػي أف مسػػ ما تا

 .54كخٌ ش ع ر ا١تد و  ركح ب  زهباع، اٟترٌة إٔب اب  ال بَت
 قسػم ف يفػا ًػذا األخػَت أف را ػ  مػركاف   كلعبد ا١ت د ب  هافػ  ركا ػ  أخػرل عػ  شػ خي حب ػب بػ  لػرة

عدد ًوادى ذػت  آالؼ كع ػر خ  ػي ابػ  ز ػاد كأف ، كأف مركاف لاف ٭تثٌي ع ر اإلقداـ، لاه  معي  (راً )ُب 
كع ر ا١تكاة مالد ب  ًبَتة.

ػاء ف ػي أف بكػر ...كبعد ًذى الركا   مباشػرة أكرد عبػد ا١ت ػد خػربا آخػر صػٌدرى بقالػي: "كذلػركا أف " ًك
ػػال مػػ  ، كأف عبػػد الع  ػػ  بػػ  مػػركاف أصػػ ب، را ػػ  مرٕتػػ االب(راًػػ )ُب بػػ  مػػركاف قاتػػ   ب ومػػا حػػٌث مػػركاف ًر

 بػػذلدفأًابػػي أف ا١تالئكػػ  الػػذ   معػػي ألثػػر مػػ  ً كػػي  فسػػٌر ، ُب هفػػر  سػػَت أف  وضػػٌم إٔب الحػػفاؼ ٤تػػارب
ففػػٌر اٟتمحػػ اف إٔب بالدًػػم كٖتػػٌَت الوعمػػاف بػػ  بكػػَت فخػػرج لػػ ال مػػع أً ػػي ، كانػػـ  أصػػحاب الضػػحاؾ، مػػركاف

ػػػ  اٟتنػػػاجفط بػػػي عمػػػرك بػػػ  ا٠ت ٌػػػي الكالعػػػي حػػػىت قت ػػػي كأقبػػػ  برأذػػػي كأً ػػػي إٔب أـ أبػػػاف بوػػػ   ، الوعمػػػاف زًك
ػا تي هائ   بو  عمارة الك ب   برأذػي فػألقاى ُب حنًر كفػٌر . كضػٌميفا اٟتمحػ اف مػ  ل ػب إلػ يفم، فطالبتيفا زًك

فأقسػػم لػػي زفػػر بػػأغ   األٯتػػاف أهػػي  -كالٌى    ػػد ع  يفػػا–زفػػر مػػ  قوسػػر   إٔب قرق سػػ ا كع  يفػػا ع ػػاض اٞترشػػي 
،   سػػػتحٌم ّٔػػا  فخػػرج ع ػػاض كٖتٌحػػػو  قػػ س مػػع زفػػػرف مػػا دخ يفػػا ٓب، ذػػ خرج مويفػػا بعػػد االذػػػتحماـ ف يفػػا

رب هات  م  ف سطُت إٔب اب  ال بَت فاتفق  الكاـ ع ر مركاف ح ث كزٌع ع  يفا عمالي  .55ًك
ػا شػاًد ع ػاف– كآخر ركا   لعبد ا١ت د  رك يفا ع  ش خي ذع د ب  عمػرك بػ  ذػع د بػ  العػاص  -ًك

فأذػٌر ابػ  الػ بَت لحػاحبي مكػَتا ، معي ابػ  صػفااف  طافػاف بالب ػ ك  ع د أهي لاف مع اب  ال بَتح ث أقسم ذ
فط ػب ا١تختػار مػػ  ابػ  صػفااف أف ٮتػربى ٔتػػا ، إٔب ا١تختػار ككاصػفا إ ٌػاى بالػػذئب اػًتس مػ  السػباع ا طػػ  بػي

اهق ػب ع  ػي  كبعػد ٜتسػ  أشػيفر تأٌلػد فأٌلد لي ا١تختار ع ر ضركرة أف  أخػذ ابػ  الػ بَت برأ ػي كإالٌ ، قالي فأىب
 .56ا١تختار أٌف اب  ال بَت ل   ستعم ي ُب شيء فراح  سأؿ أً  الكاف  ع  أحاا٢تم
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لػػاف ،  أبػػا عثمػاف أك أبػػا عوبسػ  األمػػام، كالػراكم ًػػا ذػع د بػػ  عمػرك بػػ  ذػع د بػػ  العػاص بػػ  أم ػ 
، حػػُت غ ػب ع ػر دمكػق ٍب ذػػك  الكافػ  كعػاش إٔب أف كفػد ع ػػر ا٠ت  فػ  الال ػد بػ     ػػد األشػدؽ مػع أب ػي

 مػػ  الحػػحاب   كركل أ ضػػا عػػ  أب ػػي كمعاك ػػ  كالعبادلػػ  كأيب ًر ػػرة كعائكػػ   كقػػد أرذػػ  اٟتػػد ث عػػ  الوػػري
ابػ  بكػار ك كفػي أف مؤرخػا زبَت ػا ًػا ، أًػ  اٟتػد ث كقػد كمٌقػيمػ  التػابعُت...  شػعب ك حف ػدى ك كعوي أكالدى 
 .57"لاف م  ع ماء قر ّ بالكاف " قاؿ عوي:

ػا مسػتقر مػ  شػيفاد ع ػاف  ، كصفاة القاؿ ُب أخبار ًذا ا١تحدر )اب  مسػاحق( أنػا تفحػ     كألثًر
يفػػ  هظػػر ا١تػػده ُت ُب ذػػرد االحػػداث الػػيت ٗتحػػيفم ُب ا١تد وػػ  أك مكػػ  بػػ  كحػػىت ُب العاصػػم  ، لتعػػرب لوػػا عػػ  ًك

 دمكق بالكاـ.

 
 تٓ أتٟ راشذ:  . س١ٍّا3.2.1ْ

ػػا ذػػػ  ماف بػػػ  أيب ، أكرد الطػػربم أليب ٥توػػػش ذػػ  عكػػػرة ركا ػػػ  عػػ  أحػػػد شػػ اخي مػػػ  قامػػػي األزد ًك
ػػدت مػػ   ػػدعر ذػػ  ماف بػػ  راشػػدك ، ذػػم ُب الػػركاةالػػذم ٓب أًػػدى ّٔػػذا اال راشػػد ػػا محػػرم ، إف لوػػ  ًك ًك

كركل عوػي خالػد بػ  ، تاُب ُب مط ع القػرف األكؿ ا٢تنػرمركل اٟتد ث ع  عبد ا ب  رافع اٟتضرمي الذم 
ذا األخَت تاُب مع اهتحاؼ القرف األكؿ ف كػاف ذػ  ماف ًػذا مػ  أقػراف شػ اخ أيب ،    د كذع د ب  ًالؿ ًك

 .58كقد ركل لي البخارم ُب األدب ا١تفرد كذلرى اب  حباف ُب الثٌقات، ٥توش
حػػػػاؿ تفاصػػػ   خػػػػركج اٟتسػػػػُت كالتػػػػٌاابُت ، ع ػػػػافكالركا ػػػات ل يفػػػػا  رك يفػػػػا ذػػػ  ماف عػػػػ  مالمػػػػ  شػػػيفاد 

، أحػد أكلئػد الثالمػ  -باذتثواء األكٔب كالثاه   عكػرة- كقد ركاًا ل يفا، أم أٌنا أخبار ش ع   لاف    كا١تختار
ا ٛت د ب  مس م الػذم كأهػي مػ  ًوػاد اٞتػ ّ ، 59الذم عرفوا أهي م  مقات أتباع التابعُت عود اب  حبػاف ًك

 تأب قت  اٟتسُت ٍب اهضٌم إٔب ً ّ التاابُت.
الػذم  )مػ  بػٍت لبػَت أك مػ  بػٍت لثػَت مػ  األزد( أما الركا   األكٔب فيفي عػ  عبػد ا بػ  خػاـز الكػربل

ا   صرٌح ف يفا أهي رأل  م ابػ  ز ػاد بحػر  ف م لثٌَت ب  شيفاب عود الغركب أحد أشرافيفم ًك ؼ ااصػر   أمًر
ػػم ، فخطػػب لثػػٌَت بالتحػػذ ر كالتخا ػػش مػػ  ٖتػػرُّؾ ًوػػاد الكػػاـ، ابػػ  عق ػػ  عوػػدما مػػار ع  ػػيلقحػػرى  كمػػ  قسى
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كلػػػذلد خطػػػب األشػػػراؼ حػػػىت ، الػػػاإب بػػػأف ٭تػػػـر ذر ػػػتيفم ك فػػػرٌقيفم ُب ا١تغػػػازم كأف  أخػػػذ الػػػربمء با١تخػػػالش
 .60اهحرؼ الواس

أليب ٥توش ًػا  اذػش بػ     ػد ذلػر عوػي أهػي   كلك  ش خا آخر، كالراكم عبد ا ب  خاـز ٓب أًدى 
كُب ركا ات أخرل أهػي  كػٌت بػأيب عػ ة أك ، لاف مبعاث اب  عق   إٔب قحر اب  ز اد ل ع م لي خرب اب  ًاينء

تي ذيف   بو  ذربة م  بػٍت لثػَت، أيب ع رة كأف ابوي ع رة قيت  ف ما بعد مع محعب كاهضػم ، أما ًا فًتؾ زًك
 .61را تيفم حىت قت  ُب عُت الاردة ب  لاف حام ، ل تٌػٌاابُت

أف ابػػػ  ز ػػػاد لتػػػب إٔب عمػػػر ل موػػػع حسػػػ وا مػػػ  ا١تػػػاء لمػػػا ميوػػػع ، كالركا ػػػ  الثاه ػػػ  عػػػ  ٛت ػػػد بػػػ  مسػػػ م
كصػاح عبػد ا بػ  أيب ، فعسػكر عمػرك بػ  اٟتنػاج ٓتمسػمائ  ع ػر ا١تػاء قبػ  مقتػ  اٟتسػُت بػثالث عثماف 

ك ؤلػد الػراكم أهػي لػاف  ػ كر ، ا ع  ي حسُت بالعطّفدع، ححُت األزدم  قسم ل حسُت بأهي ذ قت ي عطكا
ػػا  كػػرب ك ق ػػا ٍب  كػػرب كال  رتػػام حػػىت مػػات  ك١تػػا اشػػتد العطػػّ باٟتسػػُت بعػػث … ابػػ  أيب ححػػُت ًك

م فرذػػػاف-أخػػػاى العبػػػاس ُب ٜتسػػػُت  فسػػػأ٢تم ابػػػ  ، كع ػػػر لػػػاائيفم هػػػافع بػػػ  ًػػػالؿ اٞتم ػػػي، بقػػػرأّم -ألثػػػًر
فأقسػػم العبػػاس أالٌ  كػػرب حػػىت  كػػرب ، لكػػرب دكف مػػ ء القػػرابٍب ٝتػػ  ٢تػػم با، اٟتنػػاج لػػ ال عػػ  أٝتػػائيفم

ػ  ، طف ػشْتما تيفم فحػدث ب ػويفم اشػتباؾ  الفرذافأمر ٍب أمر ا١تكاة ٔت ء القراب ك ، اٟتسُت أصػ ب ف ػي ًر
 .62فظٌويفا خف ف  لكوي مات مويفا، صدائي بطعو  م  هافع ب  ًالؿ

الػذم أمػرى ، ب  ذم اٞتػاشمشػر  ٭تم يفػا مستكػارى عمرقائدى كالركا   الثالث  أف اب  ز اد بعث لتابا إٔب 
كإف أىب قات ػػي ك كػػاف مشػػر ٖتػػ  ، فػػ ف هػػ ؿ بعثػػي إل ػػي، ٔتراقبتػػي حػػُت  عػػرض ع ػػر اٟتسػػُت الوػػػ كؿ ع ػػر حكمػػي

 كإف ٓب  قات ي ف  ست م مشر الق ادة كل قطع رأس عمر.، ق ادتي
مػػع شػػ خي ذػػ  ماف لال٫تػػا عػػ   كالركا ػػ  الرابعػػ  قحػػَتة ك كػػًتؾ ُب ركا تيفػػا أليب ٥توػػش خالػػي الحػػقعب

 .63كتف د أف عمر ب  ذعد أشيفد ً كي ع ر هفسي أهي أكؿ م  رمر اٟتسُت، ٛت د دائما
كُب الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ  أف الػػػراكم نػػػر مشػػػرا عػػػ  حػػػرؽ فسػػػطاط اٟتسػػػُت لػػػئال ٬تتمػػػع ف ػػػي التعػػػذ ب مػػػع 

ي ف ػم ٬تبػي خافػا مػ  أف  ضػٌر فسػألي مشػر عػ  اٝتػ، كناى ع  قت  الوساء كاألطفاؿ، إذ اٟترؽ  فق ، اٟترؽ
ػَت بػ  القػُت مػع عكػرة حػىت ... كلك  شبث ب  ربعي ناى فاذتح ا كاهحػرؼ، بي لدل الس طاف ٍب ًاٚتػي ًز

م عػػ  الب ػػات كقتػػ  أبػػا عػػ ة الضػػبايب صػػاحب مشػػر ػػ  مػػ  أصػػحاب ، أبعػػدًك ٍب اشػػتد القتػػاؿ كل مػػا مػػات ًر
م لكثػػػػػػػػػػرهت، ذلػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػ يفم أمػػػػػػػػػػراٟتسػػػػػػػػػػُت    كل ٌػػػػػػػػػػم أبػػػػػػػػػػا ٙتامػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػػ ، مب ومػػػػػػػػػػا ال  تػػػػػػػػػػأمر أعػػػػػػػػػػداًؤ
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فكػػػكرى اٟتسػػػُت ع ػػػر تػػػذلَتى ، عبػػػد ا الحػػػائدم حسػػػ وا عػػػ  االذتكػػػيفاد دكهػػػي رغػػػم دخػػػاؿ كقػػػ  الحػػػالة
ا حب ػب بػ   فكػتميفقاؿ ٢تم اٟتحُت ب  ٘تػ م أنػا ال تقبػ  مػويفم ، بالحالة كط ب تاق ش القتاؿ حىت  ؤدًك

ػػي فػػرس اٟتحػػُت ، مظػػاًر كبعػػد ، كحب ػػب  رٕتػػ ، فسػػق  كأهقػػذى أصػػحابيٍب كقػػع االشػػتباؾ فضػػرب حب ػػب ًك
كاحتػػ  التم مػػي رأذػػي ، فسػػق  كضػػربي اٟتحػػُت ع ػػر رأذػػي فقت ػػي، قتػػاؿ شػػد د طعوػػي بػػد   بػػ  صػػرًن التم مػػي

كٗتاصػػما ُب قت ػػي لػػاال أف أصػػ   القػػػـا ب ويفمػػا بػػأف طػػاؼ اٟتحػػُت برأذػػػي ُب اٞتػػ ّ ٍب أخػػذى التم مػػي بعػػػد 
كعرٌفػي بوفسػي طالبػا السػماح لػي بدفوػي فػأخربى أف الػاإب ، كاتبعػي ابػ  حب ػب، ذلد ل أخذ ع  ي ماال مػ  الػاإب

كظػٌ  بعػد ، بعد أف ذٌلرى بأفض  تي ع  ي كبعقػاب ارخػرة ب  كأهٌي ذ ثاب ع ر قت ي  فبكر اال، ال  قب  بدفوي
ػػػدى ُب ق  الػػػ  ، ذلػػػد  تتبػػػع أخبػػػار قاتػػػ  أب ػػػي حػػػىت لاهػػػ  كقعػػػ  )بػػػاٚتَتا( مػػػع محػػػعب فبحػػػث عوػػػي حػػػىت ًك

 .64فقت ي، بفسطاطي
كرأل ز وػػب أخػػ  اٟتسػػُت ٗتػػرج ، بوػػياكُب الركا ػػ  السادذػػ  أف الػػراكم ٝتػػع حسػػ وا  ػػدعا ع ػػر قت ػػ  

كاٟتسػُت  أخػذًا مػ   ػدًا إٔب الفسػطاط كأمػر أصػحابي أف ٭تم ػاا اٞتثػ  إٔب ًيفػ  ، صائح  مكٌب  ع ر ًثٌتي
ق لٌفػػي ّتبيفتػػي ٍب صػػٌاب ذػػيفما إٔب فألحػػ، ٍب رمػػر عمػػرك بػػ  صػػب   الحػػدائي عبػػد ا بػػ  مسػػ م، الفسػػطاط
أمػا أخػػاى ٤تمػد فقت ػػي ، ب ومػػا قتػ  عبػػد ا بػ  قطبػػ  الطػائي الوبيفػػاين عػاف بػ  عبػػد ا بػ  ًعفػػر، ق بػي فقت ػي

كأمػػػا أخػػػاى عبػػػد الػػػرٛت  ، كأمػػػا ًعفػػػر بػػػ  عق ػػػ  فقت ػػػي عبػػػد ا بػػػ  عػػػ رة ا٠تثعمػػػي، عػػػامر بػػػ  نكػػػ  الت مػػػي
 .65ذَت اٞتيفٍت كبكر ب  ذاط ا٢تمداين القابضيفاشًتؾ ُب قت ي عثماف ب  خالد ب  أ

ك١تػػػا لػػػاف ... كُب الركا ػػػ  السػػػابع  صػػػرٌح الػػػراكم ٛت ػػػد أهػػػي رأل غالمػػػا كضػػػ ئا ُب قمػػػ ص كإزار كهع ػػػُت
فويفػػاى الػػراكم لكوػػي ضػػربي بالسػػ ش ع ػػر رأذػػي حػػىت ، ٭تمػػ  ذػػ فا أقسػػم عمػػرك بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ  ع ػػر قت ػػي

ا  وادم عٌمي اء الفرذاف ل وقذكى موػي فداذػتي خ ػا٢تم ، عمرك حىت قطع  دىفكٌد اٟتسُت ع ر ، ذق  ًك ًك
كٝتػػع الػػراكم حسػػ وا ٭تمػػ  الغػػالـ اتضػػر داع ػػا ع ػػر قات  ػػي كمعتػػذرا لػػي ع ػػر عػػدـ قدرتػػي ع ػػر ، حػػىت قت تػػي
إالٌ ، ككضػػعي إٔب ًاهػػب قت ػػر فسػػطاطي كأمضػػر اٟتسػػُت نػػارى  قاتػػ  كال أحػػد  تنػػرٌأ ع ػػر قت ػػي، إهقػػاذى مػػويفم
ٍب لػػبس ، فػػدعا ع  ػػي اٟتسػػُت،   الوسػػَت البػػدائي ضػػربي ُب رأذػػي بالسػػ ش فقطػػع برهسػػي كمػػألى دمػػاأف مالػػد بػػ

فحػػػاح  ُب ، ق وسػػػاتي كعمامتػػػي كأخػػػذ الكوػػػدم البيػػػٌدٌم بػػػرهس ا٠تػػػٌ  إٔب امراتػػػي أـ عبػػػد ا بوػػػ  اٟتػػػٌر البيٌد ػػػ 
تي عويفا يفي كأخًر اءكى بحػري لػي ًػا كأما اٟتسُت ف هي ... كذلر أصحابي أهي افتقر إٔب أف مات، ًك ً س ًك

 .66عبد ا
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، كمشر  قػًتح قت ػي اذػتوكر موػي قتػ  الحػب اف، أما الركا   الثامو  ف ف الراكم ١تا رأل ع ٌ ا األصغر مر ضا
كراح  دافع عوي حىت ًاء عمػر بػ  ذػعد فػأمر بعػدـ التعػرض ل وسػاة كالغػالـ كلػذا رٌد متػاعيفم إلػ يفم ف ػم  ػردَّ 

كهبٌػػي الوػػاس ذػػواف بػػ  أهػػس إٔب أف قت ػػي ل حسػػُت ٬تػػازل ع  ػػي عوػػد األمػػا ُت كشػػكر ع ػػي الػػراكم ، أحػػد شػػ ئا
فػػارٕت  عوػػد فسػػطاط عمػػر بػػ  ذػػعد بأهػػي قتػػ   ت..."كلػػاف شػػناعا شػػاعرا كلاهػػ  بػػي لامػػ "...ًػػ اء عظ مػػا ]
ػػ ى.، كأهػػي  ر ػػد الػػذًب ، أعظػػم الوػػاس ػػدٌدى بػػأف ابػػ  ز ػػاد ذػػ قت ي إف ٝتػػع ًر كٓب  ػػوج  فاهتمػػي عمػػر بػػاٞتواف ًك

ػػاؿ الػػذ   مػػع اٟتسػػُت إالٌ عقبػػ  بػػ  ٝتعػػاف لػػاف مػػأب ل ربػػاب أـ ذػػك و  فًتلػػي عمػػر ألهػػي مػػ  العب ػػدمػػ   ، الًر
كبػأمر مػ  عمػر بػ  ... اب  ز ػاد هفاىفأٌموي بعض قامي ك ، أما ا١ترٌقع ب  ٙتام  األذدم فكاف ًام ا  رمي بوبالي

بعد ذلػد لسػ بي أحػد الفرذػاهص بػر  كقػدًثٌ  اٟتسُت مويفم إذػحاؽ بػ  ح ػاة اٟتضػرمي  ا٠ت اؿ  ذعد داذ
ػػال دفػػويفم أًػػ  الغاضػػر   مػػ  بػػٍت أذػػد بعػػد  ػػـا، قم حػػي كقتػػ  مػػ  ، كقػػد قتػػ  مػػع اٟتسػػُت اموػػاف كذػػبعاف ًر

ػال دفػويفم عمػر بعػد الحػالة ع ػ يفم ، كبعػث بػرأس اٟتسػُت مػع خػإب كمعػي الػراكم، أعدائيفم ٙتاه ػ  كٙتػاهاف ًر
ػػد خػػإب القحػػر مغ قػػا عػػاد إٔب ب تػػي إحػػدا٫تا أذػػد   كاألخػػرل حضػػرم   تػػدعر الوػػاار ، مرأتػػافكلػػي ا، ف مػػا ًك

 كلاه  ت د ال     ل    اٟتضرم  .، بو  مالد ب  عقرب
، أما الركا   التاذع  ف ف الراكم ٝتع حسػ وا  ػدعا ع ػ يفم بػأف ٯتوػع ا عػويفم خػَتات السػماء كاألرض

، بس ذػػراك  ي كهكثيفػػا لػػئال  يسػػ بك١تػػا بقػػي مػػع مالمػػ  أك أربعػػ  لػػ، ك سػػخ  ع ػػ يفم كالهتػػم، كأف  فػػٌرؽ مش يفػػم
ٌردى  دعر ْتر ب  لعب، كرفض أف   بس التباف  .67كلاف الذم ذ بي ًك

ٍب دخػػ  قحػػر ، ففعػػ ، ك٧تػػد ُب الركا ػػ  العاشػػرة أف عمػػر بػػ  ذػػعد بعػػث الػػراكم لػػي ٮتػػرب أً ػػي بعادتػػي
ػدى ُب كفػػد  وكػػ  بقضػ بي رأس اٟتسػػُت مػػدة كذٌلػػرى بتقب ػػ  ، حػىت نػػاى الحػحايب ز ػػد بػػ  أرقػم، ابػ  ز ػػاد فًا

كٝتػع ، فخػرج غاضػبا، فيفٌددى اب  ز اد بالقت ، لذلد ا١تاضع الذم ٯتسي قض بي ذ مك  ص ر ا ع  يالرذاؿ 
كبٌػػه الوػػاس ع ػػر قبػػا٢تم بالػػذٌؿ كتػػأمَت العب ػػد  ح ػػث، الػػراكم أهػػي لػػاف  قػػاؿ لالمػػا لػػا ع ػػم بػػي ابػػ  ز ػػاد لقت ػػي

ػػي ال ، فسػأ٢تا ابػػ  ز ػػاد مالمػػا، ذػػ  اإلمػػاء ب باذػػيف  ك١تػػا ًػػيء بع ػػاؿ اٟتسػػُت توٌكػرت ز وػػب ُب ك  ع ػ يفم. ًك
إذ ، فرٌدت بأف اٟتمد  ع ػر تطيفػَت أً يفػا فحمد ا ع ر أف فض  أً يفا ، ٕت ب فعرٌفتي ّٔا إحدل إمائيفا

 نمعيفم ا مػع ذػفسػأ٢تا عمػا فع ػي ا بأً يفػا فأًابػ  بأهػي لتػب ع ػ يفم القتػ  ك ، الفض ح  تكاف ل فاذق
ا امرأة، ماا لد يقات  يفم ل تخاص ٌدأى عمرك ب  حر ث باعتباًر فذلر ٢تػا ابػ  ز ػاد أف ا ، فغضب اب  ز اد ًك
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لػػي  فبكػػ  كأخربتػػي أف إبػػادة أً يفػػا إف لاهػػ  تكػػفي غ   ػػي فقػػد ححػػ  قػػد أشػػفر غ   ػػي مػػ  عحػػاة أً يفػػا 
 .68"..."ما ل مرأة كل كناع  عودئذ شكر ٢تا اب  ز اد شناعتيفا كذلر شناع  أب يفا فقال :  ذلد

أما ُب الركا   اٟتاد   عكرة ف ف الػراكم صػرٌح أهػي رأل ابػ  ز ػاد  سػأؿ ع ػي بػ  اٟتسػُت مسػتغربا لاهػي 
ف ٌمػػػا ذلػػػر ابػػػ  ز ػػػاد أف ا قت ػػػي ، ذػػػم هفسػػػيفسػػػك  عوػػػي ٍب أخػػػربى بأهػػػي أخ ٭تمػػػ  اال، إذ ع ػػػم ٔتقت ػػػي، ح ٌػػػا

فككػػش ، ٍب أمػػر ابػػ  ز ػػاد بالتأٌلػػد مػػ  احتالمػػي *ا  تػػاَب األهفػػس حػػُت ماهتػػاذػػك  عوػػي ع ػػٌي ٍب تػػال 
ػال إف لاهػ  لػي ، عوي مٌرم ب  معاذ الذم ألٌد لي أهي ٤تػت م فػأمر بقت ػي فط ػب موػي ع ػي أف  اٌلػ  بالوسػاة ًر

، كتسػاءل  إف لػاف ابػ  ز ػاد ٓب  رتػا بعػد مػ  دمػاء أً يفػا، ّٔ  قراب  ب وما ط ب  عمتي ز وب أف  قت يفػا معػي
ٍب صػعد ا١توػرب بعػد اًتمػاع الوػاس ُب ا١تسػند األعظػم كٛتػد ا ع ػر هحػر ، ح ػا معيفػ  فتعنب الاإب كترلي

كلػاف -فامػب إل ػي عبػد ا بػ  عف ػش األزدم الغامػدم الػاالري ، ا٠ت  ف  كان اـ اٟتسُت كاصفا إ ػاى بالكػذاب
زباه تػػي   ز ػػاد فػػأمر ابػػ، كصػػاح بػػأف الكػػذاب ًػػا الػػاإب كأبػػاى كخ  فتػػي -شػػ ع ا فقػػد ع و ػػي ُب اٞتمػػ  كصػػفُت
ػػا  حػػ   بكػػعار األزد ػػ  إٔب ، فأخػػذكى ًك فتخػػاؼ عبػػد الػػرٛت  بػػ  ٥توػػش مػػ  تػػار   قب  تػػي الػػيت أعػػادت الًر

كلكوي أيخذ بعد ذلد فحي ب بالسبخ ، أً ي
69. 

 سػػودًا ذػػ  ماف شػػ ه أيب ٥توػػش إٔب راك آخػػر ًػػا ابػػ  أيب الكوػػاد كاٝتػػي عبػػد  ةكالركا ػػ  الثاه ػػ  عكػػر 
ا مقػ  ركل لػي السػت  عػ  أب ػي كالتػابعُت، الكاُب طاس البكإبالرٛت  ب  عب د ب  هس كتػذلر ركا تػي أهػي  .70ًك

ػا أبػا ال سػالس:، ١تا ب غ عبد ا ب  ًعفر مقتػ  ابو ػي مػع اٟتسػُت ًػاءى الوػاس  عٌ كهػي  فقػاؿ أحػد ماال ػي ًك
أف لػي عػ اء ُب مقت يفمػا معػي ك ، فضربي بوع ي كشػتمي كأخػرب أهػي  تمػٌت أف  يقتػ  معػي م  اٟتسُت""ًذا ما لق وا 

ػػ  ابوػػ  عق ػػ  حاذػػرة ت ػػام بثأّػػا كت ػػـا الوػػاس ، إذ ٓب  وحػػرى ًػػا بوفسػػي ك١تػػا ع ػػم أًػػ  ا١تد وػػ  بػػا٠ترب خًر
 .71بب تُت م  الكعر ع ر خذالف آؿ ب   هب يفم

كلػاف الػراكم ،  قسم ٛت د الراكم أهي شيفد  ـا تال   ذ  ماف ب  صػرد ُب دارى ةكُب الركا   الثالث  عكر 
ح ػػػث ذلػػػر ف يفػػػا أف ا   كظػػػ   سػػػمع ذػػػ  ماف  ػػػردد خطبتػػػي حػػػىت حفظيفػػػا، ُب مائػػػ  مػػػ  فرذػػػاف الكػػػ ع  

كأهػػػي لػػػ   رضػػػر إالٌ بقتػػػا٢تم ل سػػػ طاف الػػػذم قتػػػ  ، غاضػػػب ع ػػػ يفم باذػػػتقداميفم آؿ الب ػػػ  ٍب خػػػذالنم ٢تػػػم
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فقػاـ خالػد ، كحػٌثيفم ع ػر االذػتوفار *فاقت اا أهفسكم ذلكم خَت لكػم عوػد بػارئكمال ع  يفم كت، اٟتسُت
كلػذا قػاؿ ، ٍب أع ػ  أهػي  تحػٌدؽ بكػ  ٦تت كاتػي إالٌ ذػالحي، ب  ذعد ب  هف   ل ػذلر أهػي مسػتعٌد لقتػ  هفسػي

ػػػي ذػػ  ماف الوػػػاس إٔب عبػػد ا بػػ  كاؿ الت ، أبػػا ا١تعتمػػر حػػػوّ بػػ  رب عػػػ  مثػػ  ذلػػد ًٌ مػػػي الػػذم ذػػػ نمع فا
 .72أماا٢تم ل نيٌف  ّٔا فقراء الك ع 

كُب الركا ػػ  الرابعػػ  عكػػرة أف ذػػ  ماف ع ٌػػق ع ػػر العبػػارة األكٔب ٠تالػػد بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ  بأهػػي ذػػ كاف 
 .73ف ٌما تحٌدؽ ٔتالي بٌكرى بالثااب ألهي ميفٌد لوفسي، أكؿ م   ت قر أذو  العدك

كأنػػم صػػدقاا كصػػربكا  (عػػُت الػػاردة)كُب الركا ػػ  ا٠تامسػػ  عكػػرة أف عبػػد ا بػػ  غ  ػػ  تػػرٌحم ع ػػر قت ػػر 
ػع ابػ  غ  ػ  ُب عكػر   إٔب  ع ر عكس ما فع ي ًا. ٍب ذلر الػراكم ٛت ػد أنػم ذػاركا حػىت الحػباح ح ػث ًر

ػع  قاتػ  الكػام ُت ، وػيفواشدًم رفاع  كاب  األٛتر حىت رٌدًم إال م ه ػا رحػ  معيفػم حػىت غف ػاا ع، العدك فًر
 .74حىت قيت 

أما الركا   السادذ  عكرة فناء ف يفا أف السائب ب  مالد األشعرم أتر ُب خ   ا١تختػار ٨تػا الػراكم 
ح ػػث اهكػػغ  ، الػػذم ًػػرب إٔب عبػػد القػػ س كتبعػػي مػػ  أصػػحابي عبػػد ا كعبػػد الػػرٛت  ابوػػا صػػ خب، ٛت ػػد

ػػا ابػػ  عػػم أعكػػر ٫تػػداففأخػػذك٫تا ٍب ضػػٌماا إل يفمػػ، ا١تطػػاردكف ّٔمػػا عوػػي ػػب بػػ  عمػػرك ًك ، ا عبػػد ا بػػ  ًك
 .75فقت يفم ا١تختار بالساؽ كقاؿ الراكم ب تُت م  الكعر  ذلر ٧تاتي

كػػذا ٧تػػد ًػػذا ا١تحػػدر أليب ٥توػػش  عػػرب عػػ  تفاصػػ   األحػػداث الػػيت هتػػٌم أًػػ  الكافػػ   كخحاصػػا  ًك
 .اهتا الك ع   م  زاك   رصد أزد   توتيفي ل يفا أب شيفاد ع افاضطراب
 

 . أتـٛ خـٕـاب:4.2.1
مويفػػا عكػػرة حػػاؿ خػػركج اٟتسػػُت ، أكرد الطػػربم مالمػػ  عكػػرة ركا ػػ  أليب ٥توػػش عػػ  شػػ خي أيب ًوػػاب

 كالركا تاف األخَتتاف حاؿ بعض تفاص   خركج ا١تختار كمقت ي.، كمقت ي
ركل اٟتػد ث ، ً 471الكػاُب ا١تتػاُب ذػو   كش ه أيب ٥توش ًا أبا ًواب ٭تِت ب  أيب ح ػ  الك ػري

لػػي بعػػض أصػػحاب  كقػػد ركل... كعوػػي السػػف اهاف ككل ػػع، عػػ  أب ػػي كاٟتسػػ  البحػػرم كأيب بػػردة بػػ  أيب ماذػػر
ا ضع ش اٟتد ث عود، السو  . ألثر ادمُت إذ اهتمػي بعضػيفم بالتػدل س كلػذا تػردد ابػ  حبػاف ُب تام قػي ًك

                                                 
 ذارة البقرة. 71ً ء م  ار    -* 

 .111-112  ص 1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(، مج  .201-241ص، 1الطربم:تار ه)ـ.س(، مج - 72
 .201صالطربم:تار ه)ـ.س(،  - 73
 .116-117، صا١تحدر هفسي - 74
 .112-114ا١تحدر هفسي، ص - 75



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

447 

 

 "صػدكؽ ال بػأس بػي"ٓب  امٌقي أحد إالٌ أف البعض ذلػر أهػي  كُب ا١تقاب ، عويكقد اخت ش مضٌعفاى ُب الكتاب  
 ...76كمع ذلد ٖتٌفظاا م  تدل سي

ػػا هحػػش الركا ػػات-لكػػ  الػػبعض ارخػػر ، كقػػد ًػػاءت بعػػض ركا اتػػي بغػػَت ذػػود ًػػاء مسػػودا إٔب  -ًك
ػػػا راك ، شػػػ ه أليب ًوػػػاب  ػػػدعر عػػػدم بػػػ  حرم ػػػ  األذػػػدم كٓب  ػػػرك لػػػي الطػػػربم ذػػػال ذػػػ  ، ٓب أًػػػدىًك

ماعػػدا األخػػَتة ف نػػا مطالػػ  ، كل يفػػا حػػاؿ مسػػَتة اٟتسػػُت مػػ  مكػػ  إٔب لػػربالء، ل يفػػا قحػػَتة هسػػب ا،  ركا ػػات
كٚت عيفا  رك يفا عدم ع  شاًدم ع اف مػ  بػٍت قامػي ، تتحدث ع  اهضماـ اٟتٌر ب     د إٔب صش اٟتسُت

ػذا األخػَت  ػذلرى الطػربم ُب ذػ اؽ ، كعبػد ا بػ  ذػ  م، كػمع ٓب أًد٫تا أ ضا ك٫تا: ا١تذرم ب  ا١ت، أذد ًك
ح ث لاف مساعدا لعام  الػرٌم  ُب ٕتيف ػ  إمداداتػي إٔب اٟتنػاج لقتػاؿ مطػٌرؼ بػ  ا١تغػَتة ً 44أحداث ذو  

 .77كقد قت  عبد ا ب  ذ  م ًذا ُب ت د ا١تعرل ، ب  شعب 
إال ، كرغػم مػا ُب السػود مػ  ًيفالػ  ركاة بػٍت أذػد، كرغم ما  ؤخذ ع ػر أيب ٥توػش كشػ خي أيب ًوػاب

ػػػدها أحػػػد أقطػػػاب ا١تدرذػػػ  اٟتد ث ػػػ   حػػػش ًػػػذا اإلذػػػواد بالػػػذات بقالػػػي: ػػػذى صػػػف  محػػػرعي ]أم  أهوػػػا ًك "ًك
قػاؿ ، كالبيفتػافال لمػا   عمػي أًػ  التكػ ع مػ  الكػذب الحػر   ، اٟتسُتت مأخاذة م  لالـ أئم  ًذا الكأف

 .78"... أبا ٥توش:
واؾ ركا   أخرل  ،  رك يفػا أبػا ًوػاب عػ  أحػد اٞتوػاد الػذ   شػارلاا ُب قتػ  اٟتسػُت -ًي الثاموػ –ًك

ا ًاها ب  مب   اٟتضرمي  الذم مٌر ذلرى. ًك
ػػػاء ُب الركا ػػػ  األكٔب أليب ًوػػػاب   أف لثػػػَت بػػػ  شػػػيفاب ًػػػاء بعبػػػد األع ػػػر بػػػ     ػػػد  -بغػػػَت ذػػػود-ًك

كلػػذلد فعػػ  ، فحبسػػي، ك١تػػا كٌٓتػػي هفػػر ذلػػد، بػػ  عق ػػ اإلهضػػماـ الالك ػػري إٔب ابػػ  ز ػػاد كلػػاف متسػػٌ حا  ر ػػد 
ر   الكػبامي كُب ا١تسػند أرذػ  ابػ  عق ػ  عبػد الػرٛت  بػ  شػ، اب  األشػعث مػع عمػارة بػ  صػ خب األزدم

كاًتمػػع لػػدل ابػػ  ز ػػاد األشػػراؼ كمػػ  ، الػػذم أخػػربى القعقػػاع بػػ  شػػار بتخػػذ   الوػػاس، ٨تػػا ابػػ  األشػػعث
م ،  فأىب كأمر أف ٮترج شبث ب اائي، أطاعيفم فوححي لثَت با٢تنـا لمػا أمػر األشػراؼ أف ٭تػٌذركا الوػاس كٯتوٌػًا
م بقدـك أً  الكاـ  .79كٮتربًك

ػػاها مػػع ًػػاها بػػ  أيب ح ػػ  الػػاادعي كُب الركا ػػ  الثاه ػػ  أف ابػػ  ز ػػا د بعػػث إٔب ا٠ت  فػػ  برأذػػي مسػػ م ًك
فػأم ر  -كلػاف أكؿ مػ  أطػاؿ- كلرى م  لاتبي عمرك ب  هافع أف  ط   ُب الرذال ، كال بَت ب  األركح التم مي
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ي فكتػب ا٠ت  فػ  إل ػ، كأف التفاصػ   مػع الرذػالُت، ع  ي رذال  ٥تتحرة ٔتا حدث م  القت  ػُت كاذػتدراًي ٢تمػا
ػػي كػػكرى كٮتػػربى ب كأالٌ  قتػػ  إالٌ مػػ  ، ضػػركرة مراقبػػ  الطػػرؽ كالتضػػ  ق ع ػػر الوػػاسبك ، ٨تػػا العػػراؽ اٟتسػػُت تًا

 قات .
فبحػػرا  ػػـا الًتك ػػ  حسػػ وا كابػػ  ،  حٌنػػا مػػ  الكافػػ  إٔب مكػػ ُت األذػػد ُتكُب الركا ػػ  الثالثػػ  أف الػػراك 

، ع ػػر اٟتسػػُت اإلقامػػ  ٔتكػػ  ١تبا عتػػي كهحػػرتي فسػػمعا ابػػ  الػػ بَت  قػػًتح، الػػ بَت بػػُت اٟتنػػر كالبػػاب ُب الضػػحر
فػػاقًتح ابػػ  الػػ بَت أف  تػػأب ، فاعتػػذر اٟتسػػُت بػػأف أبػػاى أخػػربى عػػ  لػػبّ  سػػتح  حرمتيفػػا  كال  ر ػػد أف  كاهػػي

، فػرفض ذلػد كتواً ػا ف ػم  سػمعيفما الراك ػاف بػ  ٝتعػا دعػاء الوػاس ٨تػا مػٌت، األمػر بوفسػي ك كػاف مط عػا لػي
  تني ٨تا مك .كٖتٌ   اٟتسُت م  عمرتي ل

١تػػا ذػػألي - فػأخربى، الػذم كقػػش مػع اٟتسػػُت، بػػالفرزدؽالطر ػق  كُب الركا ػ  الرابعػػ  أف الػراك ُت التق ػػا ُب
فتحػػدث اٟتسػػُت عػػ  القضػػاء الػػذم ، أنػػم معػػي بق ػػأّم كضػػٌدى بسػػ افيفم كأف القضػػاء ب ػػد ا -عػػ  الوػػاس

ا،  وتظرى  .80ذلد فقد ابتغر اٟتق كٓب  عتدكإف لاف غَت ، إف لاف هعم  أعاهي ا ع ر شكًر
ػ   ُب طر قػي إٔب الكافػ  كُب الركا   ا٠تامس  أهي ١تا أنر الراك اف حٌنيفما ٟتقا باٟتسُت  ح ػث أقبػ  ًر

ػػ ، لػػاُب كابتعػػد عػػ  اٟتسػػُت رغػػم اقػػًتاب ًػػذا األخػػَت موػػي فع مػػا موػػي أهػػي بكػػَت بػػ  ، فأذػػرع الراك ػػاف إٔب الًر
اهئػا أي ، ا١تثعب  األذدم عػدما كأيلق ػ  ًثتا٫تػا بالسػاؽ. ٍب كاصػ  الراك ػاف مسػا رة اٟتسػُت حػىت كأف مسػ ما ًك

ف مػا أخػرباى ، إذ أهػي ال ٮتفػي عػ  أصػحابي ذػرٌا  عرضا ع  ي إخبارى ٓترب الًر  كاقًتحا االهفػراد بػي فػأىبف، ه ؿ
 عق   كمباا إل ي. أبواءفوححاى بالعادة لك  ، ًاعذًت ألثر م  اال

فتبػادال ، فعػرؼ الراك ػاف أهػي ذ ااصػ  ذػَتى، ُت رفض أف  ػًتؾ بػٍت عق ػ كُب الركا   السادذ  أف اٟتس
معي الدعاء ب وما هححي بعض أصحابي بالقدـك ع ر الكاف  ح ث ذ سػيف  ع  ػي اذػتوفار الوػاس ماه ػ  معػي. 

م باإللثار م  ا١تاء كارٖت اا.  كعود السحر أمًر
م  ُب الطر ػػق كُب الركا ػػ  السػػابع  أف اٟتسػػُت ١تػػا هػػ ؿ  ُب السػػحر أف  كثػػركا مػػ  ا١تػػاء كذػػاركا حػػىت أمػػًر

ػػاد الوخػػ ، فكػػرٌب أحػػدًم، اهتحػػش الويفػػار ، ف مػػا ذػػألي اٟتسػػُت قػػاؿ: "رأ ػػ  الوخػػ " فاذػػتغرب الراك ػػاف ًك
)ذم حسػػػم( ربػػػاة فاافقيفمػػػا كاذتوحػػػحيفما فوحػػػحاى باإلذػػػراع إٔب ، ف مػػػا ذػػػأ٢تما اٟتسػػػُت أخػػػرباى أنػػػا ا٠ت ػػػ 

فإتػي اٟتسػُت  سػارا بأصػحابي كمالػ  معػي طالئػع خ ػ  العػدك ، كاحدةكراءى ك ااًي القـا م  ًيف   ال نع يف
كقاب ي اٟتر بػ     ػد التم مػي ُب ألػش فػارس كأمػر اٟتسػُت فت اهػي ، ح ث ضرب أبو تي اكمع ذلد ذبقيفم إل يف

 .81ففع اا ، أف  سقاا القـا ك رككا ا٠ت  
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ي ع  ًاينء بػ  مب ػ  اٟتضػرمي–كُب الركا   الثامو    بعػث مػع عمػرك بػ  قرظػ   بػ   أف اٟتسػُت  -ًك
فػػأقبال إٔب بعضػػيفما لػػ  كاحػػد ُب عكػػر   فارذػػا ، لعػػب األهحػػارم إٔب عمػػر بػػ  ذػػعد  قػػًتح ع  ػػي مالقاتػػي

كإ٪تػػا ٖتػػدث ، فطػػاؿ لالميفمػػا ً  عػػا مػػ  ال  ػػ  ٓب  سػػمعيفما أحػػد، كأمػػر لػػ ُّ كاحػػد مويفمػػا أصػػحابي بػػالتٌوحي
فأبػدل عمػر ٗتٌافػا مػ  ، ك ػذًبا إٔب    ػد ٔتفرد٫تػا ،الواس أف اٟتسُت اقًتح ع  ي االهسحاب معػا عػ  الحػفُت

كشػاع  ًكػذا بػُت الوػاس دكف أف ، فتكػرٌى عمػر ذلػد، ًدـ دارى كمحادرة ض اعي فاعدى اٟتسُت بتعا ضػيفا
ا أحد.  ٭تضًر

أف ابػػػ  ز ػػػاد لتػػػب إٔب عمػػػر بػػػ  ذػػػعد أهػػػي ٓب  بعثػػػي إٔب اٟتسػػػُت  -بػػػدكف ذػػػود- كُب الركا ػػػ  التاذػػػع 
أف ك  ،بػػ  ل نػػربى ع ػػر االذتسػػالـ أك  قت ػػي كمػػ  معػػي الذػػتحقاقيفم ذلػػد، ف  كػػفع لػػيل كػػٌش عوػػي أك ٯتٌو ػػي أ

كإف أىب اعت ؿ الق ادة كذٌ ميفا لكػمر بػ  ، ف ف هٌفذ عمر ذلد ًازاى أحس  اٞت اء،  اطا ا٠ت   ًثتي لظ مي
 .82ذم اٞتاش 

فػذٌلرى ، ي ُب ذلػدكُب الركا   العاشرة أف اٟتر ذأؿ عمر ب  ذعد: ً  ذ قات  اٟتسُت؟ فأخربى ّتٌد تػ
ع اٟتر إٔب ًر  م  قامي  دعر قرة بػ  قػ س ، فأخربى بأف الاإب  رفضيفا، اٟتر باقًتاحات اٟتسُت ع  يفم فًر

كأهػػي إ٪تػػا خكػػي أف  رفػػع عوػػي ، كصػػرٌح ًػػذا األخػػَت بأهػػي ظػػٌ  أف اٟتػػر ذػػ عت ؿ القتػػاؿ، ل سػػقي معػػي فرذػػ يفما
كذا بدأ  ػدها اٟتػر مػ  ، هٌ تي االهضماـ إٔب اٟتسُتذلد إٔب قادتي لما صرٌح بأهي ذ كاف معي لا ع م أف  ًك

؟ فسػػك ، اٟتسػػُت كذلػػر ا١تيفػػاًر ر بتػػي خحاصػػا مػػع ، كذػػألي ا١تيفػػاًر بػػ  أكس مػػ  قامػػي: ًػػ   ر ػػد ا٢تنػػـا
كذا التحػق باٟتسػُت ح ػث ذٌلػرى بأهػي ًػا الػذم ذػا رى ُب الطر ػق ظوٌػا ، شناعتي فأخربى أهي إ٪تا  ر د اٞتٌو  ًك

كط ػب موػي ، فبٌكػرى اٟتسػُت بالتابػ  كتفػاءؿ باٝتػي، كأهػي قػد ًػاءى ارف تائبػا، وي مقًتحاتػيموي أنم ذ قب اف م
فأحػػالاى ع ػػر قائػػدًم ، كهػػادل ُب اٞتػػ ّ لػػي  قب ػػاا ٔتقًتحػػات اٟتسػػُت، الوػػػ كؿ فاذتسػػمحي أف  بقػػر فارذػػا

، لػػي اذػػتدعائيفمفػػراح  وػػادم بتػػاب ه الكػػاف ُت ع ػػر تسػػ  ميفم اٟتسػػُت ل قتػػ  رغػػم ، عمػػر الػػذم عػػرؼ ًاابػػي
 كظ   تاعدًم ك دعا ع  يفم حىت رماى بالوب  فًتاًع إٔب اٟتسُت.

ػػػ  مػػػ  قامػػػي ًػػػا عبػػػد ا بػػػ  عمػػػَت ةكُب الركا ػػػ  اٟتاد ػػػ  عكػػػر   أف أبػػػا ًوػػػاب الػػػراكم ٖتػػػٌدث عػػػ  ًر
ػػب بوػػ  ، لػػاف قػػد هػػ ؿ الكافػػ  كبػػٌت دارى عوػػد بئػػر اٞتعػػد مػػ  ٫تػػداف،  الك ػػري كامرأتػػي مػػ  الومػػر تػػدعر أـ ًك
فتمػػٌت أف ٬تاًػػدًم ل عػػٌاض  -كلػػاف قػػد ٗت ٌػػش عػػ  الفتػػاح-ف مػػا رأل اٞتػػ ّ  تأًػػب ل حسػػُت ذػػأ٢تم ، عبػػد

كح ومػا رمػر عمػر بػ  ، ف مػا شػنعتي امرأتػي ع ػر ذلػد أت ػا اٟتسػُت لػ ال، عود ا ع  ٗتٌ فػي ُب قتػاؿ الكفػار
ط بنػػا ل مبػػارزة فػػأراد مػػ  أب ػػي  ابػػ  ز ػػاد  ٫تػػا مػػ  مػػاإب بػػٍتك  ذػػعد بسػػيفمي إلعػػالف القتػػاؿ خػػرج  سػػار كذػػآب
ا فاذتأذف الك ػري فػأذف لػي حػُت رأل قػاة ، لك  اٟتسُت أقعد٫تا، حب ب ب  مظاًر كبر ر ب  حضَت أف ٮتًر
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الف أف  بػػػارزا غػػػَتى، ًسػػػمي كأًػػػال ع  ػػػي ارخػػػر ، فكػػػتميفما كشػػػٌد ع ػػػر  سػػػار بسػػػ في حػػػىت قت ػػػي، كأراد الػػػًر
تػػي أف تع وػػي، كقػػاـ الك ػػري مرٕتػػ ا،  ػػيفاتقػػاى ب ػػدى ال سػػرل حػػىت أطػػار أصػػابعيفا ٍب شػػٌد ع  ػػي فقت ، كأرادت زًك

ػػا اٟتسػُت اع لػػاال أف أمًر كحػػاكؿ عمػػرك بػ  اٟتنػػاج أف  يفػػاًم ، فن سػػ  مػػع الوسػاء، كرفضػ  أكامػػرى بػالًر
ٓت  ي لاال أف أيشرًع  أماميفم الرماح كريشقاا بالوباؿ فسق  مويفم القت ر كاٞترحر

83. 
أف شػػػبث بػػػ  ربعػػػي بعػػػث إٔب ابوػػػي عبػػػد ا١تػػػؤم   ؤلػػػد لػػػي عػػػدـ القتػػػاؿ ضػػػد  ةكُب الركا ػػػ  الثاه ػػػ  عكػػػر 

ػػػػا ُب اٟتق قػػػ   وػػػػام قتالػػػػي، ا١تختػػػار كاًتمػػػع ال مو ػػػػاف ّتباهػػػ  السػػػػب ع كٓب  تقػػػػدـ أحػػػد مػػػػويفم لإلمامػػػػ  ُب ، ًك
 كاقػًتح ع ػ يفم أف  ػؤٌميفم ذػٌ د القػرٌاء رفاعػ  بػ ، فتكاءـ عبد الرٛت  ب  ٥توش م  البدء باالختالؼ، الحالة
 .84ففع اا حىت لاه  ا١تعرل ، شٌداد

، كُب الركا   الثالث  عكرة أف محعبا لتب إٔب اب  األشػًت ٔتقتػ  ا١تختػار كاصػفا إ ػاى بالكػذاب السػاحر
كُب ا١تقابػػ  لتػػب إل ػػي عبػػد ا١ت ػػد بػػأف آؿ الػػ بَت هػػازعاا ، كدعػػاى إٔب الب عػػ  ع ػػر أف تكػػاف لػػي اٞت  ػػرة كا١تغػػرب

فاذتكػػار أصػػحابي ، ٍب دعػػاى إٔب ا كرذػػالي ع ػػر أف  كػػاف لػػي العػػراؽ، اٟتػػراـ األمػػر أً ػػي كأٟتػػدكا ُب الب ػػ 
لػػػي تقتػػػ ال ُب أًػػػ  الكػػػاـ مػػػ  ًيفػػػ  كأف العػػػراؽ أً ػػػي إال أف ، فحػػػرٌح أف إتٌبػػػاع عبػػػد ا١ت ػػػد أفضػػػ ، فػػػاخت فاا

 .85ف ما ع م محعب ٔتن ئي بعث ا١تيف ب إٔب عم ي، كمحرى م  ًيف  أخرل
أنػا أمعوػ  ُب كصػش أح ػػاء  -كلػذا ا١تحػادر ا١تعتمػدة ا١تاال ػػ –اب ك٦تػا  الحػ  ع ػر ركا ػات أيب ًوػػ

 .86الكاف  بدق  مكو  م  رذم ٗتط   ٢تذى ا١تد و  ُب أطاار هكأهتا األكٔب
 

 زص١رج تٓ عثذ هللا:ٚ فض١ً تٓ خذ٠حٚ . إٌضر تٓ صاٌر5.2.1
اشػػًتؾ بعضػػػيفم أك  هحػػ  ارف إٔب مالمػػ  مػػ  شػػ اخ أيب ٥توػػش أكرد ٢تػػػم الطػػربم ٜتسػػا كمالمػػُت ركا ػػ  

ٍب إف الركا ػػات الػػيت اشػػًتلاا ف يفػػا ، كاهفػػرد لػػ  كاحػػد مػػويفم ّتػػ ء مػػ  الثالمػػُت الباق ػػ ، ل يفػػم ُب ٜتسػػ  مويفػػا
ع ػػػر أٌف ًػػػٌ  الركا ػػػات الػػػيت اهفػػػردكا ّٔػػػا ، كلػػػذا بعػػػض الركا ػػػات الػػػيت اهفػػػرد ّٔػػػا لػػػ  راك مػػػويفم، كردت مطالػػػ 

إالٌ أنػػم  –رغػػم لػػانم شػػ اخا مباشػػر   أليب ٥توػػش–كالسػػبب ُب ذلػػد أف ًػػؤالء الثالمػػ  ، ًػػاءت بغػػَت ذػػود
 إذ حضركا ت د األحداث لما ًا محرٌح بي ُب بعض ركا اهتم.  شيفاد ع اف أ ضا
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ػػػؤالء الثالمػػػ  ًػػػم: الوضػػػر بػػػ  صػػػاّب العبسػػػي كفضػػػ   بػػػ  خػػػد ج الكوػػػدم كححػػػَتة بػػػ  عبػػػد ا  ًك
 كترٚتتيفم عود ع ماء اٟتد ث لما   ي:  ،األزدم

ػػَت بػػن لبيػػب بػػن زىيػػ  العبسػػ : النضػػ  بػػن صػػالح - ركل اٟتػػد ث عػػ  ذػػواف بػػ  ، كلو تػػي أبػػا ًز
 .87ككصفي ادماف بأهي ٣تيفاؿ اٟتاؿ، مالد

ػػذا األخػػَت ٣تيفػػاؿ اٟتػػاؿ  :الكنػػدي فضػػيل بػػن خػػدي  - ركل اٟتػػد ث عػػ  مػػأب لألشػػًت الوخعػػي ًك
 .88-لما قاؿ أبا حاًب-مًتكؾ )أم فض  (كالراكم عوي ، كاالذم

ُب الػركاة لكػػ  ركا اتػي عوػػد  آب أًػػد لػي ذلػػر  بػػن الحػارث بػػن دريػد األزدي: لصػي ة بػػن عبػد اهلل -
أف أبػػاى لػػاف فػػ م  خػػرج مػػ   ركا اتػػي أكٔبلمػػا دلٌػػ  ،  الطػػربم تػػدٌؿ ع ػػر أهػػي لػػاف ٦تػػ  شػػيفد مقتػػ  محػػعب

هكػارة بعػض أحاد ثػي  ك  اٟتػارث بالتكػ عابوػي إف ذلػر اػدماف ك  عيفػد معاك ػ بدا ػ  الكاف ُت لقتاؿ ا٠تػاارج ُب 
89. 

ب ع  وا اذتعراض هكرع كقب  أف  م ُب ذرد ٤تتال ركا ات ل  كاحد مويفم ًك كالػيت ، ا١تكػًتل أخباًر
   .ٜتسق وا أنا غَت مسودة كأف عددًا 

 
 ال وايات الت  اشت كت فيها بعض ىذه المصادر أو كلها:أ. 
ٍب ٤تمػػد بػػ  ، أكؿ مػػ  عقػػد  لػػي ا١تختػػار را ػػ  ًػػا أخػػا األشػػًت )عبػػد ا بػػ  اٟتػػارث( كالٌى أرم و ػػ  -

كإذػحاؽ بػ  مسػعاد ع ػر ، كعبػد الػرٛت  بػ  ذػع د بػ  قػ س ع ػر ا١تاصػ ، عمَت ب  عطارد ع ر أذرب نػاف
ػم لػ  شػيفر كأف ٬تػري إل ػي لما ك ... ا١تدائ  ٌٔب ح ااف ذعد ب  حذ ف  ب  ال مػاف كمعػي ألفػا فػارس كألػش دًر

أما ا١تاصػ  فكػاف ف يفػا ٤تمػد بػ  األشػعث بػ  قػ س  كاتػب ، عماؿ اٞتباؿ كأف  س طر ع ر األلراد كالطرؽ
كػذا حػىت ذػػٌ ميفا ، ابػ  الػ بَت مباشػرة فػأمرى األخػَت بطاعػػ  ابػ  مط ػع إال ُب العػ ؿ فػذلد  بقػػر البػ  الػ بَت ًك

 .90ٍب دخ  الكاف  معت ال ٍب با ع مع الواس ل مختار، كاهسحب إٔب )تكر  (  ًتقب لعام  ا١تختار
أما الركا   الثاه   فبدأًا الطربم ّٔذا السود: ")مٍت( أبا ٥توش قاؿ )مٍت( الوضر ب  صاّب كلػاف قػد  -

"كخالصػػتيفا أف ا١تختػػار بعػػد  ػػامُت ...  :أدرؾ ذلػػد قػػاؿ )مػػٍت( فضػػ   كلػػاف قػػد شػػيفد ذلػػد كغَت٫تػػا ؟ قػػالاا
كٌشػ عي ، أرذػ  ابػ  األشػًت ّت كػي ٨تػا الكػاـ )أم معرلتػي مػع األشػراؼ( م  فراغي م  أً  السػب ع كالكواذػ 

فاذػػػتقب ي الغػػػالة بكرذػػػي ع ػػػر بغػػػ  أشػػػيفب  قػػػادًم حاشػػػب ، ا١تختػػػار إٔب د ػػػر عبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  أـ اٟتكػػػم
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ػم  ؤٌموػاف "قػاؿ فضػ   فأهػا ٝتعػ  ابػ  هػاؼ ا٢تمػداين  قػاؿ"الربٝتي داع ا بالوحر كالسًت كالتاف ػق  كذلػر  ًك
كحػُت ازدحػم الوػاس ع ػر القوطػرة مضػر ا١تختػار مػع ابػ  األشػًت إٔب ، ًر ا مسػناعا ل مختػار  قسػم بالوحػر

واؾ أكصاى ، قوطرة رأس اٞتالات قرب الد ر كلاف اب  األشًت معسًكرا ْتمػاـ أعػُت ، القتاؿك  السَت بتعن  ًك
 . 91ً 66 كذلد لثماف بقُت م  ذم اٟتن  ذو  -الكاف  ضاح  –

ػػػػػاء ُب الركا ػػػػػ  الثالثػػػػػ  قػػػػػاؿ الطػػػػػربم: "قػػػػػاؿ أبػػػػػا ٥توػػػػػش فحػػػػػدمٍت حػػػػػدرة بػػػػػ  عبػػػػػد ا األزدم  - ًك
" كخالصػػ  ا٠تػػرب أف الكػػاف ُت حثٌػػاا كإب ...ل يفػػم أخربه ػػي أف... كفضػػ  ... ]كالحػػح  : ححػػَتةت كالوضػػر

ػػػا اٟتػػارث القبػػاع–محػػعب ع ػػ يفم  ضػػػاح تيفا فخػػػرج ٢تػػم إٔب ،  ػػػر ال حػػش ٨تػػا األزارقػػػ  قبػػ  كصػػا٢تمع -ًك
فتقػػدـ ٨تػػا د ػػر عبػػد الػػرٛت  ح ػػث ، الوخ  ػػ  أ امػػا حػػىت هٌبيفػػي ابػػ  األشػػًت إٔب خطػػارة العػػدك كضػػركرة التعنػػ ب

ػػ ا ع ػػر بطئػػي كُب لػػ  مػػرة  ضػػٌناف حػػاؿ ، أقػػاـ حػػىت أعػػاد ع  ػػي شػػبث مػػا قالػػي ابػػ  األشػػًت كع ٌػػق الوػػاس ًر
كالوػاس ، ح ػث لقػي طالئػع خ ػ  العػدك فقطعػاا اٞتسػر،  ػغ الحػراة إالٌ ُب بضػع  عكػرة  امػاف م  ب، فسطاطي

 .92 رٕت كف بب ء اٟتارث
ػػَت العبسػػي: - ا الطػػربم بقػػاؿ أيب ٥توػػش: ")مػػٌت( ححػػَتة بػػ  عبػػد ا كأبػػا ًز  كالركا ػػ  الرابعػػ  صػػٌدًر

القتػػاؿ  بػػدأ بالوبػػ  فالرمػػاح فالسػػ اؼ فخطػػب اٟتػػارث ُب ً كػػي بػػأف ، " أف األزارقػػ  قطعػػاا ًسػػر الحػػراة...
كعػػػربكا ٚت عػػػا كزحفػػػاا إٔب ، كاقػػػًتح إعػػػادة اٞتسػػػر فأع ػػػد لمػػػا لػػػاف كذػػػألي عػػػ  التبػػػاطؤ، فحػػػٌدقي أحػػػد اٞتوػػػاد

ػػاا مويفػػا فػػدخ  اٟتػػارث ا١تػػدائ ...ا١تػػدائ "كطاردت خػػ  يفم خػػ ال ل مسػػ مُت كأرذػػ  كراءًػػم  عبػػد ، " ٍب خًر
ف مػا ًػاكزكا أقػال م الكافػ  تػرليفم فاصػ اا إٔب )ًػٌي( ح ػث لػاف ، مالرٛت  بػ  ٥توػش ُب ذػت  آالؼ ١تطػاردهت

كحاصػػر عتػػاب ، محػػعب بػػ  الػػ بَت مػػ عتٌػػاب  تػػأب أمػػار أصػػبيفاف الػػيت لاهػػ  طعمػػ  إلٝتاع ػػ  بػػ  ط حػػ  
ػا صػابر ٢تػم كلػاف معػي حضػرمي شػناع ، كقات يفم ٍب ٗتٌ ر عويفا كحاصػر ُب  اصػبيفاف أ امػا عد ػدة  رماهػي ًك

ك وتحػػػر ُب ٛت تػػػي لػػػ  مػػػرة حػػػىت ضػػػربي عب ػػػدة بػػػ  ًػػػالؿ  ، شػػػر   ٮتػػػرج مرٕتػػػ ا كمفتخػػػرا ػػػدعر أبػػػا ًر ػػػرى بػػػ  
كٓب   بػػث أف خػػرج إلػػ يفم فحػػاحاا بػػأنم ، كٛت ػػي أصػػحابي ١تداكاتػػي كا٠تػػاارج  سػػألانم عوػػي باذػػتيف اء، فنرحػػي

م ألمػي ككٓتيفػم فتبيفػي أصػحابي إٔب أنػم  قحػدكف ار ػ  ، ظواى قػد ٟتػق بأمػي  *ك ػ فأمػي ًافاذػتغرب ذلػًر
م . م ٢تا كإل يفا محًَت كبعػد أشػيفر مػ  اٟتحػار كهفػاذ مػؤكهتيفم خطػب  فحاح ّٔم أنم قد عٌقاا أٌميفم بتوٌكًر

عتػػاب ُب أصػػحابي بػػأف قػػااًم تضػػعش شػػ ئا فكػػ ئا كلػػ س أمػػاميفم ارف إال أف ٭تم ػػاا ٛت ػػ  صػػادق  قبػػ  أف 
ٍب خػػرج برا ػػاهتم ، الطعػػاـ ت ػػد ال   ػػ فػػألثر ٢تػػم مػػ  ، فاافقػػاى ٚت عػػا، ٗتػػار قػػااًم نائ ػػا فػػال  سػػتط عاف ذلػػد
م آمواف ف نػأت ا٠تػاارج إٔب قطػرم ، فأخ اا ٢تػم حػىت قت ػاا الػ بَت بػ  ا١تػاحاز، كأغار ع ر معسكر أعدائي ًك
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ػػاف ، كدخػػ  عتػػاب مد وتػػي بالغوػػائم فنػػاءى قطػػرم ل حاصػػرى تبا عػػي ٍب ب غػػي أف عتابػػا ذلػػر أف بقػػاء ا٠تػػاارج مًر
 .93فقرر اإلهحراؼ عوي، بتوقالهتم
كميحٌدرة بقاؿ الطػربم عػ  ذػود أيب ٥توػش: "أف ححػَتة بػ  عبػد ، أما الركا   األخَتة فمطال  ًدا -

َت العبسي حدماى ع مػاا قب ػي ٔتقتػ  ك  ًوػاب فػارس" أف األزارق  اقتت اا مع ا١تيف ب ٙتاه ػ  أشػيفر ... ا كأبا ًز
ي إماـ ًدل كأنم مابتاف ع ر ذلػد أح ػاء فأقٌركا ٔتااالتي أله، فأذرعاا إٔب مساءلتيفم ع  رأ يفم ف ي، محعب
م ع  عبد ا١ت د ف عواى كتػربٌأكا موػي كأنػم أعػداؤى مثػ  عػدائيفم ل خػاارج، كأمااتا م بػأف عبػد ، كذألًا فػأخربًك

م حػػىت ًػػاءًم ا٠تػػرب، ا١ت ػػد قػػد قىتػػ  محػػعبا ف مػػا أعػػاد ع ػػ يفم ، كأخػػذ ا١تيف ػػب ب عػػتيفم لعبػػد ا١ت ػػد، فكػػٌذبًا
ػػػاا  م بػػػاالئيفم لعبػػد ا١ت ػػػد ا٠تػػاارج أذػػػئ تيفم ٖترًٌ م عػػػ  إمػػػاميفم السػػػابق كاٟتػػػإب  ٍب اضػػػطيٌركا إلخبػػػاًر فسػػػألًا

م ٔتػااالة الكػ اطُت كالظ مػ  كالػده ا. كأمػا عبػد  م فاصػفًا م بأنم  االاف م   تأٌب أماًر أ يفما اق؟ فأًابًا
ػذا األخػػَت كٌٔب  ،كخالػد بػػ  عبػد ا بػػ  خالػد بػ  أذػػ د ع ػر البحػػرة، ا١ت ػد فعػٌُت أخػػاى بكػرا ع ػػر الكافػ  ًك

كمػػويفم مقاتػ  بػػ  مسػػمع كقػد أمػػرى بػأف  عػػُت أخػػاى عبػد الع  ػػ  بػ  عبػػد ا ُب مطػػاردة ، عٌمالػي ع ػػر الوػااحي
، كلػاف قطػرم قػد بعػث ١تػااًيفتيفم صػاّب بػ  ٥تػراؽ ُب تسػعمائ  فيف ميفػا ع ػر غػَت تعبئػ ، األزارق  ًيف  لرماف

تي ابو ، كانـ  عبد الع   ، كقيت  مقات  فب غػ  مائػ  ألػش لكػ  ، ا١توذر ب  اٞتاركد كعيرض  ل ب ع كأذرت زًك
خاًر ػػا مػػ  قاميفػػا  ػػدعر أبػػا اٟتد ػػد الكػػٌٍت بػػادر إٔب قت يفػػا ْتنػػ  أنػػا مكػػرل  كأنػػا فتوػػ  "ٍب زعمػػاا" أهػػي ٟتػػق 

فحػرٌح أهػي قت يفػا غػَتة ع ػر ، بالبحرة فحرٌح لي آؿ ا١توذر أنػم ال  عرفػاف ل ػش  قػاب اف فع تػي با١تػدح أـ بالػذـ
 كذػػطيفا ُب عيفػػد عبػػد ا١ت ػػدك  ا١تيف ػػب ّتوػػاب فػػارسك  كتااصػػ  الركا ػػ  تفاصػػ   الكػػر كالفػػر بػػُت ا٠تػػاارج، مػػيقا 
ٗتتػػتم الركا ػػ  الطا  ػػ  بػػأف بكػػر بػػ  مػػركاف كإب العػػراؽ كاصػػ  إرذػػاؿ ك  ،القحػػائد الػػيت تبادلػػ  بػػُت شػػعرائيفمك 

قػ س الرق ػات ا١تخ كمػي حػاؿ فػرار عبػد  ل كػاعر ابػ  توتيفػي الركا ػ  بقحػ دةبعػض اإلمػدادات إٔب األًػااز.ٍب 
تي  .94الع    ع  زًك

ك ًكذا تضم قحائد الكعراء إٔب ًػذى الركا ػات لتػدعم مضػام ويفا باعتبػار أف الكػ  كمػائق شػفيف   تعتمػد إذا 
 تعاضدت ُب تأل د الاقائع التارٮت  .
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 روايات أب  مخنح عن النض  بن صالح العبس :ب. 
، عكرة ركا   إضاف  إٔب الػثالث الػيت اشػًتؾ ف يفػا معػي غػَتى ٦تػا ذػبق ذلػرى اهفرد الوضر ب  صاّب بامويت

 كذاؼ ٧تد أف ركا اتي غَت مسودة باذتثواء أربع مويفا أذودًا إٔب ركاة مالم  ًم:
 بػػاأالتػػابعي ركل اٟتػػد ث عػػ  عمػػر لمػػا ركل عوػػي  الكػػوف : بػػن بكيػػ  العبسػػ  لسػػاف بػػن فائػػد -

كقػاؿ ، ذلرى اب  حباف ُب مقات التػابعُت لذاك ، كركل لي البخارم كحدى ركا   كاحدة فق ، إذحاؽ السب عي
 .95عوي أبا حاًب: ش ه

شػػػاًد ع ػػػاف ذلػػػرى الطػػػربم ضػػػم   -حسػػػب ركا اتػػػي-لكوػػػي ، ٓب أًػػػدى :التميمػػػ  قػػػ ة بػػػن قػػػي  -
لمػا ،  كأهػي لػاف مػع اٟتػر قب ػ  اهضػماـ ًػذا األخػَت إٔب اٟتسػُت، ١تفاكضػتيمبعامي عمر ب  ذػعد إٔب اٟتسػُت 

 أهي ركل كصفا لوساء اٟتسُت بعد مقت ي.
ػا أ ضػا ٓب أًػدى :الثقفػ  عبد ال لمن بػن عميػ  - شػاًد ع ػاف بعثػي  -حسػب ركا ت ػي-كلكوػي ، ًك

ٍب إهػي  ، لي  وضٌم إل ي دكف اٟتسُت ففع  حػىت ًػاء ابػ  ز ػاد فآتػيكإب الكاف  عمرك ب  حر ث إٔب ا١تختار  
 لاف مع ا١تختار حُت ًاءى خرب ان اـ ً كي أماـ محعب.

إٔب ذػػػرد الركا ػػػات الػػػيت اهفػػػرد ّٔػػػا شػػػ ه أىب ٥توػػػش الوضػػػر بػػػ  صػػػاّب ا١تسػػػودة مويفػػػا كغػػػَت  كهعػػػاد ارف
 :  ا١تسودة
ع ر هفسي أهي لاف عود اب  ز ػاد حػُت ًػاءى لتػاب ُب الركا   األكٔب  كيفد الراكم حساف ب  فائد  -

، فيفػا  ط ػب االهحػراؼ -إذ ٓب  ر ػدكى-كأنػم ، عمر ب  ذعد ٮتربى أف اٟتسُت بٌرر ٣ت ئي باذتدعاء الواس لي
فػذلر عمػر أهػي لػاف  تاقػع مػ  ، فعٌ ق اب  ز اد ع ر ذلد بب   شعرم كلتػب إٔب عمػر لػي ٬تػربى ع ػر الب عػ 

 .96عاف  اب  ز اد عدـ إ ثارى ل 
أقسػػػم أهػػػي لػػػا حضػػػر  -أحػػػد بػػػٍت شػػػقرة مػػػ  ٘تػػػ م-)بػػػدكف ذػػػود( أف    ػػػد بػػػ  ذػػػف اف  كُب الركا ػػػ  الثاه ػػػ  -

كفرذػي ٣تػركح الػرأس اهتبػي ، كب وما لاف اٟتػر  قاتػ  متمػثال بب ػ  لعوػًتة الهضماـ اٟتر إٔب اٟتسُت لرماى بر٤تي.
فحػػث    ػػد بػػ   – ػػر شػػرط  ًػػ ّ عمػػرالػػذم لػػاف ع ػػر شػػرط  ابػػ  ز ػػاد ٍب صػػار ع-إل ػػي اٟتحػػُت بػػ  ٘تػػ م 

"فأهػػا ٝتعػػ  اٟتحػػُت بػػ  ٘تػػ م  قػػاؿ كا ألبػػرز لػػي فكأ٪تػػا   قػػاؿ الػػراكم )الوضػػر(:، ذػػف اف ع ػػر مبارزتػػي فتبػػارزا
 لاه  هفسي ُب  دى فما لبثي اٟتر حُت خرج إل ي أف قت ي".
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ألخػػَت دعػػا ع ػػر الكػػػاف ُت كُب الركا ػػ  الثالثػػ   حػػرٌح الػػراكم )الوضػػر( أهػػي ٝتػػػع ُب إمػػارة محػػعب أف ًػػذا ا -
الهقالّٔم ع ر آؿ ع ي كاهضماميفم إٔب أعدائيفم األما ُت. كذلر الراكم أف عمر ب  ذعد بعث اٟتحػُت بػ  

ٌ اا ٚت عابالرماة ٘ت م   .97فرشقاا أصحاب اٟتسُت حىت تًر
، ثتػػيكقػػد مػػٌركا ع ػػر ً كالركا ػػ  الرابعػػ   رك يفػػا الوضػػر عػػ  قػػرة بػػ  قػػ س أهػػي رأل هسػػاة اٟتسػػُت كأً ػػي -

ثػػث أً ػػي كحالػػ  هسػػػائي  فػػذلر ٚتػػا٢ت  كتػػذٌلر بكػػاء ز وػػب إذ صػػاح  تػػًتٌحم ع ػػػر أخ يفػػا كتحػػش ًثتػػي ًك
كقػدـ قػ س بػ  األشػعث كعمػرك بػ  اٟتنػاج كعػ رة بػ  قػ س إٔب ابػ  ز ػاد ، فأبك  ل  عدك كصػد ق، بعدى

 .98باموُت كذبعُت رأذا
ا١تختػار ماقفػي مػ  اٟتسػ  حػُت طيعػ  ُب كُب الركا   ا٠تامسػ  )بػدكف ذػود( أف الكػ ع  عابػ  ع ػر  -

ػا ،  مس ما إٔب الكاف  اختار دار ا١تختار الذم با عيُتف ما بعث اٟتس، ذاباط ا١تدائ  كع ػم بثػارة مسػ م ًك
كلاهػػ  را ػػ  ابػػ  ز ػػاد عوػػد عمػػرك بػػ  حر ػػث با١تسػػند لَتاقػػب ، ُب قر تػػي فنمػػع ماال ػػي كزحػػش ع ػػر الكافػػ 

عي ا١تختار ُب باب الف ػ  عوػد ا١تغػرب عػ  ذػبب كقافػي فأًابػي بأهػي فسأؿ ًاها ب  أيب ح   الااد، السكد
م  .99فأب غ ًاها ًذا ا٠ترب إٔب اب  حر ث، مائر ع ر موكًر

ك رك يفػػا الوضػػر عػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  أيب عمػػَت الثقفػػي أهػػي ، كالركا ػػ  السادذػػ  ت ػػي ا٠تامسػػ  مباشػػرة -
،   الػػػراكم أف ٭تػػػٌذر ا١تختػػػار ك سػػػتدع يالبػػػ  حر ػػػث كأف ًػػػذا األخػػػَت ط ػػػب مػػػالػػػاادعي  حضػػػر تب  ػػػغ ًػػػاها

، فأخربى أهي  عط ي األماف موي كأما اب  ز اد ف هػي ذ كػفع لػي ف ػي، فط ب زائدة ب  قدام  ب  مسعاد أف  ؤمٌوي
ح ػػػث ً ػػػس ٖتػػػ  را تػػػي إٔب ، فخػػػرج قدامػػػ  مػػػع الػػػراكم كهاشػػػد ا١تختػػػار حػػػىت دخػػػ  معيفمػػػا إٔب ابػػػ  حر ػػػث

ف مػػا أهكػػر ، الػػذم رآى بػػُت الػػداخ ُت إل ػػي فآٌتػػي، ختػػار إٔب ابػػ  ز ػػادكأب ػػغ عمػػارة بػػ  عقبػػ  خػػرب ا١ت، الحػػباح
فط ػػػب ، كمػػػع ذلػػػد ضػػػربي الػػػاإب بقضػػػ ب لػػػي فكػػػًت ع وػػػي كذػػػنوي إٔب أف قيتػػػ  اٟتسػػػُت، صػػػٌدقي ابػػػ  حر ػػػث

ػػا الحػحايب ابػػ  عمػػر لػي  كتػػب إٔب ا٠ت  فػػ  بػػ طالؽ    ا١تختػار مػػ  زائػػدة أف  ػذًب إٔب زكج أختػػي صػػف   ًك
   ب ومػػا لتػػب ابػػ  عمػػر إٔب ا٠ت  فػػ  الػػذم أمػػر ابػػ  ز ػػاد ب طالقػػي فأط قػػي ع ػػر أالٌ  بقػػر كبكػػ  صػػف، ذػػراحي

ػػا أبػػا عثمػػاف عمػػرك بػػ  هػػافع إٔب قدامػػ  ٮتػػربى أف الػػاإب قػػد ، مالمػػ  أ ػػاـ ُب ا١تحػػر كأذػػرع لاتػػب ابػػ  ز ػػاد ًك
 ي كمسػ م بػ  غضب ع  ي بسبب ًرأتي ُب التاذ  لدل ا٠ت  ف  فتاارل حىت أخذ لي القعقاع ب  شار الػذً

 .100عمرك الباً ي أماها م  الاإب

                                                 
 .224-241، صالطربم:تار ه )ـ.س( - 97
 .211، ص: ا١تحدر هفسي - 98
 .114  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .204ا١تحدر هفسي، ص - 99

 .200-204، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 100



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

421 

 

، كالركا ػػ  السػػابع  ل وضػػر أف الوػػاس ٖتػػدماا بػػأف ا١تختػػار قػػد راذػػ  مػػ  ذػػنوي مػػ  بقػػي مػػ  التػػٌاابُت -
 .101عبد ا ب     د كإبراً م ب  ٤تمد ل أخذاىالاال اف فناءى 
كالتػـ  عمػرك بػ  حر ػث ، ألشراؼاب  مط ع حاصر مالما ُب قحرى مع االاإب كُب الركا   الثامو  أف  -

كحاصرى    ػد بػ  أهػس ، اب  األشًت م  ًيف  الباب عود ا١تسند ىا١تختار الساؽ ب وما حاصر  فحاصرى، دارى
فط ػب شػبث مػ  ، كحاصرى أٛتر ب  مش   ٦تا   ي دار عمارة كأىب ماذر، دار الركم ُتأخرل ًي م  ًيف  

م فأشػػاركا ، ابػ  مط ػػع أف  وظػػر لوفسػػي فػػرفض ذلػػد ألف األمػػار مسػػتق م  ل ػػ بَتبُت ، بط ػػب األمػػاففاذتكػػاًر
ػػ ، فأشػاركا ع  ػػي أف  تخٌفػر ُب أحػػد الب ػات ٍب   تحػػق بحػاحبي، ُب ذػائر األمحػػار  كأٌلػػد لػي أٝتػػاء بػ  خاًر

 كعبد الرٛت  ب  ذع د ب  ق س ع ر ًذى ا١تكارة فاذتميف يفم إٔب ا١تساء. عبد الرٛت  ب  ٥توشك 
أهػػػي ُب ال ػػػـا الثالػػػث مػػػ  ححػػػار ،   رك يفػػػا ل وضػػػر شػػػ خي حسػػػاف العبسػػػيكُب الركا ػػػ  التاذػػػع  الػػػيت -

ا١تختار لقحر الكاف  خطب اب  مط ع ف م  معػي مػ  األشػراؼ  ثػٍت ع ػر هحػرهتم لػي كمواصػحتيفم إ ػاى كأهػي 
فػػأمٌت شػػبث ع  ػػي كع ػػر كال تػػي فػػأذف ٢تػػم باالهحػػراؼ كخػػرج ًػػا مػػ  درب الػػركم ُت إٔب ، قػٌرر ا٠تػػركج متخف ػػا

ااك  اذر ب وما ط ب األشراؼ األمافدار أيب م  .102خًر
ػش الوػاس با١تختػار كُب الركا   العاشرة )بدكف ذػود( كتك ٌػم األشػراؼ ، أهػي ١تػا مػات    ػد بػ  أهػس أًر

ح ػػث صػػٌ ر ، ع ػػر أهػػي فػػرض هفسػػي ع ػػ يفم كذػػاكاًم ٔتػػاال يفم كتااعػػدكا ع ػػر االًتمػػاع عوػػد شػػ خيفم شػػبث
عػ  ا١تختػار  سًتضػ ي ،  يفم شبث حىت  كٌ ميفاذتميف، تذالركا ما ذخطاى ع ر ا١تختارك  ّٔم فػذًب إل ػي ًك

ف ػم ٬تبػي ، حىت ُب قض   ا١تاإب شر ط  أف  أخذ مويفم العيفاد كاألٯتاف ع ر أف  قات اا معي ال بَت ُت كاألمػا ُت
ع إٔب أصحابي  .103كلك  األشراؼ أٚتعاا ع ر حربي، شبث حىت  ًر

لمػا قتػ  بضػع  ،  ضػر أف القتػ  لثيػر ُب ٯتو ػ  الكافػ ذلػر الو كُب الركا ػ  اٟتاد ػ  عكػرة )بػدكف ذػود( -
ػػع حنػػار بػػ  أّتػػر، كمػػٌركا برب عػػ ، عكػػر مضػػر ا بالكواذػػ   -أخػػا حضػػُت-كابػػ  رؤًن كشػػداد بػػ  ا١توػػذر  كًر

ػػػع إٔب مو لػػػي فػػػأخربكى ٔتػػػركر ا٠ت ػػػ  بوػػػاح تيفم، كعكرمػػػ  بػػػ  ربعػػػي إٔب رحػػػا٢تم فحػػػاكؿ ، كقاتػػػ  عكرمػػػ  ٍب ًر
كقػد حػدم  كقعػ  ًباهػ  السػب ع ُب األربعػاء لسػ  ،  سػتطع إال ٔتعاكهػ  غالمػيالحعاد ع ر ًدار ًارى ف م 

ُب الواس ل تنٌردكا لقت   اٟتسػُت لػي  ختاركٟتق األشراؼ بالبحرة كخطب ا١ت، ً( 66بقُت م  ذم اٟتن  )
م م ع  آخًر  .104 فوًا
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بػػػ  كرقػػػاء حػػػُت كُب الركا ػػػ  الثاه ػػػ  عكػػػرة كاألخػػػَتة أف الػػػراكم الوضػػػر لػػػاف  قاتػػػ  ا٠تػػػاارج مػػػع عتػػػاب 
ػػػاا إلػػػ يفم ُب الغػػػد مكػػػاة محػػػ يت السػػػ اؼ، اذػػػتعاد مػػػويفم ًػػػذا األخػػػَت أصػػػبيفاف فاهسػػػحب ، فػػػذلر أنػػػم خًر

ػػػ  األمػػػااؿ فط ػػػب كإب ، ٍب زحػػػش ع ػػػر اصػػػبيفاف كأقػػػاـ بػػػاألًااز، قطػػػرم إٔب لرمػػػاف حػػػىت ٚتػػػع اٞتمػػػاع ًك
فػػػأمر محػػػعب ،  قتػػػاؿ ا٠تػػػاارجالبحػػػرة اٟتػػػارث بػػػ  أيب رب عػػػ  مػػػ  ابػػػ  الػػػ بَت أف  عنػػػ   ُب إعػػػادة ا١تيف ػػػب إٔب

ٙتاه ػػػػ   ًوػػػػاب فػػػػارسكراح ا١تيف ػػػػب  قاتػػػػ  ا٠تػػػػاارج ُب ، ا١تيف ػػػػب بػػػػذلد ككٌٔب مكاهػػػػي ُب ا١تاصػػػػ  ابػػػػ  األشػػػػًت
 .105أشيفر

 
 روايات أب  مخنح عن فضيل بن خدي  الكندي:ج. 

٦تػػا ثالث الػػيت اشػػًتؾ ف يفػا معػػي غػػَتى الػػاهفػرد فضػػ   بػػ  خػػد ج الكوػدم بثالمػػ  عكػػرة ركا ػػ  إضػاف  إٔب 
ػي ذػ -أمػا ا١تسػودة مويفػا ، كذاؼ ٧تد أف ألثر م  هحش ركا اتػي غػَت مسػودة، ذبق ذلرى اشػًتؾ ُب  -ًك

ػػا راك ػػاف لفضػػ   ٫تػػا عب ػػدة بػػ  عمػػرك إضػػاف  إٔب الركا ػػ  األكٔب الػػيت  رك يفػػا فضػػ   ، كإٝتاع ػػ  بػػ  لثػػَت، ألثًر
ك وبغػي لوػا أف ٨تػاكؿ ، لما ٧تد الركا   السادذ   رك يفا ع  مسػ م بػ  زحػر،  ٟتضرميع  ٤تمد ب  بكر ع  ا

م ُب أذاه د فض  :   التعرؼ ع ر ًؤالء الذ   ذيًلرت أٝتاًؤ
ٓب أًػد لػي ترٚتػ  ذػال مػا ذلػرى الطػربم ُب ركا ػ  أيب : البػديي الكنػدي الكػوف  عبيدة بػن عمػ و -

كقػد ذلػر ، شاعرا ٤تبا لع ي كأهي لاف ال  حرب ع ػر الكػرابالذم ذلر أهي لاف شناعا   ٥توش ع  أيب ركؽ
 .106أ ضا ُب ركا اتي أهي لاف أكؿ م  اذتناب ل مختار

ك٬تػػب أال ٩ت ػػ  ب وػػي كبػػػُت عب ػػدة بػػ  عمػػرك بػػ  قػػػ س السػػ ماين ا١تػػرادم الكػػاُب صػػاحب ابػػػ  ، ًػػذا
 .107فيفا تابعي مق  فق يً  41الذم تاُب ذو  ك  مسعاد كع ي

ػدت راك ػُت ّٔػذا االذػم كلو ػ  لػ  مويفمػا: ، لاُب مػ  بػٍت ًوػد ٓب أتبٌ وػي: إسماعيل بن كثي  - إذ ًك
ػػا الػػراً  عوػػدم-فأمػػا أحػػد٫تا فكػػاُب مقػػ  ، كلال٫تػػا ركل عوػػي الثػػارم، أبػػا ًاشػػم ، كأمػػا ارخػػر فمكػػيٌ  –ًك

ػدت أ ضػا مالمػ  ركاة ّٔػذا االذػم .108كلكوي مسكات عوػي ػم مػ  شػ ع  الكافػ  )ذػ مي  109ًػذا كقػد ًك ًك
مكبكػػػرم كعن ػػػ كلػػػاف مػػػ  ، ًعفػػػر الحػػػادؽ ةإذ أنػػػم مػػػ  تالمػػػذ، لػػػي أحػػػدًم ي( كأذػػػتبعد أف  كػػػاف ا١تػػػًًت
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ا١تيفم أف ًذا الراكم حسب ركا اتي عوػد الطػربم ًػا شػاًد ع ػاف كلػاف ، ا١تفركض أف  كاف ُب عداد ش اخي
 أكؿ م  اذتناب لدعاة ا١تختار.

، ابػػ  إذػػحاؽلػي ركا ػػ  ُب اٟتػد ث عػػ  التػابعي اٟتضػػرمي لمػا ركل عوػػي ا١تػؤرخ  : محمػد بػػن بشػػ  -
ًػا هفسػي اإلخبػارم كلك  ابػ  أيب حػاًب أشػار إٔب أهػي ، أفردى البخارم بًتٚت ، راك ٣تيفاؿ اٟتاؿ عماما فيفاك 

 .110ف ع ي  كاف ًا، هسبي اب  إذحاؽ إٔب ًدى، كالد ا١تؤرخ ًكاـ ٤تمد ب  السائب ب  بكر الك ري
قػػػد ركل اٟتػػػد ث عػػ  عمػػر كأيب أمامػػ  ك ، : ًػػا عمػػرك بػػػ  عبػػد ا الكػػ باين اٟتمحػػيالحضػػ م  -

 .111كذلرى اب  حباف ُب الثقات، تابعي مق شامي : ادمافكقاؿ عوي  ركل لي بعض أصحاب السو 
كلكوػي شػاًد ع ػػاف لػاف ع ػر مػا  بػدك مػػ   ُب لتػب الػًتاًم ٓب أًػػدى، ا٠تػاالين :مسػلم بػن زلػ  - 

 ركا تي ضم  التاابُت ُب عُت الاردة.
ذػػااء ا١تسػػودة مويفػػا   كهعػػاد ارف إٔب ذػػرد الركا ػػات الػػيت اهفػػرد ّٔػػا شػػ ه أيب ٥توػػش فضػػ   بػػ  خػػد ج

 كغَت ا١تسودة:
ػػػي إٔب -ففػػػي الركا ػػػ  األكٔب عػػػ  ٤تمػػػد بػػػ  بكػػػر عػػػ  اٟتضػػػرمي أف عمػػػر بػػػ  ذػػػعد ًعػػػ   عوػػػد خرًك

ػَت بػ  ذػ  م األزدم كع ػر مػذحج كأذػد عبػد الػرٛت  بػ  أيب ذػربة  -اٟتسُت ع ر ربػع ا١تد وػ  عبػد ا بػ  ًز
كع ػػر ٘تػػ م ك٫تػػداف اٟتػػر بػػ     ػػد الر ػػاحي الػػذم اهضػػم إٔب ، كع ػػر رب عػػ  كلوػػدة قػػ س بػػ  األشػػعث، اٟتوفػػي
ع  عمر ع ر م موتي عمرك ب  اٟتناج، اٟتسُت كع ر ا٠ت   عػ رة بػ  قػ س ، كع ر م سرتي مشر الضبايب، ًك
اؿ شبث، األٛتسي  .112كأعطر الرا   ماالى ذك دا، اكع ر الًر
ػي بغػَت ذػود أف    ػد بػ  ز ػاد أبػا الكػعثاء الكوػدم ًثػا لَتمػي مائػ  ذػيفم  - كالركا   الثاه   لفض   ًك

ػا  ر ، كارٕتػ  بقامػي كدعػا لػي اٟتسػُت إال ٜتس   افما ذق  مويف، دكف اٟتسُت أمػا ، ٕتػ كلػاف أكؿ مػ  قيتػ  ًك
لمػػا تاغػػ  عمػػر بػػ  خالػػد ،     ػػد بػػ  ز ػػاد بػػ  ا١تيفػػاًر ف هػػي اهضػػم إٔب اٟتسػػُت حػػُت رفضػػاا شػػركطي حػػىت قيتػػ 

ًيرحػاا  ابر ب  اٟتارث الس ماين ك٣تمع ب  عبد ا العائذم ُب كذ  العدك حػىت  الح داكم كماالى ذعد ًك
 .113اٍب دها مويفم العدك فقات اا حىت قيت ا ، كاذتوقذًم العباس ب  ع ي

كط ػب ، فكنعي ع ر االهضماـ إل ػي كُب الركا   الثالث  أف ا١تختار لقي الراكم )عب دة ش ه فض  ( -
فاذػتميف ي ، كذألي ع  طر ػق بػٍت ًوػد، كأمٌت ع  يفم لوحرة آؿ الب  ، موي أف  بٌ غ أً  مسندى ل نتمع ّٔم
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ح ػػث رٌحػػب بػػي ٍب ، فأكصػػ يكذػػألي عػػ  موػػ ؿ إٝتاع ػػ  بػػ  لثػػَت ، حػػىت أذػػرج فرذػػي كرلبػػي كمضػػر معػػي إلػػ يفم
كمضاا ٚت عا إٔب مسند ًيف وػ  الباطوػ  ٍب إٔب بػاب الف ػ  ح ػث أهػاخ راح تػي كصػٌ ر با١تسػند ، تااعد معيفم

 كظ   ح ي بُت الساارم م  اٞتمع  إٔب العحر.، كالواس مستكرفاف لي
فسػأ٢تم ، مػع ا١تختػار )عب ػدة كاٝتاع ػ ( أت ػا مػع قاميفمػا إٔب ماعػدًم ُتكُب الركا   الرابع  أف الراك  -

فخطػػب ا١تختػػار بأهػػي ، فػػأخربكى ب عامػػ  ذػػ  ماف بػػ  صػػرد ع ػػ يفم كاذػػتعدادًم ل خػػركج، عػػ  الوػػاس كالكػػ ع 
 .114مبعاث ا١تيفدم اب  اٟتوف   لوحرة آؿ الب   كالدفاع ع  ا١تظ امُت

ا١تختػار  بعػث كراح ، كُب الركا   ا٠تامس  صرح ًذاف الراك اف أنما أكؿ مػ  أًػاب ا١تختػار كبا عػاى -
كبقػػػي ، كعػػػرض هفسػػػي لبػػػد   عوػػػي ٓتطبػػػ  مسػػػناع  حػػػىت اذػػػتماؿ بعضػػػيفم، إٔب مػػػ  اًتمػػػع عوػػػد ابػػػ  صػػػرد

فػاًتمع أشػراؼ الكافػ  ل بػٌُت ٢تػم عمػر بػ  ذػعد خطػارة ٖترلػات ،  ستثق  ابػ  صػرد حػىت خػرج مػع التػاابُت
م ع ر العكس م  اب  صرد الذم  ر د ٤تارب ، ا١تختار ألهي  ر د التسٌ   ع  يفم كاقًتح ع ػ يفم ضػركرة ، عدًك

إبػراً م بػ  ٤تمػد بػ   ًػا ك  أحػد الػاال ُت ك١تٌا خرج  سأ٢تم ك آتيفم ط ب، فذًباا إل ي كأحاطاا بدارى، ذنوي
فرفض ذلد ألنم إ٪تا أخػذكى بالظوػ  ، كٯتٌك ي حاف ا ا١تختار عبد ا ب     د أف  امٌق الاإب ارخر ط ح  م 
كذا أرلباى بغ   ، احت اطا مػا هسػب لػ  أما ا١تختػار فػأهكر   "لفي بالسن  ق دا" كعبد ا ب     د  قاؿ:ًك

)م محػػا بػػذلد إٔب ب عػػ   كأ١تػػ  إلبػػراً م بػػ  ٤تمػػد بػػ  ط حػػ  أهػػي ال  غػػّ لمػػا غػػّ آبػػاؤى، إل ػػي مػػ  ٖترلػػات
كصػػرٌح الػػراكم فضػػ   أهػػي لػػاف  وظػػر إٔب ا١تختػػار حػػُت اقت ػػد كلكوػػي ٓب  تألػػد مػػ  ٝتػػاع ، ًػػدى ط حػػ  لع ػػي(

 .115راً م لت د العبارةإب
" أف رفاع  ١تا قرر أف  وسػحب مػع مػ  ... كُب الركا   السادذ  قاؿ فض  : ")مٍت( مس م ب  زحر -

عػاا إٔب ده ػاًم  ػ  برا ػ  بى قػاء ع ػر أالٌ  ًر بقي م  التاابُت ُب ال    هادل لر ب بػ  ز ػد اٟتمػَتم ُب مائػ  ًر
، نػػم مػػ  قامػػيأالكػػالع مػػ  خػػالؿ را ػػتيفم كعوػػد ذػػؤا٢تم كع ػػم ابػػ  ذم ، كأالٌ  فػػٌركا مػػ  ال حػػش، كخطا ػػاًم

كػذا ، فأعطاًم األماف فأًاباى أنم  ر دكف أماف  ارخػرة كلػذلد خطػب صػحَت بػ  حذ فػ  ، قت ػاا ٚت عػاًك
م ب ومػا أمػر رفاعػ  لػ  قػـا ، بػ  ًػالؿ ا١تػ ين ُب مالمػُت مػ  أصػحابي حػىت قيت ػاا ػع الكػام اف إٔب معسػكًر كًر

كقطػع ا١تعػػابر  -مػ  فػػركع الفػرات-)ا٠تػابار( ويفػر كذػار ل  تػي فمػٌر صػػباحا ب، ًػػر٭تيفممػ  أصػحابي أف ٭تم ػاا 
عػػػػػ  رفاعػػػػ  خ فػػػػػي أبػػػػػا ًا ر ػػػػ  العبػػػػػدم ُب ذػػػػػبعُت فارذػػػػا ٭ترذػػػػػاف االهسػػػػػحاب ، كٓب  الحقيفػػػػم اٟتحػػػػػُت ًك

 كلػاف ذػعد بػ  حذ فػ  بػ  ال مػاف، )قرق ساء( مالمػا ح ػث ألػرميفم زفػر كداكاًػم كاذتقركا بػ، ك  تقطاف ا١تتاع
ػػع كلقػػي ا١تثػٌت بػػ  ٥تربػ  العبػػدم ، قادمػا مػػ  ا١تػدائ  فػػأخربى األعػػراب ُب )ً ػ ( ٔتقتػػ  التػاابُت  ُب الطر ػػقفًر
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ػػػع لػػػ  قػػػـا إٔب ، كاهتظػػػركا حػػػىت كصػػػ  رفاعػػػ  فتعػػػاهقاا كبكػػػاا، قادمػػػا مػػػ  البحػػػرة فػػػأخربى كبعػػػد  ػػػـا كل  ػػػ  ًر
د الكاف اف ا١تختار ٤تباذا  .116موط قيفم كًك

ػػػع مػػػ  التػػػاابُت  يعػػػ ٌ يفم كُب الركا ػػػ  السػػػابع  ) - عػػػ  عب ػػػدة كاٝتاع ػػػ ( أف ا١تختػػػار لتػػػب إٔب مػػػ  ًر
م باألًر كاقًتاب الوحر ع ر  ػدى الرذػال  ُب  -مػ  ل ػث بػٍت عبػد القػ س-فخبٌػأ ذػ حاف بػ  عمػرك ، ك بٌكًر

 ق وساتي حىت قرأى ع ر رفاع  كا١تثٌت ب  ٥ترب  كذعد ب  حذ ف  ك   د بػ  أهػس كأٛتػر بػ  مشػ   كعبػد ا بػ 
فاذػػتميف يفم ألهػػي لػػػاف ، فبعثػػاا إل ػػي ُب ذػػػنوي ابػػ  لامػػ  ٮتػػربى ٔتػػاافقتيفم كه ػػػتيفم ُب إخراًػػي، شػػداد البن ػػي

أرذ  غالمػي زرب ػا إٔب ابػ  عمػر لػي  تاٌذػ  لػي عوػد كال ػي الكافػ  إبػراً م بػ  ٤تمػد بػ  ط حػ  كعبػد ا بػ  
فػػاقًتح    ػػد بػػ  ، فنػػاءى أصػػحابي فط بػػا مػػ   ضػػموي ُب هفسػػي، كفعػػال أرذػػ  إل يفمػػا ابػػ  عمػػر  واشػػد٫تا،    ػػد

كبعػػػد أف ضػػػمواى طالبػػػي الاال ػػػاف ، اٟتػػػارث بػػػ  ركًن ع ػػػر عبػػػد ا بػػػ     ػػػد أف  كتفػػػي بعكػػػرة مػػػ  أشػػػرافيفم
فح ىػػش ٢تمػػا كهػػ ؿ  !بػػاٟت ش ع ػػر عػػدـ ا٠تػػركج ع  يفمػػا كلػػذا بعتػػق لػػ  ٦تال كػػي ك٨تػػر ألػػش بػػدف عوػػد الكعبػػ 

 .117دارى
براشػد بػ  إ ػاس  ػ مػ  أح ػاء الكافػ  ػ ف ابػ  األشػًت التقػر ُب مػرادكُب الركا   الثاموػ  ذلػر الراك ػاف أ -

بق ػادة خ ٯتػ  بػ  هحػر كقػٌدـ خ  ػي ، فذٌلر أصحابي بأف ا  وحر الفئػ  الق   ػ  ع ػر الكثػَتة، معي أربع  آالؼ
، العبسػي راشػدا فقت ػيكاشػتد القتػاؿ حػىت طعػ  ، كمكػر ًػا مػع حامػ  را تػي حامٌػا إ ػاى ع ػر التقػدـ، العبسي

كأيذػق  ُب  ػد ابػ  مط ػع فأرذػ  ألفػُت بق ػادة حسػاف بػ  ، ا١تختار لرٌبت الكػ ع  ١تا بيٌكرك  ،فان م  األلاؼ
با٠ت ػ  ع ػر حسػاف الػذم انػـ  أصػػحابي  العبسػي خ ٯتػػ  فحمػ ، فائػد العبسػي فػاعًتض ابػ  األشػًت بػاٟتمراء

كلكػػ  فػػرس حسػػاف ، قامػػيكحػػاكؿ ًػػا أف  حػػمد لكػػ  خ ٯتػػ  هحػػحي بالونػػاة إذ لػػاف مػػ  ، عوػػد بػػدء القتػػاؿ
كاذتحسػ  ابػ  األشػًت موػػي ، كأعػػاد لػي فرذػي ل ونػا ع  يفػا، عثػرت فػأيح   بػي كظػ   ضػارّٔم حػىت أٌموػي خ ٯتػ 

كأراد    ػد بػ  اٟتػارث أف  عرقػ  تقػدـ ، ٍب تقػٌدماا ٨تػا السػبخ  ح ػث حاصػر شػبث ا١تختػار كأصػحابي، ذلد
 .118ص  ًا تقٌدمياب  األشًت كلك  ًذا األخَت أمر خ ٯت  أف  كف ي ل اا

كُب الركا   التاذع  )بدكف ذود( أف اب  االشًت اهط ق مع ً كي بعد تاد ع ا١تختار لي فػرأل بعػضى  -
ألنػم فع ػاا لمػا فع ػ  ، فػدعا ا بػأالٌ  ؤاخػذًم ٔتػا فعػ  السػفيفاء، الك ع  حاؿ لرذي ع ػي  ستوحػركف بػي

 .119الواس حىت إذا ًاكز القوطرة اهحرؼ أكلئد، بوا إذرائ   مع العن 
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أف عمػػػَت بػػػ  اٟتمػػػاـ اذػػػتأذف قب ػػػ  نا ػػػ  معرلػػػ  ا٠تػػػازر مػػػ  ابػػػ   كُب الركا ػػػ  العاشػػػرة )بػػػدكف ذػػػود( -
االشًت أف  وضٌم إل ي فاذتميف ي "حىت تسك  فارة شرط  ا" كذلر اب  االشًت قت ال لي قػٌدى هحػفُت مػع را ػ  

د ر التغ ػري أف حػب ومػا ظػ  شػر د بػ  ، ادف ذا ًػا ابػ  ز ػ، موفردة عود الكاطيء  فاح موي ا١تسد فالتمساى
 فاعتوقي كهادل بأف  قت اا معي اب  ال اه   فقيت  اٟتحُت.، اٟتحُت ًا اب  ز اد

أهػي قتػ  ابػ   إدعر ل  كاحػد مػويفم أذد ا كذ م اك  أزد ا كُب الركا   اٟتاد   عكرة )بدكف ذود( أف -
ب ومػػا بٌكػػر ا١تختػػار أصػػحابي بػػأف الفػػت  ، قػػتالًم عػػدد غرقػػر ا١تويفػػ مُت قػػد ٕتػػاكز عػػدد  كلػػاف ، ذم الكػػالع

 ٍب اذػػػتخ ش ا١تختػػػار السػػػائب بػػػ  مالػػػد األشػػػعرم كهػػػ ؿ )ذػػػاباط(، قر ػػػب كأف ابػػػ  االشػػػًت ًػػػـ  ابػػػ  ز ػػػاد
 .120ا١تدائ 

ػم  الكافػ ك  أموػاء زحفيفػم ع ػر ا١تختػار أف البحػر ُت ارٕتػ كا كُب الركا   الثاه   عكرة )بػدكف ذػود( - ًك
م محعب٬تٌركف ذفويفم مث ما   .121ب وما قاؿ ماإب الكاف  بالفارذ   أف ا١تختار قد لذىّٔم ًذى ا١ترة، أمًر

ػا  طػارد خ ػ  ا١تختػار الراكم  كُب الركا   الثالث  عكرة أف فض الن  - صرٌح أهي رأل عب د ا ب  اٟتػر ًك
ا١تيف كمػػ  إٔب  كأح اهػػا  كػػاف ابػػ  اٟتػػر ُب مػػؤخرة خ  ػػي، فقػػد لػػاف  قػػات يفم ُب ًباهػػ  الحػػائد ُت، حػػُت حاصػػر

كرٔتػػا ، كأح اهػػا لػػاف ٯتوػػع مػػركر السػػقائُت إلػػ يفم ك ضػػرّٔم إذ لػػاهاا  ب عػػانم ا١تػػاء، دار عكرمػػ  ٍب  عػػاكد ا٢تنػػـا
كأفضػػػ  مػػػا  قتاتػػػي الػػػذ   ُب ،  قػػػات يفم ا١تختػػػار قتػػػاال ضػػػع فا فَتمػػػ يفم الوػػػاس باٟتنػػػارة كالقػػػذارة مػػػ  الب ػػػات

م ٍب أمػػر بػػال حش ألثػػر ٨تػػا القحػػر ، الػػدركب  يفم محػػعبفضػػ ق ع ػػ، خف ػػ  اٟتحػػار ٦تػػا ٖتم ػػي إلػػ يفم هسػػاًؤ
فػد ك  أمػا ا١تختػار فقػد حػاكؿ ا٠تػركج لحػد ال حػش، كذلرت الركا   اذم عبد الرٛت  بػ  ٥توػش ضػم  القػادة

فأقسػم أالَّ ٬تعػ  ألعدائػي حكمػا ، ف مػا اشػتد اٟتحػار هحػحيفم بػا٠تركج ل قتػاؿ فضػعفاا، اٟتحار دك٪تا فائدة
ػػال مػػويفم خ  فتػػي السػػائب بػػ  مالػػد األشػػعرم الػػذم ك  ،ع  ػػي ذػػألي ا١تختػػار عػػ  رأ ػػي خػػرج ُب تسػػع  عكػػر ًر

ػا أهػي ٓب  كػ  دكف مػركاف  ع اٟتكػم إل ػي ألهػي مػ  حكػم ا  فككػش لػي ا١تختػار عػ  ماقفػي اٟتق قػي ًك فأًر
سػػائب أف  قاتػػ  مػػ  ٍب اقػػًتح ع ػػر ال، كال ٧تػػدة كال ابػػ  الػػ بَت لػػذا مػػار ًػػا بالكافػػ  كبػػالغ ُب الثػػأر ل حسػػُت

كعػرض ع ػر ٤تاصػر ي أف  ؤموٌػاى ، ب وما ٘تثٌػ  ا١تختػار بأب ػات لغػ الف الثقفػي، ًع السائباذًت ف، أً  حسبي
اا معي إٔب أنم ذػ كاهاف أذٌؿ ا٠ت ػق كذػ ودماف )فقات يفم حىت قيت ، فأباا كلاف قد هٌبي أصحابي الذ   ٓب ٮتًر

يفم. نَت بػػػ  عبػػػد ا  مػػػ  بقػػػي ُب القحػػػر ػي ٍب هحػػػ  بػػػ، افطرفػػػ  كطػػػراؼ اٟتوف ػػػ يقت ػػػ كقػػػد ع ػػػر عػػػدـ خػػػرًك
أٌمػػا ّتػػَت بػػ  ف، كفعػػال ه لػػاا ع ػػر حكػػم محػػعب، فػػأباا ذلػػد، خػػَت ٢تػػم مػػ  االذتسػػالـ كأهػػي، بػػا٠تركج ل قتػػاؿ

أشػػراؼ الكافػػ   لكػػ ، عبػػد ا ف هػػي اذػػتعطش محػػعبا لػػي  عفػػا عػػويفم حػػىت رٌؽ ٢تػػم كلػػذا فعػػ  بق ػػ  الوػػاس
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عودئذ أمر بقػت يفم فحػاح  ذلركى بالثاراتك  ، ف ُت الذ   معي أك الكاف ُت األذرلبُت الكا  صاحاا بي ٮتَتكهي
األذػػرل  ط بػػاف مػػػ  محػػعب أف  ضػػرب ّٔػػػم أعػػداءى مػػ  األمػػػا ُت فػػ ف  يقت ػػاا فسػػػ يويًفدي ذلػػد أعػػػداءى كإف 

فأىب مويفم ذلد كط ب ّتَت أف  يقت  بع دا عويفم ألنم خالفاا هح حتي،  وتحركا  كاف ذلد لي 
122. 

 
 روايات أب  مخنح عن لصي ة بن عبد اهلل األزدي:د. 

ػػا ححػػَتة بػػ  عبػػد ا ٜتػػس ركا ػػات حػػاؿ  ذلػػر لوػػا أبػػا ٥توػػش عػػ  أحػػد شػػ اخي مػػ  قامػػي األزد ًك
كركا اتػػي ل يفػػا غػػَت ، إضػػاف  إٔب الركا ػػات الػػثالث الػػيت اشػػًتؾ ف يفػػا معػػي غػػَتى، تفاصػػ   مػػارة ا١تختػػار بالكافػػ 

   مكارؾ ف يفا:ك  داثب  ًا شاًد ع اف لت د األح مسودة
"قاؿ أبا ٥توش فحدمٍت ححَتة ب  عبد ا ب  اٟتارث بػ  در ػد األزدم كلػاف قػد أدرؾ ذلػد ال مػاف 

 ".... كشيفد قت  محعب
ًػػاء ُب الركا ػػ  األكٔب أف الػػراكم شػػيفد قػػدـك ابػػ  مط ػػع ل تػػأب الكافػػ  كخطبتػػي ُب الوػػاس بػػأف ابػػ   -

ػرج فضػ ي إال برضػاًم كأف  عمػ  بسػَتة عمػر كعثمػاف كأف  ع وػاى  ال بَت بعثػي ل نػري ف ػئيفم ك بق ػي فػ يفم كأالٌ  ٮتي
فػرٌد ع  ػي السػائب بػ  مالػد األشػعرم بػأنم  رفضػاف إخػراج فضػ  ف ػئيفم ، ع ر أف  أخذ ع ر  ػد ذػفيفائيفم

كأنػم إ٪تػا  ر ػدكف ، كذػَتة عمػر مرفاضػ  كإف لاهػ  أًػاف، لما أنم  رفضاف ذَتة عثمػاف ألنػا ًػال،  عويفم
ب ومػا ًوٌػأ    ػد السػائب ك٘تػٌٌت لػا  ، فأظيفر ٢تػم ابػ  مط ػع القبػاؿ كخػرج، كأ ٌدى    د ب  أهس،  ذَتة ع ي فق

ٍب أخػرب إ ػاس بػ  مضػارب الػاإب اٞتد ػد بػأف السػائب ، لاف مكاهػي كخكػي لػارٌد ع  ػي أحػد مػ  غػَت الكػ ع 
فبعػث إل ػي زائػدة بػ  ، كاقػًتح أف  سػتدعي ا١تختػار ك٭تبسػي، م  أتباع ا١تختار كأف ع اهػي قػد رصػدت ٖترلػاهتم

كإذ ٯتكػر بػد الػذ     ف ما هتٌ أ ل ذًاب معيفما تال ع  ػي زائػدة، قدام  كحسُت ب  عبد ا الربٝتي ا٢تمداين
ع ا١تختار إٔب فراشي، ار   *لفركا  .123شعرممٌدع ا ا١ترض ك٘تٌث  بب    فًر

 وػػادم ُب أًػػ  اٞتبٌػػاهتُت بػػأف ُب الركا ػػ  الثاه ػػ  أف ابػػ  مط ػػع أمػػر راشػػد بػػ  إ ػػاس بػػ  مضػػارب أف ك  -
، فحضػركا كبعػث ابػ  مط ػع شػبثا ُب مالمػ  آالؼ ٨تػا ا١تختػار، الذم  برئ  ٦ت  ٓب ٭تضر ا١تسند ت د ال   ػ 

 كراشدا ُب أربع  آالؼ م  الكرط .
كُب الركا ػػػ  الثالثػػػ  أف الػػػراكم ححػػػَتة رأل ابػػػ  االشػػػًت  ػػػأمر أصػػػحابي بػػػالو كؿ كتقر ػػػب ا٠ت ػػػاؿ إٔب  -

السػػ اؼ باأل ػدم دكف ا٠تػاؼ مػػ  العػائالت الكاف ػػ  )مثػ  شػبث كآؿ عت بػػ  بػ  الويٌفػػاس كآؿ  بعضػيفا كٛتػ 
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ػػدكا حػػٌر السػػ اؼ  ( ألف ًػػؤالء ذػػ تفرقاف عػػ... األشػػعث ٍب صػػرٌح الػػراكم أهػػي رأل ابػػ  ، ابػػ  مط ػػع إذا ًك
ػػا ُب قبائػػي كدرعػػي، االشػػًت مػػع أصػػحابي كقػػد ه لػػاا كضػػٌماا خ ػػا٢تم ـ  األشػػراؼ كانػػ، ٍب كصػػش ابػػ  االشػػًت ًك

م بالقحر  كازدٛتاا ُب فم السك   .124كراحاا  طاردكنم ُب الكواذ  فالساؽ فا١تسند حىت ححرًك
كلػذا ُب ب ػػ  ، كُب الركا ػ  الرابعػ  أف غػالة الكػ ع  لػػاهاا ٬تتمعػاف عوػد ًوػد بوػػ  ا١تتك فػ  الواعط ػ  -

كقػػد أخػػرب أبػػا عبػػد ا اٞتػػدٕب ، دؿالػػيت ٓب تكػػ  ٖتػػب ُب أخ يفػػا رفاعػػ  تكػػ عي ا١تعتػػ، ل  ػػر بوػػ  قمامػػ  ا١ت ه ػػ 
 .125بعض غالة الك ع  بالكاف ك  ك   د ب  شراح   اإلماـ اب  اٟتوف   خرب ا١ترأتُت

ا  بكر بالوحػر ُب لػالـ مسػناع - ، كُب الركا   ا٠تامس  أف عبد ا ب  هاؼ خرج م  ب   ًود ًك
يفػػي ػػع ٣تركحػا ُب ًك م ، فػانـ  الوػاس كًر فسػألي عبػػد ا بػ  شػػر د الويفػدم عػػ  الوحػر الػػذم كعػدًم فػػذٌلًر

كٖتػػادث مػػع ا١تيف ػػب حػػاؿ ، كزحػػش محػػعب ّت اشػػي ل ػػدخ  الكافػػ  **ٯتحػػا ا مػػا  كػػاء ك ثبػػ بار ػػ  
عب ػد ا بػ  اإلمػاـ ع ػي كأف قات ػي مػ   كلذا حػاؿ مقتػ ، الوحر الذم قيت  ف ي ٤تمد ب  األشعث كٓب ٭تضرى

ػي ، ذأؿ محعب عبد الرٛت  ب  ٥توش ع  عدـ توف ذى ل ميفم  اليت أكل ي ّٔػا ُب الكافػ  ش ع  أب ي  لما ًك
اا إل ي، التخذ   ع  ا١تختار كالػذ   مػع ا١تختػار ، فأًابي بأهي رأل الواس صوفاف فالذ   مع محعب قد خًر
لمػػا بعػػث عبػػد ،  عفقبػػ  موػػي كبعثػػي ل  حػػش ع ػػر ًباهػػ  السػػب ، ف ػػـ  ب تػػي موتظػػرا قدكمػػي، قػػد مبتػػاا ع ػػر رأ يفػػم

كزحػػر بػػ  قػػ س إٔب ًباهػػ  ، كعبػػاد بػػ  اٟتحػػُت إٔب ًباهػػ  لوػػدة، الػػرٛت  بػػ  ٤تمػػد بػػ  األشػػعث إٔب الكواذػػ 
  .126فقطعاا ع  القحر ا١تاء كا١تادة، كعب د ا ب  اٟتر إٔب ًباه  الحائد ُت، مراد

 

 . أتٛ األشعر ِٛسٝ تٓ عاِر اٌعذٚٞ:6.2.1
ركا ػ  أليب ٥توػش عػ  شػ ه ٓب  ةذ طرة ا١تختار ع ر الكاف  أربعػ  عكػر أكرد الطربم ُب ذ اؽ تفاص   

ػا، م  عػدم ًيف وػ  ًا أبا األشعر ماذر ب  عامر العدكم، أًد لي ذلرا ُب الركاة ، كٓب  ػرك لػي الطػربم غًَت
أف شخحػا  ػدعر شػيفم بػ  عبػد الػػرٛت  كقػد ًػاءت ل يفػا غػَت مسػودة كلكوػي ذلػر ُب مط ػع الركا ػ  السػابع  

ا راك ٓب أًدى أ ضا، اٞتيفٍت قد كافقي ع ر مضمانا لك  الركا   الرابع  ابتدأت بقاؿ الراكم أيب األشػعر ، ًك
" ٦تػا  ؤلػد أف شػ ه أيب ... ارؽ صػاحبيفم كقػد انػـ  عوػي أصػحابيخ"اهتيف وا إٔب رب ع  ب  ا١ت ماذر ب  عامر:

ػػا بػػ  مكػػار ، ٥توػػش لػػاف شػػاًد ع ػػاف ، أمػػر ق ػػ ال مػػا ٧تػػدى ُب شػػ اخ األخبػػار ُت عمامػػالا ُب األحػػداث  ًك
 لك  األمر الذم ٬تع ي مستساغا كغَت مستبعد ًػا مػا ًػاء ُب ذػ اؽ الركا ػ  ذاهتػا ح ػث ٧تػد العبػارة التال ػ :
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  "فأهػا رأ ػػ " بػػ  إهػي قػػاؿ ُب الركا ػ  التاذػػع :...]أم الػػراكمت فأمػا أهػػا فكوػ  غالمػػا حػدما قػاؿ ماذػر ..."
ػدها ُب موا اًػا قػاؿ الػراكم:...كقرأتي، أماهي قػاؿ ]أم الػراكمت فكػاف أبػا ًعفػر ٤تمػد بػ   ..." " لما أهوػا ًك

كػػذا  تبػػُت لوػػا أف شػػ ه أيب ٥توػػش لػػاف لاف ػػا شػػاًد ع ػػاف 127..."ع ػػي ] قحػػد البػػاقرت  قػػاؿ كلػػاف مػػ  ، ًك
كمػػػ  أئمػػػ  آؿ ،   ركاة قامػػػيلمػػػا أهػػػي  سػػػتق يفا أح اهػػػا مػػػ،  ف ػػػ س عن بػػػا أف ٧تػػػدى محػػػدرا لألخبػػػار، الكػػػ ع 
ذى ارف خالص  ركا اتي ...الب    أكردًا بغَت ذود: -رغم طاؿ بعضيفا- ًك

بعػػد هػػ كؿ األشػػراؼ الػػذ   اهتظػػركى مػػع ، ففػػي الركا ػػ  األكٔب ذلػػر أف ا١تختػػار دخػػ  القحػػر ل ب ػػ  ف ػػي
كدعػاًم ، فخػرج إلػ يفم ٮتطػب بكػالـ مسػناع حػاؿ هحػر آؿ الب ػ ، الوػاس ُب ا١تسػند كع ػر بػاب القحػر

، فقاـ الوػاس  با عاهػي، إٔب مبا عتي ع ر الكتاب كالسو  كالثأر رؿ الب   كقتاؿ الظا١تُت كالدفاع ع  الضعفاء
ا كأقسم الراكم أهي رأل ا١توذر ب  حساف ب  ضرار الضري إذ با عػي اهحػرؼ مػع ابوػي ح ػاف  أحد األشراؼ ًك

فػػراح ، كلػػرى ا١تختػػار ذلػػد، ع د بػػ  موقػػذ مػػوعيفمكحػػاكؿ ذػػ، فقت يفمػػا ذػػفيفاء الوػػاس ع ػػر أنمػػا مػػ  اٞتبػػار  
اء ابػ  لامػ  لػَتٌدد ع ػر مسػمع ا١تختػار أف ابػ  مط ػع ُب دار أيب ماذػر،  ستن ب مادة األشراؼ ف ػم ، ًك

ػم ل سػرع ُب ا٠تػركج إف لاهػ  الوفقػ  ًػي الػيت ،  أبي لي ألف اب  مط ع لاف لي صد قا فبعث لي ٔتائ  ألش دًر
فػػأعطر لكػػ  كاحػػد مػػ  أصػػحابي ، مال ػػُت الػػدراًمر قػػد أصػػاب ُب ب ػػ  ا١تػػاؿ كلػػاف ا١تختػػا، ٘توعػػي مػػ  ذلػػد

ػ  ػم كعػددًم مالمػ  آالؼ كٙتا٪تائػ  ًر ػاا معػي ٜتسػمائ  دًر كأعطػر ١تػ  التحػق بػي أموػاء اٟتحػػار ، الػذ   خًر
كلػػػاف ابػػػ  لامػػػ  ع ػػػر ، كاذػػػتقب  ا١تختػػػار الوػػػاس بػػػا٠تَت كقػػػٌرب إل ػػػي األشػػػراؼ، مػػػائتُت كعػػػددًم ذػػػت  آالؼ

كل سػػاف أبػػا عمػػرة مػأب عر وػػ  ع ػػر حرذػػي كقػد ذػػأؿ ا١تػػاإب ًػػذا األخػَت عػػ  ذػػبب إعػػراض ا١تختػػار ، شػرطتي
إهػػػػا مػػػػ  آّػػػػرمُت كرآى ا١تختػػػػار فسػػػػألي عػػػػويفم فػػػػأخربى ذػػػػرٌا ٔتػػػػا قػػػػالاى فسػػػػك  ٍب تػػػػال ، عوػػػػي إٔب األشػػػػراؼ

 ار  .* موتقماف
 بػرٌد ا١تختػار إذ ت ٌقوػاا أهػي كعقب ًػذى الركا ػ  ًػاءت ركا ػ  قحػَتة ًػدا تكػتم  ع ػر اذتبكػار ا١تػاإب 

 .128ذ قت  األشراؼ
عام ػػػي ع ػػػر -كذلػػػرت الركا ػػػ  الثالثػػػ  أف ا١تختػػػار ١تٌػػػا كصػػػ ي لتػػػاب عبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  ذػػػع د بػػػ  قػػػ س 

ب حػػػش ابػػػ  ز ػػػاد ع ػػػر العػػػراؽ اذػػػتدعر    ػػػد بػػػ  أهػػػس ككعظػػػي كبٌكػػػرى بالوحػػػر إف إتػػػي إٔب العػػػدك  -ا١تاصػػػ 
م بوفسػػيفػػاقًتح    ػػد أف  كػػاف ، ككعػػدى با١تػػدد ، كأالٌ ٯتػػٌدى إال إذا ط ػػب موػػي ذلػػد، ا١تػػدد مالمػػ  آالؼ ٮتتػػاًر

كهححي قب  التاد ع بأف  بادر با٢تنـا كأف  بعػث بوااحي الكاف  كعود ا٠تركج ش عي ا١تختار كالواس إٔب د ر 
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لتػب ٍب  ط ػب االذتكػيفاد ك  ،فػذلر أهػي  سػتمدى مػ  دعائػي،  ام ا ٓتربى إل ي كأهػي ذػ مٌدى كلػا ٓب  ط ػب ا١تػدد
ف مػا ، ا١تػدائ حػىت أصػبحاا بكذػار اٞتػ ّ ، ا١تختار إٔب عبد الرٛت  ب  ذع د ب  ق س بأف ٬تع  البالد ل   د

م إل ػيبطر قيفػا ٨تػا ا١تاصػ  ح ػث هػ ؿ  إتيٍب ، رأل    د تعبيفم أقاـ  اما كل    ػاءت عػُت ابػ  ز ػاد ٓتػرًب ، ًك
ارؽ كأردؼ بعدى اٞت ّ الثػاين ع  ػي عبػد ا فقرر أف  بعث إل يفم ضعفيفم ً كُت ع ر أك٢تما رب ع  ب  ا١تخ

كصػػ  ك  ،فسػبق ابػػ  ا١تخػػارؽ، ع ػػر أف  كػػاف السػابق أمػػَتا ع ػػر الالحػػق فػ ف تسػػاك ا فألرب٫تػػا ذػػوا، بػ  ٛت ػػ 
 .أنكي ا١ترضإٔب    د ب  أهس الذم لاف 

رآى الػػراكم  كتػذلر الركا ػػ  الرابعػػ  أهػػي ١تػػا انػػـ  عػػ  رب عػػ  بػػ  ا١تخػػارؽ ًوػػادى مػػ  ط  عػػ  اٞتػػ ّ األمػػام
 .ي قت لكو،  وادم ف يفم
ػػاء ُب الركا ػػ  ا٠تامسػػ  أف عبػػد ا بػػ  ٛت ػػ  ا٠تثعمػػي  ػػد صػػاحبي ا١تخػػارؽ قػػد قيتػػ   -١تػػا كصػػ -ًك ًك

صػالة الظيفػر اقتت ػاا فػانـ  ًوػاد ابػ  بعػد فقػات اا ًػ ّ    ػد بػ  أهػس أكؿ الويفػار ٍب ، فضٌم ف الي إٔب ً كػي
ػا ُب السػاؽ فػأمر بقػت يفمفني حىت قت ٛت   الذم راح  وادم ف يفم  كعػٌُت مػ  ، ء إٔب    د بثالٙتائ  أذػَت ًك

ا كرقاء ب  عازب األذدم كاهكسػر أصػحابي ، كفعال تاُب كص ر ع  ي كرقػاء، ٮت في إف تاُب م  مرضي أال ًك
م ُب الًتاًػع بسػبب مػات قائػدًم خػَت مػ  ا١تخػاطرة ، فبدأكا  تس  اف عوي فنمع كرقاء رؤذػاءًم كاذتكػاًر

ًى ىمػاا ٢تػم طالئعيفػػم، ٙتػػاهُت ألفػا بػاٟترب مػع كلػذا لكػي ٭تػػافظاا ع ػر ًػذى الوت نػػ  ك يبقػاا ع ػػر ، خاصػ  كقػػد 
لكػ  ا١تختػار ع ػم ا٠تػرب مػ  أهبػاطي  ، كظػ  أًػ  الكافػ  أنػم ان مػاا، فاافقاى كاهحػرفاا، خاؼ األعداء مويفم

 .129لاف ع وا لعام ي ع ر ا١تدائ  فنيٌف  ً كا ُب ذبع  آالؼ  قادًم اب  األشًت
ػػاءت الركا ػػ  السادذػػ  قحػػَتة ًػػدا ح ػػث أشػػارت إٔب أف ا١تختػػار قػػد أع ػػ  أهػػي لػػ   سػػ غ الطعػػاـ  ًك

 .130كالكراب حىت  طيٌفر الكاف  م  قت   اٟتسُت
"كقػػد عػػرؼ ذلػػد اٟتػػد ث  أمػػا الركا ػػ  السػػابع  فنػػاء ُب مط عيفػػا قػػاؿ أيب األشػػعر ماذػػر بػػ  عػػامر:

ا١تختػػار بعػػث ابػػ  لامػػ  إٔب عثمػػاف بػػ  خالػػد بػػ  أذػػَت  شػػيفم بػػ  عبػػد الػػرٛت  اٞتيفػػٍت" ٍب ذلػػرت الركا ػػ  أف
فأحػاط ابػػ  لامػػ  ٔتسػػند ، ذػ ب أحػػد شػػيفداء لػػربالءك  شػػارلا ُب قتػػ  اٞتيفػٍت كأيب أٝتػػاء القابضػػي كلاهػا قػػد

ددًم بالقت  إف ٓب  أتاا ّٔما ػدك٫تا ُب ، بٍت د٫تاف عود العحر ًك ػاا ُب ا٠ت ػ  حػىت ًك فاذتميف ي الواس كخًر
لكػ   كقت يفمػا، فسٌ ما٫تا إٔب اب  لام  الذم ٛتد ا ع ر أف لفػاى القتػاؿ، ركج إٔب اٞت  رةاٞتباه   ر داف ا٠ت

ع ل حرؽ ًثت يفما  ألعكر ٫تداف  ُب رماء عثماف اٞتيفٍت.ختم  الركا   بب   شعرم ك  ،ا١تختار أمرى أف  ًر
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احب حرذػػي أبػػا كأعقػػب الطػػربم ًػػذى الركا ػػ  مباشػػرة بالركا ػػ  الثاموػػ  الػػيت تػػذلر أف ا١تختػػار بعػػث صػػ
ل حاصػركا خػأب بػ     ػد األصػبحي ُب دارى  -ابػ  أخػي حنػر-عمػرة مػع معػاذ بػ  ًػاها بػ  عػدم الكوػدم

ػػ  إلػػ يفم امرأتػػي تحػػرٌح ٢تػػم بعػػدـ ع ميفػػا ٔتكاهػػي، فاختبػػأ ُب ٥تػػرج الب ػػ ، ألهػػي صػػاحب رأس اٟتسػػُت ، فخًر
فأذػرع إلػ يفم ، كمعػي ابػ  لامػ  الؿلكويفا أشارت ب دًا إل ي فأخػذكى ككصػ  خػربى إٔب ا١تختػار عوػد دار أيب بػ

تي اٟتضرم   ي موذ ًاءًا برأس اٟتسُت، ل تكٌف  بقت ي أماـ زًك  .131كلاه  تكًر
، إذ ذلػػرت أف ا١تختػػار حػػٌدث ً سػػاءى بكػػالـ مسػػناع، ًػػاءت بعػػدًا مباشػػرة، كالركا ػػ  ا١تاال ػػ  ٢تػػذى

فبعػث ،   أيب كقػاصبػ أهػي  قحػد عمػر بػ  ذػعد أحػدًممااصفات خاصػ  فاذػتوتج  ذم تضٌم  بقت  ًر  
قػػد  -الػػذم ألرمػػي ا١تختػػار-كاذػػتغرب اذػػتوتاًي ألف عبػػد ا بػػ  ًعػػدة بػػ  ًبػػَتة  فنػػاءى عمػػر، ابوػػي فػػأخربى

لػي بأهػي ذػ في ّٔػذا  كأشيفد ع  ػي الكػيفاد كح ػش، فأها رأ   أماهي كقرأتي"" قاؿ الراكم:، أخذ أماها موي لعمر
ٍب هحػػحي  األمػػر)كقػػد فٌسػػر ٤تمػػد البػػاقر اٟتػػدث بػػدخاؿ ا٠تػػالء ( كتػػرٌدد عمػػر ُب  األمػػاف مػػا ٓب ٭تػػدث حػػدما

كب غ ا١تختار ترددى فأرذػ  إل ػي أبػا عمػرة ، أحد ماال ي بأف  بقر ُب ب تي لئال  عطي مربرا ل مختار بوقض أماهي
ػاء بػي إٔب ا١تختػارقاـ معي ٍب تف،  ستدع ي ًاهبػي حفػص بػ   كلػاف إٔب، عثر ُب ًبتي فقطع أبا عمػرة رأذػي ًك

فحػػٌدقي ا١تختػػار كأمػػر بقت ػػي كأشػػار ، ًع كأخػػرب ا١تختػػار أهػػي ال خػػَت ُب العػػ ّ بعػػدىاذػػًت عمػػر بػػ  ذػػعد الػػذم 
 -كإف لاهػػػ  مالمػػػ  أربػػػاع قػػػر ّ ال تسػػػاكم أ٪ت ػػػ  موػػػي-ا١تختػػػار إٔب أف رأذػػػ يفما مكػػػاف رأذػػػي اٟتسػػػُت كابوػػػي 

كتكػػتم  الركا ػػ  ع ػػر ، كلتػػب إل ػػي لتابػػا، ف ػػ كبعػػث ّٔمػػا مػػع مسػػافر الوػػاعطي كظب ػػاف التم مػػي إٔب ابػػ  اٟتو
 .132أب ات ٟتم دة بو  عمر ب  ذعد ترمي أباًا كأخاًا

اء ُب الركا   العاشرة أف الذم دفع ا١تختار إٔب قت  عمر بػ  ذػعد ًػا أف    ػد بػ  شػراح   ٖتػٌدث  ًك
، ٬تػالس قت ػ  اٟتسػُت فتعٌنػب ابػ  اٟتوف ػ  مػ  ادعائػي التكػ ع ب ومػا ًػا، مع اب  اٟتوف   حاؿ ظيفػار ا١تختػار

كبعػث ، فقتػ  عمػر كابوػي حفحػا كبعػث برأذػ يفما إٔب ابػ  اٟتوف ػ ، فعاد إٔب ا١تختار ف مػا ذػألي أخػربى ٔتػا قػاؿ
ًػذا  إل ي برذال  ٮتربى بحو عي كأهي مستمر ُب الثأر رؿ الب ػ  كط ػب موػي أف  ػأمر بػأمرى م قبػا إ ػاى با١تيفػدم.

م بػػ  طف ػ  الطػػائي السوبسػػي ألهػػي لػاف  قػػاؿ عػػ  مكػػارلتي ُب قتػػ  كقػد بعػػث ا١تختػػار ابػػ  لامػ  ل أت ػػي ْتكػػ 
ف مػا أخػذى ابػ  لامػ  ذػارع أً ػي إٔب ، "تعٌ ق ذيفمي بسربالي ما ضػرٌى" كألهػي ذػ ب العبػاس بػ  ع ػي اٟتسُت

كلػاف قػد ذػبق ل مختػار ، ف حق باب  لام  الػذم أشػار إٔب ا١تختػار فمضػر ٨تػاى ل كػفع ف ػي، عدم ب  حاًب
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فنع ػػاى ، فػػأذف ابػػ  لامػػ  ١تػػ  معػػي أف  قت ػػاا حك مػػا،  م  أصػػابي مػػ  قامػػي ّتباهػػ  السػػب عأف شػػٌفع عػػد ا فػػ
 .133غرضا لوبا٢تم حىت مات

، ٍب ذلػػر الػػراكم أبػػا األشػػعر ُب الركا ػػ  اٟتاد ػػ  عكػػرة أف ابػػ  مط ػػع ٟتػػق بالبحػػرة بعػػد كمػػاب ا١تختػػار
، عبػد الػرٛت  بػ  اٟتػارث بػ  ًكػاـكقػد ٟتقػي بعػد ذلػد بالبحػرة عمػر بػ  ، كلرى أف  ػذًب إٔب مكػ  ميف كمػا

ح ػػػث ، كذػػػبب ٣تػػػيء ًػػػذا األخػػػَت أف ا١تختارلػػػاف  ظيفػػػر ل كػػػ ع  كالءى البػػػ  اٟتوف ػػػ  ك كا ػػػد ذػػػرا ابػػػ  الػػػ بَت
أرذ  لي لتابا  ذلرى ٔتواصرتي لي م  قب  كشرطي ع  ي ُب الب ع  كأهػي مسػتعد ل مراًعػ  كالتوسػ ق رغػم مػا فع ػي 

تػػار ٖت  ػػدى كأهكػػر ل كػػ ع  مػػا  تسػػرب مػػ  خػػرب الرذػػال  فػػأراد ابػػ  الػػ بَت أف كإ٪تػػا أراد ا١تخ، كال ػػي ابػػ  مط ػػع 
ػػم ل تػػأب لػػػي الكافػػ  كع ػػػم ، ٯتٌحػػص حق قتػػي فنيٌفػػػ  عمػػر بػػػ  اٟتػػارث ا١تخ كمػػي بثالمػػػُت أك أربعػػُت ألػػػش دًر

ػم كمعػي مسػافر الوػاعطي ُب ٜتسػمائ  فػارس ل كموػاا  ا١تختار بذلد فأرذ  زائدة ب  قدامػ  بسػبعُت ألػش دًر
ػاعُب  فػ ف أىب  ظيفػر لػي الفرذػاف كٮتػربى أنػم طالئػع ، ا١تفاكز ك ت قاى ُب الطر ق ك عرض ع  ي ا١تاؿ لوفقػ  ل ًر

ح ػث لػاف  تاالًػا اٟتػارث القبػاع ، ف ما فع  ذلػد اختػار عمػر ا١تخ كمػي ا١تػاؿ كالتحػق بالبحػرة، اٞت ّ إل ي
 .134قب  ٤تاكل  ا١تثٌت ب  ٥ترب  العبدم الاماب ع  يفا، الب  ال بَت

كالركا ات الػثالث األخػَتة أليب األشػعر ماذػر بػ  عػامر تكػَت إٔب ظػاًرة غ ػٌا بعػض أتبػاع ا١تختػار ُب  
"أ ػ  بعػض ًوادبػ   ح ػث اشػتم   إحػداًا ع ػر قػاؿ ابػ  الػ بَت ١تػا ب غػي أمػر الكرذػي:، لرذي اإلماـ ع ي

 األزد عوي".
ألف أمػي ًػي ك  اذػر األشػعرمكُب الركا   األخػرل أف أكؿ ذػادف لكرذػي ا١تختػار ًػا ماذػر بػ  أيب م

كلػاف أبػا ، ١تػا عياتػب ع  ػي اذػتح ا فدفعػي ا١تختػار إٔب حاشػب الربٝتػيف هي  أـ ل ثـا بو  الفض  ب  العباس
  حرح ألصحابي بوػ كؿ كحي ًد د كتوبؤات با١تستقب  . -أحد عمام  األعكر- أمام 

ت ًػػا عبػػد ا بػػ  هػػاؼ باذػػم كلكػػ  الركا ػػ  األخػػَتة تػػذلر أف الػػذم لػػاف  حػػرٌح بػػالاحي كالتوبػػؤا -
ذا األخَت  تربأ موي، ا١تختار  .135ًك
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 ا:اعتماد. مصادر أب  مخنح األقل 1.1
ا تركم ألثر م  عكرة ركا ات ف ف ، إذا لاه  ا١تحادر السابق  معتمدة لدل أيب ٥توش باعتباًر

التسع ك  بُت الثالثا إذ  ركم لوا مويفا أبا ٥توش اعتمادمحادر أخرل أليب ٥توش ٯتكووا أف هسم يفا أق  
م م  األزد أك ٫تداف، أغ بيفم م  ركاة الكاف ك  ركا ات ق    مويفم ك  كأما م  ًيف  االهتماء القب ي فألثًر

عماما ف ف عدد ًذا الواع م  ا١تحادر ٜتس  عكر محدرا )عبد ك  ، وتمي إٔب األهحار أك مق ش باٟتناز
 اهس ك   اذش ب     دك  ٪تَت ا٢تمد افك  آّالدك  أبا اارؽ الراذريك  اٟتناج البارقيك  الرٛت  ب  ًودب

 أبا  اذش األهحارمك  اٟتحُت ب     دك  اٟتارث ب  ححَتةك  اب  عاصم الفائكيك  اٟتارث الاالريك  السبعي
 .ًكاـ    عبد الرٛت  الثقفي(ك  أبا الح   التم ميك  ٭تي ب  ع سرك 

 
 . عثذ اٌرزّٓ تٓ خٕذب:2.1.1

٥توػػػش عػػػ  أحػػػد شػػػ اخي مػػػ  قامػػػي األزد كمػػػ  أبوػػػاء الحػػػحاب  كمػػػ  ركل الطػػػربم ذػػػبع ركا ػػػات أليب 
ا عبد الرٛت  ب  ًودب األزدم، شيفاد الع اف الذم ركل ع  أب ي كلم   ب  ز اد كعوي ابػ  إذػحاؽ  أال ًك

أمػا أبػاى ، د ذلػرى ُب الثقػاتكلئ  ذلر اٌدماف بأهي ٣تيفاؿ فػ ف ابػ  حبػاف قػ ...كأبا ٥توش كأبا ٛت ة الثمإب
ػ  ًػا ًوػدب ا٠تػَت قاتػ  السػاحر أـ ، فػاخت ش ُب صػحبتيً 41ًودب ب  عبد ا األزدم ا١تتاُب ذػو   ًك

  ب ومػا ذلػرت لتػب الكػ ع  اذػم عبػد ا بػ  ًوػدب ضػم   ال؟ كمع ذلد فقد ذلرى اب  حبػاف ُب الثقػات
 . 136أصحاب اإلماـ ع ي ا١تخ حُت الذ   دعا ٢تم

ات الػثالث األكٔب  رك يفػا عبػد الػرٛت  بػ  ًوػدب عػ  شػاًد ع ػاف لػاف مػع اٟتسػُت ُب لػربالء كالركا 
ا عقب  ب  ٝتعػاف كٓب  ػرك لػي الطػربم مػع ، كٓب أًػدى -امػرأة اٟتسػُت الػيت لاهػ  مػع ذػك و –مػأب الربػاب  ًك

ػػا  ًػػذى الركا ػػات حػػاؿ خػػركج اٟتسػػُت ذػػال ركا تػػُت ُب ذات السػػ اؽ لكػػ ه آخػػر مػػ  شػػ اخ أيب ٥توػػش ًك
 اٟتارث ب  لعب الاالري األزدم.

")مػػػٌت( عقبػػػ  بػػػ  ٝتعػػػاف مػػػأب الربػػػاب امػػػرأة  ًػػػاء ُب الركا ػػػ  األكٔب لعبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  ًوػػػدب قالػػػي: 
ي الطر ق األعظم هححي أً ي بػأف  ًتلػي خافػا ...اٟتسُت كلاه  مع ذك و  " أهي ١تا التـ  اٟتسُت أمواء خرًك

يفتػػي فػػأخربى بأهػػي  ر ػػد ، فػػرفض ذلػػد بكػػدة، عػػ  ابػػ  الػػ بَتمػػ  الط ػػب لمػػا ف كلقػػي ابػػ  مط ػػع فسػػألي عػػ  ًك
كهحػحي بػالت اـ اٟتػـر ٟتػب أً ػي لػي كذػ ادتي ، مك  فحػٌذرى مػ  الػذًاب إٔب الكافػ  لكػؤميفا ع ػر أب ػي كأخ ػي

كال ائػػركف ف مػػا كصػػ  اٟتسػػُت مكػػ  تاافػػد ع  ػػي أً يفػػا كا١تعتمػػركف ، ع ػػر العػػرب كإف ً ػػد فسػػ عٌميفم اإلذالؿ
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ػػا ، مػػ  ارفػػاؽ ٔتػػ  فػػ يفم ابػػ  الػػ بَت الػػذم ظػػٌ   حػػٌ ي ك طػػاؼ بالب ػػ  ك أت ػػي لػػ   ػػامُت مػػرة ك كػػَت ع  ػػي ًك
ادى ٔتك   137.إذ  حرؼ إل ي األهظار دكهي  حىت لتب الكاف اف  ستقدماف حس وا، مستثق  لًا

م باالذػتقاء ُب ال  ػ أهي لاف مػع اٟتسػُت ُب الطر ػق ، كالركا   الثاه   ع  عقب  ب  ٝتعاف دائما ، فػأمًر
ابوػي ع ػر أنػم  فاذػتامق موػي ، أهػي رأل ُب ا١توػاـ مػا  ػدؿ ع ػر إقػًتاب ا١تػات مػويفماٟتسػُت  ذلرف ما ًاكزكى 

م  كراح اٟتػر ، كبعػد الحػب  عٌنػ  الرلػاب، "ال هبإب ٪تات ٤تقُت" فأمٌت ع  ػي اٟتسػُت :ل قاؿ٤تٌقاف ُب ذًَت
م  ت اذركفب     د  رافقيفم لَتٌدًم إٔب الكاف ٍب ًػاء مالػد بػ  ، اليت بكػربالءحىت ه ؿ اٟتسُت بو وال ،   ًك

ف  ضٌ ق ع ر اٟتسُت ُب غػَت ححػ  كال مػاء كأف أالوسَت البٌدم الكودم برذال  م  اب  ز اد إٔب اٟتر  أمرى ب
ػػا ابػػ  ا١تيفػػاًر أبػػا، فػػأخرب اٟتػػر أصػػحاب اٟتسػػُت، حامػػ  الرذػػال  ذػػَتاقب توف ػػذ األمػػر  فتعػػٌرؼ أحػػدًم ًك

ع وػػاًم أئمػػ   ػػدعاف إٔب الوػػارالكػػعثاء الكوػػدم ع ػػر حامػػ  الرذػػال  ككٌٓتػػي كحػػٌذرى كتػػال ع  ػػي ار ػػ   * ًك
كضػػػ ق اٟتػػػر ع ػػػر أصػػػحاب اٟتسػػػُت فط بػػػاا موػػػي أف  سػػػم  ٢تػػػم بالػػػدخاؿ إٔب إحػػػدل القػػػرل آّػػػاكرة فػػػرفض 

َت ب  القػُت حسػ وا أف  قػات يفم ألنػم أًػاف ٦تػ  اد حام  الرذال  فوح  ًز فػأىب أف ،  ػأٌب بعػدًم بسبب ًك
 64كذلػد ُب الثػاين مػ  ٤تػـر ذػو  ، فوححي أف  دخ  قر   العقر فتكاءـ اٟتسػُت مويفػا،  كاف بادئا بالقتاؿ

كُب الغػػد ط ػػع ع ػػ يفم عمػػر بػػ  ذػػعد ُب أربعػػ  آالؼ كلػػاف ابػػ  ز ػػاد ًيٌفػػ ى إلخضػػاع الػػد  م كأعطػػاى عيفػػدا ً 
ػػػي إٔب اٟتسػػػُت أٌكالفػػػ  ُب هػػػااحي الكا كلػػػاف عمػػػر معسػػػكرا ّٔػػػم ، بتال تػػػي الػػػرمٌ  ف مػػػا ، حػػػىت ًػػػاءى أمػػػر بالتًا

فاذػػػتميف ي كراح  ستكػػػَت هحػػػحاءى ، اذػػػتعفاى مػػػ  ذلػػػد اشػػػًتط ع  ػػػي ابػػػ  ز ػػػاد التوػػػازؿ عػػػ  لػػػ  مػػػا كالٌى إ ػػػاى
ف ويفاهػػي كخاصػػ  ابػػ  أختػػي ٛتػػ ة بػػ  ا١تغػػَتة بػػ  شػػعب  الػػذم هاشػػدى ا كالػػرحم كبػػٌُت لػػي أف التوػػازؿ عػػ  الػػده ا 

 .138ا بدـ اٟتسُت فقاؿ لي عمر: "أفع  إف شاء ا"خَت م  مالقاة 
كُب الركا ػػ  الثالثػػ  صػػرٌح عقبػػ  بػػ  ٝتعػػاف أهػػي لػػاف مػػع اٟتسػػُت ُب ا١تد وػػ  كمكػػ  كالعػػراؽ كالطػػرؽ الػػيت 

"دعػاين  كأقسم أهي ٓب  سمع م  اٟتسُت ما  تداكلػي الوػاس مػ  توػازالت ل   ػد كإ٪تػا قػاؿ:، ب ويفا إٔب  ـا مقت ي
 .139ى األرض العر ض  حىت هوظر ما  حَت أمر الواس"فألذًب ُب ًذ

أهػي ٝتػع ]كلع ػي أبػاىت ُب إمػارة محػعب لعػب بػ  ًػابر  -بدكف ذود-ك ركم عبد الرٛت  ب  ًودب 
ػػا  ػػدعا ا بػػأالٌ ٬تع ػػي مػػ  الغػػادر  ، الػػذم قتػػ  أحػػد أصػػحاب اٟتسػػُت بر ػػر بػػ  حضػػَت   كأهػػي قػػد كَبٌ ، ًك

فرٌد ع  ي لعب بأهػي إ٪تػا لسػب ، عبد الرٛت ت بأهي قد كٌَب كلسب شرٌافقاؿ لي كالد الراكم ]أم ًودب كالد 
لرضػي بػ  موقػذ العبػدم  ػرٌد  ات أب اتػ..."كزعمػاا" درالا صػٌدرى بقالػي:اذت]ٍب ذلر الطربم ُب آخر ا٠ترب  خَتا
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بػ   لمػا ارٕتػ  عمػرك،   تمٌت لا أهي ٓب  كيفد قتاؿ اٟتسػُت كٓب  كػارؾ ُب قتػ  بر ػر  ف يفا ع ر لعب ب  ًابر
 .140قرظ  األهحارم مقاتال دكف اٟتسُت

ػػػي بغػػػَت ذػػػود-كُب الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ    ػػػذلر ابػػػ  ًوػػػدب أف ابػػػ  ز ػػػاد تفٌقػػػد األشػػػراؼ بعػػػد قتػػػ   -ًك
ف مػػا ًػػاءى بعػػد أ ػػاـ اعتػػذر لػػي بػػا١ترض فسػػألي إف لػػاف مػػر ض الق ػػب ٍب ، اٟتسػػُت ف ػػم ٬تػػد عب ػػد ا بػػ  اٟتػػر

ابػ  ز ػاد أًػاب  ١تػا اذػتدعاىك ،  ٮتفػر ع ػر أحػد ٍب رلػب فرذػيفػذٌلرى بػأف مكاهػي ال، ذألي إف لاف مع عدكى
ٛتػػػد بػػػ  ز ػػػاد الطػػػائي كمػػػٌر ّٔػػػم ع ػػػر  أٍب اذػػػتنمع أصػػػحابي ُب موػػػػ ؿ ، هػػػي ال  أت ػػػي طائعػػػا بعػػػد ارفأشػػػرطتي 
 .141ٍب مضر إٔب ا١تدائ  كقاؿ قح دة  رمي ّٔا اٟتسُت، لربالء

  التػاابُت  رك يفمػا عػ  عبػد الػرٛت  بػ  غ  ػ كالركا تاف األخَتتاف لعبد الػرٛت  بػ  ًوػدب حػاؿ خػركج 
ا شاًد ع اف ٓب أًدى ُب الركاة كٓب  رك  لي الطربم ذال ًذ   ا٠ترب   باعتبارى أحد التٌػٌاابُت. ًك

زعػػ م ففػي األكٔب  ػػذلر الػػراكم أهٌػػي مػٌر مػػع التػػاابُت ع ػػر قػرب اٟتسػػُت فبكػػاا ك٘توػػاا لػا قت ػػاا معػػي كتػػرٌحم 
 .142كأشيفد ا أهي  اال ي ك عادم قت تي، ع ر اٟتسُتب  صرد ذ  ماف التاابُت 

كُب الثاه    ركم ابػ  غ  ػ  ركا ػ  مطالػ   كػًتؾ ف يفػا مػع ذػود آخػر أليب ٥توػش: "مػٍت  اذػش بػ     ػد 
ػاا مػ  " ك ع  عبد ا بػ  عػاؼ بػ  األٛتػر...  (قرق سػ ا)ف مػا اقًتبػاا مػ   (ً ػ )خالصػتيفا أف التػاابُت خًر

ي م  مػدف الفػرات الكػمإب  إذ ٖتحػ  ّٔػا زفػر الكػاليب ضػد األمػا ُت، عبٌػأًم ذػ  ماف ل وػػ لاا قر بػا مويفػا، ًك
ماألطعمػ  ك  أغدؽ ع  يفم ا٢تػدا اك  ًا الذم أخرج إل يفم الساؽك  راح ٮتػرب ذػ  ماف ك  ك١تػا هت ئػاا ل رح ػ  ذػا ًر

فػػػاقًتح زفػػػر ، فأًابػػػي بالتالػػػ  ع ػػػر ا لػػػي بعػػػض قػػػادهتم كٝتٌػػػر، بػػػاهطالؽ ًػػػ ّ األمػػػا ُت ُب عػػػٌدة عظ مػػػ 
يفػػػا فػػػأخربى ذػػػ  ماف أف أًػػػ  الكافػػػ  ، اهضػػػماـ اٞت كػػػُت لبعضػػػيفما ١تااًيفػػػ  األمػػػا ُت داخػػػ  ا١تد وػػػ  أك خاًر

 ٍب كدعيفػػم، عودئػػذ راح زيفػػر  وحػػ  ذػػ  ماف ٔتػػا رآى مواذػػبا ٢تػػم ُب مقاتػػػ   العػػدك، اقًتحػػاا ع ػػ يفم ذلػػد فػػأباا
كػذا مػٌركا با١تػدف ع ػر التعبئػ  الػيت اقًتحيفػا زفػر حػىت ، كالتاابػاف موػاء حسػوافأمٌت ع  ي ذػ  ماف  ، دعا ٢تمك  ًك

 .143احاااذًت حىت  أ امافعسكركا ّٔا  (عُت الاردة)ه لاا غريب 
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 . اٌسداج تٓ عٍٟ اٌثارلٟ:1.1.1
ل يفػا عػ  شػيفاد ع ػاف إال   ذلر الطربم أليب ٥توش ٜتس ركا ات ع  ش خي اٟتناج بػ  ع ػي البػارقي

كركا تػي األكٔب  رك يفػا ، 144كش ه أىب ٥توش ٓب  ذلر عوي ادماف ذال أهػي ٣تيفػاؿ، كاحدة ٓب  ذلر ٢تا ذودا
، أف الكػػ ع  اًتمعػػ  عوػػد ذػػ  ماف بػػ  صػػرد ٭تمػػدكف ا ع ػػر ًػػالؾ معاك ػػ   عػػ  ٤تمػػد بػػ  بكػػر ا٢تمػػداين

لػػي  فأقسػػماا، اٟتسػػُت مػػ  األمػػا ُت إٔب مكػػ  كطػػالبيفم ٔتراذػػ تي بالب عػػ  إف ع مػػاا هحػػرتيفػػذلر ذػػ  ماف هتػػٌرب 
ػػم ال ٬تتمعػػاف بػػاال يفم الوعمػػاف ، ع ػػر ا١تػػات دكهػػي فكتبػػاا إل ػػي  ػػذٌماف دكلػػ  معاك ػػ  كأنػػم صػػاركا بغػػَت إمػػاـ ًك

كا١تسػػػ ب  باذػػػم ذػػػ  ماف -كلػػػاف الػػػراكم أحػػػدًم–كأرذػػػ اا الكتػػػاب ، الػػػذم ذػػػ طردكهي فػػػار قػػػدـك اٟتسػػػُت
كرفاع  كحب ب ب  مظاًر كذائر الك ع  ٭تم ي عبد ا ب  ذبع ا٢تمداين كاب  كاؿ فاصػال لعكػر مضػُت مػ  

بػػ  الكػػدف األرحػػري كعمػػارة السػػ إب مالمػػ  كٜتسػػُت رذػػال  مػػ  اك  ٍب ٛتػػ  قػػ س الحػػ داكم، رمضػػاف إٔب مكػػ 
 اٟتسػُت برذػال  قحػَتة  سػتعن اهي ُب األفراد كاٞتماعػات ٍب بعثػاا ًػاها السػب عي كذػع د بػ  عبػد اٟتوفػي إٔب

كذا لتػب اٟتسػُت إٔب الكافػ  مػع  السػب عي ... كلذا بعث إل ي أشراؼ الكاف  برذالتيفم، آّيء اٟتوفػي ك  ًك
 لي إل يفم. لط  ع مس م ب  عق    اب  عمي ك  كأهي باعث إل يفم بوائبي  يفمبأهي قرأ رذائ 

الػػذم ذػػوتطرؽ إل ػػي - ٥توػػش عػػ  أىب ا١تخػػارؽ الراذػػريكُب الركا ػػ  الػػيت أعقبػػ  ًػػذى أكرد الطػػربم أليب 
ٍب ًػػاءت الركا ػػ  الثاه ػػ  ، خػػربا حػػاؿ قػػدـك مسػػ م الكافػػ  كمبا عػػ  الوػػاس لػػي ع ػػر ا١تػػات -ُب ا١تحػػدر ا١تػػاإب

ل حنػػاج البػػارقي تتضػػم  ذػػؤاؿ ًػػذا األخػػَت ل ػػراكم ٤تمػػد بػػ  بكػػر ا٢تمػػداين عٌمػػا قالػػي ُب هفسػػي أموػػاء ت ػػد 
كلثػػرت الكػػ ع  مػػع مسػػ م  كلػػذلد لػػرى أف  كػػذب.، ٌٌت الوحػػر كلكوػػي ال  ر ػػد أف  قتػػ فأًػػاب أهػػي ٘تػػ، الب عػػ 

 .145حىت ع م الوعماف ّٔم
 ٓب أًدى إال أف الركا   الثاه   صر٭ت  ُب شيفادى لألحداث ٔتبا عتي ١تس م. كالراكم ٤تمد ب  بكر

خالصػتيفا أف ابػ  ز ػاد ١تٌػا ضػرب ًاهئػا كخكػي مػ  ك ، كالركا   الثالث  ٓب  ذلر ٢تا اٟتناج البارقي ذػودا
ػددًم  الوػاس م ًك كمػػا لػػاد  وػ ؿ عػػ  ا١توػرب حػػىت ًػػاءى ، خطػػب ُب ا١تسػند كمعػػي الكػػرط  كاألشػراؼ فحػػٌذًر

 .146هظٌارتي م  ًيف  التٌمار   ٮتربكهي ٔتنيء مس م فأذرع إٔب قحرى كأغ قي
اٟتسػُت مػ  قامػي كاٝتػي عبػد ا بػ  عمػار ك ذلر اٟتناج ُب ركا تي الرابع  ع  أحد ا١تكارلُت ُب قت  

ا راك ٓب أًدى– ب  عبد  غاث البارقي أهي ذلر حُت عاتب ع ر شػيفاد لػربالء أهػي أذػدل معركفػا لبػٍت  -ًك
ػا ٭تمػ  كأهػي رأل اٟت، ذلد أهي كص  إٔب اٟتسُت فكاد أف  قت ي بر٤تي كلكوي ترؾ ذلد لغػَتى، ًاشم سػُت ًك
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لمػػػا رأل ز وػػػب ابوػػػ  أخػػػ  اٟتسػػػُت )فاطمػػػ (   ,ع ػػػر مػػػ   يفاٚتػػػي ٯت وػػػا كمشػػػاال حػػػىت  فػػػرٌقيفم ُب ًػػػرأة عن بػػػ 
يفي عويفا ١تا صرؼكتابه عمر ب  ذعد ع ر ماقفي كرأل دماع عمر ، تح    .147ًك

ػػا ذػػراق  بػػ  مػػ أف ًػػذا األخػػَت  148س البػػارقيرداكُب ركا ػػ  اٟتنػػاج األخػػَتة عػػ  أحػػد شػػعراء قامػػي ًك
إ٪تػا  -حُت أذر عوػد ا١تختػار كأقسػم لػي برؤ ػ  ا١تالئكػ  ٖتػارب مػع الكػ ع -باعتبارى شاًد ع اف قد ذلر بأهي 

كعودئذ ٟتق بعبػد الػرٛت  بػ  ٥توػش عوػد محػعب ، اًتيفد لي ُب ال مُت مبالغ  ُب الكذب حىت  ط ق ذراحي
 .149اؿ ًذى ا٠تدع كقد قاؿ الراكم قح دة ح، بالبحرة لما فع  أشراؼ الكاف 

 
 . أتٛ اٌّخارق اٌراسثٟ:3.1.1

، الػػػذم ٓب  ػػػذلر ٢تػػػا ذػػػودا ركل الطػػػربم ذػػػبع ركا ػػػات أليب ٥توػػػش عػػػ  شػػػ خي أىب ا١تخػػػارؽ الراذػػػري
 ٍب رلػ ت ع ػر، باذتثواء الركا   األكٔب اليت أشارت إٔب ش ع  البحرة ...كتتمحار ًٌ يفا حاؿ البحرة كا٠تاارج

ركل ، رح ػػ  مسػػ م بػػ  عق ػػ  مػػ  مكػػ  إٔب الكافػػ . كالػػراكم أبػػا ا١تخػػارؽ ًػػا مغػػراء العبػػدم الكػػاُب الراذػػري
 .150كقد ذلرى اب  حباف ُب الثقات، كعوي التابعي األعمّ، اٟتد ث ع  الححايب اب  عمر

ابوػػ  موقػػذ ففػػي ركا تػػي األكٔب ذلػػر أبػػا ا١تخػػارؽ أف شػػ ع  البحػػرة اًتمعػػاا ُب دار مار ػػ  بوػػ  ذػػعد أك 
كاذػػتوفر    ػػد بػػ  هبػػ   ، فكػػٌدد ابػػ  ز ػػاد بالكافػػ  ع ػػر عام ػػي بالبحػػرة لػػي  راقػػب الوػػاس كالطػػرؽ، عػػدة أ ػػاـ

، مػػ  ابػػ  ز ػػاد فيفػػٌاف ع ػػ يفم خػػاؼ ع  ػػيك  مػػويفم اموػػافالعبػػدم أبوػػاءى العكػػرة ل خػػركج إٔب اٟتسػػُت فخػػرج معػػي 
ػػ  إٔب األبطػػ  ٔتكػػ  فػػًتؾ رح ػػي كأذػػرع إٔب رحػػ  اٟتسػػُت ففػػرح ب قائػػي كدعػػا لػػي كاهضػػٌم إل ػػي حػػىت  ككصػػ  الًر

مػػػػع الرذػػػػ  الثالمػػػػ  الػػػػذ   ًػػػػاءكى برذػػػػائ  الكػػػػاف ُت  سػػػػ م١تاٟتسػػػػُت  تعػػػػاد الركا ػػػػ  إٔب تسػػػػر  ك  ،قتػػػػ  معػػػػي
، )الحػػ داكم كاالرحػػػري كالسػػ إب( ماصػػػ ا إ ٌػػاى بػػػالتقال كالكتمػػاف كالت طػػػش حػػىت  سػػػتامق مػػ  إٚتػػػاع الوػػػاس

فتكػاءـ مسػ م كبعػث رذػال  ، عطكػا مات الدل الفك  ضالٌ الطر ق   ُتاذتأًر دل ٍب كذار مس م إٔب ا١تد و  
سػار حػىت ف، ٮتكػر ع  ػي اٞتػي ك ؤلػد لػي مااصػ   ا١تسػَت أهػيفكتب إل ػي ، مع الح داكم إٔب اٟتسُت  ستعف ي

تفاءؿ ك١تا كصػ  الكافػ  هػ ؿ عوػد ا١تختػار بػ  أىب عب ػد ]"كتػدعر ال ػـا دار مسػ م بػ  فبدأ  مٌر ٔتاء بػ)طيء( 
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كأع ػػػ  لػػػي عػػػابس بػػػ  أىب شػػػب ب ، سػػػ ب"ت ح ػػػث اًتمػػػع إل ػػػي الكػػػ ع  كٝتعػػػاا موػػػي لتػػػاب اٟتسػػػُت فبكػػػااا١ت
 .151الكالرم أهي ذ قات  دكنم كلذلد حب ب ب  مظاًر الفقعسي

كُب الركا ػػ  الثاه ػػ  أليب ا١تخػػارؽ ٧تػػد كصػػفا ٠تػػركج أيب بػػالؿ )مػػرداس بػػ  عمػػرك اٟتوظ ػػي( ع ػػر الػػاإب 
كتػال  ٍب ً كا آخػر بق ػادة عبػاد التم مػي  ُب مالمػ  آالؼ فػاقتت ااًـ  لي ً كا ُب ألفي مقات  كأهي اب  ز اد 

م * ر د حرث ارخرة م  لافأبا بالؿ ع ر أصحابي  كب ومػا لػاف ، ف م  فارقي أحػد حػىت قت ػاا عػ  آخػًر
يفا مع اب  لي إٔب القحر ترٌصد لي مالم  هفر كرابعيفم عب دة ب  ًالؿ مبػاا ع  ػي فام، عباد متًا ألقر فػ بكػعاًر

 .152ابوي فقت اى
يفػاا بعػػد مقتػػ  أىب بػػالؿ كإمعػػاف ابػػ  ز ػػاد ُب  ًٌ كأمػا ركا ػػ  أىب ا١تخػػارؽ الثالثػػ  فػػذلر ف يفػػا أف ا٠تػػاارج تا

كأظيفػػر ، ٭تػػثيفم ع ػػر ذلػػد هػػافع بػػ  األزرؽ، مطػػاردهتم كاذتئحػػا٢تم ٨تػػا مسػػاعدة ابػػ  الػػ بَت ااصػػر ُب مكػػ 
كراح ا٠تػػاارج  تػػذٌلركف مااقػػش ابػػ  الػػ بَت ، رؼ الكػػام اف عػػ  مكػػ  بعػػد    ػػد٢تػػم ابػػ  الػػ بَت الرضػػا حػػىت اهحػػ

ف مػا رأل ق ٌػ  أصػحابي اذػتميف يفم إٔب ، كأب ي م  عثماف ب  عفاف ذػابقا فػاًتمعاا إل ػي  سػألاهي عػ  رأ ػي ف ػي
ألزرؽ ف ما ًاءت ا٠تاارج ع ماا بأهٌي ذػ خالفيفم كلػذا كعظػي ابػ  ا، حيفما١تساء ٍب اذتكثر م  أصحابي كذ ٌ 

كهػػادل صػػاحبي عب ػػدة بػػ  ًػػالؿ  - قحػػد عثماهػػا- كهحػػحي كحػػذرى كطالبػػي أف  عػػادم أكؿ مػػ  ذػػٌ  الضػػالل 
 .153ل خطب أماـ اب  ال بَت ٔتا  عتقدى ا٠تاارج

كأمػػا الركا ػػ  الرابعػػ   أليب ا١تخػػارؽ فف يفػػا أف ابػػ  األزرؽ اشػػتد عوػػد اهكػػغاؿ البحػػر ُت ببعضػػيفم فيفػػٌدد 
اٞت اش لقتػاؿ أتباعػي بػاألًااز ُب مااقػع قتػ  ف يفػا لثػَت  عبد ا ب  اٟتارث كال يفا فأرذ ، البحرة عود اٞتسر

كبعد ذلػد عػ ؿ ابػ  الػ بَت  )كلكاعر ا٠تاارج ُب ذلد قح دة(. م  قادة الطرفُت فاضطر ا٠تاارج لإلهسحاب
ػػددت ا٠تػػاارج البحػػر ، عبػػد ا بػػ  اٟتػػارث كعػػٌُت مكاهػػي اٟتػػارث بػػ  عبػػد ا بػػ  أىب رب عػػ  ة ماه ػػ  فارتػػأل ًك

فػػأىب ، األحوػش أف  ًتاًػع ا١تيف ػب بػ  أىب صػفرة عػ  الػذًاب إٔب خراذػاف ح ػث لػاف أمػرى بػذلد ابػ  الػ بَت
كٓب  سػػتنب لػػي إال بعػػد أف لتبػػاا لػػي لتابػػا بػػذلد ع ػػر لسػػاف ابػػ  ، ا١تيف ػػب أف  ًتاًػػع ألف معػػي عيفػػدا بػػذلد

 شػػػػركطا ت  ػػػػد مػػػػ  صػػػػالح اتياشػػػػًتط ع ػػػػ يفم ف مػػػػا قػػػػرأى ، الػػػػ بَت بػػػػأف قتػػػػاؿ ا٠تػػػػاارج أكٔب مػػػػ  تػػػػإٌب خراذػػػػاف
فنعػػ  ع ػػر البكػػر ُت عب ػػد ا بػػ  ز ػػاد بػػ  ، ى باإلذػػراعرك كأمػػ فاافقػػاا ع ػػر أف  كتبػػاا لػػي بػػذلد اذػػتقالل تيك 

كظػػٌ   بعػػدًم ، ا٠تػػاارجكزحػػش ع ػػر اٞتسػػر حػػىت ابتعػػد عوػػي ، ظب ػػاف كع ػػر ٘تػػ م اٟترشػػي بػػ  ًػػالؿ السػػعدم
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٦تا ًع  مباغت  ًوػدى عدٯتػ  اٞتػدكل   ككضع ا١تساّب كالع اف ًواؾ خودؽح ث حىت كص اا موػ ال باألًااز 
م حاهقاف ع  ي ع عوي ا٠تاارج ًك  .154فًر

ُب األًػااز ضػد ا٠تػاارج بكػك  كركا   أىب ا١تخارؽ ا٠تامس   ػذلر ف يفػا أف أبػا ع قمػ  ال حمػدم قاتػ  
ػػػاء ُب الركا ػػػ  عبػػػارة " ، مائػػػ  ألػػػش لبالئػػػي أمابػػػي ع  ػػػي ا١تيف ػػػب كا إٔب أأف البحػػػر ُت ١تػػػا ٞتػػػ ذلر" لتػػػكقػػػد ق ػػػ ًك

ٍب فحػ   الركا ػ  بعػض مػا كرد ُب ذػابقتيفا مػ   شػركطي فاشػًتط ًػذا األخػَت، األحوش أشار ع  يفم با١تيف ب
 .155حركبي مع ا٠تاارج ُب األًاازك  عالق  ا١تيف ب بالبحر ُت

البحػػػرة إذ  كأمػػا الركا ػػ  السادذػػ  أليب ا١تخػػػارؽ ف ػػذلر ف يفػػا أف محػػػعبا أقػػاـ بالكافػػ  ذػػػو  معػػ كال عػػ 
كق ػػػ  إف ، كبعػػػدًا كفػػػد محػػػعب ع ػػػر أخ ػػػي ٔتكػػػ  فأعػػػادى إٔب موحػػػبي بالبحػػػرة، بعػػػث ابػػػ  الػػػ بَت كلػػػدى ٛتػػػ ة

 محعبا ١تا فرغ م  ا١تختار عاد إٔب البحرة ككٌٔب ع ر الكاف  اٟتارث ب  عبد ا ب  أيب رب ع .
ر ا١تاص  ككٌٔب عمر بػ  عب ػد ا كتكَت ركا   أيب ا١تخارؽ السابع  كاألخَتة أف محعبا كٌٔب ا١تيفٌ ب ع 
ًوػاب فػارس بكرمػاف فعػادكا إٔب ، ب  معمر ع ر فارس ح ث اهضٌم  األزارق  إٔب ال بَت ب  ا١تاحاز فيف ميفم

 .156كاصبيفاف
 

 . اٌّداٌذ اٌّٙذأـٟ:4.1.1
مويفػػا عػػ  التػػابعي الكػػعري مػػالث ، ذػػبع ركا ػػات  ػػركم الطػػربم أليب ٥توػػش عػػ  شػػ خي آّالػػد ا٢تمػػداين

كقػد عرفوػا أف آّالػد ، مويفا كاحدة  كًتؾ ف يفا مػع آّالػد الحػقعب )خػاؿ أيب ٥توػش(، كاألخرل غَت مسودة
كإ٪تػػا ضػػٌعفي اػػٌدماف ، صػػدكؽ كقػػاؿ ف ػػي البخػػارم:، بػػ  ذػػع د ا٢تمػػداين ًػػا إخبػػارم ركل لػػي مسػػ م مقركهػػا

ً 417الكػػعري عػػامر بػػ  شػػراح   اٟتمػػَتم ا١تتػػاُب ذػػو  . لمػػا أهوػػا عرفوػػا 157لرفعػػي األحاد ػػث كتغػػٌَت حفظػػي
 .158لاف قاض ا لعمر ب  عبد الع   كأهي  ، كأهي فق ي عآب مق  راك   ل كعر كاألخبار
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تكٌم  ركا   ا١تعٌ ر عػ  أيب الػاداؾ حػاؿ بعػث ابػ  ز ػاد  -بغَت ذود-كركا   آّالد األكٔب قحَتة ًدا 
 .159دعا عب د ا ٤تمد ب  األشعث كأٝتاء ب  خاًر "" لًر ُت إٔب ًاينء ل أت اى بي. قاؿ آّالد:

ًػػال يفم  ألركل آّالػػد ركا تػػي الثاه ػػ  الػػيت ذلػػر ف يفػػا أف أتبػػاع مسػػ م راحػػاا  سػػتمعاف   كبغػػَت ذػػود أ ضػػا
م وسػػحباا ك ًتلػػاا لػػي  ، ف ػػم  بػػق معػػي ذػػال مالمػػاف با١تسػػند ح ػػث صيػػٌ    ا١تغػػرب  مااصػػ   العمػػ  لغػػًَت

كآكتػػي إمػػرأة  ُب ب تيفػػا لكػػ  ابويفػػا ع ػػم ، ل نػػد هفسػػي كح ػػدا شػػر دا فر ػػدا طر ػػدافأذػػرع مسػػ م إٔب ًيفػػ  لوػػدة 
  ١تػا تألػد مػ  تفػرؽ أصػحاب مسػ م عوػي أمػر ففتحػأما ابػ  ز ػاد ف هػي ، بأمرى كق   إهي لاف ُب ٣ت س شرب

أمر با١توػاداة ُب العرفػاء كا١تقات ػ  لػي  حػٌ اا ٍب  باب السٌدة اليت ُب ا١تسند كصعد ا١تورب فن س حالي أصحابي
خطػػب فػ يفم ٤تػػٌذرا مػػ   ٍب، حرذػي خ فػػي لعػادهتمك  فحػػ ر ّٔػػم، فػامتأل ّٔػػم ا١تسػند بعػػد ذػاع ، العكػاء معػػي

كأعطػػػاى صػػػالح ات ، رج مػػػ  الكافػػػ اتٌبػػػاع ابػػػ  عق ػػػ  أك إ اائػػػي كهػػػادل ححػػػُت بػػػ  ٘تػػػ م أال  ػػػدع مسػػػ ما ٮتػػػ
الػػذم ٤تمػػد بػػ  األشػػعث  ل سػػتقب  الوػػاس ُب ٣ت سػػي كع ػػر رأذػػيفم  كعػػاد ابػػ  ز ػػاد إٔب قحػػرى، التفتػػ ّ عوػػي

اد مس م ُب ب تي   .160أف  أت ي بي ُب اٟتاؿ ىفأمر ًاءى ابوي  سر إل ي أف فالها أخربى بًا
ًػػاء ف يفػػا أف اٟتسػػُت ذػػأؿ عػػ  فسػػطاط لعب ػػد ا بػػ  ، كالركا ػػ  الثالثػػ  ّٓالػػد ًػػي عػػ  عػػامر الكػػعري

كأب ػػغ اٟتسػػُت بػػذلد ، قػػاؿ إهػػي ٓب ٮتػػرج مػػ  الكافػػ  إالٌ لكػػي ال  ػػراىففبعػػث إل ػػي ، اٟتػػٌر اٞتعفػػي فػػأيخرب عوػػي
، فط ػب موػي اٟتسػُت أالٌ  كػاف مػ  قات  ػي لكػ ال  يف ػد، فناءى كط ػب موػي الوحػرة فاعتػذر إل ػي بت ػد ا١تقالػ 

 .161ى اب  اٟتٌر بذلد كترلي اٟتسُت كعاد إٔب رح يفاعد
كلكػػ   كػػًتؾ ف ػػي آّالػػد مػػع الحػػقعب حػػاؿ مفاكضػػات اٟتسػػُت مػػع   ٍب ًوػػاؾ خػػرب آخػػر بغػػَت ذػػود
 .162ٍب تراًع ًذا األخَت إٔب رأم مشر ب  ذم اٞتاش ، عمر ب  ذعد الذم راذ  اب  ز اد

أف  وظر إٔب ع ي ز   العابػد   ًػ  ب ػغ اٟت ػم كبدكف ذود  ركم آّالد أٌف اب  ز اد أمر أحد شرطتي  
ػػال إف لاهػػ  لػػي ّٔػػ  رحػػم، أـ ال فػػأخربى بأهٌػػي ٤تػػت م فػػأمر بقت ػػي ، عودئػػذ أكصػػاى ع ػػي أف  بعػػث مػػع الوسػػاة ًر

 .163فأبقر ع  ي ل كاف معيف 
ك عػػػاد آّالػػػد ُب ركا تػػػي السادذػػػ  إٔب الكػػػعري ل ػػػذلر أٌف ا١تختػػػار مػػػٌر ْت قػػػ  ٫تػػػداف كع  ػػػي آمػػػار السػػػفر 

م كمضر إٔب ب تي  م ٔتا  سرًٌ ي دار ذ م ب  ا١تسٌ ب- بٌكًر  .164ح ث اًتمع  إل ي الك ع  -ًك
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بعثػػا  ( ابػػ  أّتػػرك  ًر ػػُت مػػ  أشػػراؼ الكافػػ  )ابػػ  ركًن كف يفػػا أفٌ ، كالركا ػػ  األخػػَتة عػػ  الكػػعري أ ضػػا
ل مػػ  كإف ً مػػاا قػػاال  ، ا بك مػػ  ذػػرع ػػر ا١تختػػار ف  أت ا٫تػػفػػ ف ظيفػػر األشػػراؼ ، إٔب ٯتاه ػػ  الكافػػ يفما  لا برذػػ
عا إل يفما بالك م  الدال  ع ر ا٢ت ٯت ، أخرل ب ومػا خػرج عمػرك بػ  ، كباهتحار ا١تختار دخ  الواس ب ػاهتم. فًر

تػػي مػػ  ، كٓب  ػػدر أحػػد مكاهػػيمػػ  الكافػػ  اٟتنػػاج ال ب ػػدم  كأمػػا فػػرات بػػ  زحػػر بػػ  قػػ س فقتػػ  كط بػػ  زًك
ػػ  ل ح، ا١تختػػار أف تدفوػػي فػػأذف ٢تػػا ػػي عائكػػ  بوػػ  خ  فػػ  بػػ  عبػػد ا كلاهػػ  مػػ  قبػػ  زًك سػػُت بػػ  ع ػػي ًك

 .165ل قبض ع ر مشر ب  ذم اٞتاش  (زرب ا)ب وما بعث ا١تختار غالمي ، اٞتعف  
 

 . ٔـ١ّر تٓ ٚعٍح اٌّٙذأٟ:5.1.1
ػػا ٪تػػَت بػػ  كع ػػ   ركل الطػػربم أليب ٥توػػش ٜتػػس ركا ػػات مطٌالػػ  عػػ  شػػ ه ٫تػػداين آخػػر الػػذم ال  ًك

 اا ع  ػػي بقػػا٢تم:مػػكح عػرؼ عوػػي اػػدماف إال أهػػي  ػػركم عػػ  الكػػعري التػػابعي كعوػػي اإلخبػػارم أبػػا ٥توػػش كلػػذا 
، كركا اتػػي ًوػػا إ٪تػػا  رك يفػػا عػػ  شػػ اخ مػػ  ٫تػػداف مػػٌر بوػػا ذلػػر بعضػػيفم )أبػػا الػػاٌداؾ كالكػػعري( .166كؿ"ًػ"٣تػػ

 )رب ع ب  ٘ت م(. -كإف لاف ُب عداد شيفاد الع اف–إضاف  إٔب ٫تداين آخر ٓب أًدى 
كلػػاف ... ع ػػر ا١توػرب ]" الكػاف ُت أف الوعمػػاف بػ  بكػػَت خطػب ُب ففػي األكٔب ذلػر الػػراكم أبػا الػاداؾ

م عااقػػب الفتوػػ ، "ت...ح  مػػا هاذػػكا ٭تػػب العاف ػػ   ويفػػاى عػػ   بػػٍت أم ػػ لفقػػاـ إل ػػي حضػػرمي ح  ػػش ، كحػػٌذًر
مػػٌٌت الوعمػػاف أف  كػػاف مػػويفم ُب الطاعػػ  ع ػػر أف  كػػاف ع  ػػ ا ُب فت، رأم ا١تستضػػعفُت ُب مثػػ  ًػػذى ا١تااقػػش

كلػػذلد لتػػب إل ػػي ، فكتػػب اٟتضػػرمي إٔب ا٠ت  فػػ  ٓتطػػارة ا١تاقػػش كضػػعش الػػاإب كضػػركرة اذػػتبدالي، ا١تعحػػ  
 .167عمارة ب  عقب  كعمر ب  ذعد ب  أيب كقاص

أف ابػػ  ز ػػػاد إ٪تػػا بعػػػث بعمػػرك بػػػ  اٟتنػػاج مػػػع ابػػ  األشػػػعث كأٝتػػاء بػػػ   -أ ضػػػا–كعػػ  أىب الػػاداؾ  
ػي أـ الػراكم ٭تػي بػ  ًػاها–ألف أخ  عمرك لاه  زًك  ًاها   خاًر  ل أتاى ّٔاها كلػذا ذًبػاا إل ػي ، -ًك

ٍب هحػ  الثالمػ ي ًاهئػا ، كأخربكى أف الاإب  سأؿ عوي كأهي ٓب  قتوع ٔترضػي إذ ب غػي ً اذػي لػ  عكػ   عوػد بابػي
أبدل ٟتٌساف ب  أٝتاء ب  خاًر  عػ  ٗتٌافػي مػ   ح ث، القحرناء معيفم إٔب بالذًاب إل ي لئال ٬تفا عوي ف

عكػس ، ]كزعمػاات أف أٝتػاء ٓب  كػ  عا١تػا بسػبب اذػتدعائي فأخربى أهي ل س ًواؾ مػا  ػدعا لػذلد، اب  ز اد
كراح  ظيفػػػر  ..."د قت ػػػيأر ػػػد حبػػػاءى ك ر ػػػ"ف مػػػا دخػػػ  ًػػػاها قػػػاؿ ابػػػ  ز ػػػاد لكػػػر   القاضػػػي ، ابػػػ  األشػػػعث
أخػربى ابػ  ز ػاد عػ  لػ  مػا ب غػي مػ  االذػتعدادات ، كحُت ذألي ًػاها عػ  ذػبب االذػتدعاء، الت ٌطش ٢تاها
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ػػ أصػػٌر ًػاينء ع ػػر اإلهكػػار إٔب أف أظيفػػر لػػي ابػػ  ز ػػاد ف، ل خػركج ع ػػر ا٠ت  فػػ  كاذتضػػاف  مسػػ م ُب ب تػػي  الًر
، ز اد بأف مس ما دخ  ب تي مستنَتا ف ػم  سػعي طػردىالذم لاف ًاذاذي ب ويفم  فأيذق  ُب  دى كأخرب اب  

كاقًتح ًاينء ع ر الاإب بأف  قب  عيفدى أالٌ  أت ي موي ذاء أك أف  أخذ ًر وػ  ك ًتلػي ل عػاد لػي ٮتػرج مسػ ما 
فأقسػػم ًػػاينء أهػػػي لػػ   فعػػ  ذلػػػد ، فػػػرفض الػػاإب لػػ  ذلػػد كأىب إالٌ أف  أت ػػػي بػػي، مػػ  دارى إٔب ح ػػث  كػػاء

فأذػػرع مسػػ م بػػ  عمػػرك البػػاً ي كط ػػب مػػ  الػػاإب أف  ًتلػػي ٭تػػاكؿ مػػع ، ادالف التيفد ػػداتكراحػػا  تبػػ، بضػػ في
ألف بػػٍت أم ػػ  كبػػٍت ًاشػػم أبوػػاء عمامػػ  فػػال ٮتػػّ ، ٍب ابتعػػد ّٔػػاينء إٔب هاح ػػ  كهحػػحي بتسػػ  م ضػػ في، ًػػاينء

ً ي ل مػا كل مػا هاشػدى البػا، فػرفض ًػاينء ذلػد بكػٌدة، كل س ُب تس  مي ل س طاف موقح  ع  ػي، ع  ي ش ئا
، ظاهٌػا أف قامػي ذػ موعاهي، ارتفع صات ًاينء بػالرفض حػىت ٝتعػي الػاإب فيفػددى بالقتػ  كرٌد ع  ػي ًػاينء ٔتث ػي

يفي فميوػع ، فحاكؿ ًاينء أخذ ذ ش شرطي ّتاهبػي، عودئذ أخذ الاإب قض با كراح  ضرب بي رأس ًاينء كًك
ػ  ع ػر مػا حػدث ، كأمر ْتبسي كحراذتي، م  ذلد كأع   الاإب أف دمي بذلد حالؿ كاحتٌج أٝتػاء بػ  خاًر

إذ ، مػذحجقبائػ  أمػا عمػرك بػ  اٟتنػاج فنمػع ، ب وما أع   ابػ  األشػعث الرضػا ٔتػا حػدث، فضيرب كحيبس
فسػم  ، كأع   عمرك أهي ال ٮترج ع ر الس طاف كلكوي  سػأؿ عػ  صػاحبي، ب غي قت  ًاينء فأحاطاا بالقحر

 .168إشاع  مقت  ًاينءاب  ز اد لكر   بالدخاؿ ل تأٌلد م  لذب 
 ػػدعر   لػػربالء  مأذػػاة حػػاارا بػػُت شػػ خي أيب الػػاٌداؾ كأحػػد ا١تكػػارلُت ُب لػػث ػػركم ٪تػػَت ُب ا٠تػػرب الثاك 

كذػأؿ ، فامػب اٟتػٌر بسػ في مرٕتػ ا، الذم أقسم بأهي عقػر فػرس اٟتػٌر بسػيفم حػىت لبػا أ اب ب  مكرح ا٠ت ااين
ف ما ذػئ  عػ  السػبب ، ً  لاف قات ي؟ فأقسم أهي ٓب  قت ي كأهي ال ٭تب ذلد مكرح:أش اخي اٟتٌي أ اب ب  

لػي  فأٌلػد، كأهػي  فٌضػ  أف  قػش بػُت  ػدم ا بػ ٍب ًػراحيفم دكف قػت يفم، قػاؿ إنػم زعمػاا أنػم مػ  الحػاٟتُت
فأعػاد ، ا ع  ػيفط ػب موػي أال  قٌوطػي مػ  رٛتػ  ا كدعػ، الراكم أهي ذ واؿ مػع ذلػد إٍب قػت يفم إذ أعػانم ع  ػي

 ع  ي الراكم تأل دى.
كأٌف عمػػر بػػ  ذػػعد ١تػػا ، ٍب كصػػش الػػراكم أبػػا الػػاٌداؾ ُب ًػػذى الركا ػػ  القتػػاؿ ُب موتحػػش نػػار لػػربالء

كل مػػا تسػػٌ   ، أمػػر بتقا ضػػيفا فأحػػاطاا ّٔػػا خ ػػاميفمرأل أنػم ال  قػػدركف ع ػػ يفم إالٌ مػػ  ًيفػػ  كاحػػدة لتقػػاريب 
م ع م إالٌ ، مػر ْترقيفػاإل يفا أحد قت ػي أصػحاب اٟتسػُت فػأمًر م ٭ترقانػا لػئال  قػات ًا كأمػر اٟتسػُت بػأف  ػدىعًا

ػػي كاحػػد يفػػا تبٌكػػرى باٞتوػػ  أمػػر مشػػر غالمػػي ل ضػػرّٔا ْتد ػػدة ، مػػ  ًك كأف امػػرأة الك ػػري ١تػػا مكػػ  إٔب ًثػػ  زًك
فوػػاداى اٟتسػُت  آٌتػػي ك ػدعا ع  ػػي ، كغػرز مشػػر ر٤تػي ُب فسػػطاط اٟتسػُت فحػػاح  الوسػاء كأراد حرقػي، فقت يفػا
 .169بالوار
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ػ  مػ  بػٍت عبػد مػ  ٫تػداف  قػاؿ لػي رب ػع بػ  ٘تػ م"... ] رابع ك ركم ٪تَت ركا تي ال شػيفد ذلػد - ع  ًر
فوبٌػػي أصػػػحابي إٔب  -كلػػاف  عرفػػػي أ ػػاـ ا١تغػػازم- "ت فػػذلر أهػػي رأل عػػابس بػػػ  أيب شػػب ب الكػػالرم...-ال ػػـا

م عمػر بػ، شناعتي ،   ذػعد أف  رمػاى باٟتنػارة فكػٌد ع ػ يفم فًتاًػع أمامػي مائتػافك١تا هاداًم إٔب ا١تبارزة أمًر
اءكا برأذي ٮتتحماف  لػٌ  كاحػد  ػٌدعي قت ػي فوفػر عمػر أف  كػاف قات ػي كاحػدا   ٍب اهعطفاا ع  ي حىت قت اى ًك

 .170فأذكتيفم
 -ذػػػودلرى ُب ا١تحػػػدر التاذػػػع-راك آخػػػر  كالركا ػػػ  األخػػػَتة مطالػػػ  ًػػػدا ل كػػػعري  كػػػًتؾ ف يفػػػا ٪تػػػَت مػػػع

ػػاء ف يفػػا أٌف الكػػعري كأبػػاى لاهػػا أكؿ مػػ  أًػػاب ا١تختػػار  حػػاؿ إعػػالف ا١تختػػار لثارتػػي  ١تكػػرقيا ػػدعر  ك١تػػا ، ًك
اقًتح أٛتر ب  مش   ك   د ب  أهس كعبػد ا بػ  لامػ  كابػ  شػٌداد ع ػر ا١تختػار أف  كسػب ابػ  األشػًت إٔب 

فػػتكٌ م    ػػد بػػ  أهػػس مػػع ابػػ   ،فكػػاف الػػراكم ككالػػديى ضػػم  ا١تبعػػامُت، صػػٌفي ل تقػػٌال ضػػد األشػػراؼ بعػػث إل ػػي
ك١تػػا طمأهػػي دعػػاى إٔب الكتػػاب كالسػػٌو  كالط ػػب ، األشػػًت حػػاؿ ذػػًت مػػا ذ عرضػػاهي ع  ػػي مػػ  ا٠تػػَت إف ٓب  قب ػػي

  ٍب دعػػاى أٛتػػر بػػ  مشػػ   إٔب مث ػػي مػػذٌلرا إ ٌػػاى بأب ػػي، بػػدماء آؿ الب ػػ  كقتػػاؿ الظػػا١تُت كالػػدفاع عػػ  الضػػعفاء
فكػػػكركى كذلػػػركا لػػػي أف ا١تختػػػار كصػػػٌي   دعػػػاى ع ػػػر أف  تػػػأب األمػػػر فأًػػػأّم إٔب مػػػا  كلػػػذلد قػػػاؿ ارخػػػركف

ػػال   كعػػادكا إٔب ا١تختػار ٮتربكهػػي، ا١تيفػدم ابػػ  اٟتوف ػ  فسػػك  كبعػد مػػالث اهط ػػق ا١تختػار مػػع بضػع  عكػػر ًر
فػ يفم الػراكم كأبػاى ف مػا اذػتأذهاا كدخ ػاا ًك سػاا ً ػس ا١تختػار مػع ابػ  األشػًت كخاطبػي   إٔب اب  األشػًت ٔتػ

كلػػاف ا١تختػػار قػػد ، بعػػد اٟتمػػد كالتكػػيٌفد مػػذٌلرا إ ٌػػاى بكتػػاب ابػػ  اٟتوف ػػ  إٔب ابػػ  األشػػًت  ط ػػب موػػي الوحػػرة
دعػػا با١تحػػباح فقػػرأى كبػػأمر مػػ  ا١تختػػار دفػػع الػػراكم الكتػػاب إٔب ابػػ  األشػػًت الػػذم ، أعطػػر لتابػػا إٔب الػػراكم

ػػدى  ػػدعاى إٔب هحػػػرة ا١تختػػار ك عػػدى مػػػا بػػُت الكافػػ  كأقحػػػر الكػػاـ فأبػػدل ابػػػ  األشػػًت مالحظػػ  حػػػاؿ ، فًا
فػػػذٌلرى ا١تختػػػار بتغػػػٌَت ، الفػػػرؽ بػػػُت ًػػػذى الرذػػػال  كمراذػػػالت ابػػػ  اٟتوف ػػػ  السػػػابق  إل ػػػي ح ػػػث لػػػاف بغػػػَت لقػػػب

فبػػػا ع عودئػػػذ كأحضػػػر ٢تػػػم فاليفػػػ  ، لػػػراكم كأبػػػاىكط ػػػب ابػػػ  األشػػػًت شػػػيفادة اٟتاضػػػر   فكػػػيفدكا إال ا، ال مػػػاف
ف ما اهحرفاا إٔب رحا٢تم ذأؿ ابػ  األشػًت الػراكم عػ  صػدؽ شػيفادة الكػاًد   فػذلر لػي مكػ ختيفم ، كعسال

كإ٪تػػػا لػػػاف  عنبػػػي ا٠تػػػركج إل٘تػػػاـ األمػػػر   ٍب صػػػرٌح الػػػراكم أهػػػي أخفػػػر عوػػػي اهتامػػػي ٢تػػػم ...كأنػػػم قػػػرٌاء كفرذػػػاف
كأف الػراكم كأبػاى كعبػد الػرٛت  بػ  ، بكتابػ  أٝتػائيفم لػي كأنػم شػيفدكا ع ػر الرذػال فطالبي اب  األشًت ، ل ك ع 

 .171ع ر ا١تختار  ًتددٍب راح اب  األشًت مع عكَتتي ، عبد ا الوخعي شيفدكا ع ر شيفادهتم
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التػاابُت لي الطربم ذبع ركا ات حاؿ خركج اٟتسػُت ك  ش ه أزدم آخر م  ش اخ أيب ٥توش  اردًذا 
ػ إذ  ػدعر  اذػش بػ     ػد بػ  بكػر   ٓب أتب وػي راك اكحركب البحر ُت ضد ا٠تاارج كضد ش ع  ا١تختػار... ًك

كالذم تتداخ  ركا اتي األخَتة مع ركا ات ش ه أهحارم أليب ٥توػش ًػا أبػا  اذػش ٤تمػد بػ  مابػ   األزدم
ي ك بػدك أهػي  اذػش بػ     ػد   لمػا حاكلػ  تبػٌُت ًػذا الػراكم،  التداخ  ب ويفماكقد حاكل  فرز ًذا ، ا٠ت ًر
، ذلػػػرى  ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػػاتبعػػض متكػػددم هقػػػاد اٟتػػد ث ب ومػػا أبػػا معكػػػر الػػربٌاء الػػذم ضػػػٌعفي  البحػػرم
ػػاؿ الحػػح حُت وػػا ًوػػاك كف  ػػ   172أهػػي مػػ  ًر أف شػػ ه أيب ٥توػػش ذلػػر . كمػػ  القػػرائ  ا١تعتمػػدة ُب ًػػذا الًًت

ػذا الػراكم ، ركا تُت مطالتُت حاؿ حركب البحر ُت ضد ا٠تاارج كضد ش ع  ا١تختار م  زاك   رصد بحػر   ًك
ٍب أهػي معاصػر أليب ٥توػش كشػ اخي ألهػي أخػذ اٟتػد ث عػ  ركاة  ، الذم ٭تم  االذم هفسػي  وتمػي إٔب البحػرة
 ٝتعاا م  متأخرم الححاب  كم  التابعُت.

ُب )الػػذم ًػػا صػػاحب الركا ػػ  أ ضػػا  ألكٔب ل اذػػش بػػ     ػػد  رك يفػػا عػػ  عبػػد ا بػػ  خػػاـزكالركا ػػ  ا
كخالصػتيفا أف الػػراكم أقسػم أهػػي لػاف مبعػػاث ابػ  عق ػػ  إٔب قحػر ابػػ  ، (الرابػع مػػ  ا١تحػادر ا١تعتمػػدة١تحػدر ا

" ػا  فػأمرى أف  وػادم بكػعارى:، هسػاء مػرادفيفا أكؿ مػ  ًػاءى بػا٠ترب إذ تحػا٭ت  ، ز اد ل تألد م  أمر ًاينء
األلا ػ  كعػُت القػادة ب ومػا غ ػق ابػ   كعقػد، مويفم أربعػ  آالؼ بالكافػ ، موحار أم " فبا عي ٙتاه   عكر ألفا

 .173ز اد أبااب القحر
ك ركم  اذش ب     د ُب ركا تػي الثاه ػ  عػ  شػاًد ع ػاف آخػر ٓب أًػد لػي ترٚتػ  كلػاف قػد شػيفد مقتػ  

ا ، اٟتسُت َت ب  أيب األخػوسًك الػذم ٝتػع ح  فػا لعبػد القػ س  وػادم بر ػر بػ  حضػَت ك سػألي   عف ش ب  ًز
" فكٌذبي كذٌلرى ٔتا قالي م  قبػ  عػ  إذػراؼ عثمػاف كضػالؿ معاك ػ  ...خَتا... " ل ش صوع ا بي فأًابي:

، فػػدعاى بر ػػر إٔب ا١تباً ػػ  ٍب ا١تبػػارزة، يفد ع  ػػي بالضػػالؿفكػػ، فأٌلػػد لػػي بر ػػر أف ذلػػد ًػػا رأ ػػي، كأحق ٌػػ  ع ػػيٌ 
لػػاد بر ػػر أف  قت ػػي لػػاال أف لعػػب بػػ  ًػػابر األزدم ك  كفعػػال بعػػد أف تبػػاًال ضػػرب لػػ  مويفمػػا ارخػػر بالسػػ ش

فقػاـ العبػدم  ػوفض الغبػار ك كػكرى )كقػد ألػد الػراكم ، رغم تذلَت الػراكم لػي بػأف بر ػرا مػ  القػرٌاءطعوي بر٤تي 
ٍب ضٌم  لعب ب  ًابر ًذا اٟتدث ُب قح دة ٮتاطب ّٔا امرأتي أك أختػي حػُت المتػي ، رأل كٝتع( دمي ٔتا

 .174ع ر مكارلتي ضد اٟتسُت
  عرفوا أهػي مػ  رؤكس الكػ ع  التػاابُت، كركا ات  اذش ب     د األخرل  رك يفا ع  شاًد ع اف، ًذا

ػػا عبػػد ا بػػ  عػػاؼ بػػ  األٛتػػر   لػػربالء عػػالػػذم ذلػػر ُب الركا ػػ  الثالثػػ  أف شػػ ع  الكافػػ  هػػدماا بعػػد كق أال ًك
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فػاًتمعاا إٔب شػ اخ مػ  الحػحاب  كشػ ع  ع ػي مػويفم ذػ  ماف بػ  ، ع ر اذتقداميفم ل حسُت كخػذالنم إ ٌػاى
ت مػػػي كعبػػػد ا بػػػ  كاؿ ال كا١تسػػػ ب بػػػ  ٧تبػػػ  الفػػػ ارم كعبػػػد ا بػػػ  ذػػػعد بػػػ  هف ػػػ  األزدم ، صػػػرد ا٠ت اعػػػي

 .175اتفقاا ع ر تأمَت اب  صردك  ل  مويفم خطب  ب  غ   فخطب، كرفاع  ب  شداد البن ي 
 "...أما الركا   الرابع   فذلر ف يفا أبا ٥توش ش خي بقالي: ")مٍت( أبا  اذش

كال أدرم ً  ًا  اذش ب     ػد الػذم ركل قب يفػا كبعػدًا عػ  ابػ  عػاؼ األٛتػرم أـ ًػا ٤تمػد بػ  
ػػػد ركا تػػػاى قبػػػ  ًػػػذى ْتػػػاإب صػػػفحتُت لػػػدل الطػػػربم مابػػػ  ا١تكػػػٍت أ ضػػػا أبػػػا ػػػ  أهػػػي األكؿ ،  اذػػػش كتًا ًٌ كأر

واؾ.  مويفما بالوظر إٔب ذ اؽ الركا ات ًوا ًك
أف اب  صرد ١تا أراد االهطالؽ غػرٌة رب ػع ارخػر ذػو   -شاًد الع اف- كُب ًذى الركا    ذلر اب  عاؼ

 وػػادم ُب  مػػ فبعػػث ، ف ػػم تعنبػػي عػػٌدهتم، عسػػكر بالوخ  ػػ  فاًتمعػػ  إل ػػي خاصػػ  شػػ عتي كعػػامتيفمً  67
كػذا اهضػم ُب الحػباح ، الواس : " ا لثارات اٟتسُت "  فخػرج بعضػيفم رغػم إٟتػاح أًػال يفم ع ػ يفم بػالقعاد ًك

د ا١تبا عُت ذت  عكر ألفػا كٓب ٮتػرج معػي مػويفم ، إٔب ذ  ماف مث  م  خرج معي كمع ذلد هظر ُب الد ااف فًا
 .176إال أربع  آالؼ
ي مكػًتل  بػُت  اذػش بػ     ػد عػ  ابػ  األٛتػر مػع كالػد أيب ٥توػش كخالػي ك٧تد ُب  الركا   ا٠تامس  ًك

 .177ع  ٛت د كاب  غ    تفح ال لبعض صار القتاؿ ُب عُت الاردة
مػػا  تع ػػق بارذػػاؿ كإب البحػػرة ً اشػػي بق ػػادة ا١تيف ػػب  ُب الركا ػػ  السادذػػ كقػػد ذلػػر ابػػ  عػػاؼ ، ًػػذا 

ػػال لػػاف ُب ت ػػد ا٠تػػاارج حٌدمػػي" أف عب ػػدة بػػ  ًػػالؿ   مط عيفػػاح ػػث ًػػاء ُب، ٟتػػرب ا٠تػػاارج بفػػارس "أف ًر
م ع ػػر تعب، عسػػكر ا١تيف ػػب م سػػرةًػػاًم ُب خ ػػ  ا٠تػػاارج  ػػدًك ػػاًم الػػ بَت بػػ  ا١تػػاحاز م موتػػي فًا ، تيفمئػػًك

قتػػاؿ شػػد د لػػاد  ويفػػـ  ف ػػي ا١تيف ػػب لػػاال مباتػػي كحسػػ  ق ادتػػي فقتػػ  قائػػدًم ابػػ  ك  اٟتنػػارةك  فًتاشػػقاا بػػالكالـ
ًػػؤالء ا٠تػػاارج مػػ   اذػػتفادٍب  تضػػمو  الركا ػػ  ب تػػا ُب ذلػػد(ك )طػػارد ف ػػا٢تم إٔب أقحػػر بػػالد فػػارس ك  ا١تػػاحاز

فبعػث   كلتػب ا١تيف ػب إٔب كإب البحػرة اٟتػارث بػ  عبػد ا ٮتػربى بتفاصػ   ا١تعرلػ  مادة ًاءهتم م  البحر  .
اٟتػػارث إٔب ا١تيف ػػب  يفٌوئػػي ك كو ػػي كلتػػب ، إٔب ابػػ  الػػ بَت الػػذم قػػرأى ع ػػر أًػػ  مكػػ  بالكتػػاب اعقبػػال اٟتػػارث

 .178باألعراب -ضاحكا- بأخي األزد ٦تا ًع  ا١تيف ب  حش ا١تك ُت
ا الطػربم ب ضػاف  ل مػ  )أبػا( إٔب اذػم شػ ه أيب ٥توػش  كلعػٌ  ذلػد لػاف ذػبق  كالركا   السابع  صٌدًر

ػػدها  ػػراع أك خطػػأ مػػ  الواذػػه ح ػػث  أبػػا  اذػػش بػػ   أبػػا ٥توػػش فحػػدمٍت ُب السػػود العبػػارة التال ػػ : "قػػاؿًك
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 ا١تختار ػػ قػػٌرر ا١تسػػَت إٔب ، ُب البحػػرة ١تػػا أٌٟتػػاا  ع ػػر محػػعب أشػػراؼ الكافػػ كخالصػػ  الركا ػػ  أف ، "...   ػػد
٦تػػػا ًعػػ  ا١تيف ػػػب ، فبعػػػث محػػعب ابػػػ  األشػػعث،  مػػػا بعػػث إل ػػػي اعتػػذر لػػيف، ا١تيف ػػب بكػػرط أف  كػػاف مػػػع

م ع ػ فنػاء ا١تيف ػب ّتمػاع ، ر هسػائيفم كأبوػائيفم ستغرب ٣ت ئي ُب الرب ػد  فػأخربى أف عب ػدًم كمػاال يفم غ بػًا
ػا ال  عرفػي-كأمواء دخالي ع ر محعب موعي اٟتاًب ، كأمااؿ عظ م  ػ  ، فضػربي ع ػر أهفػي -ًك فػدخ  الًر

كأمػر الوػاس أف  عسػكركا ، فػأمرى أف  عػاد إٔب مكاهػي، كع م محعب أهي ٬تيف ػي، كدمي  س   مكَتا إٔب ا١تيف ب
فػػذًب كلكوػػي اذػػتًت ، بػػ  ٥توػػش إٔب الكافػػ  ل نمػػع لػػي اٞتمػػاع ذػػرٌا كبعػػث عبػػد الػػرٛت ، عوػػد اٞتسػػر األلػػرب

خطػػب ا١تختػػار ُب ب ومػػا ، ع ػػر رأذػػيفم عبػػاد بػػ  اٟتحػػُت التم مػػيك  ً كػػي ككزع ق اداتػػيمحػػعب  عبػػأك ، بب تػػي
عػػ  ع ػػر ق ػػادهتم أٛتػػر بػػ  مشػػ   الػػذم عسػػكر ، الكػػاف ُت ٭تػػثيفم ع ػػر هحػػرة آؿ الب ػػ  بضػػاح   الكافػػ  ًك

ا اب  هض   اٞتكميككزع ق اداتي ح ث ه بػأف ٬تعػ  ا١تػاإب مكػاة ال ع ػر ا٠ت ػاؿ لطب عػتيفم  ححي أحدًم ًك
م ، االن ام ػػ   تاقػػع ا٢ت ٯتػػ  فتمػػٌت أال  ونػػا مػػ  ا١تػػاإب  لػػاف  اٞتكػػمي اٟتق قػػ  أفك ، ع ػػر الثبػػاتذلػػد ف نػػرًب

اٟتبطػي  ػدعا ابػ   فنػاء عبٌػاد، (ا١تػذار)كالتقػر اٞت كػاف ُب  كعم  القائػد بوحػ حتي.، أحد ١تا فع اى بالكاف 
عػ  األمػر ٞتا١تختػار  ب عػ ك  ،فػدعاى ابػ  مشػ   إٔب الكتػاب كالسػو ، مش   إٔب الكتاب كالسو  كب عػ  ابػ  الػ بَت

م ًنػم ، با٢تنـا ُب خ  ي اادفأمر محعب عبٌ ، شارل ُب آؿ الب   ٍب ًنم ا١تيف ب ذػاع  حػىت إذا أطمعػًا
فقتػػ  ابػػ  مشػػ   كهػػادل ، لػػاف ا٢تنػػـا الكػػام  ٍب، ع ػػر اٞتكػػمي ًنمػػ  ا١ت موػػ ك  با١ت سػػرة ًنمػػ  صػػادق 
كفٌر ا١تكاة متفػرٌقُت ، كالح  أف القت   كثر ُب قامي، بالحرب كهادل ا١تيف ب ف يفم بالفرار أصحابي ُب قبائ يفم

فبػػالغ ، فبعػػث محػػعب عبٌػػادا ُب خ ػػ  البحػػرة كابػػ  األشػػعث ُب خ ػػ  الكافػػ  ل قت ػػاا لػػ  أذػػَت، ُب الحػػحراء
 .179فرذاها الواًُت لاف ألثرك ، ٓب  وج إال الق   الكاف اف ُب االهتقاـ ك 

واؾ ركا   مكٌم    ألخبار ً ٯت  ا١تختار أكردًا الطربم أليب ٥توػش بالسػود التػإب: ")مػٍت( ٤تمػد بػ   ًك
إذ ، خحاصػا كأنػا ُب ذات السػ اؽ، "كلعٌ ي  قحد  اذش ب     د الػذم ٨تػ  بحػدد ذػرد ركا اتػي... اذش

التقػػر مػػع محػػعب ككٓتػػي ع ػػر قت ػػي ذػػبع  آالؼ مسػػ م ُب عكػػ   كاحػػدة  فػػربٌر  ػػذلر أف الحػػحايب ابػػ  عمػػر 
كقػػد رمػػر ذػػع د بػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ   ...فأًابػػي بػػأنم لػػا لػػاهاا غومػػا لكػػاف ذػػرفا ، ذلػػد بػػأنم لفػػرة ذػػحرة

 .180مراة ا١تختار بقح دةإحساف ب  ماب  عمرة ابو  الوعماف ب  بكَت 
 . يون  بن أب  إسحاؽ:7.2.2

ذا  أكرد لػي الطػربم تسػع  -كبالضب  م  السػب ع-ر م  ش اخ أيب ٥توش كلكوي م  ٫تداف ش ه آخًك
ػػا:  ػػاهس بػػ  أيب إذػػحاؽ، ركا ػػات عمػػرك بػػ   لكوػػي ٮتت ػػش عػػ  ذػػابقي ُب أهػػي معػػركؼ لػػدل اػػدمُت أال ًك

                                                 
 .101-102  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .164-171، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 179
 .01ص47ماقش اب  عمر أهظر   اب  أيب ش ب : ا١تحوش ...كحاؿ .161-160، ص1مج، الطربم:تار ه)ـ.س( - 180
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ٟتػػد ث عػػ  أب ػػي كأهػػس كالكػػعري ركل اً. 472عبػػد ا ا٢تمػػداين السػػب عي أبػػا إذػػرائ   الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو  
لمػػا ركل لػػي البخػػارم مع قػػا كمسػػ م كأصػػحاب ،  كعوػػي ابوػػي ع سػػر كالثػػارم كابػػ  ا١تبػػارؾ... كاٟتسػػ  البحػػرم
كأمػا ا١تتكػددكف ف ػم  ضػعفاى كإ٪تػا ٖتفظػاا ، ألثر ادمُت كتردد بعض م  أمػٌت ع  ػي ُب أمػرى السو  كقد كمقي

م كالت  .181داخ ...موي ١تا ُب حفظي م  الغف   كالًا
أبػػاى كعبػػاس اٞتػػدٕب كمسػػ م بػػ  ًػػم كٕتػػدر اإلشػػارة إٔب أف م ثػػي ركا اتػػي إ٪تػػا  رك يفػػا عػػ  شػػيفاد ع ػػاف )

ػػػا مػػػالث ركا ػػػات لمػػػا أف ًوػػػاؾ ركا تػػػُت لػػػ س ُب ذػػػود٫تا ،  عبػػػد ا الضػػػبايب( كالث ػػػث البػػػاقي بغػػػَت ذػػػود ًك
ًٌحػػػ  ضػػػميفما إل ػػػي بػػػالوظر إٔب قػػػرائ  السػػػ اؽ الػػػيت حٌفػػػ    تحػػر   بوسػػػبتيفما إٔب شػػػ ه أيب ٥توػػػش لكوػػػٍت ر

"قاؿ أبػا ٥توػش فحػدمٍت مسػ م بػ  عبػد ا قػاؿ: كأهػا كا مػع  فالركا   السادذ  كردت بالسود التإب:، ّٔما
ػػذا أمػػر غػػَت ٦تكػػ  إذ أف أبػػا ٥توػػش ال  ػػركم عػػ  مسػػ م ًكػػذا بػػدكف كاذػػط  فػػ ذا  182"...مشػػر ت ػػد ال   ػػ  ًك

ػدهاى  ػركم مقتػ  مشػر عػ   ػاهس عػ  مسػ م. بػ  أف الركا ػ  الػيت ب ويفمػا ٧تػدًا  عدها إٔب الركا ػ  الػيت قب يفػا ًك
"قاؿ أبػا ٥توػش حػدمٍت أبػا ٤تمػد ا٢تمػداين عػ  مسػ م بػ  عبػد ا الضػبايب قػاؿ ١تػا خػرج مشػر  بالسود التإب:

ش ًوػػػا كا١تكػػػٍت بػػػأيب ٤تمػػػد " ك١تػػػا ٓب أتبػػػُت شػػػ ه أيب ٥توػػػ...بػػػ  ذم اٞتاشػػػ  كأهػػػا معػػػي حػػػُت ً موػػػا ا١تختػػػار
ًٌحػ  أف  كػػاف  ػػاهس بػػ  أيب إذػػحاؽ لعػػدة أذػػباب: أك٢تػػا أف لػػال مويفمػػا ٫تػػداين كماه يفػػا أف لػػال مويفمػػا ، ر

، كمالثيفا أف الركا ات اليت قب يفا كاليت بعدًا ركاًا أبا ٥توش عػ   ػاهس عػ  مسػ م،  ركم ع  مس م الضبايب
 .-أم مقت  مشر الضبايب-م  ح ث الس اؽ كمضماف ا٠ترب كرابعيفا أنا ًاءت مكم   ١تا قب يفا كما بعدًا

ػػا ، كقبػ  ذػػرد ركا ػػات  ػػاهس ال بػػد مػػ  معرفػػ  شػػيفاد الع ػػاف الػػذ   أكردًػػم ُب أذػػاه دى كهبػػدأ بأب ػػي ًك
كركل عػػػ  متػػػأخرم ، رأل ع  ػػػا كا١تغػػػَتةً( 421-11عمػػػرك بػػػ  عبػػػد ا ا٢تمػػػداين ) إذػػػحاؽ السػػػب عيأبػػػا 
إف ك ، يفػػا تػػابعي مقػػ  عوػػد اػػدمُت... كعمامػػا فكعوػػي ابوػػي  ػػاهس كقتػػادة كاألعمػػّ، حاب  كلبػػار التػػابعُتالحػػ

كمػع ذلػد  كف وػا قػاؿ ، 183كلػذا ٖتٌفػ  الطػربم مػ  تدل سػي ذلرى اب  حباف ُب الثقػات كقػاؿ: لػاف مدٌلسػا.
 .184"لاف لثَت اٟتد ث صدكقا قارئا ل قرآف" الطربم ف ي:

لػي الطػربم ذػال ت ػد الركا ػ   كٓب  رك، ف م أًدى  عباس ب  ًعدة اٞتدٕب  األكٔبأما صاحب الركا   
 اليت  حرح ف يفا أهي لاف ٦ت  اهضم إٔب اب  عق   ُب ٤تاصرتي لقحر اب  ز اد.

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 181 كتقر ب .102-104ص 44، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب. 141ا٠ت ًر

.674-671، ص4، )ـ.س(اب  حباف: الثقات.712ص، التيفذ ب)ـ.س(
 .111، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 182
ي: خالص  تذً ب ...  - 183 كتقر ب .70-76ص 0، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.214-216صا٠ت ًر

.444ص7.اب  حباف : الثقات 161ص، التيفذ ب)ـ.س(
 .764، ص7، مج )ـ.س( الطربم:تار ه )ا١ت حق:ذ   ا١تذ  ( - 184
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كأهػػي ، ر اػػٌدماف أهػػي ال  عػػرؼكذلػػ، ركل اٟتػػد ث عػػ  هػػافع، كالػػراكم الثالػػث ًػػا مسػػ م بػػ  عبػػد ا
كلكووا هسػتط ع أف هالحػ  مػ  خػالؿ ركا اتػي أهػي لػاف دائمػا ُب صػش األمػا ُت ضػد ع ػي  ٣185تيفاؿ بالوق 

فيفػػػا إٔب ًاهػػػب قامػػػي برئاذػػػ  مشػػػر بػػػ  ذم اٞتاشػػػ  ، ٍب ضػػػد اٟتسػػػُت ُب لػػػربالء كلػػػذا ضػػػد شػػػ ع  ا١تختػػػار
" ٍب ٧تػػدى مكػػارلا ُب قتػػ  ...مػػع اٟتػػي كمعوػػا مشػػر "شػػيفدت صػػٌفُت الضػػبايب كقػػد صػػرٌح ُب أكؿ ركا اتػػي قػػائال:

 .186أكؿ أصحاب اٟتسُت
ػػػاا مػػػع ابػػػ  عق ػػػ  ُب أربعػػػ  آالؼ ككصػػػ اا إٔب  بالكافػػػ  كالركا ػػػ  األكٔب ل ػػػاهس  حػػػرح ف يفػػػا أنػػػم خًر

كٖتٌسػػر ابػ  ز ػاد أف  بقػػر ٤تاصػرا ُب القحػػر ، القحػر ُب مالٙتائػ   ٍب اًتمػػع إلػ يفم الوػاس ُب ا١تسػػند كالسػاؽ
الوػاس  كػتمانم مث مػا  كػتماف ك  كتس   األشراؼ إٔب القحر، مالمُت م  الكرط  كعكر   م  األشراؼمع 

فأرذػػ  ابػػ  ز ػػاد لثػػَت بػػ  شػػيفاب ل سػػَت ُب الكافػػ  مػػع مػػ  أطاعػػي مػػ  ، ابػػ  ز ػػاد ك كػػرٌبكف ك رمػػاف باٟتنػػارة
م كحنػار بػ  أّتػػر كشػبث التم مػػي كمشػر العػامر ، كلػػذا ابػ  األشػعث ُب لوػدة، مػذحج ٮتػٌذؿ عػ  ابػ  عق ػ 

 .187كحبس ذائر األشراؼ عودى لق   مواصر ي، العن ي
حراذػػ  كُب الركا ػ  الثاه ػ  أف ابػ  ز ػاد ع ػم ٔتقػدـ اٟتسػػُت فبعػث اٟتحػُت بػ  ٪تػَت إٔب القادذػ   ل ػوظم 

 .188ا١تداخ  كالطرؽ
ػػػي ك  احػػػد كُب الركا ػػػ  الثالثػػػ  أف مشػػػرا هحػػػ  ال مو ػػػُت أف  كػػػاف قتػػػاؿ أشػػػراؼ الكافػػػ  ل مختػػػار مػػػ  ًك

أمػػا مبعػػاث ا١تختػػار إٔب ابػػ  األشػػًت ف هػػي ، فيفػػا ال  ر ػػد أف  قاتػػ  ُب طرقػػات ا١تد وػػ  متفػػرقُت، ل كػػارليفم ف ػػي
كبات اب  األشًت ل  تي الثاه ػ  با١تسػند مػع أًػ  ، كص  ُب  امي فعاد اٞت ّ بسرع  بعد ل    كنار م  السَت

 .189كُب الحباح صعد ا١تختار ا١تورب، القاة م  ً كي
ػػم فػػاٌركف ع ػػر  -غػػالـ ا١تختػػار- كا ػػ  الرابعػػ  أف الػػراكم لػػاف مػػع ابػػ  مشػػر حػػُت تػػبعيفم زريبٌ كُب الر  ًك

، ٍب اهثٌت ع  ػي فػدٌؽ ظيفػرى، فظ  زريب  طاردى، فط ب مشر م  أصحابي أف  ًتلاى لاحدى، خ ا٢تم م  الكاف 
 فتحٌسر ا١تختار ك٘تٌٌت لا ٓب  طاردى.

"قػاؿ أبػا ٥توػش فحػدمٍت مسػ م بػ   اد الطػربم ل قػاؿ:كبعد خرب كاحد أليب ٥توػش مػ  ًػذى الركا ػ  عػ
، احػدل القػرل" كذلػر مسػ م أهػي هحػ  مشػرا بػأالٌ  ب تػاا قػرب ...عبد ا  قاؿ: كأها كا مػع مشػر ت ػد ال   ػ 

كأموػػاء الوػػـا شػػعر الػػراكم با٠ت ػػ ؟ ٍب رآًػػم قػػد ، كأصػػٌر ع ػػر ا١تب ػػ  مالمػػا، فػػآٌتيفم ع ػػر خػػافيفم مػػ  ا١تختػػار
                                                 

 .676ص2كا١تغٍت  .417ص 1، الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(.11، ص6، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 185
 ...110، 221، 46، ص1، مج)ـ.س( الطربم: تار ه - 186
 .404ا١تحدر هفسي، ص - 187
 .242-244  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .411، ص)ـ.س( الطربم: تار ه - 188
 .117، ص1مج، الطربم:تار ه)ـ.س( - 189
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كقػد –فكػرٌبكا كأحػاطاا ّٔػم ب ومػا ًػرب الػراكم كأصػحابي راً ػُت كرأل مشػرا ُب مئػ رى ، ٌ  ع ػ يفمأشرفاا م  الت
فيفػػػذى ركا ػػػػ  ، كاذػػػتمر الػػػػراكم ُب ًربػػػي حػػػىت ٝتعيفػػػػم  كػػػرٌبكف ٔتقت ػػػػي، كترلػػػػي  طػػػاعويفم بػػػػالرم  -ظيفػػػر برصػػػي
 خامس .

كبعػد ، ا١تختػار  طارد٫تػاكُب الركا   السادذ  ع  مس م أ ضا أهي لػاف مػع مشػر عوػدما لػاف زريب غػالـ 
يفػػا الػػذم  اكمويفػػ، أف قت ػػي مشػػر هػػ ؿ قر ػػ  عوػػد تػػٌ  ع ػػر ضػػٌف  الويفػػر أرذػػ  رذػػالتي إٔب محػػعب مػػع أحػػد ع ًا

كلػاف ، فرأل أحد أصحاب أيب عمػرة الرذػال ، التقر ُب قر   أخرل بع ج آخر اشتكر لي م  مشر كضربي إ ٌاى
م بأهي ع ر مالم  فراذه فأذرعاا إل ي.فسألاى ع  مكا، أبا عمرة ًواؾ  ق م مس ح  ل مختار  ف مشر فأخرًب

أف ا١تختػػػار عػػػاد مػػػ  ًباهػػػ  السػػػب ع إٔب  -بغػػػَت ذػػػود–كُب الركا ػػػ  السػػػابع   ل ػػػاهس بػػػ  أيب اذػػػحاؽ 
ا أذػَت-فواداى الكاعر ذراق  ب  مرداس، القحر ػ  ف ػي مػدح فسػنوي ل  ػ  ٍب ًػيء بػي -ًك فقػاؿ قحػ دة ، بًر

أهػػي رأل ا١تالئكػػ  تقاتػػ  مػػع ا١تختػػار  فط ػػب موػػي ًػػذا األخػػَت أف  ع ػػ  ذلػػد ٍب أقسػػم لػػي ، مػػدح ف يفػػا ا١تختػػار
ٍب أط ػق ذػراحي ع ػر أف  بتعػد ، ف ما أع ويفا أذٌر إل ي ا١تختار أهي  ع ػم لذبػي ك ع ػم الػدافع لػذلد، ع ر ا١تورب

 .190عوي
مػػ  ا٠تػػاارج قػػرب  حػاؿ آّػػازر الػػيت اقًتفيفػػا األزارقػ ، أمػا الركا تػػاف األخَتتػػاف ل ػاهس فَتك يفمػػا عػػ  أب ػػي

لمػػا أهػػي صػػرٌح ُب موا ػػا ،  ك بػػدك أف الػػراكم أبػػا اذػػحاؽ السػػب عي لػػاف شػػاًد ع ػػاف لت ػػد األحػػداث، الكافػػ 
" كخالصػػ  الركا ػػ  أف ..."كزعػػم ٕب أبػػا الرب ػػع السػػ إب ا٠تػػرب   بأهػػي اذػػتقا٫تا مػػ  شػػيفاد آخػػر   ح ػػث قػػاؿ:
كمعػػي ابوتػػي الػػيت هاشػػدهتم اإلذػػالـ  -مػػرضاف بػػي كلػػ-ا٠تػػاارج قت ػػاا ُب قر ػػ  )ًػػابر( ٝتػػاؾ بػػ     ػػد السػػب عي 

ػػا بأذػػ افيفم . ف مػػا قػػٌدماى، مكػػَتة إٔب محػػابي كإٔب صػػالحيفا ػػاء ُب  ل قتػػ  ذػػقط  مغكػػ ا ع  يفػػا فقطٌعًا ًك
"حػػػدمتٍت ّٔػػػذا اٟتػػػد ث ظئػػػر ٢تػػػا هحػػػراه   مػػػ  أًػػػ  )ا٠تارهػػػق( لاهػػػ  معيفػػػا حػػػُت  الركا ػػػ  قػػػاؿ أيب اذػػػحاؽ:

 قت  ".
ر أبػػا اذػحاؽ السػػب عي أف األزارقػػ  أشػػرفاا ع ػر )الحػػراة( ٦تسػػكُت بسػػماؾ بػػ  ذلػػ  كُب الركا ػ  ا١تاال ػػ 

كُب ، فحػ باى بعػد قت ػػي،    ػد الػذم هػادل ُب أصػحاب الػراكم حػُت رأل لثػػرهتم  يفتػش بق ػ  ا٠تػاارج كخبػثيفم
 .191ال    عرب إل ي الراكم كآخر ل دفوا ًثتي

خاصػػ  كأهػػي ، مكػػارلا ُب األحػػداث -شػػ ه أيب ٥توػػش-كّٔػػذى الركا ػػ   كػػاف أبػػا اذػػحاؽ كالػػد  ػػاهس 
  تحدث ع  مقت  ًر  م  قامي السب ع.
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 . الحارث بن كعب الوالػبػ :8.2.2
بػػػ  ًػػػا أحػػػد شػػػيفاد الع ػػػاف ُب ، أكرد الطػػػربم تسػػػع ركا ػػػات أليب ٥توػػػش عػػػ  أحػػػد شػػػ اخ قامػػػي األزد

ػػا اٟتػػارث بػػ  لعػػب الػػاالري، أحػػداث ًػػذى الفتوػػ  بالكافػػ  ذلػػر اػػدماف أهػػي مػػ  ركاة ، مػػ  كالبػػ  األزد أال ًك
، الثػػارمالفق ػػي ذػػف اف ز ػػد بػػ  ع ػػي كعوػػي اإلمػػاـ ركل اٟتػػد ث عػػ  ابػػ  اٟتوف ػػ  كلػػذا عػػ  ، الكػػ ع  بالكافػػ 

 .192حباف ُب الثقات كلئ  أشار بعض ادمُت إٔب ًيفالتي فقد ذلرى اب 
ركج اٟتسػػُت كمقت ػػي كل يفػػم مػػ  آؿ الب ػػ  مسػػودة  إٔب شػػيفاد ع ػػاف ٠تػػ  ك٢تػػذا الػػراكم ذػػ  ركا ػػات 

م:  كماال يفم ًك
مػػأب الربػػاب بوػػ  امػػرئ  القػػ س الك ب ػػ  امػػرأة اٟتسػػُت الػػيت لاهػػ  مػػع ذػػك و  ُب   :عقبػػة بػػن سػػمعاف

ػا ًوػا  ػارد خػرب   حػاؿ بعػض  -ان اعتمػاداألكؿ مػ  ا١تحػادر األقػ  كقػد مػٌر بوػا ذلػرى ُب ا١تحػدر - لربالء ًك
 تفاص   خركج اٟتسُت م  مك .

ػػػ م قب بػػػ    العابػػػد  ػالػػػ علػػػ  بػػػن الحسػػػين:،    كأحػػػد الوػػػاًُت مػػػ  القتػػػ  ُب  ػع ػػػػيفر التابػا أشػػػػًك
 اُب ذػػو  كقػػد تػػبسػػبب ع مػػي ككرعػػي    يفمػتػػػو  كصػػار أكمػػق أئمػػ  آؿ الب ػػ  بعػػد صحابػتػػػفػت ؿ الػكاعػػ، لػػربالء
ا ًوا  ارد خرب   حاؿ خركج اٟتسُت كمقت ي.، 193ً 17  ًك

ػي فاطمػ  الحػغرل أميفػا أـ كلػد :فاطمة بنػت علػ   ركت اٟتػد ث عػ  أب يفػا كقػد ، أخػ  اٟتسػُت ًك
كلاهػػ  عوػػد أيب ً  444تاف ػػ  ذػػو  ك ، كعويفػػا اٟتػػارث بػػ  لعػػب الكػػاُب، أخ يفػػا ابػػ  اٟتوف ػػ  كعػػ  أٝتػػاءك 

يفػػا ذػػع د بػػ  األذػػاد بػػ  أيب البحػػًتم، ذػػع د بػػ  عق ػػ  بػػ  أيب طالػػب بعػػض أصػػحاب كركل ٢تػػا ، ٍب ت ًك
 كقد أكردت ًوا خرب   حاؿ مكاميفا مع أذرل لربالء ُب دمكق إٔب غا   كصا٢تم ا١تد و . .194السو 

أخرل حػاؿ مػارة ا١تختػار مالث ركا ات  -بغَت ذود-كبعد ًذى الركا ات الس   ذلر اٟتارث الاالري 
ا  تحدث ف يفا ع  هفسي باعتبارى مكارلا ُب أحداميفا ضػم  شػ ع  ، بالكاف  كل ش هتاقع موي أف  سودًا ًك
 ا١تختار. 

اٟتسػُت  تيف ػأ فعػال أف تألػد مػ  ١تػا أف ابػ  عبػاس   كهعاد ارف إٔب الركا   األكٔب ع  عقب  بػ  ٝتعػاف
م دكف ا٠تالفػػػ  إال إذا  ػػػذًب إٔب الػػػذ   اذػػػتدعاى الل رح ػػػ  هحػػػحي أ  أبػػػاى اخػػػذلا فيفػػػم ، ًػػػم م كػػػاا محػػػًر

كبعػػد  خػػركج ابػػ  عبػػاس ًػػاء ابػػ  الػػ بَت ٭تػػٌدث اٟتسػػُت حػػاؿ ، فػػأخربى أهػػي ذ سػػتخَت ا، ُب اٟتػػربأخػػاى ك 
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فكػٌنعي ، فػأخربى عػ  اذػتعداداتي، كذألي عٌمػا ذػ فع ي، ذبب ذكات أبواء ا١تيفاًر   ع  حقيفم ُب ا٠تالف 
كُب ، كفعػػال مػا إف خػرج ابػػ  الػ بَت حػػىت صػرٌح اٟتسػػُت باهتامػي إ ٌػػاى، فػػاقًتح ع  ػي ا١تقػػاـ ٔتكػ ٍب خكػي االهتػاـ 

أك  ػذًب  ، لػي العكي أك ُب الغد ًاءى ابػ  عبػاس ٭تػٌذرى غػدر الكافػ  ك وحػحي بالًت ػث حػىت  حػفا اإلق ػ م
بػػأالٌ  ػػذًب بالع ػػاؿ لػػئال فوحػػحي ، فكػػكرى كأٌلػػد لػػي مسػػَتى، إٔب الػػ م  البتعادًػػا كاتسػػاعيفا كلثػػرة الكػػ ع  ّٔػػا

ك٘تػػٌت لػػا لػػاف ب مكاهػػي أف ، كأخػػربى أهػػي ٔتسػػَتى ذػػ خ ي اٞتػػا البػػ  الػػ بَت،  وظػػركا إٔب قت ػػي لمػػا حػػدث لعثمػػاف
 .195ك١تا خرج م  عودى رأل اب  ال بَت فعٌرض لي ًر ا بأف اٞتا قد خال لي، ٬تربى ع ر البقاء باٟتناز

حػػػاكؿ أف  عػػػًتض طر ػػػق اٟتسػػػُت ْتػػػرس  االشػػػدؽ ع دكُب الركا ػػػ  الثاه ػػػ  أف كإب مكػػػ  عمػػػرك بػػػ  ذػػػ
م  وادكهي بأالٌ ٮترج ع  اٞتماع ،  قادًم ٭تي ب  ذع د ا  ت ػا ، فاضطرباا بالس اط فًتلاى ًك ٕب عم ػي ًك

صػادر اٟتسػُت عػَتا  خػارج مكػ  كُب )التوعػ م( *كلكم عم كم أهتم بر ئػاف ٦تػا أعمػ  كأهػا بػرمء ٦تػا تعم ػاف
ػعضي معي ل أخذ حقػي لػامال كبػُت م  ٯتكخٌَت أصحأّا بُت ، ٠تالف ٯتو   لاه  متنيف  إٔب ا ك أخػذ  مػ   ًر

م.، حقي بقدر ا١تساف  اليت قطعيفا  فأكفاًم حقاقيفم ْتسب اخت اًر
ػػي  كُب الركا ػػ  الثالثػػ   ػػذلر ز ػػ  العابػػد   أف عبػػد ا بػػ  ًعفػػر بعػػث مػػع ابو ػػي إٔب اٟتسػػُت عوػػد خرًك

اع ك كػػفق ع  ػػي مػػ   ٍب ط ػػب ابػػ  ًعفػػر مػػ  ، ا٠تػػركج ألهػػي "ع ىػػمي ا١تيفتػػد  " كأخػػربى أهػػي ذػػ أت ي وحػػحي بػػالًر
فأحػاؿ ع  ػي الػاإب لتابتيفػا كأٌف ع  ػي ، عمرك ب  ذع د كإب مك  أف  كتب ًا أ ضا إٔب اٟتسُت  ؤٌموػي كٯتٌو ػي

اإب بػرفض ٍب عادا ل خػربا الػ، فاهط ق  اب  ًعفر بالرذال  ٥تتام  ك٭تم يفا أخا عمرك ٭تي ب  ذع د، ختميفا 
ا ألحػػد كأهػػي اعتػػذر برؤ ػػا رأل ف يفػػا ًػػدى ، اٟتسػػُت كلػػاف ٤تتػػال رذػػال  الػػاإب الػػدعاء ، ٓب  كػػأ أف  ػػذلًر

فػػرٌد ع  ػػي اٟتسػػُت بكتػػاب  وفػػي ، لػػي بضػػماف األمػػاف كالحػػ   كدعػػاة، ل حسػػُت لػػي  حػػرفي إل ػػي عػػ  الكػػقاؽ
 .196ك ككرى ع ر ه   الح  ، ق قيك ذٌلر بأف أماف ارخرة ًا األماف اٟت، الكقاؽ عٌم   دعا إٔب ا
لال٫تػػا ،   كػػًتؾ ف يفػػا مػػع اٟتػػارث الػػاالري شػػ ه آخػػر أليب ٥توػػش ًػػا أبػػا الضػػحاؾ  كُب الركا ػػ  الرابعػػ 

فسػمعي ، ع  اإلماـ ز   العابد   الذم ذلر أهي لاف عود عمتي ز وػب ٘تٌرضػي ُب ال   ػ  الػيت قيتػ  ف يفػا اٟتسػُت
لكػ  ، فسػك  الػراكم  كرر ًر ا  كػَت إٔب قػرب مو تػي  -مأب أيب ذر الغفارم- (حام)ُب خباء ٣تاكر مع 

يفيفػا ، عمتي كمب  إٔب أخ يفػا حاذػرة الػرأس توػادم بالثكػ  كا١تػات فتحادمػ  مػع اٟتسػُت ق ػ ال ٍب لطمػ  ًك
،  فػ يفم ًػدى  فحٌب ع  يفا ا١تاء ٍب راح  ع  يفا ٔتات الوػاس ٚت عػا كأً ػي ٔتػ، كشق  ً بيفا كأغكي ع  يفا
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ٍب أمر أصحابي بتقر ب الب ػات ل كاهػاا ب ويفػا ، كأقسم ع  يفا إف ً د أال تع د ما فع تي كأً سيفا عود الراكم
م  .197ُب مااًيف  عدًك

، كُب الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ   ػػػركم اٟتػػػارث عػػػ  فاطمػػػ  بوػػػ  ع ػػػي أف    ػػػدا رٌؽ لوسػػػاء اٟتسػػػُت فالطفيفػػػم
، ب الػيت شػتمتي كهفػ  أف  كػاف ذلػد ًػائ ا ٢تمػافخاف  كاحتضوتيفا ز وػ، كط ب موي شامٌي أف  يفبي الراك  

ػػا مػػػ   -غاضػػبا-فػػػرٌد ، فأًازتػػػي لػػي إف لػػاف ع ػػػر غػػَت د ويفػػا، فوازعيفػػا    ػػد ُب ذلػػد بػػأف أباًػػػا كأخاًػػا خًر
دًا، الد   دى إ٪تا اًتدكا بد ويفا كد   أخ يفا كأب يفا ًك فكتميفا    د فذٌلرتي بأهػي  قيفػر ، فذٌلرتي بأهي كأباى ًك

م ك رذػ  معيفػم حرذػا الكأمر  ك١تا لٌرر ع  ي الكامٌي ط بي نرى ،فاذتح ا، بس طاهي وعماف ب  بكَت بػأف ٬تيفػً 
فاذػػػتقب تيف  هسػػػاة آؿ ، لمػػػا أمػػػر بػػػ ه اؿ الوسػػػاة ُب دار ميف ٌػػػأة كمعيفػػػ  ع ػػػي ز ػػػ  العابػػػد  ،  أم وػػػا إٔب ا١تد وػػػ 

رة عمػرك بػ  اٟتسػ  ًػ  كذػأؿ مػ، معاك   بالبكاء ع ر اٟتسُت مالم  أ ػاـ كل مػا توػاكؿ    ػد طعامػي دعػا ع  ػا
ػػػا  ع ػػػق ع ػػػر شػػػبيفي ، ك وظػػػر قاتػػػ  ابوػػػي خالػػػدا؟ فط ػػػب عمػػػرك أف  عطػػػي لػػػالٌ مويفمػػػا ذػػػك وا  فضػػػٌمي إل ػػػي ًك

ك٘تػػٌت لػػػا قبػػػ  مػػػ  اٟتسػػػُت ، كعوػػػد بدا ػػػ  الرح ػػػ  ل ٌػػم    ػػػد ع  ػػػا ب عوػػػي البػػػ  ز ػػاد ع ػػػر مػػػا فع ػػػي ّٔػػػم، بآبائػػي
كبعػػد أف  ، حاائنػػيكذٌلػػرى بالقػػدر كط ػػب موػػي أف  راذػػ ي ُب ، لمػػا ٘تػػٌت دفػػع ا١تػػات عػػويفم كلػػا بالػػدى،  عركضػػي

 لساًم كأكصر ّٔم حرذي رح اا ُب عوا   شد دة م  ذلد اٟترس األمُت حىت دخ اا ا١تد و .
كُب الركا ػػػ  السادذػػػ  أف الراك ػػػ  )فاطمػػػ ( ط بػػػ  مػػػ  أختيفػػػا ز وػػػب أف تعطػػػي ل كػػػامي الػػػذم أحسػػػ  

ػػػػدت إالٌ اٟت ٌػػػػي فنمعتػػػػ، حراذػػػػتيف  ًد ػػػػ  ، لكوػػػػي أىب ذلػػػػد، اى كبعثتػػػػاى إل ػػػػي مػػػػع الكػػػػكر كاالعتػػػػذارفمػػػػا ًك
  لكوػي فع ػي  كلقرابتيفمػا مػ  رذػالي، كاف ُب ًد تيفما ألثػر مػ  الرضػاػأخرب٫تا أهي لا فع  ذلد ل ده ا لك 

198. 
( أهػػي خػػرج مػػع ٛت ػػد بػػ  مسػػ م كالوعمػػاف -شػػ ه أيب ٥توػػش-كُب الركا ػػ  السػػابع  ذلػػر الػػراكم )الػػاالري 

ح ػث عبٌػأ أصػحابي مػع ، فػدخ اا دارى ٍب معسػكرى، هضػماـ إٔب ا١تختػار ل  ػ  أع ػ  عػ  هفسػيب  أيب اٞتعد لال
دكى فح   الٌ يفن .، الفنر كصٌ ر ّٔم بسارة الوازعات  فًا

كُب الركا ػػ  الثاموػػ  ذلػػر الػػراكم )الػػاالري( أهػػي لػػاف ُب ًػػ ّ ا١تختػػار حػػُت ٛتػػ  ع ػػ يفم شػػبث ٛت تػػُت 
ػػم صػػابركف م بػػأف ًػػؤالء لػػاهاا  وك ػػاف ّٔػػم رغػػم خػػذالنم  فخطػػب فػػ يفم    ػػد، شػػد دتُت ًك بػػ  أهػػس  ػػذٌلًر

م أشػػٌد كأهكػػر، رؿ الب ػػ  كمػػا  ونػػ يفم مػػ  ًػػذا ا١تحػػَت إال الحػػرب ُب ، فمػػا ذػػ فع ي ّٔػػم ًػػؤالء بعػػد اهتحػػاًر
 فنثاا ع ر رلبيفم كاهتظركا أمرى.، كأالٌ ٭تم اا ع  يفم إاٌل حُت ٭تٌرؾ را تي مرتُت، ا١تاقع  كالحدؽ ُب الطع 
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م بػػا٢تنـا مػػاازاة ٢تنػػـا ابػػ    الركا ػػ  التاذػػع  أف الػػراكم لػػاف ُب لت بػػ     ػػد بػػ  أهػػس كُب الػػذم أمػػًر
فًتاًػػػع أصػػػحاب ًػػػذا األخػػػَت ٨تػػػا الكافػػػ  لمػػػا ًنػػػم خ ٯتػػػ  بػػػ  هحػػػر ع ػػػر    ػػػد بػػػ  ، األشػػػًت ع ػػػر شػػػبث

١تختػػػار كلػػػاف ابػػػ  ركًن قػػػد كضػػػع الرمػػػاة ع ػػػر الب ػػػات فتمكوػػػاا مػػػ  صػػػٌد أصػػػحاب ا، اٟتػػػارث بػػػ  ركًن فيف مػػػي
 .199ب وما ع م اب  مط ع با٢ت ٯت  كمقت  راشد ب  إ اس، ا١توتحر  
 

 . عبد اهلل بن عاصم الفائش :9.2.2
ػا راك ٓب أًػدى كٓب  ػرك ، أكرد الطربم أليب ٥توش ذ  ركا ات لك خي عبد ا ب  عاصػم الفائكػي ًك

ػػي ل يفػػا عػػ  راك ، إضػػاف  إٔب ًػػذى الركا ػػات حػػاؿ مأذػػاة لػػربالء، لػػي الطػػربم ذػػال خػػرب   حػػاؿ صػػفُت ًك
كٕتػػػػدر اإلشػػػػارة إٔب أف أبػػػػا ٥توػػػػش قػػػػد أكرد ، كاحػػػػد ٓب أًػػػػدى أ ضػػػػا  ػػػػدعر الضػػػػحاؾ بػػػػ  عبػػػػد ا ا١تكػػػػرقي

ل مكػرقي ًػػذا مػػالث ركا ػات أخػػرل بعػػد ذلػد حػػاؿ مػػارة ا١تختػار كشػػ عتي دكف أف  ػػذلر شػ خي عبػػد ا بػػ  
ًٌ  أهػي ًػا ا كمػ  خػالؿ لافػ  الركا ػات التسػع ، كلػذلد ضػممتيفا إٔب ًػذا ا١تحػدر، لػذم ركاًػا لػيعاصم كأر

،  تبٌُت لوػا أف ا١تكػرقي ًػا شػاًد ع ػاف ل ٌػم اٟتسػُت بػ  هحػرى ُب بدا ػ  القتػاؿ ٍب اذػتأذهي ُب االهحػراؼ عوػي
ُب ا١تحػدر   الرابػػع كقػد تعرفوػا ع  يفمػا   كركا اتػي األخػَتة  سػودًا إٔب التػابعي الكػعري كالػراكم ابػػ  أيب الكوػاد

 .م  ًذا ا١تبحث كالرابع م  ا١تبحث السابق
أكردًػا أبػػا ٥توػش بسػود آخػػر عػ  اٟتػػارث بػ  ححػػَتة  كالركا ػ  األكٔب ل فائكػي عػػ  الضػحاؾ ا١تكػػرقي

االزدم عػػ  عبػػد ا بػػ  شػػر د عػػ  ع ػػي بػػ  اٟتسػػُت كخالصػػتيفا أف عمػػر بػػ  ذػػعد ١تػػا عػػرض ع ػػر اٟتسػػُت 
عاال كخطػب فػ يفم فحمػد ا كأمػٌت ع ػر أصػحابي كأًػ  ب تػي ، ٚتع اٟتسُت أصحابي ُب ا١تساء، ذتسالـ كًر

م أف القتاؿ مع أعدائي ذ بدأ ُب الغد ع يفم ُب حٌ  م  هحرتي، كأخرًب ٯتكػويفم االهحػراؼ مػع ح ػاؿ أهػي ك  ًك
 الظالـ.

فسػٌ ما ع ػر اٟتسػُت كأخػرباى بػأف الوػاس كُب الركا   الثاه   أف الراكم قدـ مع مالد ب  الوضر األرحري 
ك١تػػػا ذػػػٌ ما ع  ػػػي لإلهحػػػراؼ ذػػػأ٢تما عمػػػا ٯتوعيفمػػػا مػػػ  ، فاحتسػػػب اٟتسػػػُت ذلػػػد عوػػػد ا  قػػػد ٚتعػػػاا ٟتربػػػي

كزاد الػػػراكم أهػػػي ب مكاهػػػي أف  ػػػدافع عوػػػي إف لػػػاف ذلػػػد ، فػػػأخربى لػػػ  مويفمػػػا أف ع  ػػػي د وػػػا كلػػػي ع ػػػاؿ، هحػػػرتي
م اٟتسػػػُت أف  وسػػػحباا كأف ، ي بقػػػر معػػػي إٔب ال  ػػػ فسػػػم  لػػػي اٟتسػػػُت باالهحػػػراؼ لكوػػػ،  وفعػػػي ح ػػػث أمػػػًر

ال م  أً ي كأف  تفرقاا ُب األرض لكػ  ، ألف أعداءى  ر دكهي ًا بع وػي   حطحب ل  كاحد م  أصحابي ًر
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فأصػػٌركا أف  فتػػدكى ، العبػػاس بػػ  ع ػػي كابوػػا عبػػد ا بػػ  ًعفػػر كبػػٍت عق ػػ  رفضػػاا تسػػ  مي رغػػم إٟتػػاح اٟتسػػُت
 .200بأهفسيفم

كلػذلد قػاؿ ذػعد ، لركا   الثالث  أف مس م ب  عاذن  األذدم قاـ فأٌلد ل حسػُت أهػي ذػ فتد يكُب ا
ػَت بػ  القػُت "كا ال هفارقػد  فقػالاا: ..."كتك ػم ٚتاعػ  أصػحابي بكػالـ  كػبي بعضػي ب  عبػد ا اٟتوفػي كًز

 .201قض وا ما ع  وا" ...ف ذا ٨ت  قت وا لوا ...كلك  أهفسوا لد الفداء
فسػػمع أحػػدًم اٟتسػػُت ،   الرابعػػ  أف اٟتسػػُت قػػاـ بأصػػحابي ال  ػػ  ل ػػي ٖترذػػيفم خ ػػ  ل عػػدككُب الركا ػػ

فحػاح بػأف أعػداء اٟتسػُت  *ما لاف ا ل ذر ا١تاموُت ع ر ما أهتم ع  ي حىت ٯت   ا٠تب ث م  الط ػب قرأ 
ًم الط باف  فذلر الراكم لرب ر ب  حضَت أهي  دعر أبا حرب عبد ا بػ  شػيفر السػب عي كلػاف فاتكػا بطٌػاال 

، فواداى بر ر معرٌفا بوفسي كمآتػا إ ػاى كدعػاى ل تابػ  مػ  ذهابػي، رٔتا حبسي ذع د ب  ق س ُب ًوا  ، مضحالا
قاد خ  يفم ع رة ب  ق س األٛتسي ف ما ص ر عمػر بػ  ذػعد صػب  كلاف   لي بذلد كلكوي ٓب ٬تبي. فاعًتؼ

عػػػ  ُب م موتػػػي ابػػػ  القػػػُت كُب  11فارذػػػا ك 12السػػػب   ػػػـا عاشػػػاراء عبٌػػػأ اٟتسػػػُت أصػػػحابي  ) راًػػػال( ًك
عػػػ  الب ػػػات مػػػ  ا٠ت ػػػش، الرا ػػػ  مػػػع العبػػػاس بػػػ  ع ػػػيك م سػػػرتي ابػػػ  مظػػػاًر  كلػػػاف قػػػد أمػػػر ْتفػػػر ذػػػاق    ، ًك

ي كاحد فوفعيفم ذلدلا٠تودؽ م ئ  حطبا كقحبا كأ م ب حراقيفا عود بدء القتاؿ ل قات اا م  ًك  .202مًر
فارذػػا  ػػرلض  -كمػػويفم الػػراكم-ُب الركا ػػ  ا٠تامسػػ  أهػػي عوػػد بػػدء القتػػاؿ رأل أصػػحاب اٟتسػػُت ذلػػر ك 

ػػع  وػػادم حسػػ وا بأهػػي اذػػتعن  الوػػار ُب الػػده ا  فعػػرؼ اٟتسػػُت أهػػي مشػػر بػػ  ذم اٞتاشػػ  ، خ ػػش الوػػار ٍب ًر
كأرلػػػب ، ب ومػػػا اذػػػتأذهي مسػػػ م بػػػ  عاذػػػن  أف  رم ػػػي ف ػػػم  كػػػأ أف  بػػػدأًم بالقتػػػ ، أكٔب ّٔػػػاكهػػػاداى بأهػػػي ًػػػا 

 كإالٌ: اٟتسػػُت ابوػػي ع  ػػا ع ػػر فرذػػي كرلػػب ًػػا راح تػػي كهػػادل  ط ػػب مػػ  أعدائػػي أف  سػػمعاا عػػذرى ل وحػػفاى
شػػرلاءلم ٍب ال  كػػ  أمػػرلم ع ػػ كم غمػػ  ٍب اقضػػاا إٕب كال توظػػركفك  فػػأٚتعاا أمػػرلم   ا الػػذم إف كل ػػي

ا  تأٌب الحاٟتُت كتػذٌلر هحػ ح  ، ك١تا ٝتع بكػاء هسػائي أمػر ع  ٌػا كالعبػاس أف  سػكتاً ** هٌ ؿ الكتاب ًك
  ٍب كاصػػ  خطبتػػي باٟتمػػد كالثوػػػاء ع ػػر ا بفحػػاح  موقطعػػ  الوظػػػَت، ابػػ  عمػػي ابػػ  عبػػاس بعػػػدـ إخػػراًيف 

ك١تػا بأٝتػائيفم كأحػا٢تم ُب ذلػد ع ػر بعػض الحػحاب    مذٌلرا إ اًم بوسبي كحرمتػي كاألحاد ػث ا١تفٌضػ   ألً ػي
م ، ع ػػػػق مشػػػػر بػػػػأف اٟتسػػػػُت  عبػػػػد ا ع ػػػػر حػػػػرؼ رٌد ع  ػػػػي ابػػػػ  مظػػػػاًر بكػػػػدة ٍب كاصػػػػ  اٟتسػػػػُت تػػػػذلًَت

فػػاقًتح ع  ػػي قػػ س بػػ  ، فكػػٌذّٔم ٍب ط ػػب مػػويفم أف  ًتلػػاى ل وحػػرؼ عػػويفم، فػػأهكركا ذلػػد، باذػػتدعائيفم لػػي
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فذٌلرى اٟتسُت ٔتػا ُب عوقػي مػ  دـ مسػ م كرفػض الػذؿ تال ػا ،  ضٌركىاألشعث أف  ستس م لبٍت عمي ألنم ل  
كأهػاخ عقبػ  بػ  ٝتعػاف هاقػ  اٟتسػُت  *إين عذت بػريب كربكػم مػ  لػ  متكػرب ال  ػام  ب ػـا اٟتسػابار   

 .203كبدأ ال حش
كُب الركا ػػػ  السادذػػػ  أف الػػػراكم رأل أهػػػي ٓب  بػػػق مػػػ  أصػػػحاب اٟتسػػػُت إال ذػػػا د بػػػ  عمػػػرك بػػػ  أيب 

ػػد فرصػػ  لػػي باال فط ػػب مػػ  اٟتسػػُت أف  ػػأذف  ع ا٠تثعمػػي كبكػػَت بػػ  عمػػرك اٟتضػػرميا١تطػػا  هحػػراؼ إذا مػػا ًك
فػػأذف لػػي كلػػذا حػػرص الػػراكم ع ػػر أالٌ  عقػػر فرذػػي لمػػا فعػػ  ذػػائر األصػػحاب بػػ  أدخ ػػي ، لػػذلد أموػػاء القتػػاؿ

رلػب الفػرس كاقػتحم  ٍب ١تػا أذف لػي، فػدعا لػي اٟتسػُت، بُت الب ات ٍب قات  راًال فقتػ  اموػُت كقطػع  ػد مالػث
ال حىت كص  قر   عود الفرات فتعرؼ ع  ي لثَت بػ  عبػد ا  اا لي كطاردى ٜتس  عكر ًر ّٔا الحفاؼ فأفًر

ُب  فاذػتناب ٢تػػم، الكػعري كأ ػاب بػ  مكػػرح ا٠ت ػااين كقػ س بػ  عبػػد ا الحػائدم كطػالباا مػ  معيفػػم بًتلػي
 .204ٍب اذتناب الباقاف، مالم  ٘ت مُت البدا  

  األص  أهي عبد ا بػ  عاصػم عػ  الضػحاؾ ا١تكػرقي  ك السابع  ًي أليب ٥توش ع  ا١تكرقي كالركا  
ك كًتؾ ف يفا مع ا١تكرقي ش ه آخػر أليب ٥توػش  -دكف ا١تركر بالفائكي-لكوي ًوا  ركم ع  ا١تكرقي مباشرة 

 .205كلال٫تا  رك يفا ع  الكعري حاؿ ب ع  اب  األشًت ل مختار، ًا ٪تَت ب  كع   ا٢تمداين
أف ًذا األخَت أقسم أهػي ًػا  كُب الركا   الثامو   ركم ا١تكرقي ع  عبد الرٛت  ب  عب د ب  أيب الكواد

كأهػي ًػا الػذم ، كأهػي ًػا الػذم ًػاء بػي إٔب قائػد الكت بػ ، الذم رأل لتاب مشر إٔب محعب مع أحػد الع ػاج
فػذلر أهػي قاتػ  بػالرم  ٍب بالسػ ش ، اكم اب  أيب الكواد عٌمػا قالػي مشػر قبػ  مقت ػيفسأؿ ا١تكرقي الر ، قت  مشرا
 .206مرٕت ا

ػا مػع ا١تختػار ٨تػا ا١تػدائ  -ىاكأب-أما ُب الركا   األخَتة ف ف ا١تكرقي ذلر ع  الكعري أهي  كعوػد ، خًر
ي ػبػػاء خطػوػػبُت(  كأمذلر ٢تم ا١تختار بأف ذ اؼ أتباعي قد ححدت األعداء ل ال ُب )هح  (ذاباط)٣تاكزهتم 
م ا١تختػػار ٔتػػا قالػػي فحػػٌدقاىػكػػػبػمدائ  ًاءتػػي الػ٢تػػم ُب الػػ  -لػػاف ًػػارا لػػيك -كطالػػب ٫تػػداين الػػراكم، رل فػػذٌلًر

بػػأف  حػػدقي فػػذٌلرى ا١تختػػار بأهػػي ٖتػػٌدث ُب بكػػارتي عػػ  )هحػػ بُت( ب ومػػا حػػدث الوحػػر ُب )خػػازر( فػػدعا ع  ػػي 
قيتػ  مػع  أهػيك  مػ  الكػنعاف فػذلر أهػي، راكم الكػعري عػ  ا٢تمػداينكذأؿ ا١تكرقي الػ ا٢تمداين بالعذاب األل م 

ا١تختار. أما اب  األشًت فازٌع عٌمالي مػ  ا١تاصػ  كعػٌُت أخػاى عبػد الػرٛت  بػ  عبػد ا ع ػر )هحػ بُت( فتغ ٌػب 
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كا إٔب محػػعب بالبحػػرة كع ػػر رأذػػيفم أأمػػا أشػػراؼ الكافػػ  الػػذ   ًػػ ميفم ا١تختػػار ف نػػ ...ع ػػر بعػػض اٞت  ػػرة
كخيتم  الركا   بأب ات لسراق  ب  مرداس البارقي ٯتدح اب  األشًت ع ر قت  اب  ز ادشبث. 

207. 
 

 . الحارث بن لصي ة:10.2.2
حاؿ بعض تفاصػ   لػربالء  -م  القحَتة ًدا إٔب ا١تطال –أكرد الطربم ٜتس ركا ات ٥تت ف  الطاؿ 

٥توش ع  أحد شػ اخي الكػاف ُت مػ  قامػي ك رك يفا أبا ، كظيفار التاابُت كاهتحار ش ع  ا١تختار ع ر األما ُت
ا: اٟتارث ب  ححَتة األزدم كقػد ركل لػي البخػارم ُب ، أبا الوعماف الكػاُب األزد كم  طائفتي الك ع  أال ًك

أم -ًر ػػػػػر أهػػػػػي اإلخبػػػػارم كذلػػػػػر مسػػػػػ م ُب مقدمػػػػ  صػػػػػح حي عػػػػػ  ، األدب كالوسػػػػائي ُب خحػػػػػائص ع ػػػػي
حاكؿ بعض ادمُت اهتامي بػالغ ا ُب التكػ ع أك ركا ػ   طا   السكات  حٌر ع ر أمر عظ م.ش ه  -اٟتارث

األحاد ػػث ا١توكػػرة لكػػ  فر قػػا ٦تػػامال مػػ  اػػدمُت تػػرددكا ُب أمػػرى بػػ  كمقػػي بعضػػيفم اذػػتوادا إٔب ركا ػػ  اإلمػػاـ 
 .208الثارم عوي

ركا تُت األكٔب كالثاه ػ   ػركم عػ  فونػدى ُب الػ، كقد أذود ًذا الراكم ًٌ  ركا اتي ًوا عػ  شػيفاد ع ػاف
كركا اتػػي كركل اٟتػػد ث عػػ  متػػأخرم الحػػحاب  ، الكػػاُب الػػذم عػػاش مائػػ  ذػػو  عبػػد ا بػػ  شػػر د العػػامرم

ػػا، كاردة ُب الحػػح حُت كلتػػب السػػو  األربػػع  السػػبب ذاك٢تػػ، ٦تػػ  ًػػاء إٔب ابػػ  اٟتوف ػػ  كاهضػػم إٔب ا١تختػػار ًك
ب ومػا أمػٌت ع  ػي عػدد ، آخػركفكتػرٌدد ف ػي ، كضػعفاى التحد ث عوػيبعضيفم كترؾ ، بالكذب تكددكفا١تكصفي 

ٯت ػ  ، مقػ  مػ  لػرباء أًػ  الكافػ  بػالقاؿ أهػي لػافأمػرى  ( عقػاب بػ  ذػف اف) أحػدًم. ك٠تٌػص لوا٦تام  ككمقاى
 .209إٔب التك ع

فقػاـ عبػد ، ز ػاد إٔب عمػر بػ  ذػعد)عػ  ابػ  شػر د( أف مشػرا أخػذ لتػاب ابػ   كخالص  الركا ػ  األكٔب
عفػػرا -ا بػػ  أيب اػػ   الػػذم لاهػػ  عمتػػي أـ البوػػُت بوػػ  حػػ اـ عوػػد ع ػػي كأ٧تبػػ  لػػي العبػػاس كعبػػد ا ًك

كاذػػتوكر مػػا ف ػػي كاهتػػم مشػػرا بأهػػي أمػػٌت األكؿ كقػػرأ عمػػر الكتػػاب ، فط ػػب مػػ  ابػػ  ز ػػاد لتػػاب أمػػاف -كعثمػػاف
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م، ترت ب ا٢ت ثمي كالسبكي كالعسقالين   ٖتق ق عبد الع  م البستام، مكتب  الدار ط  4، مج4107ا١تد و   4كأخباًر
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فػػػأمرى مشػػػر أف  وٌفػػػذ األكامػػػر أك  سػػػٌ م لػػػي ، ء ٯتوعػػػي مػػػ  االذتسػػػالـألف ُب اٟتسػػػُت إبػػػا، الػػػاإب عػػػ  مقًتحاتػػػي
كهػادل مشػر ُب أبوػاء أـ البوػُت ، كاذتعد ل  حش عك   ا٠تم س لتسع مػ  ٤تػـر، فأىب أف  س مي إ اًا، الق ادة

ر ك١تا بػدأ ال حػش بعػد العحػر لػاف اٟتسػُت ًالسػا ع ػ ف عواى ألف اٟتسُت ٓب  ؤمَّ .،  ع د ع  يفم أماف الاإب
ػا أف ًػدى ، فأذرع  أختي ز وب إل ػي ٗتػربى بػاقًتأّم، كمعي ذ في فخفق برأذي ع ر رلبتي خ متيباب  فأخرًب
 فوفر عويفا الا   كناًػا. كبعػث اٟتسػُت أخػاى العبػاس ، ف طم  توادم بالا  ، قد اذتدعاى إل ي ُب ا١تواـ

ػعف،  االذتسػالـ أك القتػاؿ فقػ فأًاباى بأنم ٮتٌَتكهػي بػُت، ُب عكر   فارذا ل سأ٢تم عما  ر دكهي العبػاس  ًر
ح ػث دار حػاار تػاب خي بػُت أفػراد مػ  الطػرفُت إٔب    كبقػي الفرذػاف ُب مااًيفػ  اٞتػ ّ، إٔب اٟتسُت ل خربى
، ٮتػػرب اٞتػػ ّ بػػأف اٟتسػػُت  ط ػػب مػػويفم االهحػػراؼ عوػػي ًػػذى العكػػ   حػػىت  ػػرل رأ ػػي ُب الغػػدأف ًػػاء العبػػاس 

فػػأخربى عمػػرك بػػ  ، فسػػأؿ مػػ  معػػي، ٔب أهػػي ًػػا صػػاحب الػػرأم ألهػػي القائػػدفوبيفػػي إ، فسػػأؿ عمػػر مشػػرا عػػ  رأ ػػي
ػب إًػابتيفم كفػاراٟتناج بػأف ال ب ومػا هبيفػي قػ س بػ  األشػعث إٔب أف رأ يفػم القتػاؿ ُب ، لػا ذػألاى ذلػد لًا

فأًابػػي عمػػر أهػػي لػػا ع ػػم ذلػػد مػػويفم ١تػػا أميف يفػػم. كفعػػال فقػػد ط ػػب اٟتسػػُت مػػ  العبػػاس أف  تحا ػػ  ، الغػػد
 210لتأً   القتاؿ إٔب الغد لي  كثركا م  الحالة ك اصي أً ي.ع  يفم 

كالركا   الثاه   اشًتؾ ف يفا اٟتارث ب  ححَتة )ع  اب  شر د( مع عبد ا ب  عاصػم الفائكػي )عػ  
الضػػحاؾ ا١تكػػرقي( حػػاؿ ٣تػػيء رذػػاؿ عمػػر إٔب أصػػحاب اٟتسػػُت  وػػاد يفم با١تاافقػػ  ع ػػر تػػأً  يفم إٔب الغػػد  

 .211 نع يفم ُب حٌ  م  هحرتيل أصحابي كحاؿ خطب  اٟتسُت ُب، االي  ستس ماا أك  قات 
، بػ  كأحػد رؤكس الكػ ع  التػاابُت  أما الركا   الثالث  ل حارث ب  ححَتة فَتك يفا ع  أحد ش اخ األزد

ػػا عبػػد ا بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ  األزدم لمػػا أف ركا تػػي ًوػػا ،  ع ػػي الػػذم ذلػػرى الطػػربم ُب أصػػحاب اإلمػػاـ ًك
كقد صرٌح ًػذا الػراكم ، مسباق  بركا   مطال  أليب ٥توش ع  اٟتحُت ب     د ع  عبد ا ب  ذعد ب  هف  

فػدعاا الوػاس ذػرٌا كٚتعػاا آلػ  ، ل حارث ب  ححَتة أف ابتداع اذػتعداد الكػ ع  ل ثػأر ل حسػُت لػاف عػاـ مقت ػي
كلػػاف ابػػ  حر ػػث هائبػػا البػػ  ز ػػاد ع ػػر الكافػػ  ، عػػد ًػػالؾ    ػػدإٔب مػػا ب، اٟتػػرب فأًػػأّم القػػـا بعػػد القػػـا

لك  اب  صػرد هػٌبيفيفم إٔب أف ، فاذتضعفاى كأرادكا الاماب ع  ي كالدعاة رؿ الب   كاالهتقاـ م  قت   اٟتسُت
، أشػػػراؼ الكافػػػ  ًػػػم قت تػػػي كأنػػػم ذ كػػػتٌدكف ع ػػػ يفم إف ع مػػػاا ّٔػػػم كأف عػػػدد الكػػػ ع  ٓب  ب ػػػغ مب ػػػغ اٟتػػػرب

فاهتكػركا ُب ا١تحػر حػىت صػار ، بث دعاهتم ألف الواس بعد ًػالؾ    ػد أذػرع إٔب االذػتناب  ٢تػم كحٌثيفم ع ر
 .212عدد أتباعيفم أضعافا لثَتة
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ركاًػػا أبػػا ٥توػػش "عػػ  اٟتػػارث بػػ  ححػػَتة كغػػَتى" دكف أف  ػػذلر لوػػا مػػ    كالركا ػػ  الرابعػػ  قحػػَتة ًػػدا
أف ذػػ  ماف )أم ابػػ  صػػرد( بعػػث ع ػػر مقدمتػػي   كػػاف ًػػذا الغػػَت  ػػا تػػرل؟ ا١تيفػػم أف عبػػارة الركا ػػ  مػػا   ػػي: "

 .213لر ب ب     د اٟتمَتم"
 كالركا ػػػ  األخػػػَتة  رك يفػػػا اٟتػػػارث بػػػ  ححػػػَتة عػػػ  شػػػ ه أزدم آخػػػر ًػػػا أبػػػا صػػػادؽ الكػػػاُب مػػػ  أزد

أخ ػي ك٥توػش بػ  ركل اٟتػد ث عػ  ، كق ػ  ًػا أخػا رب عػ  بػ  هاًػد كاٝتػي عبػد ا  اخت ش ُب اٝتي، شواءة
قاؿ عوػي ابػ  ذػعد: لػاف كرعػا مسػ ما  ...كركل عوي اٟتارث ب  ححَتة ، كأرذ  ع  بعض الححاب ، ذ  م

 بعػػض اػػدمُتكمٌقػػي  فقػػد أشػػار إٔب اذػػتقام  أحاد ثػػي. كلػػذا اهتقػػد إرذػػالي مػػ ق  ػػ  اٟتػػد ث  تك مػػاف ف ػػي. ك 
 .214كذلرى اب  حباف ُب الثقات

حػػػػٌث صػػػػاحب را تػػػػي ع ػػػػر اإلمعػػػػاف ُب التقػػػػدـ كبٌكػػػػرى أف ـ ا٠تازر  ػػػػا كخالصػػػػ  ركا تػػػػي أف ابػػػػ  االشػػػػًت 
كأصػػػحابي ، كلػػػاف ًػػػا  كػػػٌد ع ػػػر اٞتػػػ ّ األمػػػام فػػػال  ضػػػرب بسػػػ في أحػػػدا إال صػػػرعي، أصػػػحابي ال  يفربػػػاف

 .215 كٌدكف معي ْتم   صادق 
 

 . الحصين بن يزيد:11.2.2
عػػ  شػػ خي ، التػػاابُتأكرد الطػػربم أليب ٥توػػش ٜتػػس ركا ػػات بػػُت مطالػػ  كقحػػَتة حػػاؿ تفاصػػ   أمػػر 

أذػػاه د ًػػذا  اذػػتقراءكقػػد تػػًر  لػػدم مػػ  خػػالؿ ، بػػ  عبػػد ا بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ  األزدم اٟتحػػُت بػػ     ػػد
ذلػػد أهػػي صػػرٌح  ُب ركا تػػي األكٔب أهػػي لػػاف ٯت ػػد رذػػال    الػػراكم كأخبػػارى أف ُب اٝتػػي خطػػأ أك خ طػػا مػػع غػػَتى

ػذا أمػر مسػتبعد ًػدا ُب  -16ًأم ذػو  - اـ ا٠ت  ف  ذ  ماف ب  عبد ا١ت ػدزع م التاابُت اب  صرد إٔب أ  ًك
كم  ًيفػ  أخػرل أف الركا ػ  الػيت ت ػ  ركا تػي األكٔب ًػاء إذػواد ، ًذا م  ًيف ، حق ش ه مباشر أليب ٥توش

ػ  أف ، أيب ٥توش ف يفا ع  ش خي اٟتػارث بػ  ححػَتة األزدم عػ  عبػد ا بػ  ذػعد بػ  هف ػ  ًٌ ٦تػا ًع ػٍت أر
-ع مػا بػأف ًػذا األخػَت ، د األكؿ ًا اٟتحُت ب     د )ع ( ]كل س )ب (ت عبد ا ب  ذعد ب  هف ػ السو

ػدت ُب إحػدل ركا ػات ذػو    عتػرب مػ  رؤكس التػاابُت –أم اب  هف ػ  األزدم أف أبػا ٥توػش ً 44ٍب إهػٍت ًك
ا١تغػػَتة بػػ  شػػعب  "حػػدمٍت اٟتحػػُت بػػ  عبػػد ا بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ  األزدم قػػاؿ: قػػدـ ع  وػػا مطػػرؼ بػػ   قػػاؿ:
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ػػذا ألثػػر اذػػتبعادا مػػ  األكؿ 216"...ا١تػػدائ  ػػ  عوػػدم فكػػرة كقػػاع تحػػح ش ُب االذػػم، ًك بػػ  إهػػٍت -٦تػػا ًر
ػػدت ألثػػر مػػ  ذلػػد  فاٟتحػػُت بػػ     ػػد األزدم الػػذم ذػػَتكم لوػػا ركا تػػي الثالثػػ  عػػ  شػػ خي السػػرم بػػ    ًك

  ا١تحػػػػادر ا١تباشػػػػرة أليب كالػػػػذم ًػػػا مػػػػ- ال أذػػػػتبعد أف  كػػػػاف ًػػػذا ًػػػػا إٝتاع ػػػػ  بػػػ     ػػػػد األزدم، لعػػػب
"أت وػػػػا صػػػػاحبوا عبػػػػد ا بػػػػ  ذػػػػعد بػػػػ   ألهػػػػي  ػػػػركم عػػػػ  شػػػػ خي السػػػػرم بػػػػ  لعػػػػب األزدم قالػػػػي: -٥توػػػػش
 .217"...هف  

كلكػٍت مػػع ، كرٔتػا ف يفػا ٚت عػا، كعمامػا فػا٠ت   كاقػع ال ٤تالػ  ُب اذػم الػراكم أك ُب هسػبي أك ُب عوعوتػي
 ذلد ٓب أ٘تك  م  ٖتد د مكم  ا٠تطأ.

حػػُت بػػ     ػػد قػػد  كػػاف اٝتػػي اخػػت   مػػع اٟتػػارث بػػ  ححػػَتة األزدم أك مػػع إٝتاع ػػ  بػػ  فػػالراكم اٟت
لما أهي  كاف قػد ركل عػ  عبػد ا بػ  ذػعد بػ  هف ػ  األزدم كرٔتػا  كػاف فعػال حف ػدا لػي    ،     د األزدم

دها ُب الكػ اخ ا١تباشػر   أليب ٥توػش مػ  شػيفد أحػداث ت ػد الفتوػ  ػا– خحاصا كقد ًك  لكوػي٦تكػ  أمػر  ًك
كلكػػ  لثػػرة القػػرائ  كالتكػػػابي ُب األٝتػػاء كُب السػػ اؽ أكقػػع ُب هفسػػػي الر بػػ  كححػػ  ٕب مػػ  ٣تماعيفػػػا  -هػػادر

  قُت م  حدكث خطأ ُب السود دكف ٖتد دى بالضب  
ْتثػ  فػ م  ٯتكػ  أف  كػاف ًػا ا١تقحػاد ٦تػ  ٭تمػ  ، كحُت ٓب أًد ٢تذا الراكم ذلػرا بػُت الػركاة، ًذا

 أحد٫تا تردد ادماف ُب تام قي كارخر ًيف اا أمرى:، د ذال شخحُتف م أً  اٝتي م  معاصر ي
ػػا  فأمػػا األكؿ فيفػػا ححػػُت بػػ     ػػد الثع ػػري الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ  ابػػ  مسػػعاد -  كعوػػي الثػػارم ًك

 ٦ت  تردد ادماف ُب تام قي.
ػػػا ٣تيفػػػاؿ اٟتػػػاؿ أك ٣تيفػػػاؿ العػػػُت عوػػػد مػػػ  حػػػا، كأمػػػا ارخػػػر فيفػػػا ححػػػُت اٞتعفػػػي أك ا١تػػػ ين - كؿ ًك

 .218التعرؼ ع  ي م  هقاد اٟتد ث
 -إف ٓب هقػػ  ل يفػػا–كهعػػاد ارف إٔب ذػػرد ٤تتػػال ركا ػػات اٟتحػػُت بػػ     ػػد األزدم الػػذم أذػػود ًٌ يفػػا 

 إٔب شيفاد ع اف م  ش ع  الكاف .
"مٍت اٟتحُت ب     د ب  ]كأظوي )ع (ت عبد ا ب  ذػعد بػ   فقد بدأ أبا ٥توش الركا   األكٔب بقالي:

 (....لتابا  هف   قاؿ أخذت
كخالصػػػ  ا٠تػػػرب أف الػػػراكم قػػػرأ لتػػػاب ابػػػ  صػػػرد إٔب ذػػػعد بػػػ  حذ فػػػ  با١تػػػدائ  فيأعنػػػب بػػػي كٓب  ػػػوس 

كلػػ  ، ً 67حػػاؿ نػػاض التػػاابُت ل ثػػأر ل حسػػُت كأف ماعػػد اهطالقيفػػم ًػػا أكؿ رب ػػع ارخػػر ذػػو    مضػػماهي
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ػػػػػي إٔب الوخ  ػػػػػ  بػػػػػ  كالحػػػػػرب كاٞتيفػػػػػاد ٍب تضػػػػػمو  الرذػػػػػال  حثػػػػػا ع ػػػػػر التا ، مػػػػػ   ر ػػػػػد االلتحػػػػػاؽ ّٔػػػػػم ف  تًا
لػػاف با١تػػدائ  لاف ػػاف مػػ  الكػػ ع  ال  ػػذًباف إٔب الكافػػ  إالٌ ل عطػػاء كالػػرزؽ فقػػرأ ع ػػ يفم ذػػعد ك ، كاالذتكػػيفاد

م م ع ػػر مبػػات ه ػػتيفم ُب هحػػرة آؿ الب ػػ  ك ستكػػًَت فخطػػب عبػػد ا بػػ  ، الكتػػاب كخطػػب فػػ يفم  كػػكًر
كلتػب ذػعد ، فاذػتميف ي حػىت  عػد عػدة اٟتػرب، اٟتوظ  الطائي ٭تث ع ر اإلًاب  ك ط ب تسر٭تي مع ا٠ت  

ففػرح بػذلد ابػ  صػرد كأصػحابي ، مع حام  الرذال  الػرٌد باالذػتناب  كاالذػتعداد حػىت ٭تػُت ماعػد االهطػالؽ
ختميفػػا ك  عداد التػػاـذػػتاال ُب البحػػرة فأًابػػي برذػػال  تؤلػػد لػػيكأرذػػ  برذػػال  ٦تام ػػ  إٔب ا١تثػػٌت بػػ  ٥تربػػ  العبػػدم 

 .219بأب ات شعر  
ػ  مػ  م  وػ ، حُت الثاه   أذودًا إٔب ًر  مػبيفمكركا   ح ح ػث ذلػر ، ٓب  ػذلر لوػا عوػي ذػال أهػي ًر

ػػػ ًػػػذا ال ػػػا ع ػػػر الكػػػ ع   عظيفػػػم  ًر أهػػػي لػػػاف معنبػػػا ٓتطبػػػ  مطالػػػ  ب  غػػػ  لعب ػػػد ا بػػػ  عبػػػد ا ا١تػػػرم  كرًر
عػػامر بػػ   كأخػػرج الوػػاس كالػػ يفم ابػػ  حر ػػث مػػ  قحػػرى بعػػد مػػات    ػػد ككلٌػػاا، ك ثبػػتيفم حػػىت حفظتيفػػا العامػػ 

فبػػا ع البػػ  الػػ بَت كبعػػد ، حػػاؿ ًػػذا ال قػػب اب تنػػ كذلػػرمسػػعاد بػػ  أم ػػ  بػػ  خ ػػش ا١ت قػػب بػػػ)دحرًك  اٞتعػػ ( 
كبعػد أذػباع كصػ يفا عبػد ا بػ     ػد ا٠تطمػي ً  61اف  ُب موتحػش رمضػاف ػذت  أشيفر كص  ا١تختػار الكػ

ػد ، بػ  ط حػ  كال ػا ع ػر خراًيفػا كمعػي إبػراً م بػ  ٤تمػد، األهحارم كال ا الب  ال بَت ع ر حػرب الكافػ  كًك
فاذػتماؿ إل ػي بعضػيفم كراح  وتقػد ، حاؿ اب  صرد فحاكؿ ادعاء ٘تث  ي البػ  اٟتوف ػ  ا١تختار أف الك ع  ت تشٌ 

بػػػ  ركًن الػػػاإب ا٠تطمػػػي إٔب مػػػا ا ًػػػاك  أحػػػد األشػػػراؼكهبٌػػػي ، ٢تػػػم ذػػػ  ماف بأهػػػي اهتحػػػارم غػػػَت خبػػػَت بػػػاٟتركب
فػػ ف أًػػاب حبسػػي كإف قاتػػ  قت ػػي كأالٌ    بػػادر ٔتحاصػػرة ا١تختػػار ُب ب تػػي كاقػػًتح ع  ػػي أف، ٭تػػدث بػػُت الكػػ ع 

فوفػػر ، فاذػػتميف ي الػػاإب كذػػألي عمػػا  ر ػػدى الوػػاس فأًابػػي أنػػم ذػػ ثأركف ل حسػػُت،  وتظػػر حػػىت تكػػتد شػػالتي
الػػاإب مكػػارلتي كلعػػ  قت تػػي ك١تٌػػا ع ػػم أف التػػاابُت  ر ػػدكف الامػػاب بالكافػػ  خطػػب فػػ يفم بالتحػػذ ر مػػ  توػػازع 

ا اب  ز ػاد زاحػش ّت كػي ع ػ يفم كهحػحيفم بتًا ػي أكلا ػ  التحػرؾ   الكاف ُت ألف القات  اٟتق قي ل حسُت ًك
ب ومػػا خطػػب فػػ يفم إبػػراً م بػػ  ٤تمػػد بػػ  ط حػػ   تيفػػدد مػػ   وػػام الامػػاب مػػويفم ، ٨تػػاى كذػػ ع ويفم ع ػػر ذلػػد

ػػػدى كأهػػي  تمػػػٌت فقاطعػػي ا١تسػػػ ب بأهػػي ال   امػػػي ع ػػر شػػػدتي ألف الكػػاف ُت قت ػػػاا أ، بالقتػػ  كالتوك ػػػ  أف بػػاى ًك
ك١تػػا أٌلػػد إبػػراً م ع ػػر هتد ػػدى أمػػرى عبػػد ا بػػ  كاؿ ، ٍب صػػٌدؽ مقالػػ  الػػاإب ا٠تطمػػي كشػػكرى،   حقػػاى ّٔمػػا

ػػٌدى كتكػػاًب ، كأقبػػ  ا١تسػػ ب كابػػ  كاؿ ع ػػر الػػاإب  كػػكراهي، الت مػػي أف  يفػػتم ٓتراًػػي كذٌلػػرى بوكػػث كالػػدى ًك
فػأخرب   إب قػرر إبػراً م أف  كتػب البػ  الػ بَت ٔتداًوتػي ل كػاف ُتكبعػد أف دخػ  الػا ، عٌماؿ إبراً م مع الوػاس
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فأقسػػم أهػػي لػػاف  ر ػػد العاف ػػ  كإصػػالح ذات البػػُت ، شػػبث الػػاإب الػػذم اهط ػػق معػػي كمػػع ابػػ  ركًن إٔب إبػػراً م
 .220ب وما راح التااباف  تنيف كف ًيفارا ك وكركف السالح لالهطالؽ، فعذرى

ػ  مػػ  قامػػي األزد  ػػدعر السػػرم بػػ  لعػػبأمػا الركا ػػ  الثالثػػ  ل ححػػُت ف هػػي ر  ػػا راك ٓب ، كاًػػا عػػ  ًر ًك
ػاا، أًدى لكوي حسب ركا تي  عترب م  شيفاد الع اف كرٔتا م  ش ع  الكاف  كلػاف - إذ ذلر أف الكػاف ُت خًر

،  ػػػقح ػػػث لػػػـ  ابػػػ  صػػػرد الطر ، لتكػػػ  ع التػػػاابُت عوػػػد االهطػػػالؽ حػػػىت كصػػػ اا قػػػرب اٟتسػػػُت -ًػػػا مػػػ  ب ػػػويفم
ا  رٕت   .221كتقدميفم اب  األٛتر ع ر فرس ًك

ػرم ، كالركا   الرابع  ركاًا اٟتحُت ع  أباف ب  الال د ب  ًكػاـ ا١تع طػي الػذم  ػركم اٟتػد ث عػ  الً 
 .222ب وما ذلرى اب  حباف ُب الثقات، كقد قاؿ عوي أبا حاًب: ٣تيفاؿ، كالكعري

ا ُب ذنوي إٔب م  عػاد مػ  التػاابُت مػع رفاعػ كُب ًذى   يعظٌػم ٢تػم ، الركا   أف ا١تختار أرذ  رذال  ًك
م إٔب مبا عتػػػي ع ػػػر الكتػػػاب كالسػػػو  كالثػػػأر رؿ الب ػػػ  كالػػػدفاع عػػػ   األًػػػر ك ػػػًتٌحم ع ػػػر ذػػػ  ماف ك ػػػدعًا

 .223الضعفاء ك٤تارب  الظا١تُت
ػا ،  ػاف مػ  قامػي طا١تػا مػٌر بوػا ذلػرىالذم ًا شاًد ع  كركا   اٟتحُت األخَتة  رك يفا ع  ٛت د أال ًك

معتػػرب   إ ػػاى مػػ  ، الكػػاعر الػػذم ذلػػر اػػدماف أهػػي رأل الحػػحايب كام ػػ  بػػ  األذػػقع ٛت ػػد بػػ  مسػػ م األزدم
كقػػد بػػدأ ركا تػػي باٟتػػد ث حػػاؿ عب ػػدة بػػ  ذػػف اف ا١تػػ ين الػػذم تػػرؾ ا١توسػػحبُت مػػ   .224أتبػػاع التػػابعُتمقػػات 

فذلرٛت د أهي صد قي كأهي قد هاشدى ف م  قب  موػي ألهػي  ر ػد ا ، لتاابُت ل عاد إٔب قتاؿ الكام ُت حىت  يقت ا
بػػ  ًػػ ء األزدم اكذلػػر الػػراكم أهػػي لػػاف  تمػػٌت أف  عػػرؼ خػػربى حػػىت لقػػي ، كلػػا أراد الػػده ا لقبػػ  موػػي ا١تواشػػدة

ال شٌد ع  يفم بعد ا١تعر  (عُت الاردة)فذلر ، ٔتك  ، اذتقت  حػىت قتػ ك  ،ل  ف ما عيقر ارٕت   دعا اكتذٌلر ًر
ف مػػا دمعػػ  ع وػػا الػػراكم ذػػألي عػػ  قرابتػػي فقػػاؿ إهػػي مضػػرم مػػ  أصػػدقائي فاذػػتوكر أف  بكػػي ع ػػر مضػػرم 

ػ  أف ، فدعا الًر  أف  يدخ ي ا مدخ ػي، فرٌد ع  ي بأهي لاف ع ر بٌ و  م  ربي، ضاؿ كدعػا الػراكم ع ػر الًر
ٍب قػاـ عوػي كقػد قػاؿ أعكػر ٫تػداف ُب التػاابُت قحػ دة "ًػي ، ٪تػَت كأال  بك ػي أحػد يدخ ي مدخ  ححػُت بػ  

ي مطال   .225كلاف مقت  التاابُت ُب رب ع ارخر، إحدل ا١تكتمات لٌ   كتم  ُب ذلد ال ماف "ًك
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 . أبو يوسح محمد بن ثابت األنصاري:12.2.2

ُب تفاصػػػػ     ا١تد وػػػػ  األهحػػػػارأكرد الطػػػػربم أليب ٥توػػػػش مػػػػالث ركا ػػػػات عػػػػ  أحػػػػد شػػػػ اخي مػػػػ  أًػػػػ  
كشػػ ه أيب ، ٍب اصػػطداـ ً كػػ يفما قػػرب ا١تد وػػ ، التحػػالش ا١تؤقػػ  بػػُت ا١تختػػار كابػػ  الػػ بَت دفاعػػا عػػ  مكػػ 

ػدت ًػذا االذػم دكف الكو ػ  ُب قائمػ  ، مػ  ا٠تػ رج ٥توش ًا أبا  اذش ٤تمػد بػ  مابػ  األهحػارم كقػد ًك
أهػػي متقػػدـ عػػ  الػػراكم أيب  فتبػػُت ّٔػػذا 226اٟتػػرة  كفػػ م  ركل ٢تػػم الااقػػدم بعػػض أخبػػار السػػَتة الوبا ػػ  قت ػػر 
ػي، أهي عميأظيفر البحث ٍب ،  اذش ا ا١تدعا ٤تمد بػ  مابػ  بػ  قػ س بػ  مشٌػاس ا٠ت ًر لكػ  ا١تقحػاد ، ًك

، أب ػي عػ  ًػدىكقػد ركل اٟتػد ث عػ  ، ًوا ًػا ٤تمػد بػ   اذػش بػ  مابػ  أم أهػي  وسػب إٔب ًػٌدى أح اهػا
ػػذا ًػػا السػػر ُب  227كأشػػار اػػٌدماف إٔب أهػػي  ػػدعر أ ضػػا  اذػػش بػػ  ٤تمػػد ، كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات ًك

كقػػد ذػػبق ذلػػرى ُب ا١تحػػدر ، اخػػتالط ركا اتػػي عوػػد أيب ٥توػػش مػػع ركا ػػات شػػ ه آخػػر لػػي ًػػا  اذػػش بػػ     ػػد
 أليب ٥توش. ان اعتمادالسادس األق  

األهحػػارم  ات الػػثالث فيفػػا عبػػاس بػػ  ذػػيف  بػػ  ذػػعد السػػاعدمأمػػا شػػ ه أيب  اذػػش ُب ًػػذى الركا ػػ
ػػػػا تػػػػابعي مػػػػ  أبوػػػػاء الحػػػػحاب ً 421ا١تػػػػدين ا١تتػػػػاَب ذػػػػو   أدرؾ زمػػػػ  عثمػػػػاف صػػػػغَتا كركل عػػػػ  بعػػػػض ، ًك

 .228ادماف دك٪تا خالؼ كقد كمٌقي، لما ركل عوي اب  إذحاؽ كغَتى،  الححاب 
ػػي مطالػػ -كخالصػػ  الركا ػػ  األكٔب  الػػراكم عبػػاس بػػ  ذػػيف  لػػاف ًالسػػا مػػع ابػػ  الػػ بَت حػػُت أف  -ًك

فاصػفيفم ابػ  الػ بَت ، فسألي ع  الكاف ُت فأخربى أنم  االاف الس طاف ًيفرا ك عادكهي ذرا، ذٌ م ع  ي ا١تختار
ُب الطػائش ٍب عػاد كتاذػ   كغػاب عامػا، بعب د الساء كٖتادث معي لأهػي  سػارٌى كحثٌػي ع ػر الامػاب باٟتنػاز

 ر ػد مبا عتػي ع ػر الراكم ب ويفما حىت ًع يفما   تق اف ُب حاار طا   اهتيفر بأف ذلػر ا١تختػار البػ  الػ بَت أهػي 
فػػذٌلرى ، فػػدعاى ابػػ  الػػ بَت إٔب الب عػػ  ع ػػر الكتػػاب كالسػػو ، أال  قضػػي األمػػار دكهػػي كأف  سػػتعُت بػػي ُب عم ػػي

، بػػ  الػػ بَت أف  اافقػػي ع  ػػيافأذػػٌر الػػراكم إٔب ، كأقسػػم ع ػر شػػرطي، لػػدا١تختػار أف شػػٌر عب ػػدى ذػػ با عي ع ػػر ذ
فكػػػيفد ا١تختػػػار اٟتحػػػار األكؿ كأب ػػػر بػػػالء حسػػػوا كرغػػػم مقتػػػ  ا١توػػػذر بػػػ  الػػػ بَت ، فاافقػػػي ك٘تػػػ  الب عػػػ  ب ويفمػػػا

كا١تسار كمحعب ب  عبد الرٛت  ب  عاؼ إال أهي ظ  مابتا  وادم حػىت أيحػرؽ الب ػ  ُب السػب  لػثالث مػ  
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كلػػاف ال  سػػًت   إال ، فقػػاد ا١تختػػار مالٙتائػػ  ل يفػػـ  لتائػػب الكػػاـ كاحػػدة بعػػد األخػػرلً 61 األكؿ ذػػو  رب ػػع
 ق  ال.

ػػػا لػػػٌ  مػػػ  الػػػراكم  كالركا ػػػ  الثاه ػػػ  لعبػػػاس بػػػ  ذػػػيف  اشػػػتم   ع ػػػر البطػػػاالت الػػػيت توػػػافس ُب إظيفاًر
   ػػد ب ػػـا اشػػتد القتػػاؿ  كقبػػ  أف  طٌ ػػع ًػػ ّ الكػػاـ ع ػػر مػػات، كا١تختػػار كابػػ  مط ػػع أموػػاء الػػدفاع عػػ  مكػػ 

ػاؿ ابػ  الػ بَت ع ػر ا١تػات فكػاف الػراكم  قاتػ  ، كضػٌ قاا ع ػر مػداخ  مكػ  لع يفػم  ظفػركف بثالمػتيفم فبػا ع ًر
كاضػػػطر ، مػػػع عحػػػابتي ُب ًاهػػػب كابػػػ  مط ػػػع ُب ًاهػػػب كا١تختػػػار معػػػي خػػػاارج مػػػ  ال مامػػػ  ُب ًاهػػػب آخػػػر

فػػع اٟتحػػار بعػػد ب ػػاغ خػػرب حػػىت ر اف ُب ا١تقاكمػػ  كتوػػافس معػػي ع ػػر اإلمعػػ، الػػراكم لال٨ت ػػاز إٔب ًيفػػ  ا١تختػػار
، فبقي ا١تختار ٔتك  ألثر م  ٜتس  أشيفر كلاف الكاف اف قد كمباا ككلاا ع  يفم عامر بػ  مسػعاد، مات    د

 .229الذم بعث بعد شيفر ب عتي إٔب اب  ال بَت
ًتٌبص كٔتػػػا أف عبػػػاس بػػػ  ذػػػيف  لػػػاف قائػػػد اٞتػػػ ّ الػػػ بَتم ا١تك ػػػش بالقضػػػاء ع ػػػر ًػػػ ّ ا١تختػػػار ا١تػػػ

ف ف ًذا الراكم ذلر ُب ركا تي األخَتة أهي ارٕت  ح ومػا فاًػأ ابػ  كرس ح ػث قتػ  ذػبعُت مػ  ، با١تد و  ا١توارة
 إالٌ مالٙتائػػ  اهحػػرفاا مػػع ذػػ ماف بػػ  ٛتػػَت ا٢تمػػداين، كآكل البػػاقاف مػػ  الثالمػػ  آالؼ إٔب را ػػ  األمػػاف، ً كػػي

م لكػػػ  ، ع ػػػاش بػػػ  ًعػػػدة اٞتػػػدٕبك  عػػػاا ، أصػػػحابي أخ ػػػاا ذػػػب   مػػػائتُت مػػػويفمفقػػػت يفم عبػػػاس حػػػُت أذػػػًر فًر
م ُب الطر ػػق كلتػػب إٔب ابػػ  اٟتوف ػػ  ، كخطػػب ا١تختػػار بػػأف الفنػػار قت ػػاا األبػػرار مػػذٌلرا باألقػػدار، كمػات ألثػػًر

ٮتػػربى بػػذلد ك عػػرض ع  ػػي اإلمػػدادات لالذػػت الء ع ػػر ا١تد وػػ  مقابػػ  أف ٮتػػرب ابػػ  اٟتوف ػػ  أً يفػػا أف ا١تختػػار 
ٍب ط ػب مػ  ، ب  اٟتوف   بطاع  ا كأهي لا أراد قتػاال ألطاعػي الوػاس كلكوػي  عتػ ٢تمفكتب إل ي ا، ع ر طاعتي
فسػػػألي عػػػ  عػػػدـ الكتابػػػ  إل ػػػي بػػػذلد فأًابػػػي بػػػأف طاعػػػ  ا ، ف  ػػػأمر ا١تختػػػار بػػػالكش عػػػ  الػػػدماءا١تبعػػػاث أ

  .230ككص  الكتاب إٔب ا١تختار فأظيفرى ل واس، تكم  ل  خَت كتكش ع  ل  شر
 

 أب  عيسي األزدي:. يػح  بن 13.2.2
كاٝتػػي ٭تػػي بػػ  أيب ع سػػر ، أكرد الطػػربم أليب ٥توػػش ٜتػػس ركا ػػات عػػ  أحػػد شػػ اخي مػػ  قامػػي األزد

ا راك ٓب أًدى األزدم كٓب  رك لي الطػربم ذػال ًػذا العػدد مػ  الركا ػات الػيت  سػود بعضػيفا إٔب ٛت ػد بػ  ، ًك
 .231الػػذم ذلرهػػا عوػػي مػػ  قبػػ  ُب مػػااط  لثػػَتة أهػػي شػػاًد ع ػػاف كشػػاعر لػػاُب كتػػابعي مقػػ  -مسػػ م األزدم
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لمػػا أف شػػ ه أيب ٥توػػش ذلػػر ُب الركا ػػات الػػيت ٓب  سػػودًا أهػػي ًػػا أ ضػػا شػػاًد ع ػػاف ألحػػداث الكافػػ  ُب 
 ت د الفًتة.

ػػي غػػَت مسػػودة-فالركا ػػ  األكٔب ل حػػي بػػ  أيب ع سػػر مػػع ٛت ػػد بػػ  مسػػ م صػػرٌح ف يفػػا بأهػػي دخػػ   -ًك
 قسػػم ف ػػي بأهػػي ذػػ قت  اٞتبػػابرة بأهحػػارى   كٝتعػػي  ػػتك م بكػػالـ مسػػناع، ل  ػػارة ا١تختػػار ُب ذػػنوي فػػرآى مق ػػدا
ٍب تكػػػٌنع ألصػػػحابي بعػػػد ، كل مػػػا زاكرى أعػػػاد ع ػػػ يفم ًػػذا القػػػاؿ حػػػىت خػػرج، ك قػػ م الػػػد   ك ثػػػأر رؿ الب ػػ 

 .232مسَت التاابُت
أف ًذا األخَت ٝتع ا١تختار  سػٌفي عقػاؿ الػاالة الػذ   أًػربكى   ٛت دأما الركا   الثاه   فَتك يفا ٭تي ع  

كذلػػد أهػػي رأل مػػا ًػػا خػػَت مػػ  ، ع ػػر اٟت ػػش بعػػدـ ا٠تػػركج ع ػػ يفم كبوحػػر ألػػش بدهػػ  كعتػػق عب ػػدى إف فع يفػػا
ا ا٠تركج ع  يفم  كأما العب د ف هي إف ٧ت  ُب ا٠تركج ف   ٯت ػد عبػدا أبػدا ، كأما ألش بدهي فيفي ً و ، ٯت وي ًك

ػػػي مػػػ  السػػػن ك  كقبػػػ  ذلػػػد لػػػاف  تاذػػػ  ب وػػػي كب ػػػويفم ٜتسػػػ  هفػػػر ، ًكػػػذا اًتمعػػػ  الكػػػ ع  إل ػػػي بعػػػد خرًك
)السػائب بػ  مالػد األشػػعرم ك   ػد بػ  أهػػس كأٛتػر بػ  مشػ   كرفاعػػ  بػ  شػداد الفت ػػاين كعبػد ا بػ  شػػداد 

ككٌٔب عم يفمػا عبػد  الط حػي كإبػراً م ا٠تطمػي ُت ابػ     ػد اٞتكمي( فكثرت ش عتي حىت ع ؿ اب  ال بَت الاال
 .233ا ب  مط ع

أف ٛت ػػدا لػػاف صػػد قا البػػ  االشػػًت  ػػدخ   -دكف ذػػود- كذلػػر ٭تػػي بػػ  أيب ع سػػر ُب ركا تػػي الثالثػػ 
، ً 66رب ػع األكؿ  موتحػشحىت اًتمعػاا ع ػر ا٠تػركج ل  ػ  ا٠تمػ س ، معي ل  عك   ع ر ا١تختار إٔب ال   

ػػاا بالسػػالحكعوػػد غػػركب الكػػمس أذف ابػػ  األشػػًت فحػػ ر بكػػ عتي  كلػػاف إ ػػاس بػػ  مضػػارب قػػد أخػػرب ، كخًر
يفم ال   ػػ  أك الغػػد كبعػػث إ ػػاس ابوػػي راشػػدا بالكػػرط إٔب الكواذػػ  كخػػرج ًػػا إٔب ، ابػػ  مط ػػع بػػأف ماعػػد خػػرًك

ػػال مػػ  أصػػحابي ُب أًػػ  الطاعػػ  فبعػػث عبػػد الػػرٛت  بػػ  ، السػػاؽ ٍب اقػػًتح ع  ػػي أف  بعػػث إٔب لػػ  ًباهػػ  ًر
كزحػر بػ  قػ س إٔب ًباهػ   ، كلعػب بػ  أيب لعػب ا٠تثعمػي إٔب ًباهػ  بكػر، ذع د ب  ق س إٔب ًباهػ  السػب ع

كبعػث    ػد بػ  اٟتػارث بػ  ركًن ، كمشػر إٔب ًباهػ  ذػآب كعبػد الػرٛت  بػ  ٥توػش إٔب ًباهػ  الحػائد ُت، لوػدة
كأراد ابػػ  ، فتازعػػاا  ػػـا االموػػُت، لمػػا بعػػث شػػبثا إٔب السػػبخي،  كأكصػػاًم أف  كفػػاى أقػػااميفم، إٔب ًباهػػ  مػػراد

 .234فع م باذتعداد الواس لي كإحاط  الساؽ كالقحر بالكرط، شًت أف   قر ا١تختار بعد ا١تغرباال
ػي مسػودة إٔب ٛت ػد-كاشتم   الركا   الرابع  الب  أيب ع سر ع ػر تفاصػ   مطالػ  كدق قػ  حػاؿ  -ًك

د أهػي خػرج مػع ابػ  فقد ذلػر الػراكم ٛت ػ، إعالف ا١تختار لثارتي بالكاف  كاذت الئي بالقاة ع ر زماـ األمر ف يفا

                                                 
 .211، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 232
 .174-176  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .144ا١تحدر هفسي، ص - 233
 .171  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .122-124، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 234



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

460 

 

كبعػدًا ، االشًت م  مو لي بعد ا١تغرب ل  ػ  الثالمػاء ُب مائػ  ٭تم ػاف ذػ افيفم ك  بسػاف دركعيفػم ٖتػ  أقب ػتيفم
لأهػػػي ًم  بالتحػػػادث مػػػع أحػػػد ابػػػ  األشػػػًت تظػػػاًرفلقػػػ يفم إ ػػػاس بػػػ  مضػػػارب مػػػع شػػػرطتي فسػػػأ٢تم مسػػػًت با 

بػػ  مط ػػع بػػذلد فعػػٌُت مكػػاف القت ػػ  ابوػػي كع ػػم ا ٍب أذػػرع بأخػػذ الػػرم  موػػي كطعػػ  إ اذػػا ُب ٨تػػرى، ذ كػػفعي
ب ومػػا تك ػػم ابػػ  االشػػًت مػػع ا١تختػػار  ػػـا األربعػػاء حػػاؿ ضػػركرة اذػػتعناؿ ا٠تػػركج قبػػ  ماعػػد ا٠تمػػ س ، راشػػدا

م ا١توػػاداة ُب "ا١تسػػ مُت"ك  فاذتبكػػر بفع تػػي كأمػػر ب شػػعاؿ الوػػَتاف " ػػا أ ضػػا بكػػعار ك  " ػػا موحػػار أمػػ " بكػػعاًر
تعن   األمر كأكصاى بتنوب قتػاؿ اذتحث اب  األشًت ع ر ك  ،ذالحي مرٕت الثارات اٟتسُت" كلبس ا١تختار 

 ،متنوبػػا السػػكد الػػيت ف يفػػا األمػػراء بػػال حش كُب ت ػػد ال   ػػ  هفػػٌذ ابػػ  األشػػًت اقًتاحػػي، أحػػد كخحاصػػا الػػاإب
كطالبػ  الكػ ع  ٔتااصػ   ال حػش لكػ  ابػ  االشػًت قػرر السػَت ٨تػا ا١تختػار  تفرؽ عوي لػ  مػ  اعػًتض طر قػيك 

ػدى قػد اصػطدـ بكػبث ، كاهط ق ٨تاى مع تاقش ٔتسند األشعث، لتبكَتى كٛتا تي ف ما كصػ  دار ا١تختػار ًك
كلػاف ، ففاًػأًم ابػ  األشػًت مػ  ا٠ت ػش مػ  ًيفػ  القحػر فتفرقػاا عوػي ٨تػا السػكد، الذم ًاء مػ  السػبخ 

 ل نمػع إل ػي الوػاس بُتاهسػحب إٔب ابػ  مط ػع ل أت ػي بػأمراء اٞتبػافائػ  شػ عي مػ  ا٠ت ػش ٔت  يءشبث قد فًا
 شػػػالر قبائػػػ  كهػػػادل أبػػػا عثمػػػاف الويفػػػدم ُب دكر  فوػػػ ؿ بالسػػػبخ، الػػػذم ع ػػػم بػػػذلد، ك قاتػػػ  ّٔػػػم ا١تختػػػار

م باهتظػػػار ا١تختػػػار ٢تػػػمب ال ماه ػػػ  ػػػاا  ضػػػارباف لعبػػػا حػػػىت أخ ػػػر ٢تػػػ، كػػػعارات الكػػػ ع  كبٌكػػػًر  ،م السػػػب  فخًر
كذا ٕتٌمع لدل ا١تختػار مالمػ  آالؼ كٙتا٪تائػ  مػ  ٣تمػاع امػٌت عكػر ألفػا لػاهاا شباـ ك  لذلد فع   خثعمك  ًك

 .235با عاى
كتضػمو  ٤تتػال الرذػال  الػيت بعثيفػا ابػ    أما الركا   األخَتة ل حػي بػ  أيب ع سػر فنػاءت دكف ذػود

م ال غػػالة ]كذلػػرهتم ركا ػػ  ذػػابق  بسػػود أيب ٥توػػش عػػ  اٟتوف ػػ  مػػع    ػػد بػػ  شػػراح   إٔب شػػ ع  الكافػػ  ٭تػػٌذًر
م إٔب ذلر ا كاٟتذر م  الكذابُت كاإللثار م  الطاعات  .236ححَتةت ك دعًا

 
 . أبو الصلت األعور التيم :14.2.2

ػ  ، ذلر الطػربم بعػض تفاصػ   شػ ع  الكافػ  مػ  تػاابُت ك٥تتار ػ  عػ  أيب ٥توػش ُب ذػ  ركا ػات لًر
كل يفػػا عػػ  شػػيفاد ع ػػاف مػػ  آّاً ػػ  مػػ    ػػدعر أبػػا الحػػ   األعػػار الت مػػي، أًػػدىمػػ  تػػ م ا بػػ  مع بػػ  ٓب 
"حػػػدمٍت شػػػ ه  ًا بقالػػػي:ألمػػػا ُب الركا ػػػ  األكٔب ح ػػػث بػػػد  -فضػػػال عػػػ  أحػػػاا٢تم-الػػػذ   ال هعػػػرؼ أٝتػػػاءًم 

لوػا ُب ركا اتػي األخػرل باذػم شػاًد ك٧تد أبا الحػ    حػرٌح  "...ل حي لاف معي  امئذ قاؿ: قاؿ لوا اب  كاؿ
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ًػػػا -كلكووػػا ٧تيفػػػ  عوػػي لػػػ  شػػيء ، الع ػػاف الػػػذم  ػػركم ت ػػػد األخبػػار ك ػػػدعر أبػػا ذػػػع د الحػػق   العق  ػػػي
 ذال ما صرٌح بي م  اهضمامي لك ع  ا١تختار. -أ ضا

أهػي    م ا م  ا١توضا   ٖت  لػااء التػاابُتكهعاد إٔب الركا   األكٔب اليت  حرٌح ف يفا أحد ش اخ قب    ت 
فكػٌدكا معػي ، كأهي ٝتعي ٭تثيفم ع ر االذتكػيفاد كذلػد عوػد العحػر، لاف مع رئ سيفم عبد ا ب  كاؿ الت مي

عيفم إٔب مكػػانم األكؿ م الػػذم عػػاكد ا٢تنػػـا فػػأًر ػػي كاحػػد، حػػىت لكػػفاا عػػدًك كقػػد ، ح ػػث  ػػأت يفم مػػ  ًك
 .237ا١تساءتأٌب أدًم ب  ٤ترز قتا٢تم ُب 

ٝتػػػع  -بعػػػد أف صػػػ ر بأصػػػحابي الحػػػب -كالركا ػػػ  الثاه ػػػ   ػػػذلر ف يفػػػا أبػػػا ذػػػع د الحػػػ ق  أف ا١تختػػػار 
م فتطػػاع الػػراكم ، أصػػااتا مػػ  ًيفػػ  ذػػك  الرب ػػد فط ػػب مػػويفم أف  تطػػاع أحػػدًم ل وػػدٌس ب ػػويفم فػػ ع م خػػرًب

ػػد الػػراكم شػػبثا ُب، ح ػػث أمػػرى ا١تختػػار بوػػػ ع ذػػالحي كالاقػػاؼ بػػُت الوظػػار  لػػذلد ، لػػاهاا  حػػ افك   خ  ػػيفًا
د ذعر ب  أيب ذعر اٟتوفي قد التحق بي ع الراكم إٔب ا١تختار ٮتربى فًا كلاف قػد عنػ  عػ  ا٠تػركج معػي   كًر

أخػربى بػأف راشػد بػ  إ ػاس ُب خ  ػي ّتباهػ  مػراد فسػرح ا١تختػار ًػ ّ ابػ  ك  لكوي أذػرع ٨تػا ا١تختػار ُب البدا  
كأمر٫تا أف  عٌنال ا٢تنـا ك ثبتا حىت  وتحرا أك  يقتالاؼ ً كا آخر الب  ًبَتة ١تااًيف  األشر ك  األشًت

238. 
مػػع هعػػ م بػػ  ًبػػَتة ضػػد  -ًػػا كذػػعر اٟتوفػػي-كُب الركا ػػ  الثالثػػ  صػػرٌح أبػػا ذػػع د الحػػ ق  أهػػي لػػاف 

ذػعر كخ  ػد مػأب حسػاف بػ  خػد ج أذػر ك  قت  قائدًمك  لكويفم إن ماا أماـ شبثشبث ح ث اشتد القتاؿ 
قت ًػًي مػ  بالسػاؽ كع ػر ب ػع الف ما عرٌفي بوفسي كٓتي ع ر ترلػي  -كذ ما ًس ما كلاف-كذأؿ خ  دا  كالراكم
فتػػ ق  ، ٍب ذػػأؿ ذػػعرا ف مػػا عرٌفػػي بوفسػػي كٓتػػي ع ػػر اتباعػػي ل سػػبئ   كأخ ػػر ذػػب  ي، فػػأمر بضػػرب عوقػػي، أعتقػػي

عكػػَتتي  ف مػػا ذػػألي ذلػػر أهػػي عػػريب مػػ  آؿ ز ػػاد بػػ  خحػػف  فػػأمٌت ع ػػر، الػػراكم أهػػي  قتػػ  ا١تػػاإب ك ػػًتؾ العػػرب
ػػد عوػػدى ذػػعرا ، كترلػػي ل  حػػق ّٔػػم ٍب حػػٌدث هفسػػي بعػػدـ التخ ػػي عػػ  أصػػحابي فعػػرج ع ػػر ا١تختػػار ل خػػربى فًا

ٍب أعاد توظ م لتائبي كلػذلد فعػ  الػاإب ابػ  ، شبث فويفاى ا١تختار ع  إخبارى أماـ أصحابي اقًتب مويفمكقد 
 .239مط ع إلناء ًذى ا١تااًيف  اٟتاٝت 

 ّ ٞتػكصرٌح أبا ذع د ُب الركا ػ  الرابعػ  أهػي لػاف ٦تسػكا ْتمػار    ػد بػ  أهػس حػُت رلبػي ١ترضػي قائػدا 
فكاف  قش ع ر ل  ربع ٭تثيفم ع ر الحرب كالثبات ك عٌُت ٢تم م   وابي )كرقػاء بػ  عػازب األذػدم ، ا١تختار

يفػيفعبد ا بػ  ضػمرة العػذرم فسػعر بػ  أيب ذػعر اٟتوفػي( كقػد رأل الػراكم عالمػا ككزٌع ، ت ا١تػات ع ػر ًك
الػػ  ع ػػر ذػػر رى لكػػي  قػػات اا عػػ  ك     ػػد ق ػػادة ا١ت موػػ  ا١ت سػػرة كا٠ت ػػ  ع ػػر هاابػػي كأمػػر بػػأف  اضػػع ًػػا بػػُت الًر
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م أك  فػػٌركا عوػػي فيفى مػػ  م موػػ  العػػدك ، عوػػد شػػفق الحػػب  قبػػ  الكػػركؽً  66كذلػػد  ػػـا عرفػػ  ذػػو  ، أمػػًَت
حتا الكف : م""ف  م سرهتم لك  ا٠ت   كا١ت مو  ًر  .  240م  رتفع الضحر حىت ً مواًم كحا وا عسكًر

فبعػث ا١تختػار ، كُب الركا   ا٠تامس  ذلر الح ق  أف ذعرا اٟتوفي دٌؿ ا١تختار ع ر بعض قت   اٟتسػُت
فأخذكا ز ػاد بػ  مالػد مػ  دكر بػٍت ضػب ع  ٍب عمػراف بػ  خالػد  -كمعيفم الراكم-عبد ا ب  لام  ُب بعث 

كأخػػذكا عبػػد ، فػػأتاا دارا بػػاٟتمراء، مػػويفم الػػراكمك )الدبابػػ (  تعػػرؼ بػػػ٣تماعػػ   كأمػػر ابػػ  لامػػ ، مػػ  دكر عوػػػ ة
م ا١تختػػار ، الػػرٛت  ابػػ  أيب خكػػكارة البن ػػي كعبػػد ا بػػ  قػػ س ا٠تػػاالين  بالط ػػبف مػػا ًػػيء باألربعػػ  ذٌلػػًر
 .241الذم نباى م  معسكر اٟتسُت كأمر بضرب أعواقيفم ُب الساؽ

 ػػػذلر ف يفػػػا أبػػػا ذػػػع د أهػػػي لػػػاف ُب ًػػػ ّ ابػػػ  األشػػػًت كلػػػاهاا ، اأمػػػا الركا ػػػ  األخػػػَتة فيفػػػي مطالػػػ  ًػػػد
ٜتسػػػ  -فتاغ ػػػاا ُب ا١تاصػػػ  حػػػىت لقػػػاى ٓتػػػازر قػػػرب قر ػػػ  )بارب ثػػػا( ، مسػػػرعُت ١تالقػػػاة ابػػػ  ز ػػػاد خػػػارج العػػػراؽ

ك١تػا لاهػ  قبائػ  قػ س ٥تالفػ  لألمػا ُت الػذ     كٚتع اب  االشًت لتائب ً كي ُب تعبئ  -فراذه ع  ا١تاص 
 ر ػد ك  ع ر ل ب ف ف عمػَت بػ  اٟتبػاب السػ مي قائػد م سػرة ابػ  ز ػاد بعػث إٔب ابػ  األشػًت أهػي معػيكا اعتمد

ف مػػا لق ػػي كاعػػدى أف  ويفػػـ  بالوػػاس ٍب اذتكػػارى ابػػ  األشػػًت ُب أف ٮتوػػدؽ  ػػامُت أك مالمػػ  فويفػػاى ، مالقاتػػي لػػ ال
كقػد ، ابػ  األشػًت أهػي لػاف ٮتتػربىفحػرٌح ، كهحػحي با١تبػادرة، ألف ذلد ال  ح   ١ت  لاف أعداؤى أضعافا لثػَتة

فػأمٌت عمػَت ع ػر خػربة ا١تختػار بػاٟتركب كحػٌثيفم ، ألهي هفس مػا أمػرى بػي ا١تختػار، لي صدقي ُب الوح ح  تأٌلد
هػادل ، ف مػا صػ ر ّٔػم الحػب  كأٟتػق أمػراء األربػاع ٔتااضػعيفم، ال  ػ كعٌبأ اب  األشػًت ً كػي ُب ، ع ر اتٌباعي

ػػدًم ٓب  تحرلػػاا بعػػد بػػال حش رك ػػدا إٔب تػػ   كػػرؼ ع ػػر ػػَت السػػ إب ع ػػر ، القػػـا فًا فأرذػػ  عبػػد ا بػػ  ًز
ػػال مػػويفم  كػػتميفم باصػػفيفم شػػ ع  أيب تػػراب كا١تختػػار الكػػذاب م فعػػاد ٮتػػربى أهػػي لقػػي ًر ، فرذػػي ل أت ػػي ٓتػػرًب

ػػ  رغػػم أهػػي عرفػػي بوفسػػيك  ،فتحػػادث معػػي حػػاؿ الب عػػ  الػػيت  سػػتود إل يفػػا لػػ  مويفمػػا ، أهػػي ٓب  عػػرؼ ًػػذا الًر
أمػا ابػ    ب  االشًت فرذا كمٌر برا ات الكتائب كخطػب ُب لػ  لت بػ  بالثػأر ل حسػُت ٍب عػاد إٔب را تػيرلب اف

كع ػػر ا٠ت ػػ  شػػرحب   بػػ  ذم الكػػالع. ، كع ػػر ا١ت سػػرة عمػػَت بػػ  اٟتبػػاب، ز ػػاد فنعػػ  ع ػػر م موتػػي اٟتحػػُت
ػػا ع ػػي بػػ   فأخػػذ ، مالػػد اٞتكػػميف مػػا تػػداىن الحػػفاف ٛتػػ  اٟتحػػُت با١ت موػػ  ع ػػر م سػػرة الكافػػ  فقتػػ  أمًَت

ابػ  أخػي - لػاال أف عبػد ا بػ  كرقػاء بػ  ًوػادة السػ إب، را تي قرة ب  ع ي فقيت  مع حيفاظ آخػر   كان مػاا
هػاداًم: " ػا شػرط  ا" كدعػاًم لالهضػماـ إٔب ابػ  األشػًت الػذم حػثيفم ع ػر  -الححايب حبكي بػ  ًوػادة
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كلكوػي ٓب ، رهتم لي  ويفـ  عمَت ب  اٟتماـ لما كعػدىكأمر صاحب م موتي با٢تنـا ع ر م س، معاكدة ا٢تنـا
 .242 فع  فاشتد القتاؿ كأمر اب  االشًت بالًتل   ع ر السااد األعظم لي  تفرقاا

 
 . ىشاـ بن عبد ال لمن:15.2.2

ػا ًكػاـ بػ   ع  ش ه، ذلر الطربم أليب ٥توش مالث ركا ات حاؿ بعض ًااهب مارة ا١تختار لػي ًك
ػذا ، كلك  أبا ٥توش ذلر ُب الركا تُت األكٔب كالثاه   أهػي اذػتقاًا موػي كمػ  ابوػي اٟتكػم، عبد الرٛت  الثقفي ًك

ذػك  دمكػق كلػاف ، مػ  آؿ أيب عق ػ  الثقفػي األخَت ًا أبا ٤تمد اٟتكم ب  ًكاـ ب  عبػد الػرٛت  الكػاُب
ػا مقػ  عوػد، كقػد ركل لػي بعػض أصػحاب السػو ، أيب حو فػ ل فق ي مؤاخ ا   كتػب حد ثػي ألثػر اػدمُت ك  ًك

 .243ٓب  عتمدكا قاؿ األزدم ف ي كلك  ادمُت، األزدمادث ضٌعفي إذ ، بعضيفم ال ٭تتج بيرٔتا ك 
كذا تعرفوا ع ر أحد ش خي أيب ٥توش ُب ًذا ا١تحدر كقد ذلرا ُب  -دكف األبب  أم اال-ًك

ي غَت مسودة-ركا تيفما األكٔب كبعد تبادؿ ، أف ا١تختار   حاصركا دار بٍت أيب زرع  ب  مسعاد الثقفي -ًك
ا ًرحاا مالثا فاحتمر بدار ا١تختار الذم أمر امرأتي أـ ماب  ك  فقت اا حف د   الب  أيب زرع ، ل رمي اقتحمًا

م. أما ٤تمد ب  ٍب اذتمع إٔب ترب رى ل رمي بأف ا، ابو  ٝترة ب  ًودب ٔتداكاتي ١تختار   ًم الذ   أًاًًا
ُب مائ  كلٌ مي  (حاشبا)فبعث ا١تختار بسادف الكرذي ، ق س فكاف بقر تي قرب القادذ  ب  األشعث 

كأف  أت ي برأذي ف ما أحاط بقحرى لاف قد فٌر إٔب ، بالسنع حاؿ اٟتاالت اليت ٯتك  أف ٬تدى ع  يفا
دـ ا١تختار دارى ، محعب 244ل بٍت ْتنارهتا دار حنر ب  عدمفاهحرفاا ًك

.

قػػد أكردا تفاصػػ   أحػػداث تتػػداك٢تا ذالػػرة العػػائالت  -ك٫تػػا مػػ  بػػٍت مق ػػش-ّٔػذا  تبػػُت لوػػا أف الػػراك ُت 
الثقف ػػ  القاطوػػ  بالكافػػ . كهظػػرا الشػػتماؿ ًػػذى الركا ػػ  ع ػػر إشػػارة لكرذػػي ا١تختػػار فػػ ف الػػراك ُت ذلػػرا بعػػض 

ػػي غػَت كف يفػا أف ا١تختػار أمػر آؿ ًعػػدة بػ  ًبػَتة ا١تخ كمػػي أف ، مسػودة أ ضػػا تفاصػ  ي ُب ركا تيفمػا الثاه ػ  ًك
ففيفمػػاا أف أٌم لرذػػي ، فأعػػاد ع ػػ يفم األمػػر، فػػأهكركا أف  كػػاف عوػػدًم -اإلمػػاـ ع ػػي- ػػأتاى بكرذػػي خػػا٢تم 

اءتػي ، فناءكى بكرذػي قىًب ػي مػويفم، ذ أتاهي بي ذ عتربى لذلد ا١تختار ػ   غػالة الكػ ع شػباـ كشػالر ك قبائػ  ًك
 .245ح ب الكرذي باٟتر رلتع
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الػػذم ٓب أًػػد لػػي ذلػػرا ُب  كالركا ػػ  األخػػَتة ٢تكػػاـ الثقفػػي  رك يفػػا عػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  أيب عمَتالثقفػػي
بعػض فسػمعي  تمػٌت أف  يقتػ  مثػ  ، كالذم أقسم ُب ركا تي أهي لاف عود ا١تختار حُت ب غي خرب ان امي، الركاة
كعمػػد ا١تختػػار إٔب مػػاء ، فتألػػٌد الػػراكم أهػػي لػػاف هاك ػػا االذػػتقتاؿ ُب ذػػب   ٖتق ػػق حاًتػػي مػػ  ا٠تػػركج قادتػػي

كاهضػػػٌم ًوادًػػػا إٔب ، الفػػػرات فسػػػٌدى عوػػػد ٣تمػػػع األنػػػار ل حػػػٌب ُب فركعػػػي فبق ػػػ  ذػػػف  البحػػػر ُت ُب الطػػػُت
كهظٌػػم ،   قحػػرى بعيػٌدة اٟتحػػاركهػػ ؿ ا١تختػػار بػػ)حركراء( كحٌحػػ، أمػػا ا٠ت الػ  فاصػػ اا إٔب السػػد كحٌطمػاى، ا١تكػاة

كٛت ػ  بعػض لتائػب ا١تختػار ُب ا١ت سػرة ع ػر  –مع  ذلر أٝتػاء قػادة الطػرفُت-ً كي ١تالقاة ً ّ محعب 
  كصػػ  ٍب ، بكػػر كعبػػد القػػ س ُب مسػػَتة محػػعب الػػذم ط ػػب مػػ  ا١تيف ػػب صػػاحب م موتػػي أف ٭تمػػ  ع ػػ يفم

كٛتػ  ا١تيف ػب بكتائبػي ، عػاد إل ػي الوػاسلتائب أخرل إٔب محعب الػذم ًثػا ع ػر رلبت ػي كرمػر ذػيفامي حػىت 
بعد إٟتاح محعب فحطماا ًػ ّ ا١تختػار كٓب  ويفػـ  عبػد ا بػ  عمػرك الويفػدم الػذم شػارؾ ع  ػا ُب صػفُت 
فتربٌأ م  أعدائي لمػا تػربٌأ مػ  ا١تختار ػ  ا١تويفػ مُت كمبػ  حػىت قيتػ . كرفػض أبػا ٪تػراف الويفػدم أف  رلػب كهػادل 

ػػال شػػٌد ّٔػػ ػػـ  أصػػحابيك  الػػذم قتػػ بػػ  األشػػعث ام ع ػػر أصػػحاب حػػىت اذػػتنمع ٜتسػػُت ًر أبػػا لػػذا قيتػػ  ك  ًي
كهادل ا١تختػار ُب أصػحابي بػأف  عػاكدكا ، ب وما ت عم لودة أف قات ي لودمّّ ، ٪تراف الذم ق   أهي ًا الذم قت ي

 .246ا٢تنـا
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 . مصادر أب  مخنح العاب ة 23.
 .مصادر أب  مخنح العاب ة لوؿ خ وج الحسين :1.3.2
  عقبة الم اديالحسن بن: 

حػػاؿ بعػػث ابػػ  ز ػػاد البػػ  األشػػعث كأٝتػػاء بػػ   بػػ  ذػػع د ا٢تمػػداين بعػػد ركا ػػ  أليب ٥توػػش عػػ  آّالػػد
قػاؿ أبػا ٥توػش حػدمٍت اٟتسػ  بػ  عقبػ  ا١تػرادم أهػي " :ًػذى العبػارة الطػربمأضػاؼ ، خاًر  لي  أت ػاى ّٔػاينء

فيفػػذى ركا ػػ  قحػػَتة ًػػدا لكػػ ه أيب ٥توػػش اٟتسػػ  بػػ  عقبػػ  ، 247ب ػػدم"بعػػث معيفمػػا عمػػرك بػػ  اٟتنػػاج ال  
ػػا خطػػأ-الػػذم أكرد لػػي ُب تفاصػػ   لػػربالء ركا ػػ  مطالػػ  لكػػ  اٝتػػي ف يفػػا اٟتسػػُت  كالحػػح   أهػػي اٟتسػػ   -ًك

"قػػاؿ أبػػا ٥توػػش حػػدمٍت اٟتسػػُت ]األصػػ  أهػػي اٟتسػػ ت بػػ  عقبػػ  ا١تػػرادم قػػاؿ ال ب ػػدم أهٌػػي  فقػػد قػػاؿ الطػػربم:
الػػراكم ال ب ػػدم الػػذم شػػيفد لػػربالء ُب اٞتػػ ّ  تاضػػ  الراك ػػ  اذػػم" كٓب ...اٟتنػػاج حػػُت دهػػاٝتػػع عمػػرك بػػ  

لػػي  كٓب  ػػرك، األمػػام لمػػا ٓب أعػػرؼ عػػ  شػػ ه أيب ٥توػػش ذػػال أهػػي اٟتسػػ  بػػ  عقبػػ  ا١تػػرادم كلو تػػي أبػػا لػػرباف
، عيفػد الراشػدم ركا٫تا عوػي ذػ ش حػاؿ العػراؽ ُب الُتكقب يفما ركا ت، الطربم ذال ًذ   ا٠ترب   أليب ٥توش

 .  248فيفا أ ضا م  ش اخ اإلخبارم ذ ش ب  عمر التم مي
كخالصػػػ  ركا تػػػػي ا١تطالػػػ  أف الػػػػراكم ال ب ػػػدم ٝتػػػػع عمػػػرك بػػػػ  اٟتنػػػاج  وػػػػادم ُب أصػػػحابي ااصػػػػر   

فوػاداى اٟتسػُت  آتٌػي ك يفػٌددى ، ل حسُت لي  ثبتاا ع ػر طاعػ  خ  فػتيفم كال  كػٌكاا ُب ضػركرة قتػ  مػ  خالفػي
كبعػد اقتتػاؿ قحػَت اهقكػع الغبػار عػ  ذػقاط ، فيفنػم ابػ  اٟتنػاج ٔت موػ  عمػر بػ  ذػعد، كمبالعذاب األخػر 

ا مس م ب  عاذن  األذدم الػذم لٌ مػي اٟتسػُت مًتٛتٌػا ع  ػي تال ػا ار ػ   فمػويفم أكؿ أصحاب اٟتسُت ًك
، ٔب أً ػيب وما بٌكرى حب ب ب  مظاًر باٞتٌو  كأهي الحق بي كلػاال ذلػد ٟتمػ  عوػي كصػ تي إ *م  قضر ٨تبي

فويفػػاًم شػػبث بػػ  ربعػػي أف  فرحػػاا ، كهػػادل عمػػرك بػػ  اٟتنػػاج ٔتقت ػػي، فأكصػػاى مسػػ م بػػا١تات دكف اٟتسػػُت
ما كأنػػم  ػػذلٌ ، بػػذلد م ببطاالتػػي ُب فػػت  أذرب نػػاف، ف أهفسػػيفم لغػػًَت كعوػػدما ًاٚتػػ  ا١ت سػػرة ،  كراح  ػػذٌلًر

كػػذا ، ١تبػػارزة كآخػػر   أموػػاء ا٢تنػػـاحسػػ وا بق ػػادة مشػػر بػػ  ذم اٞتاشػػ  قيتػػ  الك ػػري الػػذم قػىتىػػ  ًر ػػُت ُب ا ًك
ف مػا ، كراح االمواف كالثالماف فارذا م  أصحاب اٟتسػُت  ككػفاف لػ  لت بػ  ٖتػاكؿ ا٢تنػـا، صار ماين قت  

، فالتفػػػ  عمػػػر إٔب شػػػبث، ا١تكػػػاةك إهككػػػاؼ خ  ػػػي طالػػػب عمػػػر بػػػ  ذػػػعد بتقػػػٌدـ الرمػػػاة  قائػػػد الفرذػػػافرأل 
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ػػا شػػ ه الكافػػ  مطالبػػا بػػأف  بعػػث غػػَتىتعٌنػػب ًػػذا األخػػَت ل ػػش  فٌكػػر ُب أف ف كلػػاهاا ،  بعثػػي ع ػػر الرمػػاة ًك
 .249 ركف موي لراً  قتاؿ اٟتسُت

 المعلي بن كليب: 
ػػا ا١تع ٌػػر بػػ    -كلكػػ  ٓب أًػػد لػػي ترٚتػػ -ركل الطػػربم أليب ٥توػػش خػػرب   عػػ  شػػ ه ٫تػػداين آخػػر  ًك

كركا اتػػي مسػػودة إٔب ، ذػػال خػػربا كاحػػدا ُب الفتوػػ  الكػػربلالػػذم ٓب  ػػرك لػػي الطػػربم مػػع ًػػذ   ا٠تػػرب    ل  ػػب
ػػا ًػػرب بػػ  هػػاؼ الكػػاُب كركل عوػػي ٣تالػػد ، ا٠تػػدرمالحػػحايب الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ   الػػراكم أيب الػػاٌداؾ ًك

 .250صاّب ل س بالقامٌ  بعض ادمُت ككصفي آخركف بأهي كقد كمقي، كركل لي مس م كأصحاب السو 
  كخالص  الركا   األكٔب أف اب  ز ػاد مػا إف كصػ  قحػرى حػىت هػادم ل حػالة ٍب خطػب ُب الوػاس بتال ػ

ٍب لتب إٔب عرفائي بأف  كتبػاا إل ػي ٔتػ  ، كأهي ذ وٌفذ ذلد حرف ا ، لي ككصا اى إل ي باإلحساف كالكدة ا٠ت  ف 
كمػػ  ٓب  فعػػ  ضػػًم  هاح تػػي ألٌف الػػاإب إذا  ، فيفػػا بػػرمء ا١تطػػارد   كاٟتركر ػػ  فمػػ  فعػػ ك  عوػػدًم مػػ  الغربػػاء

 .251...لكش ّٔا ٥تالفا تعٌرض العر ش ُب مالي ل محادرة كُب بدهي ل عقاب  لالقت  كالح ب كالوفي
ي مطال  ًدا-كالركا   الثاه    أمػا ، ًاء ف يفػا أف شػر د بػ  األعػار هػ ؿ ع ػر ًػاها كلػاف شػ ع ا -ًك

كحػُت ، فًتؾ دار ا١تختار كدخ  دار ًاها الػذم لػرى ٣ت ئػي الكاف  د إٔب عرفاءمس م فع م ٔتا لتب بي اب  ز ا
ػػال  ػػدعر معقػػال  بثالمػػ  ، فػػًتٌددت الكػػ ع  ع  ػػي ًوػػاؾ  اذػػتنارى ٓب ٬تػػد بػػٌدا مػػ  إًارتػػي كبعػػث ابػػ  ز ػػاد ًر

م ل عط يفا أصحاب مس م حىت  طمئٌواا إل ي ك قرباى موي ػد  كفعال ١تا ذًب الًر  إٔب ا١تسػند، آالؼ دًر ًك
فػأخربى أهػي شػامي مػأب لػذم الكػالع كأف ا أهعػم ع  ػي   مس م ب  عاذن  األذدم  ت قر الب عػ  ل حسػُت

كعػػػرض ع  ػػػي األمػػػااؿ ألهػػػي ًػػػاء  بػػػا عيفم فػػػأظيفر مسػػػ م األذػػػدم السػػػركر بػػػي كأخػػػذ ب عتػػػي ، ْتػػػٌب آؿ الب ػػػ 
كلػػاف ًػػذا   م عوػػد ًػػاهاحػػىت صػػار  ػػدخ  إٔب مسػػ ، كصػػار  أت ػػي أ امػػا مػػع الوػػاس، كاذػػتح في ع ػػر الكتمػػاف

ٍب ، اغت الػػػي فػػػرفض ًػػػاها أف  ػػػتم ذلػػػد ُب ب تػػػي أحػػػدًمكاقػػػًتح ، األخػػػَت قػػػد مػػػرض فػػػأراد ابػػػ  ز ػػػاد أف  عػػػادى
فنػٌدد شػر د فكػرة   فأرذ  اب  ز اد ٮتربى بأهي ذػ عادى -ض ش ًاها-حدث بعد أذباع أف مرض شر د 

ػاء ابػ  ، االغت اؿ اليت حاكؿ ًاها اذتبعادًا ف م  ف ػ  ٍب ١تػا اذػتبطأ شػر د االغت ػاؿ ط ػب ، ز ػاد ٭تادمػيًك
ك١تػػا ، فظػػٌ  ابػػ  ز ػػاد أف ًػػذ اها أصػػابي، كراح  كػػٌرر ذلػػد كال أحػػد ٬ت بػػي، أف  سػػقاى كلػػا لػػاف ُب ذلػػد ماتػػي

 ويفػي خرج ذأؿ شػر د مسػ ما عػ  عػدـ قت ػي إ ػاى فأًابػي بػأف ا١تػاهع ًػا لراًػ  ًػاها لػذلد كحػد ث هبػام 
كتػػاُب شػػر د ، ا ع ػػر السػػبب األكؿ كهفػػر الثػػاين لعػػدـ اهطباقػػي ع ػػر ابػػ  ز ػػادفاافقػػي ًػػاه، تاالغت ػػاال عػػ  
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فأقسػم أالٌ  حػ ي ع ػر عراقػي   بعد مالث كصٌ ر ع  ي اب  ز اد كٓب  ع ػم بػاألمر إال بعػد مػات ًػاها كمسػ م
م لػاال أف قػرب أب ػي ب ػويفم، بعدًا  ػ  أمػا معقػ  ف هػي تاٌصػ  إٔب مسػ م بػ  عق، كلاد أف  قسم ع ر هبّ قباًر

ا١تك ػػػش بػػػاألمااؿ كشػػػراء - بعػػػد مػػػات شػػػر د كبا عػػػي كأعطػػػاى ا١تػػػاؿ ح ػػػث أخػػػذى موػػػي أبػػػا ٙتامػػػ  الحػػػائدم
ُت -السالح كتقدًن ا١تعاهػات ػ  أكؿ الػداخ ُت ع ػ يفم كآخػر ا٠تػاًر كػذا صػار الًر كصػار ابػ  ز ػاد  ع ػم ، ًك

م "لػا ع مػ   ف قاؿ:، ي  ككاب وما راح ًاها  تمارض لئال   كر الاإب الذم لٌ ما ذأؿ عوي ق   إه، أذراًر
 .252ٔترضي لعدتي"
 

  قدامة بن سعيد بن زائدة الثقف: 
  ل يفا أليب ٥توش ع  شػ ه ٓب أًػدى،  أكرد الطربم مالث ركا ات حاؿ القبض ع ر اب  عق   كقت ي 

 ف يفا إذواد إٔب شاًد ع اف.كل س ، ك دعر قدام  ب  ذع د ب  زائدة ب  قدام  الثقفي
كأمػػر ابػػػ  ، ًػػػاء ف يفػػا أف ابػػػ  ز ػػاد بعػػػث ابػػ  األشػػػعث لػػي  أت ػػػي بػػاب  عق ػػػ   كالركا ػػ  األكٔب مطالػػ 

ػػال مػ  قػػ س كٓب  بعػثيفم مػػ  لوػدة ألف لػػ  قػـا ال  ر ػػدكف ذلػػد ، حر ػث ُب ا١تسػػند أف  بعػث معػػي ذػتُت ًر
ف مػػػا أحػػػاطاا بالب ػػػ  كأرادكا اقتحامػػػي ، السػػػ ميعبػػػاس الفبعػػػثيفم بق ػػػادة عمػػػرك بػػػ  عب ػػػد ا بػػػ  ، ُب ب ػػػاهتم

يفم بكػػَت بػػ  ٛتػػراف األٛتػػرم ع ػػػر ًػػا ك  أحػػد اٞتوػػادفضػػربي ، ٍب شػػٌد ع ػػ يفم، قػػات يفم ابػػ  عق ػػ  حػػىت أخػػًر
 مػػ  أع ػػر ب ومػػا ضػػربي مسػػ م ع ػػر رأذػػي كعاتقػػي حػػىت لػػاد أف  قت ػػي لػػاال أف ا طػػُت بػػي رمػػاى، شػػفت ي كموٌ ت ػػي

ب ومػا هاشػدى ابػ  األشػعث عارضػا ع  ػي األمػاف ، يفرع إٔب الطر ق  قات يفم مرٕت اف، باٟتنارة كالقحب ا١تكتع 
إالٌ ابػػ  ، ف مػػا أيمًخػػ  قىبًػػ  باألمػػاف كألػػٌد لػػي ٤تاصػػركى ذلػػد، كأف ا٠ت  فػػ  كالػػاإب مػػ  بػػٍت عمامتػػي لػػ   ضػػرٌاى 

ػا لػي، كرلب بغ   كهػ عاا ذ في فكعر بالغػدر، العباس الس مي عودئػذ ، األمػاف فقػاؿ لػي ابػ  األشػعث أهػي  ًر
كالتفػػ  ، فػػأخربى أهػي ال  بكػي هفسػي بػػ  حسػ وا كآلػي، ًع مسػ م ٍب بكػر فاذػػتغرب السػ مي موػي البكػاءاذػًت 

كذلػػػد ب رذػػػاؿ مبعػػػاث ٮتػػػرب ، إٔب ابػػػ  األشػػػعث  ط ػػػب موػػػي أف  سػػػدم لػػػي معركفػػػا مػػػا داـ أماهػػػي لػػػ  ٬تػػػدم
اع  كأف ٭تٌقق لي األماف.، فاعدى بأف  فع ، حس وا ك وححي بالًر

فأقسػػم ، فػػرأل ع ػػر بابػػي ق ٌػػ  مػػاء بػػارد فاذتسػػقاًم، الركا ػػ  الثاه ػػ  أف ابػػ  عق ػػ  ذػػ ق إٔب القحػػر كُب
فسػػألي عػػ  اٝتػػي فأًػػاب بأهػػي ابػػ  مػػ  هحػػ  إلمامػػي كأطاعػػي كعػػرؼ اٟتػػق ، أحػػدًم أال  كػػرب إال ُب ًيفػػوم

ٍب ، ٔب بالوػػاركأهػػي أك ، كصػػرٌح أف اٝتػػي مسػػ م بػػ  عمػػرك البػػاً ي فآٌتػػي ع ػػر فظاظتػػي، ع ػػر عكػػس ابػػ  عق ػػ 
 اذتود إٔب اٟتائ .
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 .253كُب الركا   الثالث  أف اب  حر ث بعث غالمي ذ  ماف بق   ماء فسقر اب  عق  
 

  جعف  بن لذيفة الطائ: 
 كُب ذػػ اؽ حادمػػ  القػػبض ع ػػر ابػػ  عق ػػ  أكرد الطػػربم أ ضػػا ركا ػػ  كاحػػدة أليب ٥توػػش بالسػػود التػػإب:

 "....كقد عرؼ ذع د ب  ش باف اٟتد ث قاؿ ")مٍت( ًعفر ب  حذ ف  الطائي
ذلػرى قػد ك ، كالراكم ًػا ًعفػر بػ  حذ فػ  مػ  آؿ عػامر بػ  ًػا   بػ  عػامر بػ  قػ س اٞترمػي الطػائي

"ال  ػدرل مػ  ًػا" كمػع ذلػد ذلػر  كقػاؿ الػذًري:، لكػ  أبػا حػاًب كصػفي بأهػي ٣تيفػاؿ، اب  حبػاف ُب الثقػات
كلػػذلد ذلػػرى الطػػربم باعتبػػارى شػػاًد ع ػػاف لػػاف مػػع ، 254ركل عػػ  اإلمػػاـ ع ػػيكأهػػي ، أهػػي شػػ ه أليب ٥توػػش

ك٦تػػا  سػػتغرب لػػي أف  قػػاؿ أبػػا ٥توػػش )حػػدمٍت ًعفػػر( ٍب  كػػاف ًػػذا األخػػَت ُب ًػػ ّ  .255ع ػػي  ػػـا صػػفُت
ع ي  كإف لاف ذلد ٦تكوا ُب حال  ما إذا افًتضوا طاؿ عميػر الػراكم ف كػاف قػد حضػر صػفُت ُب بػدء شػبابي 

ٍب إٌف ٢تذا الػراكم ُب تػار ه الطػربم ٜتػس  ا ٥توش قد أخذ الركا   عوي ُب بدء شبابي ًا أ ضا.ب وما  كاف أب
كلػػذا ركا تػػاف  سػػود٫تا إٔب اػػ  بػػ  خ  فػػ  الطػػائي حػػاؿ ، مويفػػا ركا تػػاف حػػاؿ دكر طػػيء ُب صػػفُت  ركا ػػات

كقػد ذلػر أبػا ، ارف إضػاف  إٔب ركا ػ  أخػَتة ًػي الػيت ٨تػ  بحػددًا، أكؿ خركج ل خاارج ُب بدء عيفد معاك  
كلكوػي راك ٓب أًػدى. كخالصػ  ، أم أهػي عٌضػدى بػي، ٥توش ُب ذودى ًذا أف ذػع د بػ  شػ باف قػد عػرؼ ا٠تػرب
، كأعطػػاى مػػا  كف ػػي لكػػاعر مػػ  أصػػدقائي مػػ  طػػيءا٠تػػرب أف ابػػ  األشػػعث لتػػب رذػػال  ابػػ  عق ػػ  كأعطاًػػا 

ػػ  الرذػػال    ل حسػػُت فاحتسػػب عوػػد ا فسػػاد األمػػ .كط ػػب الراح ػػ  فأعطػػاى إ اًػػا كبعػػد أربػػع ل ػػاؿ ب ٌػػغ الًر
كلػػاف مسػػػ م قػػػد أرذػػػ  قب يفػػػا إٔب اٟتسػػػُت مػػػع عػػػابس بػػػ  أيب شػػػب ب الكػػػالرم ٮتػػػربى بب عػػػ  ٙتاه ػػػ  عكػػػر ألفػػػا 
، ك سػػتعن  ٣ت ئػػي. ٍب دخػػ  ابػػ  األشػػعث ٥تػػربا ابػػ  ز ػػاد ٔتػػا حػػدث البػػ  عق ػػ  كأهػػي أٌموػػي فآٌتػػي كرفػػض أماهػػي

د ٚتاع   وتظركف الدخاؿ لاب  حر ػث كعمػارة بػ  ب وما دخ  اب  عق   القحر ك ، فسك  ًا عطكاف كًك
 .256عقب  كلثَت ب  شيفاب كمس م ب  عمرك

 سعيد بن مدرؾ بن عمارة: 
 رك يفػا أليب ٥توػش شػ ه ٓب أًػد لػي ذلػرا ، ركا   مطال  أخرل حاؿ القبض ع ر اب  عق   كقت ػيًذى 
"أف  لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذى الركا ػػ  الػػيت بػػدأًا بقالػػي: كٓب  ػػرك،   ك ػػدعر ذػػع د ف مػػدرؾ بػػ  عمػػارةُب الػػركاة

                                                 
 .241-241  ص 1مج ، . اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س(411-401، ص1مج، الطربم:تار ه)ـ.س( - 253
اب   .412ص 4كا١تغٍت  .117ص 4، الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(.441ص 2، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 254

 .417ص 1حباف :الثقات 
 .6، ص1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 255
 .241-241  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .411، ص1مج، الطربم:تار ه)ـ.س( - 256



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

444 

 

ف فػػ  بػػدك ع ػػر مػػا ، " كذلػػر ٤تػػاكرات مػػع ابػػ  عق ػػ  ككصػػ تي عوػػد مقت ػػي...عمػػارة بػػ  عقبػػ  بعػػث غالمػػا لػػي
 عمارة ب  عقب  ب  أيب مع   ًا ًٌد ٢تذا الراكم. 

فك مػػا شػػرب مػػ  القػػدح ، قي ابػػ  عق ػػ كخالصػػ  ا٠تػػرب أف عمػػارة بعػػث غالمػػي ق سػػا بق ٌػػ  كقػػدح ل سػػ
فويفػػرى أحػػد ، ك١تٌػػا أيدخػػ  ع ػػر ابػػ  ز ػػاد ٓب  سػػٌ م ع  ػػي، فحمػػد ا، كُب الثالثػػ  ذػػقط  مو تػػاى ف ػػي، امػػتأل دمػػا
ك١تػػا أٌلػػد لػػي ابػػ  ز ػػاد أهػػي ، فػػذلر لػػي عػػدـ ًػػدكل ذلػػد مػػاداـ القتػػ  ُب اهتظػػارى كإالٌ ف كثػػر التسػػ  م، اٟتػػرس

فوػػادل عمػػر بػػ  ذػػعد لقرابتػػي موػػي كلكوػػي ٓب ٬تبػػي حػػىت ، لػػي فسػػم ، ٕب باصػػ تيذػػ قت  ط ػػب موػػي أف  ًتلػػي  ػػد
ػػم كأف ، لػػي أذف ابػ  ز ػػاد فتٌوحػػر معػػي ًاهبػػا كط ػػب موػػي ذػػرٌا أف  قضػػي عوػػي د وػػا بالكافػػ  مب غػػي ذػػبعمائ  دًر

ب م  اب  ز اد ًثتي ل دفويفا اتبػي كأف  بعػث إٔب اٟتسػُت ٮتػربى كقػد أخػرب عمػر كال ػي ّٔػذى ا١تطالػب فع،  ستًا
" أهػػي ٝتػ  ّتثتػي أ ضػا. كل ٌػػم ابػ  ز ػاد مسػ ما حػػاؿ ...كزعمػاا...ع ػر لكػش ذػرٌى  كٝتػ  لػػي ّٔػا إالٌ ًثتػي "

فأًابػي ابػ  ز ػاد بأهػي  ، مػ  أًػ  ا١تحػر ل عػدؿ كالعمػ  بالكتػاب يفػرٌد ع  ػي بأهػي اذػتدع، ٣ت ئي لتفر ق الك م 
 م كذلػػر أف الػذم  كػربي ًػا مػػ  ال لػاف  عمػ  فػ يفم بالكتػػاب حػُت لػاف مسػ م  كػػرب ا٠تمػر  فكٌذبػي مسػ

كأف أً يفػػا ، فػػذلر ابػػ  ز ػػاد أف ا مػػوعيفم ا٠تالفػػ  إذ ٓب  كاهػػاا أً يفػػا،  عبػػأ بالػػدماء  سػػفكيفا ُب غػػَت اٟتػػق
فأقسػػم ابػػ  ز ػػاد ع ػػر أف ، فػػأخربى مسػػ م أف ا ٭تكػػم  ب ػػويفم كأهػػي ع ػػر  قػػُت مػػ  حقيفػػم ُب ا٠تالفػػ ،    ػػد

فقػػاؿ لػػي مسػػ م "إهػػد أحػػق مػػ  أحػػدث" كشػػتمي فػػراح ابػػ  ز ػػاد  كػػتمي ، ي قت ػػي قت ػػ  ٓب تكػػ  ُب اإلذػػالـ قب ػػ
ـر ع  ػي ٖتػ بطر قػ  ال  بػأف  يسػقرأمػر ابػ  ز ػاد أف " ...كزعم أًػ  الع ػم...ك كتم آؿ ع ي كمس م ذال  "

فحػػاح مسػػ م ٭تػػث ابػػ  األشػػعث ع ػػر القتػػاؿ مػػ  ، ٍب أمػػر بػػأف  حػػعدكا بػػي أع ػػر القحػػر لضػػرب عوقػػي، قت ػػي
بكػَت األٛتػرم ل ثػأر اٞتوػدم فوادل ابػ  ز ػاد ، قاؿ الب  ز اد أهي لا لاه  ب ويفما قراب  ما قت يٍب ، أً  أماهي
" كألقػػر ، فحػػعد مسػػ م مكػػرٌبا مسػػتغفرا داع ػػا ع ػػر القػػـا، لضػػربتي كضػػرب عوقػػي أمػػاـ ماضػػع اٞتػػ ار   "ال ػػـا
 .257ًسدى

 يسعيد عقيص وأب: 
بسػػود ، ٟتسػػُت ركا ػ  كاحػدة أليب ٥توػش عػػ  شػ خي أيب ذػع د العق حػيأكرد الطػربم ُب بدا ػ  أخبػار ا

ي كقب  أف ه ٌخص ركا تػي ال بػٌد مػ  التعػٌرؼ ، مبيفم ع  بعض أصحابي ٦ت  لاف ٔتك  كرأل حس وا قب  خرًك
 فيفا:، ع ر ش ه أيب ٥توش

ػا مػ  مػاإب بػٍت تػ م، كلقبػي عق حػػاء أك عق حػر، أبػا ذػع د العق حػي كاٝتػي د وػار اٟتػػد ث ركل ، ًك
آخػػركف... كقػػد ك  اٟتػػارث بػػ  ححػػَتةالػػراكم األعمػػّ ك  التػػابعي كركل عوػػي، مػػ  الحػػحاب  عػػ  ع ػػي كعمػػار

، كٓب  امقػي إال ا١تتسػاً اف مػويفم لػاب  حبػاف كاٟتػالم، تك م ألثر هقاد اٟتػد ث ُب أمػر ًػذا الػراكم بتضػع في
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ع  يفػػػا عػػ  الحػػحاب  إ٪تػػا لػػي قحػػػص "لػػ س لػػي ركا ػػ   عتمػػد ك٠تػػص لوػػااب  عػػدم القػػاؿ ف ػػي بالعبػػػارة التال ػػ : 
ا لاُب م  ٚت   ش عتيفم"  .  258٭تك يفا ًك

ذا الراكم  ركم ًوا ع  أحد أصحابي  أهي رأل حس وا ُب مك  كقػد هػاداى ابػ  الػ بَت )ًكذا مبيفما( ًك
 كأهػي، ٍب أخػرب اٟتسػُت الػراكم كمػ  معػي أف ابػ  الػ بَت اقػًتح ع  ػي ا١تقػاـ ل نمػع لػي الوػاس، ككافقي كحادمي ذرٌا

اهي مػػ  أم ًحػػر   بتفضػػ   ا١تػػات خػػارج مكػػ  كلػػا بكػػرب -حالفػػا-رٌد ع  ػػي  كذلػػد ألف أعػػداءى ذ سػػتخًر
 .259كذ عتدكف ع  ي لما اعتدت ال يفاد ُب السب ، دخ  ف ي
 

 ىشاـ بن الوليد: 
 أكرد الطػػربم ُب بدا ػػ  أخبػػار اٟتسػػُت ركا ػػ  قحػػَتة أليب ٥توػػش عػػ  شػػ خي ًكػػاـ بػػ  الال ػػد ا١تخ كمػػي

ػدت مػ  الػركاة مػ   ػدعر ًكػاـ ، بسود مبيفم ًا أ ضا كالراكم ًكاـ ٓب أًدى ّٔذى الوسب  إٔب كالػدى بػ  ًك
ا ًكاـ بػ  ز ػاد بػ  أيب    ػد القرشػي ا١تػدين، ب  أيب الال د ا عػ  فاطمػ  ، ًك  ػركم عػ  أمػي الػيت تػركم بػدكًر

أب ػػي كأخ ػػي كاٟتسػػ  البحػػرم كعمػػر بػػ  عبػػد الع  ػػ  ك ػػركم أ ضػػا عػػ  ، بوػػ  اٟتسػػُت لمػػا ُب ذػػو  ابػػ  ماًػػي
ا ضع ش باتفاؽ م  تك م ف ي... كعوي كل ع كاب  ا١تبارؾ ف يفم اب  حباف الذم قػاؿ عوػي: أهػي  ػركم   ٔت، ًك
 .  260كأهي ال ٬تاز االحتناج بي، ا١تاضاعات ع  الثقات

ا ًوا  ػركم عػ  أحػد شػيفاد الع ػاف ٓب  ػذلر لوػا اٝتػي ف با١تد وػ  حػُت ب غػي خػرب أف ابػ  اٟتوف ػ  لػا، ًك
كلػػػػػاف  تاضػػػػػأ فقػػػػػاؿ الػػػػػراكم : "فبكػػػػػر حػػػػػىت ٝتعػػػػػ  كلػػػػػش دماعػػػػػي ُب ، خػػػػػركج اٟتسػػػػػُت بأً ػػػػػي مػػػػػ  مكػػػػػ 

 .261الطس "
أخػػرل بعػػدًا مػػ  ك كٕتػػدر اإلشػػارة إٔب أف الطػػربم قػػد ذلػػر ل ػػراكم ًكػػاـ بػػ  الال ػػد ركا ػػ  قبػػ  ًػػذى 

ػػرم لتػػب أذػػواف ا٠ت األكٔب حػػاؿ ذػػ  معاك ػػ  ك  فػػاء ٞتػػدى" طر ػػق ابػػ  شػػب  )موػػا( ٤تمػػد بػػ  ٭تػػي عوػػي "أف الً 
 .262الثاه   حاؿ ذ     دب وما لاه  
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  محمد بن قي: 
، كػػيفاد دكهػػيذتأكرد الطػػربم خػػرب   مطػػٌالُت ُب اقػػًتاب اٟتسػػُت مػػ  لػػربالء كُب توػػافس أصػػحابي لال 

 دكف أف  سود٫تا ًذا األخَت إٔب شاًد ع اف.  رك يفما أبا ٥توش ع  ٤تمد ب  ق س
كإف لػػاف الطػػربم قػػد ذلػػرى لكػػ ه لإلخبػػارم أيب معكػػر ُب مالمػػ  مااضػػع ، كشػػ ه أيب ٥توػػش ٓب أتبٌ وػػي

)ُب قحػػص األهب ػػاء كالسػػَتة( لمػػا ذلػػرى لكػػ ه لإلخبػػارم ذػػ ش بػػ  عمػػر التم مػػي ُب تسػػع  مااضػػع ل يفػػا 
فأمػا الػذم  ػركم عوػي أبػا معكػر ، عػ  الػ بَت لع ػي رضػي ا عويفمػاحاؿ فت  العراؽ إالٌ األخَتة ف نػا حػاؿ ب 

اؿ صػح   مسػ م لكػ  ابػ   -قاٌص عمر ب  عبد الع   -فقد تبٌُت أهي ٤تمد ب  ق س ا١تدين  ا مق  م  ًر ًك
، ركل لػي مسػ م حػد ثا كاحػدا مقركهػا، . كأما ش ه ذ ش فيفػا ٤تمػد بػ  قػ س الػاالري الكػاُب263معُت ضٌعفي

ػػا مقػػ … السػػو  عػػ  الكػػعري كعوػػي شػػعب  كالثػػارم ككل ػػع كلػػذا بعػػض أصػػحاب  ذلرتػػي لتػػب الكػػ ع  ُب  ًك
أم -كم  تالم ػذ الكػعري ، كم  ركاة الكاف ، . كهظرا لكاف ًذا األخَت م  كالب  األزد264أصحاب الحادؽ

ًٌ  أف  كاف ًا صاحب ًذا ا١تحدر. –م  طبق  ش اخ أيب ٥توش  ف ين أر
اء ُب الركا   األكٔب أف اٟتسُت ١تا ب غ )اٟتاًر( بعث قػ س بػ  مسػيفر الحػ داكم بكتػاب ٮتػرب ف ػي  ًك

أً  الكاف  أف مس ما قد أب غي باًتماعيفم كدعا ٢تػم بػاألًر كأع ميفػم أهػي قػد خػرج إلػ يفم  ػـا الثالمػاء عوػد 
م فقػبض اٟتحػُت ، الًتك   كأف  سػتعدكا ّٓ ئػي. كلػاف لتػاب مسػ م قػد شػٌنع حسػ وا ع ػر ا٠تػركج بأً ػي ٨تػًا

كأمرى اب  ز اد أف  حعد القحر ك  ع  اٟتسُت الذم كصػفي بػػ)الكذاب ، ع ر الح داكم ُب القادذ  ب  ٪تَت 
فرمػي مػ  القحػر حػىت تقطػع ، اب  الكذاب( فحعد كأمٌت ع ر اٟتسُت كأب غ الواس خرب ٣ت ئي كلعػ  ابػ  ز ػاد

ٍب هاشػدى ، ألي عػ  خػربىأمػا اٟتسػُت ف هػي التقػر عوػد أحػد ا١ت ػاى بعبػد ا بػ  مط ػع العػدكم الػذم ذػ كمات.
كهحػػحي ، ألنػػم إف قت ػػاى لػػ   يفػػاباا شػػ ئا بعػػدى، كالعػػرب أال  كػػٌنع بػػٍت أم ػػ  ع ػػر ًتػػد حرمػػ  الرذػػاؿ 

اع كعدـ التعرض لبٍت أم   فأىب ككاص  ذَتى  .265بالًر
ػَت ، كذلرت الركا   الثاه   أف اٟتسُت تػأمٌر ٔتقتػ  ابػ  مظػاًر بػ  كارٕتػ  اٟتػٌر بػ     ػد مقػاتال كأعاهػي ًز

كصػػٌ ر اٟتسػػُت ، كقتػػ  أبػػا ٙتامػػ  الحػػائدم ابػػ  عػػٌم لػػي، كبعػػد ذػػاع  شػػٌد مكػػاةه ع ػػر اٟتػػر حػػىت قت ػػاى، القػػُت
ب ومالتػػػب هػػػافع بػػػ  ، كاشػػتٌد القتػػػاؿ بعػػػد ذلػػػد حػػىت لػػػادكا أف  حػػػ اا إٔب اٟتسػػُت، صػػالة ا٠تػػػاؼ ُب الظيفػػػر

ػػرح آخػر   ك١تػػا لسػػركا عضػػد ي فقتػ  امػػٌت عكػػر ، ًػالؿ اٞتم ػػي اٝتػػي ع ػػر هبالػي ا١تسػػمام  كأرذػػ يفا مرٕتػػ ا  ًك
                                                 

ي: خالص  تذً ب ... ص - 263 كتقر ب .160-64ص 1، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب 217ا٠ت ًر
 .114ص، التيفذ ب)ـ.س(

ي: خالص  تذً ب ... ص - 264 ، كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(.166ص 1، هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(اب  حنر: 211ا٠ت ًر
اؿ، ص114ص  201. الككي : ًر
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ػا  تمػٌت أف  قتػ  ألثػر ٦تػا قتػ قد ك ، ذاقاى إٔب عمر ب  ذعد فط ػب مشػر مػ  ، ذػال  الػدماء ع ػر ٟت تػي ًك
هػػػافع ٟتظػػػ  قت ػػػي ٞترأتػػػي ع ػػػر  فكٌفػػػرى، فػػػأمرى عمػػػر أف  فعػػػ  ًػػػا ذلػػػد ألهػػػي ًػػػا الػػػذم أذػػػرى، عمػػػر أف  قت ػػػي

سُت أنػم صػاركا ال  قػدركف ع ػر ٛتا تػي فراحػاا  توافسػاف ب وما شعر أصحاب اٟت، مرٕت افقت ي مشر ، دمائيفم
ُب أعػداء  لحوظ   ب  أذعد الكػبامي هػاد فت اف ًابر اف لما أفك  لابٍت ع رة الغفارم،  ع ر ا١تات بُت  د ي

باا العػذاب  اٟتسُت ٔتا هػادل بػي مػؤم  آؿ فرعػاف م مػ  مغبػ  قتػ  اٟتسػُت فػذٌلرى اٟتسػُت بػأنم اذػتًا ٭تػذًر
، فاذػتأذهي حوظ ػ  ُب أف   حػق ب خااهػي ُب اٞتوػ ، م  ًيف  كقت يفم ألصحابي م  ًيف  أخرل بعدـ إصغائيفم

 لػػذلد فعػػ ك  ،كذػػٌ م ع  ػػي اٞتابر ػػاف كقػػتال، فػػأذف لػػي فسػػٌ م ع  ػػي كع ػػر آلػػي كاٟتسػػُت  ػػؤٌم  فقاتػػ  حػػىت قتػػ 
 .266(شاذب)ماالى ك  عابس ب  أيب شب ب الكالرم

 
   دييالس:  

كاٝتي إٝتاع   ب  عبد الرٛت  بػ  أيب لرٯتػ    أليب ٥توش ع  السدم -ركا تُتب  –أكرد الطربم ركا   
لػػي مسػػ م كأصػػحاب السػػو   ركل، 424ًا١تتػػاُب ذػػو  ، أبػػا ٤تمػػد القرشػػي مػػاالًم الكػػاُب األعػػار، السػػدم
كٓب ٭تػتج  ...أبػا بكػر بػ  ع ػاشاإلخبػارم الثػارم ك الفق ػي شػعب  ك  ادث كعوي، متأخرم الححاب  بعض ع 
، مػػ  رأ ػػي ُب الكػػ خُت آخػػركفك ، الكػػعري مػػ  تفسػػَتىالتػػابعي كٖتٌفػػ  ، أبػػا حػػاًباػػدث الطػػربم ك  ا١تػػؤرخ بػػي

لكػػ  ، كقػػاؿ السػػاًي: "صػػدكؽ ف ػػي هظػػر"، بحػػ غ ٥تت فػػ  بػػُت التكػػدد كالػػًتددى ا ضػػٌعفلػػذا ك ، بعضػػيفمكاهتمػػي 
 .267...ع  ي ااموأك  ،كمقاى آخر  أٛتد ك اإلماـ 

ػ  مػ  بػٍت فػ ارة زمػ  اٟتنػاج فسػألي عػ  خػرب ٣ت ئػي مػع ، كقد ذلر ًذا الراكم ُب خربى أهي اًتمع بًر
ػػَت بػػ  القػػُت البن ػػي مػػ  مكػػ   سػػا ركف اٟتسػػُت ُب طر ػػق الكافػػ  متنٌوبػػُت ، اٟتسػػُت فػػذلر أهػػي أقبػػ  مػػع ًز

طعػػػاميفم إذ ًػػػاءًم مبعػػػاث اٟتسػػػُت  ػػػدعا فب ومػػػا ًػػم ع ػػػر ، ٍب حػػػدث أف اضػػػطٌركا إٔب ذلػػػد، الوػػػ كؿ معػػػي
َتا إل ي "فطرح ل  إهساف ما ُب  دى  حىت لأهوا ع ر رؤكذوا الطَت".، ًز

كبعد ًذى الركا   مباشرة  ارد الطربم خربا آخػر بالسػود التػإب: "قػاؿ أبػا ٥توػش: فحػدمتٍت د٢تػم بوػ  
ػػَت بػػ  القػػُت قالػػ  عمػػرك ًٌ  أهػػي كهظػػرا إ، "...امػػرأة ًز ٔب أف ًػػذا ا٠تػػرب كارد مباشػػرة بعػػد الركا ػػ  السػػابق  فػػأر

يفا ع ر ترٌددى ُب إًاب  دعػاة اٟتسػُت كخالص  ا٠ترب أف الراك  ،  تبعيفا بوفس السود فػذًب إل ػي ، كٌٓت  زًك
م ْتادمػ  كقعػ ، فوق  أماللي إٔب اٟتسُت كطٌ ق امرأتػي لػئال تتضػٌرر بسػببي، ل عاد م  عودى مستبكرا  ٍب ذٌلػًر
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م ذػػ ماف البػػاً ي أف مػػ   ػػدرؾ شػػباب آؿ ٤تمػػد فسػػ كاف الفتػػاح لػػي بعػػد  إذ أنػػم ١تػػا فرحػػاا بغوائميفػػا أخػػرًب
َت كصار ُب مقدم  اٟتسُت، أشد فرحا بقتالي معيفم  .268ٍب كٌدعيفم ًز

 
 عم  بن خالد: 

كٓب أًػػدى ُب الػػركاة ّٔػػذا ، أكرد الطػػربم ركا ػػ  قحػػَتة ًػػٌدا عػػ  شػػ ه أليب ٥توػػش  ػػدعر عمػػر بػػ  خالػػد
دت ُب معاصر ي م    ك٫تا امواف:، اٝتي عمركاالذم كلكٍت ًك

ػػا لػػاُب اهتقػػ  إٔب كاذػػ  كتػػاُب ذػػو  ، األكؿ: أبػػا خالػػد عمػػرك بػػ  خالػػد القرشػػي مػػأب بػػٍت ًاشػػم ًك
ح ػث ركل عوػي لتػاب )آّمػاع( كقػد اتفػق اػدماف ، ركل ع  أئمػ  آؿ الب ػ  كخاصػ  اإلمػاـ ز ػدً  421
 كلع ي  كاف ًا ا١تقحاد ًوا ألهي  ركم ُب ذودى ًذا ع  اإلماـ ز د أ ضا.  269ترلي الهتامي بالكذب ع ر

بعػػػػض التػػػػابعُت  الػػػػذم ركل اٟتػػػػد ث عػػػػ  ، الثػػػػاين: أبػػػػا حفػػػػص عمػػػػرك بػػػػ  خالػػػػد األعكػػػػر الكػػػػاُب
كػػاـ بػػ  عػػركةلػػ كقػػاؿ ف ػػي ابػػ  عػػدم:موكر اٟتػػد ث. كقػػاؿ ابػػ  حبػػاف:  ػػركم عػػ  بػػ  الػػ بَت...  األعمّ ًك
 .270لثقات ا١تاضاعاتا

عػ  ز ػد بػ  ع ػي كعػ  داكد بػ  ع ػي بػ  "  ك  أمر الراكم فػ ف ركا تػي القحػَتة ٘تث ػ  ُب قالػي: أ ِّا ما
 .271عبد ا ب  عباس: أف بٍت عق   قالاا: ال كا ال هربح حىت هدرؾ مأرها أك هذكؽ ما ذاؽ أخاها"

كالثػاين ً 421كقيتػ  ذػو  ، الذم مار ُب الكاف  كأكؿ الراك ُت ًا اإلماـ التابعي ز د ب  ز   العابد  
، ركل اٟتػد ث عػ  أب ػي، أحد قادة الثػارة العباذػ   ً( 411-74) ًا داكد ب  ع ي ب  عبد ا ب  عباس

"شػػ ه  بػػ  معػػُت:اػػدث الواقػػد ٭تػػِت قػػاؿ عوػػي ك ، الثػػارمالفق ػػي ابػػ  ًػػر ج ك اػػدث األكزاعػػي ك اإلمػػاـ كعوػػي 
ا أهي ل س  كذب" ...ًامشي إ٪تا ٭تٌدث ْتد ث كاحد هػي ال بػأس بركا تػي عػ  أ"كعودم  قاؿ اب  عدم: أًر

 .272"...أب ي
 

 أبو عل  األنصاري: 
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أليب ٥توػش عػ  شػ خي أيب ع ػي ُب ذ اؽ أخبار اقًتاب اٟتسُت م  الكاف  أكرد الطربم ركا ػ  كاحػدة 
ػػا راك ٓب أتبٌ وػػػي كٓب  ػػرك، األهحػػارم ح ػػث ذلػػػر عػػ  راك آخػػر ًػػػا بكػػر بػػػ  ، لػػي الطػػػربم ذػػال ًػػػذا ا٠تػػرب ًك

ذا أ ضا راك ٓب أًدى- محعب ا١ت ين كُب إحػدل اطػات ، أٌف أً  ا١ت اى لاهاا  ٌتبعاف حس وا ُب الطر ػق -ًك
ػػا ال  ع ػػم ٔتقت ػػي-ا بػػ  بقطػػر الػػذم لػػاف ذػػٌرحي إٔب مسػػ م   غػػي مقتػػ  عبػػدب فأخػػذى اٟتحػػُت بػػ  ٪تػػَت  -ًك

فوػادل ُب الوػاس ، بالقادذ   كأمرى اب  ز اد أف  حعد ل  ع  اٟتسُت "الكذاب ب  الكذاب"  ٍب  رل ف ػي رأ ػي
ًػاءى عبػد ا١ت ػد  فػأيلقي مػ  القحػر كبقػي بػي رمػق حػىت، بأهي رذاؿ اٟتسُت إل يفم لي  وحركى ع ر اب  ٝت  

 .273ك١تا ع ب ع  ي ذلد اٌدعر أهي أراد أف  ر٭تي، ب  عمَت ال خمي فذْتي
 

 لوداف ألد بن  عك مة: 
أكرد الطربم ُب ذ اؽ مسػَتة اٟتسػُت ٨تػا الكافػ  ركا ػ  كاحػدة أليب ٥توػش عػ  شػ خي الػذم ٓب  ػذلر 

ػػا راك ٓب أًػػدى كٓب  ػػركلوػػا إال اٝتػػي ح ػػث  ػػدعر "لػػاداف" كأهػػي  لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا  أحػػد )بػػٍت عكرمػػ ( ًك
بػػ  بق ػ  ػ )إذ أهػي شػ ه لػ، كإف لػاف ًوػاؾ مػ   ػدعر لػاداف بػ  ذػػ  ماف ُب معاصػرم شػ اخ أيب ٥توػش، ا٠تػرب

كقػػد قػػاؿ ابػػ  عػػدم عػػ  لػػاداف ًػػذا أهػػي ٣تيفػػاؿ كأف مػػا ركاى ال  تػػابع  (ً 414ا١تتػػاَب ذػػو  الال ػػد اٟتمحػػي 
ٍب إهػي  ػركم ركا تػي ًػذى عػ  ، فال أدرم ً  ًػا ا١تقحػاد ًوػا أـ غػَتى .274ب  حباف ُب الثقاتكذلرى ا ع  ي.

   ...ذم أك هسب  أك لو  اًكذا مبيفما دكف ذلر  -أحد بٍت عمامتي
يفتي لػي  كأقسػم، ف مػا أخػربى هاشػدى بػأالٌ  ػذًب، كقد ذلر ًذا الراكم األخَت أهي ذأؿ اٟتسُت ع  ًك

م بالسػػ طرة ع  ػػي لوحػػحي بالػػذًاب  كأف العػػراق ُت لػػا ميٌفػػدكا، باهتظػػارىبأهػػي ذػػ ند اٞتػػ ّ األمػػام  لػػي محػػًر
 .275فذٌلرى اٟتسُت بالقدر، إل يفم

 عقبة بن العيزار: 
أكرد الطػػربم بعػػض ٤تادمػػػات اٟتسػػُت مػػػع أصػػحابي كمػػع طالئػػػع الكػػاف ُت ُب خػػػرب   أليب ٥توػػش عػػػ  

كقػػد أعطػػر اػػدماف اعتبػػارا ، الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ  الكػػعري كالوخعػػي، شػػ خي عقبػػ  بػػ  أيب الع ػػ ار الكػػاُب
 .276كلذا قاؿ اب  حباف ُب الثقات، ألف ًذا األخَت ضع ش  ٟتد ثي م  غَت ركا   ابوي ٭تي عوي

                                                 
 .214، ص 1، مج)ـ.س(الطربم:تار ه - 273
ص 4. اب  حباف :الثقات 141ص 1، الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(.112ص 1، )ـ.س(اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 274

 .717ص2 الذًري : ا١تغٍت .162
 .212ص  1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 275
 .214ص 4. اب  حباف :الثقات .441ص 1، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 276



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

401 

 

مبتػدئا ْتػد ث هبػام ُب ، كقد تضمو  ركا تي األكٔب ذػردا ٠تطبػ  اٟتسػُت ُب أصػحابي كأصػحاب اٟتػرٌ 
، كذٌلػػػر العػػػراق ُت بكتػػػبيفم كب عػػػتيفم كضػػػركرة الافػػػاء لػػػي، ٍب ذلػػػر أهػػػي أحػػػق مػػػ   غػػػٌَتى، اف اٞتػػػائرتغ ػػػَت السػػػ ط

م م  خ اهتي لما خاهاا أباى كأخاى كاب  عمي م  قب   .277كحٌذًر
ػا ٢تػػمأخػػرل لكقػد تضػػمو  الركا ػ  الثاه ػػ  ذػػردا ٠تطبػ   كأالٌ ح ػػاة ،  حسػػُت  ػذٌلر بتق ػػب الػػده ا كتوٌكًر

ػػَت بػػ  القػػُت أصػػحابي ُب اٟتػػد ث البػػد مػػ  الكػػيفادة ُب اٟتػػق ضػػد الباطػػ .كأهػػي ، مػػع الظػػا١تُت ، كاذػػتأذف ًز
ي اٟتسػػُت. أمػػا اٟتػػر لػػ فػػدعا، خطػػب مػػذٌلرا بػػأف ا١تػػات نا ػػ  لػػ  حػػي كبأفضػػ    ا١تػػات ُب هحػػرة آؿ الب ػػ ف

مػػػ   فويفػػػرى اٟتسػػػُت أف ٮتافػػػي بػػػا١تات مستكػػػيفدا بب تػػػُت ألهحػػػارم، فحػػػٌذر اٟتسػػػُت مػػػ  ا٢تػػػالؾ اتػػػـا أمامػػػي
 كظػػ   سػا رى إٔب )عػذ ب ا٢تناهػػات(، توٌحػر عوػي اٟتػرعوػػدًا ، األكس حػٌذرى ابػ  عػم لػػي مػ  هحػرة الوػري 

، فنػػػاءى أربعػػػ  مػػػ  الكافػػػ  ع ػػػر ركاح يفػػػم ٬تٌوبػػػاف فرذػػػا لوػػػافع بػػػ  ًػػػالؿ -ح ػػػث لاهػػػ  ًنػػػائ  الوعمػػػاف-
كلػا لػاف القتػ  -ّٔػا   رٕت  بأب ػات ف يفػا ترح ػب كبكػارة ل حسػُت الػذم اذتبكػر، كدل  يفم الطرماح ب  عدم

كأراد اٟتػػػر أف ٯتوػػػع األربعػػػ  مػػػ  الاصػػػاؿ إل ػػػي ألنػػػم ٓب  ػػػأتاا معػػػي لكػػػ  اٟتسػػػُت حػػػٌذرى لكػػػانم  -ُب اهتظػػػارى
ك١تٌػػا رآى محػػرٌا ًػػٌددى ، كألهػػي عاًػػدى أالٌ  عػػرض لػػي حػػىت  أت ػػي لتػػاب ابػػ  ز ػػاد، أهحػػارى كٔتثابػػ  مػػ  ًػػاء معػػي

فأًابي ٣تٌمع ب  عبػد ا العائػذم ، سُت عم  كراءًم م  الكاف ُتفسأ٢تم اٟت، فخٌ ر ب ويفم كب وي، با١تواً ة
ٍب ذػألي اٟتسػُت ، كأمػا البػاقاف فق ػأّم معػي كذػ افيفم ضػٌدى، بأف األشراؼ صاركا ضػٌدى إذ أيعظمػ  رشػاهتم

ػػا  ت ػػا ، فػػأخربى ٔتقت ػػي، عػػ  مبعامػػي الحػػ داكم كدعػػا لػػي باٞتوػػ   *مػػويفم مػػ  قضػػر ٨تبػػيففبكػػر اٟتسػػُت ًك
 .278كالثااب
 

 جميل بن م ثد: 
أكرد الطػػربم خػػرب   أليب ٥توػػش بسػػود طػػائي حػػاؿ ٤تادمػػ  اٟتسػػُت لػػبعض بػػٍت طػػيء أموػػاء اقًتابػػي مػػ  

ػا راك ٓب أًػدى، مػ  بػٍت معػ  كش ه أيب ٥توش ًا ٚت   ب  مرمد الطائي، الكاف  لػي الطػربم مػع  كٓب  ػرك، ًك
خبارم آخر ًا ذ ش بػ  عمػر الػذم  ػركم عوػي عػ  أب ػي كعػ  الحػحايب ًذ   ا٠ترب   ذال خربا كاحدا إل
ك ػػػدعر ، كلػػػذلد ًػػػا حػػػاؿ شػػػاًد الع ػػػاف الػػػذم اهتيفػػػر إل ػػػي السػػػود .279عػػػدم بػػػ  حػػػاًب حػػػاؿ فػػػت  اٟتػػػَتة

 الطرماح ب  عدم الطائي الذم ٓب  رك لي الطربم ذال ًذ   ا٠ترب  :
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كأهػي رأل ،  كفي أف  ب دًم أصحاب اٟتػر فا٠ترب األكؿ ذلر ف ي الراكم أهي أخرب حس وا بأف م  معي
كاقػًتح ع  ػي ال نػاء ، ُب ظيفر الكاف  ٚتاعا عيرضاا لقتاؿ اٟتسُت ٓب  ر مث يفم ق  كهححي بعدـ التقٌدـ شػربا

م كضم  لي عكػر   ألػش طػائي  ...إٔب بالد قامي طيء ح ث ٓب  قدر ع  يفم الغساذو  كال التبابع  كال غًَت
 كأشار إٔب ما ب وي كبُت اٟتر م  الت اـ.فككرى اٟتسُت ، ٯتاتاف دكهي

كا٠ترب الثاين ل طرماح ذلر ف ي أهي دعا ل حسُت كاعتذر لي ع  عدـ االهضػماـ إل ػي بػأف معػي مػَتة أً ػي 
فط ػػػب موػػػي اٟتسػػػُت أف ، ككعػػػدى بأهػػػي ذ سػػػرع ّٔػػػا إلػػػ يفم ٍب   تحػػػق بػػػي ل وحػػػرى، كهفقػػػتيفم ً بيفػػػا مػػػ  الكافػػػ 

اؿ. ككص  الراكم إٔب أً ي كأكصاًم فاذتغرباا ذلػد موػيفع م الراكم أهي مستاحّ ،  عٌن  م، ل ًر ، فػأخرًب
ُب )عػػػذ ب ا٢تناهػػػات( أمػػػا اٟتسػػػُت فػػػاهتيفر إٔب قحػػػر بػػػٍت مقاتػػػ   أحػػػدًمطر ػػػق حػػػىت هعػػػاى إل ػػػي الكأقبػػػ  ُب 

د فسطاطا مضركبا ًواؾ  .280ح ث ًك
 

  عم و بن م ة الجمل:  
بالء بسػود أليب ٥توػش  وتيفػي إٔب شػاًد ع ػاف أكرد الطػربم ركا ػ  حػاؿ اذػتعداد اٟتسػُت ل قتػاؿ ُب لػر 

ػػا غػػالـ لعبػػد الػػرٛت  بػػ  عبػػد ربػػي األهحػػارم، لكوػػي مػػبيفم ػػذا ال، ًك الػػذم ٓب  ػػذلر لوػػا اٝتػػي شػػارؾ ُب  غػػالـًك
ت ػد ا١تأذػػاة إٔب ًاهػب أصػػحاب اٟتسػػُت كأف ػ  ًاربػػا. كأماشػ ه أيب ٥توػػش ًػػا عمػرك بػػ  مػرة بػػ  عبػػد ا 

 ُتركل اٟتػػػد ث عػػػ  اإلمػػػامً  440ا١تػػػرادم أبػػػا عبػػػد ا الكػػػاُب العمػػػر ا١تتػػػاَب ذػػػو   بػػػ  طػػػارؽ اٞتم ػػػي
أمػػػػٌت اػػػدماف ع ػػػػر صػػػػدقي كأماهتػػػػي كع مػػػػي  كقػػػػد غػػػػَتى...األعمػػػػّ ك التػػػابعي كعوػػػػي ، الوخعػػػي كابػػػػ  ا١تسػػػػ ب

اء كٓب  تحفظاا إال م  ، الثقات كلذا اعتربكى م ، كصالحي كفض ي  .281مذًبي ُب اإلًر
ػا راك ٓب أتبٌ وػي كركا   اٞتم ي ًذى  رك يفا ع  أيب صاّب اٟتوفػي ًٌ  لػدٌم أهػي ماًػاف الػذ، ًك م كإف تػر

ركل  01ًكالػػػذم قت ػػػي اٟتنػػػاج صػػػ با ذػػػو  ، دعر عبػػػد الػػػرٛت  بػػػ  قػػػ س اٟتوفػػػي الكػػػاُب األعػػػار العابػػػد ػػػ
كلػذا كمقػي ابػ   "لاُب تابعي مق " قاؿ عوي العن ي: كآخركف... لثارماٟتد ث ع  متأخرم الححاب  كعوي ا

أال   إال أف ًوػػاؾ مػػ  ا١تعاصػػر   لػػي أ ضػػا مػػ   كػػٌت بػػأيب صػػاّب اٟتوفػػي، كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات، معػػُت
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ػػػا ٝت ػػػع ال  ػػػات الػػػذم ركل اٟتػػػد ث عػػػ   ٛتػػػاد بػػػ  أيب أذػػػتاذ أيب حو فػػػ  )شػػػر   القاضػػػي كعوػػػي التػػػابعي ًك
 .282(ذ  ماف

أف ًػذا الغػالـ ذلػر أهػي  ، كخالص  ما ركاى لوا أبا صاّب ع  غالـ لعبد الػرٛت  بػ  عبػد ربػي األهحػارم
، كدخ يفػػا ل تط ػػر بػػالوارة، لػػاف مػػع مػػاالى إذ ضيػػرب فسػػطاط ل حسػػُت ككضػػع  لػػي ف يفػػا ًفوػػ  م ئػػ  مسػػكا

، بر ػر كنػاى ا١تػأب عػ  ذلػدفيفازلي ، ب وما ت احم بر ر ب  حضَت كمأب الراكم ع ر بابي أ يفما  ط ي ع ر أمرى
كإ٪تػػا فعػػ  ذلػػد اذتبكػػارا بػػاٟتار ، ٓب  فعػػ  ذلػػد مػػ  قبػػ  فألػػٌد لػػي بر ػػر أهػػي، إذ أنػػم ل سػػاا ُب مقػػاـ ا٢تػػ ؿ

ب ومػا أف ػ  الػراكم ، كيفاد. ٍب رلػب اٟتسػُت دابتػي كأمامػي ا١تحػحش كقيتػ  أصػحابي بػُت  د ػيذتكاذتبطاء لال
 .283كترليفم
 

 العاب ة لوؿ مأساة ك بالء :. مصادر أب  مخنح 2.3.1
  عل  بن لنظلة بن أسعد الشام: 

لػػػي ترٚتػػػ  لكػػػ  أبػػػاى لػػػاف أحػػػد شػػػيفداء    أًػػػدٓب  ركل الطػػػربم خػػػربا كاحػػػدا ألحػػػد شػػػ اخ أيب ٥توػػػش
ػػذا الػػراكم ًػػا ع ػػي بػػ  حوظ ػػ  بػػ  أذػػعد الكػػامي، لػػربالء الػػذم  ػػركم خػػربى ًػػذا عػػ  شػػاًد ع ػػاف مػػ   ًك
ركل اٟتػػد ث عػػ  أهػػس كاٟتسػػ  ، مػػاالًم أبػػا ًاشػػم البحػػرم ًػػا لثػػَت بػػ  عبػػد ا السػػامي الوػػاًي، قامػػي

 .284كصفي ادماف بوكارة اٟتد ث كلذا ترلاى، البحرم
ذا الراكم صرٌح ُب مط ع ركا تي بأهي لاف ُب "١تٌػا زحفوػا ًقبىػ   اٞت ّ الػذم قتػ  اٟتسػُت ح ػث قػاؿ: ًك

َت بػ  القػُت ػَتا هػادل ُب الكػاف ُت  وحػحيفم ألنػم إخااهػي مػا ٓب  بػدأ ...اٟتسُت خرج إل وا ًز " ٍب ذلػر أف ًز
اهئػػا فسػػٌباى كأموػػاا ع ػػر ، القتػػاؿ كأف ع ػػ يفم هحػػرة آؿ الب ػػ  كخػػذالف ابػػ  ز ػػاد الػػذم قتػػ  ًػػا كأبػػاى حنػػرا ًك

فأعػػاد ع ػػ يفم أف هحػػرهتم تكػػاف البػػ  فاطمػػ  كال  وبغػػي أف ، م ذػػ بعثاف اٟتسػػُت إل ػػي أك  قت اهػػيكالػػ يفم كأنػػ
فرمػاى ، كإال ف  متوعاا عػ  قت ػي كل ًتلػاى  ػذًب إٔب ا٠ت  فػ     ػد الػذم ذَتضػ ي ذلػد مػويفم، تكاف الب  ٝت  

ػػَت ككصػفي باٞتيفػ  بػالقرآف كبٌكػرى بالوػػار، مشػر كطالبػي بالسػكات ، مشػر بالقتػ  مػع اٟتسػػُتفيفػددى ، فكػتمي ًز
كراح  وػػػادم بعػػػدـ االذػػػتماع لكػػػمر ألف الكػػػفاع   ػػػـا ، فػػػرٌد ع  ػػػي بأهػػػي ال ٮتافػػػي كال  ر ػػػد العػػػ ّ مػػػع أمثالػػػي
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فواداى ًر  أف اٟتسُت  قاؿ لي أف مؤم  آؿ فرعػاف قػد هحػ  قامػي كقػد ، الق ام  ال  وا٢تا م  قت  آؿ الب  
 فع  مث ي لا هفع الوح .

 
 جعف  ولسين أب: 

إذ ٓب  ػذلر لوػا عوػي ذػال أف اٝتػي حسػُت ، أكرد الطربم أليب ٥توش خربا كاحدا ع  شػ ه لػي ٓب أتبٌ وػي
الػػذم أكردى الطػػربم عػػ  أيب ٥توػػش دائمػػا ُب   كقػػد أكرد خػػربى ُب معػػرض التعضػػ د تػػااى، ًعفػػر اكلو تػػي أبػػ

إٔب ًر   دعر عبد ا ب  حازة التم مػي الػذم هػادل كقد احتال ا٠ترب إشارة ، ذ اؽ كاحد بأذاه د أخرل
ع ػػػر اٟتسػػػُت ل بٌكػػػرى بالوػػػار فػػػذٌلرى اٟتسػػػُت برٛتػػػ  ا كذػػػأؿ عوػػػي ف مػػػا عرفػػػي دعػػػا ا بػػػأف ٭تػػػازى إٔب الوػػػار 

" كمػػٌر بػػي فرذػػي  ضػػرب رأذػػي ع ػػر اٟتنػػر فاضػػطرب بػػي فرذػػي ُب ًػػدكؿ فاقػػع ف ػػي كتعٌ قػػ  ًر ػػي بالرلػػاب"
 كالكنر فمات.

 
 لية سويد بن: 

أكرد الطػػربم خػػربا آخػػر لكػػ ه أليب ، ُب ذػ اؽ تعضػػ د قحػػ  مقتػػ  ابػػ  حػػازة الػػذم دعػػا ع  ػػي اٟتسػػُت
ػا أذػدم ٓب  ػذلر  ٥توػش عػ  راك ٓب أًػدى لػي الطػػربم عػدا ًػذا ا٠تػرب ذػال ركا تػػي   ػدعر ذػا د بػػ  ح ػ  ًك

أمػػػا " أيب ٥توػػش ُب السػػػود كا١تػػنت إذ قػػاؿ:عػػ  التػػابعي اٟتحػػُت بػػػ  ا١توػػذر حػػاؿ صػػػفُت كذػػوذلر ارف عبػػارة 
ذا د ب  ح   ف عم ٕب أف عبد ا ب  حازة حُت كقع فرذي بق   ًر ي ال سرل ُب الرًلػاب كارتفعػ  ال مػٌت 

 .285كعدا بي فرذي  ضرب رأذي ل  حنر كأص  شنر حىت مات"، فطارت
 

 عطاء بن السائب: 
أكرد الطػربم خػربا آخػر أليب ٥توػش عػ  راك ، ُب ذ اؽ قح  اب  حازة الذم دعا ع  ػي اٟتسػُتدائما ك 
ػػػا عطػػػاء بػػػ  السػػػائب الثقفػػػيذػػػودلرى معػػػركؼ  ًػػػا  416ًالكػػػاُب ا١تتػػػاَب ذػػػو   ُب محػػػادر الااقػػػدم أال ًك
أ ضػا أهػي مقػ  كإف اخت ػش الوقػاد  ذػوعرؼلمػا ،   ركم اٟتد ث عػ  أهػس كالتػابعُت كركل عوػي اػدمافتابعي 

ػا ُب ركا تػي  .286مع أنم اتفقاا ع ر صح  ركا   األقدمُت عوي، ُب االحتناج بي الختالطي ُب آخر عمرى ًك
الػذم ذلػر أهػي  ، ًذى  ركم ع  عبد اٞتبػار بػ  كائػ  اٟتضػرمي عػ  شػاًد ع ػاف ًػا أخػاى مسػركؽ اٟتضػرمي
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كأهػي رأل عبػد ا بػ  حػازة  وػادم مالمػا ع ػر ، ذي تقربا ل اإبلعٌ ي  فاز برأ، لاف ُب أكؿ ا٠ت   ضد اٟتسُت
م ب ًابتي فػأراد أف  قػتحم ، فبٌكرى بالوار فرفع اٟتسُت  د ػي عال ػا  ػدعا ا أف ٭تػازى الوػار، اٟتسُت حىت أمًر

ُت كحػ، كتع ٌػق ًاهبػي ارخػر بالرلػاب كتراًػع الػراكم إٔب ا٠ت ػش، كاهقطع  ًر ي ل يفا، الويفر فاقع ع  فرذي
 .287"كهكب القتاؿ" ذألي أخاى ع  السبب أًابي بأهي رأل م  آؿ الب   ما ًع ي  قرر عدـ مقات تيفم

ركل ً 442الكػاُب أبػا ٤تمػد ا١تتػاَب ذػو   كش ه عطاء ًا عبد اٞتبار بػ  كائػ  بػ  حنػر اٟتضػرمي
اعتػربى اػدماف تقػ  مبتػا كقد  ...كركل عوي ابوي كالسب عي، با ياٟتد ث ع  أً  ب تي كاخت ش ُب ٝتاعي م  أ

 .288الححايب ُب ركا تي ع  أب يكٓب  تك ماا إال 
م  ػػذلر اػػدماف ابوػػا ّٔػػذا االذػػم ل حػػحايب كائػػ  بػػ  ف ػػ، أمػػا أخػػاى مسػػركؽ الػػذم اهتيفػػر إل ػػي السػػود

 باضػػاح ا٠تػػرب الػػذم  حػػرٌح ف ػػيلػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا  كٓب  ػػرك، حنػػر اٟتضػػرمي ذػػال عبػػد اٞتبػػار كع قمػػ 
 أهي لاف ُب اٞت ّ الذم قت  اٟتسُت. دك٪تا ماارب ك 

 
 ثابت بن ىبي ة: 

دكف أف ، كُب تفاص   لربالء ذلر الطربم خربا أليب ٥توش عػ  شػ ه ٓب أًػدى  ػدعر مابػ  بػ  ًبػَتة
لػاف ُب ًػ ّ ابػ   ز ػاد هػادل أخػاى   ح ث ذلر أف ع ي ب  قرظ  بػ  لعػب الػذم،  سود خربى إٔب راك آخر

فأًابػػي اٟتسػػُت بػػأف ا ًػػدل أخػػاى ، عمػػرا كاصػػفا اٟتسػػُت كأبػػاى بالكػػذب كالـ اٟتسػػُت ع ػػر إضػػالؿ أخ ػػي
فطعوػي هػافع بػ  ًػالؿ ا١تػرادم حػىت اذػتوقذى أصػحابي كشػفي بعػد ، فأقسػم ع ػر قت ػي كٛتػ  ع  ػي، كأض ي ًػا

 .289ذلد
 

 يح  بن ىانئ بن ع وة: 
األكٔب ُب بعػػض تفاصػػ     ركا تػػُت أليب ٥توػش عػػ  شػ خي ٭تػػي بػ  ًػػاها بػ  عػػركة ا١تػرادمأكرد الطػربم 

ػا ، الثاه   ُب بعض تفاص   خػركج ا١تختػار بالكافػ ك  لربالء ك٧تػد ُب ل تػا الػركا تُت دكرا بػارزا ٠تػاؿ الػراكم ًك
ع مػا بػأف كالػد الػراكم ًػا ، صركا اٟتسُت كقػاكماا ا١تختػارعمرك ب  اٟتناج ال ب دم أحد األشراؼ الذ   حا

أمػا الػراكم شػ ه أيب ٥توػش فيفػا ، اب  ز اد إل اائي ابػ  عق ػ  مبعػاث اٟتسػُت الاإب ًاها ب  عركة الذم قت ي
الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي كعػػ  أهػػس كأرذػػ  عػػ  ابػػ  ، ٭تػػي بػػ  ًػػاها بػػ  عػػركة ا١تػػرادم أبػػا داكد الكػػاُب
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أمػػػٌت اػػػدماف ع ػػػر  كقػػػد، أبػػػا بكػػػر بػػػ  ع ػػػاشاإلخبػػػارم شػػػعب  كالثػػػارم ك مػػػ  التػػػابعُت  كركل عوػػػي، مسػػػعاد
 .290صالحي كمكاهتي ُب قامي ككماقتي كلذا احتناا بي

ح ػػػث قاتػػػ  هػػػافع بػػػ  ًػػػالؿ ، كالركا ػػػ  األكٔب البػػػ  ًػػػاها تكػػػَت إٔب بدا ػػػ  القتػػػاؿ ُب لػػػربالء با١تبػػػارزة
بػػ  حر ػث بأهػػي ع ػػر د ػػ  عثمػػاف فػػرٌد ع  ػػي بأهػػي ع ػػر د ػػ   كهػػاداى مػػ احم، اٞتم ػي مرٕتػػ ا أهػػي ع ػػر د ػػ  ع ػػي

فويفػػاًم عمػرك بػػ  اٟتنػاج عػػ  مبػارزهتم ألنػػم فرذػاف كأنػػم مػ  الق ٌػػ  مػا  يكتفػػر معػي بػػرم يفم ، شػ طاف كقت ػي
 .291فاافقي عمر ب  ذعد كناًم ع  ا١تبارزة، باٟتنارة

 ػدم قػد شػٌنع الػاإب ابػ  مط ػع ع ػر أما ركا   ٭تي الثاه   ف ذلر ف يفا أف خالي عمػرك بػ  اٟتنػاج ال ب
ػػٌاف لػػي أمػػرى كدعػػا الوػػاس ، فخطػػب ابػػ  مط ػػع  حػػش شػػ ع  ا١تختػػار بالضػػالؿ، اذػتوفار الوػػاس ضػػد ا١تختػػار ًك

م ، ٟتما ػ  حػرٯتيفم كف ػػئيفم كأهػي قػػد ب غػي اهضػػماـ ٜتسػمائ  مػػ  مػاال يفم اػػرر   إل ػي بق ػػادة أحػدًم ل كػػارلًا
 ارٌ اكلػاف    ػػد بػ  اٟتػارث قػػد مػوعيفم مػ  الكافػػ  فمضػر ا١تختػار مػػ، كد ػويفمكإذا لثػركا تغػٌَت ذػػ طانم ، الفػيء

فػػاقًتح أٛتػػر بػػ  ًػػد ج ا٢تمػػداين ، فسػػقاا أصػػحابي كٓب  كػػرب فظوػػي أصػػحابي صػػائماعػػدة قبائػػ  ع ػػر ب ػػات 
كأراد ، فاذػػػتغفر ا ع ػػػر خطئػػػي  يفوبيفػػػي ابػػػ  لامػػػ  إٔب عحػػػمت، ع ػػػر ابػػػ  لامػػػ  أف  فطػػػر ا١تختػػػار ل تقػػػٌال

لكػػػػ  ابػػػػ  االشػػػػًت أٌّب ع ػػػػر مااصػػػػ   ال حػػػػش لضػػػػعش مقػػػػاكمتيفم حػػػػىت ، معػػػػُت أف  عسػػػػكر ٔتكػػػػافا١تختػػػػار 
م ُب القحػػر عػػ  ع ػػ يفم أبػػا عثمػػاف الويفػػدم، فػػالتفر ا١تختػػار بػػأف  عسػػكر ف ػػي الضػعفاء كا١تتػػاع، ٭تاصػرًك ، ًك

إحػػدل  كقػػٌدـ ا١تختػػار ً كػػي الرئ سػػي بق ػػادة ابػػ  االشػػًت  فبعػػث ابػػ  مط ػػع عمػػرك بػػ  اٟتنػػاج ُب ألفػػُت مػػ 
ُب شًت ٔتااص   ال حش كتاقٌػش ا١تختػار كبعث إٔب اب  اال، فأمر ا١تختار    د ب  أهس أف  حمد لي، السكد
ػاءًم مشػر بػألفُت، ككاص  ابػ  االشػًت ل ػدخ  الكافػ  مػ  ًيفػ  الكواذػ الطر ق  فػأمر ا١تختػار ذػع د بػ  ، ًك

-لػاف هافػ  بػ  مسػاحق ُب ألفػُت كٖتػٌاؿ ابػ  االشػًت إٔب ذػك  شػبث ح ػث  ، موقذ ا٢تمداين بأف  حػمد لػي
ب ومػػػا ، إذ أمػػػر ابػػػ  مط ػػػع ذػػػا د بػػػ  عبػػػد الػػػرٛت  ٔتوػػػاداة الوػػػاس ل  تحقػػػاا بوافػػػ  -كالحػػػح   ٜتسػػػ  آالؼ

 .292اذتخ ش ع ر القحر شبثا ككقش ًا بالكواذ 

  زىي  بن عبد ال لمن الخثعم: 
ػَت ، الطػربم غَت٫تػاكٓب  ػرك لػي ، أكرد الطربم ركا تُت أليب ٥توش عػ  راك مػ  خػثعم ٓب أًػدى ك ػدعر ًز

َت ا٠تثعمي كما ذلد إالٌ ألهي  تحدث ع  ًر  م  قامػي لػاف ، الذم ٓب  سود ركا ت ي، ب  عبد الرٛت  ب  ًز
 متداكال ُب قب    الراكم )خثعم(.لاف خربى   ع  ي ف فك  ،م  شيفداء لربالء
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إشػػارة إٔب أف آخػػر مػػ  قيتػػ  مػػ  أصػػحاب اٟتسػػُت مػػ  غػػَت أً ػػي ًػػا ذػػا د  بػػ  ففػػي الركا ػػ  األكٔب 
ػ ا، عمرك ب  أيب ا١تطػاع ا٠تثعمػي فأقسػم مػرة ، كأكؿ قت ػ  طػالري ًػا ع ػي األلػرب الػذم قاتػ  معرّْفػا بوفسػي ًر

ب  موقذ ب  الوعماف العبدم ال  ثي أف  قت ي فطعوي حىت صيرع كقطٌعتي الس اؼ
293. 

ٍب ، إشارة إٔب أف ذا د ب  عمرك ب  أيب ا١تطاع قد ذػق  بػُت القت ػر مثخوػا بػاٞتراح كُب الركا   الثاه  
فأخػذ ذػٌك وي كقػات يفم بػي حػىت قت ػي عػركة بػ   بطػار التغ ػري كز ػد ، أفاؽ فسمعيفم  تك ماف عػ  قتػ  اٟتسػُت

 .294ُب لربالء آخر قت   ًذا ًا كلاف، ب  رقاد اٞتوري
 

 عقبة بن بشي  األسدي: 
الػذم صػػرٌح أهػػي ، أليب ٥توػػش خػربا تفحػػ   ا حػاؿ لػػربالء عػ  أحػػد شػ اخي مػػ  بػٍت أذػػدركل الطػربم 

ا اإلماـ الباقر ٤تمد بػ  اإلمػاـ ع ػي ز ػ  العابػد   بػ  اٟتسػُت  اذتقر خربى م  أحد أعمدة آؿ الب   أال ًك
كقػد صػرح ، ٣تيفػاؿ اٟتػاؿ عوػد اػٌدمُت كلك  الراكم كاٝتػي عقبػ  بػ  بكػَت األذػدم، رضي ا عويفم أٚتعُت
ذلػرت لتػب ك  كإف تعرفاا ع  ي بأهي ٦ت  ركل اٟتد ث ع  أيب ًعفر الباقر، غَت٫تاك  بذلد الذًري كاب  عدم

. 295أف ًػػذا األخػػَت هحػػحي بػػأالَّ  عمػػ  ل سػػ طاف عر فػػا ع ػػر قامػػيك  ،الكػػ ع  اإلمام ػػ  أهػػي مػػ  صػػحاب  البػػاقر
، فتػربأ مػويفم الػراكم كذػألي عوػي، ذلػر ل ػراكم  أف ٢تػم دمػا عوػد قامػي بػٍت أذػدكخالص  ا٠ترب أف اإلماـ الباقر 

داع ػا ا   فأخربى أف صب ا ل حسُت لاف ُب ًحنرى فرماى أحد بٍت أذد بسيفم فمػأل اٟتسػُت لف ػي دمػا كصػٌبي
لال٫تػػا ذلػػرى ،  لمػػا رمػػر عبػػد ا بػػ  عقبػػ  الغوػػام ابوػػا آخػػر ل حسػػُت  ػػدعر أبػػا بكػػر،  لػػي أف  عٌاضػػي ك وػػتقم
عفػر كعثمػاف( فقيت ػاا كقىتػ  ًػاها ، لػي ُب ب  أحد الكعراء  ٍب قػٌدـ العبػاس بػ  ع ػي إخاتػي ألمػي )عبػد ا ًك

عفػػر لػػي مالثػػا  ػػدعر  صػػبحي أخػػاألكرمػػر خػػإب بػػ     ػػد ا -أخػػااف ل حسػػُت-بػػ  مب ػػ  اٟتضػػرمي عبػػد ا ًك
 .296أخ رابع  دعر ٤تمدامع مي آخر كلذلد فع  دار ، عثماف ٍب ًاء إل ي دارمي فقت ي كاحٌت  رأذي

 
 عم و بن شعيب: 
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ػػا   ذر ػػ  الحػػحايب عمػػرك بػػ  العػػاص أحفػػاد أكرد الطػػربم ركا ػػ  قحػػَتة ًػػدا عػػ  أحػػد الػػركاة مػػ  أال ًك
بػػ  ٤تمػػد بػػ  عبػػد ا بػػ  عمػػرك بػػ  العػػاص السػػيفمي القرشػػي ا١تػػدين ا١تتػػاَب ذػػو   اػػدث عمػػرك بػػ  شػػع ب

كقػػد ٠تػػص لوػػا  كغػػَتى مػػ  التػابعُت... بركا تػػي اٟتػػد ث عػ  أب ػػي بكثػػرة كعمتػػي ك٣تاًػد كعطػػاءاشػتيفر ، 440ً
كضٌعش بعضيفم ركا تي ع  أب ي عػ  ، ككمٌقي اٞتميفار، "ضٌعفي هاس مط قا اب  حنر ماقش الوقاد موي بقالي:

فرٔتػا دلٌػس فأمػا ركا تػي عػ  أب ػي ، كم  ضٌعفي مط قػا فمحمػاؿ ع ػر ركا تػي عػ  أب ػي عػ  ًػدى، ًدى فحسب
كأمػػا ركا ػػ  أب ػػي عػػ  ًػػدى ف ٪تػػا  ...مػػا ُب الحػػح ف  ب فػػ  )عػػ ( فػػ ذا قػػاؿ )حػػدمٍت أيب( فػػال ر ػػب ُب صػػحتيفا

كقػد صػرٌح شػع ب بسػماعي مػ  عبػد ا كصػٌ  ٝتاعػي" ٍب ذلػر ابػ  ،  عٍت ّٔا ًدى األع ر عبد ا ال ٤تمػدا
ذى ٚت  أحاد ث تحرح بػأف اٞتػد ًػ حنر أحاد ث ُب ذلد كقاؿ: لكػ  ًػ  ٝتػع موػي ٚت ػع ، ا عبػد ا"ًك

ا اٞتامع الختالؼ األقااؿ ف ي"  . 297ما ركل عوي؟ أـ ٝتع بعضيفا كالباقي صح ف ؟ الثاين أظيفر عودم ًك
ػ  الػػذم ، كقػد ركل خػربى ًوػا عػػ  راك ٓب أتبٌ وػي  ػدعر ٤تمػد بػػ  عبػد  الػرٛت  كا٠تػرب  حػػش حالػ  الًر

أف  دم ْتػر بػ  لعػب لاهتػا ُب الكػتاء  وضػحاف ا١تػاء كُب الحػ ش " اء ف ي قاؿ الراكم:إذ ً، ذ ب اٟتسُت
 .298  بساف لأنما عاد"

ف هوػػا هتكػػدد ُب السػػود ، كهظػػرا الشػػتماؿ ا٠تػػرب ع ػػر لرامػػ  عن بػػ  كحادمػػ  غر بػػ  مػػ  خػػاارؽ العػػادات
  ًػػذا االذػػم مػػ  معاصػػر يالػػذم اهتيفػػر بػػراك مػػبيفم ٓب هسػػتطع ٘ت  ػػ ى مػػ  بػػُت عكػػرات الػػركاة الػػذ   ٭تم ػػاف 

كإف لوػػا ال هسػػتبعد حػػدكث مثػػ  ًػػذى العقابػػات اإل٢ت ػػ  لقت ػػ  اٟتسػػُت ُب الػػده ا قبػػ   فػػا٠ترب مػػردكد ال ٤تالػػ 
 .ارخرة

 
  جعف  الصادؽاإلماـ: 

ػػا  ذلػػر الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا تفحػػ   ا حػػاؿ مقتػػ  اٟتسػػُت ُب لػػربالء  رك ػػي عػػ  إمػػاـ آؿ الب ػػ  ًك
ػػػػا ع ػػػي ز ػػػػ  ، حف ػػػػد أحػػػد أبوػػػػاء اٟتسػػػُت الوػػػػاًُت مػػػ  ت ػػػػد آّػػػ رةً( 410-01) ًعفػػػر الحػػػادؽ أال ًك

كإف أشػػار ابػػ  ذػػعد إٔب ، الثوػػاء ع ػػر ع مػػي ككرعػػيك  كقػػد أٚتػػع ا١تٌحػػدماف ع ػػر تام ػػق اإلمػػاـ ًعفػػر، العابػػد  
ػػدى مكتابػػا ػػاد مػػ   ػػتحف  مػػ  ركا اتػػي الخػػتالط مػػا ٭تفظػػي عػػ  آبائػػي ٔتػػا ًك حبػػاف صػػرٌح أهػػي كلكػػ  ابػػ  ، ًك
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دًا مستق م  موسنم  مع ركا ات األمبػات ٍب قػاؿ: "كمػ  اػاؿ أف  ي حػق  اذتقرأ أحاد ث الثقات عوي فًا
 .299بي ما ًواى غَتى"

 يعتػػرب مػػ  ا١تع امػػات الراذػػخ  ُب ذالػػرة   -كإف ٓب  سػػودى إٔب أحػػد الػػركاة- كأمػػا خػػربى التفحػػ  ي ف هػػي 
ػػ  مػػ  الػػذ اع كالكػػ اع ال ٭تتػػاج ا١تتػػذٌلر ف يفػػا إٔب تػػذلُّر لػػ  فػػرد مػػ  أفػػراد آؿ الب ػػ  ُب ت ػػد الفػػًت  ة إٔب دًر

، كخالص  ًذا ا٠تػرب أف اإلمػاـ اٟتسػُت رضػي ا عوػي طيعػ  مالمػا كمالمػُت طعوػ  كأربعػا كمالمػُت ضػرب ، قائ يفا
كذػػ ب ، بػػ     ػػد كأعطػػاى ٠تػػإب، كحػػاكؿ ذػػواف بػػ  أهػػس أال  غ بػػي أحػػد ع ػػر أخػػذ رأس اٟتسػػُت حػػىت أخػػذى

كأخػػذ  األذػػاد ، كذػػ ب قػػ س بػػ  األشػػعث قط فػػ  مػػ  خػػ  حػػىت ٝتػػي قػػ س قط فػػ ، بػػ  لعػػب ذػػراك  يْتػػر 
كاهتيفػب الوػاس اٟت ػ  كاإلبػ  حػىت أنػم ، كأخذ دارمي ذ في حىت آؿ إٔب أً  حب ب ب  بد  ، األكدم هع  ي

 .300هازعاا الوساء م أّ 
 
 

  أبو جعف  العبس: 
كلكػػ  إذػػوادى ٭تتػػام ع ػػر ، باؿ    ػػد ألذػػرل لػػربالءأكرد الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا ُب تفاصػػ   اذػػتق

 كلػػذا ٓب أتب ويفمػػا فكػػ ه أيب ٥توػػش  ػػدعر أبػػا ًعفػػر العبسػػي، راك ػػُت مػػ  بػػٍت عػػبس ٓب  يػػذلرا إالٌ بكو ت يفمػػا
طبقت يفمػػػا مػػػ  ٭تمػػػ  لو ت يفمػػػا مػػػع كٓب أًػػػد ُب ، كالػػػراكم الػػػذم اهتيفػػػر إل ػػػي السػػػود ًػػػا أبػػػا عمػػػارة العبسػػػي

ػػا ٭تػػي-لمػػا أف الطػػربم ٓب  ػػرك ٢تمػػا ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب الػػذم مفػػادى أف أخػػا مػػركاف بػػ  اٟتكػػم ،  هسػػبتيفما  -ًك
فأذػػكتي    ػػد كدعػػا أشػػراؼ الكػػاـ ٍب أمػػر ب دخػػاؿ آؿ ، ع ٌػػق ع ػػر قتػػ  ابػػ  ز ػػاد  ل حسػػُت بب تػػُت مػػ  الكػػعر

مػا أصػاب فػتال ع ػي ، ي كهازعػي ذػ طاهي ففعػ  ا مػا فعػ ٍب ذلػر لع ػي أف أبػاى اٟتسػُت قطػع رٛتػ، اٟتسُت
كط ػػب    ػػد مػػ  ابوػػي خالػػد ، ار ػػ  *مػ  محػػ ب  ُب االرض كال ُب أهفسػػكم إال ُب لتػػاب مػػ  قبػػ  أف هربأًػػا

ك١تػػا رأل ، ار ػػ  **مػػا أصػػابكم مػػ  محػػ ب  ٔتػػا لسػػب  أ ػػد كمفػػأمرى أف  ت ػػا ، أف  ػػرٌد ع  ػػي ف ػػم  سػػتطع
 .301ُب ًذى اٟتال إذ لا لاه  ب وي كب ويفم قراب  ما فع  ّٔم ًذا كال بعث ّٔم     ز ادقيب  ً ئتيفم لع  اب
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  أبو لمزة الثمال: 
لػي شػ خي أبػا ٛتػ ة  ركل أبا ٥توش بسود ركاتي م  األزد خربا حاؿ اذػتقباؿ    ػد ألذػرل لػربالء ركاى

ػػا مابػػ  بػػ  أيب صػػف   األزدم الكػػػاُب، الثمػػإب  الحػػػحايب ركل اٟتػػد ث عػػ ً 411ا١تتػػاَب حػػاإب ذػػو   ًك
لػي بعػض  كركل، )شػ ه الكػافعي(  ػعككل الثػارم الفق ػي كعوػي ...الباقرإماـ آؿ الب   الكعري ك التابعي أهس ك 

أك إٔب بعػض آرائػي  إٔب ل وػيآخػركف ب ومػا أشػار  ألثر هقػاد اٟتػد ث... كقد أشار إٔب ضعفي، أصحاب السو 
م ُب األخبػػار حػػىت خػػرج عػػ  حػػٌد االحتنػػاج بػػي إذا  قػػاؿ ف ػػي ابػػ  حبػػاف:كلػػذلد ل ػػي ، الكػػ ع   "لثػػَت الػػًا
 أهػي خػدـ اإلمػاـ ز ػ  العابػد  ك  تػذلر لتػب الكػ ع  اإلمام ػ  أهػي تػاب مػ  ا٠تمػرك  "مع غ ػٌاى ُب تكػ عي، اهفرد
 .302ع  إخاتي أنم مقات فضالءك  أف ًؤالء قالاا عويك  ذر تيك 

ا ًوا  ركم ع  ًر  م  قامي  ا قطعا غػَت الحػحايب عبػد ا الثمػإب –   دعر عبد ا الثمإبًك ًك
 303-أم قبػػ  اهػػدالع أحػػػداث ًػػذى الفتوػػ  بسػػػوااتً 76ألف ًػػذا األخػػَت تػػػاُب ذػػو  ، األزدم كإب ٛتػػص

ًٌ  أهي أحػد العبادلػ  األزد ػُت الػذم ركل ٢تػم أبػ ػم  304ا ٥توػشكلذا ٓب أًد راك ا ّٔذا االذم كإف لو  أر ًك
 ع ر التاإب:
ركل لػػي أبػػا ٥توػػش خػػربا حػػاؿ صػػفُت عوػػي عػػ  القاذػػم مػػأب ، عبػػد ا بػػ     ػػد بػػ  ًػػابر األزدم -

    د ب  معاك  .
ركل لػػػي أبػػػا ٥توػػػش ركا ػػػات حػػػاؿ صػػػفُت كمقتػػػ  ، عبػػػد ا بػػػ  عػػػاؼ بػػػ  األٛتػػػر الكػػػاعر األزدم -

 عوي.كل يفا م  طر ق  اذش ب     د ، حنر كأحداث ًذى الفتو 
عبد ا بػ  اٟتػارث األزدم )كالػد ححػَتة شػ ه أيب ٥توػش( لػاُب قاتػ  ا٠تػاارج مػع قامػي ُب عيفػد  - 
 معاك  .

كإف ٓب أًػػد لػػي ذلػػرا ُب الػػركاة كٓب -الػػذم  أمػػا الػػراكم الػػذم اهتيفػػر إل ػػي السػػود فيفػػا القاذػػم بػػ  ٓت ػػ 
أموػاء غػ كة أذػد ً 441ر لدل الطربم ُب ذ اؽ أحداث ذو  إال أهي مذلا  -لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب  رك

ح ػػث لػػاف القاذػػم بػػ  ٓت ػػ  ا١ت اعػي زع مػػا لػػألزد كمستكػػارا ألذػػد إٔب ًاهػػب هحػػر بػػ  ، بػ  عبػػد ا ل ػػًتؾ
 305الػػذم بكػػر كإب العػػراؽ خالػػدا القسػػرم بالوحػػر، كلػػاف ع ػػر رأس تعبئػػ  اٞتػػ ّ ٍب ع ػػر رأس الافػػد، ذػػ ار

كخالصػػ  ا٠تػػرب الػػذم ًاءهػػا بػػي أف كفػػد الكافػػ  ١تػػا دخػػ  بأذػػرل لػػربالء إٔب ، كّٔػػذا  كػػاف السػػود ل ػػي أزد ػػا
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كدخ ػاا ع ػر    ػد ، فاهحرؼ عويفم كلذلد فع  أخاى ٭تي، فأخربكى ٔتا حدث، مسند دمكق ذأ٢تم مركاف
تػػي ًوػػد بوػػ  عبػػد ا بػػ  عػػامر بػػ  ل، ككضػػعاا رأس اٟتسػػُت أمامػػي كحػػدماى ػػ  زًك ر ػػ  تتألػػد مػػ  أهػػي فخًر

ػػا بالعا ػػ  كاٟتػػداد كلعػػ  ٢تػػا قات ػػي ٍب أذف ل وػػاس بالػػدخاؿ كب ػػدى قضػػ ب  وكػػ  بػػي مغػػر ، رأس اٟتسػػُت فأمًر
لػاف  قبٌػ      فذٌلرى الححايب أبا بػرزة األذػ مي بػأف الوػري، اٟتسُت متمثال بب   ل ححُت ب  اٟتماـ ا١ترم
    .306ٍب اهحرؼ، كأف اٟتسُت ذ أٌب ّتدى شف عا،   ز ادذلد الثغر كذٌلرى أهي ذ أٌب ُب الق ام  بكف عي اب

 
 
 
 

 السفيان  : ات األقاليم نػهػاية العهداضط ابمصادر أب  مخنح لوؿ  3.3.2
 محمد بن عبد العزيز بن عم  بن عبد ال لمن  بن عوؼ: 

اصػػات مػػارة أًػػ  ا١تد وػػ  ع ػػر ا٠ت  فػػ     ػػد القاضػػي ركاى لػػي ، ذلػػر الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا حػػاؿ إًر
ػرم ٤تمد ب  عبػد الع  ػ  بػ  عمػر بػ  عبػد الػرٛت  بػ  عػاؼ الػذم ركل اٟتػد ث عػ  أب ػي كابػ  شػيفاب ، الً 

ػػرم كلكػػ  ، كقػػد تػػأٌب قضػػاء ا١تد وػػ  ك قػػاؿ أف ً ػػد اإلمػػاـ مالػػد لػػاف ٔتكػػارتي ...كعوػػي ابوػػي كالااقػػدم، الً 
 لمػا ضػٌعفي،  ب وما ذلرى اب  عدم ُب الضعفاء كذلر أهػي ق  ػ  اٟتػد ث، رميلذلر فض ي ك  بغدادمال ا٠تط ب

 .307"ل س ٢تم حد ث مستق م" خاتي:إكقاؿ أبا حاًب عوي كع  ، آخركف مستوكر   حد ثي كلذا ترلاى
ػػػا ًوػػػا ٓب  سػػػود خػػػربى إٔب راك آخػػػر ً  ػػػي  رٔتػػػا ألف ا٠تػػػرب لػػػاف متػػػداكال بػػػُت أًػػػ  ا١تد وػػػ  مػػػ  أبوػػػاء، ًك

كإف لاف ا٠ترب  يرٌل  ع ر أحد أفػراد الافػد ،  تذٌلركف بي بعض تفاص   مارة آبائيفم ع ر ذ ط  ا٠تالف  األما  
ػع مػ  ، ا٠ت  ف     د حاؿا١تدين العائد م  دمكق بحارة ذ ب    فقد ًاء ُب الركا   أف ا١توذر ب  ال بَت قػد ًر

فأط عػػي ، فنػػاءى لتػػاب ا٠ت  فػػ   ػػأمرى ْتبسػػي، لحػػداقتي مػػع أب ػػيفاذتضػػافي ابػػ  ز ػػاد ، عوػػد ا٠ت  فػػ  ٨تػػا البحػػرة
لػػي ف  سػػرع  فػ ف أذف، فػػ ف أٌّب ع  ػي ف  عتػػذر بأشػػغالي، كط ػػب موػي أف  سػػتأذهي أمػػاـ ا١تػأل ُب االهحػػراؼ، ع  ػي

ػم، ففع  ذلد ، بال حاؽ بأً ي ، فأتر ا١تد و  كحٌرضيفم ع ر    د رغػم اعًتافػي بأهػي قػد ألرمػي ٔتائػ  ألػش دًر
مػػػي بػػػا٠تمر كتػػػرؾ الحػػػالة: "فكػػػاف ذػػػع د بػػػ  عمػػػرك ٭تػػػٌدث بالكافػػػ " أف    ػػػدا لػػػاف  ػػػدعا ع ػػػر ا١توػػػذر كاهت

 .308بالقط ع 
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 سعيد بن زيد أبو المثلم: 
م مػػ  التمػػرد ع  ػػي ، أكرد الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا حػػاؿ مبعػػاث ا٠ت  فػػ     ػػد إٔب أًػػ  ا١تد وػػ  ٭تػػذًر

ػػػا راك ٓب – ٌ مثكالػػػراكم ًػػػا ذػػػع د بػػػ  ز ػػػد ا١تكػػػٌٌت بػػػأيب ا١تػػػ ػػػدت ُب  -خحاصػػػا ّٔػػػذى الكو ػػػ  أتب وػػػيًك كإف ًك
 كعوػي مسػعر كركل، معاصر ي م   دعر ذع د ب  ز د ب  عقب  الف ارم الكاُب الذم  ػركم اٟتػد ث عػ  أب ػي

أليب ٥توػػش بغػػَت كميفمػػا  كػػ  مػػ  أمػػر ًػػذا الػػراكم ف هػػي ركل  309أًػػ  اٟتػػد ث... كقػػد كمقػػي، لػػي ابػػ  ماًػػي
، ذود أف ا٠ت  ف     دا ط ػب مػ  الحػحايب الوعمػاف بػ  بكػَت أف ٭تػٌذر قامػي ألف الوػاس ٬تًتئػاف ع  ػي ّتػرأهتم

فويفػػػػاى عبػػػػد ا بػػػػ  مط ػػػػع عػػػػ  تفر ػػػػق ، ففعػػػػ  ذلػػػػد، كألف فػػػػ يفم مػػػػ  عكػػػػَتتي مػػػػ  ال٭تػػػػب رؤ تػػػػي ُب الفتوػػػػ 
ُب ا١تد وػػ  أف  يفػػرب ع ػػر بغ تػػي إٔب مكػػ   فػػذلر الوعمػػاف البػػ  مط ػػع أهػػي ٮتكػػر إذا تفكػػر القتػػ ، ٚتػػاعتيفم

تارلا أً يفا  يقت اف ُب طرقاهتا فعحاى "فاهحرؼ كلاف كا لما قاؿ"
310. 

 
 عبد اهلل بن منقذ: 

ذػال عوػي ٓب  ػرك   رك ػي عػ  شػ ه لػي، أكرد الطربم أليب ٥توش خربا حاؿ تفاص   كقعػ  اٟتػرة با١تد وػ 
لمػػا أكردى ابػػ  أيب ،  لع ػػي األزدم الػػذم ذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػاتك  ك ػػدعر عبػػد ا بػػ  موقػػذ، ًػػذا ا٠تػػرب

إذ ذلػػر أف ًػػ ّ مسػػ م بػػ  ، ٓب  سػػود خػػربى ًػػذا عػػ  راك آخػػر -ًوػػا-ًػػا ك  ،311التعػػد  ك  حػػاًب ُب اٞتػػرح
فرلب مس م فرذي كهػادل  ثػٍت ع ػر الكػام ُت كبالئيفػم كطػاعتيفم ، عقب  تقٌدـ ٨تا ً ّ اب  حوظ   الغس  

فتحػػػػٌدكا ٢تػػػػم بالرمػػػػاح كالسػػػػ اؼ حػػػػىت ، كعػػػػاد إٔب مكاهػػػػي آمػػػػرا الفرذػػػػاف بػػػػا٢تنـا، ألئمػػػػتيفم كهحػػػػر ا ٢تػػػػم
ففع ػػاا فوػػادل ابػػ  حوظ ػػ  ُب أصػػحابي بالثبػػات ألف ا ، فوػػادل ححػػ وا ل وػػ ؿ األرض مػػع ًوػػادى، اضػػطرب 

ُت برا تػي كقػد أمػر ب ومػا تقػدـ ححػ، راض عويفم ذاخ  ع ر أعدائيفم كحثيفم ع ػر االذتكػيفاد ككقػش برا تػي
م بالوبػػػػ  فػػػػدعا ابػػػػ  حوظ ػػػػ  ، مسػػػػ م عبػػػػد ا بػػػػ  عضػػػػاة االشػػػػعرم ُب ٜتسػػػػمائ  راـ أف  تقػػػػدماا ك وضػػػػحًا

ػػا  رٕتػػ  ، كقػػٌدـ ابػػ  الغسػػ   أبوػػاءى  قػػات اف ف يقت ػػاف، ا١تسػػتم تُت إٔب را تػػي فاشػػتد القتػػاؿ ذػػاع  مػػ  الويفػػار ًك
الػذم ، س بػ  مشػاس كلػذلد ٤تمػد بػ  عمػرك بػ  حػـ كقيت  معي أخاى ألمي ٤تمد ب  مابػ  بػ  قػ ، حىت قيت 

 .312تٌرحم ع  ي مركاف ذالرا ق امي ال    بساارم ا١تسند
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  الحسن بن عطية العوف: 
 بػػ  اٟتػػرة عػػ  شػػ خي اٟتسػػ  بػػ  عط ػػ  عػػ أكرد الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا تفحػػ   ا لػػبعض ًااهػػب ماق

ػػدى كعوػػي أخػااى كابوػػاى ك ً 404ذػعد بػػ  ًوػػادة العػاُب ا١تتػػاَب  ذػػو   الفق ػػي كالػذم ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػي ًك
"موكػر  كذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات قػائال:، كقد ركل لي أبا داكد حػد ثا كاحػدا، اب  إذحاؽا١تؤرخ الثارم ك 

 .313ا حاًباٟتد ث فال أدرم الب    موي أك م  ابوي أك مويفما معا" لما ضٌعفي أب
كهظػرا ، 61ًاألهحارم ا١تتػاَب ذػو   كخربى التفح  ي ًذا ركاى ع  الححايب اٞت    أيب ذع د ا٠تدرم

بػػ  ، لتباعػػد مػػا بػػُت كفات يفمػػا ف هػػي مػػ  ا١تسػػتح   أف  كػػاف العػػاُب قػػد اذػػتقر خػػربى مباشػػرة مػػ  شػػاًد الع ػػاف
أك ألثػػػػر ل ححػػػػ  تواقػػػػ  ا٠تػػػػرب ٤تادمػػػػ  )شػػػػفاًا كٝتاعػػػػا( مػػػػ  البػػػػد أف  كػػػػاف ُب السػػػػود اهقطػػػػاع بقػػػػدر راك 

 ٦تا ًع  هاقدا متساًال لاب  حباف  ًتٌدد ُب أمرى.، الححايب إٔب ش ه أيب ٥توش بالتحد ث
ًػػرب موػػي إٔب ليفػػش كٟتقػػي ، ا١تد وػػ  كخالصػػ  خػػرب أيب ذػػع د أف الػػراكم ١تػػا اذػػتباح مسػػ م بػػ  عقبػػ 

ػػا  ت ػػا ف ، فاذػػتعٌد لػػي بسػػ في لع ػػي  ًتلػػي، شػػامي لػػئ  بسػػط  إٌٕب مػػا رآى قادمػػا أعػػاد السػػ ش إٔب غمػػدى ًك
 .314ك١تا عرؼ أهي صحايب اهحرؼ عوي، فسألي الًر ، ار    *... دؾ لتقت ٍت

ك ٔتقاره  مضماف ًػذى اٟتادمػ  التفحػ     مػع كركدًػا ُب محػادر أخػرل غػَت الطػربم ب ذػواد آخػر ًػا 
بػػالوظر إٔب ذػػو  كفػػاة اٟتسػػ  بػػ  عط ػػ  ك  مػػأب أيب أذػػ د التػػابعي أبػػا هضػػرة العػػاقي عػػ  الحػػحايب أيب ذػػع د

ػػ  أف  كػػاف ًوػػاؾ خطػػأ كقػػع مػػ   العػػاقي الػػيت ٕتع ػػي مػػ  طبقػػ  تالمػػذة أيب ٥توػػش ال مػػ  شػػ اخي فػػ هٍت أًر
  مػػأب أيب أذػػ د()العػػاقي )أبػػا هضػػرة( عػػ  أيب ذػػع د الوسػػاخ أك مػػ  الطػػربم ُب ًعػػ  السػػود الػػ ٌب 

اٟتسػ  بػ   العػرُب  ُب االذم متباعدة ُب ال ماف لمػا ًػا اٟتػاؿ ًوػا  تحاؿ إٔب شخح ات أخرل متكأّ
 ًػ(. 61)ا٠تدرم ع  أيب ذع دًػ 404عط   

 

  الش ق   بن القطام: 
خػرب   عػ  شػ ه لػي   ذلر الطػربم أليب ٥توػش ُب تفاصػ   الحػراع األمػام الػ بَتم ع ػر الكػاـ كمحػر

ػػ  مػػ  بػػٍت عبػػد كٌد مػػ  أًػػ  الكػػاـ -ُب ا٠تػػرب األكؿ-مػػبيفم ٓب  ػػذلر لوػػا عوػػي  كلكوػػي ُب ، شػػ ئا ذػػال أهػػي ًر
كػػػذا تبػػػٌُت لوػػػا أهػػػي  قحػػػد شػػػرقي بػػػ   ا٠تػػػرب الثػػػاين عػػػاد إل ػػػي بكػػػيء مػػػ  الاضػػػاح بقالػػػي:"... عٍت الكػػػرقي" ًك
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  عػدم ُب كذلػرى ابػ، آخػركفضػٌعفي لػذا ك ، كاٝتي الال د ب  اٟتحُت الذم اهتمي شعب  كغَتى بالكذب قطامي
"لاف عا١تا بالوسب كافػر األدب" كأشػار إٔب   كقاؿ عوي ا٠تط ب:، لك  اب  حباف ذلرى ُب الثقات، الضعفاء

كلعػػٌ  أكذػػ  األقػػااؿ ف ػػي قػػاؿ إبػػراً م اٟتريب:"لػػاُب تيكي ّْػػم ف ػػي كلػػاف صػػاحب ، لاهػػي مؤدبػػا ل خ  فػػ  ا١تيفػػدم
"حػػدمٍت مػػ  شػػيفد مقتػػ  الضػػحاؾ بػػ   ي:. كخػػربى األكؿ أذػػودى إٔب شػػاًد ع ػػاف مػػبيفم إذ قػػاؿ عوػػ315ٝتػػر" 

ػاؿ كلػاف مػ  قػتالى الضػحاؾ بػ  ، ق س" فذلر أف زحو  ب  عبد ا الك ري مٌر بالراكم فتعٌنب م  قت ػي ل ًر
ػاء بػي إٔب مػركاف الػذم ذػألي، ق س فأيعنػب مػركاف بحػدق  كعػدـ ، فػأخربى عػ  قات ػي، فاحت  الػراكم رأذػي ًك

 .316  إٔب القات كأمر لي ٔتعركؼ لما أحس، ادعائي قت ي
فػػذلر أف الكػػاـ ١تػػا اًتمعػػ  ١تػػركاف دخػػ  ، أمػػا ا٠تػػرب الثػػاين ل كػػرقي بػػ  القطػػامي ف ػػم  سػػودى ألحػػد

لػػي مػػع بػػٍت فيفػػر أرذػػ  كراءى  كلػػاف ّٔػػا عبػػد الػػرٛت  بػػ  ًحػػدـ القرشػػي  ػػدعا البػػ  الػػ بَت ف مػػا خػػرج، محػػر
ػػع الوػػاس إل ػػي كبػػا عاا مػػركاف ػػا كًر ػػع ، األشػدؽ فخطػػب ع ػػر مورًب مػػركاف إٔب دمكػػق فع ػػم بػػأف ابػػ  الػػ بَت كًر

خػػػػاؿ بػػػػٍت -فيف مػػػػي كلػػػػاف ٤تمػػػػد بػػػػ  حر ػػػػث بػػػػ  ذػػػػ  م ، فأرذػػػػ  إل ػػػػي األشػػػػدؽ، بعػػػػث محػػػػعبا إٔب ف سػػػػطُت
ػد األمػا ُت بتػدمر -األشدؽ ػد ،  ثٍت ع ر شناع  محعب. ك قاؿ إف اب  ز اد ١تا كص  مػ  العػراؽ فًا كًك

كاقػًتح ، فويفػاى عػ  ذلػد، اف موي هظرا لب ع  األمحار لػيش خيفم مركاف  فكر ُب الب ع  الب  ال بَت كط ب األم
أف  تػ كج مػركاف أـ  مضػ فاككافقػي األشػدؽ ، أف  أخذ ب ع  التدمر ُت لػي ك قاتػ  ٔتػ  معػي الضػحاؾ ُب دمكػق

ػرب زفػر حػىت أتػر قرق سػ ا ح ػث اًتمعػ  قػ س ع  ػي، لاهػ  كقعػ  مػرج راًػ ٍب  خالد بػ     ػد  كأهكػد ، ًك
 .317شعراء بٍت أم  ٌد ع  ي كر ، زفر ف ما حدث قحائد

 
  أبو علقمة الخثعم: 

حػاؿ بعػض تفاصػ   معام ػ  الػ بَت ُت  أكرد الطربم أليب ٥توػش خػرب   عػ  شػ خي أيب ع قمػ  ا٠تثعمػي
كالػراكم كإف ٓب أًػدى إال أهػي ُب أذػاه د أخػرل أليب ٥توػش  يػذلر باذػم عبػد ا بػ  ، ل خاارج كش ع  ا١تختػار

كقد صرٌح مع شػ ه آخػر أليب ٥توػش بأنمػا اهضػٌما إٔب مػارة مطػرؼ بػ  ا١تغػَتة بػ  شػعب  ُب ، ع قم  ا٠تثعمي
ػػي ع ػػر اٟتنػػاج ذػػو   كلػػذلد األمػػر بالوسػػب  لكػػ خي ُب الركا ػػ  األكٔب فيفػػا أبػػا قب حػػ  بػػ  عبػػد  ً.44خرًك
كأ ضػا حسػب ركا اتػي األخػرل الػيت تبػٌُت ، الذم ًا شاًد ع اف حسب ركا تي ت د الرٛت  القحاُب ا٠تثعمي
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كمػع ذلػد ٓب ، 318لمػا أهػي أ ٌػد مػارة مطػرؼ ع ػر اٟتنػاج،  هي  دعر قب حػ  كلػ س أبػا قب حػ إٔب م  خال٢تا 
ُب أما ركا تي فقد أقسم ف يفا ع ر أهي شيفد خط ب ا٠تػاارج عب ػدة بػ  ًػالؿ ٭تػٌدث ، أًد لي ذلرا بُت الركاة

فػذٌلرى بأخطػاء عثمػاف كأنػم  االػاف قت تػي ، بالغ  تام  اب  ال بَت باًتمػاعيفم األخػَت الػذم تااعػد معيفػم ع  ػي
عػاااذًت كل ش أقوع الواقمُت ع  ي ك   فتك م اب  ال بَت ع  شيفادى عيفد عثماف، ك تربٌءكف موي ، ضػاًم حػىت ًر

، كعػػرض أف ٭ت ػػش ٢تػػم فرفضػػاا، م  ػػأتاى ّٔػػالكػػويفم عػػادكا  تيفماهػػي بكتػػاب ضػػٌدًم فػػأهكرى كطػػالبيفم الب وػػ  ف ػػ
عودئػػػذ ، أًػػػ  لكػػػ  خػػػَت كأهػػػي  تػػػاالى ك عػػػادم أعػػػداءى –أم عثمػػػاف–كحاصػػركى حػػػىت قت ػػػاى ظ مػػػا كلػػػذا فيفػػػا 

مػويفم هػافع بػ  األزرؽ ،  ع ػر رأم أيب بػالؿُتفذًب بعضػيفم إٔب البحػرة ٣تمعػ اب  ال بَت  عتفرٌق  ا٠تاارج 
كحوظ ػػػ  بػػػ  بػػػ يفس كبوػػػا ا١تػػػاحاز الَتبػػػاعي )عبػػػد ا كعب ػػػد ا  بػػػ  ابػػػاضاكعبػػػد ا بػػػ  صػػػفار السػػػعدم ك 

كالػػػ بَت( لمػػػا ذًػػػب آخػػػركف فامبػػػاا بال مامػػػ  مػػػع أيب طػػػالات مػػػويفم أبػػػا فػػػد د عبػػػد ا بػػػ  مػػػار كعط ػػػ  بػػػ  
 .319األذاد ال ككرم ككلاا ع  يفم ٧تدة ب  عامر اٟتوفي

ػا ، كبقي ا٠ترب الثػاين أليب ع قمػ  الػذم ٓب  سػودى إٔب غػَتى فقػد ، أمػر مقبػاؿ مػ  شػاًد ع ػاف مث ػيًك
يتذلر أف محعبا ذأؿ  ب ومػا ترٛتٌػ  ، ا١تختار ع  رأ يفما ف ي فاافق  أـ ماب  ع ر ما  ػراى محػعب ف ػي زًك

، فكتػػب ّٔػػا محػػعب إٔب أخ ػػي زاعمػػا أنػػا تػػؤم  بوباتػػي، ع  ػػي عمػػرة بوػػ  الوعمػػاف بػػ  بكػػَت كذلػػرت صػػالحي
حػػػىت قت ػػػ  ٖتػػػ  ضػػػربات  قاميفػػػا فظ ػػػ  توػػػادم، اإلعػػػداـبمحػػػعب  عودئػػػذ حكػػػم ع  يفػػػا، بقت يفػػػاذف لػػػي فػػػأ

ػػػا ٍب ٖتالمػػػالطمػػػي  الػػػذم السػػػ اؼ  ُب أب ػػػات لعمػػػر بػػػ  أيب رب عػػػ ذلػػػر خ ٌػػػر ذػػػب  ي )مػػػع ف إٔب محػػػعب أخًا
 .320(ذلد

 
 يأبو المثن: 

 رك يفػا عػ  ، حرلػ  ا٠تػاارج طػارأكرد الطربم أليب ٥توػش خػربا تفحػ   ا حػاؿ ٟتظػ  تارٮت ػ  حاٝتػ  ُب ت
اد عػدد مػ  الػركاة ٭تم ػ ػدت أف بعضػيفم ، ًػذا االذػم افش ه مبيفم  كٌت بأيب ا١تثٌت كٓب أتبٌ وي لًا كلكػٍت ًك

ػ  لػدم أف  كػاف ا١تقحػاد ، كبعضػيفم ل سػاا مػ  ركاة البحػرة، متأخر ق  ال ع  طبق  شػ اخ أيب ٥توػش ٦تٌػا ًر
فقػد ركل عػ  عم ػي كمابػ  البوػاين كعوػي ابوػي ، حف د الححايب أهس ًا عبد ا ب  ا١تثٌت األهحارم البحرم
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، بعػػض أخطائػػيك  كهظػػرا لركا ػػ  البخػػارم عوػػي فقػػد كمقػػي بعػػض أًػػ  اٟتػػد ث مكػػَت   إٔب صػػالحي… كحف ػػدى
مك  كلذا تردد بعض آخر ػ   ُب ٖتد ػد شػخص  321بػ  إف مػويفم مػ  صػرح بتضػع في.، ٖتف  غػًَت كرغػم الًًت

ألف أبػػا ا١تثػػٌت ، راكم إال أف ًػػذى الثغػػرة تبقػػر ُب اإلذػػواد بسػػبب شػػدة إّٔػػاـ الػػراكم الػػذم اهتيفػػر إل ػػي السػػودالػػ
ػػػ  مػػػ  إخااهػػػي    كخالصػػػ  ا٠تػػػرب أف خػػػاارج البحػػػرة ١تػػػا اًتمعػػػاا طالػػػب ة  أًػػػ  البحػػػر مػػػركل ا٠تػػػرب عػػػ  ًر

مالٙتائػػػ  عوػػػد فػػػرار ابػػػ  ز ػػػاد مػػػ  فعقػػػد ابػػػ  األزرؽ مػػػع ، االذتكػػػيفادك  عػػػامتيفم بػػػا٠تركج ُب ذػػػب   ا ل ػػػدعاة
اا أصحأّم، البحرة فاقتحماا السناف كهت ػأت ا٠تػاارج ، كاهكغ  عويفم الواس بدـ مسعاد ب  عمػرك، كأخًر

إال ق ػ ال   ٚت عا مع اب  األزرؽ فضػ ق ع ػ يفم البحػر اف بعػد تال ػ  )ببٌػ ( حػىت التحقػاا بحػاحبيفم ابػ  األزرؽ
زرؽ مػػع أصػػحابي حػػاؿ الػػرباءة ٦تػػ   تػػربأ مػػويفم ا كرذػػالي كاذػػتدٌؿ فػػتك م ابػػ  األ، لػػاب  ابػػاض كابػػ  صػػفار

ْترمػػ  قبػػاؿ شػػيفادهتم ك بعػػدـ فاافقػػاى فكتػػب إٔب مػػ  بقػػي بالبحػػرة ْترمػػ  ا١تقػػاـ بػػُت أظيفػػر الكفػػار ، بار ػػات
فػأراد ابػ  ابػاض أف ٮتفػي الكتػاب  ...موػالحتيفمال حػىت قبػاؿ ع ػم الػد   عػويفم ك لذا عػدـ أل  ذبائحيفم ك 
فػػػدفع إل ػػػي الكتػػػاب كذلػػػر أف رأ ػػػي صػػػائب لػػػا لػػػاف الوػػػاس فعػػػال مكػػػرلُت ، فار أنػػػم قػػػد أصػػػ باافظػػ  ابػػػ  صػػػ

فػػذلر ابػػ  صػػفار أف ُب رأس ابػػ  األزرؽ غ ػػٌاا كُب رأم ، فػػال ٭تػػ  إال قتػػا٢تم، األحكػػاـك  كلكػػويفم لفػػار بػػالوعم
مسػ م بػ  عبػ س بػ    كتربٌأ مويفما. كزحش اب  األزرؽ ٨تػا ًسػر البحػرة فبعػث إل ػي )ببٌػ (، اب  اباض تقحَتا
 .322لر   ُب البحر ُت

 
المختار ف  بداية العهد و  .مصادر أب  مخنح  العاب ة لوؿ ل كة التوابين 4.3.2

 الػم وانػ  :
 إسماعيل بن يزيد األزدي: 

عػ  السػرم بػ    ذلر الطربم أليب ٥توش خربا ُب تفاص   خركج التاابُت ع  إٝتاع ػ  بػ     ػد األزدم
أليب ٥توػػش ح ػػث ان اعتمػػاداٟتػػادم عكػػر األقػػ  كقػػد مػػر بوػػا ذلػػر ًػػذ   الػػراك ُت ُب ا١تحػػدر ، لعػػب األزدم

اد عدة قرائ   ذلرها إمكاه   كقاع خ   بُت إٝتاع   ًذا كاٟتحُت ب     د األزدم مويفػا ركا تيفمػا عػ    لًا
كإذا ع موػػا أف ، اؾ خ ػػ  ف ػػ س ببع ػػد أف  كػػاف إٝتاع ػػ  أخػػا ل ححػػُتفػػ ف ٓب  كػػ  ًوػػ، السػػرم بػػ  لعػػب
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ف هػػػي بقػػػي لوػػػا أف هكػػػَت أف ، بػػػ  ًػػػا أحػػػد التػػػاابُت، كإ٪تػػػا ًػػػا شػػػاًد ع ػػػاف، لػػػي ذلػػػر ُب الػػػركاة السػػػرم لػػػ س
إٝتاع ػػ  بػػ     ػػد ٓب  يػػذلر ًػػا أ ضػػا ُب الػػركاة كٓب  ػػرك لػػي الطػػربم مػػع خػػربى ًػػذا ذػػال خػػرب   اشػػتمال ع ػػر 

يفي- ع ي خطب اإلماـ ذلر ف ي السػٌرم أهػي ًػاء إٔب صػاحبي ف ُب معرل  صفُت. أما ًذا ا٠ترب  -لـر ا ًك
ػػي ٨تػػا ابػػ  ، عبػػد ا بػػ  ذػػعد بػػ  هف ػػ   اٌدعػػي فأدخ ػػي معػػي إٔب ذػػ  ماف بػػ  صػػرد ل تباحػػث ُب ضػػركرة التًا

م، ب ومػػا اقػػًتح ابػػ  هف ػػ  ضػػركرة البػػدء بقت ػػ  اٟتسػػُت الػػذ   ُب الكافػػ ، ز ػػاد ػػدًم  فاذتكػػاًر ابػػ  صػػرد فًا
ٯت  اف إٔب ًذا الرأم لكوي أقوعيفم بػأف ابػ  ز ػاد ًػا صػاحب األمػر بقتػ  اٟتسػُت كال داعػي لالهكػغاؿ بقطػع 
أرحػػاـ الكػػػاف ُت. كارتػػػأل الاال ػػاف عبػػػد ا بػػػ     ػػد ا٠تطمػػػي كإبػػػراً م بػػ  ٤تمػػػد بػػػ  ط حػػ  أف  عرضػػػا ع ػػػر 

فػػأذف ، ابػػ  صػػرد ُب آّػػيء إل ػػي مػػ   سػػتأذفثػػا كبع، التػػاابُت التميفػػ  كتاح ػػد الحػػفاؼ معيفػػم ضػػد األمػػا ُت
كلػػاف ، فنػػاءاى ُب األشػػراؼ كالكػػرط  كٓب  حػػطحبا أحػػدا اشػػًتؾ ُب دـ اٟتسػػُت، التعبئػػ  أماميفمػػاب كأمػػر، ٢تمػػا

ك١تػػا عرضػػا ع ػػر ابػػ  صػػرد التميٌفػػ  ، كقػػد اذػػتخ فا عمػػرك بػػ  حر ػػث، عمػػر بػػ  ذػػعد  ب ػػ  ُب قحػػر اإلمػػارة
 .323اذتميف يفما حىت  وظر ُب األمرف، فعرضا تاح د الحفاؼ، رفض ذلد
 

  عبد الجبار بن عباس الهمدان: 
ذلػػػر الطػػػربم ُب ذػػػ اؽ ا٠تػػػرب السػػػابق حػػػاؿ اذػػػتعدادات التػػػاابُت لالهطػػػالؽ مػػػ  الكافػػػ  خػػػربا آخػػػر 

الػذم  ػركم اٟتػد ث ، الكبامي الكػاُب  رك ي أبا ٥توش ع  ش خي عبد اٞتبار ب  عباس ا٢تمداين، ي لمكٌمال
ػػا شػػ عي اهتػػم بػػالغ ا حػػىت لٌذبػػي… كعوػػي ابػػ  ا١تبػػارؾ ككل ػػع كأبػػا هعػػ م كأبػػا قت بػػ ، عػػ  السػػب عي بعػػض  ًك

كقػػػػد كمقػػػػي أبػػػػا ، سػػػػتق م  با١تأحاد ثػػػػي كصػػػػفاا ك ، أهػػػػي ال بػػػػأس بػػػػيالبعض ارخر ب ومػػػػا ذلػػػػر ، اػػػػدمُت فضػػػػعفاى
 .324حاًب

ػب بػ    أيب ًح فػ خربى ًوا إٔب شػ خي عػاف بػ، كأذود عبد اٞتبار ًذا عبػد ا السػاائي الكػاُب  ًك
 ...الثػػارمالفق ػي ك  شػػعب  اػدث كعوػي، الػػذم ركل اٟتػد ث عػ  أب ػػي ك٥توػش بػ  ذػػ  م، 446ًا١تتػاَب ذػو  
 .325عمـا اً  اٟتد ث لي الست  ألهي مق  عود كقد ركل

ا ب     د ا٠تطمي كإبػراً م بػ  ٤تمػد بػ  ط حػ ( كقد ًاء ُب ًذا ا٠ترب أٌف ٦تا عرضي الاال اف )عبد 
يفم ل ػػده اإحػػدل القػػرل ع ػػر ابػػ  صػػرد اإلقامػػ  كأف  سػػتف د أصػػحابي ٓتػػراج  ٍب اذػػتبطأ ، فػػذٌلر٫تا بعػػدـ خػػرًك
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التااباف أصحأّم البحر ُت كأً  ا١تدائ  فاعتذر ٢تم اب  صرد لق   الوفق  كذاء العدة كأنػم حتمػا  تنيٌفػ كف 
، 67ًمس مػ  رب ػع ارخػرة اخطب ُب أصػحابي ٔتاعظػ  ب  غػ  كاهط قػاا ُب عكػ   اٞتمعػ  ا٠تػٍب ، ل حاؽ ّٔم

ع ػػػر ماضػػػع ٍب تاقػػش ٢تػػػم عوػػد ، فتخ ػػش بعضػػػيفم مكػػػاف ٤تػػػدكدل مب ػػ  ُب  أف  تنمعػػػااإذ أمػػر ابػػػ  صػػرد 
ػػػد أف ألفػػػا مػػػويفم قػػػد اهسػػػحباا، شػػػاطا الفػػػرات م أف ٭تمػػػدكا ا ع ػػػر أهػػػي ٓب  عػػػد ب ػػػويفم مػػػًتٌدد، فًا  ،فػػػأمًر

 .326كُب الحباح تاقش ّٔم عود قرب اٟتسُت ح ث أقاماا  اما كل     ح اف ك ستغفركف ك بكاف، كشنعيفم
 

 األعمش: 
أكرد  الطػػربم أليب ٥توػػش حػػاؿ اهطػػالؽ التػػاابُت خػػربا عػػ  التػػابعي اٞت  ػػ  األعمػػّ بسػػودى إٔب شػػاًد 

-64الكاً ي ماالًم أبػا ٤تمػد الكػاُب ) كش ه أيب ٥توش ًا األعمّ ذ  ماف ب  ميفراف األذدم، ع اف
شػػػعب   اػػػدث كعوػػي، مػػ  التػػػابعُت كركل عػػػ  الكػػعري كإبػػػراً م الوخعػػػي، رأل أهسػػا كٓب  سػػػمع موػػيً( 414

بأهػػي حػػاف  الكافػػ  ُب  اػػدمافكقػػد كصػػفي  ...ًر ػػر بػػ  حػػاـز كأبػػا بكػػر بػػ  ع ػػاشاإلخبار ػػاف كالسػػف اهاف ك 
ٝتػػػػاى شػػػػػعب   حػػػػىتُب ذلػػػػػد ل ػػػػي   ذػػػػبق األب بعضػػػػيفمصػػػػفي بػػػػػ  ك ، عا١تيفػػػػا ُب الفػػػػرائضك ، قارئيفػػػػاك ، اٟتػػػػد ث

كقػػد ، كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب مقػػات التػػابعُتكلػػذا كصػػفي الوقػػاد مػػويفم بالثقػػ  الثبػػ ... ، بػػػ)ا١تححش( لحػػدقي
لسػػػماع أشػػػار اإلمػػػاـ أٛتػػػد كأبػػػا زرعػػػ  كغَت٫تػػػا إٔب تدل سػػػي عػػػ  بعػػػض مػػػ  ركل عػػػويفم إالٌ ف مػػػا صػػػرٌح ف ػػػي با

ػػا ًوػػا  حػػرٌح بالتحػػد ث ح ػػث قػػاؿ ُب ذػػودى:327مػويفم ػػذا الػػراكم ..."حػػدموا ذػػ م  بػػ  ليف ػػ  عػػ  . ًك " ًك
رأل ابػ  عمػر كركل عػ  ً( 422-14التوعػي أبػا ٭تػي الكػاُب ) ًا ذػ م  بػ  ليف ػ  بػ  ححػُت اٟتضػرمي

، لػػي السػػت  ركلكقػػد ، شػػعب  كٛتػػاد بػػ  ذػػ م ك  ي األعمػػّكركل عوػػ، الكػػعريالتػػابعي أيب الطف ػػ  ك الحػػحايب 
ا ٦تٌ  حٌذر اإلماـ ز دا م  غدر الكاف  كلئ  أمػٌت ع  ػي اػدماف بحػفات ، كاذتأذهي ُب ترليفا إٔب ال مام ، ًك

إال أف لتػػب ، األماهػػ  كالػػذلاء كاإلتقػػاف كالتثبػػ  كاشػػار بعضػػيفم إٔب تكػػ عي فػػ ف ل مػػتيفم اتفقػػ  ع ػػر تام قػػي
 .328الباقر ابٍت ز   العابد  ك  اإلمام   تذلرى ُب ا١تًتدد   بُت اإلمامُت األخا   ز دالك ع  

                                                 
 .114  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .214-216، ص1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 326
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الكػاُب الػذم عرفوػاى ُب شػ اخ اٟتػارث بػ   أما الراكم الذم اهتيفر إل ي السود فيفا أبػا صػادؽ األزدم
كلػػاف كرعػػا ، رذػػ  عػػ  بعػػض الحػػحاب أيب ٥توػػش( كق وػػا أهػػي أان لػػدل اعتمػػادالعاشػػر األقػػ  ححػػَتة )ا١تحػػدر 

فقػد ، ب  إهوا ذوندى ُب ركا تي ًذى أهي لػاف أحػد ا١تكػارلُت ُب أحػداث ت ػد الفػًتة... مستق م اٟتد ث مق 
ذلر ف يفا أف ذػ  ماف ابػ  صػرد هػادل ُب أصػحابي التػاابُت حػُت كصػ اا قػرب اٟتسػُت بػأف  سػتغفركا رّٔػم ع ػر 

كبعد  ـا كل    م  الحالة كالبكػاء اهط قػاا كلػ  كاحػد ٭تػاكؿ تاد ػع ، كهادل باالهتقاـ م  قت تي، لي خذالنم
كخطػػػب فػػػ يفم ابػػػ  كاؿ بفضػػػ  ع ػػػي كالسػػػبطُت كابػػػتالء األمػػػ  ، القػػػرب كلػػػأنم   دٛتػػػاف ع ػػػر اٟتنػػػر األذػػػاد

ب ومػػا اذػػتاء ، كأع ػػ  ا١تسػػ ب الػػرباءة مػػ  قت ػػتيفم كراح لػػ  رأس مػػ  التػػاابُت ٭تسػػ  ٨تػػا ًػػذا الكػػالـ، بقػػت يفم
ػػا مػػ  األشػػراؼالػػراكم   ك١تػػا تك ٌػػم أحسػػ  التحػػٌدث عػػ  الثالمػػ  كمعػػاداة قت ػػتيفم، مػػ  تػػرٌدد ا١تثػػٌت بػػ  ٣ت  ػػ  ًك

 -فػ يفم الػراكم  ٔتػ- فػدعا لػي أصػحابي ٍب ذػاركا ٚت عػا، كالذًاب إٔب أقحر األرض ل ثأر ٢تػم أك االذتكػيفاد
 .329األهبار كذائر القرل آّاكرةإٔب 

 
 سعد بن مجاىد: 

ُب ذػػ اؽ ركا ػػ  ا١تحػػدر السػػابق أكرد الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا مكٌمػػال بسػػود ٭تتػػام ع ػػر راك ػػُت مػػ   
ركل اٟتػػد ث عػػ  عط ػػ  العػػاُب ، فكػػ ه أيب ٥توػػش ًػػا ذػػعد بػػ  آّاًػػد الطػػائي ا١تكػػٌٌت بػػأيب آّاًػػد، طػػيء

 فق ػػي كذػػعداف اٞتيفػػٍت الػػذم صػػرٌح ل (فتػػاح الكػػاـ)ألعمػػّ كاألزدم صػػاحب كركل عوػػي ا، ك٤تػػ  بػػ  خ  فػػ 
أمػػا الػػراكم الػػذم اهتيفػػر إل ػػي السػػود  .330كقػػاؿ أٛتػػد: البػػأس بػػي. كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات، كل ػع أهػػي مقػػ 

ذػف اف شػعب  ك  اػدث ركل اٟتػد ث عػ  ًػدى كعوػي -حف ػد عػدم بػ  حػاًب– فيفا اػ  بػ  خ  فػ  الطػائي
ب ومػػا ضػػٌعفي ابػػ  ، ألثػػر هقػػاد اٟتػػد ث ككصػػفي بعضػػيفم بأهػػي صػػدكؽكقػػد كمقػػي  ...الثػػارم كذػػعد أبػػا آّاًػػد

إب ك  .كخػػرب ًػػذا الػػراكم  ػػٌدؿ ع ػػر أهػػي شػػاًد ع ػػاف فقػػد ذلػػر أف ا٠تطمػػي331عبػػد الػػرب كٓب  تػػابع ع ػػر ذلػػد 
ح ػػػث اذػػػتاقش ابػػػ  صػػػرد أصػػػحابي كقػػػرأ  ر قبػػػالطف حقػػػي الػػػراكم ، بعػػػث معػػػي رذػػػالتي إٔب ابػػػ   صػػػرد الكافػػػ 

اع لػئال  يوكػب العراق ػاف ُب إخػاانم التػاابُت طمػع العػدك   ٦تػا ع  يفم الكتاب الذم  تضم  الوح  ٢تم بالًر
م م فأظيفركا رفضيفم لي ح ، ُب محًر ػم  قًتبػاف مػ    وماٍب اذتكاًر لاهاا ُب الكاف  كحرٌم ّٔم أف  رفضاى ًك
م كأنػػم ٣تتمعػػاف ارف ع ػػر اٟتػػق ، ُت م بػػأنم ال ػػـا أقػػرب إٔب إحػػدل اٟتسػػوكذػػألاى عػػ  رأ ػػي فأًػػأّ، عػػدًك
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كأنم ٥تت فاف مع الكاف ُت ُب ب ع  ابػ  الػ بَت كاٞتيفػاد معػي ألنػم ُب ضػالؿ كلػئ  ظيفػر ال بَت ػاف فسػ نربكنم 
ك٘تثٌػػػ  بب ػػػ  ، كإف مػػػاتاا لػػػاهاا تػػػائبُت مػػػ  ذهػػػأّم، كإف اهتحػػػر التاابػػػاف رٌدكا األمػػػر إٔب أً ػػػي ، ع ػػػر ضػػػال٢تم

ك ػذلر ،  ككرى ع ػر هحػحي الاإب ا٠تطميح ث لتب رذال  إٔب  الفرات   )ً  ( إٔب قر  اهحرفاا ٍب شعرم 
ك ت ػػاف قالػػي تعػػأب: ، ار ػػ  *إف ا اشػػًتل مػػ  ا١تػػؤموُت أهفسػػيفمأف أصػػحابي قػػد أقب ػػاا ع ػػر قالػػي تعػػأب 

ربوا ع  د تال وا**   م بعد أف  ثخوااإبادهتم  مستوتناف ما قرأًا الاإب أمٌت ع  يفم ، ار  .  332ُب عدًك
 

 ف وة بن لقيط الغامدي: 
ذلػػر الطػػربم أموػػاء ذػػردى لػػبعض تفاصػػ   مقتػػ  رؤكس التػػاابُت خػػرب   أليب ٥توػػش عػػ  أحػػد ركاة قامػػي 

ػػػا راك ٓب - ك ػػػدعر فػػػركة بػػػ  لقػػػ   الغامػػػدم، األزد كخػػػربى األكؿ حػػػاؿ مقتػػػ  ا١تسػػػ ب بػػػ  ٧تبػػػ   -أًػػػدىًك
ػا مػع شػب ب بػ     ػد  أذودى فركة بقالي:، الف ارم "ع  مأب ل مس ب ب  ٧تب  الف ارم قاؿ لق تػي با١تػدائ  ًك

ي فنرل اٟتد ث حىت ذلرها أً  عُت الاردة" فذلر لي كصػفا لكػناع  ا١تسػ ب كآّماعػ  الػيت لاهػ   ا٠تاًر
 .333عدائي كٝتعي  رٕت  قب  مقت يإذ أمع  القت  ُب أ، معي

كقػد صػرٌح بأهػي ٝتػع ًػذا الاصػش مػ  ، كا٠ترب الثاين لفركة ب  لق    حش ف ػي مقتػ  عبػد ا بػ  كاؿ
ا أدًم ب  ٤ترز الباً ي، قات ي شخح ا ، الذم لاف ُب ً ّ ع ػي بحػفُت مبػارزا لكػمر بػ  ذم اٞتاشػ  ًك

كقػػد  ، بػػ  إهػػي ٖتٌمػػس لقتػػ  أحػػد قت ػػ  عثمػػاف ح ومػػا ًػػيء بػػي إٔب اٟتنػػاج، لػػ  األما ػػ ٍب صػػار ُب ًػػ ّ الدك 
. كقػد ًػػاء ُب 334بػ  إهػي ًػا الػذم بٌكػر عبػد ا١ت ػد ب بػادهتم، لػاف أ ضػا ضػم  قػادة ابػ  ز ػاد ضػٌد التػاابُت

ػػا  مط ػػع ًػػذا ا٠تػػرب قػػاؿ شػػ ه أيب ٥توػػش: "ٝتعػػ  أدًػػم بػػ  ٤تػػرز البػػاً ي ُب إمػػارة اٟتنػػاج بػػ   اذػػش ًك
ػػا ابػػ  كاؿ-ٌدث هاذػػا مػػ  أًػػ  الكػػاـ" ٍب ذلػػر الػػراكم أهػػي ٝتػػع أحػػد أمػػراء التػػاابُت ٭تػػ ٖتسػػي كال  ت ػػا -ًك

، فاغتػػػاظ مػػػ  كصػػػفي ٢تػػػم با١تكػػػرلُت ككصػػػفي ألصػػػحابي بالكػػػيفداء، ار ػػػ  *الػػػذ   قت ػػػاا ُب ذػػػب   ا أمااتػػػا
ػػ  هػػدـ ع ػػر حضػػارى معيفػػم؟ فػػ أخربى أهػػي  فتخػػر ٔتػػا فحمػػ  ع  ػػي كقطػػع  ػػدى ال سػػرل ٍب ذػػألي عػػ  شػػعارى ًك
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ٍب ع ػم ، ٭تدث لي ك تمٌت ا١ت  د ل عظم لي األًر ك   د ُب إٍب أعدائي  فحم  ع  ي الراكم بأصحابي حػىت قت ػي
 .335عيٌبادًا ك  أهي م  فقيفاء العراؽ

 
 إب اىيم بن عبد ال لمن األنصاري: 

الػػيت انػػـ  ف يفػػا األما ػػاف أمػػاـ ًػػ ّ ا١تختػػار بركا ػػ  قحػػَتة أليب ٥توػػش  (ا٠تػػازر)كصػػش الطػػربم معرلػػ  
، لي ذلرا ُب الػركاة ًػا أ ضػا ع  شاًد ع اف ٓب أًد، ع  راك ٓب أًدى ًا إبراً م ب  عبد الرٛت  األهحارم
مػدة  ٍب األعمػدةؼ ا لطع  بالرمػاح ٍب  السػ با (خازر)ك دعر كرقاء ب  عازب الذم كصش القتاؿ ُب ماقع  

ٍب إف ا ًػػػ ميفم ... "م ػػػاً  قحػػػارل دار الال ػػػد بػػ  عقبػػػ  بػػػ  أيب معػػػ   كشػػػٌبي كقػػػع اٟتد ػػد بػػػػ، مػػ  الويفػػػار
 .336كموحوا ألتافيفم" 

 
  عبد ال لمن بن يزيد بن جاب: 

 رك يفػا عػ  أحػد ، ذلر أبا ٥توش ركا   حػاؿ بعػض تفاصػ   نا ػ  أمػر التػاابُت بعػد معرلػ  عػُت الػاردة
ػا: عبػد الػرٛت  بػ     ػد بػ  ًػابر األزدم أبػا عتبػ  الكػامي  ش اخي مػ  األزد الػذ    وتمػاف إٔب الكػاـ أال ًك

ػػرم كهػػافع مػػأب ابػػ  عمػػر كغَت٫تػػاً( 477-01الػػداراين ) ػػا  كغػػَتى...كعوػػي ابوػػي ، ركل لػػي السػػت  عػػ  الً  ًك
ضػػٌعفي  مػ كلكػٌ  ، عػػٌدى مػ  فقيفػاء الكػاـ بعػػد الحػحاب  مػويفم مػ   بػ  إف، ألثػر أًػ  اٟتػػد ثعوػد  راك مقػ 

 .337ظ  أهي عبد الرٛت  ب     د ب  ٘ت م الذم اتًُّفق ع ر ضعفي
الػذم عرفوػا أهػي مػ  قػادة اٞتػ ّ األمػام  أما الراكم الذم أذود إل ي خربى فيفا أدًم بػ  ٤تػرز البػاً ي

كخالصػ  ا٠تػرب أف ا٠ت  فػ  عبػد ا١ت ػد ١تػا بيٌكػر ب بػادة ، ب  ًا الذم بٌكر عبد ا١ت د باالهتحار ُب عُت الاردة
كخاص  اب  صرد كا١تسػ ب كابػ  كاؿ كعبػد   التاابُت خطب ُب الواس بالفت  أف ا أً د رؤكس فتو  العراؽ

 .338ا ب  ذعد ب  هف  
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  إسماعيل بن نعيم الهمدان: 
أكرد الطػػربم بعػػػض تفاصػػػ   عالقػػػ  ا١تختػػػار بػػػاب  الػػ بَت ُب  ركا تػػػُت أليب ٥توػػػش بسػػػود ٫تػػػداين ٭تتػػػام 

، الربٝتػػي الومػػرم فكػػ ه أيب ٥توػػش ًػػا إٝتاع ػػ  بػػ  هعػػ م ا٢تمػػداين، ٢تمػػا ذلػػرا ُب الػػركاة ع ػػر راك ػػُت ٓب أًػػد
إال أهػي تبػٌُت  -كإف ٓب أًػدى-الربٝتػي الػذم   اف ُب الركا   األكٔب ًا حسػُت بػ  عبػد ا ا٢تمػداينكشاًد الع

كعمػ  لػذلد البػ  ، م  خالؿ ركا اتي عود الطربم أهػي لػاف مػ  شػرط  الكافػ  ل  ػاد بػ  أب ػي ُب مقتػ  حنػر
]كلػاف قػد ذيلػر اٝتػي قب يفػا بأهػي  لمػا ًػا مفحػ  ُب ركا تػي ًػذى،  ا١تختػارمط ع أ اـ اب  ال بَت عود بدء ظيفار 

ك١تػػا تػػال زائػػدة ع ػػر ا١تختػػار آ ػػ  فيفػػم مويفػػا التػػآمر ، اهط ػػق مػػع زائػػدة بػػ  قدامػػ  ل ن ئػػا با١تختػػار إٔب ابػػ  مط ػػع
ٝتػي ع  ي تظاًر ٢تما با١ترض كط ب مويفما االعتذار لدل الاإبت كاذػتكماال لػذلد صػرٌح الػراكم حسػُت الرب 

، فاذػتناب لػي، بأهي لاف  ع م ُب هفسي أهي إف ٓب ٬تب ا١تختار إٔب ط بي ف    أ٘توػي ع ػر هفسػي إف ظيفػر أمػرى
ػػا مػػ  عوػػدى تك ػػم الػػراكم مػػع زائػػدة حػػاؿ ار ػػ  الػػيت تالًػػا ع ػػر ا١تختػػار فػػأهكر زائػػدة فيفمػػي لكػػ  ، ك١تػػا خًر

ع  عتػذراف ل مختػار فحػٌدقيفما ك٢تػي عوػي. كدخال ع ر اب  مط ، الراكم طمأهي أهي  تفيٌفم صو عي مع اب  عمي
ػػي ُب اػػـر فػػالتقر عبػػد الػػرٛت  بػػ  شػػر   الكػػبامي مػػع ، كراح ا١تختػػار ٬تمػػع أصػػحابي ُب الػػدكر ل كػػاف خرًك

ذػػع د بػػ  موقػػذ الثػػارم كاألذػػاد بػػ  ًػػراد الكوػػدم كقدامػػ  بػػ  مالػػد اٞتكػػمي كذػػعر اٟتوفػػي ُب موػػ ؿ ًػػذا 
عاا ا١تختػػار كلكػػويفم ال ػػدركف حق قػ  عالقتػػي بػػاب  اٟتوف ػػ  كحػػثيفم فخطػػب فػػ يفم ابػػ  شػػر   بػأنم بػػا ، األخػَت

ػاا حػىت كصػ اا إٔب ، ع ر الذًاب إٔب ًذا األخَت ل تألد بأهفسيفم ك٭تافظاا بذلد ع ر د ويفم فاافقػاى كخًر
 .339اب  اٟتوف   الذم ذأ٢تم ع  حاؿ الواس فأخربكى

كخالصػتيفا أف ا١تختػار   ودًا إٔب شػاًد ع ػافأما الركا   الثاه   إلٝتاع   ب  هع م ا٢تمػداين ف هػي ٓب  سػ
أمػا عبػد ا١ت ػد ، كلػذا حػاكؿ مكا ػدة ابػ  الػ بَت، ١تا ب غي مسَت اٞتػ ّ الكػامي ٨تػا العػراؽ تػ ق  مػ  ا١تااًيفػ 

فأرذ  ا١تختار إٔب اب  ال بَت  ىعػرض ع  ػي ، ب  مركاف فبعث عبد ا١ت د ب  اٟتارث ب  اٟتكم إٔب كادم القرل
م مػػػ  ا١تػػػاإب ع ػػػ يفم ،  قبػػػ  مػػػددى إف لػػػاف ُب طاعتػػػيا١تػػػدد فأًابػػػي بأهػػػي  فسػػػرٌح ا١تختػػػار مالمػػػ  آالؼ ألثػػػًر

كذلػػد ألهػػي لػػاف  وػػام تع ػػُت كاؿ مػػ  قب ػػي ، شػػرحب   بػػ  كرس ا٢تمػػداين كأمػػرى أف  ػػدخ  ا١تد وػػ  ك وتظػػر أمػػرى
عد ُب كشػػعر ابػػ  الػػ بَت بػػذلد فأرذػػ  عبػػاس بػػ  ذػػيف  بػػ  ذػػ، كإرذػػاؿ ابػػ  كرس اصػػرة ابػػ  الػػ بَت ُب مكػػ 

ألفػػػُت ل سػػػتوفر األعػػػراب كل تألػػػد مػػػ  دخػػػاؿ ابػػػ  كرس ُب طاعتػػػي كإال قت ػػػي مكا ػػػدة. كالتقػػػر اٞت كػػػػاف ُب 
ع  ابػ  كرس ع ػر م موتػي ذػ ماف بػ  ٛتػَت الثػارم طر قال ػم ، كع ػر م سػرتي ع ػاش بػ  ًعػدة اٞتػدٕب، ًك ًك

ف مػا ط ػب ، طاعػ  ابػ  الػ بَت فػاخت ر عبػاس بػاب  كرس كأٌلػد لػي ًػذا األخػَت أهػي ع ػر، عود ا١تػاء ع ػر تعبئػ 
بػػ  حػػىت  ػػدخ  ا١تد وػػ  ، موػػي الػػذًاب إٔب عػػدك٫تا األمػػام بػػاادم القػػرل رفػػض ابػػ  كرس إذ ٓب  ػػؤمر بطاعتػػي
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ًٌي ٨تػا كادم ، كأصٌر ع ػر ذلػد فتبػٌُت ل عبػاس أهػي  كا ػدى، ك وتظر أمر ا١تختار فػأظيفر عػدـ فطوتػي كأهػي ذػ تا
د  كإٔب ل  عكػرة مػويفم ، العراق ُت قد ًاعاا فأًداًم ً كرا كغوماالقرل ّت كي كط ب الو كؿ ع ر ا١تاء فًا

شاة ف ما اشتغ اا ّٔا كترلاا تعبئتيفم ٚتع عباس ألفػا مػ  فرذػاهي ل قػتحم فسػطاط ابػ  كرس الػذم راح  وػادم 
 .340مويفم أصحابي  وبيفيفم ل غدر ف م  أتي إال مائ 

 
 خليفة بن ورقاء: 

با١تختػار ركا ػ  كاحػدة أليب ٥توػش بسػود ٭تتػام ع ػر راك ػُت ذلر الطػربم ُب ذػ اؽ عالقػ  ابػ  اٟتوف ػ  
أمػػا الػػركام الػػذم اهتيفػػر إل ػػي ، لػػ س لػػي عوػػد الطػػربم ذػػال ًػػذى الركا ػػ  فكػػ خي خ  فػػ  بػػ  كرقػػاء، ٓب أًػػد٫تا

ػا عوػد الطػربم، تػيأحػد شػيفاد الع ػاف حسػب ركا  السود فيفا األذاد ب  ًػراد الكوػدم لكوػي   كلػ س لػي غًَت
 .341كُب ركا   بعدًا باعتبارى ذ دا ع ر لودة، مذلار ُب ذ اؽ ركا   قب يفا باعتبارى م  أشراؼ الكاف 

أهػػي لػػاف ضػػم  آّماعػػ  الكاف ػػ  الػػيت ًػػاءت إٔب ا١تد وػػ   ًػػذا الػػراكم كخالصػػ  ا٠تػػرب الػػذم ًاءهػػا بػػي 
، ذػػ حدماهي ذػػرٌا توٌحػػر ًاهبػػا كدعػػاًم ١تػػا ع ػػم ًػػذا األخػػَت أنػػمبػػاب  اٟتوف ػػ  ك  ا١تختػػار  ل تألػػد مػػ  عالقػػ

، فخطب عبد الرٛت  ب  شر   مبٌ وا حق آؿ الب   ع ر األم  كمح ب  لربالء ٍب ٣تيء ا١تختار كمبػا عتيفم لػي
م ف مػا فرغػاا ، ٍب تك م ل  كاحد م  آّماعػ  ٔتثػ  ذلػد، كأنم ًاءكا إل ي ارف ل كاهاا ع ر بحَتة م  أمًر

لػي ف مػا قضػر مػ  هكبػ  لػربالء ك٘تػٌت  ب ف يفم اب  اٟتوف   ْتمد ا ع ر فضػ  آؿ الب ػ  كتسػ  م األمػرخط
م ٔتػػ  شػػاء مػػ  عبػػادى ػػاا مػػ  عوػػدى كقػػد اذػػتوتناا مػػ  عبارتػػي األخػػَتة ، مػػ  ا أف  ثػػأر ٢تػػم مػػ  عػػدًك فخًر

يفتيفم فتكٌ مػػاا  ّٔػػا فكػػٌق ع ػػر ا١تختػػار ذلػػد اإلذف ٢تػػم باتبػػاع ا١تختػػار. كلػػاف بعػػض الكػػاف ُت ع ػػر ع ػػم بػػًا
كبعػػػػد شػػػػيفر أك ألثػػػػر مػػػػ  ، خكػػػػ   أف ٮتػػػػٌذلاا عوػػػػي الكػػػػ ع  فتحػػػػدث عػػػػويفم بكػػػػالـ مسػػػػناع بػػػػأنم ح ػػػػارل

يفم كصػ اا إٔب الكافػػ  فػإتيفاا مباشػرة ٨تػػا ا١تختػار الػذم ذػػأ٢تم فأًػاباى بػأنم مػػأماركف بوحػرتي فكػػرٌب ، خػرًك
م ،  يفم بػػذلد كقػػاـ لػػ  كاحػػد فألػػٌد ٢تػػم األمػػركقػػاـ عبػػد الػػرٛت  بػػ  شػػر   فخطػػب فػػ، كٚتػػع شػػ عتي كأخػػرًب

 .342فاذتنمع  الك ع  ل مختار

 :أبو المغلي  الليث  الكنان ●
ػػػ  ل ثػػػي مػػػ  أشػػػراؼ الكافػػػ  أموػػػاء   ذػػػاؽ الطػػػربم أليب ٥توػػػش ركا ػػػ  قحػػػَتة حػػػاؿ حادمػػػ  كقعػػػ  لًر
ا ا١تغ ػس ال  ثػي ك رك يفػا أليب ٥توػش أحػد بػٍت ل ػث ك ػدعر أبػ، ٤تاصرة ا١تختػار ٢تػم ُب قحػر الػاإب ابػ  مط ػع
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ػػػدهاى  سػػود خػػػربى ارخػػر ، ٓب  سػػود ركا تػػػي-كإف ٓب أًػػػدى-الػػذم ، الكوػػاين كال مالػػػث ٢تمػػا عوػػػد –إال أهوػػا ًك
إٔب عمػػػػي أيب ط حػػػػ  الػػػػذم صػػػػرٌح أهػػػػي لػػػػاف ًوػػػػد ا ُب لتائػػػػب ا١تيف ػػػػب أموػػػػاء قتالػػػػي لألزارقػػػػ  ذػػػػو   -الطػػػػربم
كؿ أليب ا١تغ ػػس أـ ال فػػ ف اٟتادمػػ  الػػيت كذػػااء لػػاف ًػػا الػػذم هقػػ  ا٠تػػرب األ، أم أهػػي شػػاًد ع ػػاف 44ً343

 اشتم  ع  يفا ا٠ترب ًي م  الواع الذم  تداكلي قـا الراكم )بوا ل ث(.
فرمػػاى ، كخالصػ  اٟتادمػػ  أف عبػد ا ال  ثػػي أشػػرؼ مػ  القحػػر ل كػتم ٤تاصػػر ي مػػ  أصػحاب ا١تختػػار 

 .344شفي بعدًاٍب ، ح قي فنرحي ُبأبا ٪تر مالد ب  عمرك الويفدم بسيفم 
 

  صلة بن زىي: 
كقػد ، ذلر الطربم ركا   تفحػ     لإلًػراءات األكٔب الػيت قػاـ ّٔػا ا١تختػار بعػد تسػٌ مي زمػاـ أمػر الكافػ 

ػػَت الويفػػدم ي عوػػد الطػػربم لػػ كلػػ س، ركاًػػا شػػ ه أليب ٥توػػش ٓب أًػػدى بػػُت الػػركاة  ػػدعر م ٌػػ  )أك صػػ  ( بػػ  ًز
كل تا٫تػػا  رك يفمػػا عػػ  راك كاحػػد ًػػا مسػػ م بػػ  ، كركا ػػ  أخػػرل قب يفػػا حػػاؿ ماقعػػ  صػػفُت، ذػػال ًػػذى الركا ػػ 
 مػ  محػادرى يب ٥توػشا١تحػدر السػابع ألأيب إذػحاؽ السػب عي )ابػ  الذم عرفواى ُب ش اخ ، عبد ا الضبايب

ٍب ضػػػد ، ضػػػد ا٠ت  فػػػ  ع ػػػي ُب صػػػفُت ًػػػ ّ الكػػػاـبػػػ  شػػػارؾ ُب ، شػػػاًد ع ػػػاف( فقػػػد لػػػاف ان اعتمػػػاداألقػػػ  
ػػػا دائمػػػا إٔب ًاهػػػب قامػػػي برئاذػػػ  مشػػػر بػػػ  ذم ، كلػػػذا ضػػػد شػػػ ع  ا١تختػػػار ُب الكافػػػ ، اٟتسػػػُت ُب لػػػربالء ًك
ػػا مػػ  هفػػس طبقػػ  ًػػػذا 345اٞتاشػػ  الضػػبايب ػػدت مػػ   ػػػدعر مسػػ م بػػ  عبػػد ا ًك . أمػػا ُب الػػركاة فقػػد ًك

كػػذا صػػار   .٣346تيفػػاؿ بالوقػػ "، د ث عػػ  هػػافع كلكػػ  الوقػػاد  قػػالاا عوػػي: "ال  يعػػرؼالػػراكم إذ  ػػركم اٟتػػ ًك
ذػػ اف  كميفمػػا  كػػ  مػػ  أمػػرى ف هػػي ركل ُب ًػػذا ا٠تػػرب أٌف ا١تختػػار بعػػد هف ػػي البػػ    لاهػػي ًػػا ا١تقحػػاد أـ ال

أنػم  كلك  ًذا األخَت ٘تارض ١تا ب غػي، فاذتخ ش شر٭تا القاضي، مط ع ً س ل قضاء  ام ا ٍب اهكغ  عوي
 فعػػٌُت ا١تختػػار، لػػي كشػػيفادتي ع ػػر حينػػر كعػػدـ تب  غػػي عمػػا ٭تػػدث ٢تػػاها  تحػػدماف عػػ  عثماه تػػي كعػػ ًؿ ع ػػي

ٛتا ػػ  ك  بعػػض كزراء ا١تختػػارك  تطرقػػ  الركا ػػ  لتفاصػػ   الكػػنار الػػذم كقػػع بػػُت أحػػد الكػػعراءك  ،مكاهػػي آخػػر  
ٍب ، مراعػاة ١تكاهػ  ابػ  األشػًتك  ل سػاف الكػاعراب  األشًت ٢تذا الكاعر ٍب تدخ  ا١تختار لتيفدئ  ا٠تااطر إتقاء 

 .347ُب ا١تختار ك  ذلرت الركا   قحائد ًذا الكاعر )ك اٝتي اب  ٫تاـ( ُب اب  األشًت
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  أبو كبشة القين: 
، ركل الطػػربم خػػربا تفحػػ   ا أليب ٥توػػش عػػ  شػػ خي ا١تكػػٌت بػػأيب لبكػػ  الق ػػٍت كاٝتػػي عمػػرك بػػ  مالػػد

ػػا شػػاًد كٓب ، ع ػػاف ألهػػي لػػاف ُب مط ػػع شػػبابي أحػػد ًوػػاد اٞتػػ ّ األمػػام كشػػارؾ ُب أحػػداث ت ػػد الفػػًتة ًك
دت راك ُت ّٔذا االذم: ذى الوسب  كإف ًك  أتبُت ًذا الراكم إذ ٓب أًد م  الركاة م  ٭تم  ًذى الكو   ًك

 م  مقات اب  حباف.ً 421أما أحد٫تا فيفا عمرك ب  مالد الوكرم البحرم ا١تتاَب ذو   -
ػا ً 411أما ارخر فيفا عمرك ب  مالد ا٢تمداين ا١ترادم ا١تحػرم ا١تتػاَب ذػو  ك  - كمقػي ابػ  معػُت ًك

الػذم - فال أدرم ً  ش ه أيب ٥توش ًػا أحػد٫تا أك غَت٫تػا  كخالصػ  خػربى .348أ ضا م  مقات اب  حباف
أهػػػي لػػػاف ُب بدا ػػػ  شػػػبابي إٔب ًاهػػػب أحػػػد عمامتػػػي ُب طالئػػػع ًػػػ ّ ابػػػ  ز ػػػاد  -لػػػي عوػػػد الطػػػربم غػػػَتى لػػػ س

م مػػاإب ال  ٭تػػثيفم ع ػػر قتػاؿ العب ػػد اربقػػُت كالكفػػرة ا١تػػارقُت الػػذم لػػاف قػادًم رب عػػ  بػػ  ا١تخػػارؽ  بػػ  اعتػػرًب
راكم عوػػد الضػػحر بعػػد مقتػػ  لكػػ  الػػراكم ٝتػػع عراق ػػا  رٕتػػ  أموػػاء القتػػاؿ. كانػػـ  ًػػ ّ الػػ،  وطقػػاف العرب ػػ 

م بػػاٞت ّ الثػػاين الػػذم  قػػادى عبػػد ا بػػ  ٛت ػػ  فضػػميفم إل ػػي، قائػػدًم اشػػتد القتػػاؿ  ػػـا ك  ،فػػالتقاا أموػػاء فػػراًر
 كانـ  الراكم ًك كي ماه   كفركا ٨تا اب  ز اد كأخربكى.، األضحر

 

 قدامة بن لوشب: 
ركا ػ  أليب ٥توػش عػ  شػ ه  ُب  ػ يفمذلر الطػربم أكؿ اًتمػاع ألشػراؼ الكافػ  ضػد تسػٌ   ا١تختػار ع

ػػا قدامػػ  بػػ  حاشػػب، كٓب  ػػرك لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب، لػػي ترٚتػػ  حد ث ػػ  ٓب أًػػد الػػذم ذلػػر أف شػػبثا  ًك
كمشػػرا كابػػ  األشػػعث كعبػػد الػػرٛت  بػػ  ذػػع د بػػ  قػػ س اًتمعػػاا فػػدخ اا ع ػػر لعػػب بػػ  أيب لعػػب ا٠تثعمػػي 

كإشػرالي ا١تػاإب ُب ، كلذبػي ع ػر ابػ  اٟتوف ػ ، فأخربى شبث باًتماعيفم ع ر قتاؿ ا١تختار كذلر كمابي ع  يفم
 .349فرٌحب ّٔم لعب كأًأّم إٔب ط بيفم ، ف ئيفم

 
 س يوازع بن ال: 

أكرد الطربم ُب تفاص   قضاء ا١تختار ع ر مارة األشػراؼ ضػدى خػربا مطػاال أليب ٥توػش عػ  شػ ه ٓب 
كٓب  ػػػرك لػػػي الطػػػربم ذػػػال ًػػػذا ا٠تػػػرب الػػػذم اشػػػتم  ع ػػػر تفاصػػػ   دق قػػػ  ،  ػػػدعر كازع بػػػ  السػػػٌرم، أًػػػدى

قػد ًػاء ك  خحاصػا، إٔب لاهػي شػاًد ع ػاف لتطارات أحداث ذلػد ال ػـا بكػك  ٬تعػ  ا١تتتبػع ل ػراكم  طمػئ 
ال ماه ػػ  "ك السػػاؽ إذ ذاؾ لػػ س ف يفػػا ًػػذا البوػػاء" كخالصػػ  الركا ػػ  أف أهػػس بػػ     ػػد ٝتػػع  ُب ذػػ اؽ لالمػػي:

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 348 ، كتقر ب التيفذ ب )ـ.س( .11ص 6، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.210ا٠ت ًر
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م ػػ  إٔب ا١تختػػار ع ػػر ،  تحػػٌدماف بػػأنم ذ وحػػركف مضػػر ضػػد ا١تختػػار مث مػػا أف مضػػر ذتوحػػًر فنػػاء ّٔػػا ًر
ػػ ،  موػػربى فع ٌػػق بػػأنم صػػادقاف ُب األكٔب فقػػ ػػي ابػػ  األشػػًت إٔب ك  ٍب عبٌػػأ أصػػحابي ُب السػػاؽ، كألػػـر الًر ًك

ػػي ا١تختػػار إٔب ، كلاهػػ  مضػػر بالكواذػػ  مػػع شػػبث،  كػػاف ضػػد قامػػي فَتفػػق ّٔػػممضػػر لػػئال  ًٌ كقػػد ال ماه ػػ  كتا
أتبػاع ا١تختػار ُب طرقػات ك  الفػر بػُت لتائػب األشػراؼك  كقػع الكػرك  ،كلاهاا ّتباه  السػب ع، عيرؼ بكدتي ع  يفم

م ) ػػا لثػػارات اٟتسػػُت(ك    كشػػ ئا فكػػ ئا بػػدأ  ظيفػػر إهتحػػار ا١تختار ػػ  الكافػػ  ١تػػا هػػادل بعػػض ٫تػػداف ك  ،شػػعاًر
هضػػماـ إٔب ا١تختار ػػ  باعتبػػارى كاال، رفاعػػ  بػػ  شػػداد إٔب تػػرؾ قامػػي ال مو ػػُت األشػػراؼإضػػطر ، بثػػارات عثمػػاف

ا  قات يفم حىت قيت  ًيػرح عبػد ، عمرك ب  ٥توػش كلذا قيت ، ش ع ا ال ٯتات م  أً  عثماف كارٕت  بذلد ًك ك
 )ك قػػد عرفوػػاى ُب الػػركاة( كارٕتػػ  ُب ذلػػد ٛت ػػد بػػ  مسػػ م، الػػرٛت  بػػ  ٥توػػش الػػذم قاتػػ  حالػػي األزد كٛت ػػاى

ػػيء إٔب ا١تختػػار ٓتمسػػمائ  أذػػَت)الكػػاعر( كلػػذا ذػػراق  بػػ  مػػرداس البػػارقي ٮت ػػي  أحػػد قادتػػيح ػػث راح ، . ًك
فعرضػػيفم كأمػػر بقتػػ  مػػ  شػػيفد لػػربالء ضػػد اٟتسػػُت ، بػػذلدا١تختػػار  أحػػد ا١تػػاإبفػػأخرب ، ذػػب   العػػرب مػػويفم

بعػػد أف قتػػػ  ك  ، ٍب أكقػػػش ا١تختػػار القتػػ ، فاذػػتغ  أصػػحابي الفرصػػ  إللحػػاؽ التيفمػػػ  بكػػ  مػػ  لػػاف  ػػؤذ يفم
ٍب هػػادل باألمػػاف لكػػ  مػػ  دخػػ  دارى إال ، هحػػفيفم أعتػػق ا١تختػػار الوحػػش ارخػػر ع ػػر أال ٮتاهػػاى بعػػد ذلػػد

 .350م  شيفد قت  اٟتسُت
كػػػػذا  ًػػػػرح بعػػػػض آؿ ٥توػػػػش الػػػػذ   ًػػػػم أذػػػػرة الػػػػراكم أيب ٥توػػػػش فتكػػػػاف ك  تتضػػػػم  الركا ػػػػ  مقتػػػػ ًك

 التفاص   ل يفا م  األخبار العائ    اليت ٭ترص ع  يفا أبا ٥توش.
 

 عمي  بن زياد: 
لػػي  لػػراك ٓب أًػػد  ذلػػر أبػػا ٥توػػش ُب ذػػ اؽ تفاصػػ   مػػارة األشػػراؼ ع ػػر حكػػم ا١تختػػار خػػربا قحػػَتا

ػػا عمػػَت بػػ  ز ػػاد، ال ًػػذا ا٠تػػربلػػي الطػػربم ذػػ كٓب  ػػرك ترٚتػػ  أف عبػػد الػػرٛت  بػػ   -بغػػَت ذػػود-الػػذم ركل  ًك
م مػػ  ا٠ت ػػش  ُب معرلػػ  األشػػراؼ ضػػد ا١تختػػار بالكافػػ  تسػػاءؿ ا٢تمػػداين ذػػع د بػػ  قػػ س عػػ  الػػذ   ًػػاءًك
افػػػػػ   قات ػػػػػي الػػػػػذم ال قػػػػػـا لػػػػػي بالك فتعنػػػػػب ل ػػػػػش أف ا١تختػػػػػار)مػػػػػ  ال ماه ػػػػػ ( شػػػػػباـ  قب  ػػػػػ  فػػػػػأخربكى بػػػػػأنم

 .351بقامي 
 
 

  مالك بن أعين الجهن: 
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، أكرد أبػػا ٥توػػش ُب تفاصػػ   اهتقػػاـ ا١تختػػار مػػ  قت ػػ  اٟتسػػُت خػػربا عػػ  شػػ خي مالػػد بػػ  أعػػُت اٞتيفػػٍت
ػػا ػػب اٞتيفػػٍت- ًك إال أهػػي ٣تيفػػاؿ  -رغػػم لاهػػي ُب عػػداد التػػابعُت ألهػػي ركل اٟتػػد ث عػػ  الحػػحايب ز ػػد بػػ  ًك

كقػػد ذلػػر ُب خػػربى أف الػػذم دٌؿ ا١تختػػار ع ػػر بعػػض قت ػػ  اٟتسػػُت ًػػا عبػػدا بػػ  ، 352اٟتػػاؿ عوػػد اػػدمُت 
، ٛتػ  بػ  مالػد اػاريبدبٌاس فقػد دلٌػي ع ػر عبػد ا بػ  أذػ د بػ  الوػػ اؿ اٞتيفػٍت كمالػد بػ  الوسػَت البػدم ك 

فػػآتيفم ا١تختػػار ، فنػػاء ّٔػػم مػػ  القادذػػ   إٔب ا١تختػػار عكػػاء، فبعػػث إلػػ يفم أبػػا ٪تػػر مالػػد بػػ  عمػػرك الويفػػدم
ٍب التفػػ  إٔب ، فاعتػػذركا بػػاإللراى كاذػػتعطفاى فسػػأ٢تم عػػ  عػػدـ عطفيفػػم ع ػػر اٟتسػػُت، ع ػػر قػػت يفم اٟتسػػُت

ب ومػػا قىتػػ  ابػػ  لامػػ  عبػػد ا ، حػػىت مػػات البػػدم الػػذم ذػػ ب برهسػػي فقطػػع  د ػػي كًر  ػػي فاضػػطرب كهػػ ؼ
اٞتيفٍت كقىت  ذعري ٛت ى ااريبَّ 

353. 
 

 أبو الجارود: 
 كشػ خي ف يفػا أبػا اٞتػاركد ز ػاد بػ  ا١توػذر، أكرد الطربم ركا   مكمّْ   إلحدل ركا ػات ماذػر بػ  عػامر

، إمػاـ التػابعُت البػاقر كاٟتسػ  البحػرم إمػاـ آؿ الب ػ ركل اٟتػد ث عػ  ً 471الكاُب األعمر ا١تتاَب ذػو  
كلكػ  اػدمُت ٖتػام اا ع  ػي لكػدة ، كقػد ذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات، كٓب  رك لي الًتمذم ذال حد ثا كاحػدا

"اتفقػػاا ع ػػر أهػػي ضػػع ش  ابػػ  عبػػد الػػرب:كلػػذا قػػاؿ عوػػي ، لػػي فرقػػ  ُب ال  د ػػ  ٘ت ػػ  إٔب الرافضػػ  إذ أف  تكػػ عي
ػػػرى ك لعػػػ  مػػػ  ًػػػذا الػػػبعض مػػػا هسػػػبتي لتػػػب الكػػػ ع  اإلمام ػػػ  إٔب كهسػػػبي بعضػػػيفم إٔب الكػػػذب"، اٟتػػػد ث موكى

 .354الضالؿك  ًعفر الحادؽ عوي أهي اهتمي بالكذب
"حػػػػدمٍت أبػػػػا اٞتػػػػاركد عٌمػػػػ  رآى  كقػػػػد أذػػػػود ركا تػػػػي إٔب شػػػػاًد ع ػػػػاف مػػػػبيفم ح ػػػػث قػػػػاؿ أبػػػػا ٥توػػػػش:

كذلد بعد ركا   أيب األشعر اليت تفٌح  ُب شفاع  عدم ب  حاًب لػدل ا١تختػار لحػاّب حكػ م بػ  …" قت ال
كتػأٌب ًػذى الركا ػ  ، حػىت قيتػ رمػاى بالوبػ   -عودما ٗتاؼ اٟترس م  قباؿ الكفاع  ف ػي-طف   الطائي الذم 

ُب ذلػر شػفاع  عػدم لػدل "لأهػي قوفػذ ١تػا ف ػي مػ  لثػرة الوبػ " ٍب تسػتمر الركا ػ   بقاؿ ذلد الكاًد ا١تػبيفم:
بػػي لػػي ا١تختػػار لكػػ  ابػػ  لامػػ  ًػػاء ل خػػربى ٔتػػا ، ا١تختػػار كهف ػػي عػػ  حكػػ م هتمػػ  ا١تكػػارل  ُب قتػػ  اٟتسػػُت فًا

كقػػاـ عػدم  كػػتم ابػػ  لامػػ  الػذم أراد أف  ػػرٌد ع  ػػي لػػاال ، فتظػاًر ا١تختػػار باالذػػتوكار، فع تػي الكػػ ع  ْتكػػ م
ختار كخرج  ككا اب ى لام  ل َّ م    قاى. أما قاتػ  ع ػي كرضي عدم ع ر ا١ت، إشارة ا١تختار لي بالسكات

ا مرة ب  موقػذ بػ  الوعمػاف العبػدم فأحػاط ابػ  لامػ  بػدارى فخػرج ع ػر فرذػي  ضػرّٔم بر٤تػي ، ب  اٟتسُت ًك
                                                 

 . 714ص2.ك ا١تغٍت : 127ص 1، )ـ.س(الذًري: م  اف اإلعتداؿ  .1ص 7، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 352
 .161  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .114، ص  1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 353
ي: خالص  تذً ب ... ص - 354 كتقر ب التيفذ ب  .111-112ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.414 ا٠ت ًر
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ٍب ًػاء ابػ  لامػ  إٔب ز ػد بػ  ، كأف   مػويفم إٔب محػعب كشيػ َّ   ػدى، حىت أصابي اب  لام  ُب  دى ال سرل
 م لاف ٭تكي أهي  أصاب بسيفمي ُب لربالء صب ا فألحق  دى ع ر ًبيفتي.رقاد اٞتوري الذ
 أبو عبد األعلي الزبيدي: 

ػػػا أبػػػا عبػػػد ، ذلػػػر أبػػػا ٥توػػػش ُب ذػػػ اؽ أخبػػػار مػػػأر ا١تختػػػار ل حسػػػُت مػػػ  قت تػػػي عػػػ  أحػػػد شػػػ اخي ًك
كخالصػػتي أف الفػػىت ا١تقتػػاؿ ُب لػػربالء   ا٠تػػرب لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا كٓب  ػػرك، الػػذم ٓب أتبٌ وػػي األع ػػر ال ب ػػدم

كأف قات ػػي ، بسػػيفم ألحػػق لٌفػػي ّتبيفتػػي ًػػا عبػػد ا بػػ  مسػػ م بػػ  عق ػػ  الػػذم دعػػا ع ػػر قات  ػػي بالقتػػ  كالػػذؿ
ك١تػػػا ًػػػاءى ابػػػ  لامػػػ  ألخػػػذى إٔب ا١تختػػػار قػػػاكميفم ، صػػػرٌح بأهػػػي اهتػػػ ع ذػػػيفمي بحػػػعاب  كبقػػػي الوحػػػ  ُب رأذػػػي

م ابػػػ  لامػػػ  بػػػأف   م ْترقػػػي. كط ػػػب ا١تختػػػار قاتػػػ  ، رمػػػاى باٟتنػػػارة فرٚتػػػاى حػػػىت ذػػػق بسػػػ في فػػػأمًر ٍب أمػػػًر
كلذلد فع  مع عبد ا بػ  عقبػ  الغوػام قاتػ  أحػد ، اٟتسُت ذواف ب  أهس الذم فٌر إٔب البحرة فيفدـ دارى

 كتضػم  ب ػ  شػعرم اإلشػارة إل ػي كأب حرم ػ  بػ  لاًػ  األذػدم، الفرات   غ ماف اٟتسُت ف هي فر إٔب اٞت  رة
ػػػدـ ا١تختػػػار دار عبػػػد ا بػػػ  عػػػركة ا٠تثعمػػػي الػػػذم شػػػارؾ ُب لػػػربالء برمػػػي ، ١تكػػػارلتي ُب قتػػػ  آؿ اٟتسػػػُت ًك
رغػػم أهػػي    أمػا عمػػرك بػػ  صػب   الحػػدائي  فػػدخ اا دارى مػ  السػػط  لػػ ال كأخػذكى، السػيفاـ لفػػرارى إٔب محػػعب

فنػيء بػي مق ػدا كمػع ذلػد ف هػي ، لاف كاضعا ذ في بقربي فحبسي ا١تختار حىت اًتمع إل ػي الوػاس ُب الحػباح
شتميفم ك٘تٌت لا لاف معي ذ ش ل قػات يفم كلطػم عػُت ابػ  لامػ  الػذم ضػحد كأخػرب ا١تختػار ٔتػا لػاف  دع ػي 

 . 355فأمر بأف  طع  بالرماح حىت ٯتات، م  لثرة طعوي ُب آؿ اٟتسُت
 

 منيع بن العالء السعدي: 
، ًػػػا مو ػػػع بػػػ  العػػػالء السػػػعدم، أكرد الطػػػربم قحػػػ دتُت ذلر٫تػػػا أبػػػا ٥توػػػش عػػػ  شػػػ ه لػػػي ٓب أًػػػدى

بعثيفػػػا إٔب ٤تمػػػد بػػػ  عمػػػَت بػػػ  عطػػػارد ، إحػػػدا٫تا قحػػػ دة ١تسػػػكُت بػػػ  عػػػامر الػػػذم لػػػاف فػػػ م  ً مػػػي ا١تختػػػار
 .356بأذرب ناف
 
 

 لبيب بن بديل: 
 عػ  شػ هذلر الطربم ُب ذ اؽ خرب ًركب أشراؼ الكاف  م   ا١تختار إٔب البحرة ركا ػ  أليب ٥توػش 

محػعبا ١تػا كصػف  لػي ح ػ  االذػتغام  الػيت دخػ  ّٔػا شػبث بػ  ربعػي أف ، لي ٓب أًدى  دعر حب ب بػ  بػد  

                                                 
 .144  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .117-111، ص1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 355
 .114، ص  1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 356
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أمػا ٤تمػد ، كأخػربكى ٔتػا فع ػ  ّٔػم ا١تختار ػ  كذػألاى الوحػرة، فأيدخػ  ع  ػي كلػذا أشػراؼ الكافػ ، البحرة عرفػي
بقحػػرى قػػػرب القادذػػ   كبعػػػث إل ػػي ا١تختػػػار عبػػد ا بػػػ  قػػػراد بػػ  األشػػػعث ف ػػم  كػػػيفد مػػا حػػػدث ٢تػػم كلػػػاف 

دى قد فٌر إٔب البحرة فيفدـ دارى كلقي اب ي األشعث عود محعب ل  إلراـ، ا٠تثعمي فًا
357. 

 
 . مصادر أب  مخنح العاب ة لوؿ إصطداـ 5.3.2

 الخوارج :و  الزبي يين ف  الع اؽ بالمختار

 نتوؼػمػابن عياش ال: 
ا١تختار أماـ محػعب أكرد أبػا ٥توػش ألحػد اإلخبػار ُت ركا ػ  تفحػ     عػ  أحػد  ُب ذ اؽ أخبار ً ٯت 

الكػػػػاُب أبػػػػا اٞتػػػػراح ا١تتػػػػاَب ذػػػػو   كاإلخبػػػػارم ًػػػػا عبػػػػد ا بػػػػ  ع ػػػػاش بػػػػ  عبػػػػد ا ا٢تمػػػػداين، شػػػيفاد الع ػػػػاف
،  كركل عوػي ا١تػؤرخ ا٢ت ػثم بػ  عػدم، الكػعري كغػَتىركل اٟتد ث عػ  ، ك  قب با١تساؼ أك ا١توتاؼ، 470ً

كلػاف  وػادـ ا١توحػار ك ضػحكي بػ  إهػي لػاف  كٌ مػي ُب ، ك قع ُب أخبارى ا١توػالَت، لاف راك   لألخبار كارداب
 .358حاؿ غضبي ف حتم  لي ذلد

 أمػػػػػػػا شػػػػػػػاًد الع ػػػػػػػاف فيفػػػػػػػا معاك ػػػػػػػ  بػػػػػػػ  قػػػػػػػرة بػػػػػػػ  إ ػػػػػػػاس بػػػػػػػ  ًػػػػػػػالؿ ا١تػػػػػػػ ين أبػػػػػػػا إ ػػػػػػػاس البحػػػػػػػرم
ٌ يفم صػحاب ركل ً( 14-441) كعوػي ، اٟتد ث ع  أب ي كمعق  ا١ت ين كأيب أ اب األهحارم كاب  مغف  ًك
أرذػ  ف هػي  لقي لثػَتا مػ  متػأخرم الحػحاب  لئ ك  ،كقد ركل لي الست ، حف دى كماب  كقتادة كأبا عااه ك  ابوي

ػػا مقػػ  عوػػد ابػػ  معػػُت كالوسػػائي كالعن ػػي كأيب حػػاًب كابػػ  ذػػعد، اٟتػػد ث عػػ  ع ػػي كعثمػػاف لػػرى ابػػ  كذ ، ًك
 .359حباف ُب الثقات

ػػػذا الكػػػاًد ذلػػػر ُب ركا تػػػي أهػػػي لػػػاف ُب ًػػػ ّ محػػػعب الػػػذم  ع ػػػر  أشػػػراؼ الكافػػػ  اهتحػػػر بػػػػمع  ًك
ػػاء ُب الركا ػػ  "فق ػػ  كأهػػي أدخػػ  ر٤تػػي ُب عػػُت أحػػدًم كأمعػػ  ُب ذلػػد الكػػ ع  ا١تختار ػػ  لػػي: كفع ػػ  بػػي  ]ًك

لػػاف معاك ػ  بػػ  قػرة قاضػػ ا ألًػ  البحػػرة"ت ك  ،الػد  مك  ًػذا؟ قػػاؿ: هعػم إنػػم لػاهاا أحػػٌ  عوػدها دمػػاء مػ  الػػًتؾ

                                                 
 .102  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .171، ص)ـ.س(الطربم: تار ه - 357
اب  حباف :الثقات  .141-161ص 2، )ـ.س(الذًري: م  اف اإلعتداؿ .122، ص1، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 358

 .74ص 4
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، "ُب كاذ  اليت ٓب تك  بيو ػ  آهئػذ " كأمر محعب بقطع القحب، كقاؿ األعكر قح دة ُب ان اـ ا١تختار  
 .360إٔب الفراتاألنار الفرع   كٛت  الضعفاء  األمقاؿ ُب السف  اهطالقا م  

 
 عوؼ بن عم و الجشمي: 

بػػػار زحػػػش ًػػػ ّ البحػػػرة مػػػع األشػػػراؼ ع ػػػر ا١تختػػػار ركا ػػػ  تفحػػػ     أليب أكرد الطػػػربم ُب ذػػػ اؽ أخ
لػي الطػربم ذػال ًػذا  كٓب  رك، صرٌح ف يفا أهي ٝتعيفا م  راك ٓب أًدى  دعر عاؼ ب  عمرك اٞتكمي، ٥توش
الػ احفُت مػع محػعب ضػد  أربع   هفر اٌدعاا قت  أحػد أشػراؼ الكافػ ك  فذلر عوي أهي زعم أٌف مأب ٢تم، ا٠ترب

كلػػػذلد األمػػػر بالوسػػػب  لسػػػ  م بػػػ     ػػػد ، كٓب  بػػػق مػػػع ذػػػع د بػػػ  موقػػػذ إال ذػػػبعُت مػػػ  قامػػػي فقيت ػػػاا، ا١تختػػػار
 .361م   م  قادتي م  أزد ك٫تدافكقات  ا١تختار عود ذك  شبث إٔب ال    فقيت  ، الكودم
 

  أبو الزبي: 
"أيب الػػ بَت" الػػذم   يكػػٌت بػػػ، لػػي شػػ ه ٓب أتبٌ وػػي  ٯتػػ  ا١تختػػار ركاًػػاركا ػػ  أخػػرل أليب ٥توػػش ُب ذػػ اؽ ً

ف مػا اهحػرفاا عوػي ط ػب موػي الًتاًػع ، ذلر ُب ركا تي أف ٫تداف توادت ت د ال     ل قتاؿ كالثبػات مػع ا١تختػار
أكردت الركا ػ   لمػا،  فأظيفر أهي ٓب  ك   ر ػد ذلػد ٍب أمػر باالهسػحاب إل ػي حػىت دخ ػاى، ل تحٌح  ُب القحر

 .362قح دة لألعكر ُب رماء اب  األشعث
 

 :شيخ بص ي 
ذلػػػر الطػػػربم ركا ػػػ  مطالػػػ  ُب تفاصػػػ   ا١تااًيفػػػات بػػػُت ا٠تػػػاارج كعمػػػاؿ محػػػعب ُب األًػػػااز كا١تػػػدائ  

كلكوػي حسػػب مط ػع ركا تػي لػاف شػاًد ع ػػاف   أذػودًا أبػا ٥توػش إٔب شػ ه مػ  أزد البحػػرة ٓب  ػذلر لوػا اٝتػي
يفيفػا عمػر بػ  عب ػد ا بػاألًااز إٔب محػعب بالبحػرة ٮتػربى إذ صرٌح أ  لألحداث هي ٝتع قراءة الرذال  الػيت ًك

"حػػدمٍت شػػ ه ل حػػي بالبحػػرة  كقػػد ًػػاء ذػػود أيب ٥توػػش ّٔػػذى العبػػارة:، باهتحػػارى ع ػػر األزارقػػ  كمطاردتػػي ٢تػػم
فقػػات يفم  (اصػػطخرػ )ا بػػٍب ذلػػرت الركا ػػ  أف ًػػذا الػػاإب ٟتػػق االزارقػػ  ١تػػا ه لػػا  "...قػػاؿ إين ألٝتػػع قػػراءة لتػػاب
ف مػػا تقػػاكا قطعػػاا فػػارس مػػ  غػػَت ، فامػػكه لػػاا ٨تػػا أصػػبيفاف كلر  اٞتسػػرفقطعػػاا ، حػػىت قتػػ  ابوػػي كاهتحػػر ع ػػ يفم
ػي الػذم لػػاف ف ػي عمػػر إلػ يفم مػػ  ا٠ت ػش خافػا مػػ  محػعب الػػذم تسػاءؿ عػػ  دكر ًػذا األخػػَت فأذػرع ، الًا

                                                 
 .616د.ال حي : ا٠تالف  الراشدةك الدكل  األما   م  فت  البارم : ص.164، ص 1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 360
 .101  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .161، صا١تحدر هفسي - 361
 .101  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .161-161، ص  1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه  - 362
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  ازح  ا٠تػػاارج األًػػااز بق ػػادة الػػ بَت بػػ  ا١تػػاكه لػػ، عمػػر ُب فػػارس مادامػػ  ا٠تػػاارج تقطعيفػػا لتيفد ػػد العػػراؽ
مالزمػا دً ػ  حػػىت  مشػاال فقطػع ّٔػم الويفركاهػات، الػذم خطػب فػ يفم ب حػش محػعب كعمػر كضػركرة ٕتوبيفمػا

قت ػاا أـ كلػد ا١تػدائ  كُب ذػاباط  حُت شواا ع  يفا الغارات  قت اف الالداف كالوساء فيفرب كال يفا كص اا ا١تدائ 
بػػاع   مح ػػث كٌٓتػتيف   ػ  كقارئػػ  ل قػرآف كلاهػػ  ٚت   بوػ  آيب    ػػد بػ  عاصػػم االزد ػ  هاًػد كبواهػػ  بػػ لرب عػ 
ػا ك ٍب اهتمػاا ا١تػًتدد   باالفتتػاف ّٔػا ك ، اخت فاا ُب ضػركرة قت يفػافمؤمر  ٓتػتيفم ر طػ  بوػ     ػد كمعيفػا ابوػ  ك قت ًا

ػ   كالػد الػركاعكلذا فع اا مع ، فنرحا٫تا ُب رأذ يفما (الركاع بو  إ اس ب  شر   ا٢تمداه  )ميفا أخ يفا أل كًر
 .363ف ما أفاقاا عحباا ًراحاهتم كاذتأًركا دكاب إٔب الكاف ، م  بكر  دعر رز   ب  ا١تتال 

 
 ال وياع بنت إياس الهمدانية: 

كعقػػب تفاصػػ   ا٠تػػاارج أكرد الطػػربم أليب ٥توػػش خػػربا أذػػودى إٔب امػػرأة لاهػػ  شػػاًد ع ػػاف ١تػػا فع ػػي 
كقػد ذيلػر إذػم ، لمػا ًػا مفٌحػ  ُب الركا ػ  السػابق ،  غرب ا١تػدائ الذ   لاهاا معيفا  الالدافك  األزارق  بالوساء

كٓب أًػػد ٢تػػا ذلػػرا بػػُت - كتػػدعر الػػركاع بوػػ  إ ػػاس بػػ  شػػر   ا٢تمداه ػػ ، صػػ  ا ػػد التفتًػػذى ا١تػػرأة ُب موا ػػا 
ػػال ألقػػر ابوتػػي إلػػ يفم ًاربػػاكخالصػػ  ركا تيفػػا أنػػا كصػػف  بػػاٞتي  -الػػركاة لمػػا كصػػف  بػػالكـر رز ػػ  بػػ  ،  ًر

م، فػدافع عػويفم حػىت ذػق  ب ػويفم ًر٭تػا، ا١تتال  البكرم الذم ٓب  كاهػاا  عرفاهػي كلػاف مػ  ، كقػد ظػ   ػ كًر
 .364ً د أ اـ اٟتناج فارمي األعراب ، العيٌباد الحاٟتُت

  

                                                 
 .111  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .141-142، ص1، مج)ـ.س(الطربم: تار ه - 363
 .141، ص1، مج )ـ.س(الطربم: تار ه  - 364
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 خالصة إلصائية لمصادر أب  مخنح المسندة:

 
 

ات العيفد اضطرابكقب  اذتعراض بق   محادر الطربم ع  –كُب خا٘ت  ًذا الفح  
هاد أف ٧تم  الكالـ ع  محادر أيب ٥توش اليت اذتعرضوا آهفا لاف  ركاهتا  -األمام األكؿ

ا ، كركا اهتا كذلد ُب خالص  اححائ    لتكاف األرقاـ هاطق  ع  األذاه د كما تفرع إل وا عرًب
 م  أخبار.
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 *مصادر أب  مخنح المعتمدة:
دها ُب تار ه الطربم أف لي  ل أم رك –محادر معتمدة  ذت  م  ش اخ أيب ٥توش ٯتث اف تسع  ًك

، ذ  ماف ب  أيب راشد .1، عبد ا١ت د ب  هاف  ب  مساحق .2، أباى كخالي .4) –ركا ات  41 يفامول  
أبا األشعر العدكم(  .6، الوضر ب  صاّب كفض   ب  خد ج كححَتة كب  عبد ا .7، أبا ًواب .1

كقد اذتقر مويفم ، كأغ ب ركا اتي مسودة توتيفي إٔب شيفاد ع اف ب  إف لثَتا م  ش اخي شيفدكا ت د الفًتة
 ـ.ات اٟتناز كالكااضطراب( الذم فح  ُب 2أبا ٥توش تفاص   مارات العراؽ الك ع   باذتثواء ا١تحدر )

 ا:اعتماد*محادر أيب ٥توش االق  
دها أ ضا أف  أم أنم رككا لي عددا ق  ال –ا اعتمادش خا أليب ٥توش ٯتث اف محادر أق   47ًك
 .1، أبا ا١تخارؽ .1، اٟتناج البارقي .2عبد الرٛت  ب  ًودب . 4) -41ل م  الركا ات ال تناكز ا

عبد  .1، اٟتارث ب  لعب .0،  اهس ب  أيب اذحق .4،  اذش ب     د .6، ٪تػَت ب  كع   .7، آّالد
أبا  اذش ٤تمد ب  ماب   .42، اٟتحُت ب     د .44، اٟتارث ب  ححَتة .41، ا ب  عاصم

ًكاـ ب  عبد الرٛت ( كبعض  .47، أبا الح   األعار .41، ٭تِت ب  أيب ع سر .41، األهحارم
م تفح ، ًؤالء الك اخ  ركم ع  شيفاد ع اف  ات العراؽ.اضطرابُب  ًك  أخباًر

 *مصادر أب  مخنح العاب ة:
ش خا أليب ٥توش ًم عبارة ع  محادر عابرة  إذ اذتقر م  ل  كاحد مويفم  61ل ما  قارب ا
، ًعفر ب  حذ ف  .1، قدام  ب  ذع د .1، ا١تع ر ب  ل  ب .2، اٟتس  ب  عقب  .4خربا أك خرب   )

 .41، السػدم .1، ٤تمد ب  ق س .0، ًكاـ ب  الال د .4، أبا ذع د عق حا .6، ذع د ب  مدرؾ .7
 .47، ٚتػ   ب  مرمد .41، عقب  ب  الع  ار .41، لاداف .42، أبا ع ي األهحارم .44، عمر ب  خالد
عطاء ب   .41، ذا د ب  ح   .40، أبا ًعفر حسػُت .44، ع ي ب  حوظػ   .46، عمرك ب  مرة

َت ب  عبد الرٛت  ا٠تثعمي .22،   ًاها٭تِت ب .24، ماب  ب  ًبَتة .21، السائب عقب  ب   .21، ًز
، أبا ٛت ة الثػمإب .24، أبا ًعفر العبسي .26، ًعفر الحادؽ .27، عمرك ب  شع ب .21، بكَت
، اٟتس  ب  عط   العاُب .14، عبد ا ب  موػقذ .11، أبا ا١تثػ م .21، ٤تمد حف د اب  عاؼ .20
عبد  .16، اٝتاع ػ  ب     د .17، أبا ا١تثٌت .11، أبا ع قم  ا٠تثػعمي .11، الكرقي ب  القطػامي .12

ب  عبد  مإبراً  .11، فركة ب  لق   .11، ذعد ب  ٣تاًد .10، األعمّ .14، اٞتػبار ب  عباس
، خ  ف  ب  كرقاء .11، اٝتاع   ب  هع م .12، عبد الرٛت  ب     د ب  ًابر .14، الرٛت  األهحارم

َت .17 ،أبا ا١تغ س .11 كازع ب   .10، قدام  ب  حاشب .14، أبا لبك  الق ٍت .16، ص   ب  ًز
، أبا عبد األع ر ال ب دم .72، أبا اٞتػاركد .74، مالد ب  أعُت .71، عمَت ب  ز اد .11، السرم



 محادر أيب ٥توش حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                       الفح  الثاين        

246 

 

، عاؼ ب  عمرك اٞتكػمي .76، اب  ع اش ا١توتاؼ .77، حب ب ب  بػد   .71، مو ع ب  العػالء .71
م إٔب  .71، ش ه بحػرم .70، أبا ال بَت .74 الركاع بو  إ اس.( كأغ ب ًؤالء الركاة  سودكف أخباًر

، 21، 20)ش اخ  1ات العراؽ ماعدا اضطرابكتدكر ركا اهتم ل يفا حاؿ ، شيفاد ع اف أك ركاة مبيفمُت
 الكاـ.ات اضطراب(ع ر 12ب وما رل ت ركا تا الكرقي  )، ف نم رل كا ع ر كقع  اٟترة ( 14ك 11
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: 
 

 
ات األكٔب ُب ضػطراباالرأ وا ُب الفح  السابق أف اإلخبارم أبا ٥توش لاف عمػدة الطػربم ُب أخبػار 

خحاصػػػا إذا ع موػػػا أف حنػػػم ركا اتػػػي تسػػػاكم حنػػػم  -كل يفػػػا مػػػ  طر ػػػق ًكػػػاـ الك ػػػري -الدكلػػػ  األما ػػػ  
ػػذا مػػا ذػػوالحظي ُب ًػػذا الفحػػ   ح ػػث ذػػوبدأ ٔتحػػادر الطػػربم  ركا ػػات ذػػائر محػػادر الطػػربم ٣تماعػػ   ًك

حػػاؿ شػػ اخي ا١تباشػػر    ًك يفػػا تتمحػػار -أم الػػيت ٓب  سػػتق مويفػػا ذػػال عػػددا ق ػػ ال مػػ  الركا ػػات -العػػابرة 
الػػذ   حػػدماى بأذػػاه دًم عػػ  بعػػض تفاصػػ   ت ػػد الفػػًتة )مثػػ  ذػػ م بػػ  ًوػػادة كابػػ  شػػبا ي كع ػػي ا١تاصػػ ي 
كزلر ػػا الضػػػر ر كأٛتػػػد الػػرازم كعمػػػرك الفػػػالس كابػػػ  ٛت ػػد كابػػػ  أيب خ ثمػػػ  كا٢ت ػػثم بػػػ  عػػػدم...( ٍب هعػػػرج ُب 

إال أهػػي ال رقػػر ، ع ػػ يفم الطػػربم بكػػك  بػػارز تمػػداعا١تباحػػث ا١تاال ػػ  ع ػػر بعػػض مكػػاًَت اإلخبػػار ُت الػػذ   
ع ر أيب ٥توػش  كمػ  ًػؤالء اإلخبػار ُت ا١تػؤرخ الااقػدم كلػذا ابػ  شػب   عتمادْتاؿ م  األحااؿ إٔب حنم اال

عػ  ا١تػػدائٍت ٍب ابػػ  شػب  أ ضػػا عػػ  أيب عب ػدة معمػػر بػػ  ا١تثػٌت ... إضػػاف  إٔب محػػادر فرع ػ  أخػػرل البػػ  شػػب  
كمحادر فرع   أخرل ٢تكػاـ الك ػري عػ  غػَت محػدرى الرئ سػي )أيب ، أ ضا ع  غَت ًذ   ا١تحدر   الرئ س ُت

 وش(.٥ت
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 . مػصادر الطيػب ي العػػاب ة:2.3

، لثر محادر الطربم ًي ت د اليت اذتقر مويفا عددا ق  ال م  الركا اتأف أكؿ ُب الفح  األعرفوا 
ي: "العابرة"كلذلد ٝت واًا ، اعتمادإق  كقد بثيفا بُت الركا ات الكثَتة ًدا ١تحدرى الرئ سي كمحادرى األ  ًك

 :سلم بن جنادة أبو السائب

 ...)ع ( ش ه  )موا( ٤تمد ب  براد م  كلد أيب ماذر األشعرم

 ...ع ( آّالد )ع ( الكعري))موا( اٟتس  ب  ٛتاد )ع ( حباف ب  ع ي 

 :عبد اهلل بن شبويو

 )مٍت( اٟتس  ب  لثَت:

 )ع ( إذحاؽ ب  ٭تي ب  ط ح  )مٍت( معبد ب  خالد )مٍت( طف   ب  ًعدة:

 :عل  بن ل ب الموصل 
ع ي ب  حرب ا١تاص ي )مٍت( إبراً م ب  ذ  ماف اٟتوفي اب  أخي أيب األحاص )موا( ٤تمد حٌدم  ع  
 ع قم  ب  مرمد )ع ( ذا د ب  غف  : ( ب  اباف )ع 

 :زك يا بن يح  الض ي 

ٛتد ب  ًواب ا١تح حي  كٌت أبا الال د )موا( خالد ب     د ب  أذد ب  أ)مٍت( زلر ا ب  ٭تي الضر ر )موا( 
 …أليب ًعفر ( ق  )لقسرم )موا( عمار الدًٍت عبد ا ا

 :ألمد بن ثػابت

 …إذحاؽ ب  ع سر )ع ( أيب معكر قاؿ: ( مٍت( اٛتد ب  ماب  )عم ( حٌدمي )ع )

 :عم و بن عل 

)موا(  اهس ب  أيب إذحاؽ )ع ( الع  ار ب  اٟتر ث )موا( عمارة ب   )موا( أبا قت ب  )موا( عمرك ب  ع ي
 ...عقب  ب  أيب مع  

 :محمد بن لميد

 ...موا( اب  ٛت د )موا( ًر ر )ع ( مغَتة

 :ألمد بن زىيػ 

ب ب  ًر ر )موا( ًا ر   ب  أٝتاء )موا( أيب  ا١تد و : )ٝتع ( أش اخ أً  )موا( ًك
 .)ع ( عبد ا ب  عط   ال  ثي كعامر ب  األذاد -  أ )ع ( ع ي ب  ٤تمد:

 .)ع ( ع ي ب  ٣تاًد -ب
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 :الهيثم بن عديي 

 …)ذلر( ا٢ت ثم ب  عدم )موا( اب  ع اش )ع ( أب ي

 :محمد بن عمار بإسناديهما إلي لصين بن عبد ال لمنو  الحسين بن نص 

 )مٍت( اٟتسػُت بػ  هحر )موا( أبا رب عػ  )موا( أبا عػااه  )عػ (  -أ
 )موا( عباد ب  العااـ )موا( )موا( ٤تمد ب  عمار )موا( ذع د ب  ذ  ماف -ب

  /مٍت( ًالؿ ب   ساؼ) -ك٧تد ُب بعض ركا ات ححُت األذاه د ارت  :
 /)مٍت( مأب ١تعاك    -                /)مٍت( ذعد ب  عب دة -
 ..أب ي. ( رأس اٞتالات )ع  مٍت())مٍت( العالء ب  أيب عام   -

 :إسحاؽ بن أب  إس ائيل

 ... بب  رذتم الحوعاين أبا ٤تمد )موا( ز اد ب  ًعبد الع    ب  خالد  )موا( إذحاؽ ب  أيب إذرائ   )موا(

 :عبيد اهلل بن عبد الك يمو  نوح بن لبيب القومس 

كاـ الحوعاين( )ع ( ا٢تكامُت -  خالد ب  ذع د األمام ع  أب ي ...ك  ع  عااه  الك ري )ًكاـ الك ري ًك
حعب )ين( ماذر ب  عقب  ًكاـ الحوعاين )ين( عبد ا ب  م (ع ))ع ( عبد ا ب  ًعفر ا١تد ٍت  -

 ...)ع ( اب  شيفاب )ين( عبد الع    ب  مركاف

ححُت
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 . سلم بن جنادة أبو السائب:1.1.3
بػ  ذػ م بػ  خالػد بػ  ًػابر بػ  ٝتػرة السػاائي العػامرم أبػا السػائب  ًا ذ م ب  ًوادةش ه الطربم 
 ...كل ػػعالفق ػػي عبػػد ا بػػ  إدر ػػس كابػػ  ٪تػػَت ك اػػدث ك  ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػيً 271الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو  

كقػد ذلػرى ابػ   ...بػ  ماًػي كالطػربم كابػ  أيب الػده ا كالبػ اراكركل عوي البخارم ُب غَت الحػح   كالًتمػذم ك 
كٓب  ػتحف  ، كاصفُت إ اى بالحػالح كالحػدؽ حن  كشدد بعض هقاد اٟتد ث ع ر أهي مق حباف ُب الثقات 

 . كقد أكرد لي الطربم خرب   ب ذواد   ٥تت فُت:1 بعض حد ثياٟتالم إالٌ م  ٥تالفتي ُب
 ...)ع ( ش ه  )موا( ٤تمد ب  براد م  كلد أيب ماذر األشعرم - أوال
ػػاؿ كإف ٤تمػػد بػػ  بػػراد ك ًػػا عبػػد ا بػػ  بػػراد ك  ذلػػر اػػدماف أخػػاى ُب الثػػػقات ٓب أًػػدى ُب لتػػب الًر

ًػػا ك  أيب ماذػػر   أمػػا ًػػا ف ع ػػي  كػػاف ٤تمػػد بػػ  أيب بػػردة )رٔتػػا هسػػب  إٔب ًػػدى(بػػ   اذػػش بػػ  أيب بػػردة بػػ  
 .2ذلرى البخارم ُب الضعفاءك  ،قاؿ عوي الذًري: ال  عرؼالذم 

ا  ركم ع  ش ه ٓب  ػذلر لوػا اٝتػي ركا ػ  كاحػدة تتضػم  قػاؿ ذػراق  البػارقي ل مختػار ١تػا أذػرى أف   ًك
 .3 م  الكعركأهي أهكدى ب تُت !ا١تالئك  ًي اليت أذرتي

 ...ع ( آّالد )ع ( الكعري))موا( اٟتس  ب  ٛتاد )ع ( حباف ب  ع ي  - ثانيا
إال أهػػي عوػػد الطػػربم  ػػركم عػػ  ط حػػ  أيب ٤تمػػد كح ػػاف بػػ   -كإف ٓب أًػػدى- الػػراكم اٟتسػػ  بػػ  ٛتػػاد

اٟتسػ  بػ  ٛتػاد كأظوػي الضػري أبػا ع ػي كركل عوي ا١تدائٍت كذ م ب  ًوادة ككرد عودى أ ضػا باذػم أيب ، ع ي
ركل ً( 444– 444) موػػػ  كشػػػ خي ًػػػا حبػػػاف بػػػ  ع ػػػي الع 210ً4الػػػاراؽ الكػػػاُب الحػػػَتُب ا١تتػػػاُب ذػػػو  

كلػػئ  اخت فػػ  أقػػااؿ اإلمػػامُت ، لػػي ابػػ  ماًػػي كركل، ابػػ  ا١تبػػارؾ اإلمػػاـ األعمػػّ كعوػػي التػػابعي اٟتػػد ث عػػ 
ُب تام قػػي كتضػػع في فػػ ف غَت٫تػػا ٦تػػ  مػػالاا إٔب ترلػػي أشػػاركا إٔب غ طػػي كل وػػي كحػػىت إٔب شػػعرى ابػػ  معػػُت ك  أٛتػػد

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 1 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.441-441ص 1، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.421 ا٠ت ًر

.اب  أيب حاًب: 414ص 1، )ـ.س(. ا٠تط ب: تار ه بغداد221-240ص 44، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ407ص
 .261ص 1، )ـ.س(اٞترح كالتعد  

 .171ص 0اب  حباف :الثقات  .44ص 1، )ـ.س(الذًري:م  اف االعتداؿ.111ص 7، )ـ.س(لساف ا١ت  افاب  حنر: - 2
 .161ص  1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .111، ص1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 3
 6، )ـ.س(الكماؿ.ا١ت م:هتذ ب 411ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.214ص 2، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 4
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اًتػي ، كفقيفي كصالح د وي ، 5كلذلد فع  الذ   مالاا إٔب تام قي حُت أشاركا إٔب تكػ عي كصػدقي كع مػي كًك
ا  ركم ًوا أحػد ركاة األخبػار لكوػي ضػع ش ً 411ا١تتػاُب ذػو   ّٓالػد بػ  ذػع د بػ  عمػَت ا٢تمػداينعػ  ا ًك
كقػاؿ البخػارم كغػَتى: صػدكؽ. كقػاؿ ابػ  ، لي مس م ُب صح حي مقركهػا كمع ذلد فقد ركل، 6عود ادمُت

كأما م  ضعفي م  اػدمُت فرٔتػا لرفعػي ، عدم: لي أحاد ث صاٟت . كأًاز العن ي حد ثي كٓب ٬ت ى اب  حباف
 .7لتغَت حفظي األحاد ث أك

كلػد ذػو  ،  كػٌت أبػا عمػر أما الراكم الذم  وتيفي إل ي السود فيفا: الكعري عػامر بػ  شػراح   اٟتمػَتم
ػا مقػ  كإف أرذػ  عػ  بعػػض ً 417تػاُب ذػو  ، كأدرؾ الحػحاب  ككٕب القضػاء لعمػر بػ  عبػد الع  ػ ً 21 ًك

كذلػػػرى ضػػػم  ، 8لػػػاف ذا أدب كفقػػػي كع ػػػم قػػػاؿ عوػػػي الطػػػربم:، إال صػػػح حاالحػػػحاب  ف هػػػي ال  كػػػاد  رذػػػ  
كقػػد أكرد لوػػا الطػربم ّٔػػذا اإلذػػواد  .9التػابعُت فقػػاؿ عوػي: لػػاف فق يفػػا عا١تػا راك ػػ  ل كػػعر كاألخبػار كأ ػػاـ الوػاس

بتحر ػػػر ركا ػػ  كاحػػدة  حػػػرٌح ف يفػػا الكػػعري أهػػػي أتػػر إٔب ح قػػ  األحوػػػش بالبحػػرة فػػ ذا بػػػبعض اٞتالسػػُت  ػػذلرٌى 
فأهكػػد لػػي أب اتػػا حػػاؿ اٞتمػػ  ٦تػػا أغضػػب األحوػػش فقػػرأ لػػي رذػػال  ، مالبحػػر ُت ألشػػراؼ الكافػػ  مػػ  عب ػػدً
ي مسناع   تيفٌددى ف يفا  .10ا١تختار ًك

 
 . عبد اهلل بن شبويو:2.1.3

ذلػػرى ابػػ  ، ركل اٟتػػد ث عػػ  أيب هعػػ م، بػػ  أٛتػػد بػػ  شػػبا ي ا١تػػركزم عبػػد ا بػػ  شػػبا ي ًػػا عبػػد ا
كأبػاى ًػا أٛتػد بػ  ٤تمػد بػ  مابػ  بػ  عثمػاف بػ  مسػعاد . 11حباف ُب الثقات كقاؿ عوػي: مسػتق م اٟتػد ث
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ابػػ  ع  وػػ   اإلمػػامُت ركل اٟتػػد ث عػػ ، 211ًا١تتػػاُب ذػػو   بػػ     ػػد ا٠ت اعػػي أبػػا اٟتسػػ  بػػ  شػػٌبا ي ا١تػػركزم
أًػ  اٟتػد ث كقػالاا عوػي  كمٌقػي، أبػا زرعػ  كابػ  معػُتإمامػا اًػ  اٟتػد ث كعوػي ابوػي ك  مػ  التػابعُت   ا١تبارؾكاب
. كشػػ خي ذػػ  ماف بػػ  صػػاّب 12كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات، لػػاف حافظػػا فاضػػال مبتػػا متقوػػا ُب اٟتػػد ث  أهػػي

ابػػ   اإلمػػامُت ركل اٟتػػد ث عػػ ً( 241-441مػػاالًم أبػػا صػػاّب ا١تػػركزم ) ،( الٌ  ثػػيا١تعػػركؼ بػػػ)ذ ما ي
كلػاف ابػ  ا١تبػارؾ ٮتحػي باٟتػد ث ٝتػع موػي ٨تػا ، بػ  راًا ػي ادث اذػحاؽ كعوي، ا١تبارؾ كفض   ب  ع اض

لػػػي أحػػػد الحػػػح حُت  ك كف ػػػي أف قػػػد ركل، كذلػػػرى الكػػػَتازم ُب األلقػػػاب ككصػػػفي بػػػالوحام، ٙتا٪تائػػػ  حػػػد ث
 .13كأحد أصحاب السو  )الوسائي()البخارم( 

 مػاالًم أبػا عبػد الػرٛت  ا١تػػركزم أمػا ابػ  ا١تبػارؾ فيفػا عبػد ا بػ  ا١تبػارؾ بػ  كاضػ  اٟتوظ ػي التم مػي
 مالػػػػػداإلمػػػػػاـ األكزاعػػػػػي ك الفق ػػػػػي األعمػػػػػّ ك  التػػػػػابعي ركل اٟتػػػػػد ث عػػػػػ ، أحػػػػػد األئمػػػػػ  ً(440-404)
كقد  أمٌت ع  ي ادماف لثػَتا  م  اً  اٟتد ث...كعوي اب  راًا ي كاب  معُت  ...ماذر ب  عقب اإلخبارم ك 

كقػاؿ ، أهػي لػاف زاًػدا شػناعا شػاعراك ، كاتفقاا ع ر أهي لاف عا١تػا مقػ  فاضػال حافظػا لثػَت اٟتػد ث صػح حي
كقػػاؿ ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات: ف ػػي ، بالاماقػػ  كالتثبػػ  الػػبعضابػػ  ذػػعد: لػػاف مقػػ  مأماهػػا حنػػ . لمػػا كصػػفي 

 .14خحاؿ ٓب ٕتتمع ُب كاحد م  أً  الع م ُب زماهي. كلذا قاؿ الوسائي
كذا ٧تد أهفسوا أماـ ذود ماماؽ متح  دمُت مقات لٌ يفم م  )مرك(     ػ )خراذاف(.بًك

 كقد أكرد ٢تم الطربم خرب   ب ذواد  :
ػػا راك اهتيفػػر إل ػػي السػػود :الحسػػن بػػن كثيػػ )مػػٍت(  -أوال ف ع ٌػػي آّيفػػاؿ الػػذم ، يلػػي هسػػب كٓب  ػػذلر  ًك

" إذا رأ ػتم معاك ػ  ع ػر  ركل ع  بكر بػ  أٯتػ  كعوػي أبػا الوضػر الغػازم ُب حػد ث ركاى ا٠تط ػب عػ  ًػابر:
ػػذا  ػػركم عػػ  حوظ ػػ  بػػ   موػػربم فػػاقب اى". أمػػا إف لػػاف موسػػابا فيفػػا اٟتسػػ  بػػ  لثػػَت بػػ  ٭تػػي بػػ  أيب لثػػَت ًك

 .15الدارقطٍت: ضع ش ادث كعوي ماذر ب  إبراً م ب  الوضر العطار. قاؿ عويعامر 
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كٯتكػث بعػدى ُب ب ػ  ، د ر التغ ػري الػذم تحػاب ع وػي مػع ع ػيحػ ذلر ًذا الػراكم قحػ  شػر د بػ  
ًٌي مع اب  األشػًت ل با عػي مالٙتائػ  ، ٍب اهضم ل مختار، ٍب  قسم ع ر الثأر ل حسُت م  اب  ز اد، ا١تقدس كتا

د شر د مقتاال إٔب ًاهب ًث  اب  ز اد كذلر لي ب تا ُب اإل، ر قت  اب  ز ادع   .16قداـكقد ًك
 :)مٍت( طف   ب  ًعدة )مٍت( معبد ب  خالد )ع ( إذحاؽ ب  ٭تي ب  ط ح  -ثانيا

ػػػػرم كعوػػػػي ابػػػػ    بػػػػ  عب ػػػػد ا ط حػػػػ حف ػػػػد الحػػػػحايب إسػػػػحاؽ بػػػػن يحػػػػ    ػػػػركم عػػػػ  أعمامػػػػي كالً 
امي إاٌل إذا كافق الثقاتً 461كقد تاُب ذو   ... ا١تبارؾ  .17كاتفق ادماف ع ر ضعفي لكثرة أًك

ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي ً 440بػػ  مر ػػر اٞتػػدٕب الق سػػي العابػػد الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو   معبػػد بػػن خالػػد
، الوعمػػاف بػػ  بكػػَتلػػذا الحػػحايب ك  ا١تسػػتارد كمسػػركؽ كابػػ  ا٢تػػادمػػ  التػػابعُت ك  ،هػػي صػػحايبإالػػذم ق ػػ  عوػػي 

اػػػػدماف مػػػػع إشػػػػارة بعضػػػػيفم إٔب عبادتػػػػي كمٌقػػػػي  ...الثػػػػارمالفق ػػػػي شػػػػعب  ك كاػػػػدث األعمػػػػّ  التػػػػابعي كعوػػػػي
 .18ك٦تا ٕتدر مالحظتي أف ًذا الراكم لاف ٦ت  لقي عبد ا١ت د بالكاف  بعد مقت  محعب كصدقي...

ػػا راك ٓب أًػػدىجعػػدة طفيػػل بػػن  لكوػػي حسػػب ركا تػػي لػػاف شػػاًد ع ػػاف مػػ  آؿ ع ػػي ك  بػػ  ًبػػَتة : ًك
ػػدى عوػػد أحػػد ال  ػػاتُت ك  لػػي فكػػرة فخطػػرت، ذلػػر أهػػي أف ػػس مػػرة ًػػي أف  ػػذلر ل مختػػار أمػػر لرذػػي قػػدًن ًك

م فػأمر، كأف ف ػي ع مػا، مدع ا أهي لرذي اإلمػاـ ع ػي  ،لػي ا١تختػار با١تػاؿ كهظػش الكرذػي كدعػا الوػاس ل خػرًب
ٍب ذلػػر الػػراكم عػػ  طف ػػ  أهػػي ذًػػب مػػع عمػػي كشػػبث بػػ  ربعػػي كاذػػتمعاا ٠تطبػػ  ا١تختػػار حػػاؿ الكرذػػي إذ 

ك١تػػا ذًػػب اٞتػػ ّ إٔب ابػػ  ز ػػاد ٛت ػػاا ، الػػذ   رفضػػاا اعًتاضػػات شػػبث 19السػػبائ  ()شػػٌبيفي بالتػػابات فٌكػػربت 
 ب وما هدـ طف   ع ر ًذى الفتو .، معيفم الكرذي كاهتحركا

الركا ػػ  بقحػػ دة لألعكػػر حػػاؿ قحػػ  الكرذػػي ّٔػػذا السػػود عػػ  غػػَت ابػػ  ا١تبػػارؾ  كأعقػػب الطػػربم ًػػذى 
 .20دكف أف  ذلر اٝتي

 

                                                 
 .104  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .170-174ص 1مج ، )ـ.س(الطربم: تار ه - 16
كتقر ب .277-271ص 4، )ـ.س(.اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب441ص : 4، )ـ.س(الذًري:الكاشش - 17

 2، )ـ.س(.بدراف:هتذ ب تار ه دمكق 112-101ص 2، )ـ.س(. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ11ص، )ـ.س(التيفذ ب
 .171ص

ص 4اب  حباف :الثقات  .144ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب .211-411ص 41، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 18
111. 

م ُب اضطرابات ص -2 در اإلذالـ، أهظر: العادة)ذ ماف(: عبد ا ب  ذبأ كأمرى ُب أحداث الفتو . كحاؿ السبائ   كحنم دكًر
 .4د. طالري)عمار(: آراء ا٠تاارج الكالم  ، ج

 .141-140  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .171-171ص، )ـ.س(الطربم: تار ه  - 20
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 . عل  بن ل ب الموصل :3.1.2
)مػٍت( إبػراً م بػ  ذػ  ماف  حػٌدم  عػ  ع ػي بػ  حػرب ا١تاصػ ي"  بػدؤى الطػربم بقالػيًػذا ا١تحػدر  

 :")ع ( ذا د ب  غف   ع قم  ب  مرمد ( )ع  اب  أخي أيب األحاص )موا( ٤تمد ب  اباف اٟتوفي
ركل اٟتػػد ث ً(  267– 441ابػ  ع ػي بػػ  ح ػاف الطػائي أبػا اٟتسػ  ا١تاصػ ي ) علػ  بػن لػ ب:

 مٌقػيقػد ك ك … غَت٫تػا مػ  اًػ  اٟتػد ثعوػي الوسػائي كابػ  أيب حػاًب ك ... ك كاػاريبع  أب ي كاب  ع  وػ  ككل ػع 
. كذلػر صػاحب تػار ه ا١تاصػ  أهػي عػآب بأخبػار العػرب أد ػب شػاعر كفػد هقادًم ألهي صاّب كصػدكؽ كمبػ 
 .21ع ر ا٠ت  ف  ا١تعت  فبالغ ُب إلرامي

ا راك ٓب  إب اىيم بن سليماف: اؿ.اٟتوفي اب  أخي أيب األحاص ًك  أًدى ُب لتب الًر
 ركل اٟتػػػػد ث عػػػػ ً( 214-414ابػػػػ  عمػػػػراف بػػػػ  ز ػػػػاد القرشػػػػي الااذػػػػطي ) بػػػػاف:أمحمػػػػد بػػػػن 

أبػا اػدماف ك  ب  ٥ت د صاحب ا١تسػود كعوي ابوي كبقيٌ  ...ًر ر ب  حاـز كاٟتماد   كأيب االحاص اإلخبارم
ػػاؿ البخػػارم ...زرعػػ  كأبػػا داكد ػػا مػػ  ًر ذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب ح ػػث زدم ضػػٌعفي األ كلػػذا  عتػػرب مقػػ  كإف ، ًك
 لثػر البخػارم الركا ػ أ قػدك   كل ػعأحد تالمػذة اإلمػاـ  هي ًا هفسي الب خيأ"رٔتا اخطأ" كق  :  الثقات قائال:
ذا، عوي أ ضا  .22الب خي كقع اإلتفاؽ ع ر تام قي كصدقي ًك

ذػعد بػ   ركل اٟتد ث ع ً 421اٟتضرمي أبا اٟتارث الكاُب ا١تتاُب حاإب ذو   علقمة بن م ثد:
الثػػارم الفق يفػاف شػعب  ك  اػػدث كعوػي إمػاـ آؿ الب ػ ... كالبػػاقر الحػحايب كطػارؽ بػػ  شػيفاب التػابعي عب ػدة

 .23مب  صدكؽ. كقاؿ اب  حوب : كقاؿ أبا حاًب:، كغَت٫تا كمقي  اب  حباف كالوسائي ... كأبا حو ف
هػػي إق ػػ  ، ضػػـر كمعٌمػػرتػػابعي ٥ت  ابػػ  عاذػػن  بػػ  عػػامر اٞتعفػػي أبػػا أم ػػ  الكػػاُب سػػويد بػػن غفلػػة:

 ، كقد شيفد الَتماؾ كركل ع  الححاب  لا٠ت فاء  صحايب كالراً  أهي ٟتق با١تد و  بع د دف  الوري
ػػػػد كالتيفنػػػػد ...كالوخعػػػػي كالكػػػػعريالسػػػػب عي  كعوػػػػي التػػػػابعاف لػػػػايب إذػػػػحاؽ كمقػػػػي ابػػػػ  معػػػػُت ، اشػػػػتيفر بالً 

 .24...كالعن ي

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 21 كتقر ب .264-261ص 4، )ـ.س(التيفذ باب  حنر: هتذ ب .411 ا٠ت ًر

 .144ص 0اب  حباف :الثقات  .164ص 21، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ100ص، )ـ.س(التيفذ ب
ي: خالص  تذً ب ... ص - 22 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب .7-1ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.246 ا٠ت ًر

 .04ص 1، )ـ.س(.اب  حباف:الثقات114ص
ي: خالص   - 23 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.216ص 4، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.421 تذً ب ... صا٠ت ًر

 .211ص 4، )ـ.س(حباف: الثقات  .اب 110، ص21، )ـ.س(. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ114ص
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مفادًػا أف ذػا دا الػراكم تػذٌلر شخحػا لػاف قػد صػرح لػي   كقد أكرد الطػربم ّٔػذا السػود ركا ػ  كاحػدة
ف مػا فضػحي ٓب  حػدقاى ، ٍب رآى ٬ت ػس إٔب ٫تػداف ل حػٌدميفم عػ  ا١تختػار باذػم كصػي آؿ ٤تمػد، ببغض ع ي

م الػػراكم بػػأف ع  ػػا نػػر عػػ  كصػػفي بػػذلد  كاهتمػػاى بوحػػرة عثمػػاف الػػذم كصػػفاى بػػػ)شٌقاؽ ا١تحػػاحش( فػػذٌلًر
 .25ع ر العب دبعدًا  عتمد ا١تختارل عودئذ صٌدقاى    ر ذلدألهي كٚت ع الححاب  كافقاى ع

 . زك يا بن يح  الض ي : 4.1.3
ذا ا١تحدر  قاؿ ف ي الطربم:  ًك
 كػٌت أبػا الال ػد )موػا( خالػد بػ     ػد بػ   ٛتػد بػ  ًوػاب ا١تح حػيأ)موػا(  )مٍت( زلر ا ب  ٭تػي الضػر ر

 …أليب ًعفر ( ق  ) ب  عبد ا القسرم )موا( عمار الدًٍت أذد
كقػػد ، ّٔػػذا الاصػػشالسػػو  ك  الحػػحح ُتكٓب أًػػدى ُب ركاة ، كصػػفي الطػػربم بالضػػر ر زك يػػا بػػن يحػػ :

بػػاف ألمػػا ركل الطػػربم عػػ  زلر ػػا بػػ  ٭تػػي بػػ  ،  غَت٫تػػاك  عااهػػ  كا١تح حػػي أيب ركل لػػي الطػػربم ُب تارٮتػػي عػػ 
 ابػػ  زر ػػع كركل أ ضػػا عػػ  زلر ػػا بػػ  ٭تػػي بػػ  أيب زائػػدة خػػربا عػػ  أيب عاصػػم اػػدث ا١تحػػرم خػػربا كاحػػدا عػػ 

 التابعي ...  ع  اب  ًر ج الوب  
حػاف  مقػ  ، الطػرباين ه  ػ  محػرك  أما األكؿ مويفما )ابػ  ابػاف ا١تحػرم( ف ع ػي ابػ  إ ػاس شػ ه الوسػائي

أيب اٟتػاف  كل ػع ك الفق ػي كأما الثػاين )ابػ  أيب زائػدة( فيفػا الػاادعي الكػاُب ركل عػ  أب ػي ك ً. 201تاُب ذو  
ا م  مقات اب  حباف.، قاؿ عوي أبا حاًب: صدكؽ، هع م كعوي البخارم هػي الب خػي الفق ػي اٟتػاف  أكق ػ   ًك

ػػا مػػ  شػػ اخ البخػػاً 211ا١تتػػاُب ذػػو   لكػػ  الػػذم تػػًر  لػػدم ًاأهػػي زلر ػػا بػػ  ٭تػػي بػػ  ك  ،26رم الثقػػاتًك
أ اب أبا ع ي الضر ر ا١تدائٍت )م  ركاة غَت الكتب الست (  كمػع ذلػد فيفػذا الػراكم ٣تيفػاؿ اٟتػاؿ عوػد أًػ  

 .27اٟتد ث 

                                                                                                                                               
 42، )ـ.س(. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ214ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.211ص 1، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر - 24

.البخارم:التار ه 211ص 2، )ـ.س(. اب  معُت:التار ه411-412ص 6ذعد الطبقات ، . اب  261-267ص
 .124ص1اب  حباف :الثقات  .211ص 1، )ـ.س(. اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد   412ص 1، )ـ.س(الكبَت

 .161، ص 1مج ، )ـ.س(الطربم:تار ه - 25
ي: خالص  تذً ب ... ص - 26 كتقر ب .212-200ص 1، )ـ.س(اب  حنر هتذ ب التيفذ ب.411 ا٠ت ًر

 .141، 141ص 1، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ474-476ص، )ـ.س(التيفذ ب
 . 167ص4العوسي : محباح األر ب ...   - 27
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ػا بغػدادم ركل 211ًاب  ا١تغَتة ا١تح حي أبا الال د اٟتدمي ا١تتاُب ذو   ألمد بن جناب:  عوػي ًك
 .28كمقي اٟتالم كاب  حباف  كقاؿ أبا حاًب كصاّب ً رة: صدكؽ ... م كأبا داكد كأبا زرع اٟتد ث مس

ػػػػا أبػػػػا القاذػػػػم أك أبػػػػا ا٢ت ػػػػثم ً( 416-46ابػػػػ  أذػػػػد بػػػػ  عبػػػػد ا القسػػػػرم ) خالػػػػد بػػػػن يزيػػػػد: ًك
-416كقػػد عمػػ  كال ػػا لبػػٍت أم ػػ   )، ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي عػػ  ًػػدى  الػػذم ق ػػ  اهػػي صػػحايب  الدمكػػقي
د  ػكق   اهي قت  اٞتعد ٠تاضي ُب القدر أمػا ًػا فقتػ  بع، )أم مبغضا رؿ الب  ( كلذا لاف هاصب اً( 427

 .29 "هي اشرؼ م  أف  كذب"إذلرى اب  حباف ُب الثقات كق   ، ق اـ دكل  العباذ ُت
ػا ٦تػ  ً 411ًا عمار ب  معاك   الػدًٍت أبػا معاك ػ  البن ػي الكػاُب ا١تتػاُب ذػو   عمار الدىن : ًك

 مػ  التػابعُت...   ًبػَتبػكأيب كائػ  كذػع د  مػ  آؿ الب ػ  كالباقر م  الححاب  اٟتد ث ع  أيب الطف  ركل 
إٔب  كأشار ابػ  ا١تػد ٍت، ٛتد كاب  معُت كأبا حاًب كالوسائيأكقد كمقي  ...عب  كالسف اهافشكعوي ابوي معاك   ك 

معاك ػ  بكػك  مبػالغ ابوػي طػاؿ عمػر كٓب تػذلر لتػب الكػ ع  ذػال ، ب وما ذلرى اب  حباف ُب الثقػات، تك عي
 .30ف ي ٦تا ٓب  ذلرى عوي معاصركى

ّٔػػػذا السػػػود أكرد لوػػػا الطػػػربم خػػػربا مطػػػاال كمفحػػػال ع ػػػر لسػػػاف أحػػػد ذػػػادة آؿ الب ػػػ  كأحػػػد خ ػػػار ك 
ا اإلماـ أبا ًعفر ٤تمد الباقر ب  ع ػي ز ػ  العابػد    التابعُت ػا ا١تامػاؽ ُب ركا تػي  ًك بػ  اٟتسػُت السػب  ًك

إال أف الطػػػربم قٌسػػػمي إٔب مػػػالث  -كإف لػػػاف ُب ذػػػ اؽ كاحػػػد-كلكػػػ  خػػػربى ًػػػذا  ، ا٠تبػػػَت ٔتػػػا حػػػدث ربائػػػي
ػػع اٟتػػد ث إٔب حػػد ث ركا ػػات كلػػاف مط ػػع الثاه ػػ  كالثالثػػ  قالػػي: أيب ًعفػػر". كخالصػػتيفا ٚت عػػا مػػا  ..."ًر

   ي:
ا١تد وػػ  الال ػد بػػ  عتبػ  بػ  أيب ذػػف اف مػ  اٟتسػػُت الب عػ  فاذػػتميف ي كإب  ط ػبحػُت تػاُب معاك ػػ   –أ 
ح ث راذ ي الكاف اف بأنم ترلاا اٞتمع  كراء كال يفم الوعماف ب  بكَت فبعث إلػ يفم مسػ ما ، مك  ل سرع ٨تا

فوػػ ؿ ُب ، إٔب اٟتسػػُت  سػػتعف ي لكوػػي حثػػي ع ػػر ا١تضػػيكبعػػث مسػػ م تكػػاءـ كُب الطر ػػق ، ل تألػػد مػػ  ذلػػد
م الوعماف عود مس م ب  عاذن  ح ث با عي اموا عكر ألفا كرفض الاإبالكاف   ف أراضػ ا بػ  أف  يفتد ذًًت

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 28 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.41ص 4، )ـ.س(اب  حنر هتذ ب التيفذ ب.1ا٠ت ًر

 .207-201ص 4، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ40ص
 0، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ414ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.01-00ص 1، )ـ.س(اب  حنر هتذ ب التيفذ ب - 29

.اب  أيب 112-127ص 7، )ـ.س(.كذَت أعالـ الوبالء611 ص 4، )ـ.س( . الذًري: م  اف االعتداؿ440-410ص
 .111، ص1، )ـ.س(حاًب:اٞترح كالتعد  

ي: خالص  تذً ب ... ص - 30 كتقر ب .176-177ص 4، )ـ.س(اب  حنر هتذ ب التيفذ ب.414ا٠ت ًر
. 464ص 2.العن ي : معرف  الثقات ... ج210ص 24، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ116ص، )ـ.س(التيفذ ب

اؿ ص  .261الككي : ًر
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اف ٔتػا لػاف ذػػ فع ي ،  اصػش بالضػعش مػاداـ ذلػد ُب الطاعػ  كب ػػغ ذلػد    ػدا الػذم أشػار ع  ػػي مػاالى ذػًر
ا تال   اب  ز اد الكاف  بػأف ك  إٔب كال تػي البحػرةبضػم الكافػ   كلتب    د إٔب اب  ز اد، معاك   لا لاف ح ا ًك

ف مػا دخػ  القحػر بعػث بأحػد ماال ػي كمعػي مػاؿ لثػَت ، أهػي اٟتسػُتكظػ  الوػاس فناءًا مت ثما ، اقت  مس م 
ب ومػػا ٖتػػاؿ مسػػ م إٔب دار ًػػاها بػػ  عػػركة كلتػػب إٔب اٟتسػػُت ،  قدمػػي ١تسػػ م ك ظيفػػر ا١تبا عػػ  حػػىت  ع ػػم خػػربى

فذًب إل ي ٤تمػد بػ  األشػعث كأقوعػي بػآّيء ف مػا دخػ  ، اكتساءؿ اب  ز اد ع  عدـ حضار ًاه، بآّيء
د عودى شر   القاضي فػاعًتؼ ، فػأخرج إل ػي مػاالى الػذم ًػاءًم با١تػاؿ، كذألي الاإب ع  مسػ م فػأهكر، ًك

كحػػاكؿ ، فضػػربي ابػػ  ز ػػاد ع ػػر حاًبػػي فكػػٌني، ف مسػػ ما قػػد ًػػاءى ضػػ فا كرفػػض أف  أت ػػي بػػيأُب األخػػَت بػػ
.اذتح  اب  ز اد دمي كحبسيئذ عودأف  أخذ ذ ش شرطي  اًاه

ػػػع اٟتػػػد ث  عػػػاد إٔب الركا ػػػ  السػػػابق  بقالػػػيٍب ] ػػػارد الطػػػربم خػػػربا قحػػػَتا  - ب  قبائػػػ  "ت أف..."ًر
فأرذػػ  ابػػ  ز ػػاد إلػػ يفم شػػر   القاضػػي  طمئػػويفم بأهػػي ٤تبػػاس ، امػػذحج ٕتمعػػ  عوػػد القحػػر مػػ  أًػػ  ًػػاه

كقػادًم ٨تػا القحػر فنمػع ابػ  ز ػاد األشػراؼ عوػدى لكػ  مسػ ما ٚتػع أربعػ  آالؼ ، فتفرقػاا، ل مساءل  فق 
كذا ٓب  بق مع مس م ذال ٜتسمائ  كحػىت ًػؤالء ، ل ط  ل  مويفم ع ر أفراد قب  تي ك قوعيفم باالهحراؼ ًك

لكػ  ابويفػا أب ػغ ، فًتدد ُب الطرؽ كذقتي امراة ٍب آكتػي عوػدًا ١تػا عرٌفيفػا بوفسػي، تس  اا ُب ال    كترلاى لاحدى
ث بػػي فػػأخرب ابػػ  ز ػػاد الػػذم بعػػث شػػرطتي مػػع عمػػرك بػػ  حر ػػث فأحػػاطاا بالب ػػ  كبعػػد أف مػػاالى ابػػ  األشػػع

كلكػػ  ابػػ  ز ػػاد اصػػعدى إٔب أع ػػر ، قػػاكميفم أعطػػاى عبػػد الػػرٛت  بػػ  ٤تمػػد بػػ  األشػػعث األمػػاف فاذتسػػ م ٢تػػم
 .31كقد ق    ف يفما أب ات شعر  ، القحر كضرب عوقي كص ب ًاهئا ُب الكواذ 

لػػر الطػػربم ٜتسػػ  كمالمػػُت خػػربا تفحػػ   ا ُب ا١تاضػػاع ذاتػػي ً يفػػا عػػػ  أيب ]بعػػد ًػػذى الركا ػػ  ذ  – ػًػػ
ع اٟتد ث ٥توش ٍب قاؿ: ف مػا اقػًتب مػ  القادذػ   أب غػي اٟتػٌر بػ    بكتػاب مسػ مقدـ اٟتسُت أف "ت ..."ًر

  اٞتػ ّ ٞتػأ إٔبطالئػع قػداـ ك١تػا رأل فقػٌرر اإل، رأ   د التم مي ٔتا حدث ف ما تردد أصٌر اخاة مس م ع ر الثػ
بػ  ز ػاد فكػػاف اأمػا ، كمعػي مائػػ  راًػ  كٜتسػ  كأربعػاف فارذػػا  لػربالء كأذػود ظيفػرى إٔب قحػػباء كضػرب أبو تػي

كعػػد عمػػر بػػ  ذػػعد بػػ  أيب كقػػاص بتال تػػي الػػرٌم مقابػػ  أف  كف ػػي اٟتسػػُت كٓب  ػػدع لػػي فرصػػ  الػػتم ص إٔب أف 
   ػد أك إٔب الثغػار فأرذػ  عمػر  كقد اقًتح اٟتسُت ع ر عمر أف  دعػي  وحػرؼ إٔب مكػ  أك إٔب، قب  با١تيفم 

كػػذا قتػػ  لػػ  مػػ  معػػي كمػػويفم ، لكػػ  ابػػ  ز ػػاد ٓب  قبػػ  إالٌ باالذتسػػالـ فػػرفض اٟتسػػُت، إٔب الػػاإب بػػذلد ًك
كبعػػد أف دعػػا اٟتسػػُت ع ػػر مػػ  خذلػػي كقت ػػي اذػػتقت  ُب حػػرّٔم حػػىت قتػػ  مػػ  طػػرؼ ، بضػػع  عكػػر مػػ  آلػػي

ػا ٯتػس   اٞت اءمذحني ًاء برأذي إٔب اب  ز اد موكدا ب تُت كطالبا  ًٌيفي إٔب    د الذم قاؿ ب تا شعر ا ًك فا
ػيء إٔب ابػ  فػذٌلرى الحػحايب أبػا بػرزة بػأف الرذػاؿ ، لػي فم اٟتسػُت بقضػ ب لػاف  قبٌػ  ذلػد ا١تاضػع. ًك
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م ، ز اد ٔت  بقي م  آؿ اٟتسُت فأراد أف  قت  غالما مر ضا لاال أف ز وب طرح  هفسػيفا ع  ػي فًتلػي يٌفػً  ًك
ػػػا شػػػامي أزرؽ مػػػ  ا٠ت  فػػػ  أف  يفبػػػي كبعػػػث ّٔػػػم إٔب     ػػػد الػػػذم ًوٌػػػأى اٟتاضػػػركف بػػػالفت  كط ػػػب أحػػػدًم ًك

، إحدل ا١تسب ات فقال  ز وب: ال كا إال أف ٮترج م  د   ا  فأعرض عوي    ػد ٍب أدخ يفػم  ع ػر ع الػي
م بعػػث ّٔػػم إٔب ا١تد وػػ  مػػ  الػػيت خػػذل  فت ٌقػػتيفم  امػػرأة بػػالوااح كأب ػػات شػػعر   ُب تػػاب ه األ، كبعػػد أف ًيفػػً 

 .32اٟتسُت
ك٦تا  وبغي أف  يع م ًوا أف ادمُت قػد ًع ػاا ًػذى الركا ػات ف حػال بػُت ذػائر األخبػار التفحػ     الػيت 

فيفػػي -ذلػػد أف ذػػودًا أحسػػ  حػػاال مػػ  ح ػػث عػػدد الثغػػرات اٟتد ث ػػ  بػػي ، 33أفادتوػػا ّٔػػا ا١تحػػادر األخػػرل
ػػا  خحاصػػا إذا   فػػال ًػػـر أف  كػػاف -فيفػػي طف فػػ -كمػػ  ح ػػث هاع تيفػػا -ق   ػػ  لػػالـ اإلمػػاـ الحػػادؽ حىكىمن

ا ًػدى اإلمػاـ ز ػػ  العابػد   كراح ضػح تيفا آؿ ب تػي الطػػاًر   ، تع ػق األمػر بتفاصػ   عائ  ػ  بػػ  ٔتأذػاة حضػًر
 كع ر رأذيفم اإلماـ اٟتسُت رضي ا عويفم أٚتعُت.

 
 . ألمد بن ثػابت:5.1.3

إذػػحاؽ بػػ   ( )عمػػ ( حٌدمػػي )عػػ    مابػػ مػػٍت( اٛتػػد بػ)أكرد الطػربم ٜتػػس ركا ػػات بالسػػود التػػإب: ]
 لتحد د بعض األكقات أك بعض األشخاص. ت...)ع ( أيب معكر قاؿ: ع سر

كش ه الطربم ُب ًذى الركا   ًا أٛتد ب  ماب  ب  عتاب الرازم ا١تعركؼ بػ )فرخا ي(  ػركم اٟتػد ث 
ػا ُب ركا اتػي 34ال  كػٌكاف بأهػي لػذاب قاؿ عوػي ابػ  أيب حػاًب:، ب  ٤تمد ع  عبد الرزاؽ كعفاف كالوضر . ًك

ًوا ال ٭تٌدد اذم ركاتي ب   قاؿ )حيػٌدم ( أك )عمػ  حٌدمػي( ل حػ  إٔب الػراكم إذػحاؽ بػ  ع سػر بػ  ٧تػ   
ر ػػرً( 241– 411الطبػػاع البغػػدادم ) كػػ م ًك ٛتػػد كأبػػا أكعوػػي ، راكم اٟتػػد ث عػػ  مالػػد كاٟتمػػاد   ًك

كقػاؿ صػاّب ، قػاؿ عوػي البخػارم: مكػيفار اٟتػد ث، بعػض أصػحاب السػو ك  لي مس م ركل، لدارميخ ثم  كا
ُب حػُت اعترب٫تػا ا٠ت   ػي ، ف اعتػربى صػدكقاإب  ٤تمد: ال بأس بػي صػدكؽ. أمػا أبػا حػاًب ففضػ  ع  ػي أخػاى ك 

 .35كقد ذلرى اب  حباف ُب الثقات كاذتخ ص الذًري بأهي مق ، مقتُت متفقا ع  يفما
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مػػأب  الػذم  وتيفػي إل ػي السػود فيفػا ٧تػ   بػػ  عبػد الػرٛت  السػودم ال مػٍت أبػا معكػر ا١تػدين أمػا شػ خي
كػاـ بػ  عػركة التػابعي ركل اٟتد ث عػ ً  441بٍت ًاشم تاُب ذو    ذػف اف كعوػي، الػ بَتم ابػ  ا١تسػ ب ًك

فقػػد ضػػٌعفي اػػٌدماف لوكػػارة أحاد ثػػي  ... كرغػػم موػػاء الػػبعض ع  ػػيالااقػػدماإلخبػػارم ال  ػػث ك الفق ػػي الثػػارم ك 
كقػد ححػر اػدماف ضػعفي ًػذا ، ، كعدـ حفظي األذاه د إٔب ًاهب أٌم تي كتغٌَتى ُب آخر عمرى تغػَتا شػد دا

لػػذا ،   معػػُتُب أحاد ػػث األحكػػاـ كاعتػػربكى صػػدكقا ُب التفسػػَت كالرقػػائق كا١تغػػازم لمػػا صػػرٌح بػػذلد اٛتػػد كابػػ
كخالصػػ   .كقػػاؿ أبػػا زرعػػ : صػػدكؽ اٟتػػد ث لػػ س بػػالقام، قػػاؿ أبػػا حػػاًب: صػػاّب لػػُت اٟتػػد ث ٤ت ٌػػي الحػػدؽ

. ف ػ س عنبػا "لي مكاف ُب الع م كالتار ه كاحتج بػي األئمػ  كضػٌعفاى ُب اٟتػد ث"القاؿ ف ي ما قالي ا٠ت   ي: 
 . 36 أف  ذلر ف م  احتم   ركا تي ُب القحص كٓب  ك  متُت الركا 

 كّٔذا السود أكرد الطربم ٜتس ركا ات حاؿ ضب  ا١تااق   أك أٝتاء األشخاص:
 قيت  اٟتسُت ُب العاشر م  ٤ترـٌ . -أ 
 ب  ذع د ع  ا١تد و  ككالًا الال د ب  عتب . كعى ؿ    د عمر  -ب 
ذا ٦تا ال اختالؼ ف ي بُت أً  السَت".ً  64ُب ذو   -ػ ً  حج الال د ب  عتب  بالواس "ًك
"كقػػاؿ بعضػػيفم لػػثالث  61ًلاهػػ  كقعػػ  اٟتػػرٌة  ػػـا األربعػػاء ل   تػػُت بق تػػا مػػ  ذم اٟتنػػ  ذػػو    - د

 ل اؿ بقُت موي"
رب ػع األكؿ كلاهػػ  خالفتػي مػػالث ذػوُت كٙتاه ػػ  أشػيفر إالٌ ٙتػػاين ل ػػاؿ  41تػاُب    ػػد  ػـا الثالمػػاء  –ً 

 37كصٌ ر ع  ي ابوي معاك  .
كذا بعد اذتعراضوا لركا ات ًذا السود     كركاتي هالح  ما   ي:ًك

، كشػػ ه ًػػذا األخػػَت مػػبيفم غػػَت مسػػمر، فكػػ ه الطػػربم لػػذاب، احتػااء السػػود ع ػػر مغػػرات عد ػػدة -
 كإذا تغاض وا ع  ٖتف  ادمُت م  أيب معكر ف هوا ذوند ركا اتي لٌ يفا مرذ   بغَت إذواد.

ك تطػارات أحػداث كرغم ل  ًذى الثغرات ذوالح  أف الركا ات ٓب تكتم  ع ػر تفاصػ   أخبػار أ -
٦تا ٬تع وا ال هق م عالقػ  بػُت مغػرات  ...كإ٪تا اقتحرت ع ر ٖتد د ١تدة أك تاق   ٟتدث أك تع ُت ألمَت اٟتج

 السود كركا ات ا١تنت.
ف الطربم قد كضع ًٌ  ركا ات ًذا السود ّتاهب ركا ات أخػرل ٦تام ػ  ٢تػا مثػ   إضاف  إٔب ذلد ف - 

 الااقدم كغَتى ٦تا    د ُب اطمئواهوا ٢تذى الركا ات.  طر ق اب  ذعد ع
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 . عم و بن عل : 6.1.3

)موػا(  ػاهس بػ   )موػا( أبػا قت بػ  ذلر الطربم ركا   كاحدة م  طر ق السود التإب: )موا( عمرك ب  ع ي
 ...)موا( عمارة ب  عقب  ب  أيب مع   )ع ( الع  ار ب  اٟتر ث أيب إذحاؽ

 كقب  أف هذلر الركا   ال بد م  العركج ع ر تراًم ًؤالء الركاة عود أئم  اٟتد ث:
ً 211الفػالس ا١تتػاُب ذػػو  ابػ  ْتػر بػػ  لو ػ  البػاً ي أبػػا حفػص البحػرم الحػػَتُب  عمػ و بػن علػػ :

ػػب بػػ  ًر ػػر كأيب عاصػػم الوب ػػ  ك غَت٫تػػا مػػ  اػػدمُت ٝتػػع اٟتػػد ث مػػ  ابػػ  زر ػػع كابػػ  ع  وػػ  ك  غَت٫تػػا مػػ  كًك
قػاؿ عوػي ابػ  معػُت كأبػا  ...كعوي أصحاب الحح حُت كالسػو  كأبػا زرعػ  كالطػربم كأبػا حػاًب اإلخبار ُت...

بػػ  فضػػ ي بعضػػيفم ع ػػر ابػػ  ، ع  ػػي ااكأموػػ أًػػ  اٟتػػد ث حػػاًب: صػػدكؽ. كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات ككمقػػي
"لػاف  الػدارقطٍت: اػدث قػاؿ عوػي بػ  أف لػالـ أقراهػي ف ػي غػَت معتػرب كغَتى كذلر اٟتالم، لي ا١تد ٍت كتعحباا

ا إماـ متق "  .38م  اٟتفاظ صوش ا١تسود كالع   كالتار ه ًك
ركل اٟتػد ث ً 214ًا ذ م ب  قت ب  الكعَتم ا٠تراذاين الفر ايب ه    البحرة ا١تتاُب ذػو   أبوقتيبة:

غػَتى... شعب  كعوي الفػالس ك ادث مالد ك  اإلخبارم كاإلماـ ب  حاـزًر ر ك  السب عي ب  أيب إذحاؽاع  
ػػػاا أعػػػ  قػػػد ك كفػػػي أف البخػػػارم كأصػػػحاب السػػػو  األرب ألثػػػر هقػػػاد اٟتػػػد ث كإف أشػػػاركا إٔب ك٫تػػػي كمقػػػي خًر
 .39حد ثي

اب  عبد ا ا٢تمذاين السب عي أبا إذػرائ   الكػاُب ا١تتػاُب  ]كاذم أب ي عمركت يون  بن أب  إسحاؽ:
كعوػي ابوػي ع سػر كالثػارم كابػ  ا١تبػارؾ ، هػس كالكػعري كاٟتسػ  البحػرمأركل اٟتد ث ع  أب ي ك ً 472ذو  

كأمػػا مػػ  ٖتفػػ  ، لثػػَت مػػ  أًػػ  اٟتػػد ث  مقػػيكقػػد ك ، لػػي البخػػارم مع قػػا كمسػػ م كأصػػحاب السػػو  كقػػد ركل
امػػػي أك غف تػػػي الكػػػد دة ٛتػػػد ل  ادتػػػي ع ػػػر اٟتػػػد ث حػػػد ث ألمػػػا ضػػػٌعفي ،  مػػػويفم ٕتاًػػػي فبسػػػبب بعػػػض أًك

 .40الواس

                                                 
، كتقر ب 44-41ص  0، )ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب210-214ص 42، )ـ.س(ا٠تط ب:تار ه بغداد - 38

 .104ص 0، )ـ.س(. اب  حباف: الثقات462ص 22، )ـ.س(، ا١ت م: هتذ ب الكماؿ164ص، )ـ.س(التيفذ ب 
، )ـ.س(. اب  حباف: الثقات406ص، )ـ.س(التيفذ بكتقر ب .440-444ص 1، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر - 39

 .214ص 0
ي: خػالص  تذً ب ...ص - 40 باف: ػ  حػ. اب102-104ص44، )ـ.س(اب  حنر :هتذ ب التيفذ ب. 141ا٠ت ًر

 .674-671ص 4، )ـ.س(الثقات
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اب  عمػػر الحػػحاب  لػػ ركل اٟتػػد ث عػػ ً 441العبػػدم الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو :  العيػػزار بػػن الح يػػث:
كعوػػي ابوػػي كأبػػا إذػػحاؽ  ...عمػػر بػػ  ذػػعد بػػ  أيب كقػػاصالقائػػد العسػػكرم كالوعمػػاف بػػ  بكػػَت كابػػ  عبػػاس ك 

 .41كمقي اب  معُت كالوسائي كالعن ي كاب  حباف السب عي...
بعض تفاص   مسامرة ذلر الطربم أف ًذا الراكم األخَت حٌدث ع  عمارة ب  عقب  ب  أيب مع   

كة بدر أك ُب قحر اب  ب شارة إٔب ماقفيفم ُب غ  42تضمو  غم ا ُب آؿ أيب مع  ُب ٣ت س اب  ز اد  كقع 
 ز اد عود مقت  مس م ب  عق  .



 :محمد بن لميد. 7.1.3
  ...كل طربم ركا   أخرل  بالسود التإب: )موا( اب  ٛت د )موا( ًر ر )ع ( مغَتة

ؤالء الركاة ًم ع ر التاإب: ًك

ركل اٟتد ث ً 210اب  ح اف التم مي اٟتاف  أبا عبد ا الرازم ا١تتاُب ذو   :محمد بن لميد
ٛتد أٛتد كاب  معُت كأصحاب السو  كعوي أ ضا اب  اإلماـ أكعوي  غَتىاب  ا١تبارؾ ك  التابعي اإلماـع  

د أمٌت ع  ي ٛتد ب وما قاؿ اب  خ ٯت : "لا عرفي لما عرفواى ما أمٌت ع  ي أصال" كقأأمٌت ع  ي  ....كالطربم
 سبب تعٌمدى خ   األحاد ث مث ما ٖتٌف  أبا حاًببٖتفظيفما موي  لف رك إأبا زرع  ككمقي اب  معُت ك 

اين كلذا فع  الوسائي ب  صرٌح بتكذ بي كقاؿ … غَتىك  كقاؿ البخارم: ُب حد ثي هظر. كٓب  امقي اٞتاًز
43...ٛتد ك٭تيأعا١تا رض ي  اب  حباف:  وفرد ع  الثقات با١تق ابات. كقاؿ ا٠ت   ي: لاف حافظا

.

كلد قرب ً( 400-441اب  قرط الضري أبا عبد ا الرازم القاضي ) ج ي  بن عبد الحميد:
األعمّ كمغَتة ب  التابعي ذ  ماف الت مي ك  اإلخبارم ركل اٟتد ث ع ، اصفيفاف كهكأ بالكاف  كه ؿ الرمٌ 

الوقاد  كمقي، لي الست  كركل، كاب  معُت أيب ش ب  كاب  ا١تد ٍت اب  راًا ي كابٍتللبار ادمُت  كعوي  ، مقسم
كإف أشار بعضيفم ، لثَت م  ادمُت لحدقي كحفظي  كقد أمٌت ع  ي، اإلٚتاع ع ر تام قيب  ذلر بعضيفم 

                                                 
، )ـ.س(اب  حباف: الثقات .141ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.401-402ص 0، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 41

 .201ص 7
 .444ص  1مج ، )ـ.س(الطربم: تار ه - 42
ي: خالص  تذً ب ... ص - 43 كتقر ب .447-444ص 1، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر.201ا٠ت ًر

 .141ص، )ـ.س(التيفذ ب
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بسبب كاٌدعر آخركف أف أبواءى حنباى لساء رأ ي ُب معاك   أك الختالطي ُب آخر عمرى أك لتدل سي...
44لي ذلد ًا الذم حدثى  ب  حاـز اإلخبارمكاٟتق ق  أف ًر ر   ذلد

.

كلد أعمر كركل ً 416الضري ماالًم أبا ًكاـ الكاُب  الفق ي ا١تتاُب ذو   :المغي ة بن مقسم
ادماف  أمٌتكقد … كعوي ذ  ماف الت مي كشعب  كالثارم، ع  أب ي كالوخعي كالكعري ك٣تاًد كأيب معكر

45تدل سيك إٔب إرذالي كعثماه تي  ع ر كماقتي كأماهتي كحفظي كفقيفي لكويفم مع ذلد أشاركا   
.

كخالص  الركا   القحَتة اليت ًاءها ّٔا ًذا السود أف    دا لتب إٔب اب  ز اد لي  غ ك اب  ال بَت 
اه ( تآٌتي ع ر قت  اب  بو  رذاؿ ا كأغ ك الب أفعٌ ق رافضا: ل  أٚتعيفما ل فاذق     كلاه  أمي )مًر

46قت ي ل حسُت
.



  . ألمد بن زىيػ :8.1.3
َت -217ب  حرب أبا بكر الوسائي اٟتاف  الكبَت ) ش ه الطربم ًوا ًا: أٛتد ب  أيب خ ثم  ًز

حافظا عا١تا متقوا بحَتا "لاف مق   قاؿ عوي ا٠تط ب:، أيب هع ماٟتاف  ركل اٟتد ث ع  أب ي ك ً(  241
أخذ اٟتد ث ع  اب  معُت كالوسب ع  محعب كاأل اـ ع  ا١تدائٍت كاألدب ع  ، بأ اـ الواس راك   لألدب

غ ر فاائد م  أعرؼ أحس  تحو في كألثر فائدتي كال ألتاب ُب التار ه الذم   لي، اب  ذالٌـ اٞتمحي
47تارٮتي" كقاؿ  عوي الدارقطٍت :مق  مأماف

.

ذا  كارخر ًا ا١تدائٍت ، الراكم  ارد لوا أربع ركا ات ع  محدر   فرع ُت: أحد٫تا أباى بسود كاحدًك
 د  .اذو ب

ب ب  ًر ر )موا( ًا ر   ب  أٝتاء )موا( أيب -أكال  ا١تد و : )ٝتع ( أش اخ أً  )موا( ًك
َت ب  حرب ب  شداد اٟترشي أبا خ ثم والد ال اوي ألمد بن زىي :   ه    بغداد، الوسائي ًا ًز

كركل عوي لبار ادمُت لأصحاب السو  ، كغَتىب  ع  و  ذف اف ركل اٟتد ث ع  ً( 461-211)

                                                 
 ، )ـ.س(، ا١ت م: هتذ ب الكماؿ40ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.66-67ص 2، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر - 44

 .04ص 2، )ـ.س(، اب  معُت: التار ه264ص 4، )ـ.س(، اب  ذعد: الطبقات774-711ص 1
ي: خالص  تذً ب ... ص - 45 كتقر ب  .212-214ص 41، )ـ.س(اب  حنر هتذ ب التيفذ ب.111ا٠ت ًر

 .161ص4اب  حباف :الثقات  .147ص، )ـ.س(الػتيفذ ب
 .144ص   1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .211، ص1مج، )ـ.س(الطربم: تار ه - 46
ع ي بكر حس : .441ص 4، )ـ.س(. اب  حنر: لساف ا١ت  اف461-462ص 41، )ـ.س(ا٠تط ب:تار ه بغداد - 47

اب  حباف :الثقات  .44-41.د.أٝتاء ز ادة : دكر ا١ترأة الس اذي...ص111-112الطربم كمويفني ُب التار ه ص
 .77ص0
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، متق ، حاف ، مب ، هي مق أكقد اتفق الوقاد ع ر … يب زرع  كأيب حاًب ألبار الوقاد لك كالححاح 
48…صدكؽ، ضاب ، حن ، مأماف

.

كلو تي أبا العباس ً 216اب  حاـز ب  عبد ا ب  شناع األزدم تاُب ذو   :وىب بن ج ي 
 ا ي كأيباًب  ا١تد ٍت كاب  معُت كاب  ر كاكعوي ادماف لأٛتد ... ركل اٟتد ث ع  أب ي كشعب ، البحرم

اين ، كاب  ذعد كقاؿ الوسائي ل س بي بأسككمقي العن ي ، أمٌت ع  ي أٛتد ب  حث ع  ي… خ ثم  كاٞتاًز
49كذلرى اب  حباف ُب الثقات كقاؿ: لاف ٮتطيء

.

ركل اٟتد ث ع  أب ي ً 441اب  عب د الضبعي أبا ٥تاـر البحرم تاُب ذو   جوي ية بن أسماء:
رم كهافع مق   س كأضاؼ أٛتد:أب ٛتد: ل س بيأقاؿ عوي اب  معُت ك ، كعوي حباف ب  ًالؿ، كمالد كالً 
لك  لتب  كقد ذلرى اب  حباف ُب الثقات، كقاؿ اب  ذعد: لاف صاحب ع م لثَت، كقاؿ أبا حاًب: صاّب

50اإلمام   تذلر أهي إهتقد اإلماـ الحادؽ فاهتمي ًذا األخَت بال هدق  كدعا ع  ي
.

 رككف خربا خالصتي أف  -مدكف أف  ذلر أٝتاءً- ك ذلر لوا ًا ر   ًذا أهي ٝتع أش اخ أً  ا١تد و 
١تا تاُب زارى ك ، هححي أف  س   ع  يفم مس م ب  عقب ك ، معاك   حٌذر ابوي ُب مرض الافاة م  أً  ا١تد و 

أً يفا ع رلك  اب  حوظ   عاد إٔب ا١تد و  ٭تث، اب  حوظ   مع بو ي الثماه   فألرميفم بآالؼ الدراًم

فأرذ     د مس ما ّت كي إل يفم كلاف أً  ا١تد و  قد أفسدكا آبار ، الثارة كبٌرر قبالي ل يفدا ا بأهي  تقال ّٔا
طر ق الكاـ فأرذ  ا ا١تطر كذقر اٞت ّ الذم هتٌ ب م  ٚتاع ا١تد و  لك  ًؤالء ١تا ع ماا بأف بٍت 

م با٠تودؽ كلاف اب  حوظ   هائما ف ما ع م قٌدـ أحارم   أف لرب بو ي إٔب أدخ اا الكام ُت ان ماا فقت  ألثًر
51كأخذ مس م ب ع  أً  ا١تد و  بأنم خاؿ ل   د  فع  ف يفم ما  كاء، قت 

.

 .)ع ( عبد ا ب  عط   ال  ثي كعامر ب  األذاد -  أ )ع ( ع ي ب  ٤تمد: –ثا١ٔا
 .)ع ( ع ي ب  ٣تاًد -ب

                                                 
اب  حباف :الثقات  .474ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.214-216ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 48

 .276ص0
اب  حباف :الثقات  .741ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.412-411ص 44، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر - 49

 .220ص1
 7 ، )ـ.س(ا١ت م: هتذ ب الكماؿ، 01ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.414ص 2، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 50

، اب  أيب حاًب: 214ص 2، )ـ.س(، البخارم: التار ه الكبَت204ص 4، )ـ.س(، اب  ذعد: الطبقات441-442ص
اؿ ص.714ص 2، )ـ.س(اٞترح كالتعد    .111الككي:ًر

 .141-142ك 114ص  1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .271ص 1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 51
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مع اإلخبارم أيب عب دة كش خيفما عمر بق أف ترٚتوا لي ا١تؤرخ الذم ذ ًا ا١تدائٍتعل  بن محمد:
52ك كفي أف هذلر ما قاؿ ف ي الطربم: "لاف عا١تا بأ اـ الواس صدكقا ُب ذلد"، ب  شب 

.

لي  الذم ركل  كلع ي  كاف عبد ا ب  عط  ، :ٓب أًدى ّٔذى الوسب عبد ا ب  عط   ال  ثي
كقد ق   ًا عبد ا ب  عط   ب  عبد ا ، حد ثا ع  عبد ا ب  أه س ع  أيب إمام  ب  مع ب الوسائي 

كقد  كاف ًا عبد ا ب  عط   ب   .53ك٦ت  ركل عويفم حف د أيب إمام  ًذا، ب  أه س ع  أيب إمام 
عمر  قارّٔما ُب  قاؿ عوي العق  ي: ال  تابع ع ر حد ثي كأخا٫تا، ذعد العاُب الذم ركل ع  أخ ي اٟتس 

ذلر ذلد ، كلي حد ث هبام ع  أخ ي ع  أب يفما ع  أيب ذع د ُب اذتغفار الالد لاالدى ا١ت   الضعش.
هي ٓب  عرؼ أاب  عدم كهق  قاؿ البخارم: عبد ا كأخاى حس  ٓب  ح  حد ثيفما. كأشار اب  عدم إٔب 

54لعبد ا حد ثا
 ا.غَت٫ت أحد٫تا أك درم  لعٌ  ال  ثي ًاأكال .

اؿ ٓب أًد:عام  بن األسود  .لي ترٚت  ُب لتب الًر
ً 401اب  مس م الكاب ي أبا ٣تاًد الرازم الكودم ماالًم القاضي ا١تتاُب ذو  :عل  بن مجاىد

اهتم بالكذب ككضع األذاه د ُب لتابي ا١تغازم  غَتى...ك  اإلماـ أٛتدكعوي ، ركل اٟتد ث ع  أيب معكر
55كمع ذلد فقد كمقي الًتمذم كذلرى اب  حباف ُب الثقات، ألهي ٓب  سمع م  اب  إذحاؽ

.

 ركم الطربم ع  محدرى ًذا ع  ا١تدائٍت بغَت ذود أف قات  حب ّ ب  دٞت   ـا الربذة ًا    د ب  
أشيفب كم ابي ب ضاء فاذادت م ابي كرا تي لكثرة  ر برذكفككقش ُب ا١تد و  ع، ذ اى األذاارم رماى بوكابي

56ما مس  الواس بي كصباا ع  ي م  الط ب
.

ع مع ف اؿ التاابُت ف ما ظيفر ا١تختار ، ك ركم ا١تدائٍت ب ذوادى األكؿ أف ا١تثٌت ب  ٥ترب  العبدم ًر
لاال أف ذارع القباع بكرطتي   الرزؽ دارذتأب ّٔم ع ر ابا عي ذرا كبعثي إٔب البحرة فأًابي بعض أً يفا ك 

الرزؽ م  باب صغَت ًيف  الويفر مع  دارٍب ترليفم متااقفُت كذًب ل قتحم ، هي ذ ااًيفيفمأفأظيفر ٢تم 
ال  داركعود ا١تااًيف  قت  م  أصحاب ا١تثٌت أربعاف كانـ  الباقاف ١تا ع ماا باالذت الء ع ر ، مالمُت ًر

أمواء ا١تطاردة لاال أف ز اد ب  عمرك العتكي تدخ  لدل القباع ٍب حاكؿ ا١توتحركف ٤تاصرة ا١تويف مُت ، الرزؽ
فبعث باألحوش كعمرك ب  عبد الرٛت  ا١تخ كمي لإلصالح فاتفقا مع ، ل خ ي ذب   قامي عبد الق س

                                                 
 .171ص2.ك ا١تغٍت : 471ص 1، )ـ.س(الذًري:م  اف االعتداؿ.271-271ص 1، )ـ.س(اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 52
ي: خالص  تذً ب ... ص - 53 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.202ص 7، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.447ا٠ت ًر

 .276ص
 .114ص4كا١تغٍت :  .162ص 2، )ـ.س(الذًري:م  اف االعتداؿ.144ص 1، )ـ.س(اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 54
ي: خالص  تذً ب ... ص - 55  .111-111كتقر ب التيفذ ب، ص.111، ص4اب  حنر هتذ ب التيفذ ب: .411ا٠ت ًر
 .110ص 1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 56
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كحاكؿ ، فاهط قاا إٔب ا١تختار بالكاف ، مالد ب  مسمع ع ر أف ٮترج ا١تثٌت كأصحابي م  البحرة آموُت
ف ما ذأؿ مالد ز ادا ع  ماقفي مازحي ، الد كز اد العتكي باف أطمعيفما ُب الده ا كاٞتو ا١تختار اذتمال  م

، قائال: أها ال أقات  هس ئ   ب وما بعث ا١تختار إٔب األحوش رذال  ف يفا ذنع كهتد د كتكب ي لوفسي باألهب اء
57كختميفا بًر 

.

رة ظيفرت بالعراؽ الذتغالؿ فرص  ك ركم ا١تدائٍت بسودى الثاين ركا   مطال  ًدا حاؿ شخح   مغام
 عب د ا ب  اٟتر. ًي شخح  ك  أال  الفاضر الس اذ   اليت أحدميفا ا١تختار

ماؿ إٔب معاك   ُب الفتو  كبعدًا ذك  الكاف  كهاقّ أهحار ، لاف اب  اٟتر م  خ ار قامي عابدا
فكاهاا   تقاف ع ر ذلد كماركا ُب فتو  خ حاا إٔب ضركرة االذتعداد ل ثارة ف صار لي أتباعك  ُتع ي كا١تعت ل
اا إٔب ا١تدائ  كاذتأب ع ر ل  ماؿ ٯتر بي ٨تا ، كاهضم إل ي خ  ع ل  قب   ، اب  ال بَت كبعد    د خًر

)كألد الراكم ل ذم    ي بأهي لاف  ك كاتب أصحابي، راالضطراالس طاف ك تارع ع  أمااؿ الواس إال عود 
يفا كلاف  ا١تساًُت ، لي امرأتي ختار حبسشعر الواس( كحدث أف ا١تأأعبد ك  فاقتحم الكاف  كالسن  كأخًر

اؿ ا١تختار حىت خرج )كقاؿ ُب ذلد قح دة مطال ( ك١تا اهضم  ٫تداف ل مختار ًدماا دارى  كقات  ًر
فويفب ض اع ٫تداف كأماا٢تم اليت بالسااد )كقاؿ ُب ذلد هاح   مويفا كنباا ض عتي ف حش اب  اٟتر ع ر 

 ( ك١تا قت  ا١تختار حذر الواس محعبا م  اب  اٟتر فحبسي )فقاؿ ُب ذلد قح دة( كط ب م  قح دة مطال
اؿ مذحج أف  ك ماا ب وما حث فت اف مذحج ع ر إخفاء أذ حتيفم ٖتٌسبا لرفض محعب ، لي محعبا ًر

لك  ًذا األخَت قب  شفاعتيفم حىت إذا خرج م  السن  أمر أصحابي ب ظيفار السالح كأظيفر ا٠تالؼ 
م بحالح ا٠ت فاء األربع  كظ م م  بعدًم، ـ محعب ع ر إطالقيفود ، كراح اب  اٟتر ٮتطب الواس ك ذٌلًر

م ُب الفتاح كضركرة  م بدكًر فبعث إل ي محعب فىت حدما ٯتٌو ي خراج ، خذ حقاقيفم بالقاةأكلما ذٌلًر
)كقاؿ قح دة  كللكوي رأل أنا ُب  دى كرفض عركضي كحاكؿ اذتمال  الفىت إل ي دكف ًد، إحدل القرل

يفي ٍب  لت ب  بق ادةفبعث إل ي محعب  ، مطال  ُب الفخر( األبرد ب  قرة الر احي الذم ًرحي اب  اٟتر ُب ًك
فعاكد محعب ، لت ب  أخرل ان م  أماميفبعث إل ي  ، فقت ي اب  اٟتر، فبعث إل ي حر ث ب  ز د، ً مي

 ،كالكتائب اليت  رذ يفا إل ي محعب دكف ًدكلالفر بُت اب  اٟتر ك    كتااص  الكر إطماعي لكوي رفض
)كقاؿ ُب ذلد قح دة( ٍب  . كاذتمر اب  اٟتر ُب غاراتي بالساادُب ل  مرة  قاؿ اب  اٟتر قح دة ُب ذلدك 

ًٌيفي إٔب الكاف  ُب عكرة هبار أرذ  إٔب أصحابي كلك  الق س   ط باا ف ما ب غ األ، ٟتق بعبد ا١ت د الذم ك
ا اٟتارث ب  عبد ا ب  أيب رب ع  أف  بعث معيفم ً كا م  عام  محعب ع ر الكا   ف ٌ  ط بيفمف  ًك
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ا معا غرقا قات ي حىت  اهبط  لك  معربا اب  اٟتر غرق  فرذي فرلب إٔب أف عودئذ فقات اى  ا ًثتيٍب اذتخًر
58كبعثاا برأذي إٔب الكاف  فالبحرة

.



3.2.3 .  ٞ  :ا١ٌٙثُ تٓ عذ

…)موا( اب  ع اش )ع ( أب ي التإب: )ذلر( ا٢ت ثم ب  عدمأكرد الطربم خرب   باإلذواد 
لاه  أمي م  ذري ً( 214-441) الطائي أبا عبد الرٛت  ا١توبني ٍب الكاُبالهيثم بن عديي:

قاؿ … ا٢تمداين ك٣تالد اإلخبارم كعبد ا ب  ع اش ا١توتاؼ ب  ال بَت كقد ركل ع  ًكاـ ب  عركة، موبج
 أمٌت اٟتالم ع ر ع مي لكوي قاؿ عوي: عوي اب  عدم: ما أق  ما لي م  ا١تسود إ٪تا ًا صاحب أخبار.

حٌدث ع  الثقات بأحاد ث موكرة. كقاؿ اب  ا١تد ٍت: ًا أكمق م  الااقدم كال أرضاى ُب شيء. أما أبا 
ف ُب أأبا هع م ب اٟتاف  كصرٌح، كلذا قاؿ الوسائي كغَتى، ثحاًب فساكاى بالااقدم كاعتربى مًتكؾ اٟتد 

كلذا ، ٛتد: لاف صاحب أخبار كتدل سأل س بكيء. ب وما قاؿ  كقد قاؿ أبا زرع :، أحاد ثي موالَت
ألبوائي  ك٦تا هقماا ع  ي لذبي ع ر ًكاـ ُب تسم   الوري ، اهتماى بالكذبب   الثر هقاد اٟتد ث ضٌعفي

لي  اٌل فاف أكذ  األقااؿ ف ي كأعد٢تا خارج ًذا آّاؿ ًا قاؿ  عقاب ب  ش ب : لاه بأٝتاء كمو    كإ
م كٓب  ك  ُب اٟتد ث بالقام كال لاه  معرف  كبعض الواس ٭تم  ع  ي ُب  بي لي معرف  بأمار الواس كأخباًر

59صدقي
.

  قب با١تسٌاؼ أك ً  470 اب  عبد ا ا٢تمداين الكاُب أبا اٞترٌاح ا١تتاُب ذو عبد اهلل بن عياش:
كارداب عدم.كلاف اب  ع اش راك   لألخبارركل عوي ا٢ت ثم ب ، ركل اٟتد ث ع  الكعري كغَتى، ا١توتاؼ

قد ذلرها ُب ترٚتتي أهي لاف ميوادما ل خ  ف  ا١توحارك    ك قع ُب أخبارى ا١توالَت
60
.

كما حٌدث عوي ، عمرك ب  ذ م  الححايب ركل حد ثا ع  ًا ع اش ب  عبد ا ا٢تمداين أبػوه:
61ذال  كلدى عبد ا ا١تسٌاؼ

.
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ابوي ٫تا أكؿ م  ٚتع لي ك  كخالصتيفا أف ز ادا  ذلر الطربم الركا   األكٔب ع  ا٢ت ثم ع  اب  ع اش
ف ما مات    د ط ب اب  ، كحبس عب د ا مويفم أربع  آالؼ، ا١تحراف فقتال م  ا٠تاارج مالم  عكر ألفا

ز اد م  أً  البحرة أف  ؤٌمركى ع  يفم كبعث بذلد إٔب عام ي ع ر الكاف  عمرك ب  حر ث ٭تٌث الواس 
ع ر ذلد فرفض    د ب  اٟتارث ب  ركًن الك باين فأمر بي إٔب السن  لك  بٍت بكر حالاا دكف ذلد 

ع  ي الواس كححباا اب  حر ث ع ر ا١تورب حىت  فاختبأ اب  ركًن عود أً ي إال أف اب  األشعث شنعي كتاافد
ا٢تا عود  تاارل عويفم ٍب أرادكا أف ٬تتمعاا ع ر عمر ب  ذعد لك  هساء ٫تداف بك  حس وا كتسٌ   ًر

 األزدم كاًتمعاا ع ر عامر ب  مسعاد، ا١تورب فاضطٌر اب  األشعث كلودة إٔب التخ ي ع  اب  أختيفم عمر
م ع  يكبعثاا بذلد إٔب اب  ال بَت فأ قرًٌ

62
.

ًا كالد الراكم اب  ع اش   كا٠ترب الثاين  رك ي الطربم بالسود هفسي لكوي  وتيفي إٔب شاًد ع اف
فذلر أف إٝتاع   ب  ط ح  قد أًرب ع ر قباؿ األماف ، الذم لاف مع عبد ا١ت د ُب حربي ضد محعب
ع ر رفض األماف كلذلد ابوي ب وما أصٌر ًذا األخَت ، الذم موحي إ اى عبد ا١ت د ُب ا١تعرل  مع محعب

ك١تا رمي محعب أًيف  ع  ي زائدة ب  قدام  مأرنا ل مختار ب وما قطع رأذي عب د ، ع سر الذم قت  دكف أب ي
ا ب  ز اد ب  ظب اف مأرنا ألخ ي كلذا ٓب  قب  ف ي ًائ ة عبد ا١ت د

63
.



 ِسّذ تٓ عّار ٚ اٌسس١ٓ تٓ ٔصر. 20.2.3

 :اٌرزّٓ تإسٕاد٠ّٙا إٌٝ زص١ٓ تٓ عثذ

 رك يفا شاًد ع اف ًا اٟتحُت ب    أكرد الطربم عكرة ركا ات ذات ذ اؽ كاحد ُب حادم  لربالء
إٔب الطربم م  خالؿ طر قُت اموُت ل يفا كقد اهتيف   ، الذم  ركم بعضيفا ع  شيفاد آخر    عبد الرٛت 
 ٫تا لالتإب:
 )مٍت( اٟتسػُت بػ  هحر )موا( أبا رب عػ  )موا( أبا عػااه  )عػ (  -أ
 )موا( عباد ب  العااـ )موا( )موا( ٤تمد ب  عمار )موا( ذع د ب  ذ  ماف -ب

  /مٍت( ًالؿ ب   ساؼ) -ك٧تد ُب بعض ركا ات ححُت األذاه د ارت  :
 /)مٍت( مأب ١تعاك    -                /)مٍت( ذعد ب  عب دة -
 ..أب ي. ( رأس اٞتالات )ع  مٍت())مٍت( العالء ب  أيب عام   -
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  رواة اإلسناد األوؿ:أ. 

كلك  اٟتسُت ًذا ال ذلر لي ، ًا اب  ا١تؤرخ هحر ب  م احم العطار ا١توقرم :الحسين بن نص  -
اؿ.  ُب لتب الًر

كلذا ٓب أتب وي بُت الركاة الذ   ،  رد عود الطربم إال مرة كاحدةصاحب ًذى الكو   ٓب  :أبو ربيعة -
ركل ٢تم بعض أصحاب ، م  تالم ذ ماب  البواين  كآخراف بحر اف،  ادمأحدًم اإل، ًم بوفس الكو  

أبا رب ع  ز د ب  عاؼ ا١ت قب أهي ب  الراً  عودم   كلكٍت اذتبعد أف  كاف أحدًم 64...السو 
ترلي ادماف إذ ٓب  عرفي اب  معُت كتك م ف ي اب  ا١تد ٍت ، ٛتاد ب  ذ م  كغَتى بػ)فيفد( ركل اٟتد ث ع 

كإف لاف أبا حاًب قد لتب عوي كحٌدث ، كاهتمي أبا زرع  بسرق  حد ثُت كترلي الفالس كضٌعفي الدارقطٍت
65كغَتى...عوي الدارمي 

.

لاف م  ذري ،  الااذطي مأب    د ب  عطاءًا الاضاح ب  عبد ا ال ككرم :أبو عوانة -
اف بعض لبار كعوي شعب  ك ، م  التابعُت كركل ع  قتادة، رأل اٟتس  كاب  ذَت  ً 446كتاُب ذو  ، ًًر
لك  أٛتد أمٌت ع ر لتابي دكف ، كصش بالاماق  كالحدؽ كاالماه  كالتثب ، لي الست  ركلكقد ، ادمُت
هي مق  مب  حن  ف ما حدث م   أٚتعاا ع ر أكخالص  أمرى ما قالي اب  عبد الرب ف ي أف ادمُت  ...حفظي

66لتابي كإذا حدث م  حفظي رٔتا غ  
.

 رواة اإلسناد الثان :ب. 

ًػذا ا٠تػرب إال خػربا كاحػدا  الػي الطػربم عػد ٓب أًػدى ضػم  الػركاة كٓب  ػرك :محمد بن عمار الػ ازي -
ًٌ   تضم  إقرار  الوري  ركاى الػرازم الطػربم أف الػذب   ًػا إٝتاع ػ  ، ١تػ  هػاداى:  ػا ابػ  الػذب حُت لػَت

. أمػا شػ ه الػرازم 211ً67إٝتاع   ب  عب د بػ  أيب لرٯتػ  اٟتػراين مػأب بػٍت أم ػ  ا١تتػاُب ذػو  )السدم( ع  
 :ُب ًذا اإلذواد فيفا الراكم

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 64  6ك 244ص 1ك 412ص  42، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب. 140ا٠ت ًر

 .111ص
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ي: خالص  تذً ب ... ص - 66 كتقر ػب  .416-411ص  44، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر. 171ا٠ت ًر
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( 227ً-427الضػػري أبػػا عثمػػاف الااذػػطي البػػ از ا١تعػػركؼ بػػػ)ذعدك ي( ) : سػػليمافسػػعيد بػػن  -
كعوػػػي البخػػػارم كأبػػػا داكد ، ال  ػػػث كعبػػػاد بػػػ  العػػػااـ كابػػػ  ا١تبػػػارؾك ذػػػك  بغػػػداد كركل عػػػ  ٛتػػػاد بػػػ  ذػػػ م  
ػػا مقػػ  ، كبعػػدـ تدل سػػي كقػػد صػػرٌح ًػػذا الػػراكم بكثػػرة حٌنػػي... كالًتمػػذم كأبػػا زرعػػ  كأبػػا حػػاًب كابػػ  معػػُت ًك

كقػػد تراًػػع عوػػي ك كفػػي أف ركل لػػي ، خػػذ ع  ػػي ماقفػػي ُب ٤توػػ  خ ػػق القػػرآفأك٦تػػا ، ماصػػاؼ بالفطوػػ  كاألماهػػ 
 .68السو  األربع (ك  الحح حُتأصحاب ) الست 

اٟتػد ث عػ  أب ػي  ركل، ًا عباد ب  عبد ا ب  الػ بَت بػ  العػااـ األذػدم ا١تػدين :عباد بن العواـ -
دتػػي أٝتػػاء كعائكػػ  كز ػػد بػػ  مابػػ  كأرذػػ  عػػ  عمػػر كػػاـ ابػػ  عمػػي، ًك قػػاؿ عوػػي ابػػ   ...كركل عوػػي ابوػػي ًك

صػػدؽ الوػػاس أ"لػػاف عظػػ م القػػدر عوػػد أب ػػي كلػػاف ع ػػر قضػػائي ٔتكػػ  كلػػاف  سػػتخ في إذا حػػٌج كلػػاف  بكػػار:
ذػعد كالعن ػي )كزاد: تػابعي( كذلػرى  لػي السػت  إذ كمقػي الوسػائي كابػ  كقػد ركل، بالاقػار أ ضػا٢تن " ككصفي 

 .69اب  حباف ُب الثقات
 
 

 ال اوي الذي انتهي إليو اإلسناداف:ج. 
ػػا  كلػػد حػػاإب ، أبػػا ا٢تػػذ   الكػػاُب ابػػ  عػػم موحػػار بػػ  ا١تعتمػػرلصػػين بػػن عبػػد الػػ لمن السػػلم  ًك

ػب ك  الححاب ُت لي الست  ع  ركلً 416كتاُب ذو   11ًذو   الكػعري التػابع ُت ًابر ب  ٝترة كز د ب  ًك
ذلػػرى … ًر ػر بػػ  حػاـز كأبػػا بكػػر بػ  ع ػػاشاإلخبار ػػاف شػعب  كالثػػارم ك  اػػدماف كعوػػي ...كذػع د بػػ  ًبػَت

 متأخرم الحػػحاب  ًع تػػي مػػ  التػػابعُت كقػػد كمقػػيلػػػتػػي ؤ تبػػاع التػػابعُت إال أف ر أابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات ضػػم  
 فوسػػػػبي إٔب التغػػػػَت كالوسػػػػ اف، رى ذػػػػاء حفظػػػػيكُب آخػػػػر عمػػػػ األماهػػػػ  كالحػػػػدؽ...ك  اػػػػدماف ككصػػػػفاى بالثبػػػػ 

ا  اإلختالط...ك   .70هي ال بأس بيأكلذا قاؿ اب  عدم: أًر

                                                 
 ، )ـ.س(، ا١ت م: هتذ ب الكماؿ444ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.11-10ص 1، )ـ.س(هتذ ب التيفذ ب :اب  حنر - 68

، 104ص 1، )ـ.س(، البخارم: التار ه الكبَت217-211ص 4 ، )ـ.س(، اب  ذعد: الطبقات100-101ص 41
 .26ص 1، )ـ.س(اب  أيب حاًب: اٞترح كالتعد  

، ا١ت م: هتذ ب 211ص ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.06-07ص 7 ، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 69
 .416ص 41 ، )ـ.س(الكماؿ

، ا١ت م: هتذ ب 411ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.121-120ص 2، )ـ.س(التيفذ باب  حنر: هتذ ب  - 70
 2 ، )ـ.س(، اب  معُت: التار ه110ص 6 ، )ـ.س(، اب  ذعد: الطبقات721-741ص 6، )ـ.س(الكماؿ
د.الك باين :  .411ص 1، )ـ.س(، اب  ايب حاًب: اٞترح كالتعد  4ص 1، )ـ.س(، البخارم: التار ه الكبَت421ص

 .207ا١تقر  م : ٥تتحر الكام  ُب الضعفاء ...ص. 466مااقش ا١تعارض  ... ص



 محادر الطربم حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                الفح  الثالث

214 

 

 رواة لصين بن عبد ال لمن : د.
أدرؾ ع  ػػا ، كذػػائر السػت ، لػي البخػػارم مع قػا ركل، األشػػنعي مػاالًم الكػػاُب :ىػالؿ بػػن يسػاؼ -

م م  الححاب ... ز د كعائك كركل ع  اٟتس  السب  كذع د ب   كعوي ححػُت كالسػب عي كاألعمػّ  كغًَت
كٓب  ػتحف  اػدماف إال ، )كزاد: تابعي( كذلرى اب  حبػاف ُب الثقػات كمقي اب  معُت كاب  ذعد كالعن ي… 

 .71م  ركا اتي ع  بعض الححاب  خاص  ٦ت  تاُب ُب العيفد الراشدم
لػػي السػػت  عػػ  ابػػ  عمػػر كا١تغػػَتة بػػ  شػػعب  كأيب  ركل، السػػ مي أبػػا ضػػمرة الكػاُب سػػعد بػػن عبيػػدة: -

كقػػد كصػػش بأهػػي تػػابعي ، لػػاف  ػػرل رأم ا٠تػػاارج ٍب ترلػػي… غػػَتىكعوػػي األعمػػّ ك … عبػػد الػػرٛت  السػػ مي
 .72مق 

 ا٠ترب.كٓب  ذلرى الطربم إال ُب ًذا ، ا راك ٓب أًدىًك  :العالء بن أب  عاثة -
ػػاؿلتػػب لػػ س ٢تمػػا ذلػػر ُب   وأبػػوه: رأس الجػػالوت - مػػ  أحبػػار  -حسػػب خرب٫تػػا-كلكويفمػػا ، الًر

 .أ امئذ اٞتال   ال يفاد   بالعراؽ
 ٓب  ذلر اٝتي .:مولي لمعاوية -
 تت خص ف ما   ي:ع  ًؤالء ف الركا ات العكر اليت  رك يفا لوا اٟتحُت ب  عبد الرٛت  إ
هي معد مائ  ألش  فبعػث مسػ ما الػذم هػ ؿ دار ًػاها فػاًتمع إل ػي أ  الكاف اف إٔب اٟتسُتلتب   -

 الواس كٝتع بي الاإب.
ًػػيء ّٔػػاها إٔب ابػػ  ز ػػاد فػػذٌلرى بأ اد ػػي ع  ػػي كذػػألي عػػ  ً ائيفػػا  ت]زاد السػػود األكؿ إٔب اٟتحػػُت -

فنمع مس م الوػاس كخػرج إٔب القحػر الػذم أغ قػي ابػ  ز ػاد ، فضربي كلٌتفي ٍب ضرب عوقي، فقاؿ: أف أموعد
 هي ُب مأل م  الواس.أكهادل مواد ي:  ا خ   ا ارلري  فظواا 

ل ما مركا ع ر طر ق هقص مويفم العكػرات ف مػا كصػ اا    الراكم ٚتاع مس مًذا )مٍت ًالؿ( لقي  -
تألد ب شعاؿ الوَتاف م  ذػقش ا١تسػند ف، نم ق   إق   الب  ز اد:  -لاه  ل    مظ م -الساؽ كا١تسند 

فقتػ  بعػض أصػحاب مسػ م كان مػاا ، ْتسػب أح ػائيفم كأقػااميفمفحعد ا١تورب كطػالبيفم بػالتمٌ   ، أنم ٜتساف
اء ا٠ترب إٔب اب  األشعث فػ، دخ  دار امرأة لود  ف، مخ  مس م باٞتراحأك  خرب ابػ  ز ػاد الػذم بعػث إل ػي أًك

دى  غس  عوي دمي كريفض ط بي   عوقي.الاإب ضرب فلٌتش قد  فنيء بي ك ، باألمافم  ًك
                                                 

ي: خالص  تذً ب ... ص - 71  ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.44-46ص 44، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.171ا٠ت ًر
 .117ص7اب  حباف:الثقات،  .714ص

 41، )ـ.س(، ا١ت م: هتذ ب الكماؿ442ص، )ـ.س(التيفذ بكتقر ب .147ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 72
، اب  ايب حاًب: 61ص 1، )ـ.س(، البخارم: التار ه الكبَت210ص 6، )ـ.س(، اب  ذعد: الطبقات212-211ص

 .1ص 7، )ـ.س(، الذًري: ذَت أعالـ الوبالء 01ص 1، )ـ.س(اٞترح كالتعد  
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خرب األعػػػراب حسػػػ وا أفػػػ، بػػػ  ز ػػػاد ٔتوػػػع السػػػَت ُب الطػػػرؽ مػػػ  الكػػػاـ إٔب البحػػػرةا)مػػػٍت ًػػػالؿ( أمػػػر  -
بػػذلد فػػا٨ترؼ  ر ػػد    ػػدا بالكػػاـ فػػأح   بػػي ُب لػػربالء بق ػػادة عمػػر بػػ  ذػػعد كمشػػر كححػػُت بػػ  ٪تػػَت الػػذ   

كعبثػػػا حػػاكؿ اٟتػػر بػػ     ػػػد ، ٖتػػػ  حكػػم ابػػ  ز ػػادأف  كػػاف ذلػػد  إال، رفضػػاا مواشػػدتي ٢تػػم بتخ  ػػػ  ذػػب  ي
 كاهضم ُب األخَت إٔب اٟتسُت كقات  معي حىت قت .، الويفك ي إقواعيفم ٔتاافقتي

ػػَت بػػ  القػػُت البن ػػي اهضػػم إٔب اٟتسػػُت ُب طر ػػق حنتػػي كلػػذا ابػػ  أيب ْتر ػػ  ا١تػػرادم  - )كذلػػر أف( ًز
الف   تيفمات.أكقد ر  مي]قاؿ اٟتحُت:كلذا عمرك ب  اٟتناج كمع  الس ، كًر
رأل أشػػ اخا لػػاف ُت ع ػػر التػػٌ   ػػدعاف ل حسػػُت بالوحػػر فػػآٌتيفم الػػراكم أهػػي )مػػٍت ذػػعد بػػ  عب ػػدة(  -

لمػا رأل حسػ وا  ك ٌػم مفاكضػ ي كأموػاء اهحػرافي رمػاى عمػر الطيفػام بسػيفم تع ػق ّتبتػي ،  لي ع ر عدـ هحرهتم
ػػ :،  بػػُت لتف ػػي م ٜتسػػ  مػػ  صػػ ب ع ػػي كذػػت  عكػػر مػػ  بػػٍت ًاشػػم مػػويف لمػػا رأل مػػ  معػػي حػػاإب مائػػ  ًر

 …كذ مي كلواين م  ح فائيفم كلذا اب  عمر ب  ز اد
ػ  بػأف ابػ  ز ػاد أمػر ًا ر ػ  بػ  بػدر أ)مٍت ذعد ب  عب دة(  - هي لػاف مػع عمػر عوػد ا١تػاء إذ ذػارٌى ًر

اإب الػذم مسػي فسارع إٔب ا١تقات   حػىت كضػع الػرأس بػُت  ػدم الػ، ف ٓب  قات  اٟتسُتإالتم مي بضرب عوقي 
ػػ  مػػ  طػػيء ، لػػـر أً ػػي ُب موػػ ؿ بوفقػػ  كلسػػاةأك ، لػػي بقضػػ ب كلػػاف غالمػػاف مػػ  بػػٍت ًعفػػر قػػد ٞتػػآ إٔب ًر

دـ دارى. اء برأذ يفما إٔب الاإب الذم غضب ًك  فقت يفما ًك
 س اٟتسُت كقاؿ ع  كال ي: لا لاف ب ويفما رحم ما فع  ًذا.أ)مٍت مأب ١تعاك  ( بكر    د أماـ ر  -
ت ١تػػػا قتػػػ  اٟتسػػػُت لبثػػػاا شػػػيفر   أك مالمػػػ  لأ٪تػػػا ت طػػػه اٟتػػػاائ  بالػػػدماء ذػػػاع  تط ػػػع ]قػػػاؿ ححػػػُت -

 الكمس حىت ترتفع.
)مػٍت العػالء بػ  أيب عامػ  مػٍت رأس اٞتػالات عػ  أب ػػي( لػاف الػراكم  سػرع عوػد مػركرى بكػربالء لع مػػي  -

 .73ف ما قت  اٟتسُت ٓب  عد  رلض، كلاف ٮتكر أف  كاف ًا  أف اب  هري ذ قت  ّٔا
 
 
 
 

 :إسساق تٓ أتٟ إسرائ١ً. 22.2.3

                                                 
 .114-242  ص 1مج ، : الكام  ُب التار ه)ـ.س(اب  األمَت .411-410، ص1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 73
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ػذا السػود ، إذ ٭تتام ع ر ش خي كش ه ش خي كشاًد ع اف فقػ ، أكرد الطربم ركا تُت بسود عاؿ ًك
بركاتػػي الثالمػػ  ال  تخ  ػػي اهقطػػاع فيفػػا متحػػ  رغػػم ق ػػ  عػػدد الػػركاة كطػػاؿ ا١تسػػاف  ال مو ػػ  بػػُت الطػػربم كاٟتادمػػ  

 كص غ  السود لالتإب:، ا١ترك  
أبػا ٤تمػد )موػا( ز ػػاد  عبػد الع  ػ  بػػ  خالػد بػ  رذػتم الحػػوعاين )موػا( )موػا( إذػحاؽ بػ  أيب إذػػرائ   -
   ... بب  ً

ا   ًاء ُب الركا   األكٔب أف اب  ال بَت أب غ ٤تاصر ي بأف طاغ تيفم  ، قد مات ف  با عاى أك  عػادكا عوػي دن
ٍب ٖتػػادث ابػػ  الػػ بَت مػػع اٟتحػػُت كحػػاكؿ ًػػذا األخػػَت أف ٯتوػػع فرذػػي عػػ  اٟتمػػاـ الػػذم ّتاهبػػي ، لكػػويفم قػػات اى

؟ فػأع   لػي اٟتحػُت عػػ  إف مػا ذػألي ابػ  الػ بَت أًػاب:  هػي ٛتػػاـ اٟتػـر  فسػألي ابػ  الػ بَت عػ  دمػػاء أًػ  اٟتػـر
 .74ففع ، عيفم  طافاف ك وحرفافرفعي اٟتحار مقاب  أف  د

"لػاال حدامػػ   قػاؿ لعائكػػ : كُب الركا ػ  الثاه ػ  حػػٌدث الػراكم عػ  ابػػ  الػ بَت أف أمػي حدمتػػي أف الوػري 
ابػػ  ذلػػر ا٠تػػرب أف ك  75عيفػػد قامػػد بػػالكفر رددت الكعبػػ  ع ػػر أذػػاس إبػػراً م فأز ػػد ُب الكعبػػ  مػػ  اٟتنػػر"

ع  ٢تػا بػابُت دخػاال ، ع ر أذاذيفانع  البواء أمواء اٟتفر بحخار عظ م  كبرق  إحداًا ف اصطدـ ال بَت ًك
ا  .76كخرًك

 كركاة السود الثالم  ًم:
 ( ركل216ً-474) اب  لا٣ترا أبا  عقاب ا١تػركزم ه  ػ  بغػداد إسحاؽ بن أب  إس ائيل إب اىيم:

كػػػػػاـ ، لػػػػػي البخػػػػػارم ُب غػػػػػَت الحػػػػػح   كأبػػػػػا داكد كالوسػػػػػائي ُب ذػػػػػوويفما كركل اٟتػػػػػد ث عػػػػػ  ابػػػػػ  ع  وػػػػػ  ًك
شػػدة اٟتفػػ  ك  الك اذػػ ك  بالحػػدؽ كصػػش ...ٛتػػدأكأبػػا  ع ػػر كابػػ  اإلمػػاـ  بػػ  ٥ت ػػد كعوػػي بقػػيٌ  ...الحػػوعاين
كقد ترلي أبا حػاًب مكػَتا إٔب ًػذى القضػ   ب ومػا ذلػرى ، نم أشاركا إٔب تاقفي ُب ٤تو  خ ق القرآفأإال   كالارع

                                                 
 .141  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .271ص 1مج، )ـ.س(الطربم: تار ه - 74
)م  شرح الواكم، ، )ـ.س( 4111(  مس م رقم 214-211، ص1)م  فت  البارم،  ، )ـ.س( 4707البخارم:رقم   - 75

 4، )ـ.س(( ا٢ت ثمي:ٚتع الفاائد721-722، ص1شرحي ٖتف  األحاذم، )م  ، )ـ.س(( كالًتمذم 02-01، ص7
، 1، )ـ.س(.الفاذي:ٚتع الفاائد 441-440ص  2، )ـ.س(هاصش:التاج اٞتامع لألصاؿ .761-761ص
 .214ص

 ك حاؿ بواء اب  ال بَت ل كعب  اهظر، فاز   حسُت مطر : تار ه عمارة اٟتـر ا١تكي.141ص 1مج، )ـ.س(الطربم: تار ه - 76
. أٛتد عبد الغفار 442-414ًدة، ص 4102، دار هتام  -رذال  ًامع  -الكر ش إٔب نا   العحر العباذي األكؿ 

، دار مك  ا١تكرم    .411-414، ص4ط 4144عطار : الكعب  كالكساة موذ أربع  آالؼ ذو  حىت ال ـا
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لكػ  أبػا ، هػي مػتكٌ م ف ػيأزدم كضػعفي اٟتػالم كذلػر األ .٦ت  اهتم أ ػاـ اوػ اب  حباف ُب الثقات قائال: لاف 
 .77...مأمافأهي  اب  معُتالدارقطٍت كأضاؼ ك  أٛتد زرع  كصفي بعدـ الكذب ككمقي

قػػد ك  ، ػػرك لػػي الطػػربم إال ًػػذ   ا٠تػػرب   ٓب  عبػػد العزيػػز بػػن خالػػد بػػن رسػػتم أبػػو محمػػد الصػػنعان :
 .78كف ًرح أك تعد  ذلرى اب  أيب حاًب الرازم د

ا ٣تيفاؿ اٟتاؿ،  ركم اٟتد ث ع  اب  ال بَتزياد بن جبل:   .79كإف ذلرى اب  حباف ُب مقاتي ًك
 

 :عث١ذ هللا تٓ عثذ اٌىر٠ُٚ ٔٛذ تٓ زث١ة اٌمِٛسٟ. 21.2.3

فأمػػػا األكؿ ، كعب ػػػد ا بػػػ  عبػػػد الكػػػرًن  ػػػارد الطػػػربم ركا تػػػُت مطػػػالتُت عػػػ  شػػػ خ ي هػػػاح بػػػ  حب ػػػب
كاـ الحوعاين(. كأما الثاين فَتكم:  )ع ( ا٢تكامُت -مويفما فَتكم:  )ًكاـ الك ري ًك

)ين( ماذػر بػ   )ين( عبػد ا بػ  محػعب ًكػاـ الحػوعاين (ع ) )ع ( عبد ا ب  ًعفر ا١تد ٍت -
   ...)ع ( اب  شيفاب )ين( عبد الع    ب  مركاف عقب 

ػػاء ف يفػػا أف أحػػد ا٢تكػػامُت ركل عػػ  خالػػد  مػػع مالحظػػ  أف الركا ػػ  األكٔب كردت مػػ  الطػػر قُت معػػا ًك
عػ  عااهػ . كقبػ  أف  طر ػق األكؿ  رك يفػا هػاح عػ  ًكػاـ الك ػريب وما كردت الثاه ػ  مػ  ال، ب  ذع د ع  أب ي

م ُب ًذى األذاه د ا١تتداخ  :  هأٌب إٔب خالص  الركا تُت ال بد أف هتعرؼ ع ر الركاة الااردة أٝتاًؤ
 رواة اإلسناد األوؿ:  أ.

ركل ع  القطػاف ككل ػع كابػ  ميفػدم كعبػد  212ًالقامسي أبا ٤تمد البذشي ا١تتاُب ذو  نوح بن لبيب: 
كمقػي مسػ م  بػ  قاذػم  ...كعوػي أبػا داكد كالوسػائي كأبػا حػاًب كأبػا زرعػ  كابػ  أيب الػده ا، الرزاؽ كأبا مسيفر

كحػث  ٛتػدأكقػاؿ أبػا حػاًب: صػدكؽ. كقػاؿ الوسػائي: ال بػأس بػي. كأمػٌت ع  ػي ، كا٠تط ب كاب  ذػ ار ا١تػركزم
 .80ع ر الكتاب  عوي
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كقد اذتاف وا ً 211ًا ا١تؤرخ الوساب  ًكاـ ب  ٤تمد ب  السائب الك ري ا١تتاُب ذو   الكلب :ىشاـ 
لكووا هكَت ًوا بحارة إٚتال   إٔب تضع ش ، ٥توشأيبك  ترٚتتي ُب الفح  االكؿ لكاهي الااذط  بُت الطربم

81كمثالبيفا ككقائعيفا""عآب بالوسب كأخبار العرب كأ اميفا  لي كإٔب قاؿ اب  ذعد ف ي: ادمُت
.

كقػٌ  أف ، لػاف لثػَت الركا ػ  عػ  التػابعُت ً 470ابػ  عااهػ  بػ  ع ػاض الك ػري ا١تتػاُب ذػو   :عوانة بن الحكم
ػػػا إخبػػػارم مكػػػيفار لكوػػػي لػػػاف أح اهػػػا مػػػا  ضػػػع األخبػػػار لبػػػٍت أم ػػػ ، ركل حػػػد ثا مسػػػودا . كلػػػاف أ ضػػػا 82ًك

 .83كالوسب كلي لتاب التار ه كلتاب ذَتة  معاك   كبٍت أم  فح حا ضر را عا١تا بالكعر 
 414ًقاضػػي صػػوعاء ا١تتػػاُب ذػػو    بوػػاكمأبػػا ع ػػي الحػػوعاين كق ػػ  أبػػا عبػػد الػػرٛت  األ ىشػػاـ بػػن يوسػػح:
كابػػ  ا١تػػد ٍت كابػػ  معػػُت  مػػ  أًػػ  الفقػػي  كعوػػي الكػػافعي... اب  ًػػر ج كالثػػارمالتػػابعُت لػػركل اٟتػػد ث عػػ  

كقػػاؿ أبػػا زرعػػ  بأهػػي  ...متفػػق ع  ػي، مػػأماف، مػػتق ، كالػػذ   كصػػفاى بأهػػي مقػ ، اٟتػد ث مػػ  أًػػ  كابػ  راًا ػػي
 .84ذلرى اب  حباف ُب الثقاتكلذا ، حفظيفم كأتقويفمأصٌ  ال ماه ُت لتابا ك أ

 رواة اإلسناد الثان : ب.
أحػػد ( 260ً-211) ابػػ     ػػد بػػ  فػػركخ ا١تخ كمػػي مػػاالًم أبػػا زرعػػ  الػػرازم عبيػػد اهلل بػػن عبػػد الكػػ يم:

ػػؤالء ، أصػػحاب السػػو ركل اٟتػػد ث عوػػي مسػػ م كالًتمػػذم ك ، األئمػػ  اٟتفػػاظ كأبػػا حػػاًب كأبػػا ، مػػ  شػػ اخيًك
قػاؿ ا٠تط ػب: لػاف  ...ٛتػد كابػ  أيب حػاًب  كأبػا  ع ػر ا١تاصػ يأكابػ  اإلمػاـ ، م  أقراهي ازرع  الدمكقي ك٫ت

ابػ  ٛتػد ك أكأمػٌت ، إماما رباه ا حافظا مكثػرا صػادقا. كمقػي الوسػائي كابػ  حبػاف الػذم أمػٌت ع ػر حد ثػي ككرعػي
 .85...كأبا  ع ر ع ر حفظي لما أمٌت أبا حاًب ع ر ع مي كفقيفي كصدقي راًا  

ػرم أبػا  عبد اهلل بن جعف : -14) ٤تمػد ا١تػد ٍتاب  عبد الرٛت  ب  ا١تسار ب  ٥ترمػ  بػ  هافػ  الً 
لػػػػي البخػػػػارم ُب التعػػػػال ق كمسػػػػ م  ركل... ( ركل اٟتػػػػد ث عػػػػ  عمػػػػي أيب بكػػػػر كعمػػػػ  أب ػػػػي أـ بكػػػػر441ً

ػاؿ ا١تد وػ  ع مػا با١تغػازم كالفتػال ك أكأصحاب السػو  كقػد ذلػر ابػ  ذػعد  هػي لػاد أف   ػي القضػاء أهػي مػ  ًر
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 .172-114ص2مدين:التار ه العريب كمحادرى، 
 .140-144ص، )ـ.س(اب  الودًن: الفيفرذ  - 83
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ٛتػػد كأبػػا حػػاًب كالوسػػائي:ل س بػػي أبػػ  معػػُت ك رٔتػػا ١ت  ػػي إٔب مػػارة الع ػػا ُت ع ػػر ا١توحػػار. قػػاؿ عوػػي ا  كٓب   ػػي
م ككصفاى بالحدؽ لما كمقي،  اخت فاا ُب كصفي بالثب ك  بأس. م األماهػ ك  غًَت . أمػا ابػ  حبػاف فاصػفي بػالًا
 .86هي مًتكؾ كلعٌ ي التبس ع  ي بغَتى لأيب ًعفر ا١تدائٍت الضع شأك 

( ركل اٟتػػد ث 401ً-444)بػػ  مابػػ  بػػ  عبػػد ا بػػ  الػػ بَت بػػ  العػػااـ  عبػػد اهلل بػػن مصػػعب:
كػػاـ بػػ   اذػػش، عػػ  ماذػػر بػػ  عقبػػ  لػػاف كال ػػا ل رشػػ د ع ػػر ا١تد وػػ  كقػػاؿ عوػػي   ...كعوػػي ابوػػي محػػعب ًك

لمػػا ذلػػرى ،  ا٠تط ػػب: لػػاف ٤تمػػادا ُب كال تػػي ٚت ػػ  السػػَتة مػػع ًاللػػ  قػػدرى. كقػػد ذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات
ػػم ُب بعػػض أحاد ثػػي لمػػا ،   معػػُتب ومػػا ضػػعفي ابػ، البخػارم كابػػ  أيب حػػاًب دكف ًػػرح أك تعػػد   رٔتػػا ألهػػي ًك

 .87قاؿ أبا زرع 
ركل لػي ُب الحػح حُت  412ًذػدم مػأب آؿ الػ بَت تػاُب ذػو ابػ  أيب ع ػاش األ موسي بػن عقبػة:

كعػ  ًػدى ألمػي أبػا ، كقد ركل اٟتد ث ع  أـ خالػد ك٢تػا صػحب ، كرأل اب  عمر كذيف  اب  ذعد، كالسو 
كعوػػػي مالػػػد كالسػػػف اهاف كابػػػ  ًػػػر ج كابػػػ  ، ًػػػرم كعػػػركة بػػػ  الػػػ بَت كهػػػافعكلػػػذا عػػػ  ال  ، حب بػػػ  مػػػأب الػػػ بَت

)كزادا:  ٛتػػد كابػػ  معػػُت كالوسػػائي كابػػ  حبػػاف كابػػ  ذػػعد )كزاد: مبػػ ( كمالػػد كأبػػا حػػاًبأكمقػػي  ...ا١تبػػارؾ
ػػػرم. كقػػػد ق ع ػػػم با١تغػػػازم أ: ٓب  كػػػ  با١تد وػػػ  ف ػػػي   ػػػصػػػاّب( كرٔتػػػا تك ػػػم بعضػػػيفم ُب ركا تػػػي عػػػ  هػػػافع أك الً 

 .88موي
ػػػرمابػػػن شػػػهاب:   ًػػػا اإلمػػػاـ التػػػابعي ٤تمػػػد بػػػ  مسػػػ م بػػػ  عب ػػػد ا بػػػ  عبػػػد ا بػػػ  شػػػيفاب الً 

( ركل عػػ  421ً-71) القرشػػي الفق ػػي أبػػا بكػػر اٟتػػاف  ا١تػػدين أحػػد األئمػػ  األعػػالـ كعػػآب اٟتنػػاز كالكػػاـ
ػػابر أابػػ  عمػػر ك  كز ػػ   مػػ  فقيفػػاء ا١تد وػػ  كابػػ  ا١تسػػ ب كالقاذػػم مػػ  متػػأخرم الحػػحاب  كأيب الطف ػػ هػػس ًك
الفق ػي ك  عمػر بػ  عبػد الع  ػ  ا٠ت  فػ  كعوػي، م  أكائػ  اإلخبػار ُت كعركة ب  ال بَت م  أئم  آؿ الب   العابد  

كقػد ذلػر ابػ   ..اإلمػاـ مالػد.ًكػاـ بػ  عػركة ك الػ بَتم ماذػر بػ  عقبػ  ك اإلخبػارم الباقر ك اإلماـ كزاعي ك األ
ػرم مقػػ  لثػَت اٟتػػد ث كالع ػم كالركا ػػ  فق يفػا ًامعػػا لمػا أمػػٌت ال  ػث كأبػػا   ...ذػعد أف اػػدمُت قػالاا: لػػاف الً 

كاعتػػػرب ، ُب ع مػػػي ع ػػػر اٟتسػػػ  البحػػػرم بعضػػػيفمبػػػ  فٌضػػػ ي ، ال هػػػاد كعمػػػر بػػػ  عبػػػد الع  ػػػ  ع ػػػر ذػػػع  ع مػػػي
ٛتػػد كابػػ  معػػُت كأبػػا زرعػػ  كأبػػا حػػاًب كالػػدارقطٍت مػػ  أف ٖتٌفػػ  إك ، صػػٌ  األذػػاه دأالوسػػائي كغػػَتى أف إذػػوادى 
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م بػػ  لقػػي بعضػػيفم لكووػػا ٧تػػد ٭تػػي بػػ  أبػػاف بػػ  عثمػػاف كعػػركة كآخػػر   مػػع أٝتاعػػي عػػ  ابػػ  عمػػر ك  هػػي عاصػػًر
ػػرم كقتػػادة قػػائال: "ًػػؤالء قػػـا حٌفػػاظ لػػاهاا إذا ٝتعػػاا شػػ ئا عٌ قػػاى" كمعػػٌت  89 ذػػع د  تغاضػػر عػػ  إرذػػاؿ الً 

 دى.ع قاى أم ٓب  ذلركا إذوا
كعوػي ابػ  ا١تبػارؾ ، ركل اٟتػد ث عػ  أب ػي، اب  عمرك ب  ذع د ب  العاص األمام: خالد بن سعيد

كػػاـ الك ػػري الثقػػ  الحػػدكؽ ا١تػػأماف. كذلػػرى ابػػ   اؿ عوػػي ٤تمػػد بػػ  بكػػر:قػػ، لػػي البخػػارم كأبػػا داكد كركل، ًك
 .90حباف ُب الثقات كقاؿ الدارقطٍت: ل س بي بأس

أبػا عثمػاف أك أبػا عوبسػ  األمػام لػاف مػع   ب  أم   اب  ذع د ب  العاص عيد بن عم و(:أبػوه )س
كقػػد أرذػػ  ، كعػػاش إٔب أف كفػػد ع ػػر ا٠ت  فػػ  الال ػػد بػػ     ػػد، ٍب ذػػك  الكافػػ ، أب ػػي إذ غ ػػب ع ػػر دمكػػق

 ...معاك ػػػ  كالعبادلػػػ  كأيب ًر ػػػرة كعائكػػػ الحػػػحاب  لبعػػػض كركل اٟتػػػد ث عػػػ  أب ػػػي ك   اٟتػػػد ث عػػػ  الوػػػري
 كمقػػي أبػػا حػػاًب )كزاد:قػػد  ...شػػعب اػػدث األذػػاد بػػ  قػػ س ك التػػابعي كعوػػي أكالدى كحف ػػدى عمػػرك بػػ  ٭تػػي ك 
 .91كقاؿ عوي ال بَت ب  بكار: لاف م  ع ماء قر ّ بالكاف ، صدكؽ( كأبا زرع  كالوسائي كاب  حباف
فأمػػػا األكؿ مويفمػػػا ، ذػػػواد  ا٠تػػػرباف  ال ػػػذاف أكرد٫تػػػا الطػػػربم ّٔػػػذ   اإلكهعػػػاد ارف إٔب مػػػا تضػػػموي 

ػرم الػذم ذلػر   فَتك ي عػ  شػ خ ي معػا إٔب ًكػاـ بػ   اذػش الحػوعاين بالسػود الػ بَتم إٔب  ابػ  شػيفاب الً 
بعػػث مػػركاف معيفمػػا الػػراكم   أف    ػػدا ١تػػا بعػػث ابػػ  عضػػاة األشػػعرم كمسػػعدة إٔب ابػػ  الػػ بَت بالق ػػد لتػػرٌب ٯت وػػي

كتعٌنػػب ، فػػرٌد ابػػ  الػػ بَت بب تػػُت ُب العػػ ٌ   ٖتثٌػػي ع ػػر رفػػض ًػػذا الػػذؿٌ  اكط ػػب موػػي أف  قػػرأ البػػ  الػػ بَت أب اتػػ
هػػي ٝتعػػي مػػ  أب ػػي كٓب أالػػراكم مػػ  ذلػػد ]زاد  اإلذػػواد الثػػاين أف ابػػ  ًعفػػر ا١تػػد ٍت ذالػػر محػػعبا ّٔػػذا فػػذلر 

عبػػدا  ١تػػا رأل ظيفػػار ابػ  الػػ بَت ذػػأؿ ٭تفػ  إذػػوادىت ]كزاد ًكػػاـ عػ  خالػػد بػػ  ذػع د عػػ  أب ػػيت أف الػراكم
فأخربى أف األمار ذػتتم   حاؿ اب  ال بَت ك   د -لتب داه اؿ  أعآب قر ّ كصحايب قر -ب  عمرك ب  العاص 

                                                 
.د.عطااف:ركا   الكام ُت 111ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.111-117ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 89

رم، دار الق م 44بَتكت، ص 4ط 4106ل مغازم كالسَت...دار اٞت     4111ك مابعدًا. د.٤تمد شراب:اإلماـ الً 
   .21-22د.عدهاف م حم : ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل، ص .241-241دمكق، ص 4ط

De prémare (ALFRED-LOUIS) : Les Fondations de l'Islam (Entre écriture et 

histoire) , L'Univers Historique , Seuil,Edition du Seuil (Paris 2002)  ; p 

393. 
، )ـ.س(، ا١ت م: هتذ ب الكماؿ420ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.01-02ص 1 ، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 90
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ػػػا   ل   ػػػد م كػػػا إٔب كفاتػػػي ػػػا كإب مكػػػ  ع ػػػر ابػػػ  الػػػ بَت مػػػع بعػػػض ا١تػػػداراة الػػػيت ذلًر عودئػػػذ اشػػػتٌد الػػػراكم ًك
 .64ً92الال د ب  عتب  ع ر اٟتناز أمَتا ذو  كعٌُت ، األما اف ل   د فع لي

 الػػذم  حػػش لوػػا بالتفحػػ  ، كأمػػا ا٠تػػرب الثػػاين فَتك ػػي الطػػربم عػػ  هػػاح عػػ  ًكػػاـ الك ػػري عػػ  عااهػػ 
ا١تطػػاؿ أحػػداث مػػؤ٘تر اٞتاب ػػ  ككقعػػ  مػػرج راً ؟ح ػػث رفػػض الضػػحاؾ مالقػػاة حسػػاف الك ػػري ٔتاعػػد مػػػؤ٘تر 

  مبا عػ  ابػػ  الػ بَت فاهضػػم إل ػي أبػػرز عمػاؿ مػػدف الكػاـ لالوعمػػاف أع ػػك  اٞتاب ػ  فا٨تػاز ٔتػػ  معػي إٔب مػػرج راًػ 
 بػػُت مالػػد بػػ  ًبػػَتةك  زفر...أمػػا حسػػاف فحػػٌ ر بالوػػاس أربعػػُت  امػػا ُب اٞتاب ػػ  كاشػػتد الوقػػاش ب وػػيك  بػػ  بكػػَت

اٟتحػػُت بػػ  ٪تػػَت حػػاؿ تعػػُت شػػخص أمػػام ل خالفػػ  ل سػػتقر الػػرأم ع ػػر مبا عػػ  مػػركاف ك  ػػي ا٠تالفػػ  بعػػدى ك 
عػػػٌُت األخػػػَت كال ػػػا ع ػػػر ك    ػػػد بػػػ  معاك ػػػ  ٍب عمػػػرك بػػػ  ذػػػع د  ػػػ  العػػػاص ا١تعػػػركؼ بػػػػ)األشدؽ(خالػػػد بػػػ   

اهتظمػاا ُب ًػػ ّ ك  ،كخطػب حسػاف ّٔػػذا القػرار بعػد أف أقوػع ٚت ػع األطػػراؼ فبا عػي الوػاس، العاصػم  دمكػق
ر مقال ػػػد ب ومػػػا ٘تٌكػػػ  ا١تاالػػػاف لبػػػٍت أم ػػػ  ُب دمكػػػق مػػػ  السػػػ طرة ع ػػػ، ضػػػخم  قػػػادى ا٠ت  فػػػ  اٞتد ػػػد مػػػركاف

ٙتػاهاف مػ  األشراؼ...كتأٌذػش مػركاف ع ػر القتػاؿ ك  األمار...ك اذتمر القتاؿ ٔترج راً  حىت قت  الضػحاؾ
 .93لتوتيفي الركا   بأب ات شعر  

كهالحػ  ُب ا٠تػػرب األكؿ هبػػاءة ل حػػحايب ابػ  عمػػرك بػػ  العػػاص  سػػتق يفا مػ  لتػػب أهب ػػاء بػػٍت إذػػرائ   
ػػذا أمػػر غر ػػب مػػ ، تكػػَت إٔب م ػػد    ػػد كموسػػاب إٔب صػػحايب مػػ  ًيفػػ  أخػػرل  ٦تػػا  تط ػػب موػػا ، ًيفػػ  ًك
كما ًاء ُب ا٠ترب ا١تػاإب  فيفػي ٦تػا ٖتفظػي ذالػرة عائ ػ  الػراكم ، أما بق   تفاص   ا٠ترب 94التحف  كالتكدد...

 إذ أنا ٗتص أحداما شيفدًا آباؤى ب  لاهاا أطرافا ف يفا. 

                                                 
 4ط 4101مر ب  فيفد:إٖتاؼ الارل بأخبار أـ القرل، دار اٞت   الونم ع.214-211، ص1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 92

 .70-71القاًرة، ص
-126  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .244-241، ص1مج، الطربم:تار ه)ـ.س( - 93

 .611-611.د.ال حي:ا٠تالف  الراشدة كالدكل  األما   م  فت  البارم، ص120
 .212-201معآب الثقاف  اإلذالم  ...صد.عبد الفتاح فتحي : - 94
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 . مصادر الواقدي عند الطب ي:1.3
  : 

ذ حادفوا ُب محادر مسودة أخرل مث  اب  عبػد ربػي كايب ب  عمر الااقدم االذ مي إف ا١تؤرخ ٤تمد 
ػا ًوػا ُب ًػذا ا١تحػدر ػ أم الطػربم ػ معتمػد بكػك  كاضػ  ػ اعتمدالعرب كغَت٫تا ... كقد  كى بكك  لبَت ًك

إل وػا ًػي كالقوػاة الػيت تػدفق  مػ  خال٢تػا اخبػار الااقػدم ، كاف لاف دكف ايب ٥توش ا١تحدر الرئ سي ل طػربم ػ
ا١تحػػادر الفرع ػػ  الػػيت أمػػا ، شػػ ه شػػ خي ابػػ  ذػػعد صػػاحب الطبقػػاتك  اٟتػػارث بػػ  ايب اذػػام ، شػػ ه الطػػربم

 معرفُت بركاهتا كم خحُت ١تتانا... خرلاذتود ال يفا الااقدم فيفي عد دة ذوستعرضيفا الااحدة ت ا األ
 

 ِصادر اٌٛالذٞ زٛي تذا٠اخ اٌثٛرج اٌست١ر٠ح : 2.1.3

 الزمع :موسي بن يعقوب ●
يب أ)ع ( عمي ك)ع (  أكرد الطربم ع  الااقدم مالث ركا ات )ع ( ش خي ماذر ب   عقاب

ذا األ، اٟتا رث ربعاء لثالث م  ردف با عاا مركاف باٞتاب   ُب األً  األأف أخَت  ركم ُب الركا   االكٔب ًك
95(أم اب     د) ال بَت بك ه ال بغالـألنم أرادكا مااًيف  اب  ً 61ذم القعدة ذو  

.

ا  ر د ، ف معاك   الثاين ٓب  ستخ شأ ضا أبا اٟتا رث أك ركم  فبا ع حساف ب  مالد ١تركاف ًك
كلذا ، ل حٌغرى عود الواس فال  ط ب ا٠تالف  ميأذ لاف خاال ألب ي فت كج مركاف إف  ستخ ش خالد ب     د أ

ٍب ذأ٢تا ، فذلر خالد ذلد ألمي فط ب  موي أالٌ  عرؼ مركاف موي ذلد، ماـ الواسأمي أذخرموي مركاف كم  
ا ابويفا بكيء ؟ ل يفا كبات عودًا فغطٌتي بالاذادة حىت إطمأف إ ًاب  بالوفي حىتأف مركاف: ً  أخرًب

96مات
.

مػػػي ماٌدعػػػا أف ابػػػ  الػػػ بَت دخػػػ  ع ػػػر أ  خػػػَتة ١تاذػػػر بػػػ   عقػػػاب  رك يفػػػا عػػػ  عمػػػيكالركا ػػػ  الثالثػػػ  كاأل
لػػي  كدعػػ ، فاهحػػرؼ عويفػػا مرٕتػػ ا، ف  وػػ ع الػػدرع عوػػي ك كػػٌد مابػػي مكػػمراأط بػػ  موػػي  ضػػمتي ٍبك  فكػػنعتي

 . كهعرج ارف ع ر ركاة أذاه د ًذا ا١تحدر:97بالحرب كذٌلرتي بآبائي
ػب بػ  زمعػ  األ شػيخ الواقػدي ىػو موسػي بػن يعقػوب:ف بػا ٤تمػد ا١تػدين أذػدم ابػ  عبػد ا بػ  ًك

كعوي اب  ميفػدم كغػَتى. كقػد ٖتفػ   ...خ ي كعم ي كعمتيأركل اٟتد ث ع  ، ا١تتاُب ُب آخر خالف  ا١توحار

                                                 
 .126  ص 1مج  ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .261، ص1مج ، )ـ.س(الطربم:تار ه - 95
 .110-114  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .110-114ص، )ـ.س(الطربم:تار ه - 96
 .114ص، )ـ.س(الطربم:تار ه - 97
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با داكد: صاّب لي مكا ه ٣تيفالاف. كقػاؿ ابػ  عػدم: ال بػأس أكقاؿ ، ٛتد كضٌعفي اب  ا١تد ٍت كالوسائيأموي 
 .98كذلرى اب  حباف ُب الثقات بي. ككمقي اب  معُت

ػب بػ  زمعػ ؟ أا مرمػد خَتة: ًػ  ًػكال هدرم أٌم عٌم ي  قحد ُب ركا تي األ ـ    ػد ابػٍت عبػد ا بػ  ًك
اؿ.  ك٫تا راك اف ال ٧تد ٢تما ذلرا ُب لتب الًر

 411ًهحارم ال رقي ا١تدين ا١تتػاُب ذػو  ًا عبد الرٛت  ب  معاك   ب  اٟتا رث األ :بو الحوي ثأ و
ًبػػػَت بػػػ  مطعػػػم كركل عوػػػي شػػػعب   الحػػػحايب كركل عػػػ  حف ػػػد، ًػػػابر بػػػ  عبػػػد االحػػػحايب شػػػيفد ًوػػػازة 

ئػػػ  ا١تد وػػػ  كٓب  امقػػػي مالػػػد م ٌمحػػػا ،  بػػػا داكد كابػػػ  ماًػػػيأكركل لػػػي  ...كالثػػػارم ٔب ٗتوثػػػي ألهػػػي إلػػػاف مػػػ  مًر
هػي ق  ػ  اٟتػد ث ب ومػا ١تٌػ  الوسػائي أٔب إكأشار اب  عػدم ، ف  قاؿ مالد ذلدأٛتد أهكر أك ، ٮتضب قدم ي

"لػػ س بقػػام  كتػػب  بػػا حػػاًب ف ػػي:أكلػػذا قػػاؿ ، دـ االحتنػػاج بػػئب ضػػعفي كتػػردد ابػػ  معػػُت بػػُت تام قػػي كعػػإ
 .99حد ثي كل س ٭تتج بي" كذلرى اب  حباف ُب الثقات

 
 ىشاـ بن سعد:●

ا ذود كاحد  ركم لوا بي  كص غتي: ، خربا كاحدا الااقدم ًك
 "… )ع ( ش ب  ب  هحاح )موا( ًكاـ ب  ذعد"

 ذرد ا٠ترب البد أف هعٌرؼ بالراك ُت:كقب  
ركل اٟتػد ث عػ  ز ػد بػ  أذػ م كهػافع ، 461ًالقرشػي مػاالًم ا١تػدين ا١تتػاُب ذػو   ىشاـ بن سػعد:

ػػػرم كعوػػػي ال  ػػػث كالثػػػارم ككل ػػػع كقػػػد ركل لػػػي البخػػػارم مع قػػػا كمسػػػ م ُب الكػػػااًد كلػػػذا أصػػػحاب … كالً 
ػػا أمبػػ  الوػػاس ُب ز ػػد بػػ  أذػػ مكلػػاف متكػػ عا كقػػد خػػالش الثقػػات ُب أحاد ثػػي عػػ  ا، السػػو  ػػرم ًك كلػػذا   لً 

كلػئ  أمبػ  ، كلػذا أبػا حػاًب كابػ  عبػد الػربٌ ، اب  ا١تد ٍت كاب  عػدم بػُت تضػع في كاذتحسػاهيك  تردد اب  معُت
 .100لي اب  ذعد كالوسائي الضعش فقد أمب  لي الساًي كأبا زرع  الحدؽ

                                                 
ي: خالص   - 98 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.114ص 41، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب .114تذً ب ... صا٠ت ًر

 .170ص4اب  حباف :الثقات  .106ص
ي: خالص  تذً ب ... ص - 99 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.217ص 6، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.411ا٠ت ًر

 .البخارم: 170ص 2 ، )ـ.س(التار ه  . اب  معُت:144-141ص 44، )ـ.س(.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ212ص

 .201ص 7، )ـ.س(.اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد   171ص 7، )ـ.س(التار ه الكبَت
.ا١ت م:هتذ ب 711ص، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.10-14ص 44، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 100
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س بػػ   عقػػاب ا١تخ كمػػي ا١تػػدين القػػار  شػػيبة بػػن نصػػاح: بػػاى ألػػاف  ً 411ا١تتػػاُب ذػػو  ، مءابػػ  ذػػًر
… كعوػي ابػ  اذػحاؽ كابػ  ًػر ج، اب  ا١تسػ بك  القاذمك  الباقرك  كقد ركل اٟتد ث ع  أب ي، مأب أـ ذ م 

ب ػي ضػم  التػابعُت أكذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات مػع ، كغَت٫تػا كمقػي ابػ  معػُت كالوسػائي، كلاف قاض ا با١تد و 
ًػػػ  ا١تد وػػػ  ُب القػػػراءات. قػػػاؿ الااقػػػدم: لػػػاف مقػػػ  ق  ػػػ  أمػػػاـ إ: لػػػاف  تبػػػاع التػػػابعُت كقػػػاؿ عوػػػيأٍب أعػػػادى ُب 

هػي ٣تيفػاؿ أك أهػي غػَتى أبػا حػاًب فظػ  بعضػيفم أفػردى البخػارم ك أاٟتد ث. ذلرى الطربم كالوسائي بغَت هسب ك 
 101حد.انما ك أكالحح   

الػػ بَت الػػذم موػػع ف    ػػدا أقسػػم بعػػد ا١تفاكضػػات أف  ق ٌػػد ابػػ  أكردى ًػػذا السػػود مفػػادى أكا٠تػػرب الػػذم 
كلػاف ًػذا قػد كٌٔب ، ٔب عمرك بػ  ذػع د ل بعػث اٞت ػاشإفكتب    د ، اٟتارث ب  خالد ا١تخ كمي م  الحالة

 102ً  ا١تد و .أضرب هفرا م  أهي لما ،  ع ر شرطتي عمرك ب  ال بَت  لبغضي أخاى
 

 ش لبيل بن أب  عوف:●
  ذواد التإب:أكرد الطربم ركا تُت باإل

 ..."ب يأ)ع (  يب عافأمٍت( شرحب   ب  ")
كلػػذلد األمػػر بالوسػػب  ، كالػػراكم شػػرحب   ًػػا عوػػد اػػدمُت مػػ  شػػ اخ الااقػػدم إال أهػػي ٣تيفػػاؿ اٟتػػاؿ

كٔب األ كركا تيفمػا، 103  لك  ًذا األخَت مذلار ُب عداد التابعُت بػ  مػ  معاصػرم ابػ  الػ بَتلاالدى أيب عاف
خ ػي ا١توػذر كابوػي ٤تمػد ألابوػي خب ػب ك    صػحاب ابػ  الػ بَت ٜتسػُت ذػاطاأف كإب ا١تد و  ضػرب أتت خص ُب 

ػرمكلذا اب  عمار ب   اذر كحف د حكػ م بػ  حػ اـ كابػ  األ ػرب آخػركف  ...ذػاد بػ  عبػد  غػاث الً  ٔب إًك
ًػػ  ا١تد وػػ  عكػػرات كمػػ  أتوفر مػػ  فاذػػ، خ ػػي غػػَتىأٔب إكأشػػار عمػػرك بػػ  الػػ بَت ع ػػر الػػاإب أالٌ  بعػػث ، مكػػ 

ف  ػًتؾ أكهحػ  مػركاف الػاإب بعػدـ اذػتباح  اٟتػـر ك ، ذ ميك قادًم معي أه س ب  عمرك األ، ماال يفم لثَتكف
كهػػ ؿ عمػػرك بػػاالبط  كاهػػ س بػػذم ، ظيفػػر لػػي اذػػت اءىأصػػرار عمػػرك إل أك١تػػا ر ، ابػػ  الػػ بَت حػػىت  تافػػاى ا١تػػات

كلكػػ  أه سػػا انػػـ  ، خ ػػي ع ػػر ال قػػاء با١تسػػندأسػػم ا٠ت  فػػ  فتااعػػد مػػع ٔب ابػػ  الػػ بَت لػػي  ػػرٌب بقإكبعثػػا ، طػال

                                                 
.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ، 244ص، )ـ.س(التيفذ بكتقر ب .114-111ص 1، )ـ.س(اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 101

 1، )ـ.س(.اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد  214ص 1، )ـ.س(البخارم: التار ه الكبَت  .611-610، ص42
 .117ص

 .117  ص 1مج ، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه)ـ.س( .441، ص1مج ، )ـ.س(الطربم: تار ه - 102
اؿ  - 103  .744، 211األئم  األربع ، دار الكتاب العريب بَتكت )دكف تار ه( صاب  حنر:تعن   ا١توفع  ب كائد ًر
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ٔب عبػػػد ا بػػػ  صػػػفااف اٞتمحػػي ب ومػػػا ا٩تػػػذؿ عػػ  عمػػػرك أصػػػحابي فػػػدخ  دار إأمػػاـ اٞتمػػػاع الػػػيت اهضػػم  
 .104ًارتي م  حقاؽ الواسإأخا٫تا عبد ا رفض إال أف  ع قم  حىت أًارى أخاى عب دة ب  ال بَت

فكػاف ابػ   60ًربعػ  ألا ػ  بعرفػات ُب ذػو  أٔب كقػاؼ إإذ أشػارت   ٢تذا السػود قحػَتةكالركا   الثاه   
ي ك ، مػػاـكابػػ  الػػ بَت ُب مقػػاـ اإل، اٟتوف ػػ  عوػػد ًبػػ  ا١تكػػاة فػػاهفٌض ابػػ  ، م ػػ أٔب ال سػػار بوػػا إٍب ٧تػػدة ا٠تػػاًر
 .105خَتا اب  ال بَت الذم تبعي الواسأك ، م  أاٟتوف   ٍب ٧تدة فبوا 

 
 عمي : محمد بن عبيد بن●

 ًذى ص غتي:  ذلر الااقدم ركا   كاحدة بسود
 …خربين( عمرك ب  د وارأ)قاؿ  )حىدم  ًذا اٟتد ث( ٤تمد ب  عب د ب  عمَت

دت أال األكؿ  إاالذم بكلئ  لو  ٓب أًد راك ا   باى عب ػد بػ  عمػَت ًػا ال  ثػي الػذم لػافأف أهٍت ًك
مثػ  عمػرك بػ  د وػار الػذم ًػا شػ ه   ك ركم عػ  الحػحاب  كعوػي بعػض التػابعُت 60ًقاصا ٔتك  كتاُب ذو 

ف ًوػاؾ مػ  أف عب دا  ركم عوي ابوي ك دعر عبدا ٍب تبُت ٕب أكقد الحظ  ، مد ب  عب د ُب ًذا السود
ًٌ  لػ كإذا لػاف ، هػي ًػا ا١تقحػادأدٌم الركاة م   دعر ٤تمػد بػ  عبػد ا بػ  عب ػد بػ  عمػَت ال  ثػي ا١تكػي فػًت

ف ًػػذا الػػراكم مػػذلار ُب عػػداد الضػػعفاء لمػػا صػػرٌح  فػػ 106ًػػدى مػػ  التػػابعُت الثقػػات الػػذ   ركل ٢تػػم السػػت 
 .107بذلد اب  عدم

ػا ، مػـر اٞتمحػي مػاالًم ا١تكػيبا ٤تمد األأل ي السود فيفا عمرك ب  د وار إهتيفر اما الراكم الذم أ ًك
رم كالبػػاقر( ركل 426ً-77) عػػالـحػػد األأ كعوػػي  ...اٟتػػد ث عػػ  متػػأخرم الحػػحاب  كعػػ  التػػابعُت لػػالً 

أمػٌت اػدماف  لػاف مفػيت أًػ  مكػ  كقػد  ...قتادة كالحادؽ كابػ  ًػر ج كمالػد كشػعب  كاٟتمػاداف كالسػف اهاف
يب أف لػاف بعػض اػدمُت ٖتٌفظػاا مػ  ركا اتػي عػ  ابػ  عبػاس ك إك ، كاعتربكى مق  مبتا، ع ر ركا تي كفقيفي كاتقاهي

 .108ماـ الذًريما هتم  التك ع فقد هفاًا عوي اإلأ، ًر رة كالرباء ٦تا  احي بتدل سي

                                                 
 .447-441، ص1مج، )ـ.س(الطربم:تار ه - 104
 .104ا١تحدر هفسي، ص - 105
ي: خالص  تذً ب ... ص - 106 ، )ـ.س(كتقر ب التيفذ ب.66-67ص 4، )ـ.س(اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.246 ا٠ت ًر

 .140ص
 .716ص2.ك ا١تغٍت :711ص 1، )ـ.س(الذًري:م  اف االعتداؿ.111، ص7، )ـ.س(اب  حنر :لساف ا١ت  اف - 107
.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 170كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.24-26، ص0)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 108

 .464ص7اب  حباف :الثقات  .7، ص22
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ف  ستعم  عمرك ب  ال بَت كاهػ س أل ي بأب ك إف    دا لتب أفادها ّٔا ًذا السود أكخالص  الركا   اليت 
ًٌيفيفمػػا حػػىت هػػ ؿ عمػػرك ُب دارى بالحػػفا كاهػػ س بػػذم طػػال فكػػاف عمػػرك  حػػ ي بالوػػاس كخ فػػي ، بػ  عمػػرك فا

ال عبػػد ا بػ  صػػفااف اٞتمحػػي فسػػأؿ عوػػي إت ػػي قػػر ّ أٍب  كػػٌبد عمػرك اصػػابعي كت، خػاى عبػػد ا بػػ  الػػ بَتأ
كٚتػع ابػ  ، فقػيخػاى ل كف ػي ًػا أه سػا فااأف  كف ػي أكذلر ق   بٍت ٚت  فغضب اب  صفااف كذأؿ اب  ال بَت 

ػػـ   صػػحابي لمػػا ًػػـ  محػعب بػػ  عبػػد الػػرٛت  عمػرك بػػ  الػػ بَت الػػذم أًػػارى أه سػػا كهٌكػ  بأصػفااف اٞتمػػاع ًك
كاهتيفػػػػ  الركا ػػػػ  بعبػػػػارة . (عػػػاـر)خا٫تػػػا عبػػػػد ا رفػػػػض ذلػػػػد كضػػػربي كذػػػػنوي بسػػػػن  ألكػػػػ    خػػػاى عب ػػػػدةأ

109"...بذلدلٌ    إٔب"قد اخت فاا ع  وا ُب حد ث عمرك ب  ال بَت كلتب   الااقدم:
 

 
 خالد بن إلياس:●

ا الااقدم بالسود التإب:  ركا   أخرل  ذلًر
ذاف الراك اف ٫تا:.يب اٞتيفمأيب بكر ب  عبد ا ب  أ)ع (  ل اسإ)مٍت( خالد ب  "  " ًك

، عمػػ  امامػػا با١تسػػند الوبػػام، العػػدكم ا١تػػدين أك إ ػػاس( بػػ  صػػخر بػػ  أيب اٞتيفػػم) ليػػاس:إخالػػد بػػن 
ا١تػػؤرخ الااقػػدم ... كقػػد اتفػػق الوقػػاد ع ػػر ك  كعوػػي اٟتػػاف  أبػػا هعػػ م، كركل اٟتػػد ث عػػ  أحػػد أبوػػاء األشػػدؽ

 110 .ترلي كضعش حد ثي الهتامي بالاضع ُب األحاد ث
ػػا عػػدكم أ ضػػا   -كقػػد  وسػػب أب ًػػدى- بػػ  الجهػػم:أبػػو بكػػ  بػػن عبػػد اهلل بػػن أ ق  ػػ  قػػ  فق ػػي مًك
كعوػػػي شػػػعب  ، عػػػ  عمػػػي ٤تمػػػد كالحػػػحايب ابػػػ  عمػػػر صػػػحاب السػػػو أركل لػػػي مسػػػ م كبعػػػض كقػػػد ، اٟتػػػد ث

   111كالثارم... قاؿ عوي اب  حباف: صدكؽ.
كٌٔب عمػػرك بػػ  الػػػ بَت ً 61ف عمػػرك بػػ  ذػػػع د ١تػػا تػػأب ا١تد وػػ  ُب ذم القعػػػدة ذػػو  أكخالصػػ  ركا تػػي 

ف  سػػػتن ب لقسػػػمي أكط ػػػب موػػػي ، الٌ ُب ق ػػػدإهػػػي لػػػ   قبػػػ  ب عػػػ  أخ ػػػي أشػػػرطتي كذٌلػػػرى بقسػػػم ا٠ت  فػػػ  ع ػػػر 
 .ٍب ذلر ب تُت م  الكعر حاؿ الذؿٌ ، ك فضي مغطر بربهسأبآّيء ُب ق د ذًري 

 رياح بن مسلم:●
 ى: ذوادذلر الطربم ل ااقدم ركا تُت ب

                                                 
 .447، ص1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 109
ي: خالص  تذً ب ... ص - 110 )ـ.س(، تقر ب التيفذ ب.ك 44-41ص  3هتذ ب التيفذ ب )ـ.س(، اب  حنر: .07ا٠ت ًر

 . 247ص4ًػ، ج4112ح ب  2اب  حباف : لتاب آّركحُت ... ٖتق ق ٤تماد إبراً م زا د، دار الساغي ط.426ص
ي: خالص  تذً ب ... ص -111  42كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، .771ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب. 102ا٠ت ًر

        . 14ص
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ػػػذاف الراك ػػػاف ٓب ... ب ػػػيأ)عػػػ (  )مػػػٍت( ر ػػػاح بػػػ  مسػػػ م ًػػػد٫تا كٓب  ػػػرك ٢تمػػػا الطػػػربم ذػػػال ًػػػذ   أًك
بػػػػا شػػػػر   ذٌلػػػػر الػػػػاإب ْتػػػػد ث هبػػػػام  تضػػػػم  الويفػػػػي عػػػػ  أف الحػػػػحايب أكؿ إذ ًػػػػاء  ُب ا٠تػػػػرب األ، ا٠تػػػػرب  

ه سػػا كز ػػدا مػػأب ٤تمػػد بػػ  عبػػد ا بػػ  أكبعػػث عمػػرا ك ، "ع ػػم ْترمتيفػػاأ٨تػػ  "ًابػػي: أاذػػتحالؿ حرمػػ  مكػػ  ف
خا٫تػا عبػد ا ألي أب ومػا أًػار عب ػدة أخػاى عمػرا الػذم ذػ، أهػ س فػان ماا كقتػ ، لفػُتأاٟتارث ب  ًكػاـ ُب 

يفي ف كضػربي بكػ  الػذ   ، ًارة عب دة ليإفحبسي رافضا ، قداـًابي بب   شعرم ُب اإلأع  الدـ الذم ُب ًك
 .112هتيف  الركا   بذلر ذبب تسم   ذن  عاـراك  مات ٖت  الس اط.ف، بوياال ا١توذر ك إضرباا ُب ا١تد و  
ػػاء ُب ا  فاهتق ػػ  ال يفػػا شػػرارة فاحًتقػػ  م أّػػا كخكػػبيفا، كقػػدت قػػرب الكعبػػ أف الوػػَتاف أ٠تػػرب الثػػاين ًك

 .61ً113كذلد  ـا السب  لثالث م  رب ع االكؿ ذو  
 

 عبد اهلل بن أب  يح :●
ا بكام يفا:  ركا   قحَتة ًدا  اردًا الطربم ع  الااقدم كهذلًر

 ب ي قاؿ: لاف مع اه س ب  عمرك ألفاف".أ)ع (  ")موا( عبد ا ب  ايب ٭تي
ٔب إ)ذػحب ( كقػد  وسػب  يب ٭تػي االذػ مي كلقبػيأًا عبػد ا بػ  ٤تمػد بػ   عبد اهلل بن اب  يح :

ا مق  تاُب ذو  ، با داكدأركل لي البخارم ُب االدب ك ، ًدى  .442ً114ًك
ػػا ٤تمػػد بػػ   أبػػػوه: صػػحاب أركل لػػي بعػػض  414ًا١تػػدين ا١تتػػاُب ذػػو   يب ٭تػػي ٝتعػػاف االذػػ ميأًك

ػػػا صػػػدكؽ  اإلذػػػرائ  ي عبػػػد ا بػػػ  ذػػػالـ الحػػػحايب بػػػ ا  اذػػػشك  كالد ػػػيركل اٟتػػػد ث عػػػ   .115السػػػو  ًك
أًػ  الوقػد اٟتػد ثي كمػ  تك ػم ف ػي أشػار كمقػي … كبعػض اػدمُتبوػاى اكعوػي … كعباس ب  ذيف  ب  ذعد

 .116إٔب ل وي 
 ِصادر اٌٛالذٞ زٛي ورتالء : .1.1.3

 أفلح بن سعيد:●

                                                 
 .266ص   1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .446-447، ص1الطربم:تار ه)ـ.س(، مج - 112
 .274الطربم:تار ه)ـ.س(، ص - 113
ي: خالص  تذً ب ... ص - 114  6كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، .261ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب .404ا٠ت ًر

 .11ص4اب  حباف :الثقات  .40ص
ي: - 115  4اب  حباف:الثقات)ـ.س(،  .114صاب  حنر:تقر ب التيفذ ب)ـ.س(،  .144خالص  تذً ب ... ص ا٠ت ًر

 .142ص4اب  حباف :الثقات  .142ص
ي: خالص  تذً ب ... ص - 116 الذًري:م  اف .164-161ص 1هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، اب  حنر: .11ا٠ت ًر

 .11ص4.ك ا١تغٍت:66ص 1االعتداؿ)ـ.س(، 
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ا بكام يفا:أركا     خرل قحَتة ًدا  رك يفا الطربم ع  الااقدم هذلًر
ا امئػػذ ابػػ  ٜتػػس كٜتسػػُت 64ُب صػػفر ذػػو   " قيتػػ  اٟتسػػُت بػػ  ع ػػي  حػػدمٍت بػػذلد أف ػػ  ، ًك
 ب  ذع د ع  اب  لعب القرظي".

حػد الحػح حُت ألػي  ركل 476ًبػا ٤تمػد القبػائي ا١تتػاُب ذػو  أاالهحػارم مػاالًم  :أفلح بػن سػعيد
 ...كعوػػي ابػػ  ا١تبػػارؾ، ـ ذػػ م  ك٤تمػػد بػػ  لعػػبأ)الوسػػائي( ركل اٟتػػد ث عػػ  مػػأب  حػػد السػػو أ)مسػػ م( ك 

 ذلػػرى العق  ػػي ُب، لػػي حاد ثػػي مػػع تام قيفمػػاأٔب ق ػػ  إكأشػػار ابػػ  ذػػعد كابػػ  معػػُت ، أمػػٌت ع  ػػي ألثػػر اػػدمُت
ٔب السػود إهتمػي ابػ  اٞتػازم بالاضػع مسػتودا االضعفاء كاهتمي اب  حباف بالاضع ٍب غف  كذلػرى ُب الثقػات  ك 

ػػػاؿ بأ ػػػد يفم  ":ركا ػػػ  حػػػد ث اًػػػػػال ك أابػػػ  حبػػػاف ى اعتمػػػدالػػػذم  لأذهػػػاب البقػػػر كهسػػػاء لاذػػػ ات ذػػػ اط  ًر
تكػيفد لألخػرل كال ٗتت ػش حػدل الحػ غتُت إف أكقد رٌد الػذًري ًػذا ا١تسػتود باعتبػار ، بح غتُت 117عار ات"
 .  118معيفا

ػا مػ  أك أبػا ٛتػ ة أ ذػد القرظػيأًا ٤تمد ب  لعب بػ  ذػ  م بػ   ابن كعب الق ظ : بػا عبػد ا ًك
( ركل اٟتػد ث عػ  440ً-11مػا ًػا فسػك  الكافػ  ٍب ا١تد وػ  )أبػاى مػ  ذػري قر ظػ  أكس لػاف ح فاء األ
كركل عوػي ، الحػحاب  كلكوػي مرذػ  كعػ  ا١تغػَتة بػ  شػعب  كمعاك ػ  كايب ًر ػرة كمتػأخرم الحػحاب بعض لبػار 

ال اتابع أمٌت ادماف ع ر ع مي باعتبارى  ...معكرأبا ك  اخاى كلػذا أمػٌت عػاف بػ   بالقرآف. اعا١ت اصاٟت مق  ًر
د ث. كٕتػدر االشػارة أب اهػي كلذلد اب  حباف كقاؿ اب  ذػعد: لػاف مقػ  عا١تػا لثػَت اٟتػ، عبد ا ع ر ع مي

 .119تاُب ٖت  ا٢تدـ مع ٚتاع  لاف  دٌرذيفم القرآف فسق  ع  يفم ذقش ا١تسند. كقد ركل لي الست 
 

 :أبو معش ●
ا بكام يفا: وا ا ضا ه تقي بركا   قحَتة ًدا  رك يفا الطربم ع  الااقدم هذلًر  ًك

. قاؿ الااقدم: ًػذا أع  …"  كقػد تعرفوػا  ."مبػ ٍ أيب معكر قاؿ: قت  اٟتسُت لعكر خ اف م  ارـٌ
 م  محادرى العابرة. يب معكر ُب ا١تحدر ا٠تامس ل طربمأع ر الراكم 

كٔتقارهػػ  ًػػذا ا٠تػػرب الثابػػ  بالػػذم قب ػػي هالحػػ  أف مػػنت ركا ػػ  أف ػػ  عػػ  القرظػػي محػػادـ ١تػػا تػػااتر مػػ  
فك ش أمك  ألمو لاف مػ  الػركاة ، ً( ٤64تـر 41مقت  اٟتسُت لاف  ـا عاشاراء ) أخبار تف د ال قُت بأف

                                                 
 .2420، حد ث رقم 14ص  41ج  4الواكم(، مج مس م : صح   )بكرح  - 117

.ا١ت م:هتذ ب 71كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.122-124ص 4هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، اب  حنر:  - 118
 .72ص 2. البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(، 121-121، ص1الكماؿ)ـ.س(، 

ي: خالص  تذً ب ... ص - 119 كتقر ب .141-141ص 1)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.117 ا٠ت ًر
 .174ص7اب  حباف :الثقات  .110التيفذ ب)ـ.س(، ص



 محادر الطربم حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                الفح  الثالث

276 

 

أف ٬تع ػػي ُب الكػػيفر الػػذم    ػػي؟  ال يفػػم إال أف  كػػاف متعمػػدا ٟتاًػػ  ُب هفسػػي  خاصػػ  إذا ع موػػا أف الػػراكم 
 ػّْػ نا أك القرظي لاف ُب ر عاف شبابي  ػـا حػدكث لػربالء  بػ  إف ت م ػذى أف  )شػ ه الااقػدم( قػد لػاف صػب ا ٦ت

مػع افًتاضػوا أهػي قػد  -إذا صػٌدقوا ركا تػي ا١تباشػرة عػ  أـ ا١تػؤموُت أـ ذػ م –فػىت  افعػا عوػد كقػاع ا١تأذػاة ذاهتػا 
ٍب إف الااقدم قد ركل عوي بح غ  التحد ث ٦تػا  ػدؿ ع ػر  -كلا بسواات ق     –ًاكز ا١تائ  عاـ م  عمرى 

ػػػا ح ومػػػا ٝتػػػع موػػػي ذاؾ ا٠تػػػرب الغر ػػػب أم أهػػػي لػػػاف شػػػابا هػػػاً  العكػػػر   ، األخػػػذ عوػػػي مباشػػػرة ذػػػو  أك ًاكًز
(  فيفػ  ًػي ٤تاكلػ  متػأخرة ك ائسػ  لفػد اإلرتبػاط بػُت قداذػ  الػدماء الػيت  )مقت  اٟتسػُت ُب صػفر ال ُب ٤تػـر
ذػال  ُب لػربالء كبػػُت قداذػ  ال ػـا كالكػػيفر الػذم كقعػػ  ف ػي؟أـ ًػي ٤تاكلػػ  فاشػ   مػ  الااقػػدم إللقػاء مثػػ  

  ا١تد وػػػ  ٦تػػػ   عتمػػػدًم أًػػػ  السػػػو  لػػػدىؽّْ إذػػػفُت الوػػػػ اع ب ػػػويفم كبػػػُت الكػػػ ع  حػػػاؿ ًػػػذى الػػػتيفم ع ػػػر ركاة أًػػػ
ا م  أذافُت –عاشاراء   ؟  -كما ألثًر
 

 عطاء بن مسلم:●
  ذلر الطربم ع  الااقدم الركا   التال  : ، مباشرة بعد الركا تُت القحَتتُت ل محدر   السابقُت

قػػاؿ: لػػاف  عػػ  زر بػػ  حبػػ ّ يب الونػػادأخػػربى عػػ  عاصػػم بػػ  أعٌمػػ   أخربهػػا عطػػاء بػػ  مسػػ م …" 
 .120 كؿ رأس رفع ع ر خكب  رأس اٟتسُت رضي ا ع  اٟتسُت كص ر ا ع ر ركحي"أ

عمػّ ركل اٟتػد ث عػ  الثػارم كاأل 411ًبػا ٥ت ػد الكػاُب ا١تتػاُب ذػو  أا٠تفػاؼ عطاء بن مسػلم: 
هػي دفػ  لتبػي ٍب حػٌدث مػ  حفظػي كلػذلد كمقػي ابػ  معػُت مػع أكقد اتفق الوقاد ع ر ، كعوي اب  ا١تبارؾ كغَتى

ٔب صػػالحي كعػػدـ تثبتػػي ُب اٟتػػد ث كقػػاؿ: إبػػا حػػاًب أٔب ك٫تػػي ب ومػػا أشػػار إبػػا زرعػػ  أكأشػػار ، هكػػارة أحاد ثػػي
ٔب خطئػػػي كعػػػدـ االحتنػػػاج بػػػي إذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف ُب الثقػػػات موٌبيفػػػا بػػػا داكد ب ومػػػا أكضػػػٌعفي ، لػػػ س بػػػالقام
 .121ٔب هكارة بعض أحاد ثيإي كاب  عدم اضطرابٔب إٔب تفٌردى كأٛتد إكالطرباين ، ٔب ل ويإيب داكد أكأشاراب  

ركل اٟتػد ث  420ًبػا بكػر ا١تقػرم ا١تتػاُب ذػو  أذػدم مػاالًم الكػاُب األ بػ  النجػود:أعاصم بن 
كعوي االعمّ كشػعب  كالسػف اهاف ، تالس مي كقرأ ع  يفما القراءاححُت يب عبد الرٛت  أع  زٌر ب  حب ّ ك 

، صػحاب السػو ألػي  لي الك خاف مقركهػا بغػَتى كأخػرج كقد ركل ...با بكر ب  ع اشأبا عااه  ك أكاٟتماداف ك 
)كزاد: لثػػػَت ا٠تطػػػأ( كأٛتػػػد )كزاد: لػػػاف صػػػاٟتا خػػػٌَتا( كالعن ػػػي  كمقػػػي ابػػػا زرعػػػ  كابػػػ  ذػػػعد، كلػػػاف عثماه ػػػا

( كابػ  معػُت )كزاد: ال بػأس اضػطراب)كزاد:لاف صاحب ذو  كقراءة( ك عقاب ب  ذف اف )كزاد: ُب حد ثػي 

                                                 
 .411، ص1الطربم:تار ه)ـ.س(، مج - 120
.ا١ت م:هتذ ب 112-114كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.401ص 4)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 121
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ف كصػػػفي إبػػػا حػػػاًب مػػػ  تام قػػػي ك أب ومػػػا ٖتٌفػػػ  ، ُب الثقػػػات غػػػَتىك  بػػػي( كلػػػذا قػػػاؿ الوسػػػائي كذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف
هػي خ ػ  ُب آخػر أٔب إ أك رةاهكػ مػ  ُب حد ثػيآخػركف مكػَت   إٔب مػا  كتك ػم ُب حفظػي ،بالحالح كالحػدؽ

 .122عمرى
  بػػا مطػػٌرؼ الكػػاُبأك أبػػا مػػرًن أذػػدم ك ًػػالؿ األأكس بػػ  بػػالؿ أ: ابػػ  حباشػػ  بػػ  زر بػػن لبػػيش

ذ إكقػد ركل لػي السػت   01ًف تػاُب ذػو  أٔب إكعٌمػر طػا ال    ٥تضـر أدرؾ اٞتاً    ككلد زمػاف مالػد الوػري
عاصػم بػ   ذلػر ت م ػذىك  ،كلػاف ذا م ػاؿ ع ا ػ  ...كعوي الوخعي كعاصػم كالكػعري ، ركل ع  لبار الححاب 

عػػػ  العرب ػػػ . كقػػػد كمقػػػي ابػػػ  معػػػُت كابػػػ  ذػػػعد  اهي سػػػأل االػػػاهأنػػػم  ك  عػػػراب الوػػػاسألػػػاف مػػػ    أهػػػي يب الونػػػادأ
كقػػاؿ ابػػ  ، صػػحاب ابػػ  مسػػعادأتثبتػػُت مػػ  ٛتػػد ضػػم  ا١تأكالعن ػػي )كزاد: لػػاف مػػ  اصػػحاب ع ػػي( كذلػػرى 

 .123عبد الرب ُب االذت عاب: لاف عا١تا بالقرآف قارئا فاضال
كذا  وضم إٔب ا١تالحظػات الطف فػ  ع ػر لػ  كاحػد مػ  ًػؤالء الػركاة إحالػ  عطػاء ذػودى ًػذا ع ػر  ًك

التأل ػػد ع ػػر  خحاصػػا إذا الحظوػػا بدا ػػ  ا٠تػػرب، ت ػػد مغػػرة إذػػواد   ت  ػػد الطػػُت ب ٌػػ ك  ،مػػ  حدمػػي عػػ  عاصػػم
ًػػي قضػػ   ال ٯتكػػ  التسػػ  م ّٔػػا دكف مقارهتيفػػا بالركا ػػات الػػيت توػػازع ُب ت ػػد ك  أكل ػػ  رفػػع الػػرؤكس ع ػػر الرمػػاح

 األكل  .
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 . ِصادر اٌٛالذٞ زٛي اٌثٛرج اٌست١ر٠ح :3.1.3

 :عبد اهلل بن جعف ●
 ...)عػػػ ( ابػػػ  عػػػاؼ )مػػػٍت( عبػػػد ا بػػػ  ًعفػػػر ٔب الااقػػػدم الػػػذم قػػػاؿ:إذلػػػر الطػػػربم ركا ػػػ  بسػػػودى 

ٍب قػدـ ، هػي لػاف  ػرل االمػر شػارلأك  (العائذػ)هػي عػرؼ بػأك  61ًكخالص  ًذى الركا   اف اب  ال بَت حٌج ذو  
عػدكا ١تػا أذع د مػأب ا١تسػٌار ع ػر الػراكم ٔتو لػي ل  ػ  ًػالؿ ٤تػـر فػأخرب الوػاس ٔتنػ رة اٟتػرٌة فاذػتعظماا ذلػد ك 

 .124ًا هازؿ ّٔم
بػػا ًعفػػر ا١تػػد ٍت ]كالػػد اػػدث ع ػػي بػػ  ا١تػػد ٍتت أابػػ  ٧تػػ   السػػعدم مػػاالًم  اهلل بػػن جعفػػ :عبػػد 

ابوػي كعوػي ، كغػَتى عقبػ  اإلخبػارم ماذػر بػ ركل اٟتػد ث عػ   440ًذك  ًذا الراكم البحرة كتاُب ذػو  
ػػاين بػػا حػػاًب كالعق  ػػي أضػػٌعفي ابػػ  معػػُت كالفػػالس ك  ركل لػػي الًتمػػذم كابػػ  ماًػػي. آخػػركف...ع ػػي ك  كاٞتاًز

ػا مارفضػػي ابػ  معػػُت كابػ  ميفػػدم ككل ػع، كالوسػائي كابػ  عػػدم مػػا أ، كقػد ٝتػػ  بعػض ًػػؤالء بالكتابػ  عوػػي ًك
بوي قاؿ عوي: صدكؽ. كقػاؿ اٟتػالم: ُب حد ثػي اف أك ركل ، ٔب ضعفي ٔتث  ما ١تٌ     د ب  ًاركفإبوي ف ٌم  ا

  : ق ػػب األخبػػار حػػىت لػػاد  تيفمػػي ك٦تػػا قػػاؿ ف ػػيهػػي ٮتطػػيء ُب ارمػػار ك أبعػػض ا١توػػالَت. ب ومػػا صػػرٌح ابػػ  حبػػاف 
ا ال ألتبوا هسختي ك   .125صاؿ ٢تاألثًر

ػا مػ  أ، الكػاعر زدمٛتػر األًػا عبػد ا بػ  عػاؼ بػ  األابن عػوؼ:  حػد رؤكس الكػ ع  التػاابُت ًك
ا ركا   ٝتعيفا م    .67ً126حد ا٠تاارج االزارق  ذو  أشيفاد الع اف  ركم لي الطربم عدة أخبار آخًر

 
 عبد اهلل بن زيد:●

ف أركا ػ  كاحػدة مفادًػا  ...)مػٍت( عػركة بػ  اذ وػ  ى التإب: )موا( عبد ا بػ  ز ػد ذواد ذلر الااقدم ب
فسػػػأؿ عػػػ  ا١تتسػػػبب ، مػػػي رأل احػػػًتاؽ الكعبػػػ  كشػػػاًد اذػػػاداد الػػػرل  كتحػػػدعاتيأالػػػراكم ١تػػػا قػػػدـ مكػػػ  مػػػع 

ذػتار الكعبػ  بػُت اٟتنػر االذػاد أٔب إٔب ًر  مع اب  ال بَت ٛت  قبسا ع ر ر٤تي فأخذت موي الػر   إفأشاركا 
 .127كالرل 

                                                 
 .146  ص 1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه  .271-211، ص 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 124
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 .44-71فيفد:إٖتاؼ الارل...ص
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ركل اٟتػد ث عػ   461ًبػا ٤تمػد ا١تػدين ا١تتػاُب ذػو  أاالًم ذػ م العػدكم مػأابػ   عبد اهلل بن زيػد:
كمػػ  كمقػػػي ف ٪تػػػا أشػػػار إٔب تفضػػػ  ي ع ػػػر  بػػػا زرعػػػ  كابػػػ  معػػػُتأكقػػد ضػػػٌعفي  غػػػَتى...ك  كعوػػػي ابػػػ  ا١تبػػػارؾ، ب ػػيأ

 .128هي مع ضعفي  كتب حد ثيأبا حاًب: ل س بي بأس. كذلر اب  عدم أكٓب  قٌاى الوسائي كقاؿ ، أخا ي
 كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب باعتبارى شاًد ع اف.، ٓب أًدى ع وة بن أذينة:

 
 ابن أب  الزناد وآخ :●

كالثاه ػػ  )عػػ ( ، ب ػػيأيب ال هػػاد: اكالًػػا )عػػ ( أربػػع ركا ػػات عػػ  شػػ خي ابػػ  أ ػػارد الطػػربم عػػ  الااقػػدم 
ُب الرابعػػ  مػػع شػػ ه  ابػػ  أيب ال هػاد الػػراكم )عػػ ( ًكػاـ بػػ  عػػركة. ك كػًتؾ كالثالثػػ ، ٥ترمػ  بػػ  ذػػ  ماف الػاالري

 با بكر ب  عبد ا ب  محعب لال٫تا )ع ( اب  ا١توذر.أآخر ل ااقدم ًا 
م أمػاـ لػ  ، كقب  التعرؼ ع ر ًذى الركا ات االربع ال بد م  ترٚت  حد ث ػ  لكػ خي الااقػدم ٍب هػًًت

 ركا   لراك يفا.
عبػد ا بػ  ذلػااف القرشػي  يب ال هػادأ  بػ  ًػا عبػد الػرٛت الشيخ االوؿ للواقدي / ابن اب  الزنػاد:

كػػػػاـ بػػػػ  عػػػػركةاإلخبػػػػارم ب ػػػػي ك أ( ركل اٟتػػػػد ث عػػػػ  441ً-411) مػػػػاالًم ا١تػػػػدين  ماذػػػػر بػػػػ  عقبػػػػ  ًك
ػػا عػػآب بػػالقرآف كاألخبػػار غػػَتى...ك  كعوػػي ابػػ  ًػػر ج الػػ بَتم... هػػي حػػاف  لػػاال امقػػ  صػػدكؽ فاضػػ  كق ػػ  ، ًك

 .129حاد ثيأ ضطرابب ي ع  فقيفاء ا١تد و  كلذلد ضٌعفي بعض ادمُت لاب  معُت الأركا تي ببغداد ع  
ٓب أتبػُت شخحػ   ًػذا الػراكم ألف أبػاى  بو بكػ  بػن عبػد اهلل بػن مصػعب:أالشيخ الثان  للواقدي: 

ف ٓب  كػ  ًػػا ف ع ػي بكػػر إك  .130ال محػعبإعوػي مػ  أبوائػػي  ٓب  ػػرك -إف لػاف الػ بَتم- عبػد ا بػ  محػػعب
ك الكػركست الحػوعاين الػذم  ػركم عػ  مالػد عػ  هػافع أحاد ػث أبا بكرت اب  عبد ا ب  الكركد ]أ]كل س 
 131...حاد ثي كاهتامي بالكذب كا٠تاض ُب القدرأكالذم ضٌعفي ادماف لوكارة   موكرة

                                                 
ي: خالص  تذً ب  - 128 كتقر ب  .416-417ص 7)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب .460... صا٠ت ًر

 .216التيفذ ب)ـ.س(، ص
، 44.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 202كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.477ص 6)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 129

 2.اب  معُت: التار ه)ـ.س(، 121ص 4، ك147ص 7.اب  ذعد: الطبقات )ـ.س(، 414-17ص
.ا٠تط ب:تار ه 272ص، 7. اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد  )ـ.س(، 147ص 7.البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(، 114ص

  .471، ص0الذًري:ذَت... )ـ.س(،   .220: ص 41بغداد)ـ.س(، 
ك .717ص 2الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، .164ص 1)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف. 76ص4اب  حباف :الثقات  - 130

 .170ص4ا١تغٍت:
 .441ص4ك ا١تغٍت:.161ص 4الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(،  .77-72ص 2)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 131
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ف كإب ا١تد و  ُب عيفد    د ًا عبد الرٛت  ب  أب ي أ رك يفا ع  ال واية االولي البن أب  الزناد: 
 د زفر ب  عق   ًذا االدعاء أف أباى دعا لوفسي با٠تالف  كقد أكذلر ، الضحاؾ ب  ق س الذم لاف شابا

م ُت حرٌفاا ذلد لحاٟتيَت ف ال بأمذلرا 
132
.

بػػاى أ( مػػأب آؿ عثمػػاف لػػاف 412ً-66) بػػا ال هػػاد ا١تػػدينأكالػػراكم ًػػا عبػػد ا بػػ  ذلػػااف القرشػػي 
بػػػاف بػػػ  عثمػػػاف كعػػػركة بػػػ  الػػػ بَت كع ػػػي ز ػػػ  العابػػػد   أركل اٟتػػػد ث عػػػ  ابػػػ  ا١تسػػػ ب ك ، أخػػػا لقاتػػػ  عمػػػر

كػػاـ بػػ  بوػػاى كاألاكقػػد ركل عوػػي  ...هس كابػػ  عمػػرمتػػأخرم الحػػحاب  لػػأكاالعػػرج لمػػا أرذػػ  عػػ   عمػػّ ًك
بػا حو فػ  أٛتػد ك ألػي السػت  كفٌضػ ي  ركل ...كماذػر بػ  عقبػ  كمالػد كالسػف اهاف كالػوفس ال ل ػ ال بَتم عركة 

بػػا أٛتػػد كالوسػػائي كالسػػاًي كالطػػربم كالعن ػػي )كزاد: تػػابعي( ك أإذ كمقػػي ، رب عػػ  الػػرأمالفق ػػي ُب الفقػػي ع ػػر 
ذػػعد )كزاد: لػػاف فحػػ حا عا١تػػا عػػاقال( كابػػ  معػػُت  حػػاًب )كزاد: فق ػػي صػػاّب اٟتػػد ث تقػػـا بػػي اٟتنػػ ( كابػػ 

ككصػػػفي ذػػػف اف بػػػػ )أمػػػَت  "لػػػاف فق يفػػػا صػػػاحب لتػػػاب" )كزاد: حنػػػ ( كذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف ُب الثقػػػات قػػػائال:
 .133احاد ثي مستق م  ا١تؤموُت( كقاؿ عوي اب  عدم:
اب  الػ بَت فاذتكػار  رك يفا ع  ٥ترم  ب  ذ  ماف أف الواس ا٩تذلاا ع  ب  الزناد:أال واية الثانية البن 

ا ع ػر تثب تيفػا ا ػاى كع ٌاًػا أف، ف لاف مقتوعا بيإف  ثب  ع ر اٟتق أمرتي أأمي اٝتاء اليت  لد ٢تا مباتي ٍب شػكًر
 134...فدع  لي بالرٛت ، ف تدعا ليأع  هفسي كط ب مويفا 

كعوػػػػي مالػػػػد ، الػػػػذم ركل عػػػػ  متػػػأخرم الحػػػػحاب  ذػػػػدم الػػػاالريكالػػػراكم ًػػػػا ٥ترمػػػػ  بػػػ  ذػػػػ  ماف األ
 قػػػػػاؿ 411ًقػػػػػاؿ الااقػػػػػدم: قت تػػػػي اٟتركر ػػػػػ  بػػػػػػ)قد د( ذػػػػػو  ...كالضػػػػحاؾ بػػػػػ  عثمػػػػػاف كعمػػػػػرك بػػػػ  شػػػػػع ب

 .135كذلرى اب  حباف ُب الثقات صاّب. ف ي اب  معُت: مق . كقاؿ عوي ابا حاًب: 
٪تػا قتػ  داع ػا البػ  إف الضحاؾ ب  قػ س أ  رك يفا ع  ًكاـ ب  عركةال واية الثالثة البن اب  الزناد: 

 .136كقد لتب ًذا االخَت  ذلر طاعتي كحس  رأ ي، ال بَت

                                                 
 .241، ص1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 132
ا١ت م:هتذ ب . 217-211كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.441-440ص  7)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 133

 7. البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(، 117ص 7. الذًري:ذَت... )ـ.س(، 101-146، ص41الكماؿ)ـ.س(، 
 .106-107ص 4بدراف:هتذ ب تار ه دمكق)ـ.س(،  .11ص 7)ـ.س(،  .اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد  01ص

 .146-111الد وارم:األخبار الطااؿ، ص.114-116ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 134
ي: خالص  تذً ب ... ص - 135 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .61ص 41)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب .144ا٠ت ًر

 .741ص4. اب  حباف :الثقات 176ص
 .261ص، 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 136
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رأل متػػأخرم الحػػحاب   414ًكتػػاُب ذػػو   64الػػ بَت كلػػد ذػػو   الحػػحايبكالػػراكم ًكػػاـ ًػػا حف ػػد 
كلئ  ٖتٌفػ   الػبعض  ،كركل اٟتد ث ع  أذرتي كركل عوي الفقيفاء لما ركل لي أصحاب الحح حُت كالسو 

هػػػي إمػػػاـ تػػػابعي فاضػػػ  كرع مقػػػ  مبػػػ  مػػػتق  حنػػػ  أٚتػػػاع اػػػدمُت حاصػػػ  ع ػػػر إب ػػػي لكػػػ  أرذػػػالي عػػػ  إمػػػ  
 .137تدخ  أخبارى ُب الحح  ، صدكؽ

 ػػركم ًػػذاف  بػػ  الزنػػاد:أبػػو بكػػ  بػػن عبػػد اهلل بػػن مصػػعب مػػع ابػػن أال وايػػة األخيػػ ة يشػػت ؾ فيهػػا 
ٚتػادل  44)كحدموا( هافع مػأب بػٍت أذػد: أف ححػار اٟتنػاج اشػتد  ػـا الثالمػاء ، الراك اف )ع ( اب  ا١توذر

اذتبسػػػػالي ُب القتػػػػاؿ إٔب ك  خطبتػػػي األخػػػػَتة كشػػػعرىك  راحػػػ  الركا ػػػػ  تحػػػش صػػػػالة ابػػػ  الػػػػ بَتك  ،ً 41االكٔب 
القت ػ   ًػذاطػارؽ بػ  عمػرك ب ومػا مػدح هائبػي ذػند اٟتنػاج كتعػرؼ أعدائػي ع  ػي ح ػث  اذتكيفادى ٍب مقت ػي

 .138ف ما ب غ عبد ا١ت د لالميفما صٌاب طارقا… عذر لواأتوكر اٟتناج موي ذلد فقاؿ: ًا فاذ
بػػػ  العػػػااـ ركل اٟتػػػد ث عػػػ  ًكػػػاـ كركل عوػػػي  ابػػػ  ا١توػػػذر ًػػػا ٤تمػػػد بػػػ  ا١توػػػذر بػػػ  الػػػ بَتالػػػراكم  ك

ركل …  ػركم ا١تقػاط ع كا١تراذػ  … خطػأأرٔتػا  "قاؿ عوي ابػ  حبػاف ُب الثقػات:، ابراً م ب  ا١توذر اٟت امي
كٓب  ػذلر ف ػي ، بوػي ف ػ   بػ  ٤تمػداركل عوػي ك ب ػي أيب حػاًب فقػاؿ: ركل عػ  أذلػرى ابػ   "كعوي ٤تمد بػ  ف ػ  

 .139ًرحا فكاف قاؿ اب  حباف ف ي "ركل عوي ٤تمد ب  ف   " مق ابا
ال ُب ركا ػات ق   ػ  بعػد ًػذا ا٠تػرب ك بػدك إتب وي كٓب  ػذلرى الطػربم أف م  ما الراكم هافع مأب بٍت أذدأ 

 هي لاف عا١تا بفتو  اب  ال بَت.أك الااقدم أم  خال٢تا كبتحر   م  الطربم 
 

 . ِصادر اٌٛالذٞ زٛي اٌثٛرج اٌست١ر٠ح ِٓ ِصذر زت١رٞ : 4.1.3

 مصعب بن ثابت:●
كأغ بيفػا ركا ػات ، شػ خي محػعب بػ  مابػ ركا ات ذ  أخرل  رك يفا الطربم عػ  الااقػدم عػ  ًذى 
 ذاه د التال  :قحَتة باأل

 )ع ( عامر ب  عبد ا        )مٍت( محعب ب  ماب 
 يب االذاد )ع ( عباد ب  عبد ا ب  ال بَتأ)ع (                                      

 ب  ال بَت.اذد كلاف عا١تا بفتو  أ)ع ( هافع مأب بٍت                                     

                                                 
.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 711كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.16-11ص 44)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 137

 .712ص7. اب  حباف :الثقات 214-212ص 11
 .07-04ص47اب  أيب ش ب :ا١تحوش .110ص  1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 138
 .114ك117ص4. اب  حباف :الثقات 117-111ص  7)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 139
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ب ع  وا التعٌرؼ ع ر ش ه الااقدم.  كقب  معرف  ركاة محعب كركا اهتم ًك
( أرذػػ  اٟتػػد ث عػػ  ً 474-01ابػػ  عبػػد ا بػػ  الػػ بَت بػػ  العػػااـ االذػػدم ) مصػػعب بػػن ثابػػت:

كركل لػػي  ...ابوػػي كابػػ  ا١تبػػارؾ كالااقػػدم كعوػػي، ب ػػي كهػػافع كعطػػاءأب ػػي كابػػ  عمػػي كابػػ  عػػم أًػػٌدى كركل عػػ  
ٛتػػد كابػػ  معػػُت كقػػاؿ عوػػي ابػػ  ذػػعد:  ألكوػػي ضػع ش عوػػد ، أصػحاب السػػو  كقػػد كصػػفي أقراهػػي بكػػٌدة العبػػادة

بػػا حػػاًب قػػاؿ: صػػدكؽ لثػػَت الغ ػػ  لػػ س بػػالقام. كلػػذا ٓب  قػػٌاى الػػدارقطٍت ألكػػ  ، لثػػَت اٟتػػد ث  ستضػػعش
كلػذا تػردد ف ػي ابػ  حبػاف فػذلرى ُب الثقػات ٍب قػاؿ عوػي ُب الضػعفاء:  ( كالوسائي )كزاد: ٓب  ًتلي ٭تػي القطػاف

 .140اهفرد با١توالَت ع  ا١تكاًَت
ف الضػػحاؾ ١تػػا ب غتػػي ب عػػ  مػػركاف بػػا ع ًػػا أ رك يفػػا عػػ  عػػامر بػػ  عبػػد ا  ولػػي لمصػػعب:ال وايػػة األ

 .141حىت قت  الضحاؾ كم  معي، الب  ال بَت كاقتت  الكام اف
مػػي ًػػي أ 424ًبػػ  العػػااـ ابػػا اٟتػػارث ا١تػػدين ا١تتػػاُب ذػػو   د ا بػػ  الػػ بَتكالػػراكم ًػػا عػػامر بػػ  عبػػ
خ ػي محػعب أخاى عمر كابػ  أكعوي ، هسأب ي كخالي ك أركل اٟتد ث ع  ، حوتم  بو  عبد الرٛت  ب  ًكاـ

با حػاًب أكمق الواس( ك أٛتد )كزاد: م  أكقد كمقي اب  معُت كالوسائي ك ، لي الست  ركل ...كاب  ًر ج كمالد
)كزاد: تػػابعي( كابػػ  ذػػعد )كزاد: لػػاف عابػػدا فاضػػال مأماهػػا( كابػػ  حبػػاف )كزاد: لػػاف  )كزاد: صػػاّب( كالعن ػػي
 .142حاد ثي ل يفا ٭تتٌج ّٔاأعا١تا( كقاؿ ا٠ت   ي: 
فتوػػ  ابػػ  هػػي عػػآب بأ رك يفػػا عػػ  هػػافع الػػذم ٓب هعػػرؼ عوػػي ذػػال  ربػػع المواليػػة لمصػػعب:ال وايػػات األ

 42ًػاء ُب أكالًػا أف ابػ  الػ بَت حاصػر ل  ػ  ًػالؿ ذم القعػدة ذػو  ، كلاف  ركا اتي ًػذى قحػَتة ًػدا، ال بَت
كذلػػػر الػػػراكم ُب ركا تػػػي الثالثػػػ  اهػػػي رأل ً.  41ٚتػػػادل االكٔب  44ف ابػػػ  الػػػ بَت قتػػػ  ُب أزاد ُب الثاه ػػػ  ك  ً.
ف ابػ  الػ بَت ٛتػ  ع ػ يفم ُب لػ  بػاب  أك  ،بػابًػ  هاح ػ  مػ  الكػاـ أكلكػ  ، بااب مك  شحو  بالكػام ُتأ
ا  رٕت  مواد ا الب  صفااف بػالفت  لػا لػافأهي أل يفم ًك ػاؿ ذد حىت ٮتًر كل ااقػدم ًوػا ركا ػ  عػ   143لػي ًر

ػػػػػي قحػػػػػَتة ًػػػػػدا كُب ذات السػػػػػ اؽ كال أراًػػػػػا    نػػػػػا تتبػػػػػع ذػػػػػابقاهتا ذػػػػػودا كمتوػػػػػاأال إمحػػػػػعب بغػػػػػَت ذػػػػػود ًك
 را ك قاؿ ٜتسا.ف أٝتاء مكث  بعد ابويفا عكأكخالصتيفا 

                                                 
ي: خالص  تذً ب ... ص - 140 كتقر ب  .417-411ص 41)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.121ا٠ت ًر

 .140ص4. اب  حباف :الثقات 167التيفذ ب)ـ.س(، ص
 .120ص   1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .241-261ص، 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 141
 41.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 214كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(،  ص.61ص 7)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 142

 6كالتعد  )ـ.س(، .اب  أيب حاًب:اٞترح 110ص 6.البخارم:التار ه الكبَت )ـ.س(، 74ص
 .67ص 2.الذًري:الكاشش)ـ.س(، 127ص

 .114-116ك 111ص 1مج )ـ.س(،  الطربم:تار ه - 143
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بعػػد -ف عبػػد ا١ت ػػد بعػػث أكخالصػػتيفا   بػػا االذػػاد عػػ  عبػػادأ رك يفػػا ال وايػػة السادسػػة لمصػػعب: 
ٔب الطػائش إُب شيفر ٚتادل فسػ د طر ػق العػراؽ ً  42لفُت ذو  أباٟتناج ب   اذش ُب  -مقت  محعب

ذف اٟتنػاج مػ  عبػد ا١ت ػد ُب ٍب اذػتأ، كمويفا لاه  تقتت  لتائبي مع ًواد اب  ال بَت ُب عرف  باٟتٌ  فتيف ميفم
كُب ذم القعػػدة هػػ ؿ اٟتنػػاج بئػػر م مػػاف اصػػرة ، لػػي طػػارؽ بػػ  عمػػرك ُب ٜتسػػ  آالؼ دخػػاؿ اٟتػػـر فأرذػػ 

ك٨تػػػر ابػػػ  الػػػ بَت بػػػدها ألهػػػي ٓب ، ابػػػ  الػػػ بَت ككصػػػ ي طػػػارؽ ُب ًػػػالؿ ذم اٟتنػػػ  فكػػػاف حنيفػػػم بػػػدكف طػػػااؼ
 .144٭تج

ذػد بػ  عبػد العػ ل أذػاد بػ  خا  ػد بػ  ب  هاف  بػ  األ ذاد ٤تمد ب  عبد الرٛت با األأكالراكم ًا 
ركل ً 414تػاُب ذػو  ، ل ي كلاف ًدى مػ  ميفػاًرم اٟتبكػ إكصر أباى لاف أ ت م عركة ألف ، القرشي ا١تدين

ذ كمقػي إ  كقػد ركل لػي السػت  ...كعوػي ابػ  ذػحاؽ كمالػد كشػعب ، كغَت٫تػااٟتد ث ع  عػركة كز ػ  العابػد   
ٛتػػد بػػ  أف أكذلػػرى ُب الثقػػات لػػ  مػػ  ابػػ  حبػػاف كابػػ  شػػاًُت الػػذم ذلػػر ، الوسػػائي كالااقػػدمك  بػػا حػػاًبأ

 .145صاّب قاؿ عوي: ًا مب  لي شأف
عرفوػا أهػي مقػ  ُب إذػوادم  الذم  ا١تدين ل ي السود ًا عباد ب  عبد ا ب  ال بَتإكالراكم الذم اهتيفر 

 .146الطربم إٔب أحد محادرى العابرة)ححُت ب  عبد الرٛت (
 
 

 .ِصادر اٌٛالذٞ زٛي عاللح اٌست١ر١٠ٓ تاٌىعثح ٚاٌسح :5.1.3

 إب اىيم بن موسي:●
  ركم الااقدم ركا   كاحدة بالسود التإب: 

دخػػػ  أف ابػػػ  الػػػ بَت ذػػػٌال الكعبػػػ  بػػػاالرض ك أ… )عػػػ ( عكرمػػػ  بػػػ  خالػػػد )مػػػٍت( ابػػػراً م بػػػ  ماذػػػر
عطػػر اٟتنبػػ  أكطػػاؼ الوػػاس مػػ  كرائػػي ٍب كضػػع اٟتنػػر االذػػاد ُب حر ػػر كذػػ  تػػابات ك ، ذاذػػيفاأاٟتنػػر ُب 
 .147ىعاد بواءأف أٔب إح ي الب   

                                                 
 .111-111، صا١تحدر هفسي - 144
ي: خالص  تذً ب ... ص - 145 كتقر ب .241-241، ص1)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.204ا٠ت ًر

 .161ص4 اب  حباف :الثقات .124التيفذ ب)ـ.س(، ص
.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 211كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.06-07، ص7)ـ.س(، :هتذ ب التيفذ باب  حنر - 146

 .416، ص41
.عبد الرزاؽ 171ص   1مج )ـ.س(،  اب  األمَت: الكام  ُب التار ه: .211، ص 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 147

-414ص7ذارات ا٢تود)دكف تار ه(، الحوعاين:ا١تحوش ت  حب ب الرٛت  األعظمي دار موكارات آّ س الع مي 
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كال أدرم ، ال ُب ًػذا ا٠تػرب ّٔػذا السػودإٓب أتب وػي كٓب  ػذلرى الطػربم شيخ الواقدي اب اىيم بن موسي:
ػػػؤالء متقػػػاربا أك الونػػػار الطرذاذػػػي أًػػػ  ًػػػا ابػػػراً م بػػػ  ماذػػػر ا١تػػػؤدب  ك ابػػػ  ع سػػػر التم مػػػي ا١تػػػدين ًك

ػػاين الػػدردكٕب كالػػد ألمػػا ال ،  148الطبقػػ  لكػػ اخ كأقػػراف الااقػػدم كل يفػػم مػػ  مقػػات ابػػ  حبػػاف درم لع ػػي اٞتًر
ػػا القػػاص الػػذم ضػػٌعفي ابػػ  معػػُت كابػػ  عػػدم  كالفضػػ  اٟتػػاف  اذػػحاؽ كت م ػػذ ابػػ  ا١تبػػارؾ  ـ ًػػا أ ...ًك
 .149...أـ الدمكقي آّيفاؿ ا١تذلار ُب مقات اب  حباف؟ ، االهحارم الك عي ت م ذ ع ي الرضا

ل ػػي السػػود فيفػػا عكرمػػ  بػػ  خالػػد بػػ  العػػاص بػػ  ًكػػاـ بػػ  ا١تغػػَتة ا١تخ كمػػي إمػػا الػػراكم الػػذم اهتيفػػر أ
ب ػػي كمتػػأخرم الحػػحاب  كذػػع د بػػ  أصػػحاب الحػػح حُت كالسػػو  عػػ  ألػػي ركل ً 444ا١تتػػاُب حػػاإب ذػػو  

كذلػرى ابػ  حبػاف ُب ، كمقي اب  معُت كابا زرع  كالوسائي كالبخػارم كابػ  ذػعد ...كعوي بعض التابعُت، ًبَت
ف ًوػػػاؾ ابػػػ  عػػػم ٢تػػػذا الػػػراكم ٭تمػػػ  إٔب إشػػػارة كٕتػػػدر اإل، ك مراذػػػ  يأحاد ثػػػي أف اذػػػتوكركا بعػػػض إالثقػػػات ك 
 .150كؿهي األأكقد ظٌ  بعضيفم ، ذم لكوي ضع ش عود ادمُتهفس اال

 
 معقل بن عبد اهلل:●

ا بسودًا عػ  عطػاء قػاؿ:  "حٌدمٍت معق  ب  عبد ا ذ قاؿ:إ   ركم الااقدم ركا   قحَتة ًدا هذلًر
 .151رأ   اب  ال بَت ًدـ الب   ل ي حىت كضعي باالرض"

ال ًػػػذا ا٠تػػػرب ّٔػػػذا إلػػػي الطػػػربم  ٓب أًػػػدى ُب الػػػركاة كٓب  ػػػذلر  معقػػػ  بػػػ  عبػػػد ا ه الااقػػػدم ًػػػا شػػػك 
لكػػ  صػػػاحب   هحػػػار كماصػػافا باٞتيفالػػػ ٔب األإكلقػػػد ذلػػر الػػػذًري أحػػد الػػػركاة ّٔػػذا االذػػػم موسػػابا ، السػػود

ػػذا ماصػػاؼ أال سػػاف اذػػتدرؾ ع  ػػي ب هػػي البػػاً ي شػػ ه البخػػارم ُب غػػَت الحػػح   كاٝتػػي معقػػ  بػػ  مالػػد ًك
ًٌ  ًػػذا فػػ، 152...هػػي مػػًتكؾأوكػػارة ك بال ف ٓب إك ، قػػراف شػػ اخ الااقػػدمأفالػػذم ذلػػرى الػػذًري لػػ س مػػ    ف تػػر

ًٌ  ف ع ي ًا.   ًت
                                                                                                                                               

: تار ه الكعب  ا١تعظم  عمارهتا كلساهتا كذداهتيفا، دار هتام  الكتاب العريب )حسُت ب  عبد ا.باذالم  (412
 . 472-474ص 4102ًدة  2السعادم ط

ي: خالص  تذً ب ... ص - 148 )ـ.س(،  كتقر ب التيفذ ب .411ص 4)ـ.س(،   هتذ ب التيفذ ب اب  حنر: .41ا٠ت ًر
 .11ص

 0)ـ.س(،  اب  حباف:الثقات .60ص 4الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(،  .446ص 4)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 149
 .41، 41، 61ص

هتذ ب  ا١ت م: .116)ـ.س(، ص كتقر ب التيفذ ب .212-211ص 4)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 150
 .214ص7اب  حباف :الثقات  .211ص 21الكماؿ)ـ.س(، 

 .211ص 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 151
 .661ص2.ك ا١تغٍت: 414-416ص 1الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(،  .62ص 6)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 152
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 416ًبا السائب الكاُب ا١تتاُب ذػو  أ ل ي السود ًا عطاء ب  السائب الثقفيإكالراكم الذم اهتيفر 
 كعوػي، مػ  التػابعُتكاب  ًبَت كالوخعي كاٟتسػ  البحػرم كالكػعري  م  الححاب  هسأك  يٌ ػبأي ركل اٟتد ث ع  

ألثػر كقػد كمقػي ، صحاب السو  كالبخارم ُب ا١تتابعػاتألي  ركل… عمّ كاٟتماداف كالسف اهاف كشعب  ألا
الحػػدؽ. ب ومػػا قػػاؿ ابػػ  معػػُت: ال ٭تػػتج ْتد ثػػي. كقػػاؿ ابػػ  عػػدم: ُب حد ثػػي بعػػض هقػػاد اٟتػػد ث ككصػػفاى ب

ٔب اختالطػػي ُب آخػػر إأشػػاركا  -ك ٖتٌفػػ  موػػيأذػػااء مػػ  كمقػػي -ء لػػ  ًػػؤالك  ..."ترلػػاى"اؿ اٟتػػالم: قػػرة. ك الوكػ
كاخت فاا ُب ٛتاد ب  ذ م  لسػماعي قبػ  ، ٔب صح  ركا   االقدمُت عوي لكعب  كالثارم كٛتاد ب  ز دإعمرى ك 

 .153ما ركا   ا١تتأخر   عوي فف يفا هظرأ، كبعد االختالط
 

 دينار: يح  بن سعيد بن●
ب ػي" ٍب ذلػر خػربا أحدمػي عػ   ف ٭تػي بػ  ذػع د بػ  د وػارأركا   قحَتة  اردًا الطػربم عػ  الااقػدم: "

م فقت ػػػي  لهػػػي رأل خاًر ػػػا ذػػػٌ  ذػػػ في ُب ٚتاعػػػ  عوػػػد ٚتػػػرة العقبػػػ  كهػػػادأ حػػػش ف ػػػي الػػػراكم ل ػػػش  بكػػػعاًر
 .61ً154اٟتن ج كٓب  تحٌرؾ أصحابي كذلد ُب حج عاـ 

ركل ، ش ه الااقدم ٭تي بػ  ذػع د بػ  د وػار السػعدم العبكػمي القرشػي الكػيف د الكػاُب أك البحػرم
كقػاؿ عوػي ابػ  ، يب ذر حد ثا طا ال ال  تابع ع  ي كاذتوكر اب  عدم حد ثي ًػذاأع  اب  ًر ج بسودى ع  

  .155هفرداذا إحتناج بي ال ٬تاز اال حباف:
 .156كذلرى اب  حباف ُب الثقات،  ركم اٟتد ث ع  الكعري باى ذع د ب  د وارأك 
 

 . ِصادر اٌٛالذٞ زٛي ٔٙا٠ح ثٛرج اٌست١ر١٠ٓ :6.1.3

 ابن أب  ف وة:●
  ركم الااقدم ركا   بالسود التإب:

ػاء  )عػ ( )ع ( اذحاؽ بػ  عبػد ا بػ  ايب فػركة فركة)ع ( عبد ا ب  ٤تمد ب  عبد ا ب  ايب  ًر
 …ب  ح اة

                                                 
.ا١ت م:هتذ ب 114كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .406-401ص  4)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 153

 .274ص4اب  حباف :الثقات  .06ص 21الكماؿ)ـ.س(، 
  .104-106ص  1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه  - 154

 .417ص2.ك ا١تغٍت 144ص 1الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، .274ص 6)ـ.س(، اب  حنر :لساف ا١ت  اف - 155
اب  حباف :الثقات  .411ص 2الذًري:م  اف االعتداؿ )ـ.س(، .26ص 1)ـ.س(، اب  حنر :لساف ا١ت  اف - 156

 .161ص6
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ػاء( الًتت بػات الػيت قػاـ ّٔػا عبػد ا١ت ػد بػ  مػركاف بعػد ٗت حػي مػ  موافسػي عمػرك    خص لوا الراكم )ًر
ف مػػا هحػػحي ًػػؤالء بػػأف  بقػػر ك بعػػث ، ٔب محػػعبإهػػي ً ٌػػأ الكػػام ُت ل خػػركج أف ػػذلر ، األشػػدؽ بػػ  ذػػع د

ٍب ذػػار ، ً اشػػي ذٌلػػرى بكػػناعتي مقابػػ  شػػناع  محػػعب كب  اهتػػي مقابػػ  عػػدـ خػػربة محػػعب كلثػػرة ٥تالف ػػي
ػػاء ابػػراً م بػػ (بػػاٚتَتا)كهػػ ؿ محػػعب  (مسػػك ماضػػعا  سػػمر )فوػػ ؿ    االشػػًت كلاتػػب عبػػد ا١ت ػػد شػػ عتي ًك
فػػأىب محػػعب ذلػػد كتػػٌرحم   ك ٭تبسػػيفمأٔب محػػعب كهحػػحي أف  قتػػ  رؤذػػاء القبائػػ  الػػذ   لاتبػػاا إبكتابػػي 

 .157ع ر االحوش الذم لاف حٌذرى م  غدر العراؽ
تػاُب ذػو  ، با ع قمػ  ا١تػدين مػأب آؿ عثمػافأ األمامعبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن اب  ف وة: 

كركل لػػػػي أصػػػػحاب ، كعوػػػػي حف ػػػػدى كابػػػػ  راًا ػػػػي، ع مػػػػأب ابػػػػ  عمػػػػرركل عػػػػ  عمػػػػي اذػػػػحاؽ كهػػػػافً 411
)كزاد مػع ايب حػاًب  )ككصػفي باالتقػاف( كابػ  معػُت كقد كمقي الوسائي كاب  ا١تػد ٍت، الحح حُت كبعض السو 

 .158س( كذلرى اب  حباف ُب الثقاتأهي ل س بي بأ
مػأب  األمػامبػا ذػ  ماف أ تذػاد]كاذػم ًػدى عبػد الػرٛت  بػ  األ اسحاؽ بن عبد اهلل بن اب  ف وة:

كػاـ بػ  عػركةً 416ا١تدين ا١تتاُب ذػو  ، آؿ عثماف ػرم كهػافع ًك كعوػي ، الػ بَتم أدرؾ معاك ػ  كركل عػ  الً 
- كقػػػد اتفػػػق ٚت ػػػع اػػػدمُت الػػػذ   تك مػػػاا عوػػػي ...لػػػي بعػػػض أصػػػحاب السػػػو  كركل، بػػػا معكػػػرأال  ػػػث ك 

 .159لكثرة مراذ  ي كق بي لالذاه د  ا  هي ضع ش كمًتكؾ الرك أ -كعددًم  واً  الثالمُت م  الوقاد
ركل عػػػ  متػػػأخرم ً 442ا١تتػػاُب ذػػػو   بػػػا هحػػػر الف سػػػط ٍتأابػػػ  ًػػػركؿ الكوػػدم  رجػػاء بػػػن ليػػػوة:

ػػرم كٛت ػػد الطا ػػ ، الحػػحاب  مػػ  اػػدمُت  كقػػد أمػػٌت ع  ػػي معاصػػركى ...كعوػػي ابوػػي عاصػػم كابػػ  عنػػالف كالً 
كذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف ُب ، الع ػػػم. ككمقػػػي العن ػػػي كالوسػػػائيكقػػػاؿ ابػػػ  ذػػػعد: لػػػاف مقػػػ  فاضػػػال لثػػػَت ، كالتػػػابعُت
 .160الثقات

 عثماف بن محمد:●

                                                 
 .41ص  1مج  )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .114-111ص 1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 157
 .261كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.41ص 6)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 158
.ا١ت م:هتذ ب 14كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.244-241، ص4)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 159

. الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 111ص 2س(، )ـ. . بدراف:هتذ ب تار ه دمكق117-116ص 2الكماؿ)ـ.س(، 
 .411ص 4

.ا١ت م:هتذ ب 410كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .211-221ص 1)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 160
 2.اب  معُت:التار ه)ـ.س(، 171 : ص 4)ـ.س(،  ذعد: الطبقات .اب 447-474ص 1الكماؿ)ـ.س(، 

 .714ص 1.اب  أيب حاًب: اٞترح كالتعد  )ـ.س(، 142ص 1.البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(، 461ص
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)عػػ ( ايب بكػػر بػػ   ذلػػر الااقػػدم )عػػ ( عثمػػاف بػػ  ٤تمػػد …] كرد الطػػربم خػػربا قحػػَتا ًػػذا هحػػي:أ
فقػػد كا لاهػػ  اٟترمػػ  ب ووػػا كب وػػي ، كاركى": -حػػُت قتػػ  محػػعب-)عػػ ( عػػركة قػػاؿ: قػػاؿ عبػػد ا١ت ػػد  عمػػر
 كركاة السود ًم: .161تكلك  ًذا ا١ت د عق م"، قدٯت 

 ًػد ٢تػذا الػراكم ترٚتػ  كٓب  ػركأكٓب ، بػا قدامػ أاب  عبػد ا بػ  عب ػد ا بػ  عمػر عثماف بن محمد: 
   .الحد قيب بكر أب ي حاؿ أيب ًك ة    د ب  عب د ع  ألي الطربم مع ًذا ا٠ترب ذال ركا تُت ع  

عػػ  هػػافع كابػػ  عمػػر  ركل، ابػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػ  عبػػد ا بػػ  عمػػر بػػ  ا٠تطػػاب بػػو بكػػ  بػػن عمػػ :أ
كػػاـ بػػ  عػػركة ذلػػرى كقػػد ، لػػي اصػػحاب الحػػح حُت كبعػػض السػػو  حػػد ثا كاحػػدا كركل ...كعوػػي مالػػد، ًك

 .162س بيأال ب با حاًب:أكقاؿ ، ُب الثقات ادماف
ٝتػػػاء أمػػػي أب ػػػي ك أركل لػػػي السػػػت  عػػػ  ً( 11-21بػػػا عبػػػد ا ا١تػػػدين )أبػػػ  العػػػااـ  ابػػػ  الػػػ بَتعػػػػ وة: 

كلػاف مقػ  عا١تػا مبتػا مأماهػا ٓب  ػدخ  ُب ، ك عتػرب مػ  تػابعي ا١تد وػ ، كخالتي عائك  كشػق قي عبػد ا بػ  الػ بَت
 .163شيء م  الفنت

 
 سعيد بن مسلم بن بانك:●

 ...ب يأ)ع (  )مٍت( ذع د ب  مس م  ب  بابد  قاؿ ف ي: ركم الااقدم خربا كاحدا بسود 
ػػػد أصػػػحاب اٟتنػػػاج بػػػُت اٟتنػػػاف كبئػػػر ً  42خػػػَت ُب السػػػود أهػػػي حػػػٌج ذػػػو  ك ػػػذلر الػػػراكم األ فًا

م   م ماف متس حُت ٓب  طافاا بالب   ك توعماف بالطعاـ  أت يفم م  الكاـ حػىت أهػي اشػًتل مػويفم لعكػا بػدًر
 .164كلفاى مع صاحب ي أب اٞتحف 

بػػا محػعب  ركل اٟتػػد ث أ]كالحػح  : باهػػدت ا١تػدين  شػ ه الااقػػدم ًػا ذػػع د بػ  مسػػ م بػ  بابػػد
كركل لػػػي بعػػػض اصػػػحاب ، العابػػػد   كعمػػػرة كعمػػػر بػػػ  عبػػػد الع  ػػػ   ـ ذػػػ م  كعكرمػػػ  كز ػػػأب ػػػي كمػػػأب أعػػػ  

                                                 
 .111-112ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 161
اب  حباف :الثقات  .774-771كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.14ص 42)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 162

 .677ص4
كتقر ب .466-461ص 4)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب .270-277ص1اب  خ كاف:كف ات األع اف  - 163

.د.حسُت هحار :هكأة التدك   التارٮتي عود 44ص 21.ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 121التيفذ ب)ـ.س(، ص
 . 10-14العرب:ص

A.L. de prémare ; Les Fondations de l'Islam , p 387.  
 .111ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 164
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كقػػاؿ الوسػػائي: لػػ س بػػي بػػأس ، بػػا حػػاًبأ)كزاد: صػػاّب( ك  ٛتػػد كابػػ  معػػُتأالسػػو  حػػد ثا كاحػػدا. كقػػد كمقػػي 
 .165.كذلرى اب  حباف ُب الثقات

 فيفا شاًد ع اف ٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب. ما اباى :مس م ب  باهدأ
 

 إسحاؽ بن يح :●
 ركاًا بالسود التإب:، 166أكرد الطربم ل ااقدم مالث ركا ات حاؿ ححار اٟتناج الب  ال بَت

 )ع ( عب د ا ب  القبط   )كع (  اذش ب  ماًد.                                   
 )ع ( ا١توذرب  ًيفم االذدم. )ع ( عب د ا ب  القبط                                            ذحاؽ ب  ٭تيإٍت( م)

ف أٔب شػػاًد ع ػػاف إذػػحاؽ عػػ  ابػػ  القبط ػػ  بغػػَت ذػػود إكٔب خػػربا قحػػَتا ًػػدا  ػػذلرى كتعتػػرب الركا ػػ  األ
 شيفر كذبع عكرة ل   .أحرب اٟتناج مع اب  ال بَت اذتمرت ُب مك  ذت  

ػػا شػػاًد ع ػػاف- كبعػػد ذلػػد بق  ػػ   ػػذلر اذػػحاؽ الركا ػػ  الثاه ػػ  عػػ   اذػػش بػػ  ماًػػد هػػي رأل أ -ًك
صػاب  صػاعق  أك١تػا ، ٢تم بالرمي معيفم ف الكام ُت ٗتافاا لاال تكن ع اٟتناجأك ، رمي آّاه ق كرعد السماء

م بانػػا صػػااعق هتامػػ  ك  فاذػػتمر القتػػاؿ ، صػػابتيفمأفعػػال ك  نػػا تحػػ ب أعػػداءًمأامػػٍت عكػػر مػػ  اصػػحابي ذٌلػػًر
 ماف اٟتناج. أٔب إً  مك  أحىت خرج عام  

أل هػػي ر أذػػحاؽ أب ابػػ  القبط ػػ  عػػ  ا١توػػذر بػػ  اٞتيفػػم الػػذم  ػػذلر إ عػػاد ف يفػػا ، كالركا ػػ  ا١تاال ػػ  ٢تػػذى
 ٛت ةك خب ب. كمويفم كلدا اب  ال بَت:، ٔب اٟتناج كلاهاا عكرة آالؼإً  مك  أخركج 

ا  ، )ابػ  شػبا ي( ُب ركاة ا١تحدر الثاين ل طػربم ذحاؽ ب  ٭تي ب  ط ح إكقد عرفوا ش ه الااقدم ًك
 كبقي ارف أف هعرؼ بق   ركاة السود.، ذا كافق الثقاتإال إضع ش عود ادمُت  إذحاؽ فأك 

كركل لػػػي مسػػػ م  ...ـ ذػػػ م أركل اٟتػػػد ث عػػػ  ، الكػػػاُب ا١ت قػػػب با١تيفػػػاًر عبيػػػد اهلل بػػػن القبطيػػػة:
 .167الثقاتكقد كمقي اب  معُت كالعن ي )كزاد: تابعي( كذلرى اب  حباف ُب ، كبعض السو  حد ثُت فق 

                                                 
. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 404التيفذ ب)ـ.س(، صكتقر ب .41-41ص 1)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 165

اب   .61ص 1.اب  أيب حاًب:اٞترح كالتعد  )ـ.س(، 741 ص 1. البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(، 61-62ص 44
 .174ص6حباف :الثقات 

.الونم عمر ب  22ص  1مج  )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .116ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 166
 .412-04إٖتاؼ الارل صفيفد:

 41. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 141كتقر ب التيفذ ب، ص .11ص 4)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 167
.اب  أيب حاًب:اٞترح 212ص 2الذًري:الكاشش)ـ.س(،  .116ص 7.البخارم:التار ه الكبَت)ـ.س(،  412ص

 .114ص 7كالتعد  )ـ.س(، 
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ركل عػػ  ً 411ا١تتػػاُب ذػػو  ، ك ّٔػػ اد الفارذػػي ا١تكػػي مػػأب قػػر ّأابػػ  ميفػػراف  :يوسػػح بػػن ماىػػك
كقػػػد كمقػػػي ابػػػ  معػػػُت كالوسػػػائي كابػػػ  ، كركل لػػػي السػػػت  ...ب ػػػي كمتػػػأخرم الحػػػحاب  كعوػػػي عطػػػاء كابػػػ  ًػػػر جأ

 .168)كزاد: عدؿ( كاب  ذعد كذلرى اب  حباف ُب الثقات خراش
ا شاًد ع اف :المنذر بن الجهم االسدي  ٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب.  ًك

 
 ثور بن يزيد:●

هػػي رأل ابػػ  أ، )عػػ ( شػػ ه ٛتحػػي لػػاف ُب ًػػ ّ اٟتنػػاج  ػػارد الااقػػدم )عػػ ( شػػ خي مػػار بػػ     ػػد
ػا  رٕتػ أدى لك  ٜتسمائ  ٛتحي  دخ اف أحػد حال بَت  ـا الثالماء  تحدل ك  كقػد ، بػااب مكػ  ف يفػ ميفم ًك
 .169هي ال  قت  "أ"حىت ظووا  بط  كاقفا ال  دها موي أحد:أعنب بي الراكم إذ رآى باأل

قتػ  ً( 471-01بػا خالػد اٟتمحػي )أك الرحري أكش ه الااقدم ًا مار ب     د ب  ز اد الكالعي 
ػرمركل اٟتدب، ًدى ُب هحرة معاك   اء كعطاء كاب  ًر ج كايب ال هػاد كالً  كعوػي السػف اهاف كابػ  ، ث ع  ًر

ألثػر أًػ   كقػد كمقػي، صػحاب السػو أركل لػي البخػارم ك … با عاصم الوب  أاذحاؽ كمالد كاب  ا١تبارؾ ك 
نػاىإشاركا أ منأال إ اٟتد ث كأمواا ع  ي  ضػي  ضػا بغأك٦تػا أخػذ ع  ػي ، ٔب قدر تي ك٢تذا تك م ف ي االكزاعي ًك

ػػػا مسػػػق م إكقػػػاؿ ابػػػ  عػػػدم: ال أرل ْتد ثػػػي بأذػػػا ، ال تػػػد ٌوا بػػػ  ألهػػػي قتػػػ  ًػػػدى، ع  ػػػا ذا ركل عوػػػي مقػػػ  ًك
ًػػ  ٛتػػص شػػيفد أ"عػػ  شػػ ه مػػ   ٝتػػي بػػ  كصػػفي بقالػػي:اأمػػا الكػػ ه اٟتمحػػي ف ػػم  ػػذلر .170اٟتػػد ث صػػاّب

خػَتة حػداث األاأل هػي شػاًد ع ػاف رصػد لوػاأً  الكاـ" كركا تػي لمػا الحظوػا  تػدؿ ع ػر أكقع  اب  ال بَت مع 
 م  ححار اب  ال بَت.

 
 عبد الجبار بن عمارة:●

يب بكػر بػ  أ)عػ ( عبػد ا بػ   )موا( عبد اٞتبار بػ  عمػارة آخر ركا   ل ااقدم ًاءت بالسود التإب:
ف اٟتنػػاج بعػػث بػػرؤكس ابػػ  الػػ بَت كابػػ  صػػفااف كعمػػارة بػػ  أكخالصػػ  الركا ػػ  ... بػػ  عمػػرك بػػ  حػػـ  ٤تمػػد

                                                 
اب  حباف :الثقات  .714كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.144-141ص  44)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 168

 .711ص7
 .114ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 169
. ا١ت م:هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 41كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص.12-11ص 2)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 170

.بدراف:هتذ ب تار ه 121ص 1.الذًري:ذَت... )ـ.س(، 121ص 4.اب  ذعد: الطبقات)ـ.س(، 120-140ص 1
 . 104-106ص 1دمكق)ـ.س(، 
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ٍب أخػػػػذ اٟتنػػػػاج ب عػػػػ  قػػػػر ّ ُب مكػػػػ  لعبػػػػد ، ٔب عبػػػػد ا١ت ػػػػدإٍب ، ٔب ا١تد وػػػػ  فوحػػػػب  ّٔػػػػاإعمػػػػرك بػػػػ  حػػػػـ  
 كالراك اف ُب السود ٫تا:. 171ا١ت د

اف كمع ذلد فقػد ذلػرى ابػ  حبػ  هحارم ا١تدين ش ه ل ااقدم لكوي ٣تيفاؿاألعبد الجبار بن عمارة: 
 .172...ُب الثقات فقاؿ عوي: ش ه  ركم ا١تقاط ع ركل عوي اٟتناز اف

:أعبػػد اهلل بػػن  لػػ س لػػي ً( 411-61هحػػارم ا١تػػدين )األ بػػ  بكػػ  بػػن محمػػد بػػن عمػػ و بػػن لػػـز
رمأركل اٟتد ث ع  ، عقب خ ي عبػد ا١ت ػد أكعوي اب  ، ب ي كخالتي عمرة كاهس كالباقر كعركة ب  ال بَت كالً 

كاـ ب    كقػد كمقػي، ركل لػي السػت  ...عركة كابػ  اذػحاؽ كابػ  ًػر ج كٛتػاد بػ  ذػ م  كالسػف اهافكمالد ًك
ػا ، أً  اٟتد ث ككصفاى بالثب  كقاؿ اب  عبد الرٌب: "لاف م  أً  الع م مقػ  فق يفػا ٤تػدما مأماهػا حافظػا ًك

لمػػػا كصػػػش أٛتػػػد حد ثػػػي بأهػػػي ،  كصػػػفي مالػػػد بالحػػػدؽ كالع ػػػم كالبحػػػَتة لمػػػا…"حنػػػ  ف مػػػا هقػػػ  كٛتػػػ 
 .173فاء ش

  

                                                 
.ك اهظر ماًد ٟتاـ:عبد ا ب  ال بَت، 146-111الد وارم:األخبار الطااؿ:ص.110ص  1مج )ـ.س(، الطربم:تار ه - 171

 .410-407دمكق ص 4ط 4117دار الق م 
 0.اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 711ص 2الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(،  .100ص 1)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 172

 .144ص
ي: خالص  تذً ب ...ص - 173 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .411ص 7)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.461ا٠ت ًر

 .41ص4اب  حباف :الثقات  .211ص



 محادر الطربم حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                الفح  الثالث

244 

 

 . مصادر ابن شبة عن المدائن  وأب  عبيػدة:.33
 

ات العيفد األمػام األكؿ ألثػر مػ  ذػتُت ركا ػ  عػ  شػ ه ابػ  شػب  عػ  اضطرابركل الطربم ُب أخبار 
ػػػدها عوػػػد  44ركا ػػػ ( كأبػػػا عب ػػػدة معمػػػر بػػػ  ا١تثػػػٌت ) 11محػػػدر   رئ سػػػ ُت ٫تػػػا ا١تػػػدائٍت ) ركا ػػػ ( إال أهوػػػا ًك

ل مػدائٍت مػػ  غػػَت طر ػق ابػػ  شػػب   إذ  رك يفػا عػػ  ابػػ  ذػعد )ت م ػػذ الااقػػدم( فنع واًػػا الطػربم ركا ػػ  كاحػػدة 
ػػػدها مػػػالث ركا ػػػات عػػػ  محػػػدر كاحػػػد أليب عب ػػػدة مػػػ  غػػػَت طر ػػػق ابػػػ  شػػػب  ،  أكؿ محػػػادر ا١تػػػدائٍت لمػػػا ًك

 فنع واًا ُب آخر محادر أيب عب دة.
م  التعر ش بك ه الطربم )اب  شب ( كقب  اذتعراض ركاة أذاه د ا١تدائٍت كأيب عب دة كركا اهتم  البد 

 كمحدر ي )ا١تدائٍت كأيب عب دة(.



 اخ اضطراتِصادر اٌّذائٕٟ زٛي تذء  .2.3.3

 خراساْ ...( :ٚ اٌّشرق )اٌعراق

 جعف  بن سليماف:●
  ركم الطربم خربا كاحدا قحَتا م  طر ق اب  ذعد ع  ا١تدائٍت: 

كمفػػػاد ا٠تػػػرب أف اٟتسػػػُت أقسػػػم أف أعػػػداءى غػػػَت تارل ػػػي حػػػىت  ...)عػػػ ( ًعفػػػر بػػػ  ذػػػ  ماف  الضػػػبعي
اا فؤادى  .64ً174ُب عاشاراء ذو   وااحي لربالءٍب قت  ب، كأف ا ذ ذ٢تم،  ستخًر

ركل اٟتػػد ث عوػػي ابػػ  ، 440ًكشػػ ه ا١تػػدائٍت ًػػا ًعفػػر بػػ  ذػػ  ماف الضػػبعي البحػػرم ا١تتػػاُب ذػػو  
ككمقػي ابػ  معػُت كضػٌعفي بعضػيفم لتحام ػي ع ػر السػ ش رغػم ، وبػ  مكػَتا إٔب تكػ عيأمٌت ع  ػي ابػ  حك  ا١تبارؾ

 .175أف لي ركا ات ُب فضائ  الك خُت
 أبو مق ف:●

 ركا   أخرل مطال   رك يفا الطربم م  طر ق اب  شب  ع  ا١تدائٍت بالسود التإب:
 …)ع (أيب مقٌرف عب د ا الدًٍت

أًػػ  البحػػرة ١تػػا اصػػط حاا بعػػد كفػػاة    ػػد ع ػػر تػػأمَت عبػػد ا بػػ  اٟتػػارث بػػ  عبػػد  كخالصػػ  الركا ػػ  أف
ػا شخحػ   ٤تا ػدة كقتػ  مسػعاد زعػػ م األزد ، اضػطرب  األمػار بػُت القبائػ  ا١تد وػ ، ا١تط ػب ك ػدعر )ببػ ( ًك

كػاـ بػُت كتاذ  عمر ب  عب د ا ب  عمرك كعبػد الػرٛت  بػ  اٟتػارث بػ  ً، ع ر ا١تورب كاهتم ا٠تاارج بذلد
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كاعت ؿ )بب ( الوػاس فكتبػاا إٔب ابػ  الػ بَت  الػذم أمػر الحػحايب أهػس ، القبائ  حىت رض   األزد بعكر د ات
 .176ب  مالد أف  ح ي ّٔم. فح ر أربعُت  اما

ا راك ٓب أًدى  كش ه ا١تدائٍت ًا أبا مقٌرف عب د ا الدًٍت  الطربم ذال ًذا ا٠ترب.لي  كٓب  رك، ًك
 

 القافالن :●
الركا ػػ  ا١تاال ػػ  قحػػَتة لكويفػػا ٗتت ػػش عػػ  ركا ػػيت ا١تحػػدر   السػػابقُت ُب أف شػػ ه ا١تػػدائٍت  سػػودًا إٔب 

 إذ  رك يفا الطربم م  طر ق اب  شب  ع  ا١تدائٍت بقالي:، شاًد ع اف
 …)ع (    د ب  عبد ا ب  الكٌخَت )ع ( القافالين

فأًابػي ، )بػٌب ( أهي رآى أموػاء تال ػي  حػ ب األمػااؿ ك تقػي الػدماءػلك حرٌح ًذا الراكم ُب ركا تي أهي قاؿ 
 .177أف تبعات ا١تاؿ أًاف

كٓب أًػػد ُب معاصػػرم شػػ اخ ، كشػػ ه ا١تػػدائٍت ًػػا القػػافالين هسػػب  إٔب ب ػػع األقفػػاؿ أك ألسػػار السػػف 
 م   ٌ قب ّٔذى الوسب  ذال ًر ُت:ا١تدائٍت 

اب  ك  البحرم األكؿ : ذ  ماف ب  أيب ذ  ماف أبا ٤تمد البحرم الذم  ركم ع  اٟتس  -   
 مًتكؾ لك  اب  عدم قاؿ عوي : ال أرل ْتد ثي بأذا .ك  ًا راك ضع شك  ...ذَت  

ػػذا األخػَت -   ً 417 تػاُب ذػػو  الثػاين : بكػار أبػا  ػػاهس القػافالين الػذم  ػػركم عػ  ابػ  الكػيف د ًك
ا   ف ع ي أحد٫تا أك غَت٫تا. .178هي متماذدأكقد قاؿ اب  عدم ع  ًذا الراكم: أًر

ركل ً 441   ػػد بػػ  عبػػد ا بػػ  الكػػٌخَت فيفػػا العػػامرم أبػػا العػػالء البحػػرم ا١تتػػاُب ذػػو   أمػػا شػػاًد الع ػػاف
قتػػادة كغَت٫تػػا كقػػد التػػابعي ذػػ  ماف الت مػػي ك اإلخبػػارم عوػػي ركل ك ، ًر ػػرةكأيب  يأب ػػل الحػػحاب  اٟتػػد ث عػػ 

ػػا تػػابعي كمٌقػػي العن ػػي كابػػ  ذػػعد كالوسػػائي، لػػي السػػت  ركل هػػي إبػػ  ق ػػ  ، كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات، ًك
 .179صحايب

 
 لفص األزدي:●
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  ركم الطربم خربا حاؿ خراذاف م  طر ق اب  شب  ع  ا١تدائٍت بسودى التإب: 
 …)ع ( عمي زدم)ها( حفص األ

 الػػذم اذػػتخ ش ا١تيف ػػػب  كخالصػػ  ًػػذا ا٠تػػرب أف أًػػ  خراذػػاف اخت فػػاا ع ػػر كالػػ يفم ذػػ م بػػ  ز ػػاد
كاذػػتخ ش ع ػػر )ًػػراة( ، ف مػػا هبيفػػي ذػػ  ماف بػػ  مرمػػد إٔب ٯتو تػػي التفػػر ب عطائػػي )مػػرك( كمػػا كراءًػػا األزدم

، إ اًػا ل يفػا اذػتغربأكس ب  مع ب  بػ  زفػر ف مػا هبيفػي ابػ  خػاـز إٔب خطػارة تفر ػق خراذػاف كطالبػي ب عطائػي 
ال م  ًكم)مرك( ف ما ع م ا١تيف ب اذتخ ش ع ر، ٍب لتب لي عيفدا بذلد  .180ًر

ػا راك ٓب أتب وػي كلع ػي حفػص بػ  عمػر بػ  اٟتػارث   ش ه ا١تدائٍت ًا حفص األزدم أك أبا حفػص ًك
لػػي البخػػارم ُب صػػح حي كبعػػض أصػػحاب السػػو  عػػ   ركلً 227بػػ  ذػػخربة االزدم الومػػرم ا١تتػػاُب ذػػو  

 .181يفا مب   مق    صدكؽ عود ٚت ع م  تك م ف ي م  الوقادعماما فك  ...كعوي البخارم، ب شع
 أما عمي ف م أتب وي.

 
 . ِصذر اٌّذائٕٟ عٓ زف١ذ ٚاٌٟ خراساْ :1.3.3

 
 مسلمة بن محارب:●

ركا ات ع  حف د كإب خراذاف ُب العيفد األمام  أكرد الطربم ل مدائٍت م  طر ق اب  شب  ٙتاىن
ك بدك أف ش ه ا١تدائٍت  رك يفا ع  آلي الذ      كلكويفا غَت مسودة إٔب أحد م  الركاة، األكؿ ذ م ب  ز اد

 كقد ١تٌ  الطربم إٔب ًذا ُب بدا   الركا   األكٔب.، لاهاا مقربُت م  اٟتكم األمام كأحداث ذلد العحر
كاٝتػػػي مسػػػ م  بػػػ  ، ات البػػػد مػػػ  التعػػػرؼ ع ػػػر شػػػ ه ا١تػػػدائٍت الػػػذم ركاًػػػا لوػػػاكقبػػػ  ذلػػػر ًػػػذى الركا ػػػ

ا  ركم اٟتد ث ع  أب ي ٤تارب ب  ذ م ب  ز اد اؿ ًرح كال تعد  ، ًك  .182كٓب  ذلر لي ُب لتب الًر
هػي ف مػا حػدمٍت ٤تمػد بػ   عب ػدة فكقد ًاء ُب الركا   األكٔب قػاؿ الطػربم: "قػاؿ أبػا ًعفػر: كأمػا أبػا 

ػب بػ   ع ي ع  أيب ذعداف عوي  قٌص مػ  خػرب مسػعاد كعب ػد ا بػ  ز ػاد كأخ ػي غػَت القحػ  الػيت قٌحػيفا ًك
م قػػاؿ: حػػدمٍت مسػػ م  بػػ  ٤تػػارب بػػ  ذػػ م بػػ  ز ػػاد كغػػَتى مػػ  آؿ ز ػػاد عٌمػػ   ًر ػػر عٌمػػ  ركل عػػويفم خػػرًب

" ٍب ذلػرت الركا ػ  أف اٟتػارث بػ  قػ س أٌمػ  عب ػد ...أفأدرؾ ذلد مويفم كم  ماال يفم كالقـا أع م ْتػد ثيفم 
ػػي ابوػػ  عمػػي-بػػ  ًػػاء إٔب امرأتػػي ، األزدم ا كٓب  ك ػػم مسػػعاد ابػػٍت ز ػػاد كمائػػ  ألػػش  اصػػطحب معػػيك  -ًك
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ػػم كأغراًػػا بضػػٌميفما فخػػرج إل ػػي عب ػػد ا كمعػػي اٟتػػارث  كػػيفد بأهػػي ، ف مػػا ًػػاء مسػػعاد كل متػػي غضػػب، دًر
 .183ت طٌفا معي حىت رضيلبس مابي كأل  طعامي ٍب 

   ػد مػع   ا٠ت  فػ بعػث بػأمااؿ الفتػاح إٔب ب  ز ػاد( ذ م)كذلر الراكم مس م  ُب خربى الثاين أف ًدى 
ف مػػا ع ػػم ٔتػػات ا٠ت  فػػػ  كمقتػػ     ػػد بػػ  ز ػػاد كأذػػر أخ ػػػي ُب ذنسػػتاف لػػتم ا٠تػػرب حػػىت أظيفػػػرى ، ابػػ  خػػاـز

عتػػػي حػػػىت  ون ػػػي األمػػػر كبعػػػد شػػػيفر   هكػػػث بػػػي عودئػػػذ طالػػػب الوػػػاس ٔتبا ، الكػػػاعر ابػػػ  عػػػرادة ُب أب ػػػات لػػػي
 .184الواس

ػال لاف ػا ُب زمػـ    كُب الركا   الثالث  ذلر مس م  أف اب  ال بَت حبس اب  اٟتوف   كآلػي كذػبع  عكػر ًر
فبعػث ابػ  اٟتوف ػ  مالمػ  ، فأقسػم ع ػر قػت يفم كحػرقيفم كحػدد أًػال، إذ ٓب  با عاى ٤تتنُت بعدـ اإلٚتاع ع  ي

م بػػذلد ك سػػأ٢تم أالٌ ٮتػػذلاى لمػػا خػػذلاا اٟتسػػُتإٔب ا١تختػػار كأًػػ   فخطػػب ا١تختػػار بالسػػنع ، الكافػػ  ٮتػػرًب
كظب ػػاف بػػ  عثمػػاف التم مػػي ُب ،  حػػش رذػػال  ا١تيفػػدم ك عػػد بوحػػرى ٍب أرذػػ  أبػػا عبػػد ا اٞتػػدٕب ُب ذػػبعُت

ػاها بػ  قػ س ُب مائػ ، كأبػا ا١تعتمػر ُب مائػ ، أربعمائػ    عمػراف ُب ك ػاهس بػ، كعمػَت بػ  طػارؽ ُب أربعػُت، ًك
، فػػػأ٘تٌاا مائػػػ  كٜتسػػػُت)الػػػيت ٭تػػػـر مويفػػػا حنػػػ ج العػػػراؽ( فػػػاًتمع األخػػػَتاف مػػػع األكؿ ُب ذات عػػػرؽ ، أربعػػػُت

كتبػادلاا ، كطردكا اٟتػرس كاذػتأذهاا ابػ  اٟتوف ػ  ُب القتػاؿ فويفػاًم " الثارات اٟتسُت"كاهتيفاا إٔب زمـ  مواد  : 
كمعيفػم ا١تػاؿ حػىت خػاؼ ابػ  الػ بَت كخػرج  ابػ  اٟتوف ػ  إٔب  ٍب كصػ  السػتمائ  البػاقاف، التيفد د مع اب  ال بَت

 .185شعب ع ي فحار معي أربع  آالؼ ككزع ع  يفم ا١تاؿ
ػاؿ ٘تػ م ُب خراذػاف بابوػي  كُب الركا   الرابع   ذلر مس م  أف األحوش لاف  ستوكر قت  ابػ  خػاـز لًر

ػػال كاحػػدا )ك أكلػػاف األحوػػش  تمػػٌت لػػا ، ذلػػد الحػػري األٛتػػق ػػَت بػػ  هػػي قتػػ  بػػي ًر زعمػػ  بوػػا عػػدم( أف ًز
ذؤ ب ١تا ط ب موي التقدـ ل قتػ  رفػض كرمػر بوفسػي ُب ا٠توػدؽ ]كذلػر مسػ م  أب اتػا ل حػر ّ بػ  ًػالؿ ُب 

 .186ت د آّ رةت
ا بطا٢تػػػا ُب  أمػػػا الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ  ف كػػػًتؾ ف يفػػػا مػػػع مسػػػ م  شػػػ ه آخػػػر ل مػػػدائٍت ًػػػا عااهػػػ  كذػػػوذلًر

 .اإبا١تحدر الفرعي ا١ت
)الػػذم  صػػمع أًػػار خالػػداأابػػ   ًػػاك  أحػػد ذػػادة البحػػرة   ُب ركا تػػي السادذػػ  أفكبعػػدًا ذلػػر مسػػ م

ػػا ع ػػر شػػرط فكػػ  ُب ٖتر ػػد البحػػر ُت لحػػاّب األمػػا ُت(  ابػػ  معمػػر  الػػاإب كبعػػث إٔب عبػػاد بػػ  ححػػُت ًك
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صػمع مػ  خالػد أف   نػأ أ ل قػبض ع ػر خالػد فط ػب ابػ  ربفأًابي بأهي ذ أت ي مسػرعا بػا٠ت، ٮتربى لع ي  ع وي
 ًا أ ضا م  ذادة البحرة.ك  مالد ب  مسمع إٔب

ك بػدك أنػا تتبػع ذػ اؽ الركا ػ  السػابق  إذ ، كُب ركا   أعقب  ًذى مباشرة لكويفػا بغػَت ذػود إٔب مسػ م 
صػػمع دكف أف  كػػاف ًػػذا األخػػَت قػػد أًػػاء ف يفػػا أف عبػػادا أرذػػ  إٔب ابػػ  …( ٧تػػد ُب مط عيفػػا عبػػارة ) قػػاؿ

 .187بعث إل ي
ػػػع إٔب دمكػػق ميفتمػػػا بػػػأمر البحػػػرة   الثاموػػػأمػػا الركا ػػػ   كاألخػػَتة ف ػػػذلر ف يفػػػا مسػػػ م  أف عبػػد ا١ت ػػػد ًر

رب الباقاف خافا م  محػعب الػذم غضػب ، كلك  خالدا خرج مويفا م ًك كأٌم  اب  معمر الواس فأقاـ ألثًر
)ك ًػػم أهحػػار اٟتكػػم األمػػام بالبحػػرة ١تػػا فكػػ اا ُب الثػػارة ع ػػر محػػعب( ٍب  ع ػػر ابػػ  معمػػر كذػػٌب اٞتفر ػػ 

اشػػتم   بق ػػ  الركا ػػ   ..."قػػاؿ أبػػا ز ػػد: فػػ عم ا١تػػدائٍت كغػػَتى مػػ  ركاة أًػػ  البحػػرةُب ركا ػػ  الطػػربم: " ًػػاء 
تسػػ    أهػػااع العقابػػات ٍب ، ع ػػر تفحػػ   ل سػػباب الػػذم قالػػي محػػعب ل نفر ػػ  كاحػػدا كاحػػدا بػػذلر آبػػائيفم

كقػاـ محػعب ّٔػدـ دار  ،يقت ػشػاعر لػاف قػد ًنػاًم ففقبض ع ػر   ١تطاردة ا٢تاربُت لت ب لما بعث  ،  ع  يفم
إٔب الكافػ  ح ػث خػرج  محػعب اهتقػ ٍب عمػر  ابوػي لػي كمػ  ذلػد ًار ػ  كلػدت  اب  مسمع كصادر ما ف يفػا

كلػػاف ع ػػر مقدمتػػي ، كلاتػػب  ا١تركاه ػػ  ككافػػق ع ػػر تػػال تيفم أصػػبيفاف (مسػػك )لقتػػاؿ عبػػد ا١ت ػػد الػػذم هػػ ؿ 
أمػػا محػػعب فخػػرج ، ر ا١ت سػػرة خالػػد بػػ     ػػد٤تمػػد بػػ  مػػركاف كُب ا١ت موػػ  عبػػد ا بػػ      ػػد بػػ  معاك ػػ  كع ػػ

فسػػار متكئػػا ع ػػر دابتػػي  تحػػٌف  مػػ  معػػي ٍب ذػػأؿ عػػركة بػػ  ا١تغػػَتة بػػ  شػػعب  عػػ  مبػػػات ، كخذلػػي الكاف ػػاف
 .188هي ل   ستس مأفع م عركة ، اٟتسُت عود خذالهي كقاؿ ب تا م  الكعر ُب ذلد
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 اخ خراساْ :اضطرات. ِصادر اٌّذائٕٟ زٛي 3.3.3

 
 الكلب :عوانة ●

ػػا عااهػػ  بػػ  اٟتكػػم الك ػػري، شػػ ه آخػػر ل مػػدائٍت ذػػوتعرؼ ع  ػػي ُب شػػ اخ ًكػػاـ الك ػػري ا١تتػػاُب  أال ًك
إحػدا٫تا قحػَتة   ك ركم عوي ا١تدائٍت ًوا بغَت ذود ركا تػُت، اإلخبارم ا١تكيفار ذك ا١ت اؿ األما  ً 470ذو  

 القحَتة فيفذى عبارهتا:فأما ، ًدا كاألخرل مطال 
كقػػػد ٝت ػػػ  ، "١تػػػا قػػػدـ محػػػعب البحػػػرة خطػػػبيفم فقػػػاؿ:  ػػػا أًػػػ  البحػػػرة ب غػػػٍت أهكػػػم ت قبػػػاف أمػػػراءلم

 .189هفسي اٞت ار"
٠تالد بػ  عبػدا  اكتتضم  كصف  كأما الركا   ا١تطال  ف كًتؾ ف يفا مع عااه  الراكم مس م  ب  ٤تارب

مالػد بػ  مسػمع  سػتنَتى خافػا أحد أشرافيفا إٔب بالبحرة ب  خالد ب  أذ د حُت خرج م  عود اب  أصمع 
كٓب ، زد ككاًػػػي خ ػػػ  عبػػػادفأًػػػارى كاذػػػتوفر بكػػػرا كاأل، عبٌػػػاد بػػػ  اٟتحػػػُت إل ػػػي قائػػػد شػػػرط  البحػػػرة مػػػ  مسػػػَت

هسػػب  إٔب ًفػػرة هػػافع بػػػ  اٟتػػارث الػػيت هسػػب  ف مػػا بعػػػد إٔب - ٭تػػدث قتػػاؿ كٝتػػي أصػػحاب خالػػػد )ًفر ػػ (
اؿ م   -خالد بػٍت ٘تػ م )صعحػع  بػ  معاك ػ  كعبػد الع  ػ  بػ  بكػر كمػرٌة بػ  ٤تكػاف( كآخػركف كاهضم إل ي ًر

كلػػاف قػػ س بػػ  ا٢ت ػػثم السػػ مي ُب ال بَت ػػ   سػػتأًر  ...مثػػ  عب ػػد ا بػػ  أيب بكػػرة كٛتػػراف كا١تغػػَتة بػػ  ا١تيف ػػب
ر عب ػػدى بثالمػػُت ك عطػػيأكع ٌػػق آخػػر ع ػػر ، ا١تقػػات ُت فع ٌػػق أحػػدًم بػػالًر  ع ػػر تػػأخَت أًرتػػي  عكػػرة. هػػي  ػػًؤ

بعب ػػد ا بػػ  ز ػػاد بػػ   اكأمػػٌد عبػػد ا١ت ػػد خالػػد، كأمػػٌد محػػعب ابػػ  معمػػر بػػألش مػػع زحػػر بػػ  قػػ س اٞتعفػػي
ع ٮتربى بتفرقيفم، ظب اف الذم أرذ  مطر ب  التاأـ  .190فعاد إٔب عبد ا١ت د، فًر

 

 الحسن بن رشيد:●
حاؿ فتو  اب  خاـز مع بٍت ٘ت م ُب   أكرد الطربم ٜتس ركا ات م  طر ق اب  شب  ع  ا١تدائٍت

ا عود ل  ركا  ، خراذاف اين بأذاه دى اليت ذوأٌب ع ر ذلًر كقب  ذلد ،  رك يفا ع  اٟتس  ب  رش د اٞتاًز
 :هتعرؼ ع ر ش ه ا١تدائٍت
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اؿت ركل اٟتد ث عػ  ابػ  ًػ ]كٓب تيذلر ًا اٟتس  ب  رش د اف ُب لتب الًر ، ر جلي هسب  إٔب ًاًز
كقػػػاؿ العق  ػػػي: ُب  إذ قػػػاؿ عوػػػي ابػػػ  أيب حػػػاًب: حد ثػػػي  ػػػدؿ ع ػػػر اإلهكػػػار.  كقػػػد ذلػػػر اػػػدماف أف ف ػػػي ل وػػػا
م ك٭تٌدث ٔتوالَت.  .191ب وما قاؿ ف ي أبا حاًب: ٣تيفاؿ حد ثي ًك

"١تػا مػات    ػد بػ  معاك ػ  كمعاك ػ  بػ   كالركا   األكٔب لك ه ا١تػدائٍت ًػذا  سػودًا إٔب أب ػي الػذم قػاؿ:
م كغ ب ل  قـا ع ر هاح   ككقع  الفتو  كغ ب ابػ  خػاـز ع ػر  ًا    د كمب أً  خراذاف بعما٢تم فأخًر

 .192خراذاف ككقع  اٟترب"
اين  ٓب أًدى ُب الركاة.)كالد اٟتس ( كالراكم رش د اٞتاًز

 ػػذلر ف يفػػا أف كلػػدا  ٤تمػػد بػػ  ع  ػػ  الكوػػدمف سػػودًا إٔب  (شػػ ه ا١تػػدائٍت) أمػػا الركا ػػ  الثاه ػػ  ل حسػػ  
ػػا  كقػػع ُب  ػػد بػػٍت ٘تػػ م ١تػػا مػػوعيفم مػػ  دخػػاؿ ًػػراة ح ػػث رصػػدكا - ػػدعر ٤تمػػدا-لعبػػد ا بػػ  خػػاـز  لػػي ًك

فوحػػحيفم مشٌػػاس بػػ  دمػػار أف  قت ػػاى بػػًر ُت مػػ  ٘تػػ م لػػاف ً ػػد٫تا حػػىت ، فكػػرباا ل  ػػتيفم كبػػالاا ع  ػػي،  تحػػٌ د
"فػػػػ عم لوػػػػا )عٌمػػػػ ( شػػػػيفد قت ػػػػي مػػػػ   ماتػػػػا. كأعقػػػػب ا١تػػػػدائٍت ركا ػػػػ  ع  ػػػػ  ًػػػػذى بركا ػػػػ  أخػػػػرل أذػػػػودًا بقالػػػػي:

، " ٍب ذلر ف يفا أف ً يفاف ب  مكنع  الضري ألقػر بوفسػي ع ػر كلػد ابػ  خػاـز كنػاًم عػ  قت ػي...أش اخيفم
"فػ عم  كا ػ  مسػودة بقالػي:كأعقػب ا١تػدائٍت خػربى ًػذا بر  كقد شػكر لػي ذلػد ابػ  خػاـز ف ػم  قت ػي  ػـا )فرتوػا(.

" كاشػػتم  ا٠تػػرب ع ػػر اٝتػػي قػػات ي كلػػد ابػػ  خػػاـز ...هػػي ٝتػػع أشػػ اخيفم مػػ  ٘تػػ م   عمػػافأعػػامر بػػ  أيب عمػػر 
"بػئس مػا التسػب لسػ ب  كع ٌػق ابػ  خػاـز ع ػر ذلػد بقالػي:، ك٫تا عن   كلسػ ب مػ  بػٍت مالػد بػ  ذػعد

 .193لقامي كلقد عٌن  عن   لقامي شرا"
)شيفاد ع اف مػ  شػ اخ ٘تػ م( إال أف  ّٓاً   ُب أذاه د ًذى الركا ات الثالثكرغم أهوا هالح  ذلر ا

اين ك٫تا:   ف يفا ذلرا الٝتُت م  ش اخ اٟتس  اٞتاًز
ػػا راك ٓب أًػػدى محمػػد بػػن عزيػػز الكنػػدي: هػػي  أكقػػد تبػػُت ، كٓب  ػػذلرى الطػػربم إال ُب ًػػذا ا١تاضػػع، ًك

لػػي ابوػػا  ػػدعر  لمػػا تبػػُت ٕب أف،  ل قالعيفػػالػػاف ضػػم  كفػػد بعثػػي أحػػد قػػادة فتػػاح الحػػغد ٞتمػػع أمػػااؿ إحػػد
بػػ  ع ػػي ز ػػ   ِتكلػػاف قائػػدا ١ت موػػ  ًػػ ّ بعثػػي هحػػر بػػ  ذػػ ار كإب خراذػػاف ل قضػػاء ع ػػر مػػارة ٭تػػ (ذػػارة)

بعػد  ِتالعابد   كقد ٘تارض ًذا الراكم ع  تعبئ  الواس  اميفػا فتػأب ابوػي ذلػد كلػاف ًػا الػذم أخػذ رأس ٭تػ
 .194مقت ي
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ذا أ ضػا ٓب أًػدى :عام  بن أب  عم  ػدت اٝتػُت قػر بُت مػ  ًػذا االذػم لػبعض معاصػر ي إك ، ًك ف ًك
ػا ٣تيفػاؿ كقػد ، ف ع ي أحد٫تا فأما األكؿ فيفا عامر ب  عمػر الػذم  ػركم اٟتػد ث عػ  الحػحايب أيب ًر ػرة ًك

 ػػػركم   ؼكأمػػػا الثػػػاين فيفػػػا عػػػامر بػػػ  عمػػػر أك ابػػػ  عمػػػَت مػػػؤذف مسػػػند أرذػػػا  ذلػػػرى ابػػػ  حبػػػاف ُب الثقػػػات.
ا غَت معركؼ كقاؿ عوي العق  ي: ال  تابع ع ر حد ثي، اٟتد ث ع  التابعي ماب  البٌواين  .195ًك

ػػػي مطالػػػ  ًػػػدا حػػػاؿ فتوػػػ  ابػػػ  خػػػاـز ك ػػػـا )فرتوػػػا(  رك يفػػػا اٟتسػػػ   بق ػػػ  أماموػػػا الركا ػػػ  األخػػػَتة ًك
ػػاين عػػ  الطف ػػ  بػػػ  مػػرداس العمػػي ػػػاء ٙتػػاهُت فارذػػا مػػػ  ٘تػػ   اٞتاًز م احتمػػاا بقحػػػر ح ػػػث ذلػػر ف يفػػا أف ًز

م)فرتوا(  فخوػدؽ حػا٢تم ابػ  خػاـز ، كلػاا ع ػ يفم عثمػاف بػ  بكػر بػ  اتفػ  ا١تػ ينأنػم ك  ٍب ذلػر أٝتػاء أشػيفًر
عػػاف ػػاف لقتالػػي ك ًر ػػَت، ُب ذػػت  آالؼ كلػػاهاا ٮتًر بػػ  ذئ ػػب العػػدكم ظػػ  ٮتػػرج  كنػػاًم ابػػ  اتفػػ  لكػػ  ًز

ك١تػػػا طػػػاؿ اٟتحػػػار ط ػػػب ، ي ذلػػػرى بقت ػػػي ألخ ػػػيحػػػاكؿ ابػػػ  خػػػاـز مفاكضػػػتي لكوػػػك   عػػػاد إلػػػ يفمك  إلػػػ يفم مقػػػاتال
ػػَت، إال أف  ستسػػ ماا فػػأىب ابػػ  خػػاـز التم م ػػاف أف ٗت ػػر ذػػب  يفم ل تفػػرؽ ُب الػػبالد  ،فقب ػػاا رغػػم ٖتػػذ رات ًز

مػع آخػر   اف تػاا ب ومػا إمكاه   اخًتاؽ صػفافيفم ل تفػرؽ ُب الػبالد ح ػث اخًتقيفػا  -بطر ق  عم   -بٌُت ٢تم ك 
كاذتسػ ماا كلػاد ابػ  خػاـز أف  عفػا عػويفم لػاال أف ذلػرى ابوػي ، القحر ف ذا ّٔػم ٓب  قتوعػاامفردى إٔب ػبعاد ًا 

ماذر بقت يفم ألخ ي ٤تمد ُب ًراة فقت يفم رغم عدـ اقتواعي كٓب  بق إال ع ر اٟتنػاج بػ  هاشػب الػذم دافػع 
ػ  ذػ، كلذا ً يفاف ب  مكنع  الذم لاف قد هح  أصحابي بعدـ قتػ  ٤تمػد، لي عوي اب  عم عدم لػاف كًر

ػػَت ، قػػد صػػرؼ عػػ  ابػػ  خػػاـز مطارد ػػي عودئػػذ ، ماذػػر أف ٯتػػٌ  ع  ػػي لػػاال إٟتػػاح ابوػػيً  فكػػاد ابػػ  خػػاـزأمػػا ًز
َت أف  قت  بع دا ع  أصحابي ألنم رفضاا هح حتي  .196ط ب ًز

مػ  ركا اتػي العكػر ٓب أًػدى ُب الػركاة لكوػي ع ػر مػا  بػدك   كراكم ًػذا ا٠تػرب: طف ػ  بػ  مػرداس العمػي
لػي ا١تػدائٍت مػ  طر ػق  ح ػث  ػركم، هي شاًد ع اف أك معاصر لألحداث إذ  وتيفي إل ي ل  ذودأعود الطربم 

ػػاف ػػاين كأيب الفػػاارس كل  ػػب بػػ  خ ػػش العمػػي عوػػي أخبػػار خراذػػاف أموػػاء فػػت  ًًر كأموػػاء فتوػػ  ابػػ  ، اٞتاًز
 .197...كأمواء عيفد عمر ب  عبد الع   ، كأمواء فتاح قت ب  الباً ي ك٘تٌردى ع ر ا٠تالف ، خاـز
 شيخ من خ اساف:●

ف ا٠تراذػػاه ُت ٓب ٭تبػػاا أ ػػذلر ا١تػػدائٍت ُب آخػػر ركا ػػ  مسػػودة لػػي أف شػػ خا مػػ  أًػػ  خراذػػاف حػػدميفم بػػ
 .198نم ٝتاا عكر   ألش مالاد باٝتي حبا لي أأمَتا حبيفم لس م ب  ز اد حىت 
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 الح  ع ر ا١تنت اشتمالي ع ر رقم إححائي  ك٦تا  الح  ع ر ذود الركا   ًيفال  اذم راك يفا لما
 ٓب  ك  مت سرا ُب ت د العحار. اذتقراءتبدك ع  ي عالئم ا١تبالغ   إذ أف تسم   ا١تاال د تتط ب 

 
 المفضل الضب :●

 أكرد الطربم م  طر ق اب  شب  ع  ا١تدائٍت ع  ش خي ا١تفض  ب  ٤تمد الضري ركا تُت:
 ا١تفض  إٔب أب ي حاؿ بدء فتو  اب  خاـز ٓتراذاف.أكال٫تا ركا   قحَتة  سودًا 

ػػَت بػػ  ًو ػػد  كالركا ػػ  الثاه ػػ  مطالػػ  بسػػود ٚتػػاعي  كػػًتؾ ف ػػي مػػع ا١تفضػػ  لػػ  مػػ  ٭تػػي بػػ  طف ػػ  كًز
 حاؿ نا   فتو  اب  خاـز كمقت ي.

ػا ا١تقػرمء صػاحب عاصػم ً 460الكػاُب ا١تتػاُب ذػو   كش ه ا١تدائٍت ًا ا١تفض  بػ  ٤تمػد الضػري ًك
ػاء ك بػدك  كركل عوػي ا١تػدائٍت ، تػال ع  ػي الكسػائي كأبػا ز ػد األهحػارم، هػي ٓب  درلػيأركل اٟتد ث ع  أيب ًر

"مػًتكؾ القػراءة كاٟتػد ث"  لك  أبػا حػاًب قػاؿ عوػي:ك  "لاف إخبار ا عالم  مامقا" قاؿ ا٠تط ب عوي:، كٚتاع 
 .199مق  ُب اٟتركؼ"كقاؿ السنستاين: "ًا مق  ُب األشعار غَت 

)ع ( أب ي أف ذ م بػ  ز ػاد عيفػد بػػ)مرك( إٔب ابػ  خػاـز فاصػطدـ ًػذا  ًاء ُب الركا   األكٔب ل مفض 
 .200)مرك( ٍب تاُب بعد  امُت فًتؾ لي أص ب ّتراحباٞتكمي الذم 

دتػي ُب فيفػػرس الطػربم باذػم ٤تمػد بػػ  الفضػ  الضػري  ككالػد ا١تفضػ  ٓب أتب وػي ػػدت ُب ، إذ ًك كقػد ًك
فأمػػا األكؿ فيفػػا ٤تمػػد بػػ  ، الػػركاة مػػ   ػػدعر ّٔػػذا االذػػم دكف الوسػػب  كمػػ  ًػػا ّٔػػذى الوسػػب  دكف اذػػم األب

ا ضػع ش ًػدا لكثػرة لذبػيً 401الفض  ب  عط   ا١تتاُب ذو   ، كاذػتبعد أف  كػاف ًػا لتػأخر كفاتػي ...ًك
لػػػي مسػػػ م عػػػ  السػػػب عي كع قمػػػ  بػػػ   الػػػذم ركل كأمػػػا الثػػػاين فيفػػػا ٤تمػػػد بػػػ  شػػػ ب  بػػػ  هعامػػػ  الضػػػري الكػػػاُب

كلػػئ  لوػػا ٧تيفػػ  ذػػو  كفاتػػي إال أهػػي ، كقػػاؿ القطػػاف: ال  عػػرؼ حالػػي، كقػػد ذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات ...مرمػػد
ب مكاهوا تًر   تقدميفا ع ػر كفػاة ا١تفضػ  بػالوظر إٔب ذػو  كفػاة أحػد شػ اخ ًػذا الػراكم )إذ تػاُب ع قمػ  بػ  

 ...م لع ي ًا أك غَتىدر أفال  .201ً( 421 مرمد ذو 
اء ُب مط ع الركا   الثاه ػ  قػاؿ الطػربم: "فػذلر ع ػي بػ  ٤تمػد ]أم ا١تػدائٍتت أف ا١تفضػ  بػ  ٤تمػد  ًك

َت ب  ًو د حدماى قػاؿ: كُب خػرب بعضػيفم ز ػاد " كخالصػ  الركا ػ  أف ابػ  ...ع ػر بعػض ةك٭تي ب  طف   كًز
لػػػاف  قاتػػ  ْتػػػَت بػػ  كرقػػػاء الحػػػرٯتي فكتػػب إل ػػػي عبػػد ا١ت ػػػد مػػػع ذػػارة بػػػ  أشػػػ م   -١تػػػا قتػػ  محػػػعب-خػػاـز 
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فػأمرى ابػ  خػاـز أف  ألػ  رذػالتي "كقػاؿ أبػا بكػر بػ  ٤تمػد بػ  ، ف با عػيإالومػَتم  عػدى خراذػاف ذػبع ذػوُت 
ذػواف بػ  مكمػ   ...ب  قدـ بعيفد عبد ا ب  خاـز ذاادة ب  عب د ا الومَتم كقػاؿ بعضػيفم بعػث كاذع:
حَتا ػ)مػرك( فخ ػع ابػ  الػ بَت كدعػا لػي فػًتؾ ابػ  خػاـز بػ " فبعث عبػد ا١ت ػد إٔب بكػَت بػ  كشػاح ُب...الغوام

هػػي لػػاف  سػػمع أكصػػرٌح مػػأب لبػػٍت ل ػػث ، ح ػػث اقتت ػػاا كإتػػي إٔب ابوػػي بالًتمػػذ فاتبعػػي ْتػػَت إٔب قر ػػ  قػػرب مػػرك
ي البػ  خػاـز كأراى إ ػاى ع ػر بغػ  كلػاف  تخربى بقأالس اؼ ٍب خف   فظ  أنا بسبب الظيفر ٍب ت قاى ٘ت مي ف

يفػػي  فبحػػق، صػػرٌح ألحػػد الػػاالة بأهػػي صػػاح بالثػػأر ألخ ػػي قات ػػي كل ػػع بػػ  الدكرق ػػي القر عػػي قػػد ابػػ  خػػاـز ُب ًك
ػػ  غػػٌداين ٮتػػرب  شػا٘تا لػػي أخػػاى كرافضػا أف  سػػاك ي بػػي كلػذا صػػرٌح الػػاإب ب عنابػػي ّٔػذى البسػػال . كبعػػث ْتػَت بًر

خػذ رأس ابػ  خػاـز فضػربي كحبسػي كأخػذى بكػَت بػالقاة أٍب أراد أف ٯتوػع بكػَتا مػ  عبد ا١ت ػد بقتػ  ابػ  خػاـز 
ػػ  الغػػداين عػػ  الػػرأس ف ػػم ٬تبػػي، كبعثػػي إٔب عبػػد ا١ت ػػد مػػدع ا قت ػػي كتوتيفػػي الركا ػػ  ، كلػػذا ذػػأؿ عبػػد ا١ت ػػد الًر
 .202بقح دة حاؿ مقت  اب  خاـز

 كالراك اف ال ذاف شارلا ا١تفض  ُب ًذى الركا   ٫تا:
ػا راك ٓب أًػدى كٓب  ػركفيػليح  بػن ط لػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب حػاؿ محػَت عالقػ  ابػ  خػاـز  : ًك

مػػع خػػرب آخػر  رك ػػي الطػػربم مػػ  طر ػػق ا١تػدائٍت بسػػود ٚتػػاعي أ ضػػا حػػاؿ تاقػػع ، ُب خراذػاف با٠تالفػػ  األما ػػ 
اصات ٖتاؿ ا٠تالف  إل ي م    ...خراذافاإلماـ ٤تمد حف د اب  عباس بوباءات كإًر

ا إخبارم معركؼ ذوأٌب ع ر ذلرى ُب ا١تحادر ا١تاال  . :زىي  بن ىنيد  ًك
 

 زىي  بن ىنيد واأللنح بن األشهب:●
َت ب  ًو د كآخر ح ث قاؿ ا١تدائٍت:  م رك  )كزعم(  الطربم خربا كاحدا بسود ٚتاعي ٭تتام ع ر ًز

َت ب  ًو د )كأخربها( أبا األحوش ب  األشيفب الضري   ...الذ اؿ ًز
كتعاًػػدكا ع ػػر إخػػراج مضػػر مػػ  خراذػػاف ، كخالصػػ  ا٠تػػرب أف بكػػرا ٖتحػػو  ُب ًػػراة كخوػػدق  حا٢تػػا

م اب  خاـز كحاكؿ ًالؿ الضري م  ذً  بٍت أكس أف  ثٍت اب  خاـز ع  ع مػي فافيفمػي أف بكػرا لػا  فحاصًر
بػأكس بػ  مع بػ   أباٝتػي لػد يفم فبػد اذتطاع  ألخًر  مضر مػ  الػده ا  كلكػي  قوعػي بػذلد ًع ػي مفاكضػا

ٍب ل ٌػم ، فأحػالاى ع ػر بػٍت صػيف ب فاذػتغرب، بعػض زعمػاء بػٍت حو فػ الذم أحالػي ع ػر بػٍت صػيف ب فك ٌػم 
فعػػاد ، بػٍت صػيف ب فيفػٌددكى بالقتػ  كخػٌَتكا مضػػر بػُت ا٠تػركج عػ  خراذػاف ل يفػػا أك التوػازؿ عػ  لػ  ٦تت كػاهتم

 .203ع ر ا موذ بعث هب ي م  مضر   ل خرب اب  خاـز الذم أقوعي أف رب ع  غاضب 
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 كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب.، ٓب أًدى ُب الركاة :األلنح بن األشهب الضب  
ركل اٟتػد ث عػ  أيب هعامػ  العػدكم كركل لػي أبػا داكد ، العدكم أبا الػذ اؿ البحػرم :زىي  بن ىنيد

 .204كقد ذلرى اب  حباف ُب الثقات، القدرُب 
 
 زىي  بن ىنيد بأسانيده:●

َت ب  ًو د الذم ذبق ذلرى ُب اإلذواد اٞتماعي  ش ه ا١تدائٍت ُب ًذا ا١تحدر ًا أبا الذ ٌاؿ ًز
ا  ركم ًوا ٙتاين  ركا ات باألذاه د التال  : الاارد ُب ا١تحدر   السابقُت ًك

 

 

َت أيب هعام  العدكم )ع ( عب د ب  هق د )ع ( إ اس ب )ع (      )مٍت( أبا الذ اؿ:   ًز
 )موا( أبا السرم ا٠تراذاين كلاف م  أً  ًراة                          

 .)فأخربين( ش ه م  بٍت ذعد ب  ز د مواة                           
 )ع ( ًدى أيب أمي.                          
 .)ع ( مأب الب  خاـز )موا( ًر  م  أً  خراذاف                          
 …)ع ( أش اخ م  قامي                          

ػػي تحػػٌار لوػػا ل ػػش أف ابػػ  خػػاـز ، كركا ػػ  أيب الػػذ اؿ األكٔب  رك يفػػا عػػ  شػػ خي أيب هعامػػ  بغػػَت ذػػود ًك
ػػي لقتػػاؿ أخ ػػي عمػػرك  تغ ٌػػب ع ػػر )مػػرك( ٍب قاتػػ  ذػػ  ماف بػػ  مرمػػد بػػ  مرمػػد بػػػ )الطالقػػاف( حػػىت قت ػػي ٍب تًا

ػػَت بػػ  ذؤ ػػب العػػدكم حػػىت ًػػاءى كاهضػػٌم إل ػػي فػػاقتت اا حػػىت قتػػ  عمػػرك ، فػػالتقاا ع ػػر نػػر كاهتظػػر عبػػد ا ًز
َت ب  ح اف كقد قاؿ الكاعر ُب ذلد ب تا "ف ما  رككف: "كذلر أبا هعام  بقالي   .205أف الذم قت ي ًا ًز

الػذم ركل اٟتػد ث عػ  ، ب  ذا د ب  ًبَتة العػدكم البحػرم كالراكم أبا هعام  ًا عمرك ب  ع سي
ػَت بػ  ًو ػد ، أيب السٌاار كحنَت ب  أيب الرب ع العدك اف كحفح  بو  ذػَت   كٛت ػد بػ  ًػالؿ كعوػي كل ػع كًز

ا مق  عود  ...كأبا عاصم  ، د أيب حػاًب)ال بػأس بػي( عوػ هػيألما   ...ٛتد كاب  معُت كاب  حباف كالوسائيأًك
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ف ابػػ  ذػعد قػػد ذلػػرى ُب الطبقػػ   كإالٌ فػػ، كقػد ضػػعٌفي ابػػ  ذػعد كلعػػ  ذلػػد راًػع إٔب اختالطػػي ُب آخػػر عمػرى
 .206الرابع  م  تابعي البحرة

ػع إٔب ) إٔب ًػراة  بكػررك( فيفربػ  مػكالركا   الثاه   أليب الػذ اؿ  رك يفػا عػ  أيب السػرم أف ابػ  خػاـز ًر
فبػا عاا أكس بػ  مع بػ  ع ػر إخػراج مضػر ل يفػا مػ  اإلق ػ م فوػبيفيفم إٔب  ،كاهضم إل يفم ذائر بكر مػ  خراذػاف

فػرفض بوػا صػيف ب مػاإب ًحػدر ، أف ذلد  عتػرب بغ ػا كهحػحيفم بااللتفػاء ٔتػا ًػم ع  ػي إف رضػي ابػ  خػاـز
ػي إلػ يفم ابػ  خػاـز مسػتخ فا ابوػي ماذػر كأراد البكر ػاف حفػر خوػدؽ كهحػحيفم  ًٌ ددكى فأطػاعيفم كتا كس أًك

 ا١تد و  فأباا كخودقاا فقات يفم اب  خاـز عاما.بالتحح  ُب 
"كلػاف  لػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب معرٌفػا إ ٌػاى بقالػي: كٓب  ػذلر، ٓب أتبٌ وػي كالراكم أبا السٌرم ا٠تراذػاين

 ف لاف ًواؾ م   دعر أبا السرم االزدم ا١تركزم لكوي م  ش اخ ا١تدائٍت.إم  أً  ًراة" ك 
 ذودًا:أكالركا   الثالث   عاد ف يفا أبا الذ اؿ إٔب ش خي أيب هعام  الذم 

ػػَت بػػ  ح ػػافإ)عػػ (  )عػ ( عب ػػد بػػ  هق ػػد - بكػػر قبائػػ  هػػي ١تػػا لػاف ال ػػـا اٟتاذػػم بػػُت أ ... ٌػػاس بػ  ًز
صػػػحابي مػػػ  تحػػػد ق خػػػرب مقت ػػػي لكػػػدة ٖتحػػػوي مػػػ  أخػػػَت حػػػٌذر ًػػػذا األقائػػػد التمػػػرد ا٠تراذػػػاين كابػػػ  خػػػاـز 
كهحػحيفم ابػ  خػاـز بضػرب موػاخر ا٠ت ػ  لتوق ػب ، كذلر الراكم أف را   بٍت عدم لاه  عود أب ػي، السالح

كفعػػال ١تػػا اخػػًتؽ الػػراكم بفرذػػي ا٠توػػدؽ طعػػ  موخػػر فػػرس أكؿ مػػ  ت قػػاى فحػػرعي كٛتػػ  أبػػاى ، ع ػػر أصػػحأّا
ػرب ب قبائ  ببٍت عدم ك٘ت م كان م  ع ػر كس ًر٭تػا كأقسػم ابػ  خػاـز قائػدًا أكر كتفرق  عػ  خوػدقيفا ًك

 .قت  ل  م   ؤذر قب  الغركب كلاف آخر م  قت ي عود مغ بيفا  دعر ٤تم   اٟتوفي
ػػَت بػػػ  ح ػػػاف كإف ٓب أًػػد٫تا إالٌ أف ًػػػذا األ خػػػَت  عتػػػرب كالراك ػػاف عب ػػػد بػػػ  هق ػػد كشػػػ خي إ ػػػاس بػػػ  ًز

كٓب  ػػرك الطػػػربم عوػػػي ذػػػال ، ٍت عػػػدم ُب ًػػػ ّ ابػػ  خػػػاـز ٓتراذػػػافإذ لػػػاف مػػع أب ػػػي كقامػػػي بػػ  شػػاًد ع ػػػاف
 ًذا أحد٫تا.، خرب  

أمػػػا الركا ػػػات الباق ػػػ  ف سػػػودًا أبػػػا الػػػذ اؿ إٔب شػػػ اخ ٣تاً ػػػ  مػػػ  قامػػػي الػػػذ   شػػػيفدكا األحػػػداث ُب 
أكذػػا ًػرب ًر٭تػا إٔب ذنسػػتاف أف (شػ ه مػػ  بػٍت ذػعد بػػ  ز ػد موػاة)فالركا ػ  الرابعػ   رك يفػػا عػ  ، خراذػاف

 (ًػدى)كالركا ػ  ا٠تامسػ   رك يفػا عػ   كس.أرب عػ  حػاؿ مقتػ  ابػٍت مرمػد ك ألحد شػعراء اُب ّٔا ٍب ذلر أب اتا كت
مػأب ) رك يفػا بػدكرى عػ   (٘ت مي مػ  خراذػاف)كالركا   ا٠تامس  ع   "قت  م  بكر  امئذ ٙتاه   آالؼ"قائال: 
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عػ   (الب  خاـز أف ماالى تغٌ ب ع ػر ًػراة فػأٌب ع  يفػا ابوػي ٤تمػدا ككصػر ع  ػي مشٌػاس بػ  دمػار العطػاردم ًك
ع إٔب )مرك(ك  بكَت ب  كشاح ع ر الكرط  باعتبار٫تا م  أخاالي 207قد ناى ع  ٥تالفتيفما ٍب ًر

.

دخاؿ أف بكَت ب  كشاح موع ٘ت ما م   (أش اخ م  قامي)كالركا   السابع   رك يفا أبا الذ اؿ ع  
فأرذ  إل ي بكَت  غر ي بثالمُت ألفا م  ا١تاؿ كلك  كاحد معي ألفا ع ر أف ، ًراة كخرج إل يفم مشاس ب  دمار

أف بكَتا طارد قت    -بغَت ذود- وحرفاا لكويفم أباا كدخ اا ا١تد و . كالركا   األخَتة أليب الذ اؿ  رك يفا 
اء القت   ، أحدًمفقت  ، ٤تمد ب  عبد ا ب  خاـز م بأنم ًك خذكا ٢تم أالتم م اف إٔب بٍت ذعد كبكٌرًك

بثار اٞتكمي الذم أص ب ُب )مرك( كأٚتعاا ع ر قتاؿ اب  خاـز ككلاا ع  يفم اٟتر ّ ب  ًالؿ 
208القر عي

.



 :س١ٍّاْ تٓ ِداٌذ●

 ركل الطربم خربا كاحدا ع  ا١تدائٍت ب ذوادى التإب:
 ...)كأخربها( ذ  ماف ب  ٣تالد الضري

كذلر تفاص   مطال  حاؿ ان اـ األزد ُب بعض ا١تواطق اٟتدكد   أماـ لفػار الػًتؾ ٍب تفاصػ   الونػدة 
ػػػَت بػػػ  حبػػػافك  الػػػيت أرذػػػ يفا إلػػػ يفم ابػػػ  خػػػاـز لػػػبعض كحػػػاؿ ًػػػذى الونػػػدة ذلػػػرت الركا ػػػ  أب اتػػػا ،  قادًػػػا ًز

 .209الكعراء
 كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب.، كش ه ا١تدائٍت ذ  ماف ب  ٣تالد الضري ٓب أًدى

 
 أبو الحسن الخ اسان :●

 خرب آخر  رك ي الطربم ع  ا١تدائٍت ب ذوادى:
 …أيب ٛتاد الس مي )ع ( )مٍت( أبا اٟتس  ا٠تراذاين
ط ػب مػ  أصػحابي أف  سػألاا  -ّٔػراة بػ  مع بػ  بعػد ذػو  مػ  ححػارى ألكس-كخالصتي أف اب  خػاـز 

م رغػم هحػ ح  أكس ٢تػم بػ ؟ رب ع  ً  رض   م  خراذػاف ّٔػذا ا٠توػدؽ ػاا    سػتثاركا أالٌ فأغضػبًا ف مػا خًر
ػا مشٌػاس بػ  دمػار العطػاردم  ل قتاؿ حٌث اب  خاـز أصػحابي ع ػر الثبػات كعػُت ٢تػم مػ  ٮت فػي عوػد مقت ػي ًك

 .210بكَت ب  كشاح الثقفيٍب 
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 كقد ركل لي الطربم أخبارا أخرل.، ٓب أتب وي كم أبا اٟتس  ا٠تراذاينكالرا
، كلػػي عوػػد الطػػربم أخبػػار أخػػرل، فيفػػا ا١تػػركزم األبػػرص مػػأب بػػٍت ذػػ  م أمػػا شػػ خي أبػػا ٛتػػاد السػػ مي

ػػػا كإف ٓب أتب وػػػي ف ع ػػػي مفٌضػػػ  بػػػ  صػػػدق  أبػػػا ٛتػػػاد اٟتوفػػػي قػػػرأ القػػػرآف ع ػػػر ً 464الكػػػاُب ا١تتػػػاُب ذػػػو   ًك
كترلػي الوسػائي ب ومػا ، ضٌعفي اب  معُت كأبا حػاًب، كعوي ٭تي ب  آدـ، عاصم كركل اٟتد ث ع  أيب إذحاؽ

 .211قاؿ البغام: صاّب اٟتد ث. كقاؿ اب  عدم: ما أرل ْتد ثي بأذااعتربكى مق  كلذا ك  آخركف أمٌت ع  ي 
 

 أبو الفوارس:●
 ا١تدائٍت خربا مطاال ب ذوادى التإب: ركم 
   ...طف   ب  مرداس (ع ) خربين( أبا الفاارسأ)ف

)مشػػاس بػػ  دمػػار كْتػػَت بػػ  كرقػػاء الحػػرٯتي  أف ٘ت مػػا أٚتعػػ  ع ػػر قتػػاؿ ابػػ  خػػاـز كمػػع اٟتػػر ّ فرذػػاف
اٟتػر ّ ابػ  خػاـز مػدة عػامُت ٍب ط ػب موػي ا١تبػارزة كاٟتناج ب  هاشب كعاصم ب  حب ػب العػدك اف( فقاتػ  

 أصػػحاب اٟتػػر ّ بػػُت أ امػػا ٍب تفػػرؽتااصػػ  القتػػاؿ  لكػػ ، إلنػػاء ا١تاقػػش فتبػػارزا كأصػػ ب ابػػ  خػػاـز ُب رأذػػي
لػي  تحػاّب معػي ع ػر أف  ػًتؾبعػد مبػارزات ك  كٟتقي اب  خػاـز أما اٟتر ّ فإتي إٔب )مرك(، )فرتوا(ك )أبرشيفر(
)مػع ذلػر ب تػُت مػ   فاعتػذر لػي اٟتػر ّلػي د وػي    خاـز أربعُت ألش كدخ  قحرى كقضػركأعطاى اب، خراذاف

 .212(٫تا كأب ات ل حر ّ ُب ذلدالكعر ُب أمر 
لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب كخػػربا آخػػر عػػ  ماًػػاف  كٓب  ػػرك، الػػراكم أبػػا الفػػاارس التم مػػي ٓب أتب وػػيك 

كلكػ  الػراكم عوػي ُب ًػذا ا٠تػرب األخػَت ًػا ، خراذػافك اهس ب  إذحاؽ حاؿ فتاح قت ب  الباً ي ف ما كراء 
ف أحػػد٫تا متػػأخر اا١تػػدائٍت ال أبػػا الػػذ اؿ لمػػا ًػػا اٟتػػاؿ ًوػػا. كلػػ س ُب الػػركاة مػػ   كػػٌت ّٔػػذى الكو ػػ  إال راك ػػ

ا ، ربم ذاتيػالافاة ع  الط  .213ٛتد ب  عبد ا ب  عساؿأكارخر ٓب  ذلر ُب ترٚتتي ذال اٝتي ًك
فقػد عرفوػا ُب ا١تحػدر السػابع ل مػدائٍت   (طف ػ  بػ  مػرداس العمػي)ر إل ػي السػود أما الراكم الػذم اهتيفػ

 هي شاًد ع اف أك معاصر لألحداث ع ر األق .أ
 

 الشعب :●
  ركم ا١تدائٍت ركا   كاحدة بالسود التإب:

 ...)مٍت( كافد ب  ايب  اذر )موا( الكعري
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ٔب البحػرة كقػد دخ يفػا إهػي ًػاء مػع محػعب أذلر الػراكم اف عمػرك بػ  ذػرح مػأب الػ بَت لػاف ٭تػدميفم 
مػػَت اٟتػػارث بػػ  عبػػد ا بػػ  ايب رب عػػ  ك١تػػا دخػػ  األ، مػػَتأمحػػعب مت ثمػػا حػػىت صػػعد ا١توػػرب كالوػػاس  قالػػاف: 

يفي فعرفاى باٝتي كط ب م  اٟتارث  ٔب إة القحػص مكػَتا ٍب خطب كتال مط ع ذػار ، ف  حعد ا١توربأأظيفر ًك
 .214...ذا ذلر ا١تستضعفُت كالاارمُتإكمكَتا أب اٟتناز ، ذا ذلر ا١تفسد   كفرعافإالكاـ 

ػػا حتمػػا لػػ س مػػ  الكػػ اخ ا١تباشػػر   ، 417ًهػػي تػػابعي لػػاُب مقػػ  تػػاُب ذػػو  أكقػػد عرفوػػا الكػػعري ب ًك
فضػػال عػػ  الثغػػرة ، ُب السػػودل مػدائٍت بػػ  ال  كػػاد  كػػاف مػػ  طبقػػ  ركاة شػػ اخي  فاإلهقطػػاع حاصػػ  ال ٤تالػػ  

كالػػذم ٧تػػـ  أهٌػػي مػػ  شػػيفاد الع ػػاف حػػىت كإف ٓب ٧تػػد لػػي ترٚتػػ  أك تحػػر٭تا يب  اذػػر أكافػػد بػػ  ا١تتع قػػ  بػػالراكم 
اال أف الطػربم ٓب  ػرك ٢تػذا الػراكم )كافػد( غػَت ، كالسبب  تمث  ُب لاف الكعري شػاًد ع ػاف، بذلد ُب ركا تي

 ًذا ا٠ترب.

 
 زٛي ٔٙا٠ح اٌست١ر١٠ٓ تاٌعراق :.ِصادر اٌّذائٕٟ 4.3.3

 شيخ من بن  ع ين:●
  ركم الطربم خربا كاحدا ع  ا١تدائٍت ب ذوادى التإب:

 ...)مٍت( ش ه م  بٍت عر   )ع ( السك  ب  قتادة العر ٍت

ربعػػػ  كعكػػر    امػػػا كبعػػػد أ بالبحػػػرة كال بَت ػػػ  اقتت ػػاا أم عمػػػالء بػػػٍت أم ػػ () ف اٞتفر ػػ أكخالصػػ  ا٠تػػػرب 
كخػػاؼ ، آموػػا زعػػ م اٞتفر ػػ   ػػد  اذػػش بػػ  عبػػد ا بػػ  عثمػػاف بػػ  ايب العػػاص خػػرج خالػػد مفاكضػػات ع ػػر
كقػػد ذلػػر ذلػػد الفػػرزدؽ الكػػاعر ، أال  قبػػ  محػػعب ّٔػػذا االتفػػاؽ فيفػػرب )أحػػد األشػػراؼ( مالػػد بػػ  مسػػمع

 .215ب ات ليأُب 
مػ  عػر    تػادةكراك ػي ًػا السػك  بػ  ق، هػي مػ  شػ اخ قب  ػ  عػر  أال إكش ه ا١تدائٍت ٓب  ذلر لوا اٝتػي 

ال إل يفػا عػ  ا١تػدائٍت عػ  مسػ م  عوػي    ربعػ  أخبػارأكٓب  رك لي الطربم ذال ، ًد لي ذلرا ُب الركاةأ ضا كٓب أ
كل يفػػا بسػػود ، الًػػذا ا٠تػػربإ)بػػدء فتحيفػػا ُب عيفػػد عثمػػاف ك٘تػػٌرد قت بػػ  ف يفػػا(  كل يفػػا حػػاؿ خراذػػاف، ًػػذا ا٠تػػرب
 .216...هي ًاء بسود ٚتاعي ف ( ٘ترد قت ب خَت )ال ا٠ترب األإكح د 

 

 يحيي بن اسماعيل:●
  ركم الطربم خربا قحَتا ع  ا١تدائٍت ّٔذا السود:

                                                 
 .102ص  1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .171ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 214
 .1-2ص  1مج )ـ.س(،  اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .101ص)ـ.س(،  الطربم:تار ه - 215
 .766، 101، ص1 مج .164، 164، ص 2 مج)ـ.س(،  الطربم:تار ه - 216
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خ ػي ٤تمػد أٔب محػعب مػع إرذػ  أف عبػد ا١ت ػد أب ػي: "أعػ ( )ٝتاع   ب  ايب ا١تيفػاًرإب   ِت)ع ( ٭ت
ال إف مث ػػػي ال  وحػػرؼ عػػػ  مثػػ  ًػػػذا ا١تاقػػػش إفقػػػاؿ محػػعب: ، مػػػافاأل ف ابػػ  عمػػػد  عط ػػدأبػػ  مػػػركاف: 

 .217ك مغ ابا"أغالبا 
 ًد٫تا ُب الركاة.أباى ٓب أك  يب ا١تيفاًرأٝتاع   ب  إكالراك اف ٭تي ب  

 القاسم بن معن:●
 ركل الطربم ع  ا١تدائٍت بالسود التإب:

 ...كغَتى اف معبد ب  خالد اٞتدٕب قاؿ )مٍت( القاذم ب  مع 
كحػػدث ماقػػش كذػػ م  شػػخصفًتأذػػيفم  -كلػػاف دم مػػا-هػػي تقػػدـ مػػع قامػػي بػػٍت عػػدكاف أذلػػر الػػراكم 

ب عػػػ  الوػػػاس ُب لػػػاف ذلػػػد أموػػػاء اذػػػتقبالي لك  ٢تػػػذا الػػػراكم ا٠ت  فػػػ  عبػػػد ا١ت ػػػد حػػػاارم طر ػػػش اهتيفػػػر بتفضػػػ  
ًػا  قبػػ  مػػويفم مػػع بعػػض ك  أشػػرافيفا  تػػاددكف لعبػػد ا١ت ػػدك  تاافػػدت القبائػ ٍب فنػػاءت ، الكافػ  بعػػد محػػعب

 .218التع  وات الدال  ع ر ٖتفظي مويفمك  القراراتك  التع  قات
كش ه ا١تدائٍت ًا القاذم ب  مع  ب  عبد الرٛت  ب  عبد ا ب  مسػعاد ابػا عبػد ا قاضػي الكافػ  

كػػاـ بػػ ً 447ا١تتػػاُب ذػػو   لػػي  بػػا هعػػ م بػػ  دلػػُت كركلاٟتػػاف  أعػػركة كعوػػي  ركل اٟتػػد ث عػػ  االعمػػّ ًك
ابػ  ذػعد ك  مػٌت ع ػر كرعػي كشػعرى(أٛتػد )ك أٔب هب ي ككمقي ل  مػ  إشار اب  معُت أكقد  ...با داكد كالوسائيأ
ائي ا٠تف ش( ك إٔب إبا داكد )كأشار أمٌت ع ر ع مي كقضائي كذخائي( ك أ)ك  ٔب لثػرة ركا تػي إشػار أبا حػاًب )ك أًر

 .219صدكؽ( كذلرى اب  حباف ُب الثقاتكع مي كزاد: 
 ٝتاء.كقد ذلر ا١تدائٍت اف غَت ًذا الراكم قد شارلي ُب الركا   كٓب  ذلر لوا األ

 هي: بطاؿ صدر الركا   فأحد أًا شاًد ع اف ب  ك  ل ي السودإما الراكم الذم اهتيفر أ
ب ػػي أركل اٟتػػد ث عػػ  ً 440  سػػي العابػػد الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو الق معبػػد بػػ  خالػػد بػػ  مر ػػر اٞتػػدٕب 

قػد ذػبق لوػا التعر ػش بػي ُب ك  ...شػعب  كالثػارمك  عمّكعوي األ ...هي صحايب كالوعماف ب  بكَت أالذم ق   
ػػا ٦تػػ  لقػػي عبػػد ا١تحػػدر الثػػاين ل طػػربم مػػ  محػػادرى العػػابرة ح ػػث ذلرهػػا أهػػي تػػابعي عابػػد مقػػ  صػػدكؽ ... ًك

 كالركا   تدؿ ع ر ذلد. 220بعد مقت  محعبا١ت د بالكاف  

                                                 
 .112-114ص 1 مجا١تحدر هفسي،  - 217
 .117-111ص 1الطربم : تار ه)ـ.س(، مج - 218
ي: خالص  تذً ب ...ص - 219 كتقر ب .111-111ص 0)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.264 ا٠ت ًر

 .111ص4حباف الثقات .اب  100التيفذ ب)ـ.س(، ص
ي: خالص  تذً ب ...ص - 220 كتقر ب  .211-411ص 41)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.124ا٠ت ًر

 .111ص4. اب  حباف الثقات 144التيفذ ب)ـ.س(، ص
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 رٚا٠اخ اٌّذائٕٟ غـ١ر اٌّسٕذج:. 5.3.3

ل يفا حاؿ ك  ُب العراؽف  سودًا أب محدر فرعيأذلر الطربم ع  ا١تدائٍت ذبع عكرة ركا   دكف 
 ال بَت.األخَتة اليت ٖتدم  ع  مقت  عبد ا ب  ك  الثارة ال كبَت   باذتثواء االكٔب اليت ٖتدم  ع  معاك  

ربعػػُت  امػػا مػػ  كال تػػي أً ػػد ّٔػػا بعػػد   لػػي بدمكػػق ب ػػي كبا ػػعأٚتػػع عمػػاؿ ك "١تػػا اذػػتخ ش معاك ػػ  بػػ     ػػد  -
ا أك كٌت  ػا ابػ  مػالث أمػي أبا ل  ر ك أبا عبد الرٛت  ًك ـ ًاشػم بوػ  ايب ًاشػم بػ  عتبػ  بػ  رب عػ  كتػاُب ًك

 .221عكرة ذو  كٙتاه   عكر  اما"
 .222لش"ألش أا١تب غ الذم لاف ُب ب   ماؿ البحرة الب  ز اد قب  ًركبي ًا:"تسع  عكر  -
 ٌػػد بػػي الطػػربم ركا ػػ  ابػػ  شػػب  عػػ   ايب عاصػػم أابػػ  ز ػػاد اموػػاء ًركبػػي ك   (؟الػػراكم)ركا ػػ  حػػاؿ حػػاار بػػُت  -

 .223الوب   كغَتى
أب عب ػػد ا بػػاف  ًػػذا فكتػػب -ٔب العمػػرةإكلػػاف متنيفػػا -ٔب ابػػ  معمػػر ل تػػأب البحػػرة إلتػػب ابػػ  الػػ بَت  -

  ح ي بالواس حىت  عاد.
 .224اربعُت الفا م  ب   ا١تاؿ ف ما تأب اب  معمر حبسي كعٌذب ماالى كاغرمي (ب ػب)تواكؿ  -
 غػَتىك  شػعثفحثػي عبػد الػرٛت  بػ  ٤تمػد بػ  األ  صحابي ف م  اذتس م م  ً ّ ا١تختارأشاكر محعب  -
ػػػع لكػػػ  العػػػائالت ك  فرادًػػػاأف ٯتػػػ  ع ػػػر لػػػ  عكػػػَتة بأهحػػػحي بػػػف هػػػي ال عب ػػػد ا بػػػ  اٟتػػػر إ، ف  قػػػت يفمأ  ًر

مر محػعب بقػت يفم أفػ، ما االحوش فاذتخدـ التار  أ، ف  قت  ا١تاإب ٠ت اهتيفمأك ، عما٢تمأٔب إعب دًا  ردكنم 
ً  64رمضػاف ذػو   لػاف مقتػ  ا١تختػار ُب موتحػشك  (ك ذلرت الركا   قح دة ُب رمائيفمالؼ  )آكلاهاا ذت  

ااب  كعُت محعب ع ر اٞت  رة كاذرب ناف ا١تيف ب ب  ايب صفرة.، عاما 64  ًك
ٍب كفػد ع ػر ابػ  الػ بَت فع لػي كعػُت مكاهػي ، ذار محعب م  البحرة ١تااًيف  ا١تختار فاذتخ ش اب  معمر -

 حُت كٌٔب مكاهي اب  عامر. اذرال لما فع  عثماف مع ايب مإهي ٓب  فع  معي ألي ب كاعتذر، ابوي ٛت ة
ػػػا   كلاحظػػػ  ع  ػػػي خٌفػػػ  كضػػػعش، قػػػدـ ٛتػػػ ة البحػػػرة كال ػػػا فكػػػاف ٥تٌ طػػػا ٬تػػػاد ك بخػػػ  - هػػػي اذػػػتحٌث أآخًر

 ف ما أبطأ قت ي.إحدل القرل صاحب خراج 

                                                 
 .271، ص1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 221
 .276ا١تحدر هفسي، ص - 222
 .261-261ص 1الطربم: تار ه )ـ.س(، مج - 223
 .264ك 266صا١تحدر هفسي،  - 224
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كلػاف ٛتػ ة ، حوػش بػذلد أب ابػ  الػ بَت ل ع ػد محػعباف  ضػربي لتػب األأ١تا ًٌم ٛتػ ة بعبػد الع  ػ  بػ  بكػر  -
 بالبحر  . وندات ا٠تاارجي ع ر قتاؿ الًا الذم عقد لعبد ا ب  عمَت ال  ث

١تػػا عػػ ؿ ٛتػػ ة أخػػذ مػػاؿ البحػػرة فموعػػي مالػػد بػػ  مسػػمع لػػاال تػػدخ  عب ػػد ا بػػ  عب ػػد بػػ  معمػػر فػػذًب  -
اؿ -دكف مك -ٛت ة با١تاؿ أب ا١تد و   ردت أ" لي كعٌ ق ابػ  الػ بَت: ال  يفاد ا كفٌاىإذًباا بي   فأكدعي عود ًر

 .225ص"باًي بي بٍت مركاف فوكأف أ
ي عبػد ا١ت ػد أب محػعب ذػو   - يفتػٍت أفقػاؿ لػي خالػد بػ  عبػد ا بػ  خالػد بػ  ً 41تًا ٔب إذػ د: اف ًك

ات  يفي مستخف ا ُب ماال ي حىت ه ؿ ع ر عمرك ب  أف أالبحرة ًر  صمع الباً ي.أغ ب لد ع  يفا. فًا
ػي مكٌم ػ  كمفٌحػ   ٞتاهػػب مػ  ركا ػ  ا٢ت ػثم عػػ   - ]ركا ػ  ل مػدائٍت  كػارلي ف يفػا ٥ت ٌػػد بػ  ٭تػي بػ  حاضػػر ًك

ف الػذم احتػٌ  رأس محػعب أ٢ت ػثم الطػربم العػابرةت كرد ُب ركا ػ  اب ي اليت ذلرهاًػا ُب محػادر أاب  ع اش ع  
قػػبض فقػػد ، ًػػذى الركا ػػ  تاضػػ  ذلػػدك ، هػػتقم بػػذلد ألخ ػػي الوػػايبءاهػػي أ)عب ػػد ا بػػ  ز ػػاد بػػ  ظب ػػاف( صػػرٌح 

ك١تػا ، كؿ كضػرب الثػاينصاحب الكرط  مطٌرؼ ب  ذ داف الباً ي ع ر الوايبء ك٪تَتم قطعا الطر ػق فقتػ  األ
فك ٌػػػش محػػػعب ، خػػػا الوػػػايبء )عب ػػػد ا ًػػػذا( ُب ٚتاعػػػ  فقت ػػػيألػػػي  ًػػػااز اعػػػًتضف  تػػػأب األأمػػػرى محػػػعب أ

 كُب ذلد قاؿ البع ث الكاعر قح دة.، ذ ٟتق بعبد ا١ت دإب ي ف م ٬تدى أمكـر ب  مطٌرؼ ل طارد قات  
ف ابػ  ظب ػاف ٝتػع أعقب الطربم ركا   ا١تدائٍت مع ٥ت د السابق  بركا   مكٌم   ل مدائٍت فق  بغَت ذودت أ] -

كبعػد ذلػد أخػذ عبػد ا١ت ػد ، باًا قت  ُب ذب   ا فػرٌد ع  يفػا بب ػ  شػعرمأف أُب البحرة ابو  مطٌرؼ تذلر 
 قرب نر الدً   كدفوي كابوي ع سر ا٠ت  ف  عبد ا١ت د. (د ر اٞتام  ق)كقد قت  محعب عود ، بحرةب ع  ال
مػػ  الكافػػ  ًك ػػس  كاقػػًتب عبػػد ا١ت ػػدً 42ك الثاه  (ذػػو  أكٔب ٚتػػادل )األ41قتػػ  محػػعب ُب الثالمػػاء  -

ك٫تػداف  ارأل مػذحن"ٔتػ  معػد موػا" ٍب  ُب الوخ    ل ب ع  فرأل ق   قضاع  كتساءؿ ع  ذػالمتيفم فأًػاباى:
بػ  اخػتيفم ٭تػي بػ  ذػع د بػ  العػاص ف مػا اذػتغرب  اائيفػا الإ ٍب عاتب قب    ًعفػي ع ػر، فعٌ ق ع ر لثرهتم
ك١تػا ظيفػر عاتبػي ٍب ع ػق ع  ػي ، ٌموػيأب ي فأال لما  فع  الالد مع إال  فع اف  ماف لي اعتذركا بانماشًتاطيفم األ
 بعد اهحرافي.

ٛتػراف بعبػد ا بػ  االًػتم الػذم تػأب ع ػر  اذػتعافع ر البحرة بعد محػعب فتوازع ٛتراف كاب  ايب بكرة  -
 شرطتيفا "كلاف ٟتمراف مو ل  عود بٍت ام  ".

خػػػرج ابػػػ  ايب بكػػػرة حػػػىت قػػػدـ ع ػػػر عبػػػد ا١ت ػػػد بالكافػػػ  بعػػػد مقتػػػ  ك  "مكػػػث ٛتػػػراف ع ػػػر البحػػػرة  سػػػَتا -
ي خالد ب  عبد ا ب  خالد بػ  الذم فأب عبد ا١ت د ، محعب ػي خالػد أ د ع ػر البحػرة ك ذػأًك عما٢تػا فًا

                                                 
ك حاؿ عالق  األحوش باالضطرابات أهظر مقاؿ د.٤تمد الرفاعي:األحوش ب  ق س .144-141ا١تحدر هفسي، ص - 225
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فكػاف ابػػ  ايب  "ال ًئػ  ؟قػػد ًئػ "أف مػا قػػدـ ع ػر ٛتػراف قػاؿ: ، ع ػر البحػرة هائبػػا عب ػد ا بػ  ايب بكػرة
 .226بكرة ع ر البحرة حىت قدـ خالد"

الػػي قػػاؿ:أ - ٔب ابػػ  إ"لػػأين اهظػػر  كرد الطػػربم بسػػود مػػبيفم قالػػي: )موػػا( ابػػا اٟتسػػ  ]أم ا١تػػدائٍت ت )عػػ ( ًر
ػػا ٯتػػر ُب ٛت تػػي ع  ػػي ك قػػاؿ: صػػربا  ػػاب  حػػاـأالػػ بَت كقػػد قتػػ  غالمػػا  ففػػي مثػػ  ًػػذى ا١تػػااط    ذػػاد ضػػربي ًك

 .227تحرب الكراـ"
 

 اخاضطراتِصادر أتٟ عث١ذج زٛي  .6.3.3

 اٌثصرج تعذ ٔٙا٠ح اٌعٙذ اٌسف١أٟ :

ة مػػػػػ   ػػػػركم الطػػػػربم عػػػػػ  شػػػػ خي ابػػػػ  شػػػػػب  ألثػػػػر مػػػػ  عكػػػػػر   ركا ػػػػ  تفحػػػػ  لوػػػػػا ًااهػػػػب عدبػػػػد 
فكػ  الػاإب ابػ  ز ػاد ُب لػب  ك  ،ات اليت اهدلع  بالبحرة فار ٝتاع أً يفا خرب كفػاة    ػد بػ  معاك ػ ضطراباال

ًػذى التفاصػ   الدق قػ  تأت وػا ُب ًػذا ا١تحػدر مػ  شػ ه ك  ،ترليفػا ل حػراعات القب  ػ ك  ًركبػي مويفػاك  ٚتاحيفا بػ 
 ،ًػػا أبػػا عب ػػدة معمػػر بػػ  ا١تثػػٌت البحػػرمك  أال –بعػػد ا١تػػدائٍت  –آخػػر البػػ  شػػب  ٯتثػػ  محػػدرى الفرعػػي الثػػاين 

م ألثػر مػ  عكػرة  –ل يفا مسودة إٔب ش اخي ا١تباشر   ك   ،ٍب إف بعضػيفم  كٌاهاه ذػوادا ٚتاع ٌػا أك موائ ػػا –ًك
م عرفوػػػاى ُب محػػػادر ا١تػػػػدائٍت أالك  حف ػػػد كإب خراذػػػاف بػػػ  إف كإب العػػػراؽ  -ًػػػا مس ػػػػم  بػػػ  ٤تػػػارب ك  آخػػػًر

 .-كالدى  الكيفَت اب  ز اد ًا عمٌ 
 مػػػػع التعر ػػػػش حػػػػد ث ا بػػػػركات الٌسػػػػود، ك هبػػػػدأ ارف ُب اذػػػػتعراض إذػػػػواد لػػػػ  محػػػػدر فرعػػػػي مويفػػػػا 

 ت خ ص ركا اهتم مث ما فع وا ُب ل  ا١تحادر الفرع   السابق  .ك 
 
 يون  بن لبيب:●

ف ابػػ  أركا ػػ   مفادًػػا  …( )حدمػػي (  ػػاهس بػػ  حب ػػب اٞترمػػيأفذلػػر الطػػربم أليب عب ػػدة بسػػودى :)
لػػا أدل ك  ٘تػػٌت لػػا ٝتػػع موػػي حػػىتك  ٍب هػػدـ، ٔب    ػػد الػػذم ذػػٌر بقػػت يفمإصػػحابي أز ػػاد بعػػث بػػرؤكس اٟتسػػُت ك 

ٍب شتم اب  ز اد ألهي ضٌ ق ع ر اٟتسػُت ك١تػا تسػبب ف ػي مػ  بغػض ، ل وباة ةٔب هقص ُب ذ طاهي مراعاإذلد 
٫تػس ذ إال ٓتػرب كفػاة    ػد إٔب الكػاـ ف ػم  عػد ال ػي إاالى  ػاب بػ  ٛتػراف مػأالواس لي. كلاف اب  ز اد قد بعث 

 .228الحالة ًامع  بأف  وادلمر أك  قحرىٔب إفعاد إحدل الطرؽ ًا ُب ك  ذهيأُب  بي

                                                 
 .117 – 112، 100ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 226
 .110ا١تحدر هفسي، ص - 227
 .277، صا١تحدر هفسي - 228
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خػػرل قحػػَتة ًػػدا  قػػاؿ ف يفػػا :" لػػاف ُب ب ػػ  مػػاؿ عب ػػد ا  ػػـا خطػػب أكل ػػاهس بػػ  حب ػػب ركا ػػ  
ا ُب ا١تحػدر قػ " أك ألػش أالواس قبػ  خػركج ذػ م  ٙتاه ػ  آالؼ  كركا ػ  أخػرل كردت ب ذػواد ٚتػاعي ذػوذلًر

 الفرعي السابع أليب عب دة.
 صػيفرىً  ترٚتػ ه لػي إشػارة ُب ك  ًا م  الثقات عود اب  حبػافك  امالوح ك الراكم  اهس ب  حب ب اٞترمي

ذػػال ركا ػػ  كاحػػدة حػػاؿ ً ػػاـ ا٠ت  فػػ   مػػع ًػػذ   ا٠تػػرب  كلػػ س لػػي عوػػد الطػػربم  229خػػاٌلد بػػ     ػػد البػػاً ي
 .230 د ب  عبد ا١ت د ب حدل ًاار ي   

 
 عمي  بن معن:●

 ذلر الطربم ركا   أليب عب دة ب ذوادى:
كلػاف ابػ  ز ػاد   ٔب اب  ز اد ًا ٛترافإف الذم ًاء ٓترب كفاة    د أ… )مٍت( عمَت ب  مع  الكاتب

ٔب صػح  ا١تسػند رأل ٛتػراف ُب إف مػا خػرج مػ  دارى ، مي عبد ا بػ  هػافعأب ي م  أعودًا ُب ع ادة ألخي 
ًػ  الكػاـ. كلاهػ  كفػاة    ػد أل ي با٠ترب كاختالؼ إذٌر أف ما ذألي      دك  ٔب معاك  إا١تساء كلاف ًا رذالي 

كػػػذا هػػػاد، 61ًكؿ ذػػػو   ػػػـا ا٠تمػػػ س ل وحػػػش مػػػ  رب ػػػع األ كهعػػػر ل وػػػاس  "الحػػػالة ًامعػػػ "ابػػػ  ز ػػػاد  لًك
ٍب ذلػػػر ابػػػ  ز ػػػاد ، لػػػي حوػػػش بب عػػػ  الوػػػاسألاذ لػػػاف  قحػػػد ع لػػػي فػػػذٌلرى إ مثالبػػػي ٔبإف  كػػػَت أراد أك  خ  فػػػتيفم

ػَت "ف  ستمر ع ر كال تيفم أاختالؼ الواس كاقًتح   فػأظيفركا "ٌٕبتإ]ٍب ذلر ٨تػا حػد ث عمػر بػ  شػب  عػ  ًز
ػػاا  ٯتسػػحاف  ، ماعػػ لفيفػػم ع ػػر اٞتػػدراف رافضػػُت تال تػػي ُب الفرقػػ  بعػػد احتمػػا٢تم لػػي ُب اٞتألػػي الب عػػ  ٍب خًر

 .  231كلذا مكث اب  ز اد مدة  سَتة شعر ف يفا بضعش ذ طاهي
 ًدى ُب الركاة.أكالراكم عمَت ب  مع  الكاتب ٓب 

 
 غيالف بن محمد:●

 ذلر الطربم ركا   أليب عب دة ّٔذا السود:
 ...)موا( عبد الرٛت  ب  حاشب )٭تٌدث ع ( عثماف البيٌت  )ٝتع ( غ الف ب  ٤تمد

ٔب إسػاؽ فارذػا متقوعػا ٭تمػ  لػااء  ػدعا الوػاس الخػَت تبػع ًوػازة فػرأل ُب ف ًػذا األأكخالصػ  الركا ػ  
طر ػػق بػػٍت ٘تػػ م ح ػػث أخػػذ ٍب ، ]أم ابػػ  الػػ بَتت فػػالتٌش حالػػي ق  ػػ  كصػػاركا بعػػد الحػػالة لثػػَتا العائػػذ بػػاٟتـر

                                                 
 .211ص1اب  حباف :الثقات،  .472ص 1)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب - 229
 .41ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 230
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كصػ  ا٠تػرب أخربى فأٍب التقػر الػراكم بعبػد الػرٛت  بػ  بكػر فػ، ٘ت م هي ذ م  ب  ذؤ ب م   رباعأعٌرؼ بوفسي 
م بعالقتػي ّٔػم ك ك  لد موي ٍب ٚتع الوػاس ُب ا١تسػندأٔب اب  ز اد الذم اذتدعر الراكم كتإ هػي ع ػر ع ػم أذٌلػًر

م  نػم أ -حوػشك ع ر رأذيفم األ-لي الواس  فألد، م  الفرق بك  ما ق   ف ي كما ٭تدث ارف ب ويفم كحٌذًر
دكا تكامر الواس م  حالي فقعدكا ع  اب  ز اد، ذ أتاهي بس م   .232كلكويفم ًك

ًػا غػ الف بػ  ٤تمػد بػ  إبػراً م بػ  غػ الف أبػا ك  ، رك لي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب لػم)غ الف( الراكمك 
 .233القاذم ا٢تمداين الب ار   كمقي ا٠تط ب 

ً 411با عمرك البحرم ا١تتاُب ذو  أما الراكم عثماف البيت فيفا عثماف ب  مس م ب  ًرماز البيت أ
م م  كعوي شع، الكعري التابعيك  هسالححايب أركل اٟتد ث ع   ب  كالثارم كٛتاد ب  ذ م  كغًَت

فقي( كذلرى م ك أصدكؽ( كاب  ذعد )كزاد: صاحب ر  ٛتد )كزاد:أكمقي اب  معُت كالدارقطٍت  ك  ادمُت...
كقاؿ ابا حاًب: ش ه  كتب حد ثي. كقد ركم ع  اب  معُت تضع في لك  الوسائي ، اب  حباف ُب الثقات

 .234اعتربى  قحد عثماف الربٌم
ا حسب ركا تي شاًد ع اف  )عبد الرٛت  ب  حاشب( ل ي السودإكالراكم الذم اهتيفر  ٓب أًدى ًك

 حداث.لت د األ
 

 سب ة بن الجارود:●
 ركا   مطال  أليب عب دة بسودى التإب:ذلر الطربم 

 "…ب يأ)ع (  )مٍت( غَت كاحد )ع ( ذربة ب  اٞتاركد ا٢تذٕب"
"فاا مارمي ّتٌماح حىت ًرب  ت ف اب  ز اد خطب ُب اً  البحرة مذٌلرا كميفٌددا ]قاؿ اٞتاركد:أ

]ٍب ذلر الطربم كذ  ركا   ذربة ًذى قالُت حاؿ ا١تب غ  "فتاارل عود مسعاد ف ما قت  مسعاد ٟتق بالكاـ
ك ألش أالذم لاف ُب ب   ا١تاؿ عود اب  ز اد قب  خركج ذ م :ت "قاؿ  اهس ]أم اٞترميت ٙتاه   آالؼ 

عط اهتم كظٌ  الكتب  أٔب إلش" كذارع الواس ألش أكقاؿ ع ي ب  ٤تمد ]أم ا١تدائٍتت تسع  عكر ، ق أ
 كقش اب  ز اد ذلد كأخذ الباقي معيأ التمردٔب إف ما ماؿ الواس ، ٔب ال   إااف  سن اف الواس ُب الد 
أحس  مويفم ُب الغضارة  ...فال  رل ُب قر ّ ...ٔب ال ـا ترٌدد ُب آؿ ز ادإ]قاؿ الراكم:ت "فيفي 

اد  ٔبإخاتي إال بأمر رؤذائيفم فوٌبيفي إف خاصتي ل   قات اا معي أ" كالح  اب  ز اد ...كالكساة عدـ ًك
                                                 

 .121ص  1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .276ص ،1الطربم:تار ه)ـ.س(، مج - 232
 . 147ص2العوسي : محباح األر ب ...  - 233

ي: خالص  تذً ب ...ص - 234 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .411ص 4)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.422ا٠ت ًر
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مإف الواس ذ وقماف مويفم أك ، ل يإخ  ف  ل وحازكا  ، ف قات يفمإب  ًٌددى شق قي عبد ا باالهتحار ، ف قات ًا
ف أكاقًتح  ف ٭تم ي فخكي ًذا ع ر هفسي كع  يأحد األشراؼ أفط ب اب  ز اد م  اٟتارث ب  ق س 

مااؿ كٛت ي خ في ُب ال    كالواس حرز األاخاالي بٍت هاً   فقب  موي كظ  معي حىت أٔب إ أخذى معي 
ٔب بٍت ذ  م ٍب إ سأؿ اٟتارث ع  ل  قـا ٯتركف ّٔم ف ما كص اا  اب  ز ادكراح ، ا٠تاارج تحارذاف ٥تاف  

ٍب ، حدًم تعٌرؼ ع ر اب  ز اد فرماى بسيفم كقع ُب عمامتيأكلك  ، هاً   تفاءؿ بالسالم  كالوناةبٍت 
يب ع  و " أ"فقال  االزد ك٤تمد ب   ]قاؿ الراكم:ت  زدمب  عمرك األذرع ٨تا مسعاد أه لي اٟتارث دارى ك أ
ل يفم الذم با عاى اًاركا ك أزد قد لك  اٟتارث طمأهي بأف األ، ل ي ل الإف مسعادا تعٌاذ م  ٣تيء اٟتارث أ

ف أف م  اٌفيفم حقيفم فط ب اٟتارث موي  )أم ز اد( ب يأنم أب اا مع أفذٌلرى مسعاد ب، ُب اٞتماع  كُب الفرق 
 .235 ب غي مأموي كل   الـ ع ر الافاء بالب ع 
ًٌ  لػػدم ، ًػػدى ّٔػػذا االذػػمأكالػػراكم ذػػربة بػػ  اٞتػػاركد ٓب  بػػا أيب ذػػربة ا٢تػػذٕب أهػػي اٞتػػاركد بػػ  أكقػػد تػػر

 ابعُتمػ  التػخرم الححاب  كركل عوػي حف ػدى ربعػي ك أركل اٟتد ث ع  متً 421 هاف  ا١تحرم ا١تتاُب ذو 
بػػا حػػاًب قػػاؿ عوػػي: صػػاّب اٟتػػد ث. كقػػاؿ الػػدارقطٍت: مقػػ . أف أال إرذػػالي إكلػػئ  ٖتٌفػػ  ابػػ  معػػُت مػػ  ، قتػػادة

 تب وي.أٓب   با ذربة ا٢تذٕبأًا ك  ككالد ًذا الراكم .236كذلرى اب  حباف ُب الثقات
 

 يزيد بن سػمي :●
  ركم الطربم خربا كاحدا أليب عب دة ّٔذا السود: 

ًػػ  البحػػرة اخت فػػاا أف أ ...)عػػ ( ذػػاار بػػ  عبػػد ا بػػ  ذػػع د اٞترمػػي ٝتػػَت اٞترمػػي)مػػٍت(    ػػد بػػ  
ٍب تراضاا بًر ُت ٮتتار٫تا ق س بػ  ا٢ت ػثم السػ مي كهعمػاف بػ  ذػف اف ، اب  ز ادفرار الاإب ف م   ؤٌمركف بعد 

عبػػد ا بػػ  اٟتػػارث بػػ  هافػػ  ا١تعػػركؼ باذػػم ] حػػد ًر ػػُتأف  كػػاف أفػػاتفق ًػػذاف ع ػػر ، القضػػاعيالراذػػري 
ػرمأك عبد ا بػ  األ (بػٌب ) ظيفػر أٍب ، ل ختػاركا مكػاف ٤تػددظيفرا ل وػاس ذلػد كالتقػر اٞتم ػع ُب أفػ تذػاد الً 

ٔتػػ  ٮتتػػارى فك ػػم ابػػ  ذػػاد فقدمػػي ل ػػتك م فخطػػب ُب الوػػاس لػػي  رضػػاا ٔب ابػػ  األإالوعمػػاف لقػػ س أهػػي ٯت ػػ  
ٍب خطػب مب وػا قرابػ  ببٌػػ  مػ  آؿ ، مثػ  ذلػد (بػػٌب )ٍب ل ػم ، هػي ذػ با عيأذاد ع  شػركط حػىت ظػ  الوػاس األ

كؿ ٚتػػادل أمػارة ه لػاى دار اإلأفبا عػػي ًػا أكال كبا عػي الوػاس ك ، مػي ًوػد بوػ  ايب ذػف افأم ػ  ألف أًاشػم كآؿ 
ا الفرزدؽ ُب ب   شعرمكطالب اٞتم ع ٔتبا عتي اليتً  61خرة ذو  ار  .237 ذلًر
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ػدت  ُب معاصػر ي ، لي الطربم ذال ًذا ا٠تػرب كٓب  رك، ًدى ّٔذا االذمأيب عب دة ٓب أكش ه  كقػد ًك
ػػا  ػػركم عػػ  عطػػاء إمػػ   ػػدعر    ػػد بػػ  ٝتػػرة لكوػػي غػػَت موسػػاب  ٔب قب  ػػ  بػػ   عػػرؼ بػػأيب ًػػرٌاف الػػدًاف ًك

درم أًػػا أفػػال  238خطػػأأذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات كقػػاؿ عوػػي: رٔتػػا  كقػػد، ا٠تراذػػاين كعوػػي ًكػػاـ بػػ  عمػػار
 ـ ال؟.أاٞترمي 

ذ ٓب اًػػدى إ، ل ػػي السػػود: ذػػاار بػػ  عبػػد ا بػػ  ذػػع دإمػػر مػػع الػػراكم اٞترمػػي الػػذم اهتيفػػر كلػػذلد األ
 كحىت كلا لػاف ًػا ذػٌاار الكػامي الػذم  ػركم عػ  مػركاف بػ ، ّٔذا االذم كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب

لكػػ  ابػ  حبػػاف ذلػر ُب مقاتػػي مػ  اٝتػػي ذػاار اٞترمػػي  .239درم مػػ  ًػا أمعاك ػ  فػ ف ابػػا حػاًب قػػاؿ عوػي: ال 
 .240 م  أً  البحرة  ف ع ي  كاف ًا

 

 
 بعض ولد مسعود األزدي:●

 يب عب دة بسود مبيفم  قاؿ ف ي:أأكرد الطربم ع  
ف أكؿ تسػػم   مػػ  ف ػػي أ" ]مسػػعاد بػػ  عمػػرك بػػ  عػػدم ذػػ د ازد البحػػرةت: )مػػٍت( بعػػض كلػػد مسػػعاد

ككضػػعاا لتابػػا ، مػػع بكػػرت الحػػ   بػػ  حر ػػث بػػ  ًػػابر اٟتوفػػي البحػػرة زدأفػػ  ف ػػي ل]أم الكتػػاب الػػذم ٖتا
اء العاذم م  عاذ ب  ذادأ، عود الح   ب  حر ث  قد لاف ب ويفم قب  ًذا ح ش".ك  ،ك تسم تي اب  ًر

 
 إسناد جماع :●

 عب دة بسود ٚتاعي: بعد ركا   ا١تحدر السابق ذلر الطربم ركا   أليب
بَتة ب  حد ر ك اهس ب  حب ب )زعم( ٤تمد ب  حفص َت ب  ًو د ًك  ...كًز

ف  ا٠ت  فػػ  عمػػر ١تػػا أذ إ، زد لاهػػ  آخػػر مػػ  هػػ ؿ ّٔػػاف األأك بالبحػػرة لثػػر مػػ  رب عػػ  أأٌف مضػػر لاهػػ  
ال ُب آخػر خالفػ  معاك ػ  فط بػ  ٘تػ م مػ  االحوػش اف ٭تػالفيفم قبػ  إحٌاؿ تواخ أب البحرة ٓب تتحػاؿ االزد 

م لػػئال  كاهػػاا ٢تػػم إف  قب ػػاا مػػويفم ألػػ يفم ك إال  ػػذًباا أفوحػػحيفم ، ف ٖتػػالفيفم رب عػػ أ تباعػػا. فنػػاء أف ًػػاءًك
فحػرٌح  ...عػٍت ل نػٌدد ح ػش اٞتاً  ػ  مػع لوػدة كطػيءٔب رئػ س االزد مسػعاد بػ  عمػرك ا١تإمالد ب  مسمع 

 .241ذهاباأك  تباعاأ٢تم  فنم ذ كاها أاالحوش 
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هػػي أٓب ٧تػػد ذلػرا ل ػػراكم  ػػاهس بػػ  حب ػب اٞترمػػي ذػػال  اهوػػأذػػاه د ايب عب ػدة السػػابق  أكقػد ذلرهػػا ُب 
ػا ا١تكػٌت بػألما تعرفوا ُب ،  ٨تام َت ب  ًو ػد ًك كبقػي ارف ، الػذ اؿ العػدكميب أذاه د ا١تدائٍت ع ر الراكم ًز
 ف هعرؼ ترٚت  الراك ُت ارخر  :أ

ًكػػػذا  ...بػػا عب ػػد اأابػػ  ماذػػر بػػ  عب ػػد ا بػػ  معمػػر بػػ  عثمػػاف الت مػػي محمػػد بػػن لفػػص: 
لم ػػي أكٓب أًػػد مػػ  معاصػػر ي مػػ  ٭تمػػ  ًػػذا االذػػم ب، ذػػاه د أخػػرل ل طػػربمأتب وػػ  اٝتػػي كهسػػبي كلو تػػي مػػ  

دت م  ٭تم  اٝتي كاذم إك   هي ًا أك غَتى:أب ي دكف قر و  أخرل تؤلد أف ًك
ا معاصر ١تالد، ٤تمد ب  حفص: كالد ًاشم -  .قاؿ عوي ادماف ال  عرؼ، ًك
 ٤تمد ب  حفص ا٠تراذاين: ركل اٟتد ث ع  شعب  كلي حد ث موكر. -
ربعػػُت حػػد ثا كقػػاؿ الوقػػاد: ارفػػ  يب بكػػر بػػ  ع ػػاش ركا ػػ  األأ٤تمػػد بػػ  حفػػص اٟت امػػي: ركل عػػ   -

 موي ًا أك ش خي.
 .٤242تمد ب  حفص الطالقاين: ه    محر ضٌعفي الدارقطٍت -
ز ػػ  العابػػد   كعوػػي ابوػػي القاذػػم كٓب  ػػذلرى  اإلمػػاـركل عػػ  عمػػر بػػ   :٤تمػػد بػػ  حفػػص اٟتنػػازم -

   .243ك تعد  أادماف ّترح 
م فأمرى  دكر بُت الوكارة كاٞتيفال .  كذااء لاف الراكم أحد ًؤالء أك غًَت

كاذػػتدرؾ ع  ػػي  ف ابػػ  معػػُت قػػاؿ عوػػي: ال شػػيء.أ: العػػدكم ذلػػر الػػذًري ُب ا١ت ػػ اف لػػدي ىبيػػ ة بػػن 
 .244با حاًب ذئ  عوي فقاؿ: ش هأف أصاحب ال ساف ب

 
 ىبي ة بن لدي :●

ربع ركا ات حاؿ بعض تفاصػ   الفتوػ  الػيت كقعػ  ُب البحػرة بعػد كفػاة أايب عب دة أ ركم الطربم ع  
 لما   ي:كذودى ف يفا  ،    د ب  معاك  

 ...)ع ( اذحاؽ ب  ذا د )مٍت( ًبَتة ب  حد ر
 قػػدًنزد ع ػػر مضػػر ٕتد ػػدا مويفػػا ل ح ػػش الٔب هحػرة األإبكػػر ١تػػا ًػػرت  قب  ػػ  فأكٔب ًػاء ُب الركا ػػ  األ

 ف  كاف الرئ س مويفم فرٌأذاا مسعادا.أزد ع ر صٌر األأ

                                                 
 .742ص4 كا١تغٍت .726ص 1الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، .416ص 7)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 242
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ػا  ع ػ يفمزد رب عػ  كاأل  حػشمو ؿ االحوش كحالي ٘ت م ٗتػربى بتر أهي أكُب الركا   الثاه   ذلر الراكم  ًك
٘تػػػ م ُب  متمػػػردكف مػػػ ل ػػػي إفحػػػاح ذػػػ م  بػػػ  ذؤ ػػػب رافضػػػا ًػػػذا التخػػػاذؿ فاهضػػػم ، ف ٬تػػػد ٢تػػػم عػػػذراأ٭تػػػاكؿ 

م ذ م  بال حش. أحد ا١تاإبٜتسمائ   قادًم   فأمًر
 اصػػػطدمااالطرقػػػات  غػػػاا أفػػػااى ٘تػػػ م ١تػػػا ب متمػػػردمف أذ إكتااصػػػ  الركا ػػػ  الثالثػػػ  تفاصػػػ   ًػػػذا ال حػػػش 

مأ إٔب أف حػىت بػأهااع مػ  أذػ ح  الرمػي ّتواد لتائب ترم يفم ٍب ، كلػذا فع ػاا معيفػم عوػد بػاب ا١تسػند، ً ػًا
ا حف د فارس ًاً ي-ه ش أدخ اا ا١تسند كمسعاد ٮتطب فنع  غطفاف ب     قات  مرٕت ا. -ًك

ػا ػوػػح ػث اذت  ل ي ًذا ا١تاقػشإٔب ما اهتيفر إخَتة فتكَت ما الركا   األأ  ٮتطػب ؿ التم م ػ  مسػعادا ًك
ػػرب أشػػ م ً 61 و ذػػكؿ شػػااؿ أع ػػر ا١توػػرب فقت ػػاى  طعػػ   أحػػد اشػػراؼ البحػػرة بعػػد أففػػانـ  عوػػي الوػػاس ًك

 .245كُب ذلد قاؿ الفرزدؽ ب تُت م  الكعر، ك٧تا
الػراكم الػػذم اهتيفػػر  مػػاأ، يب عب ػػدة ًػا ًبػػَتة بػ  حػػد ر الػذم عرفوػػاى ُب آخػر ا١تحػػدر السػابقأكشػ ه 

 ل ي السود فيفا:إ
خػػرج لػػػي أصػػػحاب أ، 414ًابػػػ  ًبػػَتة العػػػدكم التم مػػي البحػػػرم ا١تتػػاُب ذػػػو   سػػحاؽ بػػػن سػػويد:إ

كعوػػي شػػعب  ، يب بكػػرأاب  عمػػر كابػػ  الػػ بَت كابػػ  صػػغار الحػػحاب  لػػ ركل اٟتػػد ث عػػ ، الحػػح حُت كالسػػو 
ٛتػػد )كزاد: شػػ ه( كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب أ ػػي ك كقػػد كمقػػي ابػػ  معػػُت كالوسػػائي كابػػ  ذػػعد كالعن ...كاٟتمػػاداف

لػي البخػارم ذػال حػد ثا كاحػدا  بػا حػاًب: صػاّب اٟتػد ث. كقػد لػاف شػاعرا فاضػال ٓب  ػركأالثقات كقاؿ عوػي 
"لػػ س بكثػػَت  بػػا العػػرب الحػػق ي ذلػػرى ُب الضػػعفاء قػػائال:أف أم ػػي ع ػػر ع ػػٌي حػػىت اخػػذ ع  ػػي ٖتأذ إ، مقركهػػا

 .246بثق  كال لرام " اٟتد ث كم  ٓب ٭تب الححاب  ف  س
 

 أبو الذياؿ زىي  بن ىنيد:●
خَت ف يفا ًا أحد ش اخ يب عب دة كش ه ًذا األأ رك يفا الطربم ع    ربع أخرلأركا ات ًذى 

َت ب  ًو د العدكمأكهقحد ، ا١تدائٍت الذ   تعرفوا ع  يفم ا  ركم ًذى الركا ات باأل  با الذ اؿ ًز ذاه د ًك
 التال  :

 ...با هعام  )ع ( هاشب ب  اٟتسحاس كٛت د ب  ًالؿأ)مٍت(  -       با الذ اؿ: أ)مٍت( 
 )ع ( الضحاؾ اك الاضاح ب  خ ثم  )مٍت( مالد ب  د وار -
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 ...با ر٭تاه  العر ٍتأ)مٍت(  -
 ع ر بق   ركاهتا:-قب  ذرد الركا ات-ف هتعرؼ أيب هعام  العدكم ف وبغي أكلئ  لوا قد تعرفوا ع ر 
لػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب باعتبػارى شػاًد ع ػاف  كٓب  ػرك، ًدى بػُت الػركاةأٓب :ناشب بن الحسحاس

ػػػ  ، ١تاقػػػش االحوػػػش ك٘تػػػ م ُب فتوػػػ  البحػػػرة هػػػي هاشػػػب بػػػ  اٟتنػػػاج أحػػػد فرذػػػاف ٘تػػػ م الػػػذ   أكإف لوػػػ  أًر
.  ذلرهاًم ُب ذ اؽ أخبار فتو  خراذاف كاب  خاـز

، هػس كعوػي شػعب  كقتػادةأركل اٟتػد ث عػ    بػا هحػر البحػرمأابػ  ًبػَتة العػدكم  :لميد بػن ىػالؿ
حاد ثػي مسػتق م . كلكػ  معاصػرى ابػ  أكقاؿ اب  عػدم: ، اب  ذعد كاب  حباف كالعن يك  ًببا حاأكقد كمقي 

ػا مػع  األما ]أم مع  ذَت   ٓب  رضي لدخالي ُب عم  الس طاف لػ  ُتت كألهي ٭تدث كال  بػإب ٦تػ   سػمع ًك
 .247ذلد عودى صدكؽ
لمػا ٓب  ػػذلر عوػي الطػػربم    ك ذاؾأتب وػي كٓب أًػػدى ّٔػذا االذػػم أٓب  :و الوضػػاح بػن خيثمػػةأالضػحاؾ 
" أم  ذال ًذى العبارة  هي م  بٍت ٘ت م.أ"أحد بٍت داـر

، باى مػ  ذػري ذنسػتافألاف ً 411با ٭تي البحرم ا١تتاُب ذو  أالواًي ماالًم  :مالك بن دينار
عفر بػ  ذػ  ماف الضػبعيأكعوي ، ب  ذَت  اهس كاالحوش كاٟتس  ك أكقد ركل اٟتد ث ع   ، خاى عثماف ًك

كمقػػي الوسػػائي كابػػ  ، صػػحاب السػػو ألػػي البخػػارم ُب التعػػال ق ك  كركل، ًرةكقػػد لػػاف  كتػػب ا١تحػػاحش بػػاأل
 .248عوي االزدم:  عرؼ ك وكركقاؿ ، ذعد كاب  حباف

لػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب باعتبػارى شػاًد ع ػاف لفتوػ  البحػرة  كٓب  ػرك، ٓب أتب وػي :بو ريحانة الع ينػ أ
ػػ  أف لوػػ  إك ، بعػػد كفػػاة    ػػد الػػذم صػػحب ابػػ  عمػػر   بػػا ر٭تاهػػ  البحػػرم كاٝتػػي عبػػد ا بػػ  مطػػرأهػػي أًر

صػحاب ألػي مسػ م كبعػض  ركلك  …كركل اٟتد ث ع  اب  عباس لما ركل عوػي عػاؼ االعػرايب كابػ  ع  ػ 
كذلرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات قػائال: ، س. كتردد ف ي الوسائيأكقد قاؿ عوي اب  معُت: صاّب ل س بي ب، السو 

ف مػ  ٝتػع أهػي تغػَت ك أخ فػاف ُب الثقػات  لػي حػد ثا موكػرا. كذلػر ابػ  عػرؼأرٔتا أخطأ. كقاؿ اب  عػدم: ال 
 .249موي قدٯتا فحد ثي صاّب

                                                 
ا١ت م: هتذ ب ، 422كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .16-17ص 1)ـ.س(، هتذ ب التيفذ ب اب  حنر: - 247

 4اب  ذعد: الطبقات)ـ.س(، ، 116ص  2، البخارم: التار ه الكبَت)ـ.س(، 116-111ص 4الكماؿ)ـ.س(، 
 .211ص 1.س(، ، اب  أيب حاًب: اٞترح كالتعد  )ـ410ص 2:، اب  معُت: التار ه)ـ.س(، 214ص

ي: خالص  تذً ب ...ص - 248 كتقر ب .41-41ص 41)ـ.س(، ذ ب التيفذ بػػب  حنر: هتا. 141ا٠ت ًر
 .101ص7. اب  حباف :الثقات 171التيفذ ب)ـ.س(، ص

ي: خالص  تذً ب ...ص - 249 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .14ص 6)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب .401ا٠ت ًر
 .16ص7. اب  حباف :الثقات 266ص
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، ٔب شػيفاد ع ػافإذػواد موػي إك رك يفػا عػ  شػ خي ايب هعامػ  دكف ، كٔب مطالػ  ًػداكركا   ايب الذ اؿ األ
ات بسػبب كصػاؿ أخبػار اضطرابمو ؿ مالد ب  مسمع لاف قرب اٞتامع ح ث شيفد اهدالع  فأكخالصتيفا 

أراد ك  زعامػػػػات ًاً  ػػػػ  ل حػػػػب  ابػػػػ  مسػػػػمع زع مػػػػا لبكػػػػرك  اذػػػػاف فتنػػػػٌددت أحػػػػالؼ٘تػػػػرد ابػػػػ  خػػػػاـز ُب خر 
أمػػر ك  أهفػػق ابػػ  ز ػػاد االمػػااؿ لػػدعم ًػػذا التحػػالش لحػػاٟتيك  زعػػ ميفم مسػػعاد ضػػد ٘تػػ مك  التحػػالش مػػع األزد

 .أخاى أف  ستامق ل  ماه   فكتباا ككضعاا هسخ  موي عود مسعاد األزدم
حوػػػش ٔب األإنمالاهػػػا  وظػػػراف أ ػػػد بػػػ  ًػػػالؿ( ٛت)هاشػػػب ك بػػػا هعامػػػ  عػػػ  شػػػاًدم ع ػػػاف أٍب  ػػػركم 

 سػأؿ عػػ  التثبػ  مػ  أخبػػار االعتػداء ع ػر بػٍت ٘تػ م ف مػا تألػد راح ك  ًػا ٭تػاكؿ الًت ػث ُب الفتوػ ك  با١تسػند
ٍب ًػاء عبػاد ، الٌ ٗتػ ل را تػيأكدعػا ا ال ػااء لكػخص آخػر ف ما اذػتبطأى عقػد ، عباد ب  ححُت حىت ٬تيء

 .غَتىلااء ٖت  رفض االهضااء  لكويبستُت فارذا 
هػػي لػػاف ضػػم  أ -باعتبػػارى شػػاًد ع ػػاف-ك الاضػػاح الػػدارمي أبػػا الػػذ اؿ خػػربا عػػ  الضػػحاؾ أك ػػركم 

حوػػػش ًػػػذا ألافػػػرفض   مػػػارةهػػػي ذػػػ دًم ألف مسػػػعادا دخػػػ  دار اإلأحوػػػش كذٌلػػػركى بالكػػػباب الػػػذ   رأكا األ
 .250التس  د ألف الك طاف ًا الس د ُب الفتو 

با ر٭تاه : "لو   ـا قت  مسعاد ٖتػ  بطػ  فػرس أما الركا   االخَتة أليب الذ اؿ ف قاؿ ف يفا ش خي أ
 .251عدك حىت ب غوا شر ع  القدًن"أال رد ب  عبد ا السعدم 

 
 سالـ بن أب  خبزة وكسيب العنب ي:●

 ا٠توسػاء لسػ ب العوػربم أنمػا أيبك  يب خبػ ةأبا عب دة ع  ش خ ي ذالٌـ ب  أركا   قحَتة  رك يفا ًذى 
ػػا ُب قبػػاء  ػػأمر بالسػػو  ف مسػػعادا أقبػػ  مػػ  ًيفػػ  األأٝتعػػا اٟتسػػ  البحػػرم  ػػذلر  زد ُب قػػـا لأمثػػاؿ الطػػَت ًك

 .252كبعد ذاع  اذتو لاى ع  ا١تورب كقت اى، كقد شبيفاى بالقمر، ك ويفر ع  الفتو 
 يب عب دة ًي قالي:أكص غ  ذود 

 )٭تػػٌدث ُب ح قػػ   ػػاهس( قػػاال: يب ا٠توسػػاء لسػػ ب العوػػربمأ)مػػٍت( ذػػالـ بػػ  ايب خبػػ ة )كٝتعتػػي مػػ ( 
 ...مَت:)ٝتعوا( اٟتس  ب  ايب اٟتس   قاؿ ُب ٣ت س األ

                                                 
.ك اهظر مقاؿ د.٤تمد الرفاعي : األحوش ب  ق س التم مي كدكرى الس اذي، ٣ت   264ص1الطربم:تار ه)ـ.س(، مج -  250

 .211-211ل    دار الع ـا القاًرة، ص  44العدد 4111قسم التار ه اإلذالمي 
 .262-264ص 1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 251
 .262، صا١تحدر هفسي - 252
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كقػػد ، التػػابعُت ػػركم اٟتػػد ث عػػ    يب خبػػ ة العطػػار البحػػرمأكؿ ًػػا ذػػالـ بػػ  يب عب ػػدة األأكشػػ ه 
لػػػ س بقػػػام كلػػػ س "حػػػاًب: يبكاهتامػػػي كأًػػػاف ت ػػػد العبػػػارات قػػػاؿ أاتفقػػػ  عبػػػارات اػػػدمُت ع ػػػر تضػػػع في 

 .253كقاؿ اب  عدم: عام  ما  رك ي ال  تابع ع  ي، " كمويفم م  أشار إٔب عبادتيبكذاب
لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب كقػػد  كٓب  ػػرك، ًػػدىأف ػػم  بػػا ا٠توسػػاء لسػػ ب العوػػربمأمػػا شػػ خي الثػػاين أ
ػذا األخػَت ك ، هي حدث ّٔػذا ا٠تػرب ُب ح قػ   ػاهسأصرٌح  هػي  ػاهس بػ     ػد أف الػراً  أالٌ إف لػاف مبيفمػا إًك
رم.األ    ي ت م ذ الً 

د مػػػػػأب بػػػػػا مسػػػػػعا أ كالػػػػػراكم الػػػػػذم اهتيفػػػػػر ال ػػػػػي السػػػػػود ًػػػػػا اٟتسػػػػػ  بػػػػػ  ايب اٟتسػػػػػ   سػػػػػار البحػػػػػرم
ػػا ً( 441-21االهحػار) ف أخػػذ ع  ػػي إمػاـ تػػابعي ً  ػػ  القػدر صػػاحب ذػػو  مقػ  صػػاّب عوػػد اػدمُت ك إًك

فق يفػػػا ..." هػػػي لػػػاف:أهػػػي ذػػػٌ د التػػػابعُت ك أكقػػػد كصػػػفي الطػػػربم ب، 254هقػػادًم تدل سػػػي كضػػػعش بعػػػض مراذػػػ  ي
هي لاف لثَت ا١تراذػ   لثػَت الركا ػ  عػ  قػـا ٣تاً ػ  كعػ  أفاضال قارئا ال  كد ُب صدقي ف ما ركل كهق  غَت 

 .255"...عويفمك  ل ي لقـا أخذًا مويفمإصحش لاه  قد كقع  
 

 رواد الكعب :●
  ركم الطربم م  طر ق ايب عب دة خربا كاحدا بالسود التإب:

 " ...)مٍت( ركاد الكعري"
ػ  ُب كصػفيت لمػا طػارد ابػ  ف مضر حاصرت مالد بػ  مسػمع أكخالص  ا٠ترب  كأحرقػاا دارى ]مػع ًر

 .256ب ات ُب ذلد كب تُت لكاعر عدكم ُب مقت  مسعادتأز اد ]مع 
ك٦تػػ  ٛتػػ  ًػػذا االذػػم  لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب. كٓب  ػػرك، تب وػػيأيب عب ػػدة رٌكاد الكعػػري ٓب أكشػػ ه 
 بغَت الوسب :

ػا الػذم ركل، رٌكاد ب  اٞتػرٌاح ابػا عحػاـ العسػقالين أصػ ي مػ  خراذػاف - لػي ابػ  ماًػي كقػد ركل عوػي  ًك
ا مق  صاّب ضٌعش الختالطي كركا تي بعض ا١توالَت، اب  معُت  .257ًك

                                                 
 .241ص4 كا١تغٍت .441ص 2الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، .74ص 1)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 253
ي: خالص  تذً ب ...ص - 254 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .216-214ص 2)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب.66ا٠ت ًر

 .11ص
  ٖتق ق ٤تماد شالر ، مارالطربم:هتذ ب اركاهظر  .776-777ص، 7مج)ـ.س(،  الطربم:تار ه)م حق: ذ   ا١تذ  ( - 255

 .124ك 227ك 16صالقاًرة،  4102مطبع  ا١تدين 
 .121  ص 1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .261، ص1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 256
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 رٌكاد ب  ايب بكرة الثقفي ذلرى اب  حباف ُب الثقات. -
 .258راد ركادا كالد عحاـأرٌكاد آخر غَت موساب ذلرى الوباٌب ُب اٟتاف  كٓب  ذلر ف ي ش ئا ف ع ي  -
 

 محارب:مسلمة بن ●
بػ  ذػ م بػ   كُب كذ  الركا ات السابق   ذلر الطربم مالم  أخبار أليب عب دة ع  مس م  ب  ٤تػارب

ل ػػي لػػ س ًػػا السػػود الػػذم عادهػػا ع  ػػي ُب ا١تحػػادر إكلكػػ  ذػػود الطػػربم ، ز ػػاد الػػذم عرفوػػاى ُب شػػ اخ ا١تػػدائٍت
بػا عب ػدة أمػا أ"ك  ذ قػاؿ الطػربم:إالسابق  ]اب  شٌب  ع  ايب عب دةت بػ  ًػا ذػود ٭تتػام ع ػر راك ػُت مبيفمػُت 

يب ذعداف عوي قاؿ: حدمٍت مس م  بػ  ٤تػارب كغػَتى مػ  آؿ ز ػاد عمػ  أفاهي ف ما حٌدمٍت ٤تمد ب  ع ي ع  
ذى طر ق ٓب  س كيفا الطػربم  "... يفم كالقـا أع م ْتد ثيفم أفأدرؾ ذلد مويفم كم  ماال ال إيب عب ػدة أٔب إًك

بػػا اٟتسػػ  أبػػا عب ػػدة ك أ"حػػٌدمٍت عمػػر بػػ  شػػب  قػػاؿ حػػدموا  إذ قػػاؿ:ً 71خبػػار الفػػرزدؽ ذػػو  أمػرة كاحػػدة ُب 
خػربى ع ػر  ذػوادإُب ]أم ابػ  شػب ت بػا ز ػد أنكػ  كبػٍت فقػ م ٓب  ػ د  بػٍتف الفرزدؽ ١تا ًنػا أا١تدائٍت كغَت٫تا 
يب عب ػدة قػاؿ حػدمٍت اعػُت أهي حػدمٍت عػ  ٤تمػد بػ  ذػعد عػ   ف ]أم ا١تدائٍتت ما ٤تمد ب  ع يأما ذلرت ك 

 .259"...ب  لبط  ب  الفرزدؽ قاؿ حدمٍت ايب ع  اب ي
حػىت األزدم ٟتػاح لػدل مسػعاد إكٔب تكتم  ع ر ما لاف م  اٟتارث ب  ق س م  ٖتا ػ  ك كالركا   األ

 .  260ز ادًارة اب   قب  ب
لػػػ ع   ك  لمػػا تكػػتم  الركا ػػ  الثاه ػػ  ع ػػر كصػػش مػػا حػػدث ُب البحػػرة مػػ  إقػػداـ مسػػعاد ع ػػر ا١توػػرب

 رفض)بب ( أف  تدخ  ل ح   ب ويفم.ك  معارضك  ات القبائ  بُت ٤تالشاضطرابك  ٛتا   اب  ز اد
ا١توػػرب  ف عب ػػد ا بػػ  ز ػػاد ع ػػم بحػػعاد مسػػعاد ع ػػرأخػػَت أليب عب ػػدة عػػ  مسػػ م  كا٠تػػرب الثالػػث كاأل

 .61ً261فب غي خرب مقت ي فاهط ق عودئذ ٨تا الكاـ ُب شااؿ ذو  ، مارةٔب دار اإلإفتيف أ ل ذًاب 

                                                                                                                                               
ي: خالص  تذً ب - 257 كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، .271ص 1)ـ.س(، اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب. 412...ص ا٠ت ًر

 .211ص4 كا١تغٍت .216ص 0، اب  حباف: الثقات)ـ.س(، 474ص
 .211ص1. اب  حباف :الثقات 66ص 1الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، .161ص 2)ـ.س(، اب  حنر:لساف ا١ت  اف - 258
 .421ص  1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 259
 .124ص  1اب  األمَت: الكام  ُب التار ه: مج  .271ا١تحدر هفسي، ص - 260
 .121ص  1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .261صالطربم:تار ه)ـ.س(،  - 261
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 مصادر ابن شبة وىشاـ الكلب  غي  ال ئيسية : .4.3
 

إذا لػػػاف الطػػػربم قػػػد اذػػػتقر مػػػ  شػػػ خي ابػػػ  شػػػب  ألثػػػر مػػػ  ذػػػتُت ركا ػػػ  عػػػ  محػػػدر   رئ سػػػ ُت ٫تػػػا 
ػػدها أ ضػػا أهػػي اذػػتقر إال أهوػػا ، ا١تػػدائٍت كأبػػا عب ػػدة ركا ػػ  مػػ  ذػػبع  محػػادر أخػػرل البػػ  شػػب  )كألثػػر  21ًك

ب ب  ًر ر(. كإذا لاه  لػ  ركا ػات أيب ٥توػش )كالػيت أفردهػا ٢تػا  م  هحش ًذى الركا ات ع  اإلخبارم ًك
ف هػي اذػتقر أ ضػا مػ  ًػذا األخػَت )ًكػاـ( ، فحال لامال( اذتقاًا الطربم م  طر ق ًكاـ ب  ٤تمد الك ػري

 محادر أخرل غَت أيب ٥توش )كمالم  أرباع الركا ات ع  اإلخبارم عااه  الك ري(. 41ا   م  رك  11
 

 . ِصادر اتٓ شثح عٓ اإلخثارٞ ٚ٘ة تٓ خر٠ر :      2.4.3

 وىب بن ج ي :●
ػب بػ  ًر ػر ػركم الطػربم أربعػ  عكػرة ركا ػ  لإل ػَت بػ  حػرب خبػػارم ًك ال ػذ   عرفوا٫تػػا  مػ  طر ػػق ًز

 كقد كردت الركا ات باألذاه د التال  :، ُب ش اخ ا١تحادر الرئ س   ل طربم


ب َت )موا( ًك  )مٍت( شيفرؾ  )موا( ٤تمد ب  أيب ع  و      )ع ( ٛتٌاد     )موا( ًز
 )ع ( ذربة ب  ٩تش              
 )ع ( خالد ب  مشَت    األذاد ب  ش باف )موا(                
 )ع ( عبد ا ب  ًر ر ا١تازين                       
 )ع ( قب ح  ب  مركاف  )موا( أبا بكر ب  الفض         

 أيب لب د )ع ( )ع ( ال بَت ب  ا٠تر                                                         
 ب  ق ساٟتارث  )ع (                                                   

 )ٝتع ( ٤تمد ب  ال بَت            أيب )موا(   
 )ع ( الحعب ب  ز د              
 )موا( أيب ك٤تمد ب  أيب ع  و  )موا( معاك   ب  قرٌة.    
 

ػػػب بػػػ  ًر ػػر خػػػربى األكؿ عػػػ  ٛتػػاد عػػػ  ابػػػ  أيب ع  وػػ  عػػػ  أف ًػػذا األخػػػَت شػػػيفد   شػػػيفرؾ  ػػركم ًك
ح ػػػث ذٌلػػػر أًػػػ  البحػػػرة باهتمائػػػي إلػػػ يفم كهعمائػػػي ع ػػػ يفم ُب ز ػػػادة ا١تقات ػػػ    خطبػػػ  ابػػػ  ز ػػػاد عوػػػد كفػػػاة    ػػػد

م ُب العػػػػدد كالغػػػػٌت كالسػػػػع   ...األعط ػػػػاتك  كالعمػػػػاؿ كذلػػػػر كفػػػػاة    ػػػػد كاخػػػػتالؼ الوػػػػاس كبػػػػٌُت ق مػػػػ  محػػػػًر
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م نػػػم ذػػػ دخ اف اٞتماعػػػ  فػػػار إٚتػػػاع ا١تسػػػ مُت ع ػػػر أ لمػػػا بػػػٌُت ،  كطػػػالبيفم باخت ػػػار مػػػ   حػػػ   لاال ػػػ  أمػػػاًر
م فػػػًتدد ٍب بسػػػ   ػػػدى ، شػػػخص كإال فيفػػػم ُب غػػػٌت عػػػ  التبع ػػػ  ألحػػػد فػػػأٌّب ع  ػػػي بعضػػػيفم ُب أف  تػػػأب أمػػػاًر

م ع ر ه   رفضي  .262فبا عاى ٍب اهحرفاا ًك
ب ًػا ٛتػاد بػ  ذػ م  ً 464تػاُب ذػو ، بػ  د وػار البحػرم أبػا ذػ م  مػأب ٘تػ م أك قػر ّ كش ه ًك

كػػاـ بػػ  عػػركة كٛت ػػد الطا ػػ  كعوػػي ابػػ  ًػػػر ج  الػػػ بَتم ركل اٟتػػد ث عػػ  التػػابعُت لثابػػ  البوػػػاين كقتػػادة ًك
)كزاد: لػاف حافظػا مأماهػا( كابػ  ذػعد  د كمقػي الوسػائي كالسػاًيقػك  ...كالثارم كشعب  كاب  ا١تبػارؾ كالقطػاف

مبػػ  ُب أهػػي أٛتػػد )مكػػَتا إٔب أٔتػػا حػػٌدث باٟتػػد ث ا١توكػػر( كالعن ػػي )كزاد: صػػاّب حسػػ  اٟتػػد ث( ك )كزاد: ر 
مابػػ  كٛت ػػد كأهػػي اهفػػرد عػػ  أ ػػاب بأذػػاه د( كابػػ  معػػُت )كفٌضػػ ي ع ػػر آخػػر  ( أمػػا ابػػ  ا١تػػد ٍت فحػػٌث ع ػػر 

ا تػػي ابػػ  ميفػػدم كابػػ  كقػػد أمػػٌت ع ػػر عبادتػػي كرك ، التػػابعي مبػػ  ُب مابػػ أاهتػػاـ مػػ  تك ػػم ف ػػي كأشػػار إٔب أهػػي 
كلػػئ  ذلػػرى ابػػ  عػػدم ُب الضػػعفاء إال أهػػي أشػػار إٔب مػػا اهفػػرد بػػي متوػػا كذػػودا … ا١تبػػارؾ كعفػػاف كابػػ  حبػػاف
لػي مسػ م ُب األصػاؿ عػ   لي البخارم حد ثا كاحدا ع  ماب  ُب التعال ق ب ومػا ركل كأمٌت ع  ي كلذلد ركل

"١تػا لػرب ذػاء حفظػي ف ػذا ترلػي البخػارم كأمػا  ي أهػيكالسػبب لمػا ذلػر الب يفقػ، كُب الكااًد ع  آخر   ماب 
ػاء ٛتػد أكذلػر ، مس م فاًتيفد" كق ػ  أف ًوػاؾ مػ  دٌس األحاد ػث ُب لتبػي كلع ػي  كػاف رب بػي ابػ  أيب العًا

 .263أف بعض لتبي ضاع  فحٌدث م  حفظي
 أما الراك اف ال ذاف  وتيفي ّٔما السود ف م أًد٫تا:

لػػي الطػػربم عػػ  شػػيفاد ع ػػاف خػػرب   حػػاؿ فكػػ  ابػػ  ز ػػاد ُب حكػػم  : ركلمحمػػد بػػن أبػػ  عيينػػة -
كخػػربا ، كخػػرب   آخػػر   حػػاؿ ًنامػػات ا٠تػػاارج االزارقػػ  ع ػػر البحػػرة، ًػػذا أحػػد٫تا، البحػػرة عوػػد كفػػاة    ػػد

 .264حاؿ بعض تفاص   غدر قت ب  بأً  ٝترقود أمواء الفتاح
ا الاح ػد لػدل الطػربم-إذ  بدأ خربى ًذا   : ًا شاًد ع افشه ؾ - "شػيفدت عب ػدا  بقالػي -ًك

 "....ب  ز اد حُت مات    د ب  معاك  
ػػب عػػ  ٛتػػاد عػػ  ابػػ  أيب ع  وػػ   وتيفػػي إٔب ذػػربة بػػ  ٩تػػش الػػذم  قػػاؿ ف ػػي "أف ابػػ   كا٠تػػرب الثػػاين لًا

 .265معمر عب د ا بعث أخاى عثماف إٔب اب  األزرؽ فيفـ  ًودى كقت "
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كلكوػػي ذلػػرى ُب ، لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب كٓب  ػػرك، ٓب أًػػدى كالػػراكم ذػػربة بػػ  ٩تػػش بػػ  أيب صػػفرة
فيفػا ع ػر ذلػد شػاًد ع ػاف ، ذ اؽ خرب آخر باعتبارى مبعاما ل حناج ب   اذش بأذرل مارة اب  األشعث

شػارة إٔب أف ًوػػاؾ مػ   ػدعر ذػربة ُب معاصػرم ًػػذا كٕتػدر اإل، خحاصػا كقػد اهتيفػر إل ػػي ًػذا السػود، أ ضػا
ػػػػ  حػػػػٌدث عوػػػػي إٝتاع ػػػػ   ح ػػػػث قػػػػاؿ صػػػػاحب ال سػػػػاف:، كإف كمٌػػػػق، الػػػػراكم كلكوػػػػي ٣تيفػػػػاؿ أ ضػػػػا "ذػػػػربة ًر

ػػ  أف أدرم مػػ  ًػػا"  ك أال ، هػػس رضػػي ا عوػػيأ٣تيفػػاؿ كقػػاؿ ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات ركل عػػ  ، السػػٌدم ًر
 266 مقاتي.  إذ ذلرى اب  حباف ُب  كاف ًا ذربة ب  ٩تش

ػػب عػػ  ٛتػػاد خػػربى الثالػػث عػػ  األذػػاد بػػ  شػػ باف أف شػػق ق بػػ  مػػار   عػػ  خالػػد بػػ  ٝتػػَت ك ػػركم ًك
كترٌصػدًم ذدكذػي حػىت ، كمالد ب  مسمع كححُت ب  موذر مكثاا ُب دار اإلمارة لدل اب  ز اد إٔب ال  ػ 

ػػاا ببغػػ  ٤تٌمػػ  با١تػػاؿ فسػػأؿ شػػق قا الػػذم قػػاؿ ، ححػػ وا أف  عط ػػي موػػي فأحالػػي ع ػػر بػػٍت عمامتػػي فسػػأؿ، خًر
ػػم لػػي ٔتئتػػُت فرفضػػيفا ٍب مالٙتائػػ  ٍب أربعمائػػ   فرفضػػيفا السدكذػػي ٍب ذػػألي فػػأمر، ١تػػاالى أ ػػاب: أعطػػي مائػػ  دًر

 لػػي هػػي ذ حػػرخ ٔتػػا رآى ال   ػػ  فػػأمرأكعوػػد كصػػا٢تم إٔب الطفػػاكة ذػػألي شػػق ق عمػػا ذػػ فع ي إف ٓب  عطػػي فػػأخربى 
ػػ  غاد ػػا ع ػػر مالػػد، ٓتمسػػمائ  ػػب: "ف ػػم أحفػػ  مػػا أمػػر فحػػٌب  الًر لػػي بػػي مالػػد"ت أمػػا ححػػُت  ]قػػاؿ ًك

 .267فرفض إعطاءى ش ئا ألهي ٓب  عد لد ي ما ٮتكاى م  الواس
ركل اٟتػد ث عػػ  ً 467كالػراكم ًػا األذػاد بػػ  شػ باف السدكذػي البحػػرم أبػا شػ باف ا١تتػػاُب ذػو  

كقػد كمقػي ابػ  معػُت كالعن ػي  ...كعوػي كل ػع كابػ  ا١تبػارؾ كأبػا هعػ م، خالد ب  مشَت كاٟتس  البحػرم كعطػاء
 .268كقاؿ أبا حاًب: صاّب اٟتد ث. لما ذلرى اب  حباف ُب الثقات، ٛتد كالوسائيأك 

ركل اٟتػػػػد ث عػػػػ  ، أمػػػا الػػػػراكم الػػػػذم  وتيفػػػي إل ػػػػي السػػػػود فيفػػػػا خالػػػد بػػػػ  مشػػػػَت السدكذػػػي البحػػػػرم
كقػػد ، كقػػد كمقػػي الوسػػائي كالعن ػػي كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات، متػػأخرم الحػػحاب  كعوػػي األذػػاد بػػ  شػػ باف

 .269خطٌأى الطربم كاب  عبد الرب كالب يفقي ُب حد ث كاحد حاؿ غ كة مؤت 
ػػب  هػػي  رك ػػي بسػػود ٦تامػػ   وتيفػػي إٔب عبػػد ا بػػ  ًر ػػر ا١تػػازين الػػذم  ػػذلر ف ػػي أف  ف  كا٠تػػرب الرابػػع لًا

هػػي أ  مسػمع لػدل مسػػعاد ل ع ػدا ابػ  ز ػػاد إٔب دار اإلمػارة ك شػق قا بعػث إل ػػي ٮتػربى ٔتسػاعي ابػػ  مونػاؼ كابػػ
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قد  قـا بتق  د اب  موناؼ أك طردى كط ب موي أف  ذًب إٔب مسعاد كٮتربى بت د ا١تسػاعي كبضػركرة إبعػاد 
دى بُت ابٍت ز اد فس م ع  ي كاب غػي بػذلد فيفػٌم مسػعاد أف  سػتن ب، الًر ُت عوي لػي لػاال  فناءى الراكم فًا
 أصٌر ع ر البقاء ُب ًاارى حىت  قت  عودى ف  حقي كقامي العار إٔب األبد. أف اب  ز اد

لػػػي الطػػػربم ذػػػال ًػػػذا ا٠تػػػرب  كٓب  ػػػرك، ٓب أًػػػدى، لو تػػػي أبػػػا قػػػ س  كالػػػراكم عبػػػد ا بػػػ  ًر ػػػر ا١تػػػازين
 باعتبارى شاًد ع اف ل ناء اب  ز اد إٔب أزد البحرة أمواء الفتو .

ػػب خػػربى ا٠تػػامس عػػ  أيب بكػػر بػػ  الفضػػ  عػػ  قب حػػ  بػػ  مػػركاف أف الوػػاس ١تػػا افتقػػدكا ابػػ  ك   ػػركم ًك
يفتػػي  يفتػػي ٣تيفالػػ  لنيفالػػ  هسػػبيز ػػاد تسػػاءلاا عػػ  ًك كلػػاف ُب ب ػػ  مػػاؿ البحػػرة ذػػت  ، فع قػػ  عنػػاز أف ًك

ز ػاد بالقتػاؿ فػأباا  بٍتك  حرذيكأمر ، خاتي كٛت  الباقي معيإففٌرؽ مويفا اب  ز اد ُب م  اها م  الدراًم عكرة 
270. 

كٓب  ػػرك ٢تمػػا الطػػربم ذػػال ًػػذا ، ٓب أًػػد٫تا كشػػ خي قب حػػ  بػػ  مػػركاف كالراك ػػاف أبػػا بكػػر بػػ  الفضػػ 
ػػدت ُب الػػركاة مػػ   ػػدعر أبػػإك ، ا٠تػػرب بكػػر ا١تػػدين الػػذم  ػػركم عػػ  ابػػ  عمػػر كعوػػي إذػػحاؽ  اف لوػػ  قػػد ًك
ػػا راك ٣تيفػػاؿ، األعػػار ًكػػذا قػػاؿ الػػذًري الػػذم أضػػاؼ:"ًا الفضػػ  صػػاحب ًػػابر" كتعقبػػي ابػػ  حنػػر ، ًك

 .271…"بقالي:" ل س لذلد قاؿ الفض  معركؼ بالضعش
ػػب ركا ػػات أخػػرل عػػ  أب ػػي ػػا ًر ػػر بػػ  حػػاـز بػػ  عبػػد ا االزدم  ك ػػركم ًك البحػػرم ا١تتػػاُب ذػػو   ًك

قػد كمقػي العن ػي ... ك هػس كلبػار التػابعُت كعوػي ابوػي كابػ  ا١تبػارؾ ككل ػعالححايب أاٟتد ث ع  ركل ً 447
ٛتػد كابػ  حبػاف أكذلػر ، لما كمقي اب  معُت كاب  عدم مع ٖتٌفظيفما م  ركا تػي عػ  قتػادة،  كالساًي كالب ار

اذتحسػوي شػعب  كالوسػائي كهسبي ٭تي اٟتماين إٔب التدل س كقد ، هي لاف ٮتطيء ألهي لاف ٭تٌدث م  حفظيأ
ػػم ُب محػػر أك اخػػت   ُب آخػػر أف ذلػػر بعضػػيفم إاد كابػػ  ذػػعد كاالزدم كأبػػا حػػاًب ك ٛتػػكابػػ  ميفػػدم ك  هػػي ًك

 .272عمرى
ػػب عػػ  الػػ بَت بػػ  ا٠تر ػػ  ح ػػث ، عػػ  أيب لب ػػد عػػ  اٟتػػارث بػػ  قػػ س فالركا ػػ  السػػابع   رك يفػػا كالػػد ًك

عرض هفسي ع  ي متيفما قامي بساء الرأم فأرلبي ع ر بغ تي ل ال كمػرٌا ع ػر بػٍت  صرٌح ًذا األخَت أف اب  ز اد
م ف ػػ  مسػػ حُت حف بعػػض اٞتالسػػُت مػػ  هالػػاك ، ذػػ  م ٍب بػػٍت هاً ػػ  فتفػػاءؿ بػػاالٝتُت عرفػػاا الػػراكم ك١تػػا ًػػاكًز
ًػا ى ك أفط ػب موػي أف  سػرع بػي إٔب دار مسػعاد بػ  عمػرك الػذم فاًػ، عرفاا م  معػي فأصػاباا عمامتػي بسػيفم
                                                 

 .270، ص1مج)ـ.س(، الطربم:تار ه - 270
 .441ص2كا١تغٍت :  .111ص 1. الذًري: م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 47ص 4)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 271
.ا١ت م: هتذ ب الكماؿ)ـ.س(، 44. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص62-61ص 2)ـ.س(، ذ ب التيفذ باب  حنر: هت - 272

. الذًري: ذَت... 01ص 2، اب  معُت: التار ه)ـ.س(، 217ص 4. اب  ذعد: الطبقات)ـ.س(، 714-721ص 1
 .411-10ص 4)ـ.س(، 



 محادر الطربم حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                الفح  الثالث

111 

 

دخ ػػي إٔب أف، ف ابػػ  ز ػػاد قػػد دخػػ  ب تػػيأفػػذٌلرى الػػراكم بػػ،  اقػػد بقضػػ ب ع ػػر لبوػػ   عػػاِب خٌف ػػي فتعػػٌاذ مويفمػػا
 ...هي ب ويفمأكذًب الراكم مع مسعاد إٔب االزد  تساءلاف ع  اب  ز اد فألد بعضيفم  ب   ابوي

الراذػػػري كإٔب آخػػػر كالركا ػػػ  الثاموػػػ  بػػػوفس السػػػود تتضػػػم  احتكػػػاـ البحػػػر ُت إٔب الوعمػػػاف بػػػ  صػػػيفباف 
ػ  ا١تضػػرم قػ س بػ  ا٢ت ػػثم السػ مي. قػػاؿ  مضػرم ل ختػارا ٢تػػم كال ػا ]ًػاء ُب الركا ػػ  "كقػاؿ غػػَت أيب لب ػد: الًر

هػي  فٌضػػ  أكلكػػ  الوعمػاف أظيفػر ل مضػػرم ، كمػاؿ ا١تضػػرم إٔب بػٍت أم ػػ  كمػاؿ الوعمػاف إٔب بػػٍت ًاشػم، لب ػد"ت
باٝت يفمػا معػا فػأع   ل وػاس أنمػا اختػارا ٢تػم عبػد ا بػ  اٟتػارث شخحا أما ا فقٌدمي ا١تضرم ل واس ل ػتكٌ م 

ٍب أكرد الطػػػربم ركا ػػػ  مبيفمػػػ  السػػػود بعػػػد ًػػػذى  ٌب ( الػػػذم با عػػػي الوػػػاس رغػػػم احتنػػػاج ا١تضػػػرم.ػا١تعػػػركؼ بػ)بػػػ
ػػ  أف ضػػمَت ا١تػػتك م ًوػػا  عػػاد إٔب آخػػر إذػػواد ]أم أ" ك ..."قػػاؿ أصػػحابوا مباشػػرة ًػػاء ُب مط عيفػػا قالػػي: ًر

ػػب عػػ   أب ػػي عػػ  الػػ بَت بػػ  ا٠تر ػػ  عػػ  أيب لب ػػدت كخالصػػ  ا٠تػػرب القحػػَت أف مضػػر دعػػ  الوػػاس إٔب ابػػ  ًك
فحٌكمػػػاا قػػػ س بػػػ  ا٢ت ػػػثم ، أخػػػي الحػػػحايب ابػػػ  عػػػاؼ )العبػػػاس بػػػ  األذػػػاد( ب ومػػػا دعػػػ  ال مو ػػػ  إٔب بػػػػٌب 

، الوػاس ع ػر إمػاـ ا٠تؤكلػ  األما ػ  )أم ببٌػػ ( حػىت ٬تتمػع مفاتفقا ع ر تال ػ  ا٢تػامشي ذ، كالوعماف ب  صيفباف
 .273ٔب تال   بػٌب  ع ر شرطتي ٫ت اف ب  عدم السدكذيإك ، كاهتيفر ا٠ترب ب شارة إٔب ب   شعرم

لػي ُب الحػح حُت كبعػض السػو  عػ  السػائب  كش ه ًر ر ًا ال بَت ب  ا٠تر   البحرم الذم أخػرج
ر ر كٛتاد ب  ز د، ب     د كعكرم  ك١تازة ب  ز ار تابعي مق . كذلػرى ابػ  حبػاف  قاؿ العن ي:، كعوي أخاى ًك

كأشػار ابػ  ا١تػد ٍت إٔب ٖتفػ  شػعب  موػي ٍب قػاؿ عوػي: ، ٛتػد كالوسػائي كابػ  معػُت كأبػا حػاًبأُب الثقات ككمقي 
 .274"ًا صاّب"

كقػد ، ركل اٟتػد ث عػ  بعػض الحػحاب   ًا ١تازة ب  ز ٌار م  أزد البحػرة كالراكم أبا لب د اٞتيفضمي
: غَت معػركؼ العدالػ . كقػد بػٌرر ابػ  حنػر تام قػي ، اب  ذعد كذلرى اب  حباف ُب الثقات كمقي كقاؿ اب  حـ 

إال  -أم ع  ػػػا- "ال  بغضػػػي )أم  كػػػتم ع  ػػػا( كبػػػٌُت عػػػدـ مواقضػػػ  ذلػػػد ل حػػػد ث الوبػػػام: مػػػع اهػػػي هاصػػػري
كم موسػاقا لطب عػ  ب ومػا لػاف ًػذا الػرا،  كبػأمار الػد   حرة الوػريػخحاص بوػػف البغض ًوا مأب 275موافق"

                                                 
 .122-124ص  1مج .س(، )ـاب  األمَت: الكام  ُب التار ه .271-270ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 273
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كهػرل أف  .276البكر ُب بغض م  أذػاء إلػ يفم ُب أمػار الػده ا إضػاف  إٔب أف الواصػري صػادؽ عكػس الرافضػي
 الواصري ال ٯتك  أف  كاف صادقا إال إذا قحدها متعبدم ا٠تاارج ألنم  ركف لفر مرهكب الكبَتة.

أحػد شػيفاد الع ػاف  اٞتيفضػمي كأمػا الػراكم الػذم اهتيفػر إل ػي السػود فيفػا اٟتػارث بػ  قػ س بػ  صػيفباف
ػدت ُب الػركاة مػ   ػدعر باٝتػي ُب معاصػر ي دكف ، هي لػاف مػ  رؤكس البحػرة أ ػاـ ت ػد الفتوػ إب   أف كقػد ًك
ػر الفػ ارم كعوػي ابػ  عػاف ما  ًر  لاهػي ًػا ا١تقحػاد أـ ال أًد  ، فاٟتػارث بػ  قػ س  ػركم اٟتػد ث عػ  أًز
 .277عوي أبا حاًب: ال أعرفي. كذلرى اب  حباف ُب الثقاتقاؿ 

"بعث مسعاد مع اب  ز اد مائػ  مػ  االزد  كالركا   العاشرة إ٪تا ًي ٚت   قا٢تا الراكم ال بَت ب  ا٠تر  :
 .278ع  يفم قرٌة ب  عمرك ب  ق س حىت قدماا بي الكاـ"
ػػب   بَت ٮتػػرب أف الوػػاس اصػػط حاا ع ػػر هػػي ٝتػػع ٤تمػػد بػػ  الػػأكالركا ػػ  اٟتاد ػػ  عكػػرة  ػػذلر ف يفػػا كالػػد ًك

أربعػػػػ  اشػػػػيفر ف مػػػػا أّب ع  ػػػػي الوػػػػاس بضػػػػركرة االذػػػػتوفار ضػػػػد االزارقػػػػ  ُب األًػػػػااز رفػػػػض إفسػػػػاد هفسػػػػي  ( ػٌ بٌػػػػب)
 .279كاعت ٢تم ُب ب تي فأٌمركا ع  يفم عمر ب  عب د ا ب  معمر الت مي، ب صالحيفم

ا لاُب األصػ - اٟتوظ ي البحرم كصاحب ًذا ا٠ترب ًا ٤تمد ب  ال بَت التم مي ركل اٟتػد ث  -ًك
كعوػػي ًر ػػر بػػ  حػػاـز كابػػ  إذػػحاؽ كأبػػا حو فػػ  كالثػػارم ، اٟتسػػ  البحػػرم كعمػػر بػػ  عبػػد الع  ػػ ك  عػػ  أب ػػي

كضػعفي ابػ  معػُت كالوسػائي الػذم ، كقػد ٖتٌفػ  موػي أبػا حػاًب  كالبخػارم كاذػتوكرا أحاد ثػي ...كٛتاد بػ  ز ػد
هػػي  ػػركم الغرائػػب أكذلػػر ابػػ  عػػدم ، كٓب  رضػػي شػػعب  الفًتائػػي ع ػػر الوػػاس، ع أيب داكد ُب ا١تراذػػ  لػػي مػػ ركل
 .280فرادكاأل

ب عػ  الحػعب بػ  ز ػد أف  لػاف ع ػر البحػرة حػُت كقػع ّٔػا   (ببٌػػ )كالركا   الثاه   عكرة  رك يفا كالد ًك
 .281ا١تاإبم  كقد مات  أمي ف م ٬تد م  ٭تم يفا إاٌل بعد اذتئنار أربع    اٞتارؼ
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الذم ركل اٟتد ث ع  أب ي كعوي ًر ػر بػ  حػاـز كٛتػاد  كراكم ًذا ا٠ترب القحَت ًا الحعب ب  ز د
ا ٣تيفاؿ، ب  ز د  ػركم عػ  عبػد ا بػ   ..."شػ ه ذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات كزاد: قاؿ عوي اب  حنر، ًك
 .282ز اد"

حاـز ع  ٤تمد ب  الػ بَت أف ابػ  معمػر كإب البحػرة أرذػ  أخػاى  كالركا   الثالث  عكرة  رك يفا ًر ر ب  
 عثماف لقتاؿ االزارق  الذ   ً ماى كقت اى.

ب إ٪تا ًػا مكمػ  ل ركا ػ  الثاه ػ  الػيت  رك يفػا ٤تمػد بػ  أيب ع  وػ  حػاؿ بعػث ابػ    كآخر خرب  رك ي ًك
ب مع ، معمر ألخ ي عثماف لقتاؿ االزارق  ذا ا٠ترب  كًتؾ ف ي كالد ًك اب  أيب ع  و  لال٫تا ع  معاك ػ  بػ  ًك

وا مع اب  عب س ف ق واًم فقت  اب  األزرؽ كابواف أك مالم  ل ماحاز كقت  اب  عب س"  .283قرٌة قاؿ: "خًر
ركل اٟتػد ث ً( 441-14 ػاس البحػرم )إ اس بػ  ًػالؿ ا١تػ ين أبػا إكالراكم ًا معاك   ب  قرة ب  

كعوػػي ابوػػي كحف ػػدى كمابػػ  كقتػػادة ،  يفػػم صػػحاب ًأ ػػاب األهحػػارم كابػػ  مغفػػ  ك  عػػ  أب ػػي كمعقػػ  ا١تػػ ين كأيب
د قػك ، إذ لقػي لثػَتا مػ  متػأخرم الحػحاب  كإف أرذػ  عػ  ع ػي كعثمػاف  لي السػت  ركل ...كشعب  كأبا عااه 

 .284لما ذلرى اب  حباف ُب الثقات  ...كمقي اب  معُت كالوسائي كالعن ي كأبا حاًب كاب  ذعد
ب ع  اب  أيب ع  و  ع  ذػَتة تتضػم  ك ًكذا  َت ع  ًك ٯتكووا ًع  الركا   األكٔب الب  شبي ع  ًز
ػب عػ  أب ػي ًر ػر عػ  ٤تمػد بػ  الػ بَت أشػارت الس اؽ الػذم توضػم إل يفمػا آخػر ك  إل ػي إٔب الركا ػ  األخػَتة لًا

ب ع  أب ي ح ْتضػارى حػركب الػذم صػرٌ ك  اب  أيب ع  و  ع  شػاًد الع ػاف معاك ػ  بػ  قػرة التػابعيك  ركا ات ًك
 ا٠تاارج.
 

 .اٌّصادر األخرٜ التٓ شثح:1.4.3

 :أبو عاصم النبيل●
إحػػدا٫تا مطالػػ  بسػػود ٚتػػاعي ، أكرد الطػػربم ركا تػػُت البػػ  شػػب  عػػ  شػػ ه آخػػر ًػػا أبػػا عاصػػم الوب ػػ 

 ش ه اب  شب .كقب  تاض   ذلد ال بد م  ترٚت  حد ث   ع  ، كأخرل قحَتة ب ذواد إٔب ٣تاً  
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 ؾ بػػ  مسػػ م بػػ  الضػػحاؾ الكػػ باين البحػػرماًػػا الضػػحاؾ بػػ  ٥ت ٌػػد بػػ  الضػػح أبػػو عاصػػم النبيػػل:
ابػػػ  ًػػػر ج كاالكزاعػػػي كالثػػػارم كشػػػعب  كمالػػػد كعوػػػي شػػػ خي ًر ػػػر بػػػ    ركل اٟتػػػد ث عػػػً( 422-242)

كقػػد ، لػػي السػػت  ركل ...ٛتػػد كإذػػحاؽ كابػػ  ا١تػػد ٍت كأبػػا خ ثمػػ  كالفػػالسأحػػاـز كقر وػػي االصػػمعي كتالم ػػذى 
كقػاؿ أبػا حػاًب: ، كمقي اب  ذعد كالعن ي )كأشار إٔب فقيفي( كاب  معُت كاب  قاهع )كزاد: مأماف( كاب  حباف

كقػػاؿ ا٠ت   ػػي: متفػػق ، صػػدكؽ. كقػػد أشػػار بعضػػيفم إٔب لثػػرة حفظػػي لألحاد ػػث كلبسػػي ً ػػد الث ػػاب كدعابتػػي
دا كع ما كد اه  كاتقاها  .285ع  ي ًز
 بالسود التإب:  كركا تي ا١تطال   رك يفا

)عػػ ( أب ػػي )عػػ (  )عػػ ( عمػػي كالال ػػد بػػ  ًكػػاـ كخػػالد بػػ     ػػد البػػاً ي )عػػ ( عمػػرك بػػ  الػػ بَت -
)كحدمو ػي  ]كعٌضػد ابػ  شػب  ًػذا السػود با١تػدائٍت فقػاؿ:...)ع (  ساؼ ب  شر   ال كػكرم عمرك ب  ًبَتة

 ت  ...ع ي ب  ٤تمد قاؿ قد اخت فاا ف اد بعضيفم ع ر بعض(
حػاارا لػي مػع الػاإب ابػ  ز ػاد أموػاء محػاحبتي لػي  ػـا فػرارى مػ  كخالص  ا٠ترب أف الراكم ال ككرم ذلر 

 ل ػػركام ع ػػر الس اذػػات الػػيت اتبعيفػػا لقت ػػي ل حسػػُت ألهػػي تضػػم  اٟتػػاار ترب ػػران مػػ  الػػاإبك  ،البحػػرة ٨تػػا الكػػاـ
 ذلػػر أمػػارا أخػػرلك  عػػدـ عحػػب تيفمك  تال تػػي ل ػػدًاقُت لتنػػربتيفمك  تتبعػػي ل خػػاارج معتػػربان ذلػػد موػػي عبػػادةك  مػػائر
"قػاؿ بعضػيفم : فقػدـ الكػاـ كٓب  كاهتيفػر ا٠تػرب بالعبػارة التال ػ :ختميفا بأم ي أال ٬تد أً  الكاـ قد أبرماا أمرا ك 
 .286ماا أمرا فكأ٪تا لاهاا معي صب اها. كقاؿ بعضيفم: قدـ الكاـ كقد أبرماا فوقض ما أبرماا إٔب رأ ي" رب 

 كش اخ أيب عاصم ُب ذودى اٞتماعي ًم ع ر التاإب:
ا راك ٓب أًدى عم و بن الزبي :  كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب.، ًك

)صػيفر  ػاهس بػ  حب ػب ً 221ا١تتػاُب ذػو   ًػا البحػرم ا١تعػركؼ بػاألرق  خاليد بن يزيد الباىل :
. قػاؿ الػذًري ُب ا١ت ػ اف اػدث كالفالس اإلخبارم كعوي اب  شب ، ركل اٟتد ث ع  ذف اف الثارم الوحام(

لك  اب  حنر اذػتدرؾ ع  ػي بأهػي غػَت مػذلار عوػد ابػ  حبػاف كإ٪تػا قػاؿ عوػي ، أف اب  حباف ذلرى ُب الثقات
 .287اٞتباؿ الركاذي هبال" ا٠تط ب ُب لتاب الع م: "لاف م  

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 285 ، كتقر ب 114-117ص 1)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب. 471-411ا٠ت ًر

 .110ص6اب  حباف :الثقات  .224لتيفذ ب)ـ.س(، صا
 .121-121ص   1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .261-261ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 286
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قػػاؿ ، 222ًابػػ  قحػػذـ أبػػا عبػػد الػػرٛت  القحػػذمي مػػ  أًػػ  البحػػرة ا١تتػػاُب ذػػو   الوليػػد بػػن ىشػػاـ:
ػػا  ػػركم ، أمػػا عػػٌم الػػراكم األخػػَت ف ػػم أتب وػػي .288كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات عوػػي الػػذًري ُب ا١ت ػػ اف: مقػػ . ًك

ػػا عمػػرك بػػ  ًبػػَتة مث مػػا ٓب أًػػد الػػركام الػ  )أم قحػػذـ( ف ػػم أًػدى عػ  أب ػػي ذم  ػػركم عػػ  شػػاًد الع ػاف ًك
 كلػػػذا األمػػػر بالوسػػػب  إٔب شػػػاًد الع ػػػاف الػػػذم اهتيفػػػر إل ػػػي السػػػود، لػػػي الطػػػربم ذػػػال ًػػػذا ا٠تػػػرب ح ػػػث ٓب  ػػػرك

) سػػاؼ بػػ  شػػر   ال كػػكرم( كإف ع موػػا مػػ  خػػربى أهػػي لػػاف محػػاحبا البػػ  ز ػػاد أموػػاء فػػرارى مػػ  البحػػرة إٔب 
 الكاـ خالؿ الفتو . 

" أف أعراب ػا ذػأؿ عػ  شػخص رآى ...خربين ًر أقحَتة أليب عاصم  رك يفا بقالي: "راك   ًواؾ ك  ًذا
هػػي رآى كقػػد مػػاؿ رداؤى فتوػػافس مػػركاف كذػػع د بػػ  العػػاص ع ػػر تسػػا تي." قػػاؿ أبػػا أفػػأخرب بأهػػي ٛتػػراف فػػذلر 

ػال مػ  كلػد عبػد ا بػ  عػامر فقػاؿ حػدمٍت أيب  ًر ػػي كذلػر أف ٛتػراف مػٌد …" عاصػم : فحػدم  بػذلد ًر
ا إف عػارض أحػد ركاتػي آّاً ػ  مضػماف مػا أكردى ٣تاً ػ  ك  ا٠تربك  .289فابتدر معاك   كاب  عامر أ يفما  غمً 

آخػػركف ٓتحػػاص مكاهػػ  ٛتػػراف لػػدل بػػٍت أم ػػ  ف هػػي ُب نا ػػ  ا١تطػػاؼ  وتيفػػي إٔب راك ػػُت ٓب  حػػرح لوػػا باٝتيفمػػا 
 هتب ويفما.ف م 

 
 الكنان : أبو غساف●

بػ  ع ػي بػ  عبػد اٟتم ػد  أبا غساف ٤تمد ب  ٭تػي آخر الب  شب  ًا: أكرد الطربم ركا تُت ع  ش ه
د ػي كقػد ركل اٟتػد ث عػ  عمػي ،  ب  عب د ب  غسػاف بػ   سػار الكوػاين ا١تػدين لػاف لاتبػا مثػ  أب ػي كعمػي ًك

 ...الػػذً ياػػدث ك  الػػ بَت بػػ  بكػػاراإلخبػػارم كعوػػي ابوػػي ع ػػي ك ، ابػػ  ع  وػػ اػػدث ك  غسػػاف كاإلمػػاـ مالػػد
ذلػػػد أف ، كصػػش حد ثػػي بػػا١توكر ُبشػػػٌذ ًوػػاؾ مػػ  إال أف   لػػػي ُب الحػػح   كرغػػم أف البخػػارم كحػػدى ركل

كقاؿ عوي أبا حاًب:ش ه. كقاؿ الوسائي: ل س بي بأس. كذلرى اب  حباف ُب الثقػات مػع أهػي ، الدارقطٍت كمقي
: ٣تيفاؿ "رٔتا خالش" قاؿ عوي: ا اٟتػاف  أبػا بكػر بػ  مفػاز-أهدلس ا آخر ف ف، كلئ  قاؿ عوي اب  حـ   -ًك
 .290"أحد الثقات ا١تكاًَت ٭تم  اٟتد ث كاألدب كالتفسَت م  ب   ع م كهباً " قاؿ عوي:

 كالركا   األكٔب أليب غساف ًذا  رك يفا بسودى لما   ي:

                                                 
 .111ص 1، الذًري: م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 220ص 6)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 288
 .117ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 289
هتذ ب . ا١ت م: 114. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص174-176ص 1)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب - 290

 .41ص1اب  حباف :الثقات  .211ص 11الكماؿ)ـ.س(، 
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رم لتب ٞتدى أذػواف ا٠ت فػاء فكػاف ف مػا لتػب مػ  ذلػد . ..)ع ( ًكاـ ب  الال د ا١تخ كمي أف الً 
ػػا ابػػ  تسػػع كمالمػػُت كلاهػػ  كال تػػي مػػالث ذػػوُت كذػػت   ..." ٍب ذلػػر الركا ػػ  قػػائال: كمػػات    ػػد بػػ  معاك ػػ  ًك

 .291أشيفر ُب قاؿ بعضيفم ك قاؿ ٙتاه   أشيفر"
كلػػئ  ٓب أًػػد راك ػػا ّٔػػذا االذػػم ، لػػي الطػػربم مػػالث ركا ػػات ذلػػر كالػػراكم ًكػػاـ بػػ  الال ػػد ا١تخ كمػػي

دت ُب معاصر ي م   دعر ًكاـ بػ  أيب الال ػد كلع ػي  كػاف ًػا ػذا األخػَت ًػا ًكػاـ بػ  ز ػاد ، ف هٍت ًك ًك
كػاـ ركل ، ك كٌت أباى بأيب الال د كلاف مػأب لعثمػاف، ب  أيب    د القرشي أبا ا١تقداـ ب  أيب ًكاـ ا١تدين ًك

ا ع  فاطم  بوػ  اٟتسػُت لمػا ُب ابػ  ماًػي ركم أ ضػا عػ  أب ػي كأخ ػي كاٟتسػ  ك ػ، ع  أمي اليت ركت بدكًر
ا راك ضع ش باتفػاؽ مػ  تك ػم ف ػي ...كعوي كل ع كاب  ا١تبارؾ، البحرم كعمر ب  عبد الع    فػ يفم   ػم بػ، ًك

 .292اب  حباف ا١تتساً  الذم قاؿ:  ركم ا١تاضاعات ع  الثقات ال ٬تاز االحتناج بي
الػػذم ٓب  سػػود ركا تػػي  محػػعب بػػ  عثمػػافأمػػا الركا ػػ  الثاه ػػ  أليب غسػػاف فَتك يفػػا عػػ  شػػ ه آخػػر ًػػا 

كحػػاارا بػػُت عبػػد ا١ت ػػد كعمػػرك بػػ  ، كضػػٌمويفا خطبػػ  ب  غػػ  البػػ  الػػ بَت حػػُت ب غػػي مقتػػ  أخ ػػي محػػعب، ألحػػد
 .293إضاف  إٔب أب ات شعر   ُب ذلد، حر ث حاؿ أصحاب الب ات ُب الكاف 

لي الطػربم إٔب ًاهػب  ٓب أًدى كٓب  رك، ال بَتكالراكم ًا محعب ب  عثماف ب  محعب ب  عركة ب  
 .294ًذا ا٠ترب ذال خرب   آخر   حاؿ مارة الوفس ال ل  

 
 :سلمػىاروف بن م●

 أكرد الطربم ركا تُت الب  شب  بسودى التإب:
كشػ ه ابػ  شػب  ًوػا  ...)عػ ( ع سػر بػ     ػد الكوػاين )ع ( ع ػي بػ  صػػاّب )ع ( ًاركف ب  مس م

كعوػػي أبػػا داكد الط ال سػػي كأبػػا قت بػػ  ، قتػػادة التػػابعي ًػػا ًػػاركف بػػ  مسػػ م البحػػرم الػػذم ركل اٟتػػد ث عػػ 
 قػػػاؿ عوػػػي أبػػػا حػػػاًب: ٣تيفػػػاؿ. لكػػػ  ابػػػ  حبػػػاف ذلػػػرى ُب، ركل لػػػي ابػػػ  ماًػػػي حػػػد ثا كاحػػػدا، ذػػػ م بػػػ  قت بػػػ 

 .295كقد ركل لي اب  خ ٯت  ُب صح حي كاٟتالم ُب مستدرلي ع ر الحح حُت، الثقات

                                                 
 .272ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 291
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قبػػ  كالركا ػ  األكٔب ٢تػػاركف تتحػدث عػػ  الك ف ػ  الػػيت أمسػد ابػػ  ز ػاد كإب البحػػرة ب مػاـ أمػػار الكافػ  
 أف  ح يفا اٟتسُت.

الوػػاس  ظوػػاف أهػػي ك  فقػػد أذػػرع ابػػ  ز ػػاد ل خػػركج مػػ  ا لبحػػرة فػػار تع  وػػي ع ػػر الكافػػ  ل ػػدخ يفا مت ثمػػا
ئػاا ب عالهػي عػػ  هفسػي اًراءاتػي الكػد دة لمػػا ل ػش مػأب لبػػٍت ٘تػ م بػأف  وػػدس ك  اٟتسػُت ك١تػا دخػ  قحػػرى فًا

 ٗت ػػش عوػػي ُب الطر ػػق ألهػػي لػػاف متكػػ عاك  لػػاف شػػر د األعػػار قػػد ًػػاء مػػ  البحػػرة مػػع الػػاإبك  ،بػػُت الكػػ ع 
 ػ  أراد الػاإب أف  ػ كرى عوػدى فػاتفقاا ع ػر حُت مرض ُب دار ًاها ب  عركة ح ث لاف ًوػاؾ مسػ م بػ  عقك 

خػرج ك  ،أموػاء الع ػادة أعطػر شػر د إشػارتي ف ػم  تحػرؾ مسػ مك  ،أف  قـا مسػ م باغت الػي عوػد إعطائػي االشػارة
اخػربى ك  اب  ز اد كٓب  تفط  اب  ز اد إال بعد الخركج فأمر بعض األشراؼ باذتدراج ًاها إل ي ف مػا ًػيء بػي

 ػرفض تسػ  مي فقػاـ الػاإب ك  الاإب بضربي مأب بٍت ٘ت م ا١تتنسس ع  يفم ًع ي  قػًتؼبأمر مس م عودى هفال 
رغػػػػم إحاطػػػػ  قبائػػػػ  مػػػػذحج بالقحػػػػر إال أف كذػػػػاط  القاضػػػػي شػػػػر   ذػػػػا٫ت  ُب إقوػػػػاعيفم ك  ذػػػػنويك  بضػػػػربي

اع ألف ًاهئا ٓب  قت   ألف صالح ات الاإب تتضم  بأد ب الرع  .ك  بالًر
هفسي حاؿ ماقش اب  ز اد م  ا١تختار الثقفي كعبد ا بػ  اٟتػارث بػ   كالركا   الثاه   ٢تاركف بالسود

فرٌل  ا١تختػار را تػي ع ػر بػاب ، ذلد أف ا١تختار خرج برا   خضراء كعبد ا برا   ٛتراء، هاف  عود ٘ترد مس م
ػػ  ١توػػع عمػػر  عمػػرك بػػ  حر ػػث ٍب قػػاؿ: كهحػػحيفم ، دكف قحػػر ابػػ  ز ػػاد بعػػض األشػػراؼ" كقاتػػ  ك"إ٪تػػا خًر

باهتظػػار ال  ػػ  ل تفرقػػاا فػػأمرى بػػأالٌ  سػػد أمػػاميفم الطػػرؽ ل سػػيف  تسػػ  يفم ب ومػػا ًعػػ  ابػػ  ز ػػاد  بػػ  ربعػػي شػػبث
 .296حىت ًيء ّٔما فسنوا، ًعال ١ت   أت ي با١تختار كاب  هاف 

)أخػػا اٟتسػػ   كشػػ ه ًػػاركف ُب ل تػػا الػػركا تُت ًػػا ع ػػي بػػ  صػػاّب بػػ  حػػي ا٢تمػػداين أبػػا ٤تمػػد الكػػاُب
وػػي أخػػاى كابػػ  عك  مػػ  التػػابعُت ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي كالسػػب عي كاألعمػػًّ 471 ك٫تػػا تاأمػػاف( تػػاُب ذػػو 

العن ػي ك  مػأماف( كقػد كمقػي أٛتػد كالوسػائي كابػ  معػُت )كزاد:، مػ  اػدمُت ع  و  ككل ع كاب  ٪تػَت كأبػا هعػ م
 .297كق   أف اب  معُت ضٌعفي، كاب  ذعد

بػػػ  دأب ال  ثػػػي ا١تتػػػاُب حػػػاإب ذػػػو   كالػػػراكم الػػػذم اهتيفػػػر إل ػػػي السػػػود ًػػػا ع سػػػر بػػػ     ػػػد بػػػ  بكػػػر
 ...٤تمػػد بػػ  ذػػالـ اٞتمحػػي كعوػػي الفق ػػي ابػػ  أيب ذئػػبك  الػػ بَتم ركل اٟتػػد ث عػػ  ًكػػاـ بػػ  عػػركةً 447

كقػاؿ البخػارم ، لػاف  ضػع اٟتػد ث  كقػد اهتػم بأهػي، كقد لاف اب  دأب إخبار ا عالٌم  هساب  لكػ  حد ثػي كاى
كقاؿ عبػد الااحػد بػ   . تابع ع  ي م  حد ثي ألثر ٦تا  تابع ع  يكغَتى: موكر اٟتد ث. كقاؿ العق  ي: ما ال 
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ع ي ُب مراتب الوحا ُت: لػاف  ضػع ُب الكػعر كأحاد ػث السػمر لالمػا  وسػبي ل عػرب فسػق  ع مػي كخف ػ  
لثػػر. كقػاؿ ا٠تط ػػب: لػػاف راك ػ  عػػ  العػػرب كافػر األدب عا١تػػا بالوسػػب أاف شػػاعرا كع مػي باألخبػػار لػػركا تػي ك 

كقػػاؿ عوػػي إبػػراً م بػػ  عرفػػ : لػػاف ألثػػر أًػػ  اٟتنػػاز أدبػػا كأعػػذّٔم ألفاظػػا ، لوػػاس حافظػػا ل سػػَتعارفػػا بأ ػػاـ ا
كقػػاؿ الػػ بَت بػػ  بكػػار عػػ  عمػػي ، بأبػػ     ػػد بػػ  د ِتي ٭تػػلػػ كلػػاف أبػػاى عا١تػػا شػػاعرا هاذػػبا كلػػي كلػػد آخػػر  قػػاؿ

ذ ا١تفاليفػػػ  هػػػي )أم ع سػػػر بػػػ     ػػد( لػػػاف لثػػػَت األدب عػػػذب األلفػػاظ كلػػػاف لذ ػػػأحػػدمٍت ماذػػػر بػػػ  صػػاّب 
ػػا ، خػػذ ع  ػػي كضػػع بعػػض األب ػػات ا١تتك فػػ  ا١توسػػاب  ل تػػار هأكقػػد  ...ط ػػب ا١تسػػامرة  حسػػ  االهتػػ اع لػػي ًك

  ا١تعٍت بقاؿ الكاعر:
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو  كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 

 
 .298ابً   دى بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك أحاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثى كي رٍ كال تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 :موسي بن اسماعيل●

أكرد الطربم الب  شب  ركا   قحَتة بالسود التإب:

  ...)ع ( اٟتس  )ع ( ع ي ب  ز د )موا( ٛتاد ب  ذ م  )مٍت( ماذر ب  إٝتاع  
كشػػ ه ابػػ  شػػب  ُب ًػػذا السػػود ًػػا ماذػػر بػػ  إٝتاع ػػ  ا١توقػػرم مػػاالًم أبػػا ذػػ م  التبػػاذلي البحػػرم 

ا ر   بػ  أٝتػاءأقدـ اإلخبار ُت ل ركل لي الست  ع ً 221ا١تتاُب ذو   حمػاد بػ  بعػض اػدمُت لك  نر ر ًك
لػػي بق ػػ  السػػت  بااذػػط  كأيب  ب ومػػا ركل، عوػػي البخػػارم كأبػػا داكد مباشػػرةركل ك ، ذػػ م  كمعتمػػر بػػ  ذػػ  ماف

كقػػػد كمقػػػي ابػػػ  ذػػػعد كأبػػػا حػػػاًب كالعن ػػػي كأبػػػا  الال ػػػد  ...عاصػػػم الوب ػػػ  كابػػػ  معػػػُت كأيب زرعػػػ  كأيب حػػػاًب
ػػا   سػػي )كزاد: صػػدكؽ( كابػػ  معػػُتالط ال )كزاد: مػػأماف كلػػاف لٌ سػػا( كقػػاؿ ابػػ  خػػراش: تك ػػم الوػػاس ف ػػي ًك

صػػدكؽ. كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات قػػائال: لػػاف مػػ  ا١تتقوػػُت. كلػػذا فضػػ ي ابػػ  معػػُت كأبػػا حػػاًب ُب اإلتقػػاف 
 .299كذلرا أف ٚت ع معاصر ي م  ادمُت لتباا عوي آخر   ع ر 

"لتب الضحاؾ ب  ق س إٔب قػ س بػ  ا٢ت ػثم حػُت مػات    ػد  اؿ اٟتس  البحرم:كركا تي تتمث  ُب ق
هػتم إخااهوػا فػال تسػبقاها بكػيء حػىت ٩تتػار أأما بعد ف ف    د ب  معاك   قد مات ك ، ب  معاك  : ذالـ ع  د

 .300ألهفسوا" 
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 تك مػاا كش ه ماذر بػ  إٝتاع ػ  ًػا ٛتػاد بػ  ذػ م  بػ  د وػار البحػرم الػذم عرفوػاى مقػ  صػاٟتا ٓب 
أمػا الػراكم الػذم ، إالٌ ُب حفظي كقد ذلرهاى ُب ا١تحػدر الفرعػي األكؿ البػ  شػب  عػ  غػَت ا١تػدائٍت كأيب عب ػدة

ػَت بػ  عبػد  هق  إٔب ٛتاد لالـ اٟتس  البحرم ُب ًذى الركا   فيفا ع ي ب  ز د ب  عبد ا بػ  أيب م  كػ  ًز
 صػػػ ي مػػػ  مكػػػ  كركل اٟتػػػد ث عػػػ أً 421ذػػػو   ا بػػ  ًػػػدعاف الت مػػػِت البحػػػرم كلو تػػػي أبػػػا اٟتسػػػ  تػػػاُب

كعوػػي اٟتمػػاداف كالسػػف اهاف ، كاٟتسػػ  البحػػرم اب  ا١تسػػ بعػػ  لبػػار التػػابعُت لػػك  هسلػػأ متػػأخرم الحػػحاب  
م لبػار األئمػ   كشعب  ف تػرددكا ُب الكتابػ  إكقػد أشػار ألثػر اػدمُت إٔب ضػعفي كترلػي كل وػي ك  اػدمُت...ك  ًك
 اختالطػي ُب آخػػر عمػرى كبػػُت تكػ عي الػذم  كػػاف غػال ف ػي كبػػُت ذػاء حفظػػي بػُت  كاخت فػاا ُب السػػبب، عوػي

كقػد صػرح شػعب  بأهػي حػٌدث عوػي قبػ  اختالطػي كأهػي  رفػع األحاد ػث كمػع لػ  ذلػد ، خاص  كأهي كلد أعمر
كقاؿ عوػي العن ػي: ال بػأس ، لي البخارم ُب غَت صح حي كمس م ُب صح حي مقركها كأصحاب السو ركل 
)كأشػػار إٔب رفعػػي ماقافػػات غػػَتى(  تكػػ عي كضػػعفي مػػع لتابػػ  حد ثػػي( كقػػاؿ الًتمػػذم: صػػدكؽ)كأشػػار إٔب  بػػي

هػي إ٪تػا اذػتحق الػًتؾ لكثػرة خطئػي أ)كأشار إٔب ل وػي( ب ومػا ذلػر ابػ  حبػاف  كقاؿ  عقاب ب  ش ب : مق  صاّب
ٚتػع أرل مػ  "لاف م  أً  الحدؽ ك٭تتم  الركا   اٞت   عوي كلػ س ٬تػرم ٣تػ لك  الساًي قاؿ عوي:، كك٫تي

، آخػر  ي فضػ ي ع ػر ف هَّػلػي  كقػد فضػ ي مضػعفاى ع ػر بعػض الػركاة فػاب  معػُت رغػم تضػع في، ع ر مبتي" ًػذا
لكػػ  ًػػذا الػػراكم  ػػرد عػػ  هفسػػي ف مػػا ركم عوػػػي  غػػَتى...كلػػذا أبػػا حػػاًب الػػذم ضػػعفي ٧تػػد قػػد فضػػ ي ع ػػر 

حػػٌدم  اٟتسػػ  باٟتػػػد ث ٍب  "رٔتػػا )ماذػػػر بػػ  إٝتاع ػػ  عػػ  ٛتػػاد عوػػػي( قػػاؿ: باإلذػػواد الػػذم ٨تػػ  بحػػددى
اٝتعػػػي موػػػي فػػػأقاؿ  ػػػا أبػػػا ذػػػع د أتػػػدرم  مػػػ  حػػػدمد ف قػػػاؿ: ال أدرم إال أين ٝتعتػػػي مػػػ  مقػػػ   فػػػأقاؿ: أهػػػا 

ػػػدها اإلمػػػاـ أٛتػػػد إ٪تػػػا ضػػػعفي بسػػػبب ادعائػػػي ٝتػػػاع اٟتسػػػ  مػػػ   حػػػدمتد" كقػػػد أكردهػػػا عبارتػػػي ًػػػذى ألهوػػػا ًك
 .301ذراق 

ًػػا أحػػد لبػػار مكػػاًَت  -فضػػال عػػ  لاهػػي شػػاًد ع ػػاف- الركا ػػ  القحػػَتةقائػػ  ًػػذى  كاٟتسػػ  البحػػرم
 أئم  التابعُت كالذم ٓب  أخذ ع  ي ادماف ذال مراذ  ي ُب اٟتد ث.

 
 :محمد بن سالـ●

الذم ركل  ركل الطربم الب  شب  ركا تُت متتال تُت )ُب ذ اؽ كاحد( ع  ش خي ٤تمد ب  ذالـ
.األكٔب بغَت ذود كالثاه   ركاًا ع  عبد القاًر ب  السٌرم
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كش ه اب  شب  ًا ٤تمد ب  ذالـ ب  عبد ا اٞتمحي أبا عبد ا البحرم )أخا عبد الرٛت  ب  
د ب  ذ م  لاف م  أئم  األدب كقد أٌلش )طبقات الكعراء( كحٌدث ع  ٛتاً 214ذالـ( تاُب ذو 

م  رماى بالقدر إ٪تا نر ع   ك  ... كقد كصش بأهي صدكؽكمبارؾ ب  فضال  كعوي عبد ا ب  اإلماـ أٛتد
"ال  يكتب ع  ٤تمد ب   . كقاؿ ٤تمد ب  أيب خ ثم : ٝتع  أيب  قاؿ:لتاب  اٟتد ث عوي دكف األشعار

302فال"ًر   رمر بالقدر إ٪تا  كتب عوي الكعر كأما اٟتد ث ، ذالـ اٟتد ث
.

  ...كركا تي األكٔب  ذلر ف يفا أف ق س ب  ا٢ت ثم حذر العراق ُت م  الغدر ٔتحعب كإدخاؿ الكام ُت
ب  مركاف  د)مسك ( ح ث ضغ  اب  األشًت ع ر ٤تم بػمكاف  عرؼ  لما ذلر أف اٞت كُت التحما ُب

ألثر كفٌر ، عمرك الباً ي الذم أعاهي عبد ا١ت د بعبد ا ب     د ب  معاك   فقت  اب  االشًت كمس م ب 
" ا  :مكَتا إٔب إخالص قائدى اب  األشًت فقاؿ محعب، أشراؼ العراؽ الذ   رفضاا أكامر محعب با٢تنـا

" 303إبراً م كال إبراً م ٕب ال ـا
.

ك ركم ٤تمد ب  ذالـ ركا تي الثاه   ع  عبد القاًر ب  السرم أف اب  خاـز أخرب بأف محعبا 
كال ا١تيف ب ألهي ع ر ا١تاص  كال عباد ب  اٟتحُت ، عي اب  معمر ألهي ع ر فارسمذ ااًي الكام ُت كل س 
(  ألهي ع ر البحرة فقاؿ كأما محعب فط ب ، "كأها ٓتراذاف" ٍب رمر محعبا بب   شعرم :)أم اب  خاـز

البحرة قًتح ع ر أب ي أف  ًتاًع إٔب اك  ،بغدر العراق ُت فرفض ًمم  ابوي ع سر أف  ذًب إٔب مك  ل خرب 
304كقات  حىت قت ، أك  وحاز إٔب مك  فرفض ًا أ ضا

.

كالراكم ًا عبد القاًر ب  السرم الس مي أبا رفاع  أك أبا بكر البحرم م  كلد ق س ب  ا٢ت ثم 
إذا لاف ًواؾ م  ك  قاؿ عوي اب  معُت: صاّب.، أخرج لي أبا داكد كاب  ماًيك  غَتىك  ركل اٟتد ث ع  أب ي

ذلرى ف م   رغب ع  الركا   عويفمًواؾ م   ف ف، ُب الثقات ذلرى
كهظرا إٔب أف ًدى ًا ق س ب  .305

ب  ذالـ ُب الركا   اا٢ت ثم الذم بدأت الركا   األكٔب بذلر ٖتذ راتي ل عراق ُت ف ين أًر  أف  كاف ًا ش ه 
 .السابق 

 :أبو نعيم●
 خربا كاحدا بالسود التإب: ا١تحدر األخَت الب  شب  ع  غَت ا١تدائٍت كأيب عب دة  ارد عوي الطربم
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 ...عبد ا ب  شر د العامرم )ع ( ٛتدأ)مٍت( عبد ا ب  ال بَت أبا أيب  )مٍت( أبا هع م
ػػم الت مػػي مػػأب آؿ  كشػػ ه ابػػ  شػػب  ًػػا أبػػا هعػػ م الفضػػ  بػػ  دلػػُت ػػَت بػػ  دًر عمػػرك بػػ  ٛتػػاد بػػ  ًز

اب  ع  و ...ك عوػي األئمػ  ك  الثارمك  ع  األئم  مالد ركل اٟتد ثً( 241-411ط ح  الكاُب األحاؿ )
قػػد كصػػفاى بأهػػي مقػػ  حنػػ  حػػاف  مػػتق  مػػأماف مبػػ  صػػدكؽ كٓب  أخػػذ ع  ػػي ك  ابػػ  معػػُتك  أٛتػػدك  البخػػارم

لثرة ع الي لكويفم ذػن اا لػي ك  أخذ األًرة ع ر التحد ث هظرا لفقرى بعضيفم ذال لثرة ا١ت اح أك التدل س أك
ك كف وػػػا ُب ًػػػذا ا١تقػػػاـ أف ابػػػ  ا١تػػػد ٍت ٌصػػػرح أهػػػي لػػػاف عا١تػػػا بأهسػػػاب ، ماقفػػػا مكػػػرفا ُب ٤توػػػ  خ ػػػق القػػػرآف

306العرب
.

مث ما - كقد ركل اٟتد ث، ٛتد ال بَتمأأما ش خي ُب ًذى الركا   فيفا عبد ا ب  ال بَت كالد أيب 
الركا   أبا هع م الذم قاؿ عوي: لُت ك٦ت  ضعفي ت م ذى ُب ًذى، ع  عبد ا ب  شر د -ًا اٟتاؿ ًوا

307كلذا ضعفي أبا زرع  ب وما ذلرى اب  حباف ُب الثقات، اٟتد ث
.

أهي صارح محعبان قب   ذلر ُب ًذا ا٠ترب   عبد ا ب  شر د -الذم اهتيفر إل ي السود-كالراكم 
ٍب كصش الراكم نب معسكر الق ادة ، فكاف رٌدى أهي ٥تَت ُب ا١تاقش، ا١تعرل  بأف عبد ا١ت د قد راذ ي

 يت عرفتيفما معان تع  ق عبد ا١ت د ع ر ًث  محعب ب لبارى ٍب ٤تادم  عبد ا١ت د الحدل اٞتاارم الك  العراق  
308أظيفرت إلبار٫تا معان لتوتيفي الركا   بأب ات شعر   ُب رماء محعبك 

.

لثػر مػ  قػرف أكشػاًد الع ػاف الػذم ركل لوػا ًػذا ا٠تػرب ًػا عبػد ا بػ  شػر د العػامرم الكػاُب عػاش 
كقػػػد ركل عػػػ  متػػػأخرم الحػػػحاب  كعوػػػي فطػػػر كشػػػر د ، كلػػػاف ٦تػػػ  ًػػػاء إٔب ابػػػ  اٟتوف ػػػ  كاهضػػػم إٔب ا١تختػػػار

 بعضػػيفم بالكػػذبكهظػػرا لتكػػ عي كصػػفي ، الحػػح حاف كأصػػحاب السػػو لػػي  كقػػد أخػػرج، ً ػػ  كالسػػف اهافكاأل
إضػػاف  إٔب أف لبػػار اػػدمُت قػػاؿ عوػػي الػػدارقطٍت: ال بػػأس بػػي.  ترلػػاا التحػػد ث  عوػػي  ب ومػػا تػػردد آخػػركف بػػ ك 

ابػػ  عػػدم ُب الضػػعفاء إٔب كلػػذا ذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات كلػػذا ُب الضػػعفاء  كأشػػار ، ا١تتكػػدد   قػػد كمقػػاى

                                                 
اب  حباف  .102-104. كتقػر ب التيفذ ب)ـ.س(،  ص210-211ص0)ـ.س(، بػػنر: هتذ ب التيفذ ػػاب  ح - 306

 .أبا هع م:لتاب الفنت )مقدم  اقق( .141ص4:الثقات 
. اب  110ص4كا١تغٍت:  .122ص 2االعتداؿ)ـ.س(، . الذًري: م  اف 276ص 1)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 307

 .117ص0حباف :الثقات 
د.ال حي: ا٠تالف  .41ص 1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .111ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 308
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"مقػ   ق   حد ثي. كقاؿ عوي االزدم ُب الضعفاء ال  كتب حد ثػي. ك٠تػص لوػا  عقػاب بػ  ذػف اف أمػرى قػائال:
 .309م  لرباء أً  الكاف  ٯت   إٔب التك ع"

 
 .ِصادر ٘شاَ اٌىٍثٟ عٓ اإلخثارٞ عٛأٗ :3.4.3

 عوانة الكلب : ●
كلػئ  لػاف ًػذا العػدد ، كمالمػُت ركا ػ  عػ  شػ خي عااهػ  الك ػرياذتقر الطربم ع  ًكاـ الك ػري مالمػا 

هػي با١تقارهػ  مػع ذػائر ا١تحػادر الفرع ػ  ٢تكػاـ عػ  غػَت ايب ٥توػش أال إعكر حنػم ركا ػ  ًكػاـ عػ  ايب ٥توػش 
 :كقب  اف هاردًا ٥تتحرة ال بد م  التعر ش باالخبارم عااه ، ااعتمادلثر  عد األ
كقػد لػاف لثػَت الركا ػ   470ًبػ  عااهػ  بػ  ع ػاض الك ػري الكػاُب ا١تتػاُب ذػو   فيفػا عااهػ  بػ  اٟتكػم 

ػػػا ، عػػػ  التػػػابعُت كقػػػٌ  أف ركل حػػػد ثا مسػػػودا خبػػػار لبػػػٍت مػػػا  ضػػػع األ اخبػػػارم مكػػػيفار لكوػػػي لػػػاف أح اهػػػإًك
كبػػػٍت  كلػػػي لتػػػاب التػػػار ه كلتػػػاب ذػػػَتة معاك ػػػ ، كلػػػاف أ ضػػػا فحػػػ حا ضػػػر را عا١تػػػا بالكػػػعر كالوسػػػب، 310أم ػػػ 
 .311أم  

باذػػتثواء الػػركا تُت الثاه ػػ  كالثالثػػ  ال تػػُت    حػػد مػػ  الػػركاةأٔب إ ف يفػػا دتهػػي ال  سػػوأتػػي اكذػػوالح  ُب ركا 
" فيفػػي أخبػػار مرذػػ   ..."فحػػدم  أف، ""فب غوػػا أف كف مػػا عػػدا٫تا ٧تػػدى  قػػاؿ:، ٔب شػػيفاد الع ػػافإ حػػ  ّٔمػػا 

ف    ػػدا ٚتػػع مراذػػػالت أ ٔبك األ كخالصػػػ  ركا تػػي  ّٔػػاعػػ  التػػابعُت عمامػػا دكف ٖتد ػػد ألٝتػػػاء الػػذ   أخػػربكى 
اف فسػألي ، مأب معاك ػ  كلػاف    ػد عاتبػا ع ػر ابػ  ز ػاد *أكل ائي بالكاف  حاؿ ضعش الوعماف كاذتكار ذًر

اف ًػػ   أخػذ بػػرأم أب ػػي فقبػػ     ػػد الوحػ ح  كٚتػػع الكافػػ  ، ٍب أخػرج لػػي لتػػاب معاك ػ  بتال ػػ  ابػػ  ز ػاد ؟ذػًر
حػػػىت  قت ػػػي أك  بػػػ  عق ػػػ  ل ػػػي كأمػػػرى ُب ذلػػػد العيفػػػد أف  ط ػػػب مسػػػ مإعيفػػػدى بكبعػػػث ، دٔب البحػػػرة البػػػ  ز ػػػاإ

ٔب ابػ  ز ػاد الػذم ٕتيفػ  مػ  الغػد ل مسػَت ٨تػا الكافػ  ب ومػا  إفناء بالكتػاب مسػ م بػ  عمػرك البػاً ي ،  وف ي
ػا أ)عػ (  : )عػ ( لبطػ  بػ  الفػرزدؽالثاه ػ  .ك ػركم عااهػ  ركا تػي312لاف اٟتسُت قد راذ  أًػ  البحػرة ب ػي ًك

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 309 ذ ب)ـ.س(، . كتقر ب التيف221ص 7)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب.441ا٠ت ًر

 .22ص7اب  حباف :الثقات  .271ص
ٛتدم شاًُت:تار ه الدكل  األما   بُت التحر ش كاإلهحاؼ، .106ص 1)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 310

 .26-27.د.عدهاف م حم: ا١تؤرخاف العرب كالفتو  الكربل، ص14ص
 .140-144ص)ـ.س(، اب  الودًن :الفيفرذ  - 311

اف الركمي: هحراين  -*  (.41ص 6أذ م كعم  لاتبا ١تعاك   كابوي كعبد ا١ت د  )بدراف: هتذ ب تار ه دمكق، ذًر
 .260ص 1مج )ـ.س(، اب  األمَت: الكام  ُب التار ه .404ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 312
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فحادمػػػي ق ػػػ ال حػػػاؿ ، فػػػرأل اٟتسػػػُت  مػػػيأمػػػع  61ًالكػػػاعر الفػػػرزدؽ الػػػذم ذلػػػر أهػػػي دخػػػ  اٟتػػػـر ُب حنػػػ  
   ان.كلاف اٟتسُت مر ض، الس اؼ مع بٍت أم  ك  فأخربى بأف الق اب معي، العراؽ

اص فحثػػػي ع ػػػر اتبػػػاع ك أشػػػار الػػػراكم إٔب أهػػػي ٖتػػػاكر أ ضػػػا مػػػع الحػػػحايب عبػػػد ا بػػػ  عمػػػرك بػػػ  العػػػ
 .313 كتميك  ١تا ًاءى خرب لربالء أذرع إٔب اب  العاص ل فضحيك  ،اٟتسُت ألهي ذ وتحر
، ُب ًذا ا٠ترب ًا لبط  ب  الفرزدؽ ب  غالب الذم ٓب  ػرك عوػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب  كش ه عااه

شػاًد الع ػاف الػذم  أمػا، 315كذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػات 314اب  ع  و  كغَتى التابعي كقد ركل اٟتد ث ع 
( 441ً-47ب  صعحع  ب  هاً   التم مي اٟتوظ ي الكػاعر) ًا كالد الراكم فيفا الفرزدؽ ٫تاـ ب  غالب

ماـ ع ي كلي ركا ػ  عػ  ايب ًر ػرة كلػاف ذػ دا باى ع ر اإلأدخ ي أكقد ، ذلرت ألب ي كٞتدى صحب  كركا   ق    
ًػا مػذلار ُب  ك  316قػد فػاؽ أقراهػي ُب الكػعر كلكوػي اشػتيفر با٢تنػاء كقػذؼ احػواتك ، ًاادا فاضػال ًك يفػا

كلوػػا أف هستحػػحب مػػاُب السػػود مػػ  مغػػرات حد ث ػػ   .317لتػػب الكػػ ع  مػػ  أصػػحاب اإلمػػاـ ز ػػ  العابػػد  
 عودما  تع ق األمر بتكا ي شخح   صحايب لعبد ا ب  عمرك لما ًا حاؿ ركا   الفرزدؽ ًذى.

خػَت ذلػر ف ًػذا األأ  ب ػيأ)ع (   رك يفا عااه  )ع ( عمار ب  عبد ا ب   سار اٞتيفٍت الثالث  كالركا  
ًػػػا مػػػا ًعػػ  عمػػػر بعػػد ذلػػػد  تفػػػادل ك  هحػػ  عمػػػر بػػ  ذػػػعد بػػػأال  قبػػ  ق ػػػادة اٞتػػ ّ ضػػػد اٟتسػػُت هػػػيألػػي 

تال ػ  ك  اب  ز ػاد مقًتحػات قائػدى عمػر باالذػتعفاءخحاصا بعد الرفض القاطع الذم كاًي بي الاإب ، مالقاتي
م ًػذا ك  ،غَتى لت د ا١تيفمػ  ١تػا أحاطػ  اٞت ػاش باٟتسػُت أمػر عمػر بعػض األشػراؼ ٔتحادمتػي فتحاشػر ألثػًر

، قػرة بػ  قػ س اٟتوظ ػيك  كٓب  تحػد ٢تػذى ا١تيفمػ  ذػال لثػَت بػ  عبػد ا الكػعري، الط ب ألنم راذ اا اٟتسُت
 .318أما القائد فكاف  تمٌت العاف  ، اٟتسُت خالي حب ب ب  مظاًر كلقي ًذا األخَت ُب صفاؼ
إف لػػاف ابػػ  ك  ًػػا لػػاُب ٣تيفػػاؿ اٟتػػاؿ عوػػد اػػدمُتك  لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب كشػػ ه عااهػػ  ٓب  ػػرك

بػػاى الػػذم ًػػا شػػاًد ع ػػاف فيفػػا عبػػدا بػػ  أ اأمػػ، 319حبػػاف قػػد ذلػػرى ُب مقاتػػي لمػػا أكرد اٝتػػي ابػػ  أيب حػػاًب

                                                 
 .416-417ص 1مج)ـ.س(، الطربم: تار ه - 313
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 .164ص 4ب  حباف: الثقات)ـ.س(، -
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 كعوػػي ابوػػي عمػػار، عبػػد الػػرٛت  بػػ  ايب ل  ػػرالتػػابعي ك  ركل اٟتػػد ث عػػ  حذ فػػ  كع ػػي، الكػػاُب  سػػار اٞتيفػػٍت
ابر اٞتعفياأللذا ك   .320كذلرى اب  حباف ُب الثقات "مق "قاؿ عوي الوسائي:  ...عمّ كفطر ب  خ  ف  ًك

لػػاهاا بالكافػػ  ألقػػي إلػػ يفم حنػػر ف ػػي رذػػػال  ك الركا ػػ  الرابعػػ  تتع ػػق بأذػػرل لػػربالء إذ تػػذلر أنػػم ١تػػا  
م ٔتبعػػاث الػػاإب إٔب ا٠ت  فػػ  مك  ٗتػػرًب لكػػويفم ٓب  سػػمعاا ، أنػػم إذا ٝتعػػاا التكبػػَت فمعوػػاى أف القتػػ  ُب اهتظػػاًر

، أف ا٠ت  فػػ     ػد كصػش ا١تبعػػاث بػال ـؤ ١تػا ٝتعػػي  حػش اٟتسػُت بػػذلدك  بػ  أمػر ا٠ت  فػػ  ب رذػا٢تم إل ػي، شػ ئا
 أظيفػر    ػدك  ،هسػ اف أف ا  ػؤٌب ا١ت ػد مػ   كػاءك  االفتخػار بالوسػبك  سُت بالظ ملكوي مع ذلد كصش اٟت

مػػا أصػػاب  ػػ :كلػػاف ع ػػي بػػ  اٟتسػػُت قػػد ذٌلػػر    ػػدا بار ا١تااذػػاة.ك  التعػػا ضك  أً ػػي لوسػػاء اٟتسػػُت اإللػػراـك 
أصػابكم مػ  مػا  فػتال ع  ػي    ػد: *ال ُب لتػاب مػ  قبػ  أف هربأًػاإهفسكم أرض كال ُب م  مح ب  ُب األ

 .**321مح ب  ٔتا لسب  أ د كم
أمػػػا الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ  فف يفػػػا إصػػػرار مػػػ  ابػػػ  ز ػػػاد ع ػػػر مبعػػػاث ا١تد وػػػ  ل خػػػرب كال يفػػػا األشػػػدؽ بوت نػػػ   

ع ٌػػق ع ػػر بكػػاء الوسػػاء ا٢تامش ػػات ٔتػػا  ػػذٌلرى ببكػػاء هسػػاء بػػٍت ك  أذف األشػػدؽ ب خبػػار الوػػاس بػػذلدك  ،لػػربالء
 ف.حىت ُب مقت  عثماك  أم   ُب اٞتاً   

قائػػدى عمػػر بػػ  ذػػعد حػػاؿ الرذػػال  الػػيت ل فػػي ف يفػػا ك  ك ُب الركا ػػ  السادذػػ  حػػاار بػػُت الػػاإب ابػػ  ز ػػاد
أخػاى عثمػاف الوػدـ ك  بقت  اٟتسُت فػأخربى بأهػي أرذػ يفا إٔب هسػاء قػر ّ ل ظيفػر ّٔػا عػذرى ب ومػا أظيفػر ابػ  ز ػاد

 ع ر عدـ قباؿ هح ح  القائد عمر ب  ذعد بعدـ قت  اٟتسُت. 
ػػي مػػ  السػػابع  إٔب السادذػػ  عكػػرة( تتمحػػار حػػاؿ أحػػداث ٣تػػ رة )ا ػػات عااهػػ  ا١تاال ػػ ك تكػػاد رك  ًك

ب ومػػا تضػػمو  ، ًػػػ فقػػد أشػػارت السػػابع  إٔب رؤذػػاء أًػػ  ا١تد وػػ   اميفػػا61اٟتػػرة ُب ا١تد وػػ  ا١توػػارة نا ػػ  عػػاـ 
 الحػفُت حػىت الثامو  كصفا ل قائد الكامي مس م ب  عقبي ح ث أهػي لػاف ع ػر ذػر ر ا١تػرض إال أهػي بقػي بػُت

ػ  الػػيت ، ًػـ  ا١تػده ُت كلػػاد الفضػ  بػػ  العبػاس بػػ  رب عػ  أف  حػ  إل ػػي كزادت الركا ػ  التاذػػع  ذلػر أب ػػات الًر
تفح  بق   الركا ات اذتعراض مسػ م ١تػ  بقػي ح ػا مػ  قػادة الثػارة ل بػا عاى ع ػر ك  ،رٌددًا مس م أمواء القتاؿ
 ػػػًتدد ُب ذلػػػد رغػػػم احتناًػػػات مػػػركاف ل ػػػدفاع عػػػ   كل ػػػش أهػػػي أمػػػر بقتػػػ  مػػػ ، أنػػػم عب ػػػده ل خ  فػػػ     ػػػد

 .322ٔت  ف يفم معق  ب  ذواف األشنعي الذم ًا م  قب  تي ، بعضيفم

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 320 . كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 44ص 6)ـ.س(،  اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب .406ا٠ت ًر
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ففػي ، الثامو  عكرة ُب أخبار اٟتحار األكؿ الذم ضرب ع ر مكػ ك  ك تفح  الركا تاف السابع  عكرة
محػػػعب بػػ  عبػػد الػػرٛت  بػػػ  ك  مبػػػارزات ا١توػػذر بػػ  الػػ بَتك  ا٠تػػاارج عػػ  مكػػ ك  أكال٫تػػا كصػػش لػػدفاع ا١تػػػده ُت

كُب الركا ػػ  ، كصػػش احػػًتاؽ الكعبػػ  بعػػد ضػػرّٔا بػػا١تونو قك  ًػػػ61ا١تسػػار بػػ  ٥ترمػػ  ط  ػػ  شػػيفر صػػفرك  عػػاؼ
 ٍب اادمػات الػيت ًػرت بػُت ابػ  الػػ بَت، األخػرل كصػش لاصػاؿ خػرب كفػاة    ػد إٔب أًػ  مكػ  قبػ  الكػام ُت

اهسػػحب اٞتػػ ّ الكػػامي إٔب ك  ،ًاب معػػي إٔب دمكػػقرفػػض ابػػ  الػػ بَت الػػذك  اٟتحػػُت السػػكاين حػػاؿ ا٠تالفػػ ك 
 كاص  اهسحابي إٔب الكاـ. ك  فأخذ معي بٍت أم  ، ا١تد و  ح ث أذيء اذتقبالي

، العػػػػراؽ خػػػػالؿ األشػػػػيفر الق   ػػػػ  الػػػػيت ت ػػػػ  كفػػػػاة    ػػػػد اضػػػػطرابكفٌحػػػػ   الركا ػػػػ  التاذػػػػع  عكػػػػرة ُب 
ػػا ًػػا مػػا شػػنع الك  ،فػػالكاف اف طػػردكا مبعػػاث الػػاإب ابػػ  ز ػػاد إلػػ يفم بحػػر ُت ع ػػر إلغػػاء الطاعػػ  الػػيت أظيفرًك

ٍب فػػٌر إٔب ، ٦تػػا حػػدا ّٔػػذا األخػػَت إٔب االذػػتنارة ٔتسػػعاد بػػ  عمػػرك زعػػ م أزد البحػػرة مالمػػ  أشػػيفر، البػػ  ز ػػاد
 ح فائيفػا ضػد األزدك  كاهػدلع قتػاؿ داخ ػي بػُت ٘تػ م، الكاـ تارلان موحبي ١تسعاد الذم قت تي ا٠تػاارج ع ػر ا١توػرب

تػػداكؿ ك  ،ٍب أصػػ   ب ػػويفم ع ػػر عكػػر د ػػات  رضػػر ّٔػػا األزد، األحوػػش التم مػػي ُب القتػػاؿتػػرٌدد ك  ح فػػائيفمك 
خ فػػي ك  ع ػػر حكػػم البحػػرة بعػػض الكخحػػ ات مثػػ  عبػػد ا١ت ػػد )حف ػػد الػػاإب األذػػبق ابػػ  لر ػػ ( ١تػػدة شػػيفر

ٍب شػػخص ع وػػي ابػػ  الػػ بَت  ػػدعر ابػػ  ، عمامػػ  ًامش ػػ  ١تػػدة شػػيفر  ك  شػػخص  ػػدعر )ببػػ ( ذك خؤكلػػ  أما ػػ 
ا ٝتػػػػػػي اٟتػػػػػارث بػػػػػػ  عبػػػػػد ا بػػػػػػ  رب عػػػػػػ  ك  ل خ فػػػػػػي كاؿو زبػػػػػَتم آخػػػػػػر   قػػػػػػب بػػػػػػ)القباع(، ١تػػػػػػدة شػػػػػيفرمعمػػػػػر 

 .323ا١تخ كمي...
ًػػػذا كقػػػد فٌحػػػ   الركا ػػػ  العكػػػركف ُب ال حظػػػ  التارٮت ػػػ  الػػػيت لػػػاد أف  سػػػتتب ف يفػػػا األمػػػر البػػػ  الػػػ بَت 

لركا ػػ  با٠تطبػػ  الػػيت اذػػتقاؿ ح ػػث بػػدأت ا، بالعاصػػم  دمكػػق لػػاال الوت نػػ  الػػيت آلػػ  إل يفػػا ماقعػػ  مػػرج راًػػ 
 ُب الاقػػػ  الػػػذم أع ػػػ  ُب عمػػػاؿ ا١تػػػدف الكػػػام   لحمػػػصك  ،ف يفػػػا معاك ػػػ  الثػػػاين ككفاتػػػي مر ضػػػا أك مسػػػماما

لػاف حسػاف بػ  ّتػدؿ الك ػري كركح بػ  زهبػاع اٞتػذامي قػد مبتػا ع ػر كالء بػٍت ،  ف سػطُت كالءًػم البػ  الػ بَتك 
 فأرذػ  إل ػي حسػاف بكتػاب  عظػم ف ػي األمػا ُت، ف كالئػيب وما تػردد الضػحاؾ الق سػي بدمكػق ُب إعػال، أم  
فاقعػػ  عػػدة ، ف ػػم  فعػػ  بػػ  ذػػن  بعػػض ا١تػػاالُت لبػػٍت أم ػػ ،  ػػأمرى بتالكتػػي ُب ا٠تطبػػ ك   كػػتم ف ػػي الػػ بَت ُتك 

فاهتظركى ًواؾ إال أف مػار بػ  ، مكاٌدات حاكؿ الضحاؾ خال٢تا االًتماع ْتساف ُب اٞتاب   ل عتذر لألما ُت
 .324لس مي أقوعي ب عالف كالئي الب  ال بَت ل نتمع بأهحارى ُب مرج راً  قرب دمكقمع  ب     د ا

ػ ر مػع ا١تعارضػ ك  ك تأٌب الركا ات ا١تاال   لًتل  ع ر أحداث عيفد مركاف ٍب تال تػي  ، ما ف ػي مػ  مػدّْ ًك
ر عبػد ماقش اب  عمي عمرك ب  ذع د األشدؽ م  ذلد إٔب أف أع   ٘تػردى ُب دمكػق ع ػك  البوي عبد ا١ت د
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ًػ ... فالركا   اٟتاد ػ  العكػركف تػذلر اٞتػ ّ الػذم بعثػي مػركاف إٔب اٟتنػاز بق ػادة حبػ ّ بػ  61ا١ت د عاـ 
الراك ػػػ  الثاه ػػػ  ك  ،لػػػذلد ًػػػ ّ ابػػػ  ز ػػػاد إٔب العػػػراؽ الػػػذم تاقػػػش بػػػاٞت  رة الفرات ػػػ  ٤تاصػػػران الق سػػػ  ك  ،دٞتػػػ 

إٔب مػركاف حػُت ع ػم بأهػي ذػ إب ا٠تالفػ   عادتيك  العكركف تذلر مسا٫ت  األشدؽ ُب ً ٯت  محعب بف سطُت
 كأشػػػارت الركا ػػػ  الثالثػػػ ، لكػػػ  حسػػػاف بػػػ  مالػػػد بػػػ  ّتػػػدؿ كقػػػش ُب صػػػش مػػػركاف ضػػػدى، ابو ػػػي مػػػ  بعػػػدى

ذػ ط  الركا ػ  ك  ،إرذالي اٞت ػاش ضػد معارضػ يك  العكركف إٔب كفاة مركاف بعد عكرة أشيفر م  تال ي ا٠تالف ك 
ب  دٞتػ  الػذم ذػ طر ع ػر ا١تد وػ  ا١توػارة لكػ  ً ػاش الػ بَت ُت العكركف األضااء ع ر ً ّ حب ّ ك  الرابع 

قضػػاا ع  ػػي ًوػػاؾ كلػػاف اٟتنػػاج بػػ   اذػػش  امئػػذ أحػػد ك  مكػػ  أطبقػػ  ع  ػػي ُب الربػػذةك  القادمػػ  مػػ  البحػػرة
 الفار   م  ا١تاقع .ك  الواًُت م  آّ رة

د ا١ت ػػػد أموػػػاء العكػػػركف فتػػػذلر االهسػػػحاب ا١تفػػػاًيء لألشػػػدؽ مػػػ  ًػػػ ّ عبػػػك  أمػػػا الركا ػػػ  ا٠تامسػػػ 
لتااصػػػػ  الركا ػػػػ  السادذػػػػ  ، ح ػػػػث اذػػػػتأب ع ػػػػر دمكػػػػق، ٤تاصػػػػرة ًػػػػذا األخػػػػَت ل ق سػػػػ   ُب اٞت  ػػػػرة الفرات ػػػػ 

ػاع عبػػد ا١ت ػػد إل ػيك  اذػػتمالتيفمك  كالعكػركف خطبػػ  األشػػدؽ ُب أًػ  دمكػػق  اصػػطفاؼ اٞت كػػُت لالقتتػػاؿك  ًر
 بدء ا١تبارزة ب ويفم...ك 

 مواشػدات التعقػ  بػُت ًػ ّ عبػد ا١ت ػدك  ا١تبػارزات الفرد ػ  ف تكَت إٔب بعضكالركا   السابع  كالعكرك 
 .325ً ّ األشدؽ حىت اصط حا بدخاؿ عبد ا١ت د إٔب دمكقك 

تفحػػػ  بكػػػك  مرلػػػ  ع ػػػر الك ف ػػػ  الػػػيت اذػػػتدرج ّٔػػػا عبػػػد ا١ت ػػػد موافسػػػي  كالركا ػػػ  الثاموػػػ  كالعكػػػركف
١تا تسػٌت لػي ذلػد أظيفػر ك  ،بتق  دىطمأهي حىت أقوعي بأف  ع وي ع ر إبرار قسمي السابق ك  ،األشدؽ إٔب ٣ت سي

 .326لي هاا اى بقت ي
ٍب ، ف عبػػد ا١ت ػػد خػػرج ل حػػ ي العحػػر تارلػػا أخػػاى عبػػد الع  ػػ  ل قتػػ  عمػػراأكالركا ػػ  التاذػػع  كالعكػػركف 

تاب خي لػي ع ػر عػدـ ك  عب دى ل قحر لاال عادة عبد ا١ت د إٔب أخ يك  فٌح   الركا   ُب اقتحاـ ماأب األشدؽ
كُب األخػَت ، فٌرؽ األمااؿ ع ر ا١تقتحمُت الذ   التفاا ّٔا ١تا أ قواا ٔتات صػاحبيفمك  ،دتكف  ًا بذلك  قت ي

اد خرب آخػر  قػاؿ أف عبػد ا١ت ػد ذًػب إٔب الحػالة تارلػا األمػر ألحػد ًوػادى الػذم ك  ،أشارت الركا   إٔب ًك
 .327هٌفذى بال تردد
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ّتبا ػػ  االمػػااؿ الػػيت أمػػر ف عبػػد ا١ت ػػد أ"كذلػػر ...فأكالركا ػػ  الثالمػػاف بػػدأًا عااهػػ  بقالػػي:" فحػػٌدم  
عيفػا أب ب ػ  ا١تػاؿ كراح  فٌحػ  ُب بعػض تػداع ات الويفا ػ  ا١تأذػاك   لألشػدؽ لوف ػػي ، فرقػ  ع ػر الوػاس فأًر

 .328ًا أخ األشدؽ إٔب البحرة ح ث قات  مع محعبك  ل حي ب  ذع د
عػػا  خا يفمػػاألد بػػُت ف الكػػر لػػاف قػػدٯتا بػػُت عمػػرك كعبػػد ا١ت ػػد كلػػذأكالركا ػػ  اٟتاد ػػ  كالثالمػػاف  مًر

ٍب عػاد إٔب أخ األشػدؽ الػذم هفػػاى عبػد ا١ت ػد إٔب البحػرة ل كػاف مػع محػعب ح ػػث ، ذلػد إٔب كالػدى مػركاف
لق ػػي عبػػد ا١ت ػػد بعػػد اٞتماعػػ  قائال:"ذلػػد ٔتػػا ك  لاهػػ  ع وػػي فقئػػ  ُب راًػػ ك  قاتػػ  معػػي بػػٍت أم ػػ  ُب العػػراؽ

 329أف ا ل س بظالـ ل عب د"ك  قدم  أ د كم
م ػػ  كاٝتاع ػػ  كذػػع د ك٤تمػػد( ع ػػر عبػػد أربعػػ  )بوػػاء عمػػرك األأهػػي ١تػػا دخػػ  أ  الثاه ػػ  كالثالمػػافكالركا ػػ  

م ب ًػداد ُب بػ يفم قدٯتػ  مػع األأمػع  تينم م  عائ   تٌدعي فضال ل س ٢تا كأف عداك أا١ت د بعد اٞتماع  ذٌلًر
م ُب الكػػالـ ، اٞتاً  ػػ  ػػا ذػػع د بكػػالـ حسػػ  ح ػػث أتك ػػم ك فػػًتٌدد ألػػرًب مػػار أذػػالـ ًػػدـ ف اإلأكذػػطيفم ًك
ذا لػاف أهػي إك ، ف اٟتسػاب عوػد اأف عبػد ا١ت ػد أع ػم ٔتػا لػاف ب ويفمػا ك أك ، باًم ًا اب  عميأف أك ، اٞتاً   

حسػػ  ٢تػػم أ"اخػػًتت قت ػػي ع ػػر قت ػػي" ٍب  ٢تػػم عبػػد ا١ت ػػد قػػائال: فػػرؽٌ ، ذػػ ؤاخذًم بػػأب يفم فػػا١تات خػػَت ٢تػػم
معاك ػ  ذػأؿ عبػد ا١ت ػد ل ػش ٘تٌكػ  مػ  عمػرك فأًابػي بب تػُت ف( خالػد بػ     ػد بػ  أكذلػر )التااص ك  اٞتائ ة

 م  الكعر مفتخرا.
"ما لػاف ُب القػـا مثػ  أب ػد كلكوػي  هي ق   لسع د ب  عمرك ب  ذع د ٔتك :أكالركا   الثالث  كالثالماف 

 .330ُب أ د يفم فعطب"ما هازع القـا 
 

 . ِصادر ٘شاَ اٌىٍثٟ عٓ ٚاٌذٖ :4.4.3

 : محمد بن السائب الكلب ●
يب ٥توػػش فػػاف ركا ػػات أإذا لاهػػ  ركا ػػات عااهػػ  عوػػد ًكػػاـ ُب تػػار ه الطػػربم تقػػارب عكػػر ركا ػػات 

-أما بق ػ  ا١تحػادر الفرع ػ  ٢تكػاـ  -نا مالث ركا ات فق أأم -ب ي تقارب عكر ركا ات عااه  أًكاـ ع  
 ف ارد لٌ  مويفا ركا   كاحدة فق . -كعددًا ٙتاه  

                                                 
 .106-107، صا١تحدر هفسي - 328
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بػػا الوضػػر الوٌسػػاب  أبػػ  بكػػر بػػ  عمػػرك بػػ  عبػػد اٟتػػارث  الك ػػري  ككالػػد ًكػػاـ ًػػا ٤تمػػد بػػ  السػػائب
كقػد ، شػيفد أبػاى كأعمامػي اٞتمػ  مػع ع ػي كشػيفد ًػا اٞتمػاًم مػع ابػ  االشػعثً 416ا١تفٌسر ا١تتاُب ذػو  

آخػػركف ي بػػهػػي لػػذاب كلذأبػػ  قػػاؿ بعضػػيفم   كمػػويفم مػػ  تكػػٌدد كتػػرؾ اٟتػػد ث عوػػي، اتفػػق الوقػػاد ع ػػر ضػػعفي
"لػي غػَت مػا  كٓب  تساً  معي ذال اب  عدم الذم قاؿ عوي:، لاهي ذبئ ا باعًتافي ًا شخح ا  ي لفرط تكٌ ع

ا معركؼ بالتفسَت كل س ألحد أذلرت أحاد ث صاٟت  كخاص  ع   طػاؿ مػ  تفسػَتى كحػٌدث أيب صاّب ًك
ي ف مػػا بػػُت الضػػعفاء  كتػػب مػػا ُب اٟتػػد ث فف ػػي موػػالَت كلكػػيفرتأك ، عوػػي مقػػات مػػ  الوػػاس كرضػػاى ُب التفسػػَت

بػػ  ركم عػػ    بػػا صػػاّب أف  كػػاف قالػػيأل ػػي ُب قػػاؿ ابػػ  عػػدم قػػد لٌذبػػي إف ًػػذا التفسػػَت ا١تكػػار إحد ثػػي" ٍب 
 .331كغ ب ع  ي الوس اف أشار آخركف إٔب أف الك ري لاف قد لربك  ،الك ري اعًتافي بالكذب عوي

ب  هبات  عٌمػ  شػيفد مقتػ  اٟتسػُت اف ًػذا  غصبكٔب مد الك ري  رك يفا ع  القاذم ب  األكالركا   األ
ػ  مػ  بػٍت ابػاف بػ  داـر  وبٌػي الوػاس  - ب١تا غي -خَت األ ل ػي حػىت حػالاا ب وػي كبػُت إرلب  ر د الفرات فػراح ًر

ػ  فرمػػاى بسػػيفم ُب حوكػي فاهت عػػي اٟتسػُت كامػػتألت لفػاى دمػػا فاشػػتكر ، ا١تػاء فػػدعا ع  ػي بػػالعطّ ٍب زاد الًر
ػػ  أصػػ ب بع ػػد ذلػػد بالظمػػأأكأقسػػم الػػراكم ، ٔب اإ هػػي لػػاف  ػػرٌكح عوػػي أصػػبغ كصػػرٌح القاذػػم بػػ  األ، ف الًر

 .!عَتال ي ف كربي ٍب  وادم بالعطّ حىت اهقٌد بطوي اهقداد البأك كا١تاء  ربٌد لي ف عطر قٌ   ا١تاء 
كلػػئ  ركل خػػربى ، لػػي الطػػربم ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب كٓب  ػػرك، ًػػدىأصػػبغ بػػ  هباتػػ  ٓب كالػػراكم القاذػػم بػػ  األ

 شاًد ع اف ًا أ ضا. -خر ركا تيآع ر ما  بدك ُب - هيأًذا عٌم  شيفد قت  اٟتسُت إالٌ 
ػ  حامػ  رأس اٟتسػُت -أما الركا   الثاه   لاالد ًكاـ فَتك يفا ع  الوػٌاار بوػ  مالػد  -أب ابػ  ز ػادزًك

ػا بػأف رأس اٟتسػُت ًػا غػأس ُب الػدار ك أخإب ب     ػد  ضػع الػر  يفانا رأت زًكأ فرفضػ  أف   الػدًر ٌتخرًب
تػي  ٔب إت هػارا  حػعد موػي أٔب الػرأس ح ػث ر إأمػا ًػي فبق ػ  توظػر ، األذػد  تبقر معي ت ػد ال   ػ  فػدعا زًك

كمكػث عمػر بػ  ذػعد  امػي ، ٔب ابػ  ز ػادإكُب الحباح غدا خإب بالرأس  !ترفرؼ حالي اب ض االسماء كط ار 
 332عالف الرح   ٨تا الكاف  كمعي ع اؿ اٟتسُت. ٍب أمر ب، كغدى

، ح ػث رك ػ  عػ  شػاًد ع ػاف مباشػرة مػ  ًيفػ   ف ًذى الركا   مثػ  ذػابقاهتا ذػودا كمتوػاأكهالح  
ف هػي ٯتكووػا  -ف ٓب هكػٌذّٔا اذػتوادا أب أحػااؿ الػركاةإ-ع كاليت كاشتم   ُب موا اًا ع ر رائح  الغ ا ُب التك ٌ 

ٔب ا١تػػات إأفضػػ  بػػي  الػػ  هفسػػ   اذػػتبٌدت بحػػاحبيفا حػػىتح ح ػػث  عتػػرب ا١تػػرض بػػالعطّ ُب الركا ػػ   ك  يفػػاأت
،  ٦تا كٌلد ًذى اٟتالػ  لحػٌ  ل عقػدة ا١تستعحػ    ي باذتحال  التكفَت عوي ٔتنرد الكعار بالذهب كال قُت الداخ
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حالػػ  هفسػػ   ٯتكػػ  أف تعػػًتم البػػ ض ٔب ًاهػػب الط ػػار إالوػػار ا١تكػػاًد بػػُت السػػماء كرأس اٟتسػػُت لمػػا  عتػػرب 
ف تب ػ  أمػاـ رأذػي ل  ػ  لام ػ  ٔتػا  كفػي أٔتث  ما تعظم قت ي ٍب  قدر ٢تػا   امرأة تعٌظم اب  بو  رذاؿ ا 

ػذا ال  عػٍت اذػتبعاد الكرامػات اإل، ف تفرض ع  يفا ا٢تااًس أف تػرل مػا رأتأ    بػ  ػ  ألمثػاؿ اٟتسػُت ٢تًك
هوػػا ال هفسػػ  آّػػاؿ لإلخبػػار ّٔػػا كالتحػػد ق ٢تػػا حػػىت تتػػافر شػػركط صػػح  السػػود لام ػػ  مػػ  أمػػر لػػ  مػػا ُب األ
 .أخرلمكاه   تأك   ا١تنت م  ًيف  إًيف  كعدـ 

ػي ٔتثابػ  خػرب قحػَت ك وتيفػي بكػعر ح ػث قػاؿ  كبق   ركا ػ  مالثػ  كأخػَتة مػد بػ  السػائب الك ػري ًك
ا  "لاف السائب :كالد ًكاـ ب ػ " ٍب أ]ًك با الراكم ٤تمدت مع محعب ب  ال بَت فقت ي كرقػاء الوخعػي مػ  ًك

 .333ب اتا لارقاء  فتخر ف يفا بقت ي ل سائب الك ريأذلر 
 
 
 
 

 . اٌّصادر األخرٜ ٌٙشاَ اٌىٍثٟ :5.4.3

 أبو بك  بن عياش:●
ركا ػػ  كاحػػدة بسػػود مػػبيفم "عمػػ   بػػا بكػػر بػػ  ع ػػاشأركل الطػػربم عػػ  ًكػػاـ عػػ  إخبػػارم آخػػر ًػػا 

بػ  تػأب ذلػد   ف عبد ا١ت د ب  عمَت ال خمي ٓب  ك  ًا الذم ذب  مس ما بعد إلقائي مػ  القحػرأخربى" أ
ف اٟتسُت ١تػا ب غػي مقتػ  مسػ م أع ػم مػ  معػي كٝتػ  ٢تػم باالهحػراؼ أ زادت الركا  ك  ًر  ًعد طااؿ  كبيفي

كُب ، ل ػي ُب الطر ػق لظػويفم اذػتقام  االمػار لػي بػػالعراؽإلع مػي أنػم اهضػػماا كمػا فعػ  ذلػد إال ، عوػي فاهحػرفاا
 .334أمر بااللثار م  ا١تاءال    

أحػػػد ً 411-411ذػػػدم اٟتوػػػاط الكػػػاُب ا١تقػػػرمء )بػػػا بكػػػر بػػػ  ع ػػػاش بػػػ  ذػػػآب األأكالػػػراكم ًػػػا 
حد ثػي أك الختالطػي ُب آخػر  ضػطرابا المكاًَت القراء ُب العحر التابعي ترٌدد بعض ادمُت ُب تضع في رٔت

أهػي ٮتطػا بعػض ا٠تطػأ أك  ك  ،ع مػي باألخبػارك  فقيفػيك  صػدقيك  لكػ  اتفػاؽ اػدمُت حاصػ  ع ػر فضػ ي، عمرى
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لػػ  ذلػػد ُب قالػػي عوػػي : "صػػدكؽ   -ك ًػػا السػػاًي–ك٠تػػص لوػػا أحػػدًم ، لثػػَتى إذا مػػا حػػدث مػػ  حفظػػي
 .335 يفم".

٪تػػا ذْتػػي إهػػي لػػ س مػػ  تػػأب ذبػػ  مسػػ م ك أا١تػػذلار ُب مط ػػع الركا ػػ  ب أمػػا عبػػد ا١ت ػػد بػػ  عمػػَت ال خمػػي
رأل ع  ػػػا كركل عػػػ  متػػػأخرم ً( 416-12عمػػػرك الكػػػاُب ) يبأفيفػػػا ا١تعػػػركؼ بػػػالقبطي ، شػػػخص  كػػػبيفي

ضػعفي االمػاـ أٛتػد لمػا أخػذ ع  ػي اػدماف … بػا بكػر بػ  ع ػاش كاالعمػّ كشػعب  أكركل عوػي ، الححاب 
٪تػا ًػاء الطػربم إك  336ركل لػي السػت  ال فيفػا مػ  الثقػات كمػ  فحػحاء الكافػ  كقػدإتغَت حفظي آخػر عمػرى ك 

ف عبػد ا١ت ػد ًػا أ  يب ع ػي االهحػارم عػ  بكػر بػ  محػعب ا١تػ ينأّٔذى الركا ػ  عقػب ركا ػ  أليب ٥توػش عػ  
ف شػ خي ٓب  فعػ  ذلػد أفنػاءت ركا ػ  ابػ  ع ػاش  قسػم ف يفػا  !ف  ر٭تػيأهػي  ر ػد أفعال م  ذْتي مربرا ذلد ب

 أصال.
 
 
 

 لقيط:●
ركاًػػا عػػ  شػػ ه ٢تكػػاـ ، أكرد الطػربم ركا ػػ  حػػاؿ تفاصػػ   أكؿ لقػاء ل حسػػُت بطالئػػع ًػػ ّ ابػػ  ز ػاد

ا  حد شيفاد الع افأع    دعر لق    .اف ااريبعع ي ب  الط ًك
كٓب أًػد مػ   سػمر ،  ذلر الطربم هسبي لما ٓب  رك لي ذػال ًػذا ا٠تػربذ ٓب إ  تب ويأكالراكم لق   ٓب 

 ال راك ُت ٫تا:إلق طا م  معاصرم ش اخ ًكاـ 
ػػذا ، الحػػحايب يب امامػػ أركل اٟتػػد ث عػػ  )ا١تثػػٌت(  بػػا ا١تكػػاءأالبػػاً ي )ا١تثػػٌت( لقػػ   بػػ  ا١تكػػاء  - ًك

 ٮتطيء كٮتالش.
ذا ضعفي االزد، لق   ع  ع  أيب بردة -          ف ٓب  ًتؾ.إم ك ًك

337كلال٫تا م  مقات اب  حباف
حد٫تا أـ غَت٫تا؟ أفيف  ًا 
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هي شاًد ع اف   ف  كٓب  رك لي الطربم ذال ًذا ا٠ترب  ًدىأف ٓب إما ع ي ب  الطعاف ااريب فيفا ك أك 
هي  أخربى التفح  ي   كخالص  هي لاف ًود ا ُب طالئع ً ّ اب  ز ادألما ًا محرح بي ُب مط ع ركا تي ب

أهي شيفد ٤تادمات اٟتر مع ك  ،تك م معي ًا شخح ااٟتسُت  ب  إف، مع قائدى اٟتر حُت لقي اٟتسُت لاف
حُت تألٌد م  أف ًذا اٞت ّ ذ موعي م  ك  ،أف ًذا األخَت أظيفر مراذالت الكاف ُت إل يك  ،اٟتسُت

فكاف اٟت  ، عراؽا١تااص   ٨تا الكاف  لما ذ موعي م  الًتاًع ألٌد ًا أ ضا أهي ل   س م هفسي لاإب ال
أف  تنيفا معان إٔب موطق  ك  ،الاذ  أف  راذ  اٟتسُت ا٠ت  ف  ٔتا  ر د ب وما  راذ  اٟتر كال ي باألمر

338القادذ  
.





 :أبو الهذيل السكون ●
، خاة اٟتسُت بكربالء كحاؿ ًا   قات يإ ارد الطربم ٢تكاـ خربا آخر تفح  ا حاؿ مقت  أحد 

  باف ب  داـرأيب طالب ًا ًر  م  بٍت أف قات  عثماف ب  ع ي ب  أ ح ث ذلر ًاها ب  مب   اٟتضرمي
ٍب ، هي لاف ضم  عكرة فرذافأكٝتعي  حرح ب، كقد رآى الراكم ُب ٣ت س اٟتضرم ُت زم  خالد القسرم
ف الراكم ًاهئا ًا القات  أ  ش ه ًكاـ صرٌح كلك، صار مقت  عثماف أخ اٟتسُت ع ر  د أحد الفرذاف

339٪تا خكي ا١تعاتب  فكٌٌت ع  هفسيإك 
.

ص  ٔب قبائ  السكاف ذات األإهي  وتسب أبا ا٢تذ   ك أف لو تي أكال هعرؼ ع  ش ه ًكاـ ذال 
دت عددا م  الركاة ُب العحر التابعي  كٌواف ب، ال مٍت ُب الكاف   :مػػث  يب ا٢تذ  أكقد ًك

 .-ا١تحادر العابرة-اٟتحُت ب  عبد الرٛت  الس مي الكاُب ا١تذلار ُب ا١تحدر العاشر ل طربم -
السو  ك  أصحاب الحح حُت مق  ركل ليً  410-40حي ػػ٤تمد ب  الال د ال بَتم القاضي اٟتم -

رم كعوي األ األربع 340كزاعيع  الً 
.

341س كالوخعي كعوي الثارمأهركل ع    س بيأمق  ال ب، ك عيكدم الكاُب الغالب ب  ًذ   األ -
.
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كعوي الثارم ككل ع كاب  ، ع  ذع د ب  ًبَت أصحاب الححاحذع د ب  عب د الطائي الكاُب ركل لي  -
ا، ا١تبارؾ 342مق ًك

.

ا موكر اٟتد ث ًدا - ٥343ت د ب  عبد الااحد البحرم ًك
.

344ا حاًب قاؿ عوي: ال أعرفيبأكلك    شجاٟتكم ب  ذ  ماف الكودم ركل عوي التابعي أبا ذع د األ -
.

ا ما   ًؤالءغَت كقد  كاف الراكم شخحا آخر  حي ألف ًكاما أح اها ما  عرٌب عوي بقالي:أًك  ًر
 "كحٌدمٍت السكاين" ٦تا  ًر  ًيفالتي كعدـ ا١تعرف  باٝتي.

حد لاف أ  -ألثر م  ذلد-ف هي ًا أحد الكيفاد لاف ل ي السود كإف  إكالراكم الذم اهتيفر 
يب ًواب الك ري كُب أخرل لي عود أيب ٥توش ع  أكقد ذلر لي الطربم ركا   ، ُب قت  اٟتسُتا١تكارلُت 

كُب قائم  قت ر لربالء ذن  اٝتي باعتبارى ،هي قت  ل ب ا م  أصحاب اٟتسُتأذ اؽ ركا   أخرل ذلر 
ا عبد ا  345قاتال ألحد أبواء اٟتسُت ًك

اًا ُب ًذى  حد إخاة  كٍت ع  هفسي ُب مقت  أالركا   ًك
 ش ه ًكاـ الذم هق  عوي ًذا ا٠ترب.ًا صرٌح لوا باهتامي كلك  الذم ،  دعر عثمافاٟتسُت 


 عم و بن شم :●
ا الطربم ع  ًكاـ بالسود التإب:  ركا   أخرل  ذلًر

 ...)مٍت( عمرك ب  مشر )ع ( ًابر اٞتعفي
أصابي ذيفم أحد القادة فرفع قد ك  كذلر مكيفدان مؤ١تا ألحد ابواء اٟتسُت أمواء كركدى ل ماء ل كرب

346اٟتسُت الدماء بك ف ي داع ا ع  يفم
.

 با عبد ا ركل اٟتد ث ع أالكاُب الك عي  بارم عمرك ب  مشر اٞتعفيخكش ه ًكاـ ًا اإل
ابر كاألعمّ التابعُت ا١تكاًَت م  أمثاؿ مًتكؾ  هيأكقد اتفق الوقاد ٚت عيفم ع ر  ...ًعفر الحادؽ ًك

347رافضي  كتم الححاب  ك ضع ل ركافض، موكر اٟتد ث ضع ش لذاب  ركم ا١تاضاعات ع  الثقات
.

ال لكيفرتي إف الطربم ٓب  رك ُب تارٮتي ع  ًذا االخبارم ذال ًذا ا٠ترب كما ذلد أل ي إك٦تا ٕتدر االشارة 
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ا "ذ س   ف ادمُت ًع اا ذودى ع  ًابر اٞتعفي مثاال ألشٌد األأُب الكذابُت حىت  ذاه د ضعفا ب  ٌٝتًا
 الكذب" ُب مقاب   ذ س   الذًب )أم مالد ع  هافع ع  اب  عمر(.

كقد اخت ش ادماف ُب تام قي ً 412الكاُب ا١تتاُب ذو   كراكم ا٠ترب ًا ًابر ب     د اٞتعفي
348أكع   الع م ع ر ضعفي كرفضي"كلذا قاؿ عوي الذًري: "أحد ، هظرا لغ ٌاى ُب التكٌ ع

.



 عبد اهلل بن يزيد بن روح الجذام :●
أحػػد أعمػػدة اٟتكػػم  ًػػذا األخػػَت ًػػاك   ػػذلر الطػػربم ركا ػػ  ٢تكػػاـ عػػ  حف ػػد ركح بػػ  زهبػػاع اٞتػػذامي

ػػػا راك ٓب ،  ػػػدعر عبػػػد ا بػػػ     ػػػد بػػػ  ركحالػػػراكم ك   حػػػداث ًػػػذى الفتوػػػ أمػػػام ُب األ لػػػي  كٓب  ػػػرك، ًػػػدىأًك
 ػػركم عػػ  أب ػػي عػػ  الغػػاز بػػ  رب عػػ  اٞترشػػي أف ًػػػذا ًػػا ك ، ذػػال ًػػذا ا٠تػػرب ُب اخبػػار القػػرف األكؿ الطػػربم

أف ك  ،حػُت ًػيء بأذػرل لػربالءك   بكػرى ٔتقتػ  اٟتسػُت مبعػاث ابػ  ز ػاد خَت لاف عوػد    ػد ح ومػا ًػاءى األ
مػ  ك  أهػي عػاد بالالئمػ  ع ػر ا١تبعػامُتك  ـ رضػاى ٔتػا حػدثا٠ت  ف  ُب ل  اٟتاالت لاهػ  ردكدى تػدؿ ع ػر عػد

 .349بعثيفم )أم كإب العراؽ(
ذلػرى ابػ  حبػاف ُب الثقػػات ، ٣تيفػاؿ، اٞتػذامي ال خمػي ككالػد شػ ه ًكػاـ ًػا    ػد بػ  ركح بػ  زهبػاع

 .350كقاؿ:  ركم ا١تراذ  
ًا م  مقات ابػ  ك  ،ٛتَتأص ي م  قبائ  ك  رب ع  اٞترشيل ي السود ًا الغاز ب  إكالراكم الذم اهتيفر 

ال ك  ذال ًذا ا٠ترب باعتبارى شػاًد ع ػاف ُب ٣ت ػس ا٠ت  فػ     ػد بػ  معاك ػ لي   ركً  مٍ ػل الطربمإف لاف ك  حباف
 .351رب ع ك  ٧تد عود ذائر ادمُت إال إشارات البو ي ًكاـ
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")مػػٍت(  إذ قػػاؿ ف ػػي ًكػػاـ:  خػػرب غر ػػب كقحػػَت  ػػاردى الطػػربم عػػ  ًكػػاـ بسػػود مػػثخ  بػػالثغراتًػػذا 
قػاؿ: أصػبحوا صػب ح  قتػ  اٟتسػُت با١تد وػ   )مػٍت( عمػرك بػ  عكرمػ  يب ا١تقػداـأ)عػ ( عمػرك  صػحابواأبعػض 

ا  قاؿ" كذلر  اف ذا مأب لوا ٭تدموا قاؿ ٝتع  البارح  مواد   .352ُب لع  قت   اٟتسُت  اب اتأ وادم ًك
 ف ش ه ًكاـ غَت مذلار باالذم "حدمٍت بعض أصحابوا "أكهالح  ُب بدا   السود 

بػػ  ًرمػػ  البكػػرم مػػاالًم الكػػاُب ا١تتػػاُب ذػػو   يب ا١تقػػداـ فيفػػا عمػػرك بػػ  مابػػ  اٟتػػدادأأمػػا الػػراكم ابػػ  
 .353إف تردد بعضيفم ُب ترؾ الركا   عويك  ،ضعفي ادماف لغ اى ُب التك ع 442ً

ػا عمػرك بػػ  عكرمػ -ل ػػي السػود إكالػراكم الػذم اهتيفػر  لػي الطػربم ذػال ًػػذا  كٓب  ػػرك، ًػدىأف ػم  -ًك
ًػػ  أع ٣تيفػػاال ٓب  عرفػػي حػػىت ذػػامعي  وػػادم ُب الػػذم ذلػػر ُب ذػػ اقي أف مػػأب ٢تػػم ٓب  ػػذلر لوػػا اٝتػػي ٝتػػ، ا٠تػػرب

ػػات ،  تاعػػد قت ػػ  اٟتسػػُت ُب ذلػػد ال ػػـا الػػذم قتػػ  ف ػػي، ا١تد وػػ  بالكػػعر ػػي ًػػذى ا١تًا كال هػػدرم ١تػػاذا ٓب تتًا
ي ال يفم   .إذ   الحات   ا١تر ب  ذات ا١تحدر آّيفاؿ ل سمعيفا قت   اٟتسُت  الاع د متًا

 
 ـو الكلب :ز عم و بن لي●

الركا ػػ  التال ػػ  فػػذلر   أف  عضػػد ٤تتػػال ا٠تػػرب الػػذم ًػػاء بػػي ا١تحػػدر السػػابقأك ًكػػاـ حػػاكؿ الطػػربم 
 بسودًا:

 .354ٝتع  ًذا الحات"  )ع ( أب ي قاؿ: )مٍت( عمرك ب  ح  ـك الك ري"
  فػأىٌن ٠تػرب مثػ  ًػذا ذػال ًػذا ا٠تػرب كٓب  رك ٢تما الطربم، ًد٫تاأكالراك اف عمرك ب  ح  ـك كأباى ٓب 

ر م  ب   العوكبات  ظ مات بعضيفا فاؽ بعض    ، ال ٯتك  ترق ع مغراتي أف  يرٌقع ذابقي الذم ًا أًك
 
 

 سليماف بن محمد الحض م :●
أكردى الطػػربم ُب تفاصػػ   إعػػالف أشػػراؼ الكافػػ  الثػػارة ع ػػر   يب ٥توػػشأعػػ  غػػَت ٢تكػػاـ خػػَت ا٠تػػرب األ
اٝتػػي ك  أحػػد بػػٍت قامػػي فأ، كقػػد ركاى ٢تكػػاـ شػػ خي ذػػ  ماف بػػ  ٤تمػػد اٟتضػػرمي بػػدكف ذػػود، ا١تختػػار الثقفػػي
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الػػذم بعػػث  سًتضػػ يفم ُب الاقػػ  ، ًبػػَت شػػاًد خػػركج أشػػراؼ الكافػػ  مػػ  أح ػػائيفم ل تنمػػع ضػػد ا١تختػػار
اع إل ي  .355الذم أرذ  ف ي إٔب ً كي مع اب  األشًت  ستعن ي الًر

ػا  تع ػق بػدكر ، كٓب  ػرك لػي الطػربم ذػال ًػذا ا٠تػرب، ًػدىأٓب  الراكم ذػ  ماف بػ  ٤تمػد اٟتضػرميك  ًك
حضػػارم  الكافػػ  ُب ت ػػد األحػػداث ا٠تطػػَتة ٦تػػا تتداكلػػي ألسػػو  القػػـا كأبوػػائيفم )كمػػويفم ًػػذا الػػراكم( ل ت قفيفػػا 

 مويفم اإلخبار اف )لأمثاؿ ًكاـ الك ري( أمواء تدك ويفم لتار ه صدر اإلذالـ.
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 صة إلصائية لمصادر الطب ي المسندة:خال

 

 
ُب نا ػػ  ًػػذا الفحػػ  أف ٧تمػػ  القػػاؿ ُب محػػادر الطػػربم عػػ  غػػَت أيب ٥توػػش حػػاؿ -ارف–كإذا أردهػػا 

ف هػػي حػػرمّّنه بوػػا أف هسػػتعرض ُب عنالػػ  ت ػػد ا١تحػػادر الكػػربل كمػػا  تفػػرع ، ات العيفػػد األمػػام األكؿاضػػطراب
كلػذا اػاكر الػػيفام  الػيت  رلػ  ، إلًراء حح    عام  ّٓمػاع ركا اهتػاعويفا م  محادر فرع   أك أذاه د رئ س   

حسػػبما ، كلػػ  مبحػػث ُب الفحػػ  الثػػاين ا٪تػػا اشػػتم  ع ػػر محػػدر أك ألثػػر مػػ  محػػادر الطػػربم، ع  يفػػا ركاهتػػا
 ًا مبُت ُب العرض التإب:  

   
 *محادر الطربم العابرة: 

أم أف -٦تػا ٯتكووػا تسػم تي محػادر عػابرة  محػدرا 42شػ خا ٯتث ػاف  41خربا ع   11أكرد الطربم  
، ع ػي بػ  حػرب .1، ابػ  شػبا ي .2، ذػ م بػ  ًوػادة .4) -الطربم م  ل  مويفا عػددا ق ػ ال مػ  الركا ػات

ػَت .0، ٤تمػد بػ  ٛت ػد .4، عػػمرك بػ  ع ػي .6، أحػمد ب  مابػ  .7، زلر اء ب  ْت  .1  .1، اٛتػد بػ  ًز
 .44،  يفما إٔب ححػػُت بػػ  عبػػد الػػرٛت  ذػػواداٟتسػػُت بػػ  هحػػر ك٤تمػػد بػػ  عمػػار ب .41، ا٢ت ػػثم بػػ  عػػدم

عب ػػد ا بػػ  عبػػد الكػػرًن عػػ  ا٢تكػػامُت الك ػػري كالحػػوعاين(  ك  هػػاح بػػ  حب ػػب .42، اذػػحق بػػ  أيب اذػػرائ  
فانمػا توػاكال  ( 42، 44)ات العػراؽ باذتػػثواء ا١تحػدر   األخػػَت   اضػطرابكل  ًػذى ا١تحػػادر تتحػدث عػ  

 أخبار اب  ال بَت.

 
 * محادر الااقدم عود الطربم: 

محػػدرا فرع ػػا  21شػػ خا ٯتث ػػاف  21ركا ػػ  مػػ   14أمػػا االخبػػارم الااقػػدم فقػػد اذػػتقر موػػي الطػػربم 
خالػػػد بػػػ   .7، ٤تمػػػد بػػػ  عب ػػػد .1، شػػػرحب   بػػػ  أيب عػػػاف.1، ًكػػػاـ بػػػ  ذػػػعد .2، ماذػػػر ال معػػػي .4)

عطػاء بػ   .41، أبػا معكػر .1، أف ػ  بػ  ذػع د .0، عػػبد ا بػ  أيب ٭تػِت .4، ر اح بػ  مسػ م.6، إل اس
محػػػعب بػػػ   .41، ابػػػ  أيب ال هػػػاد كآخػػػر .41، عبػػػد ا بػػػ  ز ػػػد .42، عبػػػد ا بػػػ  ًعفػػػر .44، مسػػػ م
 ، ابػػػ  أبػػػػي فػػػركة .40، ٭تػػػِت بػػػ  ذػػػع د .44، معقػػػ  بػػػػ  عبػػػد ا .46، إبػػػراً م بػػػ  ماذػػػر .47، مابػػػ 
عبػػػد  .21، مػػػار بػػػ     ػػػد .22، اذػػػحق بػػػ  ٭تػػػِت .24، ذػػػع د بػػػ  مسػػػ م .21، مػػػدعػػػػثماف بػػػ  ٤ت .41

كُب الغالػػب توتيفػػي إٔب شػػيفاد ع ػػاف حػػاؿ الػػ بَت ُت باذػػتثواء الركا ػػ  األكٔب ، اٞتبػػار بػػ  عمػػارة( كل يفػػا مسػػودة
( ف نػػا 41ك 1، 0ًػػذا باإلضػػاف  إٔب ا١تحػػادر )، بعػػد    ػػد األمػػام( ف نػػا تتحػػدث عػػ  الب ػػ  4ل محػػدر )

 تع ق ٔتقت  اٟتسُت.ت
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 محادر اب  شب  ع  ا١تدائٍت كأيب عب دة عود الطربم:*
 رك يفػػػا ابػػػ  شػػػب  عػػػ  اإلخبػػػارم ا١تػػػدائٍت  10ركا ػػػ   مويفػػػا  46أكرد الطػػػربم ل مػػػؤرخ عمػػػر بػػػ  شػػػب  

خػربا  عػ  اخبػارم آخػر ًػا  24ك ػركم ابػ  شػب  أ ضػا ، خربا ل مدائٍت بغَت إذواد 44بأذاه دى إٔب ًاهب 
ات البحػرة اضػطرابأبا عب دة معمػر بػ  ا١تثػٌت. كٯتكووػا القػاؿ أف ٚت ػع ركا ػات ابػ  شػب  تػدكر أحػداميفا حػاؿ 

ات الكػاـ كلػذا الركا ػ  اضػطرابكخراذاف باذتثواء الركا   األكٔب مػ  ركا ػات ا١تػدائٍت غػَت ا١تسػودة ف نػا تتع ػق ب
 ا فتتع ق باٟتحار االخَت ١تك .االخَتة مويف
    أبػػا  .2، ًعفػر بػػ  ذػ  ماف .4)محػدرا فرع نػػا 40أمػا ركا ػات ا١تػػدائٍت ا١تسػودة فاهػػي  سػتق يفا مػػ
 .0   ، اٟتسػ  بػ  رشػ د .4، عػػااه  .6، مسػ م  بػ  ٤تػارب .7، حفػص األزدم .1، القافالين .1، مقرف

ػػػَت بػػػ  ًو ػػػد بأذػػػاه دى .44، يفب كآخػػػراألحوػػػش بػػػ  األشػػػ .41، ا١تفضػػػ  الضػػػري .1، شػػػ ه خراذػػػاين ، ًز
شػػػ ه  .46   ، الكػػعري .47، أبػػا الفػػاارس .41، أبػػا الػػػػحس  ا٠تراذػػاين .41، ذػػ  ماف بػػ  ٣تالػػد .42
القاذم ب  مع ( م ثيفػا عػ  شػ اخي بغػَت ذػود كم ثيفػا االخػر مسػود إٔب  .40، ٭تِت ب  اٝتاع   .44، عر ٍت

 أحداث ت د الفًتة. فشيفاد ع اف كالث ث الباقي مسود إٔب ركاة ال  عاصرك 
    عمػػَت .2،  ػػاهس بػػ  حب ػػب .4)محػػدرا فرع نػػا 42كأمػػا االخبػػارم أباعب ػػدة فركا اتػػي  سػػتق يفا مػػ
، بعػػض كلػػد مسػػعاد األزدم .6،    ػػد بػػ  ٝتػػَت .7، ناركدذػػربة بػػ  الػػػ .1، غػػ الف بػػ  ٤تمػػد .1، بػػ  معػػػ 

ػػػَت بػػ  ًو ػػػد .1، ًبػػػَتة بػػ  حػػػد ر .0، ٚتػػػاعي إذػػواد .4 ركاد  .44، ذػػػالـ بػػ  أيب خبػػػ ة كآخػػػر .41، ًز
مس م  ب  ٤تارب(   م ثيفا ع  ش اخي بغَت ذود كم ثيفا االخر مسود إٔب شيفاد ع ػاف كالث ػث  .42، الكعري

 أحداث ت د الفًتة. فصرك الباقي مسود إٔب ركاة ال  عا

 

 
كاـ الك ري غَت الرئ س   عود الطربم:*  محادر اب  شب  ًك
  محػادر فرع ػ  أ٫تيفػا  14ركا ػ  بسػتق يفا مػ   21إف الب  شب  ع  غَت شػ خ ي ا١تػدائٍت كأيب عب ػدة

ب ب  ًر ر الذم أخذ عوي ألثر م  هحفيفا بأذػاه د توتيفػي إٔب شػيفاد ع ػاف حػاؿ  ات اضػطراباالخبارم ًك
أبػػا غسػػاف  .2، أبػػا عاصػػم الوب ػػ  .4)أمػػا ذػػائر محػػادر ابػػ  شػػب  الفرع ػػ  ، البحػػرة كقتػػاؿ أً يفػػا ل خػػاارج

أبػػا هعػػ م( ف سػػتقي ابػػ   .6، ٤تمػػد بػػ  ذػػالـ .7، ماذػػر بػػ  اٝتاع ػػ  .1، ًػػاركف بػػ  مسػػ م .1، الكوػػاين
 ات العراؽ كالكاـ.باضطراشب  م  ل  مويفا خربا أك خرب   بأذاه د توتيفي ُب الغالب إٔب شيفاد ع اف حاؿ 
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   ػا ًكػاـ  –لما أف لك ه الطربم الذم طا١تا اذتود ال ي عود ا راد ركا ػات أيب ٥توػش الكثػَتة أال ًك
ركا ػػ   سػػودًا ًكػػاـ إٔب محػػادر فرع ػػ  أ٫تيفػػا االخبػػارم عااهػػ  الك ػػري  11أخبػػارا أخػػرل عػػددًا  –الك ػػري 

باذػتثواء ركا تػػُت  حػ  بوػا ف يفمػػا إٔب  –ي عادتػي لمػػا ًػ  –كل يفػا غػَت مسػودة ، خػربا مويفػػا 11ب الػذم اهفػرد 
محػادر فرع ػػ  هػػذلر ع ػػر رأذػػيفا كالػػدى ٤تمػػد  11تتػػازع ع ػػر  44شػاًدم ع ػػاف  كبػػاقي ركا ػػات ًكػػاـ اؿ 

أمػا ، ركا ات بأذاه دى إٔب شيفاد ع اف حػاؿ مقتػ  اٟتسػُت كمحػعب 11ب  السائب الك ري الذم ركل لوػا 
عبػد  .7، عمػرك بػ  مشػر .1 ، أبا ا٢تػذ   السػكاين .1، لق   .2، أبا بكر ب  ع اش .4)ا١تحادر ا١تتبق   

ذػػػػ  ماف بػػػػ  ٤تمػػػػد  .0، عمػػػػرك بػػػػ  ح ػػػػ ـك الك ػػػػري .4، عمػػػػرك بػػػػ  أيب ا١تقػػػػداـ .6، ا بػػػػ     ػػػػد اٞتػػػػذامي
خػَت اٟتضرمي( فقد اهفرد ل  مويفا بركا   مسودة ُب الغالب إٔب شيفاد ع اف حاؿ لػربالء باذػثواء ا١تحػدر اال

اٟتضػػرمي( فاهػػي ركل خػػربا حػػاؿ قامػػي ُب مػػارة ا١تختػػار كلكوػػي ال  سػػودى إٔب أحػػد كق وػػا أنػػا أخبػػار عائ  ػػ  ال )
 إٔب السود. -عادة–٭تتاج ف يفا 
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 المصادر المسـندة األخرى

 األولى فً الدولة األموٌةات ضطراباالحـول 

 

 . مصادر ابن عبد ربه فً )العقد الفرٌد(.2.4

 . مصادر البالذري فً )أنساب األشراف(.1.4

 . مصادر أبً العرب فً )كتاب المحـن(.3.4

واألصفهانً وابن  لٌفة وابن بكارـ. مصادر مسندة أخرى )خ4.4

 أعثم(.
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ا١تحػػادر األقػػدـ   -إف ٓب هقػػ  لػػ  -لػئ  لػػاف الطػػربم ًػػا ا١تػؤرخ األكحػػد الػػذم ضػػم ُب تارٮتػػي ًػ  
كأهقػذ لوػا بػذلد ترامػا ضػخما مػ  الضػ اع لتن  ػ  ًااهػب اٟتق قػ  التارٮت ػ   ، ذااء الكفيف   مويفػا أك ا١تكتابػ 

ف ف ًوػاؾ مػ  معاصػر ي أك معاصػرم شػ اخي أك تالم ػذى مػ  أرخ لحػدر اإلذػالـ بأذػاه د أخػرل  مػ  أمثػاؿ 
ًت 327-246صػػػاحب )العقػػػد الفر ػػػد( أيب عمػػػر شػػػيفاب الػػػد   أٛتػػػد بػػػ  ٤تمػػػد بػػػ  عبػػػد ربػػػي القػػػرطري ]

)لػػػػالبالذرم...(  كا١تغػػػػرب )لػػػػأيب العػػػػرب...( ٦تػػػػ  ذػػػػودرس ُب ًػػػػذا الفحػػػػ  األخػػػػَت  كآخػػػػركف ُب ا١تكػػػػرؽ
اضطراباالمرك اهتم حاؿ  كلك  ا١تالح  قبػ  ، ات األكٔب ُب الدكل  األما   كالركاة الذ   اذتقاا مويفم أخباًر

مػ  متػاف ال  كأف ما ًػاءكا بػي، الكركع ُب ذلد ًا أنم ٓب  أتاا بعكر معكار ما ًاءها بي الطربم م  ًيف 
بػ  إف بعػض أذػاه دًم تػؤكؿ أح اهػا  -مػ  ًيفػ  أخػرل– كذ عمػا أكردى الطػربم إال ُب ق  ػ  ال  كػاد  بػُت 

 ًا الطربم.اعتمدإٔب ذات ا١تحادر األقدـ اليت 
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 . مصادر ابن عبد ربو ف  العقد الف يد :2.4
األما   ع ر محادر ٥تت ف   ات األكٔب ُب الدكل  ضطراباالصاحب )العقد الفر د( ُب أخبار  اعتمد

أم اليت تػيوياًق   ف يفا األخبار  -كمويفا ا١تكتاب   فمحادرى ا١تسودة ، لاه  متافرة بُت  د ي  مويفا الكفيفي
 ف يفا اب  عبد ربي ع ر ش خ ي ع ي ب  عبد الع    كٛتاد ب  ع سر. اعتمد -شفاًا

اف م  أمثاؿ ا٢ت ثم ب  عدم كاب  أما ا١تحادر ا١تكتاب  ف غ ب ع  يفا ما دكهي اإلخبار اف األقدم
 دأب كأيب ال قظاف الوساب  كاألصمعي األد ب كالتابعي ًكاـ ب  عركة كا١تدائٍت ا١تؤرخ ...

  
 اٌّصادر اٌّسٕذج التٓ عثذ رتٗ. 2.2.4

 :أ. عل  بن عبد العزيز
ا مق  كزاد الدارقطٍت، لع ي البغام اٟتاف  آّاكر ٔتك  "مأماف" ٓب  أخذكا ع  ي ذال أهي لاف  ًك

إ٪تا الع ب عودًم ك  ، ط ب ا١تاؿ ع ر التحد ث كاعتذر لي بأهي لاف ٤تتاًا كأنم ال  ع باف مث  ذلد
ذا لاف مق ، الكذب  .1ًك

م القاذم ب   أكرد لي اب  عبد ربي األهدلسي عكرة ركا ات ع  أربع  م  ش اخي بأذاه دًم  أبرًز
كذوحاكؿ ُب عنال  اذتعراض ، كار ٍب إبراً م ب  عبد ا ك٤تمد ب  الضحاؾ ا٠ت اعيذالـ ٍب ال بَت ب  ب

 ركا تيفم مع اٟترص ع ر عدـ تكرار ما أكردهاى عود الطربم مويفا.
 

 : القاسم بن سالـ أوال:
أكرد لي صاحب العقد الفر د ع  ع ي ب  عبد الع    ذ  ركا ات ُب ٣تاؿ ، كلو تي أبا عب د

 كل يفا باإلذواد التإب:، ات األكٔب ُب الدكل  األما  ضطراباال
 "قرأ ع ي أبا عب د )موا( حناج )ع ( أيب معكر )موا( بعض ا١تك خ ..."

 كقب  اذتعراض ركا ات ًذا السود البد م  التعر ش براك تي:
كقد ، ذالـ أبا عب د البغدادم  ًا اإلماـ ا١تكيفار اتج بي ُب ال غ  كلي تحاه شفالقاذم ب  

ا مق  فاض  إال أهي ل س م  ركاة األحاد ث إال م  باب شرح الغر ب، 221ًتاُب ذو    .2ًك

                                                 
 .411ص 1)ـ.س(، . الذًري:م  اف االعتداؿ214ص 1)ـ.س(، اب  حنر: لساف ا١ت  اف - 1
 0)ـ.س(، . كهتذ ب التيفذ ب106ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب . 61-61ص1اب  خ كاف:كف ات األع اف،  - 2

-41ك67-77دمكق، ص 2ط 2112:أبا عب د القاذم ب  ذالـ، دار الق م . ذائد بكداش207-201ص
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لكوي اخت   ، فيفا مق  مب ، 216ًاألعار ا١تتاَب ذو   2أما ش خي حناج ب  ٤تمد ا١تح حي
كذلرى اب  حباف ُب الثقات ب وما ، كقد كمقي اإلماـ مس م كاب  قاهع كالعن ي، ُب آخر عمرى ١تا قدـ بغداد

 .3ذلرى أبا العرب ُب الضعفاء بسبب االختالط
كإذا أذودًا  ، ًك  ركا اتي إف ٓب هق  ل يفا  رك يفا بغَت إذواد، كأبا معكر ًا اإلخبارم ا١تكيفار

   ٣تاً   لقالي: "ع  بعض مك ختي".لاف ذودى مبيفما ع
ي م   ك أكٔب ركا اتي قح  مطال  حاؿ تفاص   خركج اٟتسُت م  ا١تد و  ًربا م  الب ع  ٍب خرًك

 .4ٍب إحاط  اٞت ّ بي ُب لربالء كمقت ي، مك  اذتناب  لدعاة الكاف ُت لي
ذا ا٠ترب ٮتتحر   ما كرد ُب ركا ات أيب ٥توش لدل الطربم. -هاعا ما-ًك

كأذر اموا ، مع ذلر أٝتائيفم، الركا   الثاه   أف عدد م  قت  مع اٟتسُت ذت  عكرة ًامش اكُب 
ا ما هبي ع  ي عبد ا١ت د ُب رذال  ل حناج أف  تنوب ، كلذا ذ ب  ا٠تالف  م  آؿ ذف اف، عكر غالما ًك

 دماء آؿ الب  .
الكعب  ٍب فك  ا١تفاكضات كذلر ُب الركا   الثالث  ٤تاصرة اٟتحُت الب  ال بَت ُب مك  كاحًتاؽ 

ٍب ذلر أف ، لما ذلر بعض تفاص   قتاؿ اب  مط ع كا١تختار إٔب ًاهب اب  ال بَت،  ب ويفما بع د كفاة    د
الكام ُت بق ادة الضحاؾ الفيفرم بدمكق مالاا مع اب  ال بَت عود كفاة معاك   ب     د ٦تا ًع  بٍت أم   

حىت اًتدكا ١تركاف ب  ، مرش  ل خالف  ال  كاف صغَت الس كأشراؼ الواس  تحرلاف بسرع  ل بحث ع  
وا شعر ، اٟتكم الذم خطب ابوي عبد الع    ُب الواس بًتش حي كٕتاكب معي اٞتذام اف كذائر الواس ًك

 .5خالد ب     د بأنا مك دة مدبرة إلبعادى ع  حقي ُب ا٠تالف 
ختار إٔب مك  فاذتغرب اب  ال بَت ما تذلرى م  ك ذلر أبا معكر ُب ركا تي الرابع  أف محعبا بعث برأس ا١ت

كلذا قاؿ التابعي اب  ذَت  : "ٓب  ك   ع م ما خبا لي م  أمر ، لعب األحبار أف مق فا ذتقت ي  ةهباء
ي لوا أحداث الفنت ُب العحر األمام بوباءاتي اليت ، اٟتناج" كذا  طاردها شب  لعب األحبار ل ًا ًك

 أمق   لاً  تراموا اإلذالمي.

                                                                                                                                               
 4ار اب  حـ  ط. أٛتد ب  فارس الس ـا : ًيفاد أيب عب د القاذم ب  ذالـ ُب ع ـا القراءات، د414-421ك04

 . 11-41ص 2116بَتكت 

A.L. de prémare ; Les Fondations de l'Islam ; p 347. 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 3 .كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 404-401ص 2. اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 62ا٠ت ًر

 .11ص
 .101-146ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 4
 .111-112ك 107ا١تحدر هفسي، ص - 5
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ي ، كأف محعبا ت كج بابو  ط ح ، ٍب تااص  الركا   ذلر خضاع العراؽ ١تحعب كأهي قت  امرأة ا١تختار ًك
اب  ق س ك  ٗت    التفاص   أب ات لبعض شعراء العحر األمام لاب  أيب رب ع ك  ،ابو  الوعماف ب  بكَت

 الرقػ ات .
دمكق ع ر  د عبد ا١ت د ٍب زحش ًذا  كُب الركا   ا١تاال   تفاص   ع  مقت  عمرك ب  ذع د األشدؽ ُب

 .6األخَت ع ر العراؽ كمقت  محعب
بدأًا أبا معكر بأف اٟتناج الثقفي ، أما الركا   األخَتة فتكتم  ع ر تفاص   مقت  اب  ال بَت

فك في ، كذلر لي أهي رأل ُب موامي أهي  س ه اب  ال بَت، عرض هفسي ع ر عبد ا١ت د حُت قت  محعبا
ٍب تطرق  الركا   اصرتي لي كقت ي إ اى بالس اؽ هفسي الذم أكردتي ا١تحادر األخرل   ،بالقضاء ع  ي

 .7لالطربم ٔتا ُب ذلد ٤تاكرة أٝتاء قب   مقت ي ك٤تاكرهتا ل حناج أماـ ًث  ابويفا
 

 الزبي  بن بكار. ثانيا:
ب  عبد ا ب  محعب ب  ماب  ب  عبد ا ب  ال بَت قاضي  ًا اإلخبارم الوساب  ال بَت ب  بكار

ا عود ادمُت مق ً( 276-442)ا١تد و    .8كقد خطأكا قاال شاذا ُب تضع في، ًك
الس اذ   األكٔب ُب الدكل  األما    تاضطراباالك ركم لي صاحب )العقد الفر د( خرب   ُب ٣تاؿ 

ا عمدة ُب ًذا آّاؿ بالذات باعتبارى  كرا تي  -أحد أطراؼ ت د األحداث–م  ذر   أحفاد اب  ال بَت ًك
كالثاه   أف اٟتسُت حج م ب ا ماش ا ٜتس  ، األكٔب عبارة ع  خطب  ل حسُت ١تا أ ق  أهي مقتاؿ ال ٤تال 

9كعكر   مرة كأهي لاف  ح ي ُب ال ـا ألش رلع  حىت ال  كاد  تفرع لوسائي
ذى مبالغ  ُب كصش تعبد !  ًك

فأما ا٠تطب  فَتك يفا ل  بَت ٤تمد ب  الػحس ػ     ]ك األص :اٟتس ت ب  ال بَت األذدم الكاُب العابد  . 
ا صدكؽ ف ي لُتً 211كلقبي الت  تاُب ذو    .10ًك

كأما ا١تبالغ  ُب كصش عبادة اٟتسُت فرك يفا ل  بَت عمي محعب ب  ماب  ب  عبد ا ب  ال بَت 
لما كصش بكثرة الغ   ،  ا   كأهي صدكؽ عآب بالوسبالذم كصش بكثرة العبادة كالرك ً( 01-474)

                                                 
 .110-116ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 6
 .140-141ا١تحدر هفسي، ص - 7
 . 241-261ص  1.كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 471اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص - 8

A.L. de prémare ; Les Fondations de l'Islam ; p 391-392 . 
 .101ك 110ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 9

ي: خالص  تذً ب ...ص - 10 -412ص 1.كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 111اب  حنر: تقر ب التيفذ ب ص .201ا٠ت ًر
411. 
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كلع  ًذى الركا   خَت شاًد ع ر ذلد   ا١تيفم أف ل تا ركا يت ال بَت ع  ركاة ، 11كركا   ا١توالَت ع  ا١تكاًَت
ا اٟتسُت( تاضطراباالم  ال بَت ُت ُب كصش طرؼ آخر م  أحداث ت د  كا١تتاقع أف تًتل  )أال ًك

ع إٔب ٤تاكالت ا١تؤلفُت مويفم ُب عحر التدك   )العحر ، ال بَتركا تيفم ع ر ًدًم اب   ف ع  ًذا  ًر
 العباذي األكؿ( ل تقارب مع أطراؼ التحالش الذم أذق  دكل  األما ُت رافعُت شعار الثأر رؿ الب  .

 

 .]والصحيح الحزام [محمد بن الضحاؾ الخزاع   ثالثا:
ب  عبد ا ب  خالد ب  ح اـ األذدم  ب  الضحاؾ ب  عثماف فيفا ٤تمد ب  الضحاؾ ب  عثماف

ا عالم  إخبارم صدكؽً 211ك ركم ًذا ا٠ترب ع  أب ي ا١تتاَب بع د ذو  ، اٟت امي كلع ي  ركم ًذا ، ًك
ا صدكؽ  اـا٠ترب ع  ًدى ا١تسمر أ ضا الضحاؾ كلو تي أبا عثماف ا١تدين ًك كتبدأ ركا تي برذال  ، 12لي أًك
ٍب ١تا ًيء لي برأس اٟتسُت لاف ، م  ا٠ت  ف     د إٔب اب  ز اد ٭تذرى م  مغب  الفك  ُب إٜتاد مارة اٟتسُت

فذلرى ع ي ز   العابد   بآ   قرآه   حاؿ القدر فأًابي    د بآ   تؤلد ، تع  قي ع  ي بب   م  الكعر
ٍب اذتكار    د مىٍ  حالي ُب قض   أذرل آؿ الب   فأشار الوعماف ب  بكَت بالعم  ٔتا  ، مسؤكل   اإلهساف

كشكد ُب هسب اب  ، لا رآًم ُب ت د اٟتاؿ  فألـر كفادهتم كردًم إٔب ا١تد و  لاف ذ عم ي الوري 
 .13ز اد بسبب ما فع ي معيفم

 

 .إب اىيم بن عبد اهلل رابعا:
ا أـ ًا أبا إذحاؽ ً 214فال أدرم ً  ًا أبا إذحاؽ ا١تركزم ا١تتاَب ذو  ، راك ٓب أتب وي ًك

أـ ًا راك آخر م  طبقتيفما  ، 14كلال٫تا صدكؽ عود ادمُت، 211ًا٢تركم ه    بغداد ا١تتاَب ذو  
ا مستار اٟتاؿ وػ ؿ أـ ًا شخص آخر ف ، 15ل براً م ب  عبد ا ب  قرًن األهحارم قاضي ا١تد و  ًك

كخربى ًوا  رك ي ع  اإلخبارم أيب معكر ع  راك آخر ٓب أًدى كاٝتي ٤تمد ، 16بذلد إٔب دًر  آّيفالُت

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 11 .كتقر ب 417-411ص 41اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  . 121ا٠ت ًر

 .166التيفذ ب)ـ.س(، ص
. اب  حباف :الثقات 111-112ص 1التيفذ ب)ـ.س(، .كهتذ ب 224اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص - 12

 .701-701ص2. د.قاذم ع ي ذعد:ٚتيفرة...71ص1
 .102-104ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 13
 .446-447ص 4. كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 11اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص - 14
ي: خالص  تذً ب ...ص - 15  4.كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 14ب)ـ.س(، ص. اب  حنر: تقر ب التيفذ 46ا٠ت ًر

 .440ص
 .461-460ص2.ك ا١تغٍت:11ص 4.  الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 47-41ص 4اب  حنر: لساف ا١ت  اف)ـ.س(،  - 16
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رم التابعي ب  ذع د ب  العاص ]أبا عبد ا١ت د[ب  عبد ا  ذا األخَت  ذلر ُب ركا تي ، ع  اإلماـ الً  ًك
دت ٖت  حنارة ًذ ى أف ا٠ت  ف  عبد ا١ت د أعطاى ًائ ة ١تا أخربى ع  شخص ٓب  سمي أف الدماء ًك

!!كذلر لي عبد ا١ت د أف شخحا قد أخربى ًا أ ضا بذلد !ب   ا١تقدس  ـا مقت  اٟتسُت
 17. 

ًاء ّٔا أف صاحب العقد الفر د قد -إضاف  إٔب لثرة الثغرات اإلذواد   ّٔا–ك٦تا  الح  ع ر ًذى الركا   
، ل عضد مضماف ا٠ترب الذم كرد م  طر ق آخر  كلكووا هرل أهي ال  ويفض لالعتضاد كال  ح   لالحتناج

ا رأس ، خحاصا مع غراب  ا١تنت ا رأس الوخب  ا١تثقف  آهئذ( كعبد ا١ت د )ًك رم )ًك ف ا افًتضوا ٖتد ث الً 
ًا ٝتاع م  شخص ٓب  ذلرا اٝتي فآؿ  الوخب  الس اذ   اٟتالم   امئذ( صح  ٝتاعيفما ٢تذا ا٠ترب  ف ٪تا

 ف  س خرب٫تا خرب شاًد ع اف رغم لانما لذلد.، األمر إٔب ٣تيفاؿ

 
 ب. لماد بن عيسي الجهن :

إف ا٠ترب الذم أكردى اب  عبد ربي ع  ش خي ع ي ب  عبد الع    ع  إبراً م ب  عبد ا حاؿ 
رم كا٠ت  ف  عبد ا١ت د ع ر شخص أخرب٫ت اد دماء ٖت  حنارة ب   ا١تقدس  ـا اتفاؽ اإلماـ الً  ا بًا

ًا "ال   دغ ا١تؤم  م  ك  مقت  اٟتسُت  ًا خرب ذاقي لتعض د ركا   مطال  تبدأ ْتد ث هبام مكيفار أال
رم ّتائ تي اليت ها٢تا م  عبد ا١ت د ٍب ض اعيفا أمواء رح تي كعادتي إل ي ، ًحر مرتُت" ل حرح بعد اإلماـ الً 

كالقح  بطا٢تا ال تكتم  ع ر حادم  بع ويفا ، 18اؿ ع  ي كتذلَتى لي باٟتد ث الوبامكٖتا  ي ُب الدخ، ماه  
اد شخص ٣تيفاؿ ٮترب بظيفار ت د الدماء ٖت   ٗتص األحداث اليت ٨ت  بحددًا باذتثواء اإلدعاء بًا

كهظر لغرابتيفا ب  هكارهتا حاكؿ ا١تحوش إذعاؼ الركا   بسود ، حنارة ب   ا١تقدس  ـا مقت  اٟتسُت
كهبدأ ارف ُب الوظر إٔب ركاة ، كعرفوا أهي إف ٓب   د الركا   ضعفا فيفا حتما ٓب   دًا قاة،   اإلشارة إل يذبق

 ركم بح غ   ذلد أف ش ه اب  عبد ربي ًوا أبا ٤تمد عبد ا ب  م سرة -قب  الوظر ُب متوي–ًذا السود 
ا لُت اٟتد ثً 210حدموا ع  ٤تمد ب  ماذر ب  هف ع اٟترشي ا١تتاَب ذو   ك سود خربى بح غ  ، 19ًك

غرؽ باٞتحف  ذو  ، الااذطي ه    البحرة التحد ث أ ضا ع  ٛتاد ب  ع سر ب  عب دة ب  طف   اٞتيفٍت
ا ضع ش اٟتد ثً 210 رم:، 20ًك  كقد ذلر لي اب  عبد ربي إذواد   إٔب صاحب ا٠ترب أم اإلماـ الً 

                                                 
 .104-107ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 17
 .104-107ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 18
ي: خالص  تذً - 19  .127ص 1. كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 111. اب  حنر: تقر ب التيفذ ب، ص401 ب ...صا٠ت ًر
ي: خالص  تذً ب ...ص - 20  1. كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 440اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .40ا٠ت ًر

 .44-46ص
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رم ع  عمر ب  ق س :األوؿ ا ، ع  الً  كالراكم عمر ب  ق س ًا ا١تكي ا١ت قب بػ )ذودؿ( ًك
 .21مًتكؾ  إذ اتفق ادماف ع ر ضعفي الكد د

رم...حدمٍت عباد ب  بكر ع  عق   ع  «قاؿ ٛتاد:  :الثان  كلع ي ، كالراكم عبادٓب أتب وي »الً 
 .22كعوي داكد ب  أ اب القسم ي خربا باطال عود الطرباين، الذم  ركم ع  أهس عباد ب  بكَت

رم ًا عق   ب  خالد األ  ي ا مق  مب  ً 411أبا خالد األمام ا١تتاَب ذو   كت م ذ الً  ًك
رم ، ذك  ا١تد و  ٍب الكاـ ٍب محر كذلرى اب  حباف ُب الثقات كقاؿ العق  ي: صدكؽ تفرد ع  الً 

ماب  ، . كٕتدر اإلشارة إٔب أف اٟتد ث الوبام الذم افتتح  بي الركا   ا١تطال  ٍب اختتم  بي23بأحاد ث
سو  ع  أيب ًر رة لما أهي مركم ُب ا١تسود كذو  اب  ماً  ع  اب  ُب الحح حُت كا١تسود كبعض ال

رم ل يفا ضع ف  كاً  ، 24عمر ، فاٟتد ث بذاتي صح    إال أف األذاه د اليت ذاقيفا اب  عبد ربي إٔب الً 
، كا٠ترب ا١تطاؿ الذم تضموي حاؿ ز اراتي ك٤تاكراتي ل خ  ف  عبد ا١ت د ل يفا باط   بسبب اإلذواد م  ًيف 

رم ٓب  ثب  لي لقاء بعبد ا١ت د أصال م  ًيف  أخرل كألف  .25اإلماـ الً 
 
 
 

 . ِصادر اتٓ عثذ رتٗ اٌـّىتٛتح :1.2.4

بحارة كاضح  ع ر لتب تارٮت   أك ركا ات مكتاب  بُت  اعتمد بدك أف صاحب العقد الفر د قد 
ادة لما ًا حاؿ ادمُت،  د ي ُب مط ع ألثر أخبارى ب  راد كلذلد  كتفي ، دكف أف  ضب  هاق  يفا إل ي ًك

                                                 
، .الذًري :ا١تغٍت171.  كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص111-114ص 4اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 21

 .142ص2
 .127ص4.ك ا١تغٍت، 167ص 2.الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 220ص 1اب  حنر: لساف ا١ت  اف)ـ.س(،  - 22
. اب  حباف :الثقات 116. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص221-220ص 4اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 23

 .117ص4
)ـ.س(، )م  شرح الواكم،  2110مس م: رقم ( ك 464، ص42)ـ.س(، )م  شرحي فت  البارم،  6411البخارم:رقم  - 24

( كاهظرى ُب:ا٢ت ثمي: ٣تمع 417، ص41)ـ.س(، )م  شرحي عاف ا١تعباد،  1072( كأبا داكد:رقم 411، ص1
 .41ص 7.هاصش: التاج اٞتامع لألصاؿ)ـ.س(، 11، ص0ال كائد)ـ.س(، 

.٤تمد شراب:اإلماـ 170-174ص 2بَتكت ،  4112األعظمي: دراذات ُب اٟتد ث الوبام، ا١تكتب اإلذالمي  - 25
رم، ص .ك اهظر مقاؿ د.عبد الااحد  470-471. ٤تمد ٛت ة : اٟتد ث الوبام كمكاهتي ... ص 171-170الً 

 .41-44ذهاف طي:دكر بالد الكاـ ُب هكأة ع م التار ه ...، ص
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د ا٠ترب مسودا أـ ال كال  ضع أ   ص غ  هق    ب وي كبُت صاحب ، صاحب ا١تؤلش الذم  وق  عوي ذااء ًك
 .»قاؿ ا١تدائٍت ع ...«: - ُب إحداًا -ال ٖتد ثا كال عوعو ... إال قالي ، ا١تحدر

دكف أف  كاف ب وي كب ويفا ذود ك الح  ع ر قائم  ا١تحادر اليت  ستقي مويفا اب  عبد ربي أخبارى 
أهي ٓب  ذلر مويفا ذال الراكم أك السود ُب مط ع ا٠ترب الذم  ستق ي مويفا دكف أف  ذلر لوا ،  عتمد ع  ي

أما قائم  الركاة أك األذاه د اليت  بدك أف اب  ، اذم ًذا ا١تحدر باذتثواء الر اشي كا١تدائٍت كاب  أيب ش ب 
 لما   ي:–ب  فيفي حسب أكل   كركدًا عودى عبد ربي اذتقاًا م  محادر مكتا 

 ع  ا٢ت ثم ب  عدم قاؿ...
 اب  دأب قاؿ...

 أبا ال قظاف كغَتى...

 األصمعي ع  أيب عمرك...

اب ع  ذ ار ب  عبد اٟتكم...  اب  عبد الًا

 أبا عق   الدكرقي ٝتع  أبا هضرة ٭تدث...

 ٤تمد ب  ذع د...

 ًكاـ ب  عركة ع  أب ي...

  ...أ اب ع  أيب قالب

 ٭تِت ب  إٝتاع   ع  الكعري أف ذا١تا قاؿ...

ب ع  اب  لػيفػ ػعػ  ع  أيب األذاد...  اب  ًك

 ركح ب  زهباع ع  أب ي ع  الغاز ب  رب ع  اٞترشي...

 أبا بكر ب  أيب ش ب  )موا( شر د ب  عبد ا ع  أيب اٞتا ر   اٞترمي...

 

 ع  األصمعي      الر اشي        

اء )ين( أبا معكر ع     د ب  ز اد ع  ٤تمد ب  اٟتسُت.                      )ين( ٤تمد ب  أيب ًر

 ا١تدائٍت ع  إذحاؽ ب  إٝتاع   )الطالقاين( ع  ذف اف ب  ع  و  ع  أيب ماذر ع  اٟتس  البحرم.

 

 
 
 

 :الهيثم بن عدي●
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ا اإلخبارم ا١تكيفار ا١تتاَب ذو   رغم ق   أحاد ثي ، كالذم ضعش كاهتم بالكذبً 216ًك
ا غائب بأف –إذ ذلر كص   معاك   عود احتضارى ، كخربى ًوا غَت مسود أ ضا 26كأذاه دى البوي    د ًك

، كأف  عام  أقطاب ا١تعارض  ا١تتاقع  ٔتا  واذب ل  كاحد مويفم )اٟتسُت،  عام  ل  إق  م ٔتا  واذب أً ي
 .27ذلر قح دة ل   د ُب رماء كالدى اب  عمر( ٍب، اب  ال بَت
 
 :ابن دأب●

ا اإلخبارم ع سر ب     د ب  بكر ب  دأب ال  ثي ا١تدين ا١تتاَب ذو   لاف إخبار ا ،  401ًًك
كلكوي لاف  ضع الكعر كأحاد ث السمر كأحاد ث ، ذا حظاة عود ا١تيفدم كا٢تادم، أد با حافظا ل سَت

أما ا٠ترب الذم أكردى لي اب  عبد ربي فكم  إعالف  28 ادمُت كترلاا ركا تي...هبا   فسق  ع مي عود 
إضاف  إٔب خطب ًذا األخَت حاؿ ، ٍب ذلر قح دة ألحد شعراء  ع م    دا، الضحاؾ ع  كفاة معاك  

 .29كالدى
 :األصمع ●

ا ال غام ا١تكيفار كاٝتي عبد ا١ت د ب  قر ب ب  عبد ا١ت د ب   ع ي ب  أصمع أبا ذع د ًك
ا مق  صدكؽ، 246ًالباً ي البحرم ا١تتاَب ذو   . كراك تي ا١تسودة عود اب  عبد ربي  رك يفا ع  30ًك

ا أ ضا مق ً 471ا١تازين ا١تتاَب ذو   الوحام القارئ أيب عمرك ب  العالء كقد ذلر لألصمعي أف ، 31ًك
 .32امرأة عبد ا١ت د ًي أعرؽ الواس ُب ا٠تالف عاتك  بو     د ب  معاك   

 

 :ال ياش ●
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اذتكيفد ع ر  د ، ًا عباس ب  الفرج الر اشي أبا الفض  البحرم الوحام مأب آؿ اب  عباس
كقد أكرد لي اب  عبد ربي ركا تُت مسودتُت إحدا٫تا  وتيفي ، 33لاف مستق م اٟتد ث،  274ًماار ال هج ذو  
فأما األكٔب ف قاؿ ف يفا الر اشي: ، كاألخرل  تاقش ذودًا عود ش ه الراكم، شاًد ع افذودًا إٔب 

اء« ح ث ذلر  »أخربين أبا معكر ع     د ب  ز اد ع  ٤تمد ب  اٟتسُت ب  ع ي أخربين ٤تمد ب  أيب ًر
م ز   العابد   كقد ًذا األخَت ُب الركا   أهي لاف ضم  امٍت عكر غالما أدخ اا ع ر ا ٠ت  ف     د ألرًب

ذا ا٠ترب  سودى ٤تمد ب  ، 34كأف    دا اعتذر ٢تم بأهي ٓب  ك   ع م ما حدث، غ   أ د يفم إٔب أعواقيفم ًك
اء ش ه الر اشي بح غ  التحد ث إٔب اإلخبارم أيب معكر ع     د ب  ز اد ا مأب بٍت ًاشم ، أيب ًر ًك

. كخربى ًذا ع  35كلاف ش ع ا، لاُب ضع ش  إذ لرب فتغَت حفظي كصار  ت ق  اٟتد ثً 416تاُب ذو  
شاًد ع اف ب  م  أبواء شيف د لربالء اإلماـ ٟتسُت كأحد أذرل آؿ الب   لما ًا كاض  م  خالؿ 

ف  ذلر ف يفا أ، أما الركا   الثاه   ف تاقش ذود الر اشي ف يفا ع ر ش خي األصمعي ال غام الثق ، الس اؽ
كذلر ب تُت ُب هتوئ  أحد الكعراء لعبد ا١ت د ، عبد ا١ت د لاف معظما لكأف محعب  حىت بعد أف قت ي

ي ذك و  ، لما ذلرت الركا   بعض ًااهب شخح   محعب،  ع ر قت  محعب اتي ًك كأف إحدل زًك
يفا دًا كزًك ا بقت يفم ألب يفا ًك ا كلرًب ... ٍب ذلرت ابو  اٟتسُت ذلرت العراق ُت ّتوا تيفم ع  يفا ُب صغًر

ٍب فح   الركا   ُب بعض ما بدر م  اب  ، الركا   خطب  مطال  ح  و  الب  ال بَت ُب مقت  أخ ي محعب
 .36ال بَت ضد آؿ الب  

 
 :روح بن زنباع●

ا ركح ب  زهباع ، خربا ع  شاًد ع اف -بغَت إذواد موي-ذلر اب  عبد ربي   رك ي أحد التابعُت ًك
 37الف سط ٍت أحد الححاب  كأباى ًا زهباع ب  ركح اٞتذامي -ٓب  ذلرى ادماف ذال ُب ترٚت  أب ي الذم–

كقد أذود خربى إٔب شاًد ع اف ًا الغاز ب  ، ُب العيفد األمام األكؿ تاضطراباالكأحد أطراؼ ت د 

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 33 .كتقر ب 441-411ص 7اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  .101ا٠ت ًر
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الذم صرح أهي لاف مع ا٠ت  ف     د ١تا ًاءى زحر ب  ق س اٞتعفي برذال  اب  ز اد  حش  رب ع  اٞترشي
كترحم ع ر اٟتسُت كألد أهي لاف ذ قب  ، كذلر أف ا٠ت  ف  بكر كلع  كال ي، ف يفا اهتحارى ع ر اٟتسُت

ى شاًد فيفا كحد، . ك بدكا أف إذواد ا٠ترب  وتيفي إٔب الححايب كالد الراكم ركح38أم ح  غَت القت 
إذ أف ابوي ًكاـ ب  الغاز تاُب ذو  ، أما الغاز ب  رب ع  اٞترشي فيفا معاصر ل راكم ركح ال لاالدى، الع اف
 .39ًذا الراكم )الغاز( م  مقات اب  حبافك  476ً

 :المدائن ●
ات ضطراباالاذتقر اب  عبد ربي م  اإلخبارم ا١تدائٍت أخبارا ق     لكويفا مطال  حاؿ أحداث 

ٓب  سود مويفا ذال ا٠ترب األكؿ  الذم  رك ي ع  إذحاؽ اب  إٝتاع   ع  ذف اف ، األكٔب ُب الدكل  األما  
م ذت  عكرة، ع  أيب ماذر ع  اٟتس  ذا األخَت ذلر ُب ركا تي عدد آؿ اٟتسُت م  قت ر لربالء ًك ، ًك

أف  ستقب  احتناج فاطم  بو  اٟتسُت كذلر أ ضا أف هساء آؿ ب تي عام   لالسبا ا ٦تا حدا ب   د إٔب 
ٍب ذلر الراكم ب تُت البو  عق   ُب رماء آؿ أيب ، ع ر ذلد بأف أظيفر ٢تا بكاء هساء األما ُت ع ر اٟتسُت

حاؿ إهباء ًرب   ع  ي السالـ  -لع يفا بوفس السود–ٍب أعقب الركا   ْتد ث هبام ع  أـ ذ م  ، طالب
ع ي  ط  م  ل وري  . كاٟتد ث الوبام الذم ُب آخر ا٠ترب 40ًواحي ع ر أرض مقت ي ٔتقت  اٟتسُت ًك

كا١تكتم  ع ر هباءة بكربالء أكردى الطرباين ُب معاٚتي كأٛتد كأبا  ع ر كالب ار ُب مساه دًم  كل يفا 
كأحسويفا حاال ما ركاى الًتمذم ع  أـ ذ م  أنا رأت ُب ا١تواـ  ـا مقت  اٟتسُت ًذى  41بأذاه د ف يفا هظر

 . 42الوباءة
ا مق  ً 211ال ت م أبا  عقاب ه    بغداد ا١تتاَب ذو   كش ه ا١تدائٍت ًا إذحاؽ ب  إٝتاع   الطالقاين ًك

 .43ٓب  تحف  ادماف ذال م  ٝتاعي م  ًر ر كحدى
تغَت حفظي ، الفق ي اٟتاف  الثق  اٟتن ً( 410-414ب  أيب عمرف ا٢تالٕب ) كش خي ًا ذف اف ب  ع  و 

 .44كرٔتا دلس كلك  ع  الثقات، ُب آخر عمرى
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البحرم ه    ا٢تود ركل لي البخارم كأصحاب السو  ع   كالراكم أبا ماذر ًا إٝتاع   ب  ماذر
ا مق  ال بأس بي  .45التابعُت كعوي الثارم كب  ع  و ... ًك

 هتيفر إل ي السود ًا البحرم التابعي ا١تكيفار.كاٟتس  الذم ا
ذلر ُب األكٔب مويفما تفاص   كقع  مرج راً  ، بغَت إذواد، كل مدائٍت بعد ًذا ركا تاف مطالتاف

ادة لدل الطربم46كعادة موحب ا٠تالف  إٔب بٍت أم   ٦تث   ُب الفرع ا١تركاين ي تفاص   مًا كلك  ، . ًك
ا ما ٓب تكر إل ي ا١تحادر األصاحب العقد الفر د أشار إٔب مقت   ، خرلعبد الع    ب  مركاف ُب الاقع  ًك

 كلع ي  قحد ابوا آخر ١تركاف رٔتا ٭تم  هفس االذم.
كالرك   األخرل ل مدائٍت بغَت إذواد ذلر ف يفا أف عبد ا١ت د خطب ُب الواس بأهي  ساذيفم باٟتـ  

آالؼ م  ًودى بق ادة حب ّ ب  دٞت   لما ذلر تفاص   أخرل مويفا إرذاؿ عبد ا١ت د لسبع ،  كالكدة
ٍب ختم  الركا   ، ألخذ ب ع  ا١تد و  كان امي كمقت ي أماـ ً ّ ال بَت ُت بق ادة العباس ب  ذيف  الساعدم

بذلر تال ي عبد ا ب  ال بَت البوي الضع ش ٛت ة ٍب كٔب مكاهي أخاى محعبا الذم لقب هفسي بالقحاب 
 ضا إلبراً م ب  ٤تمد ب  ط ح  ع ر الكاف  كأهي أرذ  مكاهي ا١تختار كتتااص  الركا   بذلر تال تي أ

كلع يفا طب ع  االختحار لما تدؿ ، . كاألمر األخَت ُب الركا   تكَت إل ي ركا ات ا١تحادر األخرل47الثقفي
ُب ع  ي نا   الركا   ح ث تذلر اصطداـ ً ّ ا١تختار بق ادة اب  األشًت باٞت ّ األمام بق ادة اب  ز اد 

كالحح   لما ُب ا١تحادر األخرل أنا ، كذ  العراؽ -موطق  عود نر دً   قرب ا١تدائ  –معرل  اٞتارز 
 قرب نر الفرات. -مشاؿ العراؽ -معرل  ا٠تازر 
 
 :أبو اليقظاف●

ا ضع ش اخت   ُب آخر ً 471ًا عثماف ب  عمَت البن ي الكاُب األعمر ا١تتاَب ذو   ًك
 .48كلاف  دلس ك غ ا ُب التك ع، عمرى
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لك  مع ، كقد أكرد لي اب  عبد ربي ركا   مطال  تتضم  تفاص   كقع  اٟترة لما أكردًا أبا ٥توش
... قاؿ أبا ال قظاف «كقد ًاء ُب ذ اؽ الركا   قاؿ اب  عبد ربي: ، شيء م  التحرؼ كحذؼ األذاه د

»كغَتى...
كذا توضم إٔب مغرة األخذ م  ا١ت 49  مغرة أخرل ًي دمج ركا ات ، حدر دكف ذلر اإلذوادًك

 ًذا ا١تحدر مع ركا ات محادر أخرل غَت مذلارة.
 
 :أبو عقيل الدورق ●

، ركم لي ُب الحح   كغَت٫تا ع  التابعُت، ًا بكَت ب  عقب  الواًي السامي أك األزدم البحرم
 .50كمقي ادمُت كاحتناا بي

خربى ُب )العقد الفر د( متضموا ُب ذ اؽ ركا   أيب ال قظاف حاؿ تفاص   اٟترة ف هٍت  ك١تا لاف
 أًر  لاهي م  أذاه د ذلد ا١تحدر الذم اذتقر موي اب  عبد ربي.

عبدم كاٝتي ا١توذر ب  مالد ال كأبا عق    سود خربى إٔب شاًد  ع اف ًا التابعي ا١تعركؼ أبا هضرة العاقي
ا مق ً 411العاقي البحرم ا١تتاَب ذو   أف ًذا األخَت اختبأ  ـا ، ع  الححايب أيب ذع د ا٠تدرم 51ًك

كا٠ترب  اردى ، فناءى ًودم شامي كتعرؼ ع  ي ١تا ذلرى بالقرآف كط ب موي أف  ستغفر لي، اٟترة ُب غار
ل ااص  بعدى صاحب العقد الفر د ذرد بق   أخبار اٟترة  »ٝتع  أبا هضرة...«الدكرقي بح غ  السماع: 

... 52كتقدـ اٞت ّ األمام ٨تا مك  ككفاة قائدى مس م ب  عقب  ل خ في اٟتحُت ب  ٪تَت ك٭تاصر اب  ال بَت
 فاص   إذواد الدكرقي أـ إذواد أيب ال قظاف أـ غَت٫تا ؟...ػتػكال هدرم ً  تتبع ًذى ال

 
 ابن وىب:●

بًا عبد ا ب   مق  حاف  ً( 414-427ب  مس م القرشي ماالًم ا١تحرم الفق ي ) ًك
ا عبد ا ب  ٢ت ع 53عابد ب  عقب  اٟتضرمي أبا عبد الرٛت  ا١تحرم الفق ي  ... كخربى  سودى إٔب ش خي ًك
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ا صدكؽ لاال اختالط حفظي بعد احً( 447-11القاضي ) لك  ادمُت كمقاا ركا   اب  ، ًتاؽ لتبيًك
ب عوي باعتبار٫تا أمب  ُب اب  ٢ت ع  م  غَت٫تا كمع ذلد فا٠ترب ًوا ٓب  سود إٔب شاًد ، 54مبارؾ كاب  ًك

ٍب ذلرت الركا   ، كخالصتي أف عبد ا١ت د زاد ف ما فرضي معاك   ل ماإب كزادًم ا٠ت فاء م  بعدى، ع اف
ب أك غَتى(  كلذا مراذ   اب  اٟتوف   ، مراذ   اب  عمر لعبد ا١ت د بالب ع  ع ر ذو  ا كرذالي)الب  ًك

كلتب ل حناج ٭تذر م  ًوا   دماء الطالب ُت ، متحفظا لوفسي كش عتي  حىت راذ ي عبد ا١ت د باألماف
 ...55ع ر م د آؿ ايب ذف اف 

واؾ ركا   أخرل الب  ٢ت ع  ويفا  إال أهي ٯتك  إدراًيفا ضم  ٓب  ذلر لوا اب  عبد ربي محدرى ع، ًك
ب ا أبا األذاد ٤تمد ب  عبد ، مرك ات ت م ذى اب  ًك كتتم   ًذى الركا   بأنا مسودة إٔب شاًد ع اف ًك

ا مق  مب ً 411تاُب قب  أك بعد ذو  ، ب  هاف  األذدم القرشي ا١تدين  ت م عركة ب  ال بَت الرٛت    ًك
ك ذلر ًذا الراكم أف أحد رؤذاء ال يفاد أخربى بعد لربالء أف قامي  عظماهي إذ ب وي كبُت ، 56لثَت اٟتد ث

 ب وما قت  ا١تس ماف اب  هب يفم بعد ً   كاحد فق .، الوري داكد ذبعاف أبا
 
 ابن عبد الوىاب:●

ا١توتيفب م    أكرد اب  عبد ربي خربا غر با  كَت إٔب أف الربص ح  بك  امرأة تط ب  بالط ب
ا بُت الركاة، 57لربالء ا الرلباف إٔب ارفاؽ ك كتيفر أمًر إال أف ًذا األمر ، كمث  ًذى اٟتاادث تطَت بأخباًر

دها أف إذواد ا٠ترب مبيفم ب  مظ م  إذ ًا ، ٓب  كر إل ي أحد م  قر ب أك بع د ٦تا  ؤلد اختالقي لكووا ًك
اب، ظ مات بعضيفا فاؽ بعض ًذا ، ٓب أًدى كش خي  سار ب  عبد اٟتكم، ٓب أتب وي فالراكم اب  عبد الًا

ذا ا١تحدر الذم ال هدرم ً  ًا شفيفي أـ  باإلضاف  إٔب اهعداـ السود بُت صاحب العقد الفر د ًك
ات مكتاب؟ كلا افًتضوا ترق ع ل  ًذى الثغرات ف ف شدة هكارة ا١تنت توػ ؿ باألذاه  د الحح ح  إٔب دًر

 فضال ع  األذاه د ا١تيفًتئ .، الضعش

 

                                                 
. د.عبد الفتاح 262-264. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص114-124ص 7اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 54

.د.أبا أٯت  العث م كآخر:ماق   ُب اإلماـ اب  ٢ت ع  111-127:معآب الثقاف  اإلذالم   ُب القرهُت األكلُت...صفتحي
 .12-4الر اض، ص 4ط 4111ا١تحرم، دار أضااء الس ش 

 .114-111ص  1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 55
ي: خالص  تذً ب ...ص - 56 . كتقر ب 241-241ص 1)ـ.س(، . اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب204ا٠ت ًر

 .124التيفذ ب)ـ.س(، ص
 .101ك 101ص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 57
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 يح  بن إسماعيل:●
كعوي ، ب  ًر ر ب  عبد ا البن ي الكاُب   ركم اٟتد ث ع  الكعري كهافع ًا ٭تي ب  إٝتاع  

حباف لعادتي فأكردى ُب كتساً  اب  ، كركل لي الوسائي كقد تكدد الدارقطٍت ُب حقي ف م ٭تتج بي، ًك م
 .58كالقاؿ الاذ  ف ي عود ادمُت أهي لُت اٟتد ث، الثقات

دها لي ُب العقد الفر د خربا ع  شاًدم ع اف   ك٫تا التابعي اٞت    الكعري عامر ب   كقد ًك
ا ذآب ب  عبد ا ب  عمر شراح   ب  ا٠تطاب أف أباى )اب  عمر( ٟتق  الثق  ع  أحد فقيفاء التابعُت ًك

ع كأخربى ذرا أف أً  الب   ل  ، اٟتسُت ع ر مالث مراح  م  ا١تد و  متنيفا ٨تا العراؽ كهاشدى أف  ًر
، كحذرى م  غدر العراق ُت ف ما أىب كدعي ألهي ذ قت ، اختار ارخرة ع ر الده ا  والاا ا٠تالف  ألف الوري 

ع  ماقش أً  العراؽ ب  ادة  -لما ُب ذائر ا١تحادر–ٍب ذلر الفرزدؽ الكاعر أهي مر ع ر اٟتسُت كأخربى 
 . 59"...كالوحر م  السماء"

 
 أبو بك  بن أب  شيبة :●

كاُب ا١تتاَب ذو  إبراً م ب  عثماف الااذطي األص  أبا بكر ال ًا عبد ا ب  ٤تمد ب  أيب ش ب 
ا الثق  اٟتاف  صاحب التحاه شً 217 ي ، كقد ركل لي اب  عبد ربي أخبارا ق     لكويفا مطال  60ًك ًك

 غَت مسودة باذتثواء ا٠ترب األكؿ مويفا ك بدك أنا تعاد إٔب ذات السود التفاء بذلرى أكؿ مرة.
الكاُب  عبد ا الوخعي كش ه اب  أيب ش ب  الذم  ركم عوي ًوا بح غ  التحد ث  ًا شر د ب 

 ذلر عوي ادماف أهي لاف حافظا ٍب تغَت حفظي حُت كٔب ، ً(400-11القاضي بااذ  ٍب بالكاف  )
 .61كلذا اعتربكى صدكقا إال أهي ٮتطا لثَتا، كأهي لاف عادال فاضال عابدا شد دا ع ر أً  البدع، القضاء

كاٝتي حطاف ب   يفر إل ي السود ًا شاًد ع اف اشتيفر بكو تي أيب اٞتا ر   اٞترميكالراكم الذم اهت
َت الكاُب ركل اٟتد ث ع  اب  عباس كغَتى كعوي أبا عااه  كالسف اهاف كشعب  كعاصم ب   ، خفاؼ ب  ًز

                                                 
 4.اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 744، كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص470ص 44اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 58

 .711ص
ا اب  حباف أهظر تع  قات األلباين ع ر تقر ب اب  .ك هح ح  اب  عمر ركا101ًص 1اب  عبد ربي: العقد الفر د)ـ.س(،  - 59

 .11ص41ب باف...
 .262، كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص1-1ص 6اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 60
ي: خالص  تذً ب ...ص - 61 . كتقر ب التيفذ ب، 216-211ص 1اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  .441ا٠ت ًر
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كقد ذلر ، 62ماف ع ر أهي مق كقد أٚتع اد، ل  ب اٞترمي... كركل لي البخارم كبعض أصحاب السو 
ٍب ذلر مقت  ، الراكم ُب ا٠ترب األكؿ أهي لاف ًود ا ُب ً ّ اب  األشًت ضد األما ُت  كقائدًم اب  ز اد

ا  تغدل فتذلر  ، كأهي لاف ٭تتقر اب  األشًت، ًذا األخَت كأهي قد ًيء برأذي إٔب ز   العابد   ُب ا١تد و  ًك
ا  تغدل ل ش ًيء برأس اٟتسُت إٔب اب  ز اد كتااص  الركا   ذلر مساعي ا١تختار ٔتراذ تي الب  ! ًك

كأف ًذا األخَت تربأ موي ما داـ قت   اٟتسُت ُب ذ طاف ا١تختار  فبدأ ا١تختار ، ال بَت ٍب اب  اٟتو ف  ٔتك 
ٍب تعاد الركا   إٔب ،  قت  ل  م  اشًتؾ ضد اٟتسُت ُب لربالء كع ر رأذيفم قائدًم عمر اب  ذعد كابوي

ٍب مقت ي ع ر  د البحر ُت ، إظيفار قب  ذر رة ا١تختار ب دعاء الاحي كاهقالب األشراؼ ع  ي دكف تفاص  
بق ادة محعب. كُب ا٠ترب ا١تاإب  ذلر اب  أيب ش ب  بغَت إذواد أف الححايب اب  عمر رضي ا عويفما كافق 

بغَت  -ااص  ركا   اب  أيب ش ب  ٍب تت، ع ر إدعاء ا١تختار ل احي ألف الك اطُت  احاف إٔب أكل ائيفم
ب وما تذلر ركا   أيب ٥توش أنم ذت   -فتذلر عدد قت ر أصحاب ا١تختار كأنم مالم  آالؼ  -إذواد
اى العراق ُت ل تكف  لي أخاى ً 44كتض ش ركا   اب  أيب ش ب  أف محعبا ًاء ُب حج ذو   -آالؼ بًا

عاا راذ اا عبد ا١ت د كترلاا ، خالصيفمبافادهتم لك  اب  ال بَت فض  ع  يفم ًود الكاـ إل كلذا ١تا ًر
 .63محعبا ل قت 

 
 محمد بن سعيد:●

ركل اٟتد ث ع  أب ي كعوي ابواى كاإلخبارم اب  ، ا١تخ كمي ا١تدين ًا ٤تمد ب  ذع د ب  ا١تس ب
م عود اب  عبد ربي تفاص   مقت   . كقد اشتم   ركا تي64كقد ذلرى اب  حباف ُب الثقات، إذحاؽ كغًَت

 ٔتا ال  تعارض مع ما كرد ُب ذائر ا١تحادر. 65اب  ال بَت

 
 ىشاـ بن ع وة:●

ك ستق يفما م  الب   ال بَتم ، ًواؾ ركا تاف قحَتتاف  ارد٫تا اب  عبد ربي حاؿ عبد ا ب  ال بَت
كقد ذبق أف عرفوا ًكاما ُب ، أخا عبد ا ع  أب ي كأباى ًا عركة ب  ال بَت ح ث  رك يفما ًكاـ ب  عركة

                                                 
 .111ص6 اب  حباف :الثقات .444ص)ـ.س(، . كتقر ب التيفذ ب114ص 2)ـ.س(، ب  حنر: هتذ ب التيفذ با - 62
 .116-111ص 1)ـ.س(، اب  عبد ربي: العقد الفر د - 63
)ـ.س(، .اب  حباف:الثقات146-147ص)ـ.س(، . كتقر ب التيفذ ب464ص 1)ـ.س(، ب  حنر: هتذ ب التيفذ با - 64

 .124ص 4
 .141-140ص 1)ـ.س(، اب  عبد ربي: العقد الفر د - 65
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كقد ذلر ُب  11ً67لما عرفوا أباى م  مكاًَت مقات التابعُت تاُب ذو   417ً66مقات الفقيفاء تاُب ذو  
اء ُب الركا   الثاه   ،  اـ اٟتحارركا تي األكٔب أف أخاى عبد ا طمع ُب ا٠تالف   ـا ل في عثماف بالدار أ ًك

ف ما لرب اٟتناج ١تقت ي قارف الححايب اب  عمر بُت ، لرب ١تالد اب  ال بَت أكؿ ا٢تنرة  أف الوري 
 . 68التكبَتتُت
 
 أيوب عن أب  قالبة:●

ات األكٔب ُب الدكل  األما   بركا   شاًد ع اف  صرح ضطراباالٮتتم صاحب )العقد الفر د( أخبار 
. كقد اذتقر اب  69رأل تغس   أٝتاء البويفا عبد ا ب  ال بَت بعد شيفر م  قت ي لما رأل صالهتا ع  ي بأهي

ع  التابعي ادث  -لعادتي ُب األخذ م  محادر ا١تكتاب –عبد ربي ًذا ا٠ترب م  محدر ٓب  ذلر اٝتي 
، 70مق  مب  حن  م  لبار الفقيفاء العبادً( 414-66بكر البحرم )أبا  أ اب ب  أيب ٘ت م  السخت اين

كذودى ُب ًذى الركا   شاًد ع اف معركؼ م  األعالـ ًا عبد ا ب  ز د ب  عمرك اٞترمي أبا قالب  
ا مق  فاض  لثَت اإلرذاؿ مع ق ً 411تاُب بالكاـ ًاربا م  تإب القضاء ذو  ، البحرم    م  ًك
: )العقد الفر د  ( منت ركا   أيب قالب  ًذا ًا ما ٩تتتم بي ا١تبحث   فقد قاؿ اب  عبد ربي ُبك  .71الوحب

 ،قد تقطع  أكصاليك  ... أ اب ع  أيب قالب  : شيفدت إبو  أيب بكر غس   إبويفا اب  ال بَت بعد شيفر "
  72 "ص َّ  ع  ي .ك  لٌفوتيك  ،ذيًب برأذيك 

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 66 كتقر ب ، 16-11ص 44)ـ.س(، . اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب172ا٠ت ًر

 .711ص)ـ.س(، التيفذ ب
ي: خالص  تذً ب ...ص - 67 ، كتقر ب 466-461ص 4)ـ.س(، ب  حنر: هتذ ب التيفذ ب. ا421ا٠ت ًر

 .121ص)ـ.س(، التيفذ ب
 .01ص47اب  أيب ش ب :ا١تحوش، .141-140ص 1)ـ.س(، اب  عبد ربي: العقد الفر د - 68
 .121-141ص 1)ـ.س(، اب  عبد ربي: العقد الفر د - 69
ي: خالص  تذً ب ...ص - 70 )ـ.س(، .كتقر ب التيفذ ب111-110ص 4)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب .16ا٠ت ًر

 .74ص
ي: خالص  تذً ب ...ص - 71 .كتقر ب 411-414ص 7)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب .460ا٠ت ًر

 .2ص7:الثقات اب  حباف  . 214-216ص)ـ.س(، التيفذ ب
 .121-141ص  1،  )اب  عبد ربي : العقد الفر د ( ـ.س  - 72
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 ف  )أنساب األش اؼ(:. مصادر البالذري 1.4
 عتػػرب ا١تػػؤرخ أٛتػػد بػػ  ٭تػػي بػػ  ًػػابر الكاتػػب البغػػدادم الكػػيفَت بػػػ )الػػبالذرم( معاصػػرا ل طػػربم  بػػ  
ك كػػاد  وافسػػي ُب ٣تػػاؿ الحػػوع  التارٮت ػػ  ُب لتاب ػػي )فتػػاح الب ػػداف( ك)أهسػػاب األشػػراؼ( كلتابػػي األخػػَت بػػدأ 

ػا الػذم اشػتم  ع ػر أخبػار  ات األكٔب ُب الدكلػ  ضػطراباالٮترج ارف إٔب الوار بطبع ألثر أً ائػي متفرقػ   ًك
بػػػ  عمػػػد إٔب  -لمػػػا فعػػػ  الطػػػربم–لكػػػ  الػػػبالذرم ٓب  رتػػػب األحػػػداث حسػػػب تػػػار ه حػػػدكميفا ، األما ػػػ 

إال أف ا١تػػػؤرخ العراقػػي ا١تعاصػػػر الػػػدلتار ا١تكػػػيفداين ، تاز عيفػػا ع ػػػر تػػػراًم الكخحػػػ ات الػػيت تواك٢تػػػا بالتفحػػػ  
فكػاف عمػدتوا ُب ،  قػ  ببػٍت أم ػ  ُب ًػذا الكتػاب الضػخمذيف  لوا ا١تيفم   بأف درس األذػاه د كاألخبػار ا١تتع

ػػدها أف محػػادرى ترتػػب حسػػب حنميفػا كلثػػرة اال، أخبػار الػػبالذرم عػػ  الفػػًتة ا١توتقػاة فيفوػػاؾ ، واد إل يفػػاذػػتفًا
كػػاـ بػػ  عمػػار كالػػدكرقي( كمحػػادر أقػػ   ػػَت بػػ  أيب خ ثمػػ  ًك ا اعتمػػادا١تحػػادر ا١تعتمػػدة )خ ػػش بػػ  ذػػآب كًز

عبػػػػد ا ك٤تمػػػػد ، ابػػػػ  القتػػػػات...( إضػػػػاف  إٔب محػػػػادر عػػػػابرة )شػػػػناع الفػػػػالس، تػػػػريالع، )ذػػػػعدك ي البػػػػ ار
 ححُت كض ثم الك ري...(.، أبا الال د كأبا صاّب األهطال اف، إذحاؽ الفركم، البحراين، العن  اف
 
 . ِصادر اٌثالررٞ اٌّعتّذج:2.1.4 

 خلح بن سالم:●
أمٌت ع  ي صاحب الطبقات ً 214أبا ٤تمد ا١تخرمي البغدادم ا١تتاَب ذو   ًا خ ش ب  ذآب

لما أمٌت ع  ي أٛتد ،  كقاؿ اب  معُت "صدكؽ ل س بي بأس" ككمقي أبا حاًب كالوسائي كاب  حباف
ب ب  ًر ر، ... ك ركم البالذرم عوي ب ف  التحد ث73كالذًري حاـز  ب  كٚت ع ركا اتي  رك يفا ع  ًك
ا مق  مب  ع  كالدى ا١تتاَب ذو  ً( 216)ت ذا األخَت  ركم ، الذم ًا أ ضا مق  مب ً 441ًك ًك

ا ٣تيفاؿ– بعض أخبارى ع  عمي صعب ب  ز د ي بالبحر   74-ًك ، ح ث أشار إٔب مارة أيب فد د ا٠تاًر
ٍب تال تي ، الكاف  كالبحرة لعبد ا١ت د بالطاع كإٔب تال   عبد ا١ت د البوي ع ر خراذاف كلذا مكاتب  أشراؼ 

لبكر ع ر الكاف  كدخاؿ ا١تيف ب ُب طاع  عبد ا١ت د. كهظرا ٞتيفال  الراكم الذم اهتيفر إل ي السود ف هوا 
ا كتكام   معي.، ٨تكم بالضعش  لكوي ضعش مونرب لكاهي اشتم  ع ر تفاص   اعتضدت مع غًَت

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 73  1)ـ.س(، .كهتذ ب التيفذ ب411ص)ـ.س(، اب  حػنػر: تقػر ب التيفذ ب .11ا٠ت ًر

 .220ص0 اب  حباف :الثقات .412-414ص
 .110ص4.ك ا١تغٍت:147ص 2)ـ.س(، .الذًري:م  اف االعتداؿ401ص 1)ـ.س(، ا١ت  افاب  حنر: لساف  - 74



 ا١تحادر ا١تسودة األخرل حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                                   الفح  الرابع

174 

 

ذا ا٠ترب مركم ، ركا   كاحدة ع  مقت  اب  ز اد با٠تازر كركل ًر ر أ ضا ع  إبراً م ب  األشًت ًك
اد ، ع  شاًد ع اف  ال ب  لاف أحد األع اف كلك  اب  األشًت قت  قب  مالد ًر ر ٦تا ٬تع وا ٧تـ  بًا

 كالراكم ٣تيفاؿ ع ر ل  حاؿ.، رٔتا عمي أك غَتى، كاذط  ب ويفما ُب هق  ا٠ترب
تواكل  كفاة معاك   الثاين كماقش أً  العراؽ كاألردف م  أخ ي ،  ر ركا ات أخرل غَت مسودةلما أكرد ًر 

لما تواكل  مكاتب  أً  العراؽ لعبد ا١ت د بالقدـك ع  ي ،  ٍب مبا ع  اب  ز اد ١تركاف، األصغر خالد ب     د
 لعدـ قت ي عبد ا١ت د. -قات  محعب–كهدـ اب  ظب اف 

ب ب  ًر ر ف ي رك  ا   كاحدة حاؿ لتاب مس م ب  عقب  )ك سم ي مسرفا( إٔب ا٠ت  ف     د أما ًك
ب ع  اب  ًعدب ، 75ُب أمر أً  اٟترة كأمر    د عام ي ع ر البحر   ب غراميفم ذا ا٠ترب  رك ي ًك    د  ًك

ا  ركم خربى ًذا ع، 76ب  ع اض ال  ثي أيب اٟتكم ا١تدين ه    البحرة كقد لذبي مالد   صاّب ب   ًك
ا مق  مب  تاُب بعد ذو  ، مؤدب أبواء عمر ب  عبد الع    ل ساف ب أ ضا ركا   411ً77ًك . كلًا

ا مق ، 401ًالبحرم ا١تكفاؼ تاُب ذو   كاحدة ع  ل  م  غساف ب  مضر ع  ذع د ب     د ، 78ًك
ا مق  كتواكل  الركا   قت  خاارج البحرة  -ٓب أًدى– إبراً م ب  عبد ا١ت دع  ، 79لع ي البحرم األزدم ًك

 ١تسعاد األزدم ألهي ٛتر الاإب اب  ز اد.
ب ع  ًا ر   الضبعي ا صدكؽً 441البحرم ا١تتاَب ذو   كركل ًك ع  أش اخ لي م  أً  ، ًك

ٍب كص   معاك   البوي بتال   مس م ب  ، اذت اء أً  ا١تد و  م  خ ق    د كشربي ا٠تمارا١تد و  أخبارا تواكل  
كأهي عرض ع  ي ، كلذا دكر عمرك ب  ذع د األشدؽ ُب ا١تبا ع  ١تركاف ضد اب  ال بَت، عقب  ٟترب ا١تد و 

 .80ٍب دكر األشدؽ ُب خداعي ل ضحاؾ كإخراًي م  دمكق، زكاًا ذ اذ ا م  أـ خالد ب     د
ب خربا ع  األذاد ب  ش باف السدكذي ا مق  عابد ع  ً 461البحرم ا١تتاَب ذو   كركل ًك ًك

ا صدكؽ خالد ب  مشَت السدكذي تضم  خربى قدـك كفد ع ر اب  ز اد بالبحرة قب  ٞتائي إٔب ، البحرم ًك
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ذا السود غَت متح  ب م  اٟتدث ٦تا  دؿ ع ر أف ًواؾ اهقطاعا أك إرذاال فيفا ًك، دار مسعاد األزدم
ب ع  بكَت ب  عقب  الواًي السامي األزدم  ضع ش مونرب بسبب اعتضادى بغَتى كتكم  ي لي. كركل ًك

ا مق –البحرم  أيب عق   الدكرقي  ُب أيب هضرة البحرمع  ا١توذر ب  مالد ب  قطع  العبدم العا  81-ًك
 كذودًا صح  .، 82تواكل  ركا تي مع امات ع  ماقع  اٟترة كدكر األما ُت ف يفاً 410ا١تتاَب ذو  
 

 زىي  بن أب  خيثمة:●
َت ب  حرب ب  شداد أبا خ ثم  الوسائي م  ش اخ الطربم كالبخارم ً( 211-461) ًا ًز

ب ب  ًر ر ب  حاـز  كمس م. ركل عوي البالذرم ب ف  )حدمٍت... حدموا...( كل  ركا اتي ع  ًك
ا –كالبعض مويفا  رك ي ع  كالدى ًر ر الثق  ع  عمي الحعب ب  ز د ، الثق  الثب ً( 216)ت ًك

كمكاتب  أشراؼ العراؽ لعبد ا١ت د بالقدـك  ،كغَتى  حاؿ مات    د كهعي اب  ز اد لي بالبحرة -٣تيفاؿ
ب ع  اب  ًعدب    83كماقفيفم ضد محعب... ع  صاّب ب  ل ساف مؤدب  -ا١تذلار آهفا–لما ركل ًك
ب حاؿ لتاب مس م ب  عقب  ل   د  –أبواء عمر ب  عبد الع    أخبارا مويفا ما ذلرى خ ش ا١تخرمي ع  ًك

ل ال د ب  عتب  ع  ا١تد و  كتال تي لألشدؽ كلذا ان اـ اٞت ّ  كمويفا ما ٓب  ذلرى لع ؿ    د، ُب أمر اٟترة
 األمام بالربذة.

ب ع  ًا ر   ب  أٝتاء الضبعي البحرم ا١تتاَب ذو   ا صدكؽ خربا ع  ً 441ك ركم ًك ًك
 مفادى أف اب  ال بَت ادعر ا٠تالف  لوفسي فار كفاة    د.، الفق ي الثق  الثب ، ش خي هافع مأب اب  عمر

ا ً 476أيب الوضر البحرم ا١تتاَب ذو   ًا ر   أخبارا أخرل ع  ذع د ب  أيب عركب كركل  ًك
ا التابعي الثق  الثب ً 441السدكذي ا١تتاَب ذو   مق  حاف  ع  قتادة ب  دعام  كتواكل  أخبارى ، ًك
دكر األشدؽ ُب مبا ع  مركاف كما عرض ع  ي م  ال كاج إضاف  إٔب ، مع امات ع  ماقع  مرج راً 

 .84الس اذي بأـ خالد ب     د ٍب دكرى ُب إخراج الضحاؾ م  دمكق كاهتحار ع  ي ُب مرج راً 
ب ع  ٤تمد ب  أيب ع  و  واؾ ركا ات متوامرة لًا اـ كموالَت– ًك تواكل  ٤تارب  عبد ا١ت د  -كلي أًك

 كإرذاؿ بكر إٔب قب    ق س طالبا مويفم عدـ القتاؿ مع زفر.، ١تحعب
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ب ع  ٛتاد ب  ز د واؾ ركا   أخرل لًا ا مق  مب  ع  خالد ب  ميفرافً 441ا١تتاَب ذو   ًك  ًك
ا مق  مب ً 414اٟتذاء أيب ا١توازؿ البحرم ا١تتاَب ذو   شخح   اب  ز اد ح وما كتدكر الركا   حاؿ ، ًك

 ٍب مقت ي ُب ا٠تازر.، اتضطرابأخرج اٟتركر   م  السن . ٍب حُت ًرب م  البحرة ل ًتليفا لال
ب غَت مسودة  تضمو  اذتعدادات اب  ز اد ١تااًيف  مارة اٟتسُت  .85كبق   ركا   كاحدة لًا

 
 ىشاـ بن عمار:●

صاحب التحاه ش ً( 217-417ب  هحَت أبا الال د الس مي الدمكقي ) ًا ًكاـ ب  عمار
لا١تسود كالفاائد... أمٌت ع  ي مع  الق از كأبا زرع  كالوسائي... كقاؿ عوي مس م  ب  القاذم األهدلسي 

ك ركم البالذرم ، 86ككمقي اب  معُت كذلرى اب  حباف كالعن ي ُب الثقات، كأبا حاًب كالدارقطٍت : صدكؽ
صاحب ً( 411-441أيب العباس الدمكقي مأب بٍت أم   ) كا ات ٢تكاـ ع  الال د ب  مس معدة ر 

ا مق  األمام ماالًم  . كركا اتي ًوا غَت مسودة ماعدا أكالًا ع  مركاف ب  ًواح87التحاه ش لا١تغازم ًك
ا البأس بي ذا ً 412ب  ح بس الثق  العابد ا١تتاَب ذو   ب  م سرة ع   اهس، 88الدمكقي الكاُب ًك ًك

دار ب  عباد ع ر عبد ا١ت د كقضائي ع  يفما.، السود صح    كتتمحار الركا   حاؿ خركج األشدؽ ًك
كإلراـ ًذا األخَت ، تواكل  ركا ات الال د ا١تتبق   مع امات ع  إدخاؿ رأس اٟتسُت ع ر    د

كخركج اٞتراٚت  ُب ، كطردى ١تركاف، كخالف  معاك   الثاين كعدـ رغبتي ُب ا٠تالف  ككفاتي، العابد   لع ي ز  
ٍب ركا   أخرل ، 89كق  خركج األشدؽ ٍب قضاء عبد ا١ت د ع  ي كع ر حرل  زفر كزحفي ٨تا محعب...

ا مق  صدكؽً( 404-416اٟتمحي ) ٢تكاـ ع  إٝتاع   ب  ع اش  ع  عبد ا ب  د وار، 90ًك

                                                 
ع هفسي، ج - 85  .112ص2البالذرم:أهساب األشراؼ،  .117، ص2ا١تًر
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ا ضع ش ا شاًد ع اف–ع  مأب ١تعاك    91البيفراين األذدم أيب ٤تمد اٟتمحي ًك ذا السود  -ًك ًك
 كلك  الركا   تضمو  األكضاع الس اذ   بعد كفاة معاك   الثاين ٘تث   ُب مبا ع  اب  ال بَت، ضع ش

 .92كخالد ب     د ب  معاك   بف سطُت كاألردف، كالضحاؾ بدمكق
مأب أـ البوُت أخ  عمر ب  ً 401القرشي األمام ا١تتاَب ذو   كش ه آخر ٢تكاـ ًا صدق  ب  خالد

ذا الراكم مق  مب ، عبد الع    ا مق  ركل ع     د ب  كاقد، 93ًك ع  أب ي ، 94القرشي الدمكقي ًك
كركا   أخرل لحدق  ع  خالد ب  دًقاف القرشي ، كأش اخي ركا   حاؿ مرض    د كا١تبا ع  البوي معاك  

ا مقباؿ  .96حاؿ تفاص   مارة األشدؽ كمقت ي، 95ماالًم أيب ا١تغَتة الدمكقي ًك
، كتود د مركاف بالضحاؾ،  د ل حالةًذا باإلضاف  إٔب ركا ات غَت مسودة  رك يفا ًكاـ حاؿ تض  ع    

  ...97كدكر أيب ز اد ُب القتاؿ ٔترج راً  كقضاء عبد ا١ت د ع ر مارة األشدؽ

 

 

 :ألمد بن إب اىيم الدورق ●
-460)ب  لثَت العبدم مأب عبد الق س أبا عبد ا البغدادم الدكرقي   ًا أٛتد ب  إبراً م

د التابعُت ً(216 ا م  ش اخ مس م كأصحاب السو ، صاحب التحاه ش ُب ًز كمقي صاّب ً رة ، ًك
 .98كذلرى اب  حباف ُب الثقات، كقاؿ اب  أيب حاًب: صدكؽ، كالعق  ي كا٠ت   ي كقاؿ: متفق ع  ي

ا ، كالركا ات اليت أركدًا البالذرم ع  الدكرقي ل يفا ب ف  )حدمٍت( ك)حدموا( كل يفا مسودة كألثًر
ب ب  ًر ر ب  حاـز الثق ع لركا ات ًذا األخَت ع  ٤تمد ،  كالذم  ركم عددا مويفا ع  أب ي الثق ،   ًك
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ا ضع ش مًتكؾ ع  زر ق مأب معاك    حاؿ إرذاؿ    د ل ال د عبت  ، 99ب  ال بَت اٟتتظ ي البحرم ًك
ات بالبحرة اضطرابث كلذا حاؿ حدك ، بأخذ الب ع  م  اب  ال بَت كاٟتسُت كٖتر ض مركاف ل ال د ع  يفما

كركل اٟتوظ ي ع  معاك   ب  صعحع  ب  معاك   خربا  كَت إٔب فقداف أً  الكاف  ، بعد ًركب اب  ز اد
 .100كذود ًذى الركا ات ضع ش لضعش اٟتوظ ي، مقتيفم ٔتحعب عودما إتي لقتاؿ عبد ا١ت د

ا ٣تيفاؿ–كركل ًر ر ٜتس ركا ات ع  عمي صعب ب  ز د  البحرة بعد ًركب اب  ز اد ب و  أكضاع  -ًك
إضاف  إٔب مع امات ، كلذا دعاة مسعاد األزدم لبٍت أم   ُب البحرة، ٍب كقاع مرض الطاعاف ف يفا، عويفا

ع  حرل  محعب حُت إتي إل ي عبد ا١ت د لقتالي  ح ث لاف أشراؼ العراؽ قد لتباا إٔب عبد ا١ت د ضد 
 ... 101فكأخَتا تع ُت عبد ا١ت د لاالتي ع ر خراذا، محعب

القردكذي   رك يفا لي ًكاـ ب  حساف، ك ركم ًر ر بسود صح   حاؿ هك  اب  ز اد لرأس اٟتسُت
ا مق ً 414البحرم ا١تتاَب ذو   اٟتن  الثب  الثق  ا١تتاَب ذو   ع  التابعي ٤تمد ب  ذَت  ، 102ًك

 ً.12ع  الححايب أهس ا١تتاَب ذو  ً 441
ا مق  ك ركم ًر ر ع  ع سر ب  عاصم الكاُب خربا حاؿ قت  اب  ز اد لعركة اب  أد   ، 103ًك

ي إضاف  إٔب ركا   أخرل ٞتر ر ع  أش اخي ٓب  حرح بأٝتائيفم  تضمو  مبا ع  عبد ا١ت د بعد ، ا٠تاًر
 كخطبتي بالكاف  ...، فك  ٘ترد األشدؽ ع  ي
ب ب   ، ًر ر ف كرر لي البالذرم ًوا أ ضا ركا تي حاؿ تال      د لألشدؽ ع ر ا١تد و أما ًك

كلذا ان اـ اٞت ّ األمام بالربذة ، كأمرى لعام ي ع ر البحر   ب غراميفم ، كلتاب مس م ب  عقب  ا١ترم إل ي
ب ًوا ًا اب  ًعدب  ع  صاّب ب  ل ساف مؤدب كلد عمر ب ، 104أمواء عادتي إٔب الكاـ عبد  كذود ًك

ب -اليت ذبق لوا التعرؼ ع  يفا–كالثغرة الاح دة ، الع    أما ركا ات ، ُب ًذا السود ًي ضعش ش ه ًك
ب ع  ًا ر   ب  أٝتاء فغَت مسودة ا اب  ذواف – ما عدا كاحدة مويفا  رك يفا ع  برد مأب آؿ ال بَت، ًك ًك
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ا ص تواكل  ركا تي تردد اٟتحُت ُب كالئي لبٍت أم   بعد ، 105دكؽالدمكقي ه    البحرة مأب قر ّ  ًك
 كذودًا حس .، مات    د

ٍب اٟتحار ، أما ركا ات ًا ر   غَت ا١تسودة ف نا تواكل  اذت اء أً  ا١تد و  م  ذَتة    د كخ قي
كدكر كلذا ما دار م  حاار بُت مركاف كخالد ب     د ٍب كقع  مرج راً  ، األكؿ الب  ال بَت ُب مك 
 ... 106كأ ضا دكرى ُب طرد الضحاؾ م  دمكق، األشدؽ ُب مبا ع  مركاف

ب أربع ركا ات ع  أيب ا١تغَتة القاذم ب  الفض  اٟتداين ا مق  ً( 461البحرم )ت كركل ًك ًك
كحُت ًرب م  ، تتع ق باب  ز اد حُت أخرج اٟتركر   م  السن  -اليت ٓب  سودًا–كركا تي ، 107مب 
  108كأخَتا دفع د   مسعاد، كلذا مقت  مسعاد األزدم الذم ذاعد ُب إخفاء اب  ز اد م  ا٠تاارج، البحرة

ب ع  ٤تمد ب  أيب ع  و   واؾ أربع ركا ات أخرل ركاًا ًك ا  -كأظوي ٤تمد ب  ع  و –ًك ًك
اـ ات البحرة اضطرابالثاين ك كلكويفا غَت مسودة حاؿ خطب  اب  ز اد كلذا خالف  معاك    109صدكؽ لي أًك

كإرذاؿ بكر ب  مركاف إٔب قبائ  ق س طالبا إل يفم عدـ القتاؿ مع معارض  ضد ، بعد ًركب اب  ز اد مويفا
ي محعب لقتاؿ عبد ا١ت د كفك ي كم  ٍب مقت ي.، األما ُت  كأخَتا تًا

ب ركا تُت ع  غساف ب  مضر البحرم )ت ا مق  ع  ذع د ب     د ً( 401كركل ًك ًك
ا أ ضا مق البح كذودًا صح   تواكل  مبا ع  اب  ز اد كمطالبتي ب طالؽ ذراح ا١تساًُت ، رم ًك

الس اذ ُت كٞتائي إٔب مسعاد األزدم لالحتماء بي م  ا٠تاارج... لما ركل ركا تُت ع  األذاد ب  ش باف 
ا صدكؽ كذودًا حس  الركا تاف  تواكل ، السدكذي الثق  العابد ع  خالد ب  مشَت السدكذي البحرم ًك

كركل ، كلذا قضاء عبد ا١ت د ع ر محعب، قدـك ٚتاع  ع ر اب  ز اد قب  أف   نأ إٔب مسعاد األزدم
ب ركا   كاحدة ع  ٛتاد ب  ز د )ت ا مق  مب ً( 441ًك ع  خالد ميفراف اٟتذاء البحرم ، ًك
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ا أ ضا مق  مب ً( 414)ت البحرة بعد ًركب ات اضطرابع  ا١تثٌت ب  عفاف الذم تواكل  ركا تي ، ًك
 .110اب  ز اد مويفا

ب  فوندى  ركم ركا   كاحدة بسود صح   حاؿ ضرب اٞت ّ  أما ركا ات الدكرقي ع  غَت ًك
الثقفي الحوعاين ه     ك رك يفا ع  ٤تمد ب  لثَت، 111األمام ل كعب  با١تونو ق عود ححار اب  ال بَت

ا صدكؽً( 246ا١تح ح  )ت ا مق  عابدً( 464ب  ذ م  ب  د وار البحرم )ت ع  ٛتاد، 112ًك ، ًك
ا أ ضا مق  مب  م  التابعُت.ً( 440ع  قتادة ب  دعام  السدكذي البحرم )ت  ًك

كذا دها أف ركاتي لاهاا ، كبتتبعوا ألذاه د الدكرقي، ًك ع ر مستال عاؿ م  األماه   -عماما–ًك
ا ٦تا كأف ً  أذاه دى صح ح  ٦تا ، كالتاف ق كالعدال  كالضب  ا  ح  إٔب معاصرة اٟتدث ًك ًع  ألثًر

  ع ز م  ق م  ا١تع امات اليت أكردًا. 
 

 ا:اعتّاد. ِصادر اٌثالررٞ األلً 1.1.4

 سعيد بن سليماف الضب  البزار )سعدويو(●
ب  لواه  أبا عثماف الضري الب ار الااذطي ا١ت قب بػ )ذعدك ي( ا١تتاَب ذو   ًا ذع د ب  ذ  ماف

ُب حُت اهتمي أٛتد ، كمقي اب  ذعد كالعن ي كأبا حاًب كاب  حباف... كأمٌت ع  ي اب  معُتً 227
 كقد أكرد لي البالذرم عدة ركا ات ل يفا ع  عباد ب  العااـ، 113كقاؿ الدارقطٍت )تك ماا ف ي(، بالتحح ش

ا مق  مب  اهتم بالتك ع فسنوي الرش د ٍب أط ق ذراحيً 407أيب ذيف   الااذطي ا١تتاَب ذو   ، 114ًك
ركل ع  ححُت ب  عبد الرٛت  الس مي الثق  الثب  )ع  ًالؿ ب   ساؼ ُب إحدل الركا ات( كتضمو  
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ي  ي إٔب    د ٍب تراًعي ع  ذلد بقرار التًا لذا دكر اب  ز اد ُب ٣تابػيف  الثارة ك  إٔب العراؽقرار اٟتسُت بالتًا
 .115ما حدث قب  إًيفاضيفا م  اعتقاؿ اب  ز اد ١تس م ب  عق  ك  ،كالقضاء ع  يفا

 
 العتب ● 

ًا العتري ]لذا أكردى البالذرمت لع ي ٤تمػد بػ  عب ػد ا بػ  عمػر بػ  معاك ػ  بػ  عمػر بػ  عتبػ  بػ  
ػػا إخبػػارم أد ػػب لكوػػي مسػػتيفًتً 220األمػػام ا١تتػػاَب ذػػو   أيب ذػػف اف العتػػري أبػػا عبػػد الػػرٛت  البحػػرم ، ًك

كلػػذا موػػع الال ػػد بػػ  عقبػػ  ألًػػ  العػػراؽ مػػ  ، ركل عوػػي الػػبالذرم بغػػَت ذػػود ركا ػػات ق   ػػ  عػػ  الب عػػ  ل   ػػد
 ...116االهضماـ لثارة اٟتسُت

 

 ابن القتات● 
اؿالقتاتالكاُب اب   ًا أبا مسعاد  ا راك ال ذلر لي ُب لتب الًر كقد ركل البالذرم عوي ،   ًك

ا صدكؽً( 470ب ف  "حدمٍت/حدموا" كم  أبرز ركاتي اإلخبارم عااه  الك ري )ت  ركم عوي اب  ، ًك
ا١تكيفارة اليت كصش ف يفا القتات خربا حاؿ مقت  قب ح  ب  ٫تاـ ُب مرج راً  كخربا آخر  تضم  ا١تقال  

 الفرزدؽ ل حسُت ماقش العراق ُت موي.
كأ ضػا مػع ، إضاف  إٔب أخبار أخرل لعااه  حاؿ شخح   عبد ا١ت د ا١تتم  ة باٞترأة كالكػدة مػع ب وػي

كلػذا لػاف ابػ  عبػاس  ػرل أف ، ّتاهب عالقتي اٞت دة مع ابػ  اٟتوف ػ  كمبالغتػي ُب إلرامػي، كلد مس م ب  عقب 
كالبػ  القتػات ركا ػ  أخػرل عػ  راك آخػر ٓب أًػدى ًػا أبػا اٟتسػ  ، ال بَت ًا عبد ا١ت ػد بالػذاتمكك   اب  

تواكلػػػ  ركا تػػي إًبػػار    ػػػد ل وػػاس بعػػد اٟتػػػرة ع ػػر ٕتد ػػد ب عتػػػي كمػػويفم ع ػػػي ، إذػػحاؽ بػػ  ع سػػػر بػػ  ع ػػي
ي لألمػا ُت كالذم  بدك أهي ًػد الػراكم  ألهػي ذلػر ُب ركا ػ  أخػرل ميفاٚتػ  ع سػر بػ  ع ػي العباذػ، العباذي

 .117أمواء حرب عبد ا ب  ع ي العباذي رخر خ فاء بٍت أم  
 

 . ِصادر اٌثالررٞ اٌعاترج :3.1.4

 شجاع بن مخلد الفالس● 
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كقاؿ عوي ، لاف أبا زرع   قدميً( 217-471البغام ) ًا أبا الفض  شناع ب  ٥ت د الفالس
ككمقي اب  معُت كأٛتد كاب  ذعد كذلرى اب  حباف ُب الثقات ب وما ، ع  ي اٟتريبكأمٌت ، صاّب ً رة: صدكؽ

كقد ركل عوي البالذرم ركا   كاحدة بعبارة ، 118ذلرى العق  ي ُب الضعفاء كلكوي ٓب  تابع ع ر ذلد
ا مق  مب ً 400 ذو  ب  قرط الضري الكاُب ا١تتاَب )حدمي( مسودة ع  ش خي ًر ر ب  عبد اٟتم د ، ًك

ا أ ضا مق  مب ً 416الضري الكاُب ا١تتاَب ذو   ع  ا١تغَتة ب  مقسم كتواكل  ركا تي اذت اء    د ، ًك
ٌدى" اهي ًك ا  ك  ،119كذود ًذى الركا   صح   قام مامق، ١تقت  اٟتسُت كقالي: "لع  ا اب  مًر ذوذلًر

حدمٍت " ًاهب ركا تي ع  ًكاـ ب  عٌمار اليت عضدًا ّٔا ح ث قاؿ : لما ًي عود البالذرم إٔب
اه  لقد  شناع ب  ٥ت د الفالس ع  ًر ر ع  مغَتة قاؿ : قاؿ    د حُت قيت  اٟتسُت : لع  ا اب  مًر

دى بع د الرحم موي حدمٍت ًكاـ ب  عمار مٍت الال د ب  مس م ع  أب ي قاؿ : ١تا قيًدـ برأس اٟتسُت . ًك
 هساؤى فنع     د  قاؿ : ك  أدخ  أً ي ا٠تضراء تحا٭ت  بوات معاك  ك    د ب  معاك  ع ر  

 ما أًػاف الػمػات عػ ػر الػوػاائػ    ا ص ػػحػػ  تػػحمػد م  صاائ 
120 "قػد لوا هرضر م  طاع  ًؤالء بدكف ًذا ... ، إذا قػضر ا أمرا لاف مفعػاال

 

 
 
 

 عبد اهلل بن صالح العجم ● 
كمقي اب  معُت كاب  ً 244الكاُب ا١تتاَب ذو   ا١تقرئ عبد ا ب  صاّب ب  مس م العنميًا  

ي ، 121كقاؿ أبا حاًب "صدكؽ"، خراش كاب  حباف ٓب  رك لي البالذرم ذال ركا   كاحدة حاؿ تًا
ً( 214-421األذدم ) ا ب  لواذ ركاًا ع  ٤تمد ب  عبد ، 122محعب ل كاف  لقتاؿ عبد ا١ت د
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ا مق  صاحب التحاه ش موي إٔب شيفاد ع اف أك معاصرم الكيفاد  إذوادكلك  ركا تي ًذى بغَت ، 123ًك
 ع ر األق .

 
 محمد بن يزيد بن رفاعة العجل ● 

، 210ًب  لثَت ب  رفاع  العن ي أبا ًكاـ الرفاعي ا١تتاَب ذو  ًا ٤تمد ب     د ب  ٤تمد 
ب وما قاؿ اب  معُت كصاّب ً رة كالعن ي: "البأس بي" ُب ، ضعفي أبا حاًب كالوسائي كالبخارم كاب  ٪تَت
ركل لي البالذرم خربا حاؿ هفي اب  ال بَت لألما ُت ٨تا ، 124حُت كمقي الربقاين كذلرى اب  حباف ُب الثقات

 كالراكم ٤تمد ب     د الرفاعي  سودى إٔب عمي لثَت ب  ٤تمد العن ي، 125اـ كلذا مبا ع  معاك   الثاينالك
ا إخبارم صدكؽً  470ا٢تمداين ا١تتاَب ذو   ع  عبد ا ب  ع اش، 126الذم كمقي الدارقطٍت ، 127ًك

ا صدكؽ ذع د ب  العاصع  أم   ب  عمرك ب   أحد ك  ع  أب ي شاًد ع اف ب  م  األع اف، األمام ًك
ا ا١ت قب بػ)األشدؽ( ا١تقتاؿ ع ر  د عبد ا١ت د ذو    ً.41أطراؼ ت د األحداث ًك

 
 
 
 العباس بن يزيد البح ان ● 

قاؿ عوي أبا هع م ب  ً. 270ب  أيب حب ب البحراين البحرم ا١تتاَب ذو   ًا العباس ب     د
ركل لي البالذرم بسود ضع ش ، 128دلُت: "لاف حافظا" كقاؿ أبا حاًب: "٤ت ي الحدؽ" ككمقي الدارقطٍت
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 .440-444ص
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ركا   حاؿ فرح مركاف بقت  ، 470ًع  عبد الع    ب  عبد اٟتم د ع  اإلخبارم عااه  الك ري ا١تتاَب ذو  
 .129ـ ب  قب ح  ُب مرج ًر ٫تا

 
 إسحاؽ الف وي● 

ا  ًا إذحاؽ الفرىكم أبا ماذر ]لذا لواى البالذرم كذلرى ادماف بكو   أيب  عقابت ًك
كقد تاُب ، إذحاؽ ب  ٤تمد ب  إٝتاع   ب  عبد ا ب  أيب فركة األمام كآباؤى م  ماإب ا٠ت  ف  اب  عفاف

لي البخارم ُب الحح   كضعفي بعضيفم بسبب تغَتى ُب آخر عمرى لك  اب  حباف ركل ، 226ًذو  
أكرد لي البالذرم خربا  كتم  ع ر ت د ا١تقال  ، 130كقاؿ عوي أبا حاًب كالذًري صدكؽ، ذلرى ُب الثقات

ك رك ي الفركم ع  اإلماـ الثق  ذف اف ب  ، 131ا١تكيفارة ل فرزدؽ حاؿ ماقش العراق ُت م  قدـك اٟتسُت
ا لما ًي ب فظيفا عود البالذرمك   و  ع  لبط  ب  الفرزدؽ ع  أب ي ...ع  قد ضٌم ك  ،الركا   ب فظيفا ذوذلًر

حدمٍت "قالي : )أهساب األشراؼ ( فقد ًاء ُب، إل يفا شااًد حاؿ ا١تاضاع ذاتي م  أذاه د أخرل
ًا ك   ٍت اٟتسُتإذحاؽ الفركم أبا ماذر ع  ذف اف ب  ع  و  ع  لبط  ب  الفرزدؽ ع  أب ي قاؿ : لق

فقاؿ : ما كراءؾ ؟ ق   : أه  أحٌب الواس إٔب ، الد باج )أرد   ( خارج م  مك  ُب ٚتاع  ع  يفم  المق
حدمٍت أبا مسعاد الكاُب ع  عااه  ب  اٟتكم ع  . القضاء م  السماءك  الس اؼ مع بٍت أم  ك  ،الواس

 ،الس اؼ مع بٍت أم  ك  لي : الق اب معدلبط  ب  الفرزدؽ قاؿ : أخربين أيب قاؿ : لق   اٟتسُت فق   
ب ب  ًر ر ك  إذا ُب لساهي مق  م  بػىٍرذىاـ لاف عرض لي بالعراؽ. حدمٍت أٛتد ب  إبراً م الدكرقي موا ًك

ًا  ر د الكاف  ك  ع  أب ي ع  ال بَت ب  ا٠تر   قاؿ : ٝتع  الفرزدؽ قاؿ : لق   اٟتسُت بذات العرؽ
عُت ف ف معي ٚتالن م  لتبيفم ؟ ق   : ٮتذلاهد فال تذًب ف هد تأٌب فقاؿ ٕب : ما ترل أً  الكاف  صاه

132 "... ف م  طعٍت، أ د يفم ع  دك  قاما ق أّم معد
 

 
 أبو صالح الف اء األنطاك ● 

                                                 
ع السابق)ـ.س(،  - 129  .242-241ص6. البالذرم:أهساب األشراؼ، 761صد.ا١تكيفداين: ا١تًر
ي: خالص  تذً ب ...ص - 130  4)ـ.س(، .كهتذ ب التيفذ ب12ص)ـ.س(، .اب  حنر: تقر ب التيفذ ب27ا٠ت ًر

 .244ص
 .146ص1، البالذرم:أهساب األشراؼ .746ص)ـ.س(،  د.ا١تكيفداين: ماارد البالذرم... - 131
 .144-146ص1البالذرم:أهساب األشراؼ،   - 132
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ا ٤تباب ب  ماذر ا١تتاَب ذو   كمقي أبا داكد كذلرى العن ي كاب  حباف ُب ، 214ًًك
ركل عوي البالذرم ركا   بح غ  )حدموا( ع  الراكم اٟتناج ب  ٤تمد ا١تح حي األعار ، 133الثقات
ا مق  مب ً( 216)ت ا ً 471ع  عبد ا١ت د ب  عبد الع    ب  ًر ر األمام ا١تتاَب ذو  ، 134ًك ًك

رم )ت، 135تابعي مق  ا مق  حن ً( 411 ركم ع  إٝتاع   ب  ٤تمد ا١تدين الً  كتكتم  ركا تي ، 136ًك
 كاذت اءى م  األشدؽ....، د ا١ت د كرأ ي ُب عثماف كمعاك   ك   دخطب  لعب
 
 أبو الوليد ابن ب د األنطاك ● 

ا ً 240ًا أبا الال د ٤تمد ب  أٛتد ب  الال د ب  ٤تمد ب  برد األهطالي الفق ي ا١تتاَب ذو   ًك
كأكرد لي البالذرم خربا  ، عوي الوسائي: "صالػ " ككمقي الدارقطٍتكقاؿ ، م  أهطال ا كقدـ بغداد كحدث ّٔا

ع  الال د ب  ٤تمد ، 214ًبحغ   التحد ث "حدمٍت" ع  اإلخبارم الكيفَت الااقدم ا١تتاَب ذو  
ا م  آباء ش ه البالذرم–األهطالي  كتواكؿ ا٠ترب مع امات ع  إقام  هساء اٟتسُت كبواتي مأ٘تا ع  ي  -ًك
 .137كاشًتل  معيف  ف ي هساء بٍت أم  ، ُب ب      د
 
 
 

 لصين● 
ححػػػُت ًػػػذا  الهػػػدرم ًػػػ  ًػػػا مػػػ  شػػػ اخ الػػػبالذرم   إذ  ػػػركم عوػػػي بحػػػ غ  )قػػػاؿ(   أـ مػػػ  ركاة 

ا راك ٓب أتب وي ، كقد ركل لي خرب   : أك٢تما بغَت ذود حػاؿ كفػاة مسػ م بػ  عقبػ  بعػد اٟتػرة، أذاه دًم ؟ ًك

                                                 
، اب  حباف :الثقات .11-10ص 41)ـ.س(، . كهتذ ب التيفذ ب171ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب - 133

 .217ص1
ي: خالص  تذً ب ...ص - 134  2)ـ.س(، . كهتذ ب التيفذ ب11ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب .61ا٠ت ًر

 .404-401ص
، اب  حباف :الثقات .161-174ص 6)ـ.س(، . كهتذ ب التيفذ ب111ص)ـ.س(، اب  حنر: تقر ب التيفذ ب - 135

 .11ص4
ي: خالص  تذً ب ...ص - 136  4)ـ.س(، . كهتذ ب التيفذ ب10ص)ـ.س(، .اب  حنر: تقر ب التيفذ ب14ا٠ت ًر

 .204-206ص
 .144-146ص1، البالذرم:أهساب األشراؼ .704ص 2ج)ـ.س(،  د.ا١تكيفداين: ماارد البالذرم... - 137
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كراك تػي ًػا ذػعد بػ  عب ػدة أبػا ٛتػ ة ، 138اٟتسُت كأهي أرذ  رأذي إٔب    دكالثاين حاؿ أمر اب  ز اد ٔتقات   
ا مق ، الكاُب ا١تتاَب مط ع القرف الثاين ل يفنرة  .139ًك

 
 ضيثم الكلب ● 

( ًػػا ع ػػر مػػا  بػػدك مػػ  ركا تػػي شػػاًد ع ػػاف  إذ أخػػرب أهػػي لػػاف كاقفػػا مػػع ًػػذا الػػراكم )ضػػ ثم الك ػػري
. كالػراكم ٓب 140كذلػر مقتػ  خالػد بػ  اٟتحػُت الكػاليب، مركاف كمعػي را ػ  قامػي ُب مػرج راًػ عبد الع    ب  

أـ ضػبثم )بالبػاء( الضػري الػذم  -دكف تفاص    -ًك  ًا ض ثم الضري الذم أشار إل ي اب  أيب حاًب، أتب وي
 أـ غَت٫تا ؟...،  141ذلرى اب  حباف ُب الثقات

 
 مصادر أخ ى● 

كق ػ ال مػا ، إٔب أف البالذرم قد أكرد أخبارا أخرل ٓب  ػذلر لوػا ذػودى ف يفػا كٕتدر اإلشارة ُب األخَت 
كٯتكػػ  أف هضػػم إل يفمػػا ،  كتفػػي باذػػم الكػػخص الػػذم  وتيفػػي إل ػػي السػػود لمػػا ًػػا حػػاؿ ا١تحػػدر   األخػػَت  

، قاؿ البالذرم: )كقاؿ عبد ا ب  اٟتكم...( ك قحد ًوا أخا ١تركاف أظيفر اذػت اءى عوػد    ػد ١تقتػ  اٟتسػُت
كلذلد قػاؿ الػبالذرم )ركل عػ  ابػ  العػرؽ( كذلػر خػربا حػاؿ ذػن  ابػ  ز ػاد ل مختػار كإطالقػي بػأمر    ػد 

، 143أمػػا ركا ػػات الػػبالذرم غػػَت ا١تسػػودة إٔب أم راك فكثػػَتة ًػػدا، 142بعػػد كذػػاط  صػػيفرى الحػػحايب ابػػ  عمػػر
ػا أح اهػا ، يكتعد لما ميفمال بالوسب  لدراذػتوا ًػذى  الشػًتاط السػود ميفمػا لػاف ضػعفي أك اهقطاعػ كإ٪تػا هعترًب

 ركا ات تفح     إذا ٓب  ك  ٢تا معارض ُب األخبار ا١تسودة.

                                                 
 .177ص7ك127-121ص1، البالذرم:أهساب األشراؼ .444البالذرم...)ـ.س(، صد.ا١تكيفداين: ماارد  - 138
 .210ص1، اب  حباف :الثقات .147ص 1.كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 442اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص - 139
 .241-241ص6، البالذرم:أهساب األشراؼ .442، ص2د.ا١تكيفداين: ماارد البالذرم...)ـ.س(، ج - 140
 .106ص6، اب  حباف :الثقات .141ص 1حاًب: اٞترح كالتعد  )ـ.س(، اب  أيب  - 141
 .140-144ص6، البالذرم:أهساب األشراؼ .447-442د.ا١تكيفداين: ماارد البالذرم...)ـ.س(، ص - 142
ع هفسي، ص - 143  .416-417ا١تًر



 ا١تحادر ا١تسودة األخرل حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                                   الفح  الرابع

161 

 

 . مصادر أب  الع ب ف  )كتاب المحن( :3.4

 
كإذا لاف اب  عبد ربي ًا ، إذا لاف البالذرم ًا ا١تؤرخ ا١تكرقي البغدادم ا١توافس ل طربم ُب تارٮتي

آّاؿ ذاتي  ف ف أبا العرب ٤تمد ب  أٛتد التم مي القَتكاين ا١تتاُب ا١تؤرخ ا١تغريب األهدلسي ا١تاازم ٢تما ُب 
ب  ًا مؤرخ إفر ق   ُب توافسيفا ، ًا ا١تؤرخ ا١توافس الب  عبد ربي ُب بالد ا١تغرب كاألهدلسً 111ذو  

دها أهي أشبي بالطربم لربكزى ُب الفقي كاٟتد ث كالاع ... كخاص  ُب اٞت، الثقاُب مع األهدلس رح لكووا ًك
ي اٞتااهب اليت ال هكاد ه مسيفا ُب البالذرم )مؤرخ ا١تكرؽ ا١توافس ل طربم( كال هكاد ٧تدًا  كالتعد    ًك

 ُب اب  عبد ربي )مؤرخ ا١تغرب ا١توافس أليب العرب(.
بكثرة ع ر لتػب لإلخبػارم الااقػدم  اعتمدًذا  ك٦تا ٕتدر مالحظتي أف أبا العرب ُب لتابي )ا ( 

ع ػػر األذػػاه د ا١تخت فػػ  الػػيت هق يفػػا إل ػػي شػػ خي عمػػر بػػ   اذػػش )ا١تط ػػب الثػػاين( ٍب ع ػػر )ا١تط ػػب األكؿ( ك 
 محادر أخرل بأذاه د ش اخ آخر   )ا١تط ب الثالث(.

 
 . ِصادر اٌٛالذٞ عٕذ أتٟ اٌعرب :2.3.4

ذلر أبا العرب ع  اإلخبارم الكيفَت ٤تمد ب  عمر األذ مي ا١تعركؼ بالااقدم تفاص   لثَتة 
ب ، كقب  اذتعراض ركاهتا كم خص ركا اهتم، ات العيفد األمام األكؿاضطرابكبأذاه د ٥تت ف  حاؿ  ًك

م ع  ش خي فيفذا األخَت  رك ، ع  وا التعرؼ ع ر اإلذواد الذم اهتق   بي أخبار الااقدم إٔب أيب العرب
حدمٍت عب د ا ب  عبد ا١ت د ب  حب ب «أك٢تما قالي: ، ذع د ب  شعباف بح غ  التحد ث م  طر قُت

ب ب  هافع حدموا اٟت امي«كارخر قالي:  »ع  أب ي ع  اٟت امي كاٟت امي الذم إل ي موتيفر  »حدموا ًك
ب  عبد ا ب  ا١توذر ب  ا١تغَتة ب  عبد ا ب  خالد  طر قي ش ه أيب العرب  ًا إبراً م ب  ا١توذر

ا عود ادمُت صدكؽ ٓب  تك م ف ي ، 216ًكتاُب ذو  ، األذدم اٟت امي كلي لتاب حاؿ ا١تغازم ًك
أما ت م ذى الذم  ركم عوي ُب أحد اإلذواد   فمعركؼ ، 144ذال اإلماـ أٛتد بسبب فتو  خ ق القرآف

ا الفق ي ا١تالكي الك ا ، 211ًاألهدلسي ا١تتاَب ذو   يفَت عبد ا١ت د ب  حب بًك كإف لاف صدكقا –ًك
ش ه أيب العرب ًا ك  145إال أنم أخذكا ع  ي ُب ٣تاؿ اٟتد ث ضعش اٟتف  كلثرة الغ   -عود ادمُت

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 144 التيفذ ب)ـ.س(، .كتقر ب 417ص 4. اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 41ا٠ت ًر

 .41ص0، اب  حباف :الثقات .11ص
. ٥ت اؼ:شنرة الوارال ل  )ـ.س(، 111.كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص114ص 6اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 145

 .406-401ص2.د.قاذم ع ي ذعد:ٚتيفرة...، 47-41ص
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ال صاٟتا فاضال ..."ك  ، ركم ع  أب يً " 211ا١تتاُب بعد ذو   عب د ا ب  عبد ا١ت د أما  146لاف ًر
ب ب  هافع األهدلسي ًا م  تالمذة ك  211ًا١تتاُب ذو   ش ه أيب العرب ُب اإلذواد الثاين فيفا ًك

 .147ذحواف قاضي قضاة إفر ق  
 
 اإلسناد الجماع  للواقدي● 
ات اٟتنػػػاز )مكػػػ  كا١تد وػػػ ( اضػػطرابُب إ ػػػرادى ألخبػػػار  اعتمػػػدكٕتػػدر اإلشػػػارة إٔب أف أبػػػا العػػػرب قػػد  

كأكؿ خػػػرب  ػػػاردى لػػػي  فحػػػ  ف ػػػي ذػػػبب ٘تػػػرد أًػػػ  ا١تد وػػػ  ع ػػػر ، بكػػػك   كػػػػاد  كػػػاف مط قػػػا، ع ػػػر الااقػػػدم
ػػػي 148ا٠ت  فػػػ     ػػػد  كا١تتمثػػػ  ُب احتنػػػاًيفم ع ػػػر تحػػػرفات ابػػػ  م وػػػا عامػػػ  معاك ػػػ  ع ػػػر الحػػػااُب ... ًك

م ُب إذواد ٚتاعي بقالي: تفاص   صرح الااقدم أهي اذتق  ...«اًا م  عدد لبَت م  الركاة ذلًر
 ، حدمٍت إٝتاع   ب  إبراً م ا١تخ كمي -
 ، كقدام  )ع ( ماذر اٟتم دم -

رم -  ، كعبد ا ب  ًعفر الً 

 ، كاب  أيب ذربة العامرم -

 ، كخالد ب  إل اس -

 ، كعبد ا ب     د ا٢تركم -

 ، األهحارم كعبد الرٛت  ب  عبد الع    -

 ، ك٤تمد ب  صاّب ب  ز د -

 ، كاب  أيب ز اد -

 ، كأبا معكر -

 ، كالضحاؾ ب  عثماف -

  »كاب  أيب حب ب ... -

                                                 
اؿ أً  األهدلس ت  د.رًك ي السا في دار الكتب 711الضري )أٛتد ب  ٭تي ب  عمَتة تػػ -  146 ًػ (:بغ   ا١ت تمس ُب تار ه ًر

 .110بَتكت، ص 4ط 4114الع م   
 .141ا١تحدر هفسي : ص -  147

الـ، .كحاؿ الحااُب  أهظر: د.صاّب الع ي:اٟتناز ُب صدر اإلذ414-416أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 148
. د.إبراً م ب ضاف : اٟتناز كالدكل  اإلذالم   دراذ  ُب إشكال   العالق  مع الس ط  ا١ترل    ُب القرف 141-141ص

 .202-246، ص4101بَتكت  4األكؿ، ا١تؤذس  اٞتامع   ل دراذات ط
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...فكػػػ  قػػػد حػػػدمٍت ّٔػػػذا «كمباشػػػرة بعػػػد ًػػػذا اٟتكػػػد مػػػ  األذػػػاه د كأٝتػػػاء الػػػركاة  قػػػاؿ الااقػػػدم: 
كزاد ، لػػػػ  قػػػد حػػػدمٍت أ ضػػػا  كغػػػَت ًػػػؤالء الػػػذ   ٝت ػػػ  ، كبعضػػػيفم أكعػػػر لػػػي مػػػ  بعػػػض، اٟتػػػد ث مطابقػػػ 

»قػػػالاا...، فكتبػػػ  لػػػ  مػػػا حػػػدمٍت، بعضػػػيفم ع ػػػر بعػػػض
ٍب ذلػػػر ا١تػػػنت الػػػذم ذػػػواردى ب فظػػػي ُب آخػػػر  149 

 لو تف  ارف إٔب الًتاًم اٟتد ث   لركاة ًذا السود : ، ا١تبحث
، ب  عبد الرٛت  ب  عبد ا ب  أيب رب ع  ا١تخ كمي ا١تدين ًا إٝتاع   ب  إبراً مفال اوي األوؿ: 
ا مقباؿ تاُب ذو    .461ً150ًك

ا مق  ًا قدام  ب  ماذر وال اوي الثان  لاف ،  اٞتمحي )حف د قدام  ب  مظعاف الححايب( ًك
ر ألف ًذا األخَت ٓب ف ي هظ، كإذوادى ع  ماذر اٟتم دم، 471ً151إماما با١تسند الوبام كتاُب ذو  

خحاصا إذا ع موا ، أًدى ك فًتض ف ي أف  كاف ُب عداد التابعُت أم شيفاد ع اف األحداث كمعاصر يفم
، كلذا أًر  أف تحح فا كقع ُب لتاب ا ، أف قدام  قد عمر طا ال ب  ركل ع  الححايب اب  عمر

 م(.ح ث عاض  ل م  )اب ( بػ )ع ( كحرف  ل م  )اٞتمحي( إٔب )اٟتم د
ػػرم ا١تتػػاَب ذػػو   ل ااقػػدم: ًػػا عبػػد ا بػػ  ًعفػػر والػػ اوي الثالػػث ، 441ً)حف ػػد ا١تسػػار بػػ  ٥ت مػػ ( الً 
 .152ل س بي بأس

اهتم ، 462ًاٝتي أبا بكر ب  عبد ا ب  ٤تمد ب  أيب ذربة العامرم ا١تدين ا١تتاَب ذو  وال ابع: 
  ...153لاف عا١تابالاضع كقاؿ عوي محعب ال بَتم:  

لػاف إمامػا با١تسػند ،  خالد ب  إل اس ب  صخر ب  أيب اٞتيفػم العػدكم أبػا ا٢ت ػثم ا١تػدين والخام :
 .154الوبام لكوي مًتكؾ اٟتد ث

كإف لو  أًر  أهي ا٢تذٕب ا١تػدين الػذم ، ٓب أًدى ّٔذى الوسب ، ا٢تركم عبد ا ب     د والسادس:
 .155ادماف بُت اهتامي بال هدق  أك تام قي الشتباى اٝتي بآخرتردد 

                                                 
 .414أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 149
ي: خالص  تذً ب ...ص - 150 . كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 210ص 4لتيفذ ب)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب ا .24ا٠ت ًر

 .21ص6، اب  حباف :الثقات .11ص
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ي: خالص  تذً ب ...ص - 152 .كتقر ب 474-471ص 7اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  .461-461ا٠ت ًر
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)حف د الححايب عثماف ب  حو ش( األهحارم أبا ٤تمد  عبد الرٛت  ب  عبد الع   والسابع: 
ا عود ادمُت: صدكؽ ٮتطا  لكوي عآب بالسَتة، 462ًا١تدين ا١تتاَب ذو    .156ًك
كاألقرب أف  كاف ٤تمد ب  صاّب ب  د وار ، ٓب أًدى باذم اٞتد، ٤تمد ب  صاّب ب  ز دكالثام : 

قد لقي الواس كع م ، لاف ً د العق «قاؿ عوي اب  ذعد: ً 460التمار أبا عبد ا ا١تدين ا١تتاَب ذو  
إف أردت ا١تغازم الحح ح  فع  د «أب ي قاؿ: ٍب ركل ع  الااقدم ع  اب  أيب ال هاد ع   »الع م كا١تغازم

كقد كمقي ادماف  كإف ٖتف  موي اب  أيب حاًب كلذا قالاا:  »ٔتحمد ب  صاّب كلاف مق  ق    اٟتد ث
 .157صدكؽ ٮتطا

ػػػػػػا مػػػػػػأب كقػػػػػػد  وسػػػػػػب إٔب ًػػػػػػدى، ا١تػػػػػػدين كالتاذػػػػػع: ابػػػػػػ  أيب ز ػػػػػػاد كاٝتػػػػػػي    ػػػػػػد بػػػػػػ  ز ػػػػػػاد بػػػػػ  أيب ز ػػػػػػاد  ًك
ا مق  عود ادمُت، ركل عوي اإلماـ مالد، عبد ا ب  ع اش ب  أيب رب ع  ا١تخ كمي  .158ًك

كلا لاف –أما بق   الركاة الذ   اهتيفر ّٔم السود اٞتماعي ل ااقدم ف ف مويفم اإلخبارم ا١تكيفار 
م اب  أيب حب ب كمويفم الحدكؽ لالضحاؾ ب  عثماف )ذااء اٞتد أك اٟتف د( كآخ، لأيب معكر  -ضع فا ًر

ا مقباؿ ، ركل اٟتد ث ع  التابعُتً 462البحرم ا١تتاَب ذو   الذم أًر  أهي حب ب ب  أيب حب ب ًك
 .159كلذا ركل لي مس م متابع ، عود أً  اٟتد ث

 
 إسناد الواقدي عن أسامة الليث :●

أًػػػ  ا١تد وػػػ   يفػػػددًم كأنػػػم اذػػػتوفركا ضػػػدى أكرد أبػػػا العػػػرب ل ااقػػػدم خػػػربا حػػػاؿ مراذػػػ      ػػػد إٔب 
عػ  ٤تمػد  حػدمٍت أذػام  بػ  ز ػد ال  ثػي«كذػودى ًػا قالػي: ، 160كلكويفم اخت فاا فػ م   كػاف األمػَت ع ػ يفم

 .»ب  ق س...

                                                                                                                                               
 .161ص4.ك ا١تغٍت 726ص 2.الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 140-144ص 1اب  حنر: لساف ا١ت  اف)ـ.س(،  - 155
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 .117ك111ص4
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صػػػدكؽ لػػػي ً(  471-01كشػػػ ه الااقػػػدم ًػػػا أذػػػام  بػػػ  ز ػػػد ال  ثػػػي مػػػػاالًم أبػػػا ز ػػػد ا١تػػػدين )
ػػاـ كلػػاف ، ا١تػػدين ا١تتػػاَب أكاخػػر العيفػػد األمػػام كالػػراكم الػػذم  وتيفػػي إل ػػي السػػود ًػػا ٤تمػػد بػػ  قػػ س، 161أًك

ا مق ، قاصا ُب عيفد عمر ب  عبد الع     .162ًك
 

 إسناد الواقدي عن الضحاؾ بن عثماف:●
عػػ  ٤تمػػد بػػ  ذػػ  ماف أف أًػػ  ا١تد وػػ    سػػتطرد الااقػػدم بعػػد خػػرب أذػػام   ف ػػذلر عػػ  الضػػحاؾ بػػ  عثمػػاف

 ُب ا١تحػادر األكٔب البػ  عبػد ربػي أال . كقػد ذػبق أف عرفوػا أف شػ ه الااقػدم163اتفقاا ع ر تأمَت اب  حوظ ػ 
كراك ػػي ، صػػدكؽ  يفػػم، ًػػا الضػػحاؾ بػػ  عثمػػاف بػػ  عبػػد ا بػػ  خالػػد بػػ  حػػ اـ األذػػدم أبػػا عثمػػاف ا١تػػدينك 

كعوػػي ابػػ  اذػػحاؽ ، األهحػػارم ا١تػػدين  ركل اٟتػػد ث عػػ  أب ػػي كعمػػي ًػػا ٤تمػػد بػػ  ذػػ  ماف بػػ  أيب خ ثمػػ 
ا مقباؿ، كذلرى اب  حباف ُب الثقات، كحناج ب  أرطأة  .164ًك

 
 إسناد الواقدي عن أيوب بن نعماف:●

ع  أب ي أف ًذا األخػَت )أم الػراكم هعمػاف( قػد رأل قػادة اٟتػرة   ركم الااقدم ع  أ اب ب  هعماف
 .165كأهي ٝتع الححايب ًابرا  توبأ ب بادهتم، بدركعيفم ُب ا١تسند

ػدى مسػعر أبػا عبػد ا بػ  لعػب ػا مػ  الكػاف ُت ركل ، كش ه الااقدم ًا أ اب ب  الوعماف ًك ًك
 .166"ل س بقام" كقاؿ األزدم: "ف ي لُت" قاؿ عوي الدارقطٍت:، اٟتد ث ع  أب ي كالححايب ز د ب  أرقم

ا ع ر ما  بدك م  تحر٭تي ُب الركا   شاًد ، أما كالدى ف م  ذلرى ادماف إال ُب ترٚت  ابوي ًك
٦تا  ستدعي موا االلتفات إٔب ما ُب ، كلك   كتم  ُب نا تي ع ر هباءة غر ب  توسب ألحد الححاب ، ع اف

 السود م  مغرات.
 

                                                 
، اب  حباف :الثقات .10. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص401-401ص 4التيفذ ب)ـ.س(، اب  حنر: هتذ ب  - 161
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 .147ص7، اب  حباف :الثقات .146كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص. 444ص 1اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 164
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 عن عبد ال لمن بن واقد:إسناد الواقدي ●
ا راك ٓب أًدى–  ركم الااقدم ع  عبد الرٛت  ب  كاقد ع  ٤تمد اٟت مي ع  أب ي أف أحد  -ًك

ا    د ب  ًرم  قد صد ٤تاكالت الكام ُت م  هاح تي لك  مركاف ب  ، كرفض إغراءاهتم، قادة اٟترة ًك
فاقتحم  اٞت اش ا١تد و  كتراًع القادة ل نتمعاا ، م  هاح   بٍت حارم اٟتكم ٘تك  باإلغراء م  فت  طر ق 

 .167فكثر ف يفم القت  حىت تفرقاا

األهحارم أبا عبد  كالراكم ٤تمد اٟت مي ًا القاضي ٤تمد ب  أيب بكر ب  ٤تمد ب  عمرك ب  حـ 
ا مق ً( 412-61ا١ت د ا١تدين ) . أما أباى فيفا أبا بكر حف د الححايب عمرك ب  حـ  الونارم 168ًك
ا أ ضا مدين تاُب ذو  ، األهحارم فوح  إذف أماـ أحد ، 169لاف م  كالة عمر ب  عبد الع   ً 421ًك

 شيفاد ع اف ألحداث اٟترة.
 

 إسناد الواقدي عن ش لبيل بن أب  عوف:●
خربا  مفادى أف اب  حوظ   رمر درع ي ل قات   كرد الااقدم ع  ش خي شرحب   ب  أيب عافأ
... كالراكم شرحب   ذلرى ادماف ُب ش اخ الااقدم دكف ًرح 170إٔب أف قطع شامي موكبي فقت ي، حاذرا

كإف لاف مذلارا ُب عداد التابعُت   عافكلذلد األمر بالوسب  لاالدى أيب ، 171أك تعد   فيفا ٣تيفاؿ اٟتاؿ
 .172إذ حضر ًوازة الححايب ا١تسار ب  ٤ت م  أ اـ اب  ال بَت ٔتك  فيفا شاًد ع اف

 
 إسناد الواقدي عن داود بن الحصين:●

ذلر الااقدم بسودى ع  داكد بػ  اٟتحػُت عػ  أيب ذػف اف خػربا حػاؿ تكػاكر أًػ  ا١تد وػ  قبػ  اٟتػرة 
 .173ؿ مركاف م  بٍت أم   دكف آؿ عثمافكطردًم ر

                                                 
 .474-471أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 167
، اب  حباف :الثقات .116.كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص41-61ص 1اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 168
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لاف ،  417ًاألمام ماالًم أبا ذ  ماف ا١تدين ا١تتاَب ذو   كش ه الااقدم ًا داكد ب  اٟتحُت
كإف ٖتف  آخركف م  ركا تي ع  عكرم   ، كقد كمقي ادماف لاب  معُت،  رل رأم ا٠تاارج كٓب  ك  بداع  

 .174لاب  ا١تد ٍت
ػا مػأب ابػ  أيب أٛتػد كالراكم أبا ذف اف ػب ًك ركل اٟتػد ث عػ  ، ، اخت ػش ُب اٝتػي: ق مػاف أك ًك

كقػػد كمقػػي ، كلػػاف  ػػـؤ الحػػحاب  عوػػد بػػٍت عبػػد األشػػيف ، أيب ًر ػػرة كا٠تػػدرم كابػػ  حوظ ػػ  كمػػركاف بػػ  اٟتكػػم
 .175ادماف

 
 ر  بن عمارة:إسناد الواقدي عن عبد الجبا●

( صػػػ ر   ػػػركم الااقػػػدم عػػػ  عبػػػد اٞتبػػػار بػػػ  عمػػػارة بػػػ  عمػػػرك بػػػ  حػػػـ  أف ًػػػدى )عمػػػرك بػػػ  حػػػـ 
 .176ف ما قت  انـ  الواس بعدى، ٍب قات  بضراكة، ّتراحاتي

قاؿ عوي الذًري: ٣تيفاؿ ، ركل عوي اٟتناز اف، كش ه الااقدم ًا عبد اٞتبار األهحارم ا١تدين
إال أف ، . كذودى ُب ًذى الركا   مقطاع177لك  اب  حباف ذلرى ُب الثقات كقاؿ: ش ه  ركم ا١تقاط ع

دها لي خربا ُب آخر تفاص   اٟترة مفادى أف ً ب  ، عذرى ًوا ًا أف خربى تفح  ي كعائ ي كمع ذلد ًك
ا  رك ي ع  اب  عمي القاضي ا١تدين178أً  ا١تد و  مازال  بُت الوػاس بعد الاقع   ا١تكيفارعبد ا ب  . ًك

ا مق  عود ادمُتً 417ا١تتاَب ذو   أيب بكر اٟت مي  .179ًك

 
 إسناد الواقدي عن عبد اهلل بن الحارث بن الفضل:●

عػ  أب ػي أف ًوػد ا شػام ا أردؼ كراءى فػىت  ذلر الااقدم ع  ش خي عبد ا ب  اٟتػارث بػ  الفضػ 
 .180قرش ا ل وقذى ُب ماقع  اٟترة  لكوي اعتذر كشكرى  ٍب عاد ل قت  مع اب  حوظ  

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 174 .كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 474ص 1. اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 11ا٠ت ًر
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ػػدت اذػػم الػػراكم بتغ ػػَت اذػػم الفضػػ  إٔب التحػػغَت  ٦تػػا  كشػػ ه الااقػػدم كأبػػاى ٓب أًػػد٫تا ّٔػػذا االذػػم كإ٪تػػا ًك
ركل اٟتػد ث ، ا٠تطمػي أبػا عبػد ا ا١تػدين هحػارمفيفػا اٟتػارث بػ  فضػ   األ،  ؤلد احتماؿ ٖتر ػش الوسػه

ػػرم كغػػَتى كقػػد كمقػػي الوسػػائي كابػػ  معػػُت كركل لػػي مسػػ م ُب صػػح حي كٖتفػػ  موػػي أٛتػػد كذلػػرة ابػػ  ، عػػ  الً 
 .181حباف ُب الثقات

 
 إسناد الواقدي عن عباس سهل:●

 ذلر ف ي أف بٍت ز د بػ  مابػ  اذػتقت اا ُب اٟتػرة حػىت أكرد الااقدم ع  عباس ع  أب ي خربا ٣تمال  
ركل لػػػػي أصػػػػحاب ً( 421-21السػػػػاعدم ) . كشػػػػ ه الااقػػػػدم ًػػػػا عبػػػػاس بػػػػ  ذػػػػيف  بػػػػ  ذػػػػعد182قت ػػػػاا

ا مق  كذلػر ابػ  ذػعد أهػي لػاف ، الحح حُت كالسو  ع  بعض الححاب  كركل عوي ابواى كاب  اذحاؽ... ًك
، ات كمػ  قػادة الػ بَت ُت ُب اٟتنػازضػطراباال  أم أهي شاًد ع اف ب  لاف طرفا ُب 183ال بَتموقطعا إٔب اب  

ػ  أف ًػذا األخػَت اذػتقر الركا ػ  مػ  أحػد ابو ػي ال ػذ    رك ػاف ، كم  ًوا هستغرب لاهػي شػ خا ل ااقػدم كأًر
ركؼ الكو ػ  فػ هٍت كهظرا لق ػ  حػركؼ االذػم األكؿ مويفمػا كاشػتباًي ْتػ، عوي اٟتد ث  ك٫تا أيب كعبد ا١تيف م 

 .»الااقدم ع  أيب ب  عباس ب  ذيف  ع  أب ي«أًر  أف  كاف ذود أيب العرب ًكذا: 
الػػذم ركل لػػي البخػػارم ُب صػػح حي  فػػ ف صػػ  ذلػػد  فكػػ ه الااقػػدم ًػػا أيب بػػ  عبػػاس األهحػػارم

ادماف لضعش ف ي لكوي ًاكزة القوطرة براك ػ  ٖتف  موي ، كبعض أصحاب السو  ع  أب ي كأيب بكر اٟت مي
 .184البخارم عوي
 

 إسناد الواقدي عن سعيد بن محمد:●
  أف ًػػذا األخػػَت صػػرح بأهػػي هحػػ  عػػ  حسػػُت بػػ  أيب حسػػُت  ػػركم الااقػػدم عػػ  ذػػع د بػػ  ٤تمػػد

كلػػاف صػائما فضػػربي شػػامي ، بوفسػػي ُب اٟتػػرة لػئال  قتػػ  فػأىبالحػحايب عبػػد ا بػ  ز ػػد بػ  عاصػػم أف  عػرؼ 
ك الحػػػػ  ًوػػػػا أف مػػػػنت الركا ػػػػ  اهتيفػػػػر بػػػػأمر خػػػػارؽ ل عػػػػادة ، 185ع ػػػػر صػػػػ عتي فخػػػػرج مويفػػػػا هػػػػار إٔب السػػػػماء
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ب موػػا االلتفػػات إٔب السػػود كاذػػتبعد أف  كػػاف حف ػػد الحػػحايب ًبػػَت بػػ  ، فكػػ ه الااقػػدم ٓب أتب وػػي،  سػػتًا
ػا  ػركم اٟتػد ث عػ  ،   كلع ي  كاف ذع د ب  ٤تمد ا١تدين أبػا عثمػاف186رةمطعم ألهي  ركم ع  أيب ًر  ًك

بػ  ، كلك  أبا حاًب قاؿ عوػي: لػ س حد ثػي بكػيء، التابعي اب  ا١توكدر ك رك ي عوي إبراً م ب  ا١توذر اٟت امي
 ". أما حسُت ب  أيب حسُت ف م أتب وي أصال.187قاؿ اب  حباف: "ال ٬تاز أف ٭تتج بي

 
 عن عبد اهلل بن أب  سفياف: إسناد الواقدي●

عػ  أب ػي  ركا ػات  ع  عبد ا ب  أيب ذف اف مأب ابػ  أيب أٛتػد  ارد الااقدم ع  ش خي إبراً م ب  حسُت
، بػ  اٟتسػ  ٓب  ػذلر إال ُب ا١تػرة األكٔبكإف لػاف الػراكم إبػراً م ، مالث حاؿ بعض تفاص   نا   كقع  اٟتػرة

ػػدت فػػ م   ػػركم عػػ  ابػػ  أيب ذػػف اف مػػ  شػػ اخ الااقػػدم مػػ  اٝتػػي ، كٓب أًػػدى ُب الػػركاة ّٔػػذا االذػػم كإ٪تػػا ًك
 إبراً م اموُت م  الركاة ٫تا:

ضػعفي اػدماف ألهػي  ً( 467-01إبراً م ب  إٝتاع   ب  أيب حب بػ  األهحػارم ا١تػدين مػ  بػٍت األشػيف  ) -
 .188كإف ذلركا لي عبادتي كق   أحاد ثي،  ق ب األذاه د ك رفع ا١تراذ   لاف
ػػػا عوػػػد اػػػدمُت مػػػًتكؾ ً 411إبػػػراً م بػػػ  ٤تمػػػد بػػػ  أيب ٭تػػػِت األذػػػ مي ا١تػػػدين ا١تتػػػاَب حػػػاإب ذػػػو   - ًك

 189اٟتد ث لكثرة لذبي كشتمي ل س ش كشدة تك عي كاعت الي... 

اٟتسػػُت أحػػد ًػػذ   الػػراك ُت فػػاألمر ال ٮت ػػا عودئػػذ مػػ  فػػ ف لػػاف شػػ ه الااقػػدم ا١تػػذلار باذػػم إبػػراً م بػػ  
كإف لاف غَت٫تا فاألمر ال ٮت ا م  ًيفال  كقد ذلػر اٝتػي ُب إذػواد ، تحح ش ُب الوسه أك تدل س ُب الركا  

ػػػا عبػػػد ا بػػػ  أيب ، الركا ػػػ  األكٔب دكف الثاه ػػػ  كالثالثػػػ  ال تػػػُت ذلػػػر الااقػػػدم ف يفمػػػا شػػػ ه إبػػػراً م مباشػػػرة ًك
ذا األخَت  ركم ُب األكٔب باعتبارى شاًد ع اف ل ش اذتمات مع بعػض قػادة اٟتػرة أموػاء ، أب يذف اف ع   ًك

كل ػػػػش تكالػػػػب األعػػػػداء ع ػػػػ يفم ط بػػػػا ل قت ػػػػر كاألذػػػػرل مقابػػػػػ  ، القتػػػػاؿ عوػػػػد مسػػػػند بػػػػٍت عبػػػػد األشػػػػيف 
، أف قتػػ ... لمػػا ذلػػر الػػراكم ُب خػػربى الثػػاين أهػػي رأل ابػػ  حوظ ػػ   حػػ ي الظيفػػر ك ػػرفض الفػػرار إٔب 190ا١تػػاؿ

كأهػػػي فكػػػ  ُب صػػػرؼ هظػػػرى عػػػ  ًثػػػ  ، كذلػػػر أ ضػػػا أف مػػػركاف لػػػاف  ثػػػٍت أمػػػاـ مسػػػ م ع ػػػر ًثػػػث قػػػادة اٟتػػػرة
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... ك حػرح الػراكم ُب خػربى األخػَت أهػي رأل ابػ  حوظ ػ  191الححايب عبد ا ب  ز د ح ث أمر بقطػع رأذػي
لػػراكم ًػػا عبػػد ا بػػ  أيب . ك بقػػر أف هعػػرؼ ارف أف ا192ُب ا١توػػاـ  تمتػػع ُب اٞتوػػ  مػػع أصػػحابي حػػاؿ لاائػػي

كقػد تػاُب ، ذف اف مأب اب  أيب أٛتد الذم  ركم اٟتد ث ع  أب ي كغػَتى كعوػي اإلخبػارم ابػ  اذػحاؽ كغػَتى
فقػػد ، . أمػػا أبػػاى شػػاًد ع ػػاف193كذلػػرى ابػػ  حبػػاف ُب الثقػػات كلػػذا فيفػػا مقبػػاؿ ع ػػر العمػػـا، 411ًذػػو  

 ذبق التعر ش بي ُب إذواد داكد ب  اٟتحُت.

 
 الواقدي عن سعيد بن أب  زيد:إسناد ●

 ركم الااقدم خربا تفح   ا حاؿ ماقعػ  اٟتػرة  عػ  شػ ه لػي ٓب أتب وػي  ػدعر ذػع د بػ  أيب ز ػد عػ  
إذ أهػي ال ذلػر البػ  ، كأًر  أهي ذع د ب  أيب ًالؿ الػذم ًػا مػ  ركاة اٟتػد ث عػ  عمػارة، عمارة ب  غ   

كع  ي  فيفا ذػع د بػ  أيب ًػالؿ ال  ثػي مػاالًم أبػا العػالء ، أيب ز د ُب الركاة إال أف  كاف ُب األمر تحح فا
. كالػراكم 194ب ومػا ذلػر أٛتػد اختالطػي، صدكؽ ُب اٟتد ث ٓب  ضعفي إال اب  حـ ً( 411-41ا١تحرم )

ػا مػ  مقػات أتبػاع التػابعُت تػاُب  الذم اهتيفر إل ػي السػود ًػا عمػارة بػ  غ  ػ  بػ  اٟتػارث األهحػارم ا١تػدين ًك
ا عود اً 411ذو    .195دمُت ال بأس بي  إال أف ركا تي ع  أهس مرذ  ًك

ٍب ذأؿ ، كخالص  ركا تي أف عبد ا ب  عتب  ب  غ كاف كقع ُب خودؽ اٟترة كقت  بعض الكام ُت
 .196كلكوي قت  قب  أف  ح  إل ي، ع  مس م ب  عقب  كاقتحم الحفاؼ ٨تاى

 
 

 إسناد الواقدي عن عبد اهلل بن جبي :●
إذ ٓب ، ٓب أتبػُت شػ خي ف يفػا كاٝتػي عبػد ا بػ  ًبػَت، ل ااقدم حاؿ تفاصػ   اٟتػرةًذى ركا   أخرل 

ف ع ػػي  كػػاف ، فػػ ف ٓب  كػػ  شػػ خا مباشػػرا ل ااقػػدم، أًػػد ُب ركاة القػػرف الثػػاين ل يفنػػرة مػػ  ٭تمػػ  ًػػذا االذػػم
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ُب  كذلػػػر ابػػػ  حبػػػاف، التػػػابعي عبػػػد ا بػػػ  ًبػػػَت ا٠ت اعػػػي الػػػذم اخت ػػػش ُب صػػػحبتي إلرذػػػالي حػػػد ثا هبا ػػػا
ػا اٟتحػُت ، 197الثقات كمع ذلد  بقر ًذا االحتماؿ مستبعدا بالوظر إٔب الراكم الذم  وتيفي إل ي السود ًك

ركل اٟتػػػد ث عػػػ  متػػػأخرم ، 426ًح ػػػث تػػػاُب ذػػػو  ، بػػػ  عبػػػد الػػػرٛت  حف ػػػد الحػػػحايب ذػػػعد بػػػ  معػػػاذ
ا مقباؿ عود ادمُت ب  ذلػرى ابػ  حبػاف ُب مقػات ، الححاب  كعوي ابوي كاب  إذحاؽ . 198أتبػاع التػابعُتًك

كخالصػػ  ركا تػػي أف دكر بػػٍت األشػػيف  ًػػي أكؿ مػػا تعػػرض ل ويفػػب مػػ  ا١تد وػػ   خاصػػ  دار ٤تمػػد بػػ  مسػػ م  
 .199الذم دافع ع  أً ي كأخفر متاعي ُب حفرة قب   مقت ي

 
 إسناد الواقدي عن يعقوب بن محمد:●

قتحػػػاـ ًوػػػاد لب تػػػي مػػػ  تفاصػػػ   اٟتػػػرة أ ضػػػا مػػػا صػػػرح بػػػي التػػػابعي اٞت  ػػػ  أبػػػا ذػػػع د ا٠تػػػدرم مػػػ  ا
ٍب أعقب الااقدم ا٠ترب بح غ  الب عػ  اٞتػائرة الػيت عرضػيفا مسػ م ع ػر أذػرل ، كضرّٔم لي كأخذًم ل  متاعي

. كالراكم الااذػط  بػُت الااقػدم كا٠تػدرم 200ضرب  عوقي -١تا رفضيفا-كأف    د ب  عبد ا ب  زمع  ، اٟترة
ػػا عوػػد ، ركل لػػي مسػػ م بػػ  ركل عوػػي مالػػدً 462أبػػا  اذػػش ا١تتػػاَب ذػػو   ًػػا  عقػػاب بػػ  ٤تمػػد ا١تػػدين ًك

واؾ م  ٭تم  هفس االذػم كالوسػب  كالكو ػ 201ادمُت ال بأس بي  ب  م  الثقات لكوػٍت أذػتبعد لاهػي ، . ًك
ػػا  عقػػاب بػػ  ٤تمػػد ا١تػػدين أبػػا  اذػػش ا١تتػػاَب ذػػو   ك عػػػرؼ ً 241شػػ خا ل ااقػػدم بسػػبب ذػػو  الافػػاة ًك

رم  م كالركا ػ  عػ  الضػعفاء  كلػذا ركل لػي البخػػارم ُب ، ٘ت  ػ ا لػي عػ  األكؿبػالً  ػا صػدكؽ لكوػي لثػػَت الػًا ًك
 .202التعال ق فق 

ك ا٠ترب الذم  حش لوػا ف ػي أبػا العػرب مػاتعرض لػي الحػحايب أباذػع د ا٠تػدرم  ػـا اٟتػرٌة مػ  اًاهػ  
ًػا مػا  ػدفعوا ك  ،الػراـ الكػام ُت لػيابػ  عبػد ربػي مػ  ك  الػبالذرمك  ًود الكاـ لي  تعارض مع مػا ذلػرى الطػربم

                                                 
 7. اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 214.كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص414ص 7اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 197

 .24ص
 6.اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 411. كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص120ص 2اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 198

 .242ص
 .471أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 199
 .477ا١تحدر هفسي)ـ.س(، ص - 200
ي: خالص  تذً ب ...ص - 201 . كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 114ص 44اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  .146ا٠ت ًر

 .611ص4، اب  حباف :الثقات .710ص
ي: خالص  تذً ب ...ص - 202 .كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 114ص 44اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  .146ا٠ت ًر

 .201ص1، اب  حباف :الثقات .710ص
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مقارهتػي بغػَتى ُب ماضػع آخػر  ع ػػد ف ػي أبػا العػرب خػرب ًػذى اإلًاهػ  ٢تػذا الحػػحايب ُب ك  إٔب ذلػر ا١تػنت ب فظػي
 .( ا١ت د آخر ع  الااقدم )اٝتاع   ب  عبد إذواد

 إسناد الواقدي عن عبد ال لمن بن عثماف األشجع :●

مس م ب  عقب  ع ر قت  الححايب معق  ب  ذواف   ارد الااقدم خربا حاؿ ًذكر إصرار
. كقد هق  لوا ا٠ترب م  طر ق أحد ركاة قب    أشنع 203ك٤تاكرتي لي، األشنعي ١تا ًيء بي أذَتا  ـا اٟترة

 رب األً اؿ.أع انا  ٦تا  تداكلي أفرادًا عك  كأخبار مقات  القب   ، ك دعر عبد الرٛت  ب  عثماف -ٓب أًدى–
 

 إسناد الواقدي عن عبد الملك بن جعف :●
ذا خرب ٦تام  لسابقي م  ح ث السود  إذ ٓب أًد عبد ا١ت د ب  ًعفر ا  رك ػي عػ  ، ُب الركاة ًك ًك

رم الذم أًابي ع  أعداد قت ػر اٟتػرة الثالمػ  األخػَتة كأخػربى أف ا١تد وػ  اهتيفبػ  ُب األ ػاـ ، اإلماـ التابعي الً 
كقد أعقب أبا العرب ًذا ا٠ترب براك   مكم    أشػارت إٔب أف عػدد قت ػر الحػحاب  ُب اٟتػرة ً. 61م  عاـ 

كإف  ، . كذػود ركا ػ  أيب العػرب  غفػ  ذلػر الااقػدم ًػذى ا١تػرة204ٙتاهاف كأف البدر ُت مويفم اهقرضاا مع الاقعػ 
كالحػح  ٌ أهػي ابػ  ،   عبد الػرٛت  بػ     ػد بػ  أذػ مع -ٓب أتب وي–لاف الراً  أنا م  طر قي ع  الط حي 

ا م  الضعفاء عود ادمُت كقد تاُب ذو  ، ز د ال    د  .402ً205ًك
 

 إسناد الواقدي عن عبد الملك بن أب  المغي ة:●
ا اب  أيب ا١تغَتة أك ، ع  ش ه آخر اٝتي أ ضا عبد ا١ت دأكرد أبا العرب بسودى إٔب الااقدم  ًك

ا راك ٓب أتب وي ّٔذى الوسب ، اب  ا١تغَتة األذ مي ف ع ي أحد راك ُت م  التابعُت  إما ا٢تامشي الثق  كإما ، ًك
  كذااء لاف أحد٫تا أك غَت٫تا  ف ف خربى  كتم   206كلال٫تا  ركم ع  الححاب ، الطائفي ا١تقباؿ حد ث ا

ابتداء م  أيب العرب كاهتيفاء ، ر حد ث هبام  تط ب موا التكدد بالًتل   ع ر لاف  مغرات السودع 
ذلر  . ك كَت ا٠ترب إٔب أف الوري 207ًا صحايب بدرمك  بالراكم عبد الرٛت  ب  أيب صعػحع  األهحارم

                                                 
 . 476أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 203
 .470أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 204
ي: خالص  تذً ب ...ص - 205 . كتقر ب 462-464ص 6(، . اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س412ا٠ت ًر
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 .264ص 1اب  حنر: اإلصاب  ُب ٘ت    الححاب )ـ.س(،  - 207



 ا١تحادر ا١تسودة األخرل حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                                   الفح  الرابع

146 

 

إال أهي ال ذلر ، 209ركل ا٠تط ب كاب  عسالر ًذا اٟتد ث كلئ ، 208فض  قت ر اٟترة بعد فض  صحابتي
 لي ُب لتب اٟتد ث ا١تعتمدة عود أً  الحوع  اٟتد ث    ذااء األصاؿ مويفا أك ال كائد.

 
 إسناد الواقدي عن يوسح بن عبد اهلل بن سالـ:●

اد ذلر لقت ر اٟتػرة ُب التػاراة كأنػم  ػـا ، كأغرب م  ًذى الوباءة ما ذلرى الااقدم بعد ذلد ًا ًك
كقػػد أذػػود الااقػػدم خػػربى إٔب التػػابعي الثقػػ  ، 210الق امػػ  ُب اٞتوػػ  ٭تم ػػاف ذػػ افيفم ك ػػذلركف إخالصػػيفم لػػرّٔم

ػا ٥تت ػش ُب صػحبتي ً 411اإلذرائ  ي ا١تػدين ح  ػش األهحػار ا١تتػاَب ذػو    اذش ب  عبد ا ب  ذالـ ًك
ًػػا  ػػركم ا٠تػػرب عػػ  أب ػػي الحػػحايب الػػذم لػػاف مػػ  أحبػػار  يفػػاد ا١تد وػػ  ٍب أذػػ م ك ، 211إلدرالػػي العيفػػد الوبػػام

دت ُب لتاب  يفاد الػذم ٓب  بػدؿ كٓب  غػَت"11ً212كتاُب ذو   ػذا  عػٍت أف ، . كقد بدأ ا٠ترب بقالي: "ًك ًك
ػػا ا ذػػبحاهي كُب ر ػػب ٦تػػا ٬تع وػػا ُب شػػد مػػ  الركا ػػ  ، توسػػب الوبػػاءة كالبكػػارة إٔب موػػػ ؿ التػػاراة اٟتق ق ػػ  ًك

ا ما  تط ب موا تدق قا ُب السود كٖتق قا ُب األمر، م  ا٠ترب كٔتا أهوا هسػتبعد صػدكر القػاؿ ا١تفػًتل ع ػر ، ًك
كإف لوػػ  ، ف هوػػا مضػػطركف الهتػػاـ الااقػػدم ّٔػػا -تطب قػػا موػػا لقااعػػد اٟتػػد ث–ا مػػ  صػػحايب أك مػػ  ابوػػي 

ػػاء ذلػػد مػػا دامػػ  ًوػػاؾ مغػػرة أخػػرل ُب السػػود  ح ػػث  ػػ  إًر هالحػػ  اهقطاعػػا بػػُت الااقػػدم كبػػُت ًػػذا أًر
، الػػذم شػػيفدت مسػػاحتي ح ػػاة ًػػ  شػػ اخ الااقػػدم إف ٓب هقػػ  ل يفػػمك  التػػابعي اذػػتغرؽ القػػرف الثػػاين ل يفنػػرة

 ... !ف ع  االفًتاء قد صدر ٦ت  ذق  اٝتي م  السود ذااء لاف راك ا أك ألثر
 

 إسناد الواقدي عن إب اىيم بن عل  بن عم  بن سعد بن معاذ:●
ذ ا ا٠ترب ل ااقدم تفاح موي رائح  الغراب  أق  م  ذابقي   ذلر ف ي الراكم الذم اهتيفر إل ي السود ًك

كقد أكرد أبا العرب إذوادى لالتإب: "كحدموا ، 213أهي شيفد أف ا١تسد لاف  فاح م  قبار قت ر اٟترة
" كش ه الااقدم اٟت امي ع  الااقدم ع  إبًر م ع  عمر ب  ذعد ب  معاذ ع  داكد ب  اٟتحُت قاؿ...

                                                 
: تار ه مد و  دمكق )ًػ744اٟتاف  أبا القاذم ع ي ب  اٟتس  (. اب  عسالر470أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 208
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 .471ا١تحدر هفسي، ص - 210
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كرد مبيفما ف م أتب وي كزادى إّٔاما تاض   فيفرس الكتاب )ا ( بأهي إبراً م ب  ع ي ب  عمر ب  ذعد ب  
ا اذم ال ذلر لي ُب الركاة معاذ أما الراكم الذم اهتيفر إل ي السود )داكد ب  ححُت( فقد عرفواى م  ، ًك
كقد ذبق ذلرى ، فيف  ًا ا١تقحاد أـ اٟتحُت ب  عبد الرٛت  حف د ذعد ب  معاذ، ُب ش اخ الااقدم قب 

فيف  ًا ، إذا ع موا أف الااقدم ذبق أف ذلر لي أبا العرب ركا   ع  ش ه مبيفم  دعر إبراً م ب  اٟتسُت
 ي لما أف داكد ب  إبراً م ب  اٟتحُت؟ خحاصا كأف ًذا األخَت ركل ع  عبد ا ب  أيب ذف اف ع  أب

 اٟتحُت ركل ع  أيب ذف اف )كالد عبد ا(... فيف  أف ُب األمر خ طا؟  بدك األمر لذلد 
 

 إسناد الواقدي عن ابن أب  سب ة:●
خرب    أحد٫تا ُب بدء تفاص   اٟترة كارخر ُب نا تيفا  أكرد أبا العرب ل ااقدم ع  اب  أيب ذربة

أف ا٠ت  ف     دا أمر مس م ب  عقب  ع ر اٞت ّ  ففي األكؿ  ركم ع     د ب  حاـ، ب ذواد   ٥تت فُت
يفي إٔب اٟتناز كذلر كص تي لي ب وما ذلر تكاكر أً  ا١تد و  عود ا٠تودؽ كمبا عتيفم ع ر ، الذم ًك

، ك   د ب  حاـ ٓب  ذلر ّٔذا االذم ُب الركاة كأًر  أف  كاف أخا ًر ر ب  حاـز اإلخبارم، 214اتا١ت
ا    د ب  حاـز األزدم أبا بكر البحرم ا١تتاَب ذو   كمقي ادماف كقاؿ الوسائي: "ل س بي ، 410ًًك

فركة ع  عمر ب  اٟتكم أف كأما ا٠ترب الثاين فَتك ي اب  أيب ذربة ع  إذحاؽ ب  عبد ا ب  أيب ، 215بأس"
ا ٤تمد ب  بكر ا١تعاكم فأشيفد ا ، كلاه  بي ًراحات لثَتة، ًذا األخَت ذقر أحد ًرحر اٟترة ًك

األمام ماالًم ا١تدين  . كش ه السربم ًا إذحاؽ ب  عبد ا ب  أيب فركة216قب   ماتي أنا ُب ذب  ي
... 217كقد أٚتع ادماف ع ر ضعفي كترؾ حد ثي ٔتا ف يفم أبا العرب كاب  حبافً 411ا١تتاَب ذو  

ً( 444-14أك اب  رافع ب  ذواف ا١تدين ) كالراكم الذم اهتيفر إل ي السود ًا عمر ب  اٟتكم ب  ماباف
إٔب . ك بقر أف هكَت 218كؽ مق كذااء لاها شخحا كاحدا أك اموُت فكال٫تا صد -ك قاؿ ٫تا شخحاف-

                                                 
 .411أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 214
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كالذم ذبق  اإلشارة إل ي ُب بدا   اإلذواد ً 462ة ًا أبا بكر العامرم ا١تتاَب ذو  رب ذ أيب اب  أف
 اٞتماعي ل ااقدم.

 
 : إسناد الواقدي عن إسماعيل بن عبد الملك●

 بعد أف ذرد أبا العرب قائم  قت ر اٟترة أكرد خربا ل ااقدم باإلذواد التإب:
مأب بٍت ذاعدة قاؿ:  ع  أذ د ب  أيب أذ د "كقرأت ع  الااقدم قاؿ: حدمٍت إٝتاع   ب  عبد ا١ت د

ق   أليب أذ د الساعدم أ   لو   ـا اٟترة؟ قاؿ:..." كخالص  ا٠ترب أف أبا أذ د )كالد الراكم( ١تا ذئ  
ٍب أخرب ع  ًودم شامي نب ل  ما ُب ، ب تي  ـا اٟترة  أًاب أهي ط ب السالم ع  ذبب مكثي ُب 

كش ه الااقدم ًا ، 219فيفددى بالقت ، فأظيفر لي أهي صحايب، كحُت ط ب موي أال  بكي صب ي شتمي، ب تي
ركل لي أصحاب السو  أحاد ث ع  ذع د ب  ، فَتاء األذدم ا١تكيإٝتاع   ب  عبد ا١ت د ب  أيب الحُّ 

كركل عوي الثارم كاٟتماين ككل ع كأبا هع م... تردد هقاد اٟتد ث ُب ، بَت كعطاء كغَت٫تا م  التابعُتًي 
م  .220الكتاب  عوي  إذ لاف صدكقا لثَت الًا

كالراكم الذم اهتيفر إل ي السود ًا أذ د ب  ع ي ب  عب د الساعدم األهحارم مأب أيب أذ د 
ا أذ د ب  أيب أذ د   ركل لي البخارم كأصحاب السو  ع  أب ي كع  أيب أذ د كعوي كق   ًا م  كلدى ًك

واؾ م  ًع يفما شخحُت، 411ًاب  ًر ج كماذر ب   عقاب ال معي... كقد تاُب حاإب ذو   كمع ، ًك
 .221ذلد فكال٫تا صدكؽ عود ادمُت

ك خػػرب ًػػذا الػػراكم ُب كصػػش مػػا تعػػرض لػػي الحػػحايب أبػػا أذػػ د السػػاعدم مػػأب أيب ذػػع د  كػػبي  
لكػ  ، الكػام ُت ل مد وػ  اقتحػاـمػ  ح ػث أًػااء ، ا   السابق  اليت أكردًا الااقدم ع   عقاب بػ  ٤تمػدالرك 

ذػػااء ا٠تػػدرم أك )ابػػ  عبػػد ربػػي تػػاحي بػػ لراـ اٞتوػػاد لحػػحب  أيب ذػػع د ك  الػػبالذرمك  ركا ػػات أخػػرل ل طػػربم
حػػدمٍت اٟت امػػي عػػ  ك  "...: قػػاؿ أبػػا العػػرب ، ٢تػػذا هػػذلر مػػنت ركا ػػيت أيب العػػرب لتقػػارف بغَت٫تػػاك  ( السػػاعدم

فػدخ  ع ػي هفػر مػ  أًػ  ، الااقدم ع   عقاب ب  ٤تمد ع  أيب ذع د ا٠تدرم قاؿ: ل م  ب ػيت ف ػم أخػرج
ٍب أخػذكا ، ضػرباين ضػرباتك  فوتفاا ٟت يت، فق   : ما عودم شيء، الكاـ فقالاا أ يفا الك ه أخرج ما عودؾ

دكا ُب الب   حىت الحاؼ  ...حىت زكج ٛتاـ لاف لوا ك  ما ًك
                                                 

 .444أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 219
ي: خالص  تذً ب ...ص - 220 .كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 246ص 4. اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 11ا٠ت ًر
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ك قرأت ع  الااقدم قاؿ: حدمٍت اٝتاع   ب  عبد ا١ت د ع  أذػ د بػ  أيب أذػ د مػأب بػٍت ذػاعدة  
، ٓب ٗتػرج إٔب اٟتػرةك  قػاؿ: فقػاؿ لػي قائػ :، قػاؿ ُب ب ػيت، قاؿ: ق   أليب أذ د الساعدم: أ ػ  لوػ   ػـا اٟتػرة

ػ  مػ  أًػ  الكػاـ، د عنباهمع ذلد ألخرب ك  ،لًر  ا١تاتك  قاؿ : أحبب  السالم  ا١تد وػ  ك  دخ  ع  وػا ًر
ًعػ  ك  فاحتم ػي، توتيفب فما ترؾ ُب ب يت شػ ئا إال أخػذى حػىت أخػذ  عقابػا مػ  ًػذى ال عاق ػب لػاف لحػري لوػا

حػػػىت إذا خفػػػ  أف ، فوػػػاؿ مػػػٍت، فق ػػػ  ل كػػػامي: لػػػا رددت ع ػػػر الحػػػري طػػػائرى، الحػػػري  بكػػػي ع ػػػر طػػػائرى
مػا ترلػ  ابػ    صػاحب رذػاؿ ا قاؿ: لا لو ، رذاؿ ا ب فق   لكي ألسرى: أها صاح،  قت ٍت

ا لقػػد ك  فنعػػ   قػػاؿ :، فسػػك  عوػػي، ال أصػػحابيك  ال  كػػق العحػػا ًػػاك  حوظ ػػ  ٮتػػرج ع ػػر أمػػَت ا١تػػؤموُت
222."ف أضرب عوقد قاؿ : فحرفي ا عٍتأ٫تم  

 

أمػا الطػربم ف ػارد ُب تارٮتػي خػربا ُب ا١تاضػاع مسػتودا ف ػي ع ػر محػدرى الرئ سػي )أيب ٥توػش( حػػػ ث  
" قػاؿ أبػا ٥توػش : فحػػدمٍت اٟتسػ  بػ  عط ػ  العػاٌُب عػػ  أيب ذػع د ا٠تػدرم قػاؿ : دخػ  إٌٕب الكػػامٌي قػاؿ : 

ف مػػا ، اإلقػػداـ ع ػػيٌ فمكػػ   إل ػػي ألرعبػػي لع ػػي  وحػػرؼ عػػٍت فػػأىب إال ، قػػاؿ: فاهتضػػ  ي ذػػ في، ٯتكػػي بسػػ في
لػػػئ  بسػػػط  إٕب  ػػػدؾ لتقت ػػػٍت مػػػا أهػػػا بباذػػػ  إل ػػػد  ػػػدم : ٍب ق ػػػ  لػػػي ، رأ ػػػ  أف قػػػد ًػػػٌد مشػػػ ي ذػػػ في

ع د ا٠تػدرم .قػاؿ ػا ذػٕب : مػ  أهػ   أبػاؾ؟ فق ػ  : أهػا أبيػ فقػاؿ. إين أخاؼ ا رب العػا١تُت، ألقت د
  223عٍت ."فاهحرؼ ، : هعم ؟ ق    : صاحب رذاؿ ا

...أبا عق   الػدكرقي قػاؿ : ٝتعػ   "  كاد اب  عبد ربٌي  يع د القح  ب ف  مكابي ح ث  قاؿ :ك  
ٌدث قاؿ : دخ  أبا ذع د ا٠تدرم  ـا اٟترة ُب غار ُب عوػق ك  فدخ  ع  ي ًر  م  أًػ  الكػاـ، أبا هضرة ٭تي

ذلػد ًػ اء ك  لوػارإٙتد فتكػاف مػ  أصػحاب اك  ب ٙتي ؤٍ قاؿ : بػي ك  فاضع أبا ذع د الس ش، أيب ذع د الس ش
. 224 " .قػػاؿ : غفػػر ا لػػد. قػػاؿ : فاذػػتغفر ٕب. فقػػاؿ : أبػػا ذػػع د ا٠تػػدرم أهػػ  ؟ قػػاؿ : هعػػم. الظػػا١تُت

اٟتسػ  بػ   ( الطػربمك٦تا  وبغػي أف  يع ػم ًوػا أٌف الػراكم التػابعي أبػا هىٍضػرىة ًػا هفسػي الػراكم أليب ٥توػش عوػد 
   ػػد ع  يفػػا تسػػم   ًػػذا اٞتوػػدم الكػػامي   ك  كقػػاع اٟتادمػػ ّٔػػذا اإلذػػواد  ؤلػػد لوػػا الػػبالذرم ك  .)عط ػػ  العػػاُبٌ 
ب ب  ًر ر ع  أيب عيق   الػدكرقي قػاؿ  ": )أهساب األشراؼ( ف قاؿ ُب ... كحدموا خ ش ب  ذآب موا ًك

قػاؿ ، رة قػاؿ : دخػ  أبػا ذػع د ا٠تػدرم  ػـا اٟتػرٌة غػارنا ... قػاؿ : فاذػتغفر ٕب غفػر ا لػدى ٍضػ: ٝتع  أبػا هى 
ب ػ: ف يقاؿ إٌف الًر  الكامي    د ب  شنرة الرٌ  خ ش : قاؿ ًك ًػذا ك  .225 "هظػر إل ػي فأمبتػي معرفػ ن ، اكمًى
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رها ارف طلكػػػ  السػػػ اؽ  ضػػػك  -لمػػػا ذػػػواردى الحقػػػان -ا٠تػػػرب ٧تػػػدى مػػػذلارا عوػػػد خ  فػػػ  بػػػ  خ ػػػاط ُب تارٮتػػػي 
ػػب بػ  ًر ػر قػػاؿ : هػا  أبػػا عق ػ  الػػدكرقي قػا"الذتعراضػي ب فظػي   فقػػد قػاؿ خ  فػػ  :  ؿ : ٝتعػػ  حػدموا ًك

ػػ  مػػ   ػػ  ٍب خػػرج فقػػاؿ لًر أبػػا هضػػرة ٭تػػدث قػػاؿ : دخػػ  أبػػا ذػػع د ا٠تػػدرم  ػػـا اٟتػػرة غػػارا فػػدخ  ع  ػػي ًر
ػ  تقت ػي ؟ ف ٌمػا اهتيفػر الكػامي إٔب بػاب الغػار ك ُب عوػق أيب -قػاؿ أليب ذػع د ك  أً  الكاـ : أدلد ع ػر ًر

 الكػػامي فاضػػع أبػػا ذػػع د الٌسػػ شفػػدخ  . إف تػػدخ  ع ػػٌي أقت ػػدك  قػػاؿ : ال. : ايخػػرج إٕبَّ  -ذػػع د الٌسػػ ش
؟ قػاؿ ك  ل  م  أصحاب الوارك  إٙتدك  قاؿ : باء ب ٙتيك  ذلد ً اء الظا١تُت. فقػاؿ : أبػا ذػع د ا٠تيػدرم أهػ ى

 226. "قاؿ : فاذتغفر ٕب. قاؿ : غىفىرى ا لد. : هعم
  قتحػػاـأموػػاء اٟتػػرة قػػد حػػدم  ُب أًػػااء اال)السػػاعدمك  ا٠تػػدرم( ك  بػػدك أٌف كاقعػػ  إًاهػػ  الحػػحاب ُت 

م ُب الغػػػار مراعػػػاةن لحػػػحبتي فقػػػد أٌمػػػا إلػػػراـ اٞتوػػػدم الكػػػامي ل خػػػدر ، لمػػػا ركاًػػػا الااقػػػدم عوػػػد أيب العػػػرب
 د.كقع  ًي أ ضا لمبادرة فرد   ألحد اٞتو

 
 

 

 . رٚا٠اخ أتٟ اٌعرب عٓ ش١خٗ عّر تٓ ٠ٛسف:1.3.4

ك ضم إل ي   اذش ركم أبا العرب ركا ات لثَتة   ستق يفا بح غ  التحد ث ع  ش خي عمر ب  
كقد ٧تدى ُب أح اف أخرل  قاؿ: ، أح اها عبارة: "حدمٍت غَت كاحد" لَتكم أ ضا ع  إبراً م ب  مرزكؽ

ًك  األذاه د ، "حدمٍت عمرك ]لذات ب   اذش ك٤تمد ب  أذام " لَتكم ع  ع ي ب  عبد الع   
دهاًا عود اب  عبد ربي   ُب )العقد الفر د( كخالصتيفا ُب ما   ي:كاألخبار الااردة عويفا ًك

  مٍت غَت كاحد )موا( إبراً م ب  مرزكؽ( -
 مٍت عمر ب   اذش )موا( -

 كّٔذ   اإلذواد    ارد أبا العرب ركا ات األذاه د التال  :

 أ  .موا ّٔ اؿ )موا( ماذر ب  عب دة )ها( داكد...

 ب. موا اٟتناج ع  ذ م  ع  عمار ع  أـ ذ م ...

 حباف ب  ًالؿ    ع  ٛتاد ع  عمار ع  اب  عباس...موا . ً

رم...                          ع  اب  ًر ج ع  الً 
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اء...  د.مٌت أبا عاصم:           ع  قرة ع  أيب ًر
 ع  ا١تغَتة ع  اب  ٧ت  ...                     

معكر باإلذواد التإب: )موا(  مٌت عمر ب   اذش ك٤تمد ب  أذام : كأكرد أبا العرب عويفما ركا ات أيب -
ع ي ب  عبد الع    مٍت أبا عب د )موا( حناج ع  أيب معكر: ]مٍت ًر  م .../ع  بعض مك ختي/ مٍت 

    د ب  أيب ز اد مٍت ٤تمد ب  اٟتس  ب  ع ي...ت.
كش خي ، كذااء لاف اٝتي عمر أك عمرك فال أًد لي ترٚت  عود ادمُت، كش ه أيب العرب ٓب أتب وي

ركل اٟتد ث ع  الط ال سي ، األمام أبا إذحاؽ البحرم ه    محر ا إبراً م ب  مرزكؽ ب  د وارً
ب ب  ًر ر ا ً 241كقد عمي قب  ماتي كتاُب ذو  ، كعوي الوسائي كاب  صاعد كاب  عبد اٟتكم، كًك ًك

ع  .227مق   لكوي لاف ٮتطا كال  ًر
ذلرى الدارقطٍت ُب غرائب مالد كقاؿ: ، فيفا ا١تدين الذم ركل ع  مالد أما ٤تمد ب  أذام 

لما عرفوا أ ضا ركاة إذوادى ُب محادر ،  . كش خي ع ي ب  عبد الع    عرفواى٣228تيفاؿ" "٤تمد ب  أذام 
ا ّٔ اؿ ب   باذتثواء ش خي األكؿ، كلذلد حاؿ أغ ب ركاة أذاه د إبراً م ب  مرزكؽ، اب  عبد ربي ًك

ركل اٟتد ث ع  األكزاعي كماذر ب  ،   تاُب مع موتحش القرف الثاين ا٢تنرممارؽ أبا غساف الكامي
ا  ركم ًوا ع  التابع ُت ، 229قاؿ ادماف عوي أهي صدكؽ ال بأس بي، عب دة كعوي أبا خ ثم  كغَتى ًك
ُب ب   إحدل أميفات ا١تؤموُت  أخرب الوري    اٟتحُت أف ًرب   ماذر ب  عب دة ع  داكد ب

 .230ٔتقت  حف دى اٟتسُت
كباإلذواد الثاين الب  مرزكؽ ع  اٟتناج ب  ٪تَت إٔب أـ ذ م  أنا صرح  بسماعيفا اٞت   بكاف 

ُب ا١تواـ  ـا  ًذا األخَت رأل الوري الثالث ع  حباف إٔب اب  عباس أف . كب ذوادى 231ع ر اٟتسُت
. أما اإلذواد الرابع فيفا ع  ش خي أيب عاصم الوب   ع  التابعي اب  232مقت  اٟتسُت   تق  الدـ ُب قاركرة

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 227 .كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، 412-414ص 4اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب،  .41ا٠ت ًر

 .06ص 0.اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 11ص
 .160ص 1. الذًري:م  اف االعتداؿ)ـ.س(، 67ص 7اب  حنر: لساف ا١ت  اف)ـ.س(،  - 228
 0.اب  حباف:الثقات)ـ.س(، 64التيفذ ب)ـ.س(، ص.كتقر ب 110ص 4اب  حنر: هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(،  - 229

 .472ص
. كحد ث الوبؤة ٔتقت  اٟتسُت ُب لربالء أكردى اٟتالم )أبا عبد ا 414أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 230

الو سابارم(:ا١تستدرؾ ع ر الحح حُت، دار الكتاب العريب بَتكت )دكف تار ه( ركاى ع  أـ الفض  )زًك  العباس كأخ  
 .444-446ص1 ماه ( بسود ف ي ضعش كإهقطاع لما قاؿ الذًري ُب ت خ حي ْتاش   ا١تستدرؾ، م

 .414ا١تحدر هفسي، ص - 231
 .414-411ا١تحدر هفسي، ص - 232
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رم أهي ذلر أف الدماء رؤ    ـا مقت  اٟتسُت ُب الكاـ ل يفا ال ُب ب   ا١تقدس كحدى.  ًر ج ع  الً 
اء أف ٘ت م ا م  )ب يفن  م( نر ع  ذب آؿ الب   ألف ًارا لي رمي ك ركم أبا عاصم ع  قرة ع  أيب ًر
كأليب عاصم ع  ا١تغَتة ع  ع  اب  ٧ت   خرب ، م  السماء ُب ع و ي فعمي ألهي تكفر ُب مقت  اٟتسُت

 .233حاؿ كفاة اٟتس  ُب عيفد معاك   مسماما
أما ركا ات عمرك ب   اذش ك٤تمد ب  أذام  ب ذواد٫تا إٔب اإلخبارم أيب معكر فقد إشتم   

إضاف  إٔب بعض ، ٍب خركج اٟتسُت ٨تا الكاف ، ص   خركج اٟتسُت كاب  ال بَت م  ا١تد و  إٔب مك ع ر تفا
، كاعت اؿ معاك   الثاين ككقع  مرج راً ، كلذا بدء اٟتحار األكؿ ١تك  كاحًتاؽ الكعب  234أحداث لربالء

ي ركا ات ذبق الب، 235إٔب ًاهب ٘ترد األشدؽ كتفرغ عبد ا١ت د ل عراؽ كاٟتناز   عبد ربي إ رادًا ًك
بذات السود )أبا معكر ع  بعض مك ختي( ٍب  ركم أبا معكر ع  ًر  أف اٟتناج أرذ  برؤكس اب  

ٮترج م  "كأف أٝتاء بو  أيب بكر حدم  اٟتناج باٟتد ث الوبام ، ال بَت كأصحابي إٔب ا١تد و  كالكاـ
"مبَتك  مق ش لذاب

236. 
اٟتوف   رفض رذال  ا١تختار ما داـ قت  ي اٟتسُت ك ركم أبا معكر ع  ًر  م  األهحار  أف اب  

ًبسودى ع  ًر  م  أً  ا١تد و   ارد أبا معكر إشارة ك  ،فبدأ بقت  عمر ب  ذعد ب  أيب كقاص، معي
مقتضب  إٔب ًركب اب  ز اد م  البحرة كاهطالقي م  الكاـ إٔب العراؽ كمقت ي  ـا ا٠تازر  ح ث ذلر الراكم 

كل س ُب ركا   أيب ، 237ّٔا ا١تختار إٔب اب  ال بَت لرأذي اب  ز اد كاٟتحُتأهي رأل ٜتسُت رأذا بعث 
معكر خرب مسود بكك  كاض  إال ما ركاى ع     د ب  أيب ز اد ع  ٤تمد ب  اٟتسُت ب  ع ي أف ًذا 

 .238كقد أكرد اب  عبد ربي ًذا ا٠ترب بذات السود، األخَت لاف ضم  أذرل لربالء عود ا٠ت  ف     د
ا اب  ال بَت ١تا ، ارة أيب العرب إٔب تطارات البحرة ككال   محعبكأمواء إش ذلر هباءة لكعب األحبار تذلًر

ذا ا٠ترب األخَت  اردى أبا العرب م  طر قُت ، لما ذلر دخاؿ ح   ُب رأس ز اد،  ًيء إل ي برأس ا١تختار ًك
 آخر   ٫تا لك خي بكر ب  ٛتاد ب ذواد  :

 أك٢تما: )ع ( هع م ب  ٛتاد )ع ( أيب معاك   )ع ( األعمّ )ع ( عمار ب  عمَت...   

                                                 
 .411أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 233
 .411-420ا١تحدر هفسي، ص - 234
 .402-441ا١تحدر هفسي، ص - 235
كٗتر ج  .101-146ص 1، كأهظر ركا ات أيب معكر ُب العقد الفر د)ـ.س(، 402أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 236

 . 14اٟتد ث ُب الفح  األكؿ م  ًذا البحث ص
 .404-406أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 237
 .417-411ا١تحدر هفسي)ـ.س(، ص - 238
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 .239كماه يفما: )مٍت( أبا اٟتس  الكاُب )ع ( أب ي )ع ( أيب معاك   ٔتث ي

كذا توضم إٔب هباءات لعب األحبار الغرب   غرائب أخرل لدخاؿ اٟت ات ُب ٚتاًم قادة  ًك
ا ع ر ما  بدك اختضطراباال االت ا١تاضي فالؽ م  الركاة لإلمعاات  ًك كإف لاف خرب اٟت   ، ُب تكا ي ًر

 .240قد كرد عود الًتمذم ب ذواد قاؿ ًا عوي: "حس  صح  "
 

 . ِصادر أتٟ اٌعرب األخرٜ:3.3.4

 عيسي بن مسكين●
مالث ركا ات  مسودا إٔب ش خي ٤تمد ب  ذونر  ركم أبا العرب ع  ش خي ع سر ب  مسكُت 

 حد ث   باألذاه د التال  :
 )موا( ماذر ب  إٝتاع   )ع ( شر د ع  ًابر ب  ذاق ... -
 )موا( خالد ب  ٥ت د )موا( ماذر ب   عقاب... -

 )مٌت( حناج )موا( ٛتاد عمار ب  أيب عمار ع  أيب ضمرة... -
كلذلد اإلذواد ، أف حسُت ذ د شباب اٞتو  فباإلذواد األكؿ إٔب ًابر  ارد حد ثا مكيفارا مفادى

أما إذوادى إٔب أيب ضمرة ف كَت ، ع  مقت  اٟتسُت الثاين أشار إٔب أف أـ ذ م  ذلرت إخبار ًرب   
 .241ُب ا١تواـ   تق  دماء اٟتسُت إٔب رؤ   ًذا األخَت ل وري 

 
 محمد بن عبد العزيز● 

عبد الع    موا ًعفر ب  ذ  ماف الواف ي موا ك٦تا أكردى أبا العرب أ ضا قالي: "مٍت ٤تمد ب  
اٟت امي ع  إبراً م ب  ع ي مٍت عمي أ اب ب  حسُت..." بركا   حاؿ كصش ًب  اٟتسُت كعمامتي  ـا 

 .242مقت ي

                                                 
 .400أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 239
ص  1( كاهظر  الفاذي:ٚتع الفاائد 411-412، ص41ٖتف  األحاذم  )ـ.س(، )م  شرحي1111الًتمذم:رقم  - 240

211. 
.ك  حد ث "حسُت ذ د شباب أً  اٞتو " ركاى اب  حباف ُب 411-410أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 241

السعاد    4ط 2111صح حي، أهظر اإلحساف ُب تقر ب صح   اب  حباف الب  ب باف بتع  قات األلباين، دار باكز ر 
.ك قد ع اى الس اطي ل مسود كا١تعنم كا١تستدرؾ كبعض السو  ع  عكرة م  الححاب ...أهظر 01ص 41

 .614ص4األلباين:صح   اٞتامع الحغَت، 
 .414ا١تحدر هفسي، ص - 242
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  محمد بن بسطاـ● 
 ك ركم أبا العرب ع  ش خي بح غ  التحد ث "مٍت ٤تمد ب  بسطاـ" ركا تُت ب ذواد   ٫تا:

 .243ُب ا١تواـ   تق  دماء اٟتسُت )موا( عمارة: ركا   حاؿ رؤ   الوري  -
)موا( ٭تِت ب  ذ  ماف )مٍت( ٤تمد ب  عمَتة الوخعي )مٍت( معمر ا١تدين ع  ٤تمد ب  عبد الرٛت   -

رم أف ًذا األخَت ٖتادث مع عبد ا١ت د حاؿ الدماء اليت ظيفرت  إ٪تا لاه   ـا مقت   ب  هاف  ع  الً 
 .244 ـا لربالء ع ي ال

كذا هالح  صراعا خف ا بُت ٥تت قي األذاه د حاؿ ال ـا الذم ظيفرت ف ي الدماء ٖت   ًك
ٛترة السماء...( ٦تا ، األرض، الكاـ، مقت  عثماف( كحاؿ أمالويفا )القدس، مقت  ع ي، اٟتنارة )لربالء

  وم ع  صراعات الفرؽ العقائد   كتوافس ركاهتا ع ر مساحات التار ه.
 
 ألمد بن معتب● 

 قاؿ أبا العرب: ")مٍت( أٛتد ب  معتب )موا( أبا اٟتس  الكاُب..." كذلر خربا حاؿ تدخ  
 عمرك ب  حر ث لدل الاإب اب  ز اد ل كيفادة بعدـ ب اغ ز   العابد   ُب األذرل

 .245لئال  قت  -عكس ما رأل–
 
 
 
 يحيي بن عبد العزيز● 
ِت ب  عبد الع    ع  بقي ب  ٥ت د ع  أيب بكر ب  أيب كم  محادر أيب العرب قالي : ")موا( ٭ت  

كاذم قات ي )ذواف ب  أيب أهس ا٠تإب( ً 64ش ب " كذلر خربا حاؿ ٖتد د  ـا مقت  اٟتسُت بعاشاراء 
 .246كاذم حام  رأذي )خإب ب     د األصبحي(

 
 يحيي بن سالـ● 

                                                 
 .411ا١تحدر هفسي، ص - 243
 .411ا١تحدر هفسي، ص - 244
 .417أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 245
 .414ا١تحدر هفسي، ص - 246
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ع  أب ي ع   ٤تمد ب  ٭تِت ب  ذالـكم  محادر أيب العرب أ ضا اإلذواد التإب: ")مٍت( ٭تِت ب  
أبا زلر اء البحرم مأب بٍت  ًدى"... كالراكم )ًد ٭تي ش ه أيب العرب( ًا ٭تي ب  ذالـ ب  أيب مع ب

قاؿ عوي أبا العرب: "لاف ، 211ًقدـ محر كذك  إفر ق   كحج مويفا كتاُب ٔتحر مط ع ذو  ، ٘ت م
كلاف م  اٟتفاظ كم  خ ار خ ق ا" حدث با١تغرب ، مفسرا كلاف لي قدر كمحوفات لثَتة ُب فواف الع م

كقد ضعفي الدارقطٍت كقاؿ اب  عدم: " كتب حد ثي مع ضعفي" كأخذت ، ع  ذع د ب  أيب عركب  كمالد
الثقات: "رٔتا أخطأ" كقاؿ عوي أبا زرع : "ال  كلك  اب  حباف قاؿ عوي ُب، ع  ي بعض األحاد ث ا١توكرة

م" كلذا خ ص أبا حاًب إٔب أهي صدكؽ  .247بأس بي رٔتا ًك
ب التكدد إزاءًا  فيفي موكرة كذلد  باألذاه د ، كقد أكرد لي أبا العرب مالث ركا ات حد ث   ًك

 التال  :
 ع ر اٟتسُت.ع  عمار مأب بٍت ًاشم ركا   حاؿ تحر   أـ ذ م  بسماعيفا بكاء اٞت   -
 بوباءة مقت  اٟتسُت. ه ؿ ع ر الوري  )مٍت( ا٢ت ثم البكاء أف ًرب    -

ع  قرة ب  خالد ب  عامر ب  عبد الااحد ع  شيفر ب  حاشب أهي رأل أـ ذ م  حُت ع م   -
 . 248كأهي أغمي ع  يفا، ٔتقت  اٟتسُت تدعا ع ر قت تي

 
 
 
 

 سعيد بن إسحاؽ● 
ا ا١تحرم الذم  ركم األحاد ث  ع  ش خي ذع د ب  إذحاؽ كم  محادر أيب العرب ما ركاى  ًك
لكوي ٣تيفاؿ اٟتاؿ فقد ركل لي اب  خ ٯت  ع  أحد ش اخي عوي حد ثا كقاؿ: "أها أبرأ م  ، ع  ال  ث
 . كركا تاى ًوا ًي قاؿ أيب العرب:249عيفدتي"

                                                 
.اب  264-271ص 6، اب  حنر:لساف ا١ت  اف)ـ.س(، 104-101ص 1الذًري: م  اف االعتداؿ)ـ.س(،  - 247

 4101.أبا بكر ا١تالكي:ر اض الوفاس ت  بكَت البكاش، دار الغرب اإلذالمي 264ص 1حباف:الثقات)ـ.س(، 
 .412-400ص4بَتكت، 

 .411-414أبا العرب: لتاب ا )ـ.س(، ص - 248
 .21ص 1. اب  حنر: لساف ا١ت  اف)ـ.س(، 277ص4.ك ا١تغٍت:426ص 2االعتداؿ)ـ.س(، الذًري: م  اف  - 249
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ذع د ب  بكَت ع  ذف اف ب  ع  و  ع  ")مٍت( ذع د ب  إذحاؽ )موا( ٤تمد ب  ز د ع  ع ي ب   -
موحار ع  أمي" كذلرت حاارا بُت اب  عمر كأٝتاء ٭تثيفا ع ر الحرب أماـ ًث  ابويفا فذلرتي برأس الوري ٭تِت 

 250. 
كعمرى ٙتاف ً 61")موا( أ اب ب  إذحاؽ )موا( اب  حوب " أف اٟتسُت قت  السب  م  عاشاراء  -

 .251كٜتساف ذو 

 بك  بن لماد● 
 أبا العرب: "مٍت بكر ب  ٛتاد..." ك ارد أخبارا باألذاه د التال  : قاؿ 

 ")موا( زر ق )موا( اب  حوب " بوفس الركا   السابق  كُب أعقأّا مباشرة. -
")مٍت( إبراً م ب  ذ  ماف الرم ي )مٍت( ذع د ب  لثَت ب  غفَت ع  ٭تِت ب  كشاح ع  البحرم ب  ٭تِت  -

رم" أف الدماء قد رؤ   كألد ا٠ت  ف  عبد ا١ت د ذلد.،    ُب ب   ا١تقدس  ـا لربالءع  الً 

ع  ٛتاد ع  عمار ع  أيب عباس" أف ذبب  -كلاف مق - ")مٍت( ع ي ب  ذ  ماف ا٢تامشي - 
ٛترة السماء ًا مقت  اٟتسُت ]قاؿ بكر: ذلرت ذلد مد ب  عبد الاارث فذلر أف السبب قت  عثماف 

 ُب ركا تيفمت.
 
 
 
 
 
 

 مصادر أخ ى● 
")مٍت( :  )لتاب ا ( متوا فيفا  قاؿ ُبك  م  ا١تحادر اليت أكردًا أبا العرب ما ذوذلرى ذوداك  

ب ع  اب  ٢ت ع  ع  غ    ع  ًكاـ ب  عركة قاؿ : ١تا  أٛتد ب  ع سر كحب ب ع  ذحواف ع  اب  ًك

                                                 
: ماذاع  )كآخراف د.إبراً م الق سي كد.ٛتدم مراد . ع ي اٟت ري (401-401أبا العرب:لتاب ا )ـ.س(، ص - 250

حد ث رقم : ، 241-244ص 1، مج 4111الر اض  4األحاد ث كارمار الضع ف  كا١تاضاع ، مكتب  ا١تعارؼ ط
 .6122ك6141

 .416ا١تحدر هفسي، ص - 251
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ًا  قاؿ : م  أهكر البالء ف ين ال ك  ٝتع عركة ب  ال بَت بقت  أخ ي قاؿ : لقد ٝتع  عبد ا ب  ال بَت
 252أهكرى."

ش خ ي ل تاص  م  خال٢تما إٔب ش ه ك ٦تا  الح  ع ر ًذا ا٠ترب أف أبا العرب اذتود ف ي إٔب 
ب ع  اب  ٢ت ع ) ك م  خاللي ًا أ ضا إٔب ع ماء محر(ذحواف) إفر ق    ل وتيفي إٔب شيفاد ع اف (اب  ًك

 لكووا ٧تد أف ًذا السود تتاذطي ح ق  مفرغ  مبيفم  تتمث  ُب الراكم (ًكاـ ب  عركة ع  أب ي)
تاج ف ي إٔب مث  ًذا التكدد مع ذلد  بقر ا٠تربك  !الذم ٓب هتبُت م  ًا ؟)غ   (  تفح   ا عائ  ا ال ٭تي

 خحاصا عود عدـ ا١تعارض .
ك بقػػػي أف هحػػػ  ُب ختػػػاـ ًػػػذا ا١تبحػػػث إٔب ا١تػػػنت الػػػذم افتتحوػػػاى بػػػي ح ػػػث أكردى لوػػػا أبػػػا العػػػرب 

 ،بعضػيفم أكعػر ٢تػم مػ  بعػضك  ،" ... فك ّّ قد حدمٍت ّٔذا اٟتد ث مطابق ب ذوادى اٞتماعي ح ث قاؿ : 
ء الذ   ٝت   ل  قد حدمٍت أ ضا كزاد بعضيفم ع ر بعض فكتب  ل  مػا حػدماين قػالاا: أكؿ مػا غَت ًؤالك 

با١تد وػػ   ؤمئػػذ صػػااؼ  ك  ،لػػاف عػػامال ع ػػر صػػااُب ا١تد وػػ  ١تعاك ػػ  بػػ  أيب ذػػف افك  ًػػاج أمػػر اٟتػػرة أف ابػػ  م وػػا
، مائ  ألش كذػق حوطػ ٭تحد ك  ،ٜتسُت ألش كذق ٘تراك  أعراضيفا ألش كذقك  با١تد و  ذٌ لثَتة لاف معاك   ٬ت

كٕب عثمػاف بػ  ك  ،لاف معاك ػ  اذػتعم ي ع  يفػاك  ،ٕب    د ب  معاك   ع ؿ عتب  ب  أيب ذف اف ع  ا١تد و ك  ف ما
ف ػم  ػ ؿ ، لي م  اٞت  رة  ر د األمااؿ اليت لاه  ١تعاك ػ  ]لتبتأف اب  م واك  ٤تمد ب  أيب ذف اف ع ر ا١تد و 

فقػػالاا: ، حػػد حػػىت اهتيفػػر إٔب ب حػػارث بػػ  ا٠تػػ رج فوقػػب الوقػػب فػػ يفمال  حػػرفي عوػػي أك  ]لع يفا  سٌافػػػيت سػػاقي
فمػػرة ، لػػيا ػػركح بعمك  فمكثػػاا ع ػػر دلػػد شػػيفرا  غػػدك ابػػ  م وػػا، ًػػذا حػػدث كضػػرر ع  وػػا، لػػ س ذلػػد إل ػػد

مرة أخػرل ٬تتمعػاف فػال  ضػرب ك  ،مرة ال ٬تد أحدا  ر د ب ٍت ف عم  حىت ٯتسرك  ،مرة  أباف ع  يك   عم  ف ي
، مػػي ٔتػػا لقػػي مػػويفم أعك  ل ػػم األمػػَت عثمػػاف بػػ  ٤تمػػد،  ف مػػا طػػاؿ ذلػػد ع  ػػي، اة حػػىت ٯتسػػرال ٔتسػػحك  ٔتعػػاؿ

ػػَت بػػ  أيب مسػػػعادك  ،٤تمػػد بػػ  عبػػد ا بػػ  ز ػػد، فأرذػػ  األمػػَت إٔب مالمػػ  هفػػر مػػ  ب حػػارث بػػ  ا٠تػػػ رج  ،ًز
ٍب تػداعاا ، شػ ئافدعا اب  م وا بعمالي فعم  ، فأًاباا إٔب أف مركا بي ح ث أراد، ٤تمد ب  الوعماف ب  بكَتك 

، فغػػدا ابػػ  م وػػا بعمالػػي، قػػاؿ لػػي: أراؾ عن ػػ  ع ػػر القػػـاك  فمكػػر ا١تسػػار بػػ  ٥ترمػػ  فػػأخربى ٔتػػا أًػػاباا إل ػػي
عبػػد الػػرٛت  بػػ  األذػػاد بػػ  ك  عبػػد الػػرٛت  بػػ  عبػػد القػػارمك  مػػ ر فمكػػر ا١تسػػار ابػػ  ٥ت، فعمػػ  شػػ ئا ٍب تػػداعاا

م عبػػد الػػرٛت  بػػ  عبػػد اك  عبػػد ا بػػ  مط ػػعك  عبػػد  غػػاث قػػالاا: ال ك  بػػ  أيب رب عػػ  إٔب ًػػؤالء الوفػػر فػػَتدًك
م عػ  العمػ  ، تدعاى  وقب ُب حقكم إال بط ب هفس موكم ف ما لػاف الغػد غػدا ابػ  م وػا ُب أعااهػي فػذادًك

ع إٔب عثماف ب  ٤تمد فأع مي بذلد فغضب بعػث معػي ك  ،قاؿ: أٚتع ٢تم م  قػدرت ع  ػي مػ  مػاال كمك  فًر

                                                 
 .401أبا العرب:لتاب ا )ـ.س(، ص - 252
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فغػػدا ، فػػ ف ا ال  ػدعيفم حػػىت ٭تػػ  ّٔػم عقابػػي، لػػا ع ػر بطػػانمك  مػركا بػػيقػػاؿ: ك  بعػض مػػ  عوػػدى مػ  ًوػػدى
م حىت تفاقم األمرك  غدت األهحارك  ،اب  م وا ٔت  معي ع، ردفتيفم قر ّ فذبًا  .253ٓب  عم  ش ئا "ك  فًر

                                                 
 .410-416، ص )أبا العرب : لتاب ا  (ـ.س - 253
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 :. المصادر المسندة األخ ى 4.4

 األصفهان  وابن أعثمو  خليفة وابن بكار
 

 تار٠خٗ:. ِصادر خ١ٍفح تٓ خ١اط فٟ 2.4.4

 التع يح بابن خياط
ً 211العحفرم التم مي أبا عمر البحرم ا١ت قب بػ )شباب( ا١تتاَب ذو   ًا خ  ف  ب  خ اط

كركل عوي اإلماـ ، ركل اٟتد ث ع  أيب داكد الط ال سي كاب  ع  و  كاب  زر ع كعبد الرٛت  ب  ميفدم
 مسودى كعبد ا ب  اإلماـ أٛتد...البخارم ُب صح حي كبقي ب  ٥ت د ُب 

ا مستق م اٟتد ث  قاؿ عوي اب  عدم: "لي حد ث لثَت كتار ه حس  كلتاب ُب الطبقات  ًك
لما أف اب  حباف ذلرى ُب الثقات قائال: "لاف متقوا عا١تا بأ اـ الواس ،  صدكؽ م  مت قظي ركاة اٟتد ث"

 ".كأهسأّم..." كقاؿ عوي مس م  األهدلسي: "ال بأس بي
كرغم ل  ًذا ذلرى العق  ي ُب الضعفاء  بسبب ٖتف  اب  ا١تد ٍت موي كتضع ش أيب حاًب لي كترؾ 

كمع ذلد ل ي فيفا ، أيب زرع  ٟتد ثي... كلذا ركل عوي البخارم مقركها كإذا ٖتدث عوي ١تفردى ع ق أحاد ثي
 .٦254ت  ًاكز القوطرة عود ادمُت

إال أهي مكدكد إٔب ا١تويفج اٟتد ثي ب  كإٔب ، ؿ األخباركتار ه خ  ف  ب  خ اط رغم ٗتححي ُب ٣تا
ع  اإلذواد اٞتماعي كعدـ التفائي بأذاه د ك  لغ  ادمُت ُب غالب األح اف  ببعدى ع  االذتطراد
 اإلخبار ُت ح ث دعميفا ُب ل  مرة بأذاه د حد ث  ...

 
 روايات خليفة عن وىب بن ج ي  بن لاـز عن أبيو.●

ب )مٍت( أيب...":  سود خ  ف  ب  خ اط  عدة ركا ات بقالي: ")موا( ًك
رم ع  ذلااف مأب عائك  ركا   حاؿ حج معاك   ذو   - ً 74)ها( الوعماف ب  راشد ع  الً 

 .255ل ضغ  ع ر أبواء الححاب  لي  ظيفر الواس أنم با عاا ل   د باال   العيفد

                                                 
. اب  حنر: 4117بَتكت  4مراًع  د.محطفر ٧ت ب فٌااز كآخر، دار الكتب الع م   ط (مقدم خ  ف  : تار ه ... ) - 254

، 2.ال رل ي:األعالـ)ـ.س(، 417.كتقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص411-410ص 1هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 
.  د.الس مي:مويفج لتاب  التار ه اإلذالمي)ـ.س(، 114-116ص 2.الذًري:تذلرة اٟتفاظ)ـ.س(، 142ص
 .41.د.ألـر العمرم:عحر ا٠تالف  الراشدة، ص117-112ص
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اعتربى ادماف صدكقا  إال أهي ذ ا ، با إذحاؽ الرقي مأب بٍت أم  ًا اٞت رم أ كالراكم الوعماف ب  راشد
 .256اٟتف 

)ع ( ٤تمد )مٍت( رز ق مأب معاك   أهي ]أم الراكم رز قت ٛت  خرب كفاتي لاإب ا١تد و  كحضر  -
 .257مكارة مركاف لي ب ًبار ا١تمتوعُت ع  الب ع  ل   د

 )ع ( أ اب: -
 اب  عمر الذم ٕتم  بالحرب.)ع ( هافع أف معاك   خطب ميفددا 

 .258)ع ( عكرم  أف اب  عباس توبأ بالطائش بفك  ٘ترد ا١تد و  ١تا ع م بتعدد قادهتا
م ز وب ع ر ابوٍ يفا ُب اٟترة بأنا لاه  ٘ت   إٔب م  ٓب  ك  )ها( اٟتس  أهي اذتوب  م  ترحٌ  -   

 مائرا مويفما.

)مٍت( ًا ر   ب  أٝتاء: كذلر لي خ  ف  ٜتس ركا ات ب ذواد    وتيف اف إٔب شيفاد ع اف  -   
 مبيفمُت:

   كتفاص   تس   ً 74)ٝتع ( أش اخ أً  ا١تد و ... كذلر تفاص   حج معاك   ذو
كتقدـ ً كي ، مع تفاص   أخرل حاؿ كفد ا١تد و  إٔب    د، اٟتسُت كاب  ال بَت إٔب مك 

 تفاص   كقع  اٟترة. كبعض، ٨تا أً يفا
  ين( مسافع )أهي حدمي( ًر  م  قر ّ هس   اٝتي..." أف عبد ا١ت د ١تا ٝتع األشدؽ("

  كالراكم ًا مسافع ب  عبد 259 يفدد ْترقيفا ع ر اب  ال بَت تربأ موي -كإب مك  اٞتد د–
ا مق  م  التاب ا ذا ال ، عُتب  ش ب  العبدم أبا ذ  ماف ا١تكي ًك ق   قت   ـا اٞتم  ًك

 .16ً260إذ تأخرت كفاتي إٔب خالف  الال د ب  عبد ا١ت د أم قب  ذو  ،  ح 

                                                                                                                                               
-741  األما   م  فت  البارم، ص.د.ال حي:ا٠تالف  الراشدة كالدكل 412-414خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص - 255

-114.كحاؿ أخبار كال   العيفد ل   د كهقدًا اهظر د.الغ ث:مرك ات خالف  معاك   ُب تار ه الطربم، ص747
 .161-171ك116

 .111-111ص 41. كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 111اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص - 256
. اب  العريب:العااصم م  القااصم )تع  ق 100الغضباف:معاك  ...)ـ.س(، ص. 411خ  ػف : تار ه)ـ.س(، ص  - 257

 .220-224ا٠تط ب( )ـ.س(،  ص
 . 410ك 412خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص  - 258
 ... 417ك 411-414ك 411-412ك 411ا١تحدر هفسي، ص  - 259
ي: خالص  تذً ب ...ص - 260  41تيفذ ب)ـ.س(، .كهتذ ب ال171. اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص111ا٠ت ًر

 .161ص7اب  حباف :الثقات، . 11ص
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")ها( أبا عق   الدكرقي )ٝتع ( أبا هضرة..." أف أحد الكام ُت دخ  الغار الذم اختبأ ف ي  -
ا ا٠ترب الذم ذل، ف ما عرفي ط ب موي أف  ستغفر لي، الححايب ا٠تدرم ل قت ي رهاى ب فظي ُب ا١تبحث ًك

 البالذرمك  الطربم)متوي ما ركاى غَت أيب العرب ك  الٌسابق ا١تتع ق با١تؤرخ أيب العرب   لكوي  يكبي ُب إذوادى
اد ًر  دٌؿ اٞتودم ع ر اختباء ا٠تيدرم ... ( اب  عبد ربيك   مع ز ادة خرب ًك

 
 روايتا خليفة عن ابن مهدي.●

اب  ميفدم ب ذواد    حاؿ ماقش بعض الححاب  م    ركم اب  خ اط خرب    لك خي ادث
 معارض  أً  ا١تد و  ل   د قب  اٟترة:

")موا( عبد الرٛت  كاب  ميفدم )ها( ذف اف )ع ( ٤تمد ب  ا١توكدر..." قاؿ اب  عمر ع  ب ع     د:  -  
 "إف لاف خَتا رض وا كإف لاف بالء صربها".

ه  )ع ( داكد ب  عبد ا األكدم )ع ( ٛت د ب  عبد ")موا( عبد الرٛت  ب  ميفدم )ها( أبا عاا -  
م بأكلا   الاحدة  .261ْتد ث هبام، الرٛت ..." أف أحد الححاب  ذلًر

ً( 410-417ب  حساف العوربم ماالًم البحرم ) كش ه خ  ف  ًا عبد الرٛت  ب  ميفدم
ا مق  مب  حاف  اؿ كاٟتد ث، ًك  .262عارؼ بالًر

 
 روايات خليفة عن المدائن .●

ات اٟتناز )مك  كا١تد و ( اليت أكردًا خ  ف  ع  اإلخبارم ا١تدائٍت )أيب اٟتس  اضطرابم  أخبار 
 ع ي ب  ٤تمد( بأذاه دى ما   ي:

"قاؿ أبا اٟتس : )قاؿ( عااه ..." كذلر أف مس م ب  عقب  قت  ابوا الب  زمع  ١تا التفر بالب ع   -
 ا١تكركع .
أبا اٟتس : )ع ( ًر  م  أً  مك  )ع ( صاّب ب  ل ساف )عػ ( عبػد الع  ػ  بػ  مػركاف..." "قاؿ  -

بػػأف    ػػدا أرذػػ  البػػ  الػػ بَت بق ػػد مػػ  فضػػ  ل سػػاعدى ع ػػر الػػرب بقسػػم  بػػأف ٬تع ػػي  بػػا ع مق ػػدا فػػرفض ذلػػد 
 )متمثال بب تُت م  الكعر(.

                                                 
 .411خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص  - 261
ي: خالص  تذً ب ...ص - 262  6.كنذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 211. اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص411ا٠ت ًر

 .141ص0، اب  حباف :الثقات .272-271ص
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   دا عرض ع ر اب  ال بَت كال    "قاؿ أبا اٟتس : )ع ( بق   ب  عبد الرٛت  )ع ( أب ي..." أف -
 .263 اٟتناز فرفضيفا  متيفما إ اى بالفسق...

 

 روايات خليفة عن بكار.●
ادة  ال ٖتد ثا ع  ش خي بكار ع   -أم لتاب – ذلر خ  ف  ب  خ اط بأذاه د كردت إل ي ًك

 باألذاه د التال  :، اإلخبارم اب  عائذ  ركا ات قحَتة حاؿ ا٠ت  فتُت    د كعبد ا١ت د
 )لتب إٔب( بكار ع  ٤تمد ب  عائذ خربا ٭تدد تار ه كفاة    د كمدة حكمي. -
 ")لتب إٕب( بكار ع  ٤تمد )موا( عبد األع ر..." خربا مكمال لسابقي حاؿ عمر    د. -

ي ذو   -     ً 61")لتب إٔب( بكار ع  اب  عائذ..." أف الكام ُت ٗت فاا ع  عبد ا١ت د ُب خرًك
 عطاء العاـ ا١تاإب. فأخذ ٜتس أماا٢تم م 

صدكؽ عود ادمُت كإف اهتمي ً( 211-471صاحب ا١تغازم ) كالراكم ًا ٤تمد ب  عائذ الدمكقي
 .264بعضيفم ُب رأ ي حاؿ القدر

 
 روايتا خليفة لوؿ نبوءات ابن العاص.● 
بخالفةمعاويةأوردخليفةخبرتنبؤاتالصحابيعبذهللابنعمروبنالعاص

وابنويسيذباإلسنادينالتاليين2

إٝتاع   ب  ذواف )ها( ٛتاد ب  ذ م  )ع (  ع ر ب  عطاء )ع ( عمي )لو  مع( عبد ا ب   -
قاؿي الب  ال بَت : ػعمرك حُت بعثيي    د ب  معاك   إٔب عبد ا ب  ال بَت قاؿ : فسمع  عبد ا ب  عمرك  

دت ُب الكتاب إين أًد ا٠ت  ف     د ب  ك  ،لس  ٓت  ف ك  تيدعر ا٠ت  ف ك  تيعٌٌت ك  أهد ذتعٌٌت  تع م أين ًك
  ! معاك  
أشػػػيف  )هػػػا( ابػػػ  عػػػاف )عػػػ ( ٤تمػػػد )عػػػ ( عقبػػػ  بػػػ  أكس السدكذػػػي )عػػػ ( عبػػػد ا بػػػ  عمػػػرك بػػػ   -

 265 !ابوي ك  العاص قاؿ : م د األرض ا١تقدذ  معاك  ي 
اد ص غ  لوق   كلذا ًيفال  ، الركا   بُت خ  ف  كش خ يك الح  ع ر ًذ   اإلذواد   عدـ ًك

ا اب  ذواف عمي(... كل  ًذى التحفظات اقتضتيفا ، ككركد األٝتاء ا١تبيفم  ُب اإلذواد   )٤تمد، أحد٫تا ًك

                                                 
 . 474-476ك 411خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص  - 263
ي: خال - 264  1. كهتذ ب كالتيفذ ب)ـ.س(، 121اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .202ص  تذً ب ...صا٠ت ًر

 .247-241ص
 . 411، ص)ـ.سخ  ف  : تار ه ( - 265
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 موا غراب  ا١تنت )الوباءات( كهسبتيفا إٔب صحايب ً   . أما أحد ش خي خ  ف  فيفا أشيف  ب  حاًب اٞتمحي
 .266قاؿ عوي ادماف صدكؽ ٮتطا، 211ًاالًم البحرم ا١تتاَب ذو  م



 روايتا خليفة لوؿ قتلي ك بالء.● 
كاب  اٟتوف  ( خربا ال  تط ب تعوتا ُب هقد ،  ركم خ  ف  ب ذواد   إٔب التابع ُت )اٟتس  البحرم

 آؿ الب  :الركاة )لما ًا اٟتاؿ عود ا١تخالف ( ك تمث  ُب التحر   بعدد قت ر لربالء م  
)موا( ٤تمد ب  معاك   )ع ( ذف اف )ع ( أيب ماذر )ٝتع ( اٟتس  البحرم قاؿ : ايص ب مع  -

ي األرض  امئذ أً  ب   ٢تم شب يفاف الن م  أً  ب تي ما ع ر ًك  . اٟتسُت ذت  عكر ًر
)موا( اٟتس  ب  أيب عمرك )ٝتع  أيب عمرك )ٝتع ( ًفطر ب  خ  ف  )ٝتع ( موذر الثارم  -
الن ل يفم قد ارتكض ُب بط  فاطم )ٝتع   267 .( اب  اٟتوف   قاؿ : قيت  مع اٟتسُت ذبع  عكر ًر
 

 روايتا خليفة عن ابن عياش.● 
، أكرد خ  ف  خرب   حاؿ القائد ا١تيف ب ب  أيب صفرة األزدم  ع  اإلخبارم أيب بكر ب  ع اش 

ا معضد بركا ات الطربم، جا٠تاار كلئ  لاف ا٠ترب غَت مسود إال أهي  تضم  ٖتالفات اب  ال بَت مع  ف ف ، ًك
 كالركا تاف لما   ي:، إظيفار إذوادى الحتاائي هباءة ٢تذا القائد ف ي خ  ف  ا٠ترب الثاين ٭تاكؿ

، ")قاؿ( اب  ع اش..." ذلر براءة ا٠تاارج م  ٖتالفيفم مع اب  ال بَت ١تااالتي عثماف ب  عفاف - 
 كإبقائي ل ميف ب ُب حرب ا٠تاارج.، تع  وي ل االةك ، كخربا حاؿ اهتحار عبد ا١ت د ع ر محعب

ا  قات  ا٠تاارج  -  ")قاؿ( اب  ع اش )موا( ٤تمد ب  ا١توتكر..." أف ا١تيف ب ب  أيب صفرة حدمي ًك
  .268فككرى عبد ا١ت د ف ما بعد  فاالى خراذاف، ع  هباءتي لدل    د بأف عبد ا١ت د ذ تأب ا٠تالف 

قاؿ اب  عٌ اش : حدموا ٤تمد ب   "ُب قالي : )تار ه خ  ف  ب  خ اط  ( ك ًذا ا٠ترب بتمامي ٧تدى ُب
 عٍت ُب قتاؿ قطرم أك  -لثَتا ما لاف  قاؿ لوا ُب قتالوا ذاؾ ك  -ا١توتكر قاؿ : ها ا١تيف ب ب  أيب صفرة قاؿ 

قاؿ ا ل م ك  عبد ا١ت د فوقاؿ لي : أص   ا األمَت بع م ماذا ؟ ف ك  : أها أشد -قتاؿ األح اب 
ًٌيفٍت ذ م ب  ز اد إٔب    د ب  معاك   بالكاـ م  خراذاف فقدم  ع  ي فاا إين لقائم إٔب ، ا١تيف ب : ك

                                                 
ي: خالص  تذً ب ...ص - 266  4. كهتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 72اب  حنر: تقر ب التيفذ ب)ـ.س(، ص .10ا٠ت ًر

أهظر د.عبد الفتاح فتحي:معآب الثقاف  اإلذالم   ُب القرهُت .ك حاؿ الوباءات ا١توساب  ٢تذا الححايب 147-141ص
 .212-201األكلُت...ص

 . 416خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص  - 267
 .461ك 474خ  ف : تار ه)ـ.س(، ص  - 268
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. إذ ًاء ارذف فقاؿ لي : ًذا عبد ا١ت د ب  مركاف  ستأذف،  دم ع ر مرافقيك  ًوب ذر رى عود رأذي
ال ك  ٪تا ذأؿ أف  يك مد قائماحاائج أب ي ؟ فقاؿ : إك  فقاؿ    د ب  معاك   : أل س قد قض وا حاائني

ي ٚت   ع  ي عمام  . قاؿ    د : فاذف لي. ٬ت س قاؿ ا١تيف ب : فدخ  ًر  آدـ أدعج الع وُت ذيف  الًا
ف ما كٌٔب أتبعي . لرام ك  فك مي فقاؿ    د : هعم، م  خ في لما  فع  القرٌاءك  ذاداء قد أرخاًا م  بُت  د ي

قاؿ : زعم أً  الكتب أف ًذا . فق   : لب د  ا أمَت ا١تؤموُت، ميف بٍب أقب  ع ٌي فقاؿ :  ا ،    د بحرى
قاؿ : فب غ  . ا لئ  م د إهي لعف ش ُب اإلذالـ كاذ  ُب العكَتةك  ،قاؿ : فق   : ا أع م. ذ م د

ا لي حىت لتب إل ي ٔتا لتب  ."ٌٍب اذتعم ي بعد ذلد ع ر خراذاف ، عبد ا١ت د ع  ا١تيف ب فكاف  ككًر
الكاُب الذم ركل  ٠ترب لك ه خ  ف  هقالن ع  ا١تيف ب شخح ا ًا التابعي ٤تمد ب  ا١توتكر ا٢تمداينراكم اك 

قد ك  عبد ا١ت د ب  عمَت ...ك  ٣تالدك  ركل عوي ابوي إبراً مك  عائك ك  اب  عمرك  لي أصحاب السو  ع  أب ي
   269اب  حباف .ك  اب  ذعدك  كمٌقي أٛتد
 

 روايات خليفة بإسناده عن ابن ج ي .● 
  ركم خ  ف  أخبارا حاؿ ٤تاصرة اب  ال بَت ُب مك  ع  التابعي اب  ًر ج بقالي: 

")موا( األهحارم كغودر )قاال( )ها( اب  ًر ج..." كلئ  لاف أحد ش خ ي ُب ًذا السود مبيفما 
ا األهحارم  ف ف الثاين ًا ٤تمد ب  ًعفر ا٢تذٕب ا١ت قب بػ )غود كمقي ً 411( البحرم ا١تتاَب ذو  رًك

 .270ادماف كقالاا عوي: صح   الكتاب إال أف ُب حفظي غف  
 كالركا ات الثالث ًي:

 ")ها( اب  ًر ج..." أف ذبب حر ق الكعب  ًا إلثار اب  ال بَت م  ا٠ت اـ حا٢تا. -
 عمار" كذلر دعاء شامي ع ر الفر قُت."كقاؿ اب  ًر ج: ٝتع  اب   -

، "كقاؿ اب  ًر ج: قاؿ اب  أيب م  ك " أف اب  ال بَت دعا ا عود دار الودكة  مكفقا ع ر الكعب  -
 .271لضعش بوائيفا بعد االحًتاؽ

 
 

                                                 
اب  حنر : هتذ ب التيفذ ب، . 167ص4. اب  حباف : الثقات، 114-116ص 26ا١ت م : هتذ ب الكماؿ، ج - 269

 .146ص1
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 روايات أخ ى.● 
ذ اؽ كٕتدر اإلشارة ُب األخَت إٔب أف ًواؾ ركا ات تفح     ال إذواد ٢تا  أكردًا خ  ف  ُب  

ب ب  ًر ر ع  أب ي ، تفح   الركا ات السابق  اد خرب ع  ًك ا هكَت فق  إٔب ًك كإهوا إذ هعرض ع  ذلًر
فنمع ، كأف مركاف راذ     د بذلد، اإلخبارم اب  حاـز بغَت إذواد  مفادى أف أً  ا١تد و  طردكا األما ُت

حاؿ ٖتد د بعض التاار ه أك كارٕت  بالتيفد د. باإلضاف  إٔب أخبار ، اٞت اش ككٔب مس ما ا١ترم
 الكخح ات أك عواك   ال تفح   ٢تا  باإلذواد التإب:

 ع ( ال  ث... -كأها أٝتع-)قرئ ع ر( ٭تِت ب  عبد ا ب  بكَت ) -

 التال ُت:  باإلذواد  -شرقا كغربا-كركا ات حاؿ مااًيف  البحر ُت لتيفد دات ا٠تاارج 
 ًم )أم خاارج مرداس(...)موا( م  لاف ُب قاف   تر د فارس لق وا-
وا مع أيب عب س )لقتاؿ خاراج البحرة(... -  ...)قاؿ( معاك   ب  قرة ا١ت ين خًر
 .272 قاؿ أبا ال قظاف كغَتى... –قاؿ أبا اٟتس ...–قاؿ أبا عب دة...  -
 

 . ِصادر اٌست١ر تٓ تىار فٟ )اٌّٛفم١اخ(:1.4.4

 التع يح بابن بكار
ب  عبد ا ب  محعب ب  ماب  ب  عبد ا ب  ال بَت ب  العااـ األذدم  ًا ال بَت ب  بكار

ا قاض ع  يفا أكاخر ذو   ذك  ا١تد و  مع آلي ً 442كلاف مالدى ذو  ً 276القرشي  تاُب ٔتك  ًك
كعمي كقد ركل اٟتد ث ع  اب  ع  و  كأيب ضمرة ، ال بَت ُت كرح  إٔب بغداد  ح ث ألرمي ا٠ت  ف  ا١تتال 

محعب ال بَتم كإبراً م ب  ا١توذر اٟت امي... لما ركل عوي حف دى ًعفر كاب  ماً  كأبا حاًب 
كالبغام... قاؿ عوي ا٠تط ب كالبغام: "لاف مق  مبتا..." كزاد ا٠تط ب: "...عا١تا بالوسب عارفا بأخبار 

ف عوي تضع ش بعضيفم لي بسبب ا١تتقدمُت كمآمر ا١تاضُت..." كلذا قاؿ الذًري ك اقات... كلذا رد ادما 
 إلثارى ع  الضعفاء.

ا( كلتاب  ا لتاب )هسب قر ّ كأخباًر كقد ذلر لي اب  الودًن ألثر م  مالمُت محوفا  أبرًز
)أخبار العرب كأ اميفا( كلتاب )ا١تافق ات ُب األخبار( ك سمر أ ضا )األخبار ا١تافق ات( ألفي ل خ بف  

ا الكتاب ، 273ا١تافق با العباذي دها ف ي أخبارا مسودة ٢تا عالق  ب الذمًك  ُب األكٔب اتضطراباالًك

                                                 
 . 460-462ك 471خ  فٌ : تار ه)ـ.س(، ص  - 272
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كذبق لوا ذلر متانا ُب ا١تحادر األخرل مث ما ًا حاؿ ركاة  -كإف لاه  ق     م  ًيف –الدكل  األما   
 أذاه دى ف يفا.
 

 روايات ابن بكار عن المدائن ●
عااهػػ ..." كّٔػػذا اإلذػػواد عػػ  اإلخبػػارم عااهػػ  ")مػػٍت( ع ػػي بػػ  ٤تمػػد بػػ  عبػػد ا ]أم ا١تػػدائٍتت عػػ   -

ٍب ، ب  اٟتكم الك ري  ركم ال بَت خربا مطػاال حػاؿ مطالبػ  اٟتنػاج بػ   اذػش لعبػد ا١ت ػد بػأف  ال ػي العػراؽ
م ع ػػر أف ٬ت بػػاا ، كإطالعيفػػم ع ػػر رذػػال  ا٠ت  فػػ ، خطبتػػي الكػػيفَتة ُب العػػراق ُت بالتيفد ػػد كالاع ػػد مػػع إًبػػاًر

. كُب موا ػا 274كخػتم ا٠تػرب بقحػ دة لألعكػر ُب ذلػد، قػد شػارؾ ُب قتػ  عثمػافلػاف  لما قتػ  شػ خا،  ٖت تي
الركا ػػ  ذلػػر اذػػػم الػػراكم التػػابعي عبػػػد ا١ت ػػد بػػػ  عمػػَت ال خمػػي ُب العبػػػارة التال ػػ : "...قػػاؿ عبػػػد ا١ت ػػد بػػػ  

 عمَت: فب وما ٨ت  ً اس...".
ا١ت د ب  مركاف ُب الواس بعػد قت ػي ")مٍت( ا١تدائٍت ع  عااه ..." كتضم  خرب ًذا السود خطب  عبد  -

١275توافسي األمام عمرك ب  ذع د األشدؽ
.

")مٍت( أبا اٟتس  ع  عااه  ب  اٟتكم كالكرقي ب  القطامي ع  أيب ً اف الك ري )مٍت( ش ه  -
 م  أً  مك ..."

 كلئ  لوا عرفوا اإلخبارم الكرقي ب  القطامي ُب ش اخ أيب ٥توش ف ف راك ي ًوا )أبا ً اف( ال
ٯتك  إال أف  كاف أبا ًواب الك ري الذم عرفواى ُب محادر أيب ٥توش ا١تعتمدة. كخالص  خربى أف الك ه 

276ا١تكي ٝتع خطب  اب  ال بَت ٔتك  ١تا ب غي خرب مقت  أخ ي محعب
.


 

ركا ػػ  تضػػمو  إشػػارة الوحػػحاء لعبػػد ا١ت ػػد بعػػدـ  -بغػػَت ذػػود-")مػػٍت( أبػػا اٟتسػػ  ا١تػػدائٍت..." ذلػػر  -
مػػع بعػػض تفاصػػ   ماقعػػ  )بػػاٚتَتا( كلػػذا بعػػض القحػػائد الػػيت ، ك٥تالفتػػي ٢تػػم، محػػعب بػػالعراؽ الػػذًاب إٔب
277ق    بعدًا

.

                                                                                                                                               
 ب)ـ.س(، . كتقر ب التيفذ241-261ص 1.اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 720ص 2اٟتفاظ)ـ.س(، 
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ٔتحعب قب   معرل  باٚتَتا كترحُّم  -ذ د أزد البحرة-")مٍت( ا١تدائٍت..." كذلر غدر ز اد العتكي  -
278فراذ  موي، عبد ا ب  خاـز ُب خراذاف ع ر محعب قب  هع ي

.

با اٟتس  ا١تدائٍت ع  اب  ع اش ع  أب ي..." ك ذلر ا١تدائٍت ب ذوادى إٔب اإلخبارم اب  ")مٍت( أ -
ا شاًد ع اف–ع اش ا١توتاؼ ا٢تمداين ع  أب ي  279بعض تفاص   ماقع  )باٚتَتا( -ًك

. 



 روايتا ابن بكار عن عمو مصعب●
أكرد اب  بكار خرب   حاؿ أحداث اٟتناز )مك  كا١تد و ( ب ذوادى إٔب عمي محعب ب  عبد ا 

 ال بَتم: 
ا اب  عمي( ع ر - ")مٍت( عمي ع  خالد ب  عط  ..." كذلر تال      د لعثماف اب  عتبي )ًك

ذا األخَت رد بالتيفد د ع ر خطب  الاإب اٞتد د 280ا١تد و  كمك  خ فا لألشدؽ ًك
. 

ٍت( عمي محعب ب  عبد ا ع  الااقدم )مٍت( اب  أيب ال هاد ع  ٥ترم  ب  ذ  ماف الاالري..." ")م -
281ك ركم الااقدم ب ذوادى حاارا بُت عبد ا ب  ال بَت كأمي قب   مقت ي

.

 كقد كرد ًذا اٟتاار ُب محادر لثَتة تعضدى.، كا٠ترب األخَت ٦تا تتداكلي األذرة ال بَت   عرب أً ا٢تا
 

 رواية ابن بكار عن أن  بن عياض●
  رك ي بقالي: - تط ب موا تكد دا إزاء اإلذواد–ذلر ال بَت خربا  تع ق بالوباة 

  ")مٍت( أبا صخرة أهس ب  ع ػاض: ق ػ  ٞتعفػر ]أم الحػادؽت لػم تتػأخر الرؤ ػا؟ قػاؿ: رأل رذػاؿ ا -
كلػاف ، كلػاف أبػرص، ع  ي السالـ ذلػدفكاف مشر ب  ذم اٞتاش  قات  اٟتسُت ، لأف ل با أبقع   غ ُب دمي

282تأك   الرؤ ا بعد ذتُت ذو . " 


ػػػا أهػػػس بػػػ  ع ػػػاض بػػػ  ضػػػمرة ال  ثػػػي، كلو ػػػ  الػػػراكم أبػػػا ضػػػمرة ال أبػػػا صػػػخرة -411ا١تػػػدين ) ًك
ا عود ادمُت مق ً( 211 283ًك

 ا١تطيفػر اٟت ػيابػ  ك  الطاذػيك  لػذلد كمقػي الكػ ع  اإلمام ػ  لالوناشػيك ،

                                                 
 .714-716ا١تحدر هفسي، ص - 278
 .761-774اب  بكار:األخبار ا١تافق ات)ـ.س(،  ص - 279
 .471-472ا١تحدر هفسي، ص - 280
 .146-141ا١تحدر هفسي، ص - 281
 .460-464ا١تحدر هفسي، ص - 282
ي: خالص  تذً ب ...ص - 283 . كتقر ب 121-120ص 4. اب  حنر:هتذ ب التيفذ ب)ـ.س(، 17-11ا٠ت ًر
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" ػػػػركل عوػػػػيمػػػػدين مقػػػػ  صػػػػح   اٟتػػػػد ث كلػػػػي لتػػػػاب"ابػػػػ  داككد اٟت ػػػػي ح ػػػػث قػػػػالاا عوػػػػي : ك 
284
إال أف 

ػػدى  كٓب  حػػرح لوػػا ًوػػا بالااذػػط  كلػػا لاهػػ  العبػػارة التال ػػ   اإلهقطػػاع كاضػػ  بػػُت اإلمػػاـ ًعفػػر الحػػادؽ ًك
 آؿ الب  .ًي ٦تا تتداكلي ألسو  ركاة  -لا صح –رغم أف ًذى الرؤ ا ، "ع  آبائي"



 . ِصادر األصفٙأٟ فٟ )ِماتً اٌطاٌث١١ٓ(:3.4.4

 التع يح باألصفهان :
، بأصفيفافً 201  كلد ذو  ًا ع ي ب  اٟتسُت ب  ٤تمد ب  أٛتد األمام القرشي األصفيفاين

كقد تغاضر األمراء كالازراء ع  ، أمراء عحرى لالحاحب ب  عبادكبعد رحالت لثَتة اذتقر ببغداد كهادـ 
كلك  أخذ ع  ي أمار  ، كمؤرخا لب با، كلغا ا أد با، كألهي لاف حافظا أر با، ًفااتي ألهي لاف ز و  آّالس

ي كلثرة ا٢تناء... إضاف  إٔب إختالؿ ركا تي كذالرت، كعدـ الًتامي بالوظاف ، كالويفم ُب األل ، لكرب ا٠تمر
 ً.176كقد تاُب ذو  ، ُب آخر عمرى

كلع  أشيفر لتب األصفيفاين بعد لتابي )األغاين( لتاب )مقات  الطالبُت( الذم رل  ف ي ع ر 
ا متك ع ، أخبار ا١تآذي اليت ح   بالع ا ُت  مث  حادم  لربالء اليت أخذها مويفا أذاه دى كأخبارى عويفا ًك

 اـ العرب كدكاك   معاصر ي م  أعاظم الكعراء كلي أ ضا لتب أخرل حاؿ أ -رغم هسبي األمام-
 .285 العباذ ُت لأيب ٘تاـ كأيب هااس كالبحًتم...

ات األكٔب ُب الدكل  األما   ُب لتاب )مقات  الطالب ُت( ٓب ضطراباالك بقر ارف أف هكَت إٔب أف أخبار 
لما أهي اقتحر ُب ،  سُت( ارد مويفا األصفيفاين ذال ما تافر لد ي م  أخبار مأذاة لربالء )أم مقت  اٟت

ب  ال  كاد األصفيفاين  -كإف تداخال أح اها–إ راد أخبارى ع ر محدر أك محدر    لأيب ٥توش كا١تدائٍت 
كلذلد األمر بالوسب  ل متاف اليت ، ٮترج ع  أذاه د٫تا الااردة ُب الطربم كغَتى ٦تا تطرقوا إل ي ذابقا

 اذتقاًا م  ًذى األذاه د.

                                                 
، )ًر رة، دار الق م بَتكت كدار الويفض  بَتكت كبغداد (دكف تار هعبد ا١توعم صاّب الع ي الع م : دفاع ع  أيب  - 284

 .217ص
ك 46-7بَتكت، ص 2ط 4104األصفيفاين: مقات  الطالب ُت، شرح كٖتق ق أٛتد صقر، مؤذس  األع مي ل مطباعات - 285
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ب  أف  ارد تفاص   األخبار قدـ لوا إذوادا ٚتاع ا اشتم  ع ر لاف  ا١تحادر ٍب إف األصفيفاين ق
ي م  ج م  ركاة السو  كالك ع اعتمدالفرع   اليت  كإف غ ب ع ر متانا ركا ات ، ًا ُب ًذى األخبار  ًك

 أيب ٥توش اليت ارتضاًا الطرفاف.
 

 اإلسناد الجماع  لألصفهان :●
 عود البدء ُب أخبار لربالء:قاؿ األصفيفاين ُب إذواد ٚتاعي 

")مٍت( أٛتد ب  ع سر ب  أيب ماذر العن ي )موا( حسُت ب  هحر ب  م احم )موا( أيب )موا( عمر ب  
 ذعد )ع (  أيب ٥توش.

)كحدمٍت( أٛتد ب  ٤تمد ب  شب ب ا١تعركؼ بأيب بكر ب  ش ب  )موا( أٛتد ب  اٟتارث ا٠ت از )موا( ع ي ب  
م.٤تمد ا١تدائٍت )ع ( أيب ٥ت  وش )ع ( عااه  )ع ( اب  ًعدب  كغًَت

)كحدمٍت( أٛتد ب  اٞتعد )موا( ع ي ب  ماذر الطاذي )موا( أٛتد ب  ًواب )موا( خالد ب     د ب  أذد 
 ب  عبد ا القكَتم ]كالحح  : القسرمت )موا( عمار الدًٍت )ع ( أيب ًعفر ٤تمد ب  ع ي:

ك   د ع  ي ش ئا أك  وقص موي كقد مب  ، أك ٮتالفي، بيل  كاحد ٦ت  ذلرت  أٌب بالكيء  اافق ف ي صاح
 ذلد بركا اهتم موسابا إل يفم.

 قاؿ ا١تدائٍت ع  ًاركف ب  ع سر ع   اهس ب  أيب إذحاؽ..." 
 كإرذاؿ مس م إل يفم.، كّٔذا اإلذواد األخَت بدأ األصفيفاين بذلر مراذ   الكاف ُت ل حسُت

ا ُب كذ كركا ات ا١تدائٍت ُب ًذا ا١تحدر ق      ُب آخر ركا ات أيب ٥توش. أما الركا ات الغالب  ك  ذوذلًر
فيفي ما  رك ي األصفيفاين م  طرؽ ع  اإلخبارم الكيفَت أيب ٥توش  الذم لاد أف  وفرد بتفاص   مأذاة  

 لربالء.
 

 روايات األصفهان  عن أب  مخنح:●
َت  فالركا   األكٔب  اردًا األصفيفاين م  طر ق عمر ب  ذعد ع  أيب ٥توش: "مٍت الحقعب ب  ًز

ا خالي( ع  أيب عثماف )أم الويفدم(..." كذلر اهتقاؿ اب  ز اد م  البحرة إٔب الكاف  قب  كصاؿ  )ًك
 اٟتسُت.

ع  أيب ٥توش ع  ا١تع ر ب  ل  ب ع  أيب الاداؾ  تكتم  ع ر  -دائما–كالركا   الثاه   ع  عمر 
  الي.كتردد مس م ُب ٤تاكل  اغت، هتد د اب  ز اد ل كاف ُت
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كُب الثالث   عاد األصفيفاين إٔب طر ق ا١تدائٍت لَتكم ع  أيب ٥توش ع  عبد ا١ت د ب  هاف  ب  
٦تا  وبغي التوب ي ك   286مساحق ع  عثماف ب  أيب زرع  خربا  كتم  ع ر هتد د اب  ز اد ٢تاها ب  عركة 

كا اتي اقتحرت عود الطربم إال أف ر  -إف لاف م  محادر أيب ٥توش ا١تعتمدة ك  -إل ي ًوا  أف اب  مساحق 
كهالح  لذلد ًوا ، ًا ًا األصفيفاين  ستقي م  أيب ٥توش ًذا ا٠ترب حاؿ لربالءك  ع ر أخبار ا١تد و 

دهاًم عود الطربم  كلك  الراكم  -لما ًا مبُت ُب الفح  األكؿ–أف أغ ب ركاة أيب ٥توش كش اخي ًك
ب التعر ش بي  فيفا ، تار ه الطربم األخَت الذم  ركم عوي اب  مساحق ًذا ا٠ترب ٓب ٧تدى ُب كلذا ًك

ب كأيب ، ماالًم الكاُب، األعكر الثقفي عثماف ب  ا١تغَتة ب  أيب زرع  ركل اٟتد ث ع  زبد ب  ًك
ا مق  عود عام  ، صادؽ األزدم كذآب ب  أيب اٞتعد دمُت كعوي شعب  كالثارم كمسعر كأبا عااه ... ًك

 .287 )أٛتد كاب  معُت كأيب حاًب كالوسائي كاب  حباف كاب  ٪تَت كالعن ي...(
 سودًا بقالي: "مٍت اٟتناج ب  ع ي  -م  طر ق اب  شب -كالركا   الرابع  أليب ٥توش 

ًذا ا٠ترب مكم  ك  ،ا٢تمداين..." ك ذلر ف يفا ٤تاكل  مس م تأل ب الكاف ُت اصرة الاإب اب  ز اد ُب قحرى
ا أبا ٥توش  ب ذوادى إٔب ش خي اٟتناج ب  ع ي البارقي ع  شاًد ع اف ًا -عود الطربم-لركا   ذلًر
 لذا أًر  أف ذود األصفيفاين ًا ذاتي الذم أكردى الطربم.ك  ٤تمد ب  بكر ا٢تمداين

 كذودى ُب ا٠تامس  قالي: "مٍت  اذش ب     د ع  عبد ا ب  حاـز البكرم..." أف الراكم ذلر ق ادتي
 .288كإًراءات ًذا األخَت لتخذ   الكاف ُت، ألتباع مس م ضد اب  ز اد

ع ر ، كالركا   ا١تاال   بسود أيب ٥توش ع   اذش ب     د   اردًا األصفيفاين م  طر ق ا١تدائٍت
ب  إف الطربم ال  -كإ٪تا ًا م  ش اخ أيب ٥توش، عكس الطربم الذم ال  ارد ل مدائٍت ش خا ّٔذا اإلذم

 كاد  كاف خرب األصفيفاين ًوا مكمال لركا   أيب ٥توش ع     د ك  -ٍت أم خرب حاؿ لربالء  ارد ل مدائ
كع ر تفاص   ، ع  شاًد ع اف ًا عبد ا ب  خاـز    كتكتم  ع ر قح دة ُب مقت  ًاها كمس م

 .289خركج اٟتسُت ٨تا الكاف 
..." كُب ركا   أخرل  ذلر أبا ٥توش بسودى: "مٍت ذ  ماف ب  أيب راشد ع  ع بد ا ب  حاـز

ا شاًد الع اف البكرم ] كعود الطربم ت الذم ذلر ل ف   ٗتذ   األشراؼ ألتباع مس م حاؿ -الكربم-ًك
 قحر الاإب.
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ا ٛت د ب  مس م   ارد أبا ٥توش دعاء اٟتسُت ع ر  كع  ذ  ماف ب  أيب راشد ع  شاًد ع اف آخر  ًك
 .290ٝتعي الراكم ٛت دكل  ذلد ، قت   ابوي ك٤تاكلتي إذكات أختي ز وب

ك ذلر ٛت د ب  مس م ُب ركا   أخرل ل ش أهي شاًد اٟتسُت  بعث ٣تماع  بق ادة أخ ي العباس 
كذلر ُب ركا   ماال   ل ش أف صب ا م  آؿ الب   دافع ع  اٟتسُت حىت ، ل فكاا اٟتحار ك أتاا با١تاء

أم -أتباعي لي  ذًب لفداء ابوي كل ش أف اٟتسُت أذف لًر  م  ، قطع   دى كاٟتسُت  دعا لي ك بكرى
أضاف  الركا   ل ش أف ك  ،م  الكفار ُب الثغار  لك  الًر  أىب حىت اذتكيفد معػي -اب  ًذا الًر 

ا  سقر ك وادم بالعطّ حىت ، اٟتسُت دعا بالعطّ ع ر ًر  لاف ٭تث ع ر موعي م  ا١تاء فريئي ًك
 .291مات

ذع د..." كأكرد تفاص   خذالف الكاف ُت ١تس م كُب ذود آخر أليب ٥توش  قاؿ: " مٍت آّالد ب  
 كالتكاؼ ٥تبئي.

أما ل ف   القبض ع ر مس م ف اردًا أبا ٥توش بسودى: "مٍت قدام  ب  ذعد ب  زائدة الثقفي..."  
لتتااص  بعد ذلد تفاص   ، لما أكرد ّٔذا السود اختالؼ الركا   ُب الكخص الذم بعث غالمي كذقاى

 لطربم ع  أيب ٥توش ّٔذا السود أ ضا.ًا ما ذلرى اك  ،292إعدامي
كم  األذاه د ا١تكيفارة أليب ٥توش قالي: "فحدمٍت عبد الرٛت  ب  ًودب ع  عتب  ب  ٝتعاف 
ذا األخَت ذلر حضارى مع اٟتسُت أمواء ٤تاصرة اٞت ّ لي  كلذا ف هي ٝتع تسر٭تي ١ت  معي ، الك ري..." ًك

دهاًا عود ًذا ا٠تك  كلذا إصرار أً  ب تي ع ر ا١تات معي  رب  كاد  كتم  ع ر ألثر التفاص   اليت ًك
 إف لاف اٝتي عقب  مأب الرباب امرأة اٟتسُت .ك  الطربم بالسود ذاتي إٔب شاًد ع اف

بسود مبيفم ، كقب  ًذى التفاص   ذلر أبا ٥توش ل ش أف اٟتر ب     د موع اٟتسُت م  السَت
الي...".ح ث قاؿ األصفيفاين: "قاؿ أبا ٥توش ُب حد ثي ع  خا  ص  ًر

 
 

 روايات األصفهان  عن غي  أب  مخنح●
كارٕتاز ، كصراخ أختي، إٔب ًاهب السود األخَت ا١تبيفم أليب ٥توش  ذلر األصفيفاين ًر  اٟتسُت

ابوي ع ي األلرب )أخا ع ي ز   العابد  ( بأذاه د أخرل تتداخ  مع أذاه د ا١تدائٍت كأيب ٥توش ك غ ب 

                                                 
 .411ا١تحدر هفسي، ص - 290
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"حدمٍت عبد ا ب  ز داف البن ي موا ٤تمد ب  ز د الت مي موا ع  يفا الطابع الك عي  إذ  قاؿ األصفيفاين: 
كقاؿ ا١تدائٍت ع  العباس ب  ، سُتهحر ب  م احم ع  أيب ٥توش ع  اٟتارث ب  لعب ع  ع ي ب  اٟت

، ٛت د ب  مس م كع  أيب ٥توش ع  عبد الرٛت  ب     د ب  ًابر ع ، ٤تمد ب  رز   ع  ع ي ب  ط ح 
َت ب  عبد ا ا٠تثعمي كحدمو ي أٛتد ب  ذع د ع  ٭تِت ب  ، كقاؿ عمر ب  ذعد ع  أيب ٥توش ع  ًز

اب ع  إٝتاع   ب   أيب إدر س ع  أب ي ع  ًعفر ب  ٤تمد اٟتس  الع ام ع  بكر ب  عبد الًا
 .293 )الحادؽ( ع  أب ي )٤تمد الباقر( دخ  حد ث بعضيفم ُب حد ث ارخر  ..."

كُب خرب آخر  ذلر ف ي األصفيفاين بعض تفاص   لربالء  بدأ إذوادى ٔتا بدأ بي اإلذواد األخَت م  
٭تِت ب  اٟتس  الع ام موا غَت كاحد  "مٍت أٛتد ب  ذع د مٍتح ث قاؿ: ، ًذى آّماع  اليت ذقواًا آهفا

ع  ٤تمد ب  عمَت ع  أٛتد ب  عبد الرٛت  البحرم ع  عبد الرٛت  ب  ميفدم ع  ٛتاد ب  ذ م  ع  
 ذع د ب  ماب ...".

فأصابي  فبكرى بأهي ذ كرب مع ًدى ، كخالص  ا٠ترب أف اٟتسُت رأل ابوي  قات  ك ط ب ا١تاء
  واد ي. ى بأف الوري فناء ٭تتضر ك بكر أبا، ذيفم ُب ح قي

ا األصفيفاين ع  غَت أيب ٥توش  ما ركاى ع  ا١تدائٍت بقالي: "قاؿ  كم  الركا ات األخَتة اليت ذلًر
ا١تدائٍت فحدمٍت أبا غساف ع  ًاركف ب  ذعد ع  القاذم ب  األصبغ ب  هبات ..." أف ًذا األخَت ذأؿ 

ال م  داـر  ، أهي قت  بكربالء فىت صار  أت ي ُب ا١تواـ ف عوفيفأخربى ، ع  اذادادى -لاف  عرفي ٚت ال–ًر
. كهظرا ١تا ُب ًذا ا٠ترب م  غراب  ف هوا ذوعاد إٔب السود 294كذلر الراكم أف الفىت ًا العباس أخا اٟتسُت

فالراكم الذم اهتيفر إل ي السود ًا القاذم ب   -ْتسب أحااؿ م  ف ي م  الركاة–لورل ما ف ي م  مغرات 
إال أهٍت أًر  أف  كاف كالدى ًا ا١تقحاد مع ذلر لو تي )أيب ، غَت مذلار ُب الركاة األصبغ ب  هبات 

كقد  -كلاف متك عا–( التم مي اٟتوظ ي الكاُب  الذم لاف ع ر شرط  ع ي القاذم األصبغ ب  هبات 
كقاؿ العن ي: تابعي مق . ب وما أٚتع الوقاد ، تي ع  ع ي كقب  ركا   الثقات عويٖتف  اب  عدم م  ركا ا

ع ر ضعفي كترؾ حد ثي )لاب  معُت كالوسائي كأيب حاًب كالدارقطٍت كالساًي كاب   -ٔتا ف يفم اب  حباف–
اين...( ٍت فيفا ًاركف . أما الراكم الااذط  ب وي كبُت ش ه ا١تدائ295 ذعد كاٟتالم كالب ار كأيب داكد كاٞتاًز

كعوي شعب  كالثارم... كلاف ٦ت  خرج مع ، ركل اٟتد ث ع  السب عي كاألعمّ، ب  ذعد الكاُب األعار
اؿ عود الك ع  ك  ،إبراً م أخي الوفس ال ل   ُب مارتي ع ر ا٠ت  ف  أيب ًعفر ا١توحار قد ذلرتي لتب الًر
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الذم –كلذا أبا العرب كاب  معُت ، أشار اب  حباف ُب الثقات كالضعفاء إٔب غ اىُب ا١تقاب  ك  ،اإلمام  
ًذا ا٠ترب قد صادفوا ُب ٚت   ركا ات ك  ،296ب وما قب  أٛتد كأبا حاًب ركا تي  كلذا ركل لي مس م -تردد ف ي

 ًكاـ الك ري ع  ش خي القاذم ب  األصبغ ب  هبات  . 
"قاؿ ا١تدائٍت مٍت ٥ت د ب  ٛت ة ب  ب ض كحباب ب  ماذر ع  كُب ركا   أخرل قاؿ األصفيفاين: 

كأكرد لوا تفاص   ال حظات  ("-الاإب األمام–ٛت ة ب  ب ض مٍت مب   القا ضي زم  خالد )القسرم 
م معي، كتس َت أً ي أذرل إٔب ا٠ت ف      د، األخَتة ١تقت  اٟتسُت  .297كحااًر

 
  "اٌفتٛذ". ِصادر اتٓ أعثُ فٟ 4.4.4

 التع يح بابن أعثم
ا إخبارم م  مؤرخي ً 121ا١تتاُب بعد ذو  ،   أبا ٤تمد الكاُبًا أٛتد ب  أعثم األزدم ًك

ا أكذع ما لتب ، لما أهي ضع ش عود ادمُت،  الك ع  كقد صوش ُب التار ه لتاب )الفتاح( الكيفَت  ًك
كلي محوش ، أ ف ي بتفاص   الردة كاهتيفر إٔب أ اـ ًاركف الرش دحاؿ أخبار العيفد   الراشدم كاألمام بد

 .298لما لي هظم متاذ ،  آخر  بدأ ف ي م  أكؿ دكل  ا١تأماف إٔب آخر دكل  ا١تقتدر
٦تا  احي بسبب ، لع  أقدـ ترٚت  الب  أعثم الكاُب ًي ت د اٞتم  الق     اليت لتبيفا  اقات عوي

اؿ شأهي ا عود أصحاب اٟتد ث ضع ش". كبعد قرهُت م  ح ث ق، ٕتاً  محوفي لتب الًر اؿ: "ًك
 آخر. ف م تذلرى بكيء، مٌب  اٟتاف  اب  حنر ًذى العبارة. أما الكتب األخرل ُب اٞترح كالتعد  ، ذلد

الذ   ، كلاف م  ا١تمك  أف هت مس مالم  شخح تي ُب لتابي لا أهي ذار ع ر نج معاصر ي
مأك ُب،  ذلركف ش اخيفم ُب بدا ات لتبيفم ٦تا ، لكوي ٓب  فع  ذلد إال ُب حاالت ق    ،  موا ا أخباًر

ا،  ؤلد عدـ الت امي باإلذواد  .299اليت لاه  ذائدة ُب القركف ا٢تنر   الثالم  األكٔب اليت هكأ ُب أكاخًر
ك٦تا ٕتدر اإلشارة إل ي أف أذاه د اب  أعثم ترقر ُب أخبار الردة كالفتاحات إٔب التابعُت أح اها مث   

رمعرك  كُب ألثر األح اف إٔب م  بعدًم ، كأح اها إٔب أكائ  اإلخبار ُت لاب  إذحاؽ كأيب ٥توش، ة كالً 
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الااقدم... إال أف الوسخ  اليت بُت أ د وا م  لتاب )الفتاح( بتحق ق الدلتار ك  م  اإلخبار ُت لا١تدائٍت
ات العيفد اضطراباألكٔب  لالفتو  الكربل ك ذيف   زلار  ال ٖتتام قي ٣ت داهتا الثالم  ذال ع ر أخبار الفنت 

ا  ب  ٬تمعيفا اب  أعثم ل يفا ُب إذواد كاحد عود بدء لالمي ، األمام كال تتازع األذاه د بُت موا ا أخباًر
ات ضطراباالات  لما ًا اٟتاؿ ُب اإلذواد اٞتماعي الذم أكردى ُب بدا   أخبارى ع  ضطراباالع  أخبار 

 األكٔب ُب الدكل  األما  .
قد خ   أ ضا م  ذلر تالم ذى أك الذ   ٝتعاا موي ، إف ترٚتتي القحَتة اليت خ   م  ذلر ش اخي

ا.  أك هق اا عوي األخبار التارٮت   كغًَت
م ٣تاً    ش خي: ع ي ب  عاصم ، فم  الذ   صرح اب  الكاُب بأهي لق يفم كٝتع مويفم مباشرة ًك

كاٟتسُت ب  ع ي ، أخبار مقت  ب  عق   ابتداء: "ذلرى اب  أعثم ُب ماضع كاحد م  فتاحي ٖت  عوااف
كأً  السو  كما ذلركا ُب ذلد م  االختالؼ. فقاؿ: "كحدمٍت ع ر ب  عاصم" ، ككلدى كش عتي م  كرائي

اؿ. ا ٣تيفاؿ ال ذلر لي ُب لتب الًر  ًك
م م  ش اخي ا١تباشر   أ ضا أبا اٟتس  أٛتد ب  اٟتسُت الو سابارل هش ُب الس اؽ ار، ك٦ت  ذلًر

ا ٣تيفاؿ أ ضا عود ادمُت.، الذلر  فقاؿ: "حدمٍت أبا اٟتس  أٛتد ب  اٟتسُت الو سابارل" ًك
فقد ذلرى ُب الس اؽ هفسي حدث عوي ، ًذا باإلضاف  إٔب ش خي أيب حاًب ذيف  ب  ٤تمد الحاهع

ا  ٣تيفاؿ صاحب الفتاح ُب ا١تواذب  السابق  كحدًا فقاؿ: "حدمٍت أبا حاًب ذيف  ب  ٤تمد الحاهع" ًك
 اٟتاؿ مث  ذابق ي.

ؤالء ، الذ   هص اب  أعثم ع ر أهي ٝتع مويفم، ٍب ًواؾ فر ق آخر م  الركاة كركل عويفم مكافيف  ًك
اؿ معركفاف اد   ُب ، ٮتت فاف ع  ذابق يفم م  ًيف  أنم ًر كلكويفم هاعاف  الواع األكؿ: ركاة لاهاا مًا

م كالركا   عويفم. كالثاين، زم  اب  أعثم : ركاة ال ٯتك  الب  أعثم أف   قاًم أك  سمع مويفم كٯتكوي لقاًؤ
 ْتكم الفارؽ ال مٍت الطا  .

م امواف  أك٢تما أبا اٟتس  ع ي ب  ٤تمد القرشي، كهبدأ ارف بذلر ركاة الواع األكؿ كقد صرح ، ًك
كف ي قاؿ: "حدمٍت ، حد ثي ع  خالف  عثمافاب  أعثم بالسماع موي ُب ماضع كاحد بكتابي كذلد ُب بدء 

ا عبد  ذا الكخص قد ركل عوي مرة أخرل بااذط  الراكم الثاين ًك أبا اٟتس  ع ي ب  ٤تمد القرشي" ًك
كشغب أً يفا كما لاف ب ويفم م  اٟترب ، ا ب  ٤تمد الب ام  كذلد ٖت  عوااف "ذلر ابتداء فتو  البحرة

 كالعحب  ".
كقد ذلرى الذًري ُب م  اف االعتداؿ فقالي: "عبد ا  عبد ا ب  ٤تمد الب ام أما الراكم الثاين فيفا

 ضع اٟتد ث. ركل عوي أبا عااه  ُب صح حي ُب االذتسقاء خربا ، ب  ٤تمد الب ام. ع  عمار ب     د
 ماضاعا" كركل عوي اب  أعثم ُب مواذبات مالث.
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م الذ   صرح اب  أعثم بأهي لق يفم كٝتع مويفم كأما ركاة الواع كال  تأٌب لي ذلد  فيفم امواف ، الثاين ًك
ع  الكعري" كالراً  أهي ، )ًكذا بدكف تاض  ( إذا قاؿ: "حدمٍت ذ  م ع  ٣تاًد كأك٢تما: ذ  م، أ ضا

 ًر   ...ك ركم عوي اب  ، الذم  ركم ع  ٣تاًد ب  ًبَت، أبا عب د ا، مأب أـ ع ي، ذ  م ا١تكػي
كماه يفما ًا اإلخبارم الكيفَت: أبا اٟتس  ع ي ب  ٤تمد ا١تدائٍت الذم صرح اب  أعثم أهي أخذ عوي 
مكافيف  ُب ماضع كاحد م  لتابي ضم  أخبار أيب مس م ا٠تراذاين: "حدمٍت أبا اٟتس  ا١تدائٍت قاؿ ..." 

 حد ث ًذى.كُب غَت ًذا ا١تاضع أرذ  أخبارى ُب عدة مااضع دكف إشارة لح غ  الت
ا إٔب قسمُت  فقسم مويفم: ركاة معػركفاف  ذى ا١تحادر غَت ا١تباشرة توقسم بدكًر ٖتدم  عويفم ، ًك

 كالقسم الثاين: ركاة ٣تيفالاف ال هعثر ٢تم ع ر تراًم ُب لتب اٟتد ث: ، ا١تحادر اٟتد ث  
ًػ( كقد أرذ  عوي اب  أعثم خربا  22ك باين )ت أك ال، أبا العبدم، ًبَتة ب   رًن ا٢تمداين -

فحدمٍت أىب  ر ػم قاؿ لق   ذ ماف..." كا١تتع ق مقت  ، كاحدا ُب الفتاح ُب قالي: "قاؿ ًبَتة ب   ر ػم
 اٟتسُت..
: "... قاؿ خ ٯت  األذدم كهظرت إٔب ز وب بو  ع ر رضي ا عوي  امئذ ..." خ ٯت  األذدم -

ا م  أخبار لربالء.  اْب ا٠ترب ًك
أف عب د ا ب  ، ٦ت  ٚتع ًذى الع ـا، لما حدمٍت بي غَت كاحد،  أً  الع م: "قاؿ أً  الع م -

ا خرب طا   ع  عب د ا ب  اٟتر اٞتعفي  ال م  ذادات أً  الكاف  ..." إٔب آخر ا٠ترب ًك اٟتر لاف ًر
 الذم ٘ترد ع ر محعب ال بَتم بالعراؽ.

ذا - ا١تحدر ا١تبيفم األخَت ٧تدى لذلد ُب قاؿ اب  أعثم: " قاؿ أً  الع م: فكاف مقت  عبد ا ًك
، كه ش كذبعاف ذو ، ب  ال بَت  ـا الثالماء لثالث عكرة ل    خ   م  ٚتادل األكٔب ذو  مالث كذبعُت

 كا أع م".
 ات إ٪تا ًي ٕتاز ُب كقد خ ص الباحثاف ُب لتاب اب  أعثم إٔب هت ن  مفادًا أف ما هسم ي ركا

كبدكف ب اف الطر ق اليت عرفيفا ا١تؤلش بااذطتيفا  فوح  ال ، بغَت إذواد، القاؿ  ألف معظميفا أقااؿ مرذ  
كأقاالي ا١ترذ   ع  ، كهفًتض أف ركا اتي، غَت أهوا قد ٨تس  الظ  بحاحب الفتاح ! هع م م  أ   ًاءت
كأىب اٟتس  ع ر ، كإذحاؽ ب  إبراً م ا١تاص ي، دأبكع سر ب  ، كا٢ت ثم اب  عدل، أيب اٟتس  ا١تدائٍت
قد هق يفا ع  محوفات ًؤالء ا١تؤرخُت الذ   ذبقاا اب  أعثم إٔب التأل ش. كٖتدث ، ب  ٤تمد القرشي

ا١تؤرخاف ع  لتب ٢تم عاٞت  ت د ا١تاضاعات اليت تواك٢تا اب  أعثم ُب فتاحي. أـ غَت ًؤالء ٦ت  كردت 
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م ُب قائم  محادر ال م ، فال هع م أف ٢تم محوفات مكأّ ، فتاحأٝتاًؤ م ال هع م م  أمًر ب  أف ألثًر
     ! 300ش ئا ألبت 

 
 اإلسناد الجماع  البن أعثم●

أخبار مقت  مس م ب  عق   كاٟتسُت ب   ابتداء)أكرد اب  األعثم أخبارى ع  ت د الفًتة ٖت  عوااف 
"حدمٍت أبا ٍب قاؿ:  ذلركا ُب ذلد م  اإلختالؼ(كما ، م  ركاتي الك ع  كأً  السو ، ع ي ككلدى كش عتي

حدمٍت ٤تمد ب  القاذم ا١تد ٍت ع  أيب حاـز مأب اب  عباس ع  اب  ، اٟتس  أٛتد ب  اٟتسُت الو سابارم
 عباس.

 قاؿ: كحدمٍت ع ي ب  عاصم ع  اٟتحُت ب  عبد الرٛت  ع  أب ي ع  ٣تاًد ع  اب  عباس.
الحائغ قاؿ: حدمٍت هع م ب  م احم ا١توقرم ع  ٤تمد ب  عمر ب   قاؿ: كحدمٍت أبا حاًب ذيف  ب  ٤تمد

 كاقد الااقدم.
كأبا الال د ع  أيب ، قاؿ الااقدم: كحدمٍت معاذ ب  ٤تمد ب   عقاب ب  عتب  القرشي ع  ٤تمد ب  اٟتوف  

 إذحاؽ ا٢تمداين.
 .قاؿ: كحدمٍت أبا عمر حفص ب  ٤تمد ع  ًعفر ب  ٤تمد الحادؽ ع  أب ي ع  آبائي

كعبد ، قاؿ الااقدم أ ضا: كحدمٍت ٤تمد ب  عب د ا ب  عوبس  ع  ٤تمد ب  عب د ا ع  عمرك ع  أب ي
ا١ت د ب  ذ  ماف ع  أ اب ب  عبد الرٛت  ب  أيب محعب ع  أب ي كعبد ا ب  ّتَت السيفمي ع  ذع د 

ا األكذي ع  عبد  ك٤تمد ب  خالد ا٢تامشي ع   عقاب ب  ذ  ماف م  بٍت عبد، ب  ق س ا٢تمداين
كأبا ا١توذر ًكاـ ب  ٤تمد ب  ، الرٛت  ب  ا١توذر م  بٍت عدم ب  الونار ع  العالء ب   عقاب العنالين

كأبا ا١توذر ، السائب ع  أيب ٥توش لاط ب  ٭تِت ب  ذع د األزدم ع  اٟتسُت ب  لثَت األزدم ع  أب ي
  عبد ا١ت د ب  ذ  ماف ع  أ اب بكَت ع  عبد أ ضا ع  ٤تمد ب  عااه  ب  اٟتكم ع  ا٢ت ثم ب  عدم ب

كا٢ت ثم ب  عدم ع  الغالب ب  عثماف ا٢تمداين ع  عبد ا ب  ا١تعاَب ا١تعافرم كعبد الرٛت  ، ا ا١تعافرم
الي، ب  ا١توذر األهحارم كعبد الااحد ب  أيب عاف بَتة ب  مرًن كع سر ب  دأب ع  ًر كأبا البخًتم ، ًك

الي..." كمباش م  ذرد قائم  الركاة  قاؿ اب  أعثم عويفم: " ...ل يفم قد حدث ّٔذا  هتيفاءرة بعد االع  ًر
فأكؿ خرب كرد ع ي م  ، كقرأ ع  وا، كز ادتي كتقحاهي ع ر م  هق ي إل وا، كبعضيفم أكعر لي بعض، اٟتد ث
 هبام.ات العيفد األمام األكؿ  مبتدئا ْتد ث اضطرابٍب راح  سرد أخبارا تفح     حاؿ  301 ذلد..."

                                                 
 .04-63د.٤تمد ًرب أبا ذعدى:اب  أعثم الكاُب كمويفني التارٮتي ... ص 300-
 .10-14ص 1اب  أعثم:الفتاح)ـ.س(،  - 301
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 إسناد الحديث النبوي● 
"...فأكؿ خرب كرد ع ي م  ذلد :  -كفار اهتيفاء ذودى اٞتماعي–قاؿ اب  أعثم ُب مط ع أخبارى 

حد ث ٭تِت ب  عبد الرٛت  القرشي ع  عبد الرٛت  ب  محعب القرقساين ع  األكزاعي ع  اب  عباس ع  
  ٍب ذلر حد ثا هبا ا  302ط ب أنا قال :..."أـ الفض  بو  اٟتارث ب  ا١تط ب  امرأة العباس ب  عبد ا١ت

ا ع ر ًذا السود اٞتماعي  الذم تتداخ  اعتمادل ذلر بعدًا تفاص   األحداث ل يفا ، ُب مقت  اٟتسُت
ك بط  لد وا مفعاؿ البحث ع  الثغرات  إذ ًب بذلد ٘ت  ع ، ف ي األذاه د كتتكرر أماموا ف ي أٝتاء الركاة

ثواء ا٠ترب األكؿ الذم أفردى اب  أعثم بسود خاص باعتبارى حد ثا هبا ا أرادى اذتك العالق  بُت ا٠ترب كذودى  
ٔتا  ل وري   ح ث لاه  الوباءة م  ًرب   ، مؤلفي أف  كاف ٔتثاب  براع  اذتيفالؿ كبدا   اذتدالؿ

ا اٟتد ث الذم ٓب  كر إل ي  م  ذ حدث ٟتف دى ُب لربالء ل كاف ذلد تاطئ  لتفح   ت د ا١تأذاة  ًك
قر ب كال م  بع د ل  م  الطربم كالبالذرم كخ  ف  ب  خ اط... أما صاحبا )العقد الفر د( ك)لتاب 

دها ألص  ًذا اٟتد ث ٗتر٬تا اعتمدا ( فقد    إال أف ركا   اب  أعثم ًوا 303اى بكثرة. كرغم أهوا ًك
ي إٔب أـ فاٟتد ث مطاؿ ًدا كالكال، تتحاعد مويفا رائح  الاضع كاالختالؽ م  عدة هااح ـ ف ي متًا

كاخت ش ُب ا١ت د     كصرح ف ي اب  عباس بأهي رأل ا١تالئك  بالب   ُب صار األذد كالثار كالتوُت، الفض 
الذم ًاءى بالوباءة  ً  ًا ًرب   أك م د البحار أك م د آخر؟ لما ذلر ُب الوباءة اذم    د ب  

ذ حدث لي معيفم  ـا الق ام  م  حاار... ٍب  ٍب ذلر ما، ع ر قت   اٟتسُت ٍب دعا الرذاؿ   معاك  
لما  قحم ذ ماف الفارذي ل حادؽ ،  ل   د الطُت ب   ك   د األمر افتضاحا،  ظيفر لعب األحبار ُب الحارة

 .304 ع ر هباءات لعب...
 

                                                 
 ا١تحدر هفسي . -  302

)دكف  2ط 4101الس في (:ا١تعنم الكبَت ت  ٛتدم عبد آّ د 161ًالطرباين)أبا القاذم ذ  ماف ب  أٛتد تػ  - 303
ذا اٟتد ث ركاى اب  حباف ُب صح حي، أهظر تع  قات األلباين ع ر تقر ب اب  ب باف، 201ص21مع امات( ،  . ًك

. كلع  اٞت ء األقرب إٔب الحح  حد ث ا ُب ًذى الركا ات ل يفا ما كرد ُب مساه د أٛتد كأيب  ع ر كالب ار 116-117ص1
ع  ذبب بكائي فقاؿ :  بد ا ب  ٧تٌي ع  أب ي أف اإلماـ ع ي ذلر لي أهي ذأؿ الوريكُب معاًم الطرباين ع  التابعي ع

"قاـ م  عودم ًرب   فحدمٍت أف اٟتسُت  قت  بك  الفرات كقاؿ ً  لد إٔب أف أمشد م  تربتي ؟ ق   هعم فمد  دى 
. 4444حح ح ، حد ث رقم : فقبض قبض  م  تراب فأعطاه يفا ف م أم د ع ٍت أف فاضتا " األلباين : الس س   ال

 .116-111، ص2111بَتكت  4، دار الكتب الع م   ط٤تماد هحار : ًامع الركا ات ُب ٖتقق هباءات الوري
.كم  أمث   هباءات لعب األحبارما امتأل بي )لتاب الفنت( لوع م ب  ٛتاد، 17-10ص 1اب  أعثم:الفتاح)ـ.س(،  - 304

: األباط   كا١توالَت كالححاح )ًػ711با عبد ا اٟتسُت ب  إبراً م ا٢تمداين اٟتاف  أكما بعدًا. كاٞتازقاين ( 417ص
 .410-414، ص2111بَتكت  4كا١تكاًَت، دار اب  حـ  ط
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 مجالد عن الشعب : إسناد آخ  ● 
عوا إٔب ا٠ترب األكؿ ]أم السود اٞتماعيت  تبدأ تفاص   اب  أعثم بعد ًذا اٟتد ث بقالي: "ٍب ًر

كال ٧تد إذوادا آخر ُب خضم الركا ات الكثَتة إال ذودا كاحدا ٖت  عوااف  305 قاؿ ٍب لتب معاك  ..."
ذا السود ًا قالي: "قاؿ أبا عبد  "ذلر ابتداء فتو  البحرة كشغب أً يفا كما لاف ب ويفم م  العحب  ..." ًك

٤تمد القرشي قاؿ مٍت عثماف ب  ذ  م ع  ٣تالد ع  ا ٤تمد ب  ٤تمد الب ام مٍت أبا اٟتسُت ع ي ب  
ذا ذود  وتيفي إٔب اإلخبارم ٣تالد ب  ذع د ا٢تمداين الذم  ركم ًوا 306الكعري قاؿ..." لما ًي -   ًك

ا أحد معاصرم ت د األحداث. -عادتي  ع  التابعي عامر ب  شراح   الكعري ًك
عيفا إٔب السود اٞتماعي ي ُب ٣تم يفا ال تكاد ٗترج ق د أ٪ت   ، أما بق   تفاص   األحداث فمًر ًك

 ردى الطربم كغَتى م  أخبار كمتاف.ع ر ما أك 
ات ُب فتاح اب  أعثم تتناكز ضطراباالأٌف صفحات آٌّ د الذم احتال أخبار  -مثالن -ف ذا ع موا 
أٌف اإلذواد ك  ات قد كص  إٔب األربعمائ  مويفاضطراباالأٌف هح ب أخبار ًذى ك  ،ا٠تمسمائ  صفح 

 اٞتماعي ًا ما افتت  بي اًب  أعثم ذلد الكٌم ا٢تائ  م  األخبار ًاعالن ع ر رأس ل  فقرة أك خربو ل م 
 أٌف ل م ك  خحاصا، التنازك    ف هي  حعب ع  وا اعتبار ذلد الكٌم خربا كاحدا إال م  باب التك ش)قاىؿ(
 ال تغٍت ع  اإلذواد ش ئان ... )قاىؿ(

ما لاف ب ويفم م  ك  شغب أً يفاك  فتو  البحرة ابتداءقد أكرد اب  أعثم ٖت  عوااف ] ذًٍلر ك  ًذا
قاؿ أبا ٤تمد عبد ا ب  ٤تمد الب ام : حدمٍت أبا اٟتسُت  " العحب   ت اإلذواد الاح د بقالي :ك  اٟترب

الد ع  الكعري قاؿ : ما رأ  وا بالعراؽ أمَتا لاف ع ي ب  ٤تمد القرشي قاؿ : حدمٍت عثماف ب  ذ  م ع  ٣تي
لاف  عطي ك  ،  ُت ُب ماضع ال ُتك  ،لاف  كتد ُب ماضع الكدة،  أعٌت بأمر الرع   م  محعب ب  الي بَت

 307. "عطاء ُب الح ش ك  ،اٞتود ُب السو  عطائُت : عطاء ُب الكتاء
اليت )قاىؿ( بك م  -لالعادة-ميحٌدرا إ اًا )الفتاح( بعد ذلد األخبار األخَتة ُب لتابك تتااص  

 !ال هدرم ًوا ً  تعاد ع ر اإلذواد اٞتماعي األكؿ أك إذواد اٟتد ث أك ًذا اإلذواد األخَت ؟

                                                 
 .17ص 1اب  أعثم:الفتاح)ـ.س(،  - 305
 .111ا١تحدر هفسي، ص - 306
 .111ص2، )اب  أعثم : الفتاح (ـ.س - 307



 ا١تحادر ا١تسودة األخرل حاؿ االضطرابات األكٔب ُب الدكل  األما                                   الفح  الرابع

111 

 

اذتات البالد ل يفا لعبد ا١ت د ب  ك  قاؿ : "ات بقالي : ضطراباالاب  أعثم أخبار ًذى ك أنر 
"مركاف

ا ع  ك  ًذى الطر ق  األخَتة ُب اذتعراض الٌركا ات دكف ذلر ريكاهتاك  .308 اإللتفاء با١تتاف بع دن
 أذاه دًا ًا ما اذتقر ع  ي أمر ادمُت بعد اب  أعثم.

  

                                                 
 .140ا١تحدر هفسي، ص - 308
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 خالصة إلصائية للمصادر المسندة األخ ى:

 
الااذع الذم ذًب بوا إٔب عدة محادر مسودة خارج دائرة الطربم ُب الفح   ذتقراءرغم اال

كما ، ت خ ص ل  ما فح واى م  أمر ًذى ا١تحادركالذم أت وا ع ر نا تي ف هي ٬تدر بوا أف هع د ، األخَت
 تضموتي م  محادر فرع   الذتخالص   شام   ع  مرك اهتا.  

  
 مصادر ابن عبد ربو ف  )العقد الف يد(:  *

ع ي ب  .1)خربا  م ثيفا مسود إٔب محدر    ٧12تد ُب العقد الفر د ١تؤرخ األهدلس اب  عبد ربي 
كاليت توتيفي ُب الغالب إٔب شيفاد ع اف حاؿ العراؽ  16( بأذاه د٫تا اؿٛتاد ب  ع سر .2، عبد الع   

الث ثاف الباق اف م  الركا ات ف بدك أف اب  عبد ربي اذتقاًا م   أما  كبعضيفا حاؿ األشدؽ أك اب  ال بَت 
م  –لتب اإلخبار ُت  م ٯتث اف  –ذااء ا١تكاًَت مويفم أك غًَت محدرا فرع ا ال ٧تد ُب مالم  مويفا  47ًك

أما ، ا٢ت ثم كاب  داب كأباال قظاف( كركا ات ًذى الثالم  تدكر حاؿ تال      د كابوي ككقع  اٟترة)ا إذواد
ب، اباعق   الدكرقي، ا١تدائٍت، ركح ب  زهباع، الر اشي، ذائر ا١تحادر )األصمعي اب  عبد ، اب  ًك

اب كاخَتا ، ًكاـ ب  عركة، ٤تمد ب  ذع د ب  ا١تس ب، ابا بكر ب  ايب ش ب ، اع  ٭تي ب  اٝت، الًا
إٔب شيفاد ع اف كتدكر ركا اهتا ٚت عا حاؿ  –ُب األغ ب األعم  –ع  ايب قالب ( فتوتيفي أذاه دًا  أ اب
 ات العراؽ كاٟتناز.اضطراب

 
 مصادر البالذري ف  )أنساب االش اؼ(: * 

مويفم  11خربا  كقد ركل لي  14م  ش اخي اذتقر مويفم  11ا١تؤرخ البالذرم ع ر  اعتمد 
ب ب  ًر ر بأذاه دى إٔب شيفاد ع اف  )خ ش كاب  أيب خ ثم  كالدكرقي( ً  ركا اهتم ع  االخبارم ًك

مسودة كغَت  –أما الرابع )ًكاـ ب  عمار( فَتكم أخبارى الست  ، ات العراؽ كالكاـ كاٟتنازاضطرابحاؿ 
ا )ذعدك ي كالعتري كاب  اعتمادلما أكرد البالذرم ع  محادرى الثالم  االق  ،  حاؿ أذرل لربالء –سودة م

ي ذات ااكر ، حاؿ لربالء كاٟترة كراً  إذوادكبعضيفا بغَت   ذوادركا ات بعضيفا ب 10القتات(  ًك
، ا ب  صاّب العنمي عبد، )شناع الفالس 41تطرق  إل يفا محادر البالذرم العابرة كاليت تتناكز الػ

، ابا الال د االهطالي، ابا صاّب االهطالي، اذحاؽ الفركم، العباس البحراين، ٤تمد ب     د العن ي
ا مسودة.أخرلمحادر ، ض ثم، ححُت  ( إذ  ستقي م  ل  محدر خربا أك خرب   كألثًر
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 * مصادر أب  الع ب ف   )كتاب المحن(:
ركا    27مؤرخ افر ق   أبا العرب التم مي بكك  بارز ع ر اإلخبارم الااقدم إذ أكرد  لي  اعتمد

ات العيفد األمام األكؿ كقد أذودًا الااقدم اضطرابركا   اليت اشتم  ع  يفا لتابي كا٠تاص  ب 74م  ٚت   
ما ش ه أيب أ، كل يفا تفح  ُب أحداث كقع  اٟترة، ش خا كل  مويفم  سودًا إٔب شاًد ع اف 22إٔب 

ا عمر ب   اذش ف ارد لي مع غَتى  أذاه د توتيفي إٔب شيفاد ع اف أك  11ركا   م  طر ق  47العرب ًك
، ات الكاـاضطرابإٔب االخبارم أيب معكر ع  ش اخي ا١تبيفمُت كل يفا حاؿ مارٌب اٟتسُت كاب  ال بَت ك 

٥تمد ب  ، ب  عبد الع    ٤تمد، محادر فرع   )ع سر ب  مسكُت 11ركا   أليب العرب م   44كتبقر 
اٛتد ب  ، بكر ب  ٛتاد، ذع د ب  اذحق، ٭تي ب  ذالـ، ٭تي ب  عبد الع   ، اٛتد ب  معتب، بسطاـ

 كل يفا حاؿ مقت  اٟتسُت كاب  ال بَت.، ع سر( بأذاه د قد توتيفي أح اها إٔب شيفاد ع اف

 
 :( خليفة وابن بكار واالصفهان  وابن أعثم)مصادر مسندة أخ ى  *

 لقد شارؾ ادث خ  ف  ب  خ اط ُب أخبار مصادر خليفة بن خياط ف  تاريخو :
محادر فرع   مسودة  كم ث 41ركا   اذتقاًا م  ألثر م   11ب االكؿ  األمامات العيفد اضطراب

ب ب  ًر ر بأذاه دى الػ  إٔب شيفاد ع اف حاؿ ب ع     د ككقع   16ًذى الركا ات ع  االخبارم ًك
، اشيف  كاٝتاع   ب  ذواف، بكار، ا١تدائٍت،  ش باقي محادر خ  ف  )اب  ميفدمب وما تض، اٟترة

( قضا ا لربالء كاب  أخرلكمحادر ، اب  ًر ج، اب  ع اش، ٤تمد ب  معاك   كاٟتس  ب  عمرك
 ال بَت.

 11خبار ا١تافق ات( األ: ٧تد لدل ًذا ا١تؤرخ ُب )مصادر الزبي  بن بكار ف  موفقياتو 
 محادر: 11ر ركا ات مازع  ع 

 خضاع عبد ا١ت د ل عراؽ.إخبار ُت حاؿ ركا ات ع  مكاًَت اإل 16 ركم لي  أك٢تا ا١تدائٍت إذ 
 ماه يفا عمي محعب الذم  ركم ركا ت ي بسود   حاؿ اٟتناز ُب عيفد    د كحاؿ مقت  اب  ال بَت. 
 مالثيفا ركا   أخَتة  رك يفا أهس ب  ع اض تتضم  إشارة هبا   ١تقت  اٟتسُت. 

 )41:  رل  ًذا ا١تؤرخ ع ر مأذاة لربالء ُب مصادر األصفهان  ف  )مقاتل الطالبيين 
ركا   ح ث تبدأ الركا   التميف دة بسود ٚتاعي تتداخ  ف ي محادر أيب ٥توش كا١تدائٍت مع غَت٫تا 

ركا ات  11ك، م  محادرى ا١تذلارة ذابقا 41ركا   أليب ٥توش بأذاه دى ع   41ل سرد لوا بعدًا 
   غَتى بأذاه د ٚتاع   ل يفا حاؿ تفاص   ت د ا١تأذاة.ع
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   ٞتأ ا١تؤرخ اب  أعثم الكاُب إٔب ذرد ل  أخبارى دك٪تا ( الفتوح)مصادر ابن أعثم ف :
إذواد لما ًي عادة ا١تؤلفُت الذ   اذتغواا ع  ذلر األذاه د  لكوي ٘ت   عويفا بأف افتت  ٚت ع 

اال أهي خَت م  إغفالي أك إ٫تالي لما أهوا  –م  اٟتق ش ئا  قد ال  يغٍت –تفاص  ي ب ذواد ٚتاعي 
دهاى قد حرص ع ر  اٟتد ث الوبام الذم افتت  بي أخبارى رغم لاهي م  الواح   اٟتد ث    إذوادًك

ٍب اهي ال  عاد إٔب ذلر السود مط قا أمواء السرد إال مرة كاحدة  كع ر ذلد ٯتكووا ، ماضاعا ك٥تت قا
 ركا ات فق . 11 –ع ر لثاف  إحداًا –ي اعتبار عدد ركا ات
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 خامتة البحث

ات األكٔب ُب الدكلػػػ  األما ػػػ  مػػػ  ضػػػطراباالكُب ختػػػاـ ًػػػذا البحػػػث ٧تػػػد أهفسػػػوا قػػػد اذػػػتقرأها أخبػػػار 
ك إف لوػػ  قػػد أكردت -اذتعرضػػتيفا ٥تتحػػرةن ، اخػػربن  441أٌف ركا اهتػػا الػػيت ب ػػغ ٣تماعيفػػا ك  ا١تحػػادر ا١تسػػودة 

قػػد ك  ،ذػػودا 114كردت إل وػػا مػػ  خػػالؿ  ًػػذى األخبػػار ل يفػػاك  -خػػربان  61مػػا  قػػارب الػػػمػػ  ا١تتػػاف بألفاظيفػػا 
 راك ا   تعرضوا بًتاًم حد ث   ٟتاإب أربعمائ  مويفم . 104اشتم   األذاه د ع ر 

ي اإلٚتاؿ  -كأًم ما تقرر لد وا م  ل  ذلد  أهوا إذا طبقوا ا١تويفج اٟتػد ثي الحػاـر ع ػر  -ع ر ًك
ال  غػػٍت مػػ  ك  كمرك اهتػػا ف هػػي لػػ   سػػ م لوػػا مػػ  األخبػػار إال الوػػػ ر ال سػػَت الػػذم ال  سػػم مثػػ  ًػػذى األذػػاه د 

لك  ًػذا ال  عػٍت ك  ،الذم رٔتا ال تتض  بي الرؤ   عود اذتنالء ما ًرل م  أحداث ا١تاضي البع دك  ًاع  
خحاصػا مػا  تع ػق ك  -ة موي ُب ٣تاؿ توق   أخبػار صػدر اإلذػالـ ذتفادإلغاء تراث ادمُت الضخم كعدـ اال

 ب  ٯتكووا اٞتـ  بأهي ال غٌت لوا ع  ًػذا ا١تػويفج عوػد تضػارب األخبػار -ات الس اذ   اٟتًر  ضطراباالمويفا ب
 تواقض التفاص   حاؿ حادم  كاحدة بغ   الًًت   .ك  تعارض الركا اتك 

الكػاُب لػاف ك با٠تاض ُب أذاه د ا١تػؤرخ الطػربم اتضػ  لوػا أٌف اإلخبػارم الكػ عي أبػا ٥توػش األزدم 
ركا ػػ   241بػػاألخص مػػا  تع ػػق مويفػػا بالكافػػ  كالكػػ ع  ح ػػث اذػػتود ُب إ ػػرادى لػػػ ك  عمدتػػي ُب أخبػػار العػػراؽ  

٦تػػا الحظوػػػاى ًوػػػا أف ألثػػػر شػػػ اخي ف يفػػػا إ٪تػػػا ًػػػم شػػػيفاد ع ػػػاف لألحػػػداث أك ك  ،محػػػدرا 01إٔب ألثػػر مػػػ  
 معاصركف ل كيفاد ع ر األق  .

ى أقػ  اعتمػادلمػا لػاف ،  خػربا 444كم لوػا مػ  خال٢تػا أبػا ٥توػش ع ػر ذػت  محػادر لػَت  اعتمػدكقد 
 41شػػ خا الذػػتعراض  61ُب حػػُت أهػػي اذػػتود بكػػك  عػػابر ع ػػر، خػػربا 01محػػدرا ُب ذػػردى لػػػ  47ع ػػر 
 خربا .

، قػد خححػوا لػي فحػال بكام ػيك  -ًا أبػا ٥توػشك  أال-ًذا ع  ا١تحدر ا١تعتمد بكثرة لدل الطربم 
 خربا مازع  لالتإب : 247ف هي اذتقر مويفا  -العابرةك  اتماداعبُت األق  -أما بق   محادر الطربم 
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 ات العراؽ.ضطرابتطرق  ً يفا الك  ،محدرا ٯتك  تسم تيفا بالعابرة 42خربا أكردًا الطربم م  11-
 ذودا توتيفي ُب الغالب إٔب شيفاد الع اف حاؿ مارة ال بَت ُت. 21خربا ل مؤرخ الااقدم اذتقاًا م   14-
ػذا األخػَت ٧تػدى  سػود-اب  شب  عػ  اإلخبػارم ا١تػدائٍت خربا ل مؤرخ  77- إذػوادا ب ومػا  40خػربا إٔب 10ًك

 . -بق   أخبارى غَت مسودة
 42ل يفػا مرك ػ  مػ  خػالؿ ك  لكويفا ع  شػ خي أيب عب ػدة معمػر بػ  ا١تثػٌتك  خربا ل مؤرخ اب  شب  أ ضا 24-

 ذودا.
 خراذافت.ك  أك أيب عب دة إ٪تا ٗتص البحرة ]ك ٕتدر ا١تالحظ  ًوا أٌف أخبار اب  شب  ذااء ع  ا١تدائٍت

 ات الكػػاـاضػػطرابترلػػ ت حػػاؿ  -كعددًاذػػبع -لكػػ  بأذػػاه د أخػػرل ك  خػػربا  رك يفػػا ابػػ  شػػب  دائمػػا 21-
ب ب  ًر ر ب  حاـز  وفرد بوحفيفا مرل ا ع ر ك  العراؽ  ك  قتػاؿ أً يفػا ك  ات البحرةاضطراب كاد اإلخبارم ًك

 ل خاارج.
ك ًػػا محػػػدر الطػػربم ُب لػػػ  ركا ػػػات أيب -اـ بػػ  ٤تمػػػد بػػػ  السػػائب الك ػػػري خػػربا  رك يفػػػا ا١تػػؤرخ ًكػػػ 11-

ات اضػػطرابركا ػػ  تكػػاد تكػػاف غػػَت مسػػودة حػػاؿ  11لكوػػي ًوػػا  ػػركم عػػ  اإلخبػػارم عااهػػ  الك ػػري  -٥توػػش
، محػػعبك  لمػػا  ػػركم ًكػػاـ عػػ  أب ػػي مػػالث ركا ػػات مسػػودة حػػاؿ مقتػػ  اٟتسػػُت،  الكػػاـك  اٟتنػػازك  العػػراؽ

حادر ٢تكاـ مسودة إٔب شيفاد ع اف حػاؿ لػربالء باذػتثواء ا١تحػدر األخػَت مويفػا فتع ػق باإلضاؼ إٔب ٙتاه   م
 بويفا   ا١تختار.

قرأها ُب الفح  األخَت مػ  البحػث أخبػارا مسػودة أخػرل لكويفػا خػارج تػار ه الطػربم اذتقد ك  ًذا  
ػػػدها مويفػػػا عػػػددا  تنػػػاكز ا، ات األكٔب ُب الدكلػػػ  األما ػػػ ضػػػطراباال٦تػػػا  تع ػػػق مويفػػػا ب خػػػربا مازعػػػ    221لػػػػفًا

 لالتإب :

 محػػػدرا فرع ػػػا 47م ثػػػاف عػػػ  ك  م ثيفػػػا عػػػ  محػػػدر   رئ سػػػ ُت)العقػػػد الفر ػػػد( خػػػربا البػػػ  عبػػػد ربػػػي ُب 12-
ا مسود إٔب شيفاد ع اف حاؿ العراؽك   ق    مويفا حاؿ الكاـ .ك  ،اٟتنازك  ألثًر
ا١تحػػادر ك  ااعتمػػاداألقػػ  ك  مويفػػا ا١تعتمػػدة  محػػدرا   44عػػ  )أهسػػاب األشػػراؼ( خػػربا ل ػػبالذرم ُب 64-

 ات األقال م .اضطرابتتع ق ٔتخت ش ك  غَت ا١تسودةك  مويفا ا١تسودةك  ،العابرة
 22ك ًا  ركم أق  مػ  هحػفيفا عػ  الااقػدم بأذػاه دى الػػ( لتاب ا ) خربا أليب العرب التم مي ُب 74-

ل يفػػا ك  إٔب شػػيفاد ع ػػاف البػػاقي ٧تػػد هحػػفي عػػ  عمػػر بػػ   اذػػش بأذػػاه دى الػػيت قػػد تحػػ  أح اهػػاك  حػػاؿ اٟتػػرٌة
 . 44ركا اهتا الػك  لذلد الكأف بالوسب  ل محادر الػتسع  ا١تتبق  ك  ،اب  ال بَتك  حاؿ اٟتسُت

ػب بػ  ًر ػر بػ  حػاـز بأذػاه دى إٔب شػػيفاد  11- خػربا ٠ت  فػ  بػ  خ ػاط ُب تارٮتػي   م ثيفػا عػ  اإلخبػػارم ًك
 اب  ال بَت .ك  ف  العكرة ع ر اٟتسُتب وما ترل ت ذائر ركا ات محادر خ  ، اٟترٌةك  ع اف حاؿ    د
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إموتػاف عػ  ك  ات العػراؽاضػطرابعػ  ا١تػدائٍت حػاؿ نا ػ   م ثاًػا، )ا١تافق ػات) ب  بكار ُبركا ات ل ػ بَت  11-
 إضاف  إٔب ذود حاؿ التوبؤ بكربالء ُب السو  الوبا  .، نا   اب  ال بَتك  عٌمي محعب حاؿ    د

ػا بأذػاه د أيب ٥توػش ك  ،ترلػ ت بطب عػ  اٟتػاؿ ع ػر لػربالء( الطػالب ُتمقاتػ  ) ركا   لألصفيفاين ُب 41- ألثًر
 ا١تػػػدائٍتك  اإلختتػػػاـ بركا ػػػات تتػػػداخ  ف يفػػػا األذػػػاه د اٞتماع ػػػ  أليب ٥توػػػشك  مػػػع البػػػدء، عػػػ  محػػػادرى العكػػػرة

 غَت٫تا حاؿ ا١تاضاع ذاتي.ك 
ٍبٌ  تحػػػػدر ، ماضػػػػاع مفتتحػػػػ  ْتػػػػد ث هبػػػػام حػػػػاؿ لػػػػربالء ب ذػػػػواد( الفتػػػػاح) ركا ػػػػات البػػػػ  أعػػػػثم ُب 11-

اإلذػػػػواد اٞتمػػػػاعي تفاصػػػػ   األحػػػػداث ل يفػػػػا   ل تخ  يفػػػػا ذػػػػود آخػػػػر  كػػػػاد  كػػػػاف كح ػػػػدا ُب خضػػػػم ت ػػػػد 
 ..األخبار.

 

 ًد دة ميف أة لد ي :ك  ك ًكذا   ذ ند القارئ ٢تذا البحث بُت  د ي أمارا لثَتة

غػػػػػَتى حػػػػػاؿ ك  : ذػػػػػ ند ت خ حػػػػػا ٞتػػػػػٌ  الركا ػػػػػات الػػػػػيت أكردهتػػػػػا ا١تحػػػػػادر ا١تسػػػػػودة لػػػػػالطربم أوال -
اضػػػطراباال ػػػا ك  ات الس اذػػػ   األكٔب بعػػػد ق ػػػاـ الدكلػػػ  األما ػػػ    صػػػغًَت  ًػػػػ 61مػػػ  أحػػػداث ذػػػو   ابتػػػداءلبًَت
أٌمػػا إ ػػراد ا١تتػػاف بألفاظيفػػا فيفػػذا مػػا عمػػدت إل ػػي ُب بعػػض . ٔتقتػػ  عبػػد ا بػػ  الػػ بَت رضػػي ا عويفمػػا اهتيفػػاءك 

 ت د الٌركا ات ُب كذ  لٌ  مبحث أك ختامي .

 : ذػػػ ند إعػػػادة ترت ػػػب ًػػػذى األخبػػػار ل يفػػػا حسػػػب ا١تحػػػادر الػػػيت اذػػػتقاًا الطػػػربم مويفػػػا ثانيػػػا -
ح ػث أعػدت ترت بيفػا حسػب  ، بػ  حػىت أخبػار لػ  محػدر، ٥تتحراهتا ُب ا١تحادر األخػرل عوػد غػَت الطػربمك 

 ل  إذواد ًاء بي ًذا ا١تحدر .

م ُب ثالثا - ، أذػاه دًمك  ت ػد ا١تحػادر : لما ذ ند القارئ تعر فا بك  الركاة الػذ   كردت أٝتػاًؤ
خاصػػ  إذا لػػاف ًػػؤالء مػػ  ، تالم ػػذىك  لػػذا أًػػم شػػ اخيك  ذػػو  كفاتػػيك  ماطوػػيك  مػػع الًتل ػػ  ع ػػر هسػػب الػػراكم

 ات .ضطراباالا١تكاًَت ا١تعركفُت أك ع ر األق  م  ا١تكارلُت أ ضا ُب ركاة أخبار 

 التعػػد  ك  ويفج اٞتػػرحذػػ ند أف لػػ  راك عثػػرت لػػي ع ػػر ترٚتػػ  حد ث ػػ    عرضػػتي ع ػػر مػػك  : رابعػػا -
قػػد أٚت ػػػ  ك  معرفػػ  مػػدل تق ػػ ميفم لػػي مػػ  ًيفػػ  ركا تػػي ل حػػد ث الوبػػامك  ذػػردت أقػػااؿ هقػػاد اػػدمُت ف ػػيك 

فػذلرت لػ  قػاؿ موسػاب لحػاحبي إذ فػ يفم ، فٌح تيفا إذا اقتضر األمر التفح  ك  ،أقاا٢تم ما أمكوٍت اإلٚتاؿ
 ا١تتساً .ك  ا١تتكدد
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 اػدمُت بتق ػ م لػ  إذػواد حسػب لثػرة الثغػرات اٟتد ث ػ  ذػ ند لػذلد تطب قػا ١تػويفجك  : خامسػا -
 مدل تأمَت ذلد ع ر تفاص   ل  منت ًاء بي ذلد اإلذواد .ك  ،ق ٌػتيفا ف ي أك ذالمتي مويفاك 

بعضػػيفا بػػبعض ٍبٌ مقارهتيفػػا ، مقارهػػ  بػػُت متػػاف لػػ  محػػدر -أح اهػػا  -: ذػػ ند القػػارئ  سادسػػا -
 ػػتم )أم التعػػارض( ُب ًػػذى اٟتالػػ ك  ،يفا معيفػػا أك ٥تالفتيفػػا ٢تػػأتتػػاف ا١تحػػادر األخػػرل ١تالحظػػ  مػػدل إهسػػنام

ع  ػي فػ ف أصػ  الركا ػات لاهػػ  ًػي األصػ  الػذم ك  ،تًر   اإلذواد األحس  حاال ع ر ما ًا أضعش موػي
  اذتححبتي عود تطرقي لك  خرب م  أخبار ا١تحادر ...

أماؿ   إٔب غا ػػػ  ا١تػػػك  ا١توكػػػادا٢تػػػدؼ ك  لك ختامػػػا أع ػػػم أهػػػٍت ٓب أرك ظمػػػأ القػػػارئ إٔب األمو ػػػ  القحػػػا 
إالٌ أهٍت التف ػ  باٞتيفػد ا١تبػذكؿ ببػذؿ مػا ُب اإلمكػاف ٔتػا ، تيػمىٌحص ل  الركا اتك  ح ث تيغرب  لاف  األخبار

 تػػاأب ع ػػر كضػػع لبواتػػي ك  لػػذا تتكفػػ  بػػي األً ػػاؿك  عػػذرم أف أمػػرا ليفػػذا توػػاء ْتم ػػي اٞتبػػاؿك  ،ٝتػػ  بػػي ال مػػاف
اؿ ...   الًر

 ب  تواد ػ  مػع بػاحثُت معاصػر   لاضػع القطػار ُب ذػكتي، الكعارك  ألتًش بالٌوداءك حسري أهٍت ٓب 
 ذػػا٫ت  ُب الغرب ػػ  بق  ػػ  أك لثػػَت بعػػد التأل ػػد ع ػػر ضػػركرة ا١تػػويفجك  بػػ ، ت ك ػػدى ٔتػػا   ػػـ  لونػػاح إهطالقتػػيك 
 ق متي.ك 

يفي الكرًن.ك  ،ك الػ ٌػيى أذأؿي أف  تقٌب ى عم ي ًذا  ٬تع ي خالحا لًا

 

 ف الحمد هلل رب العالمين.وآخ  دعوانا أ
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 مالحق البحث

 1ِـٍسك 
(الفصلاألول(خاصبـ

 يقابلو ف  التاريخ الميالدي األوؿ من محـ  من السنة الهج ية

 ـ 640ألتابر  21 ً 71
 ـ 641ألتابر  41 ً 61

 ـ 016ألتابر  14 ً 64
 ـ 604ذبتمرب  21 ً 62

 ـ 602ذبتمرب  41 ً 61

 ـ 601أكت  11 ً 61

 ـ 601أكت  40 ً 67

 ـ 607أكت  10 ً 66

 ـ 606ًا       20 ً 64

 ـ 604ًا        40 ً 60

 ـ 600ًا        6 ً 61

 ـ 601ًااف  27 ً 41

 ـ 611ًااف  47 ً 44

 ـ 614ًااف  1 ً 42

 ـ 612 مام 21 ً 41

 ـ 611مام  41 ً 41



 

140 

 

 2ِـٍسك 
(الفصلالثاني(خاصبـ

 
 






















































 التازٌ ع الوسري لركا ات أيب ٥توش ضم  تار ه الطربم 
 ات األكٔب ُب الدكل  األما  ضطراباالحاؿ أخبار 
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  3سك ٍِ
(الفصلالثالث(خاصبـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التازٌ ع الوسري لركا ات ا١تحادر األخرل ل طربم ع  غَت 
 ُب الدكل  األما  ات األكٔب ضطراباالأيب ٥توش حاؿ أخبار 
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 4ِـٍسك 

(الفصلالرابع(خاصبـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التازٌ ع الوسري لركا ات ا١تحادر األخرل غَت الطربم 
 ات األكٔب ُب الدكل  األما  ضطراباالحاؿ أخبار 

 

البالذري  67

ابوالعرب 57

ابن أعثم  3

الطبري 488

ابن خياط 33

ابن بكار 9

االصفهاني  19

ابن عبد ربه 32

غير الطبري  220
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 قامئة املصادر واملراجع

 الـمصادر
 

تاز ع شرل  عآب الكتب ك  دار الفكر بَتكت، القرآف الكرًن   بركا   كرش ع  هافع   ٓت  ٤تفاظ خرايب●
 اٞت ائر .

-أ  -  
 .)ًػ630أبا اٟتس  ع  الد   ع ي ب  أيب الكـر الك باين تػ(اب  األمَت●

 .بَتكت   5ط 1985دار الكتاب العريب ، ُب التار هالكام   .1
 .  )ًػ 250أبا الال د ٤تمد ب  عبد ا ب  أٛتد (األزرقي●

 6مطػػػابع دار الثقافػػػ   ط، ٖتق ػػػق رشػػػدم الحػػػاّب م حػػػس، مػػػا ًػػػاء ف يفػػػا مػػػ  ارمػػػارك  أخبػػػار مكػػػ  .2
 .  1994بَتكت 

 . )ًػ356أبا الفرج ع ي ب  اٟتسُت تػ) األصفيفاين●
 .1987بَتكت  2مؤذس  األع مي ل مطباعات ط، ٖتق ق الس د أٛتد الحقر الطالب ُت مقات   .3

 .)ًػ314أبا ٤تمد أٛتد ب  ٤تمد ب  ع ي الكاُب تػ( اب  أعثم●
 .1992بَتكت  1دار الفكر ط، الفتاح   ٖتق ق د.ذيف   زلار .4

-ب  -  
 .)ًػ256أبا عبد ا ٤تمد ب  إٝتاع   ب  إبراً م ب  ا١تغَتة تػ ) البخارم●

 بَتكت. 1ط 1987التار ه الكبَت دار الكتب الع م   كا١تؤذس  الثقاف    .5
 .  )ًػ256ال بَت تػ (اب  بكار●

 بغداد. 1973مطبع  العاين ، األخبار ا١تافق ات ٖتق ق د. ذامي العاين .6
ا  ٖتق ق ٤تماد شالر .7 مطبع  ا١تدين مكتب  دار العركب  القاًرة ، ٚتيفرة هسب قر ّ كأخباًر

 ًػ.1381
 أبا بكر ا١تالكي.●

 بَتكت. 1983دار الغرب اإلذالمي ، ر اض الوفاس  ٖتق ق بكَت البكاش .8
 .)ًػ279أٛتد ب  ٭تي تػ) البالذرم●

 .)دكف تار ه(مكتب  ا١تثٌت بغداد، )اٞت ء ا٠تامس) أهساب األشراؼ .9



 

122 

 

 مكتب البحاث، د.ر اض زرل يك  لتاب ٚت  م  أهساب األشراؼ   ٖتق ق د.ذيف   زلار .10
 .1996بَتكت  1دار الفكر ط، الدراذاتك 

 .)ًػ739أبا اٟتس  عالء الد   الفارذي تػ) اب  ب باف●
 . 2003السعاد    1دار باكز ر ط، اإلحساف ُب تقر ب صح   اب  حباف   بتع  قات األلباين .11

-ت  -  
 ً(.  728اب  ت م   )أبا العباس تقي الد   اٛتد ب  عبد اٟت  م الدمكقي ●

 دكف تار ه( .)دار الكتب الع م   بَتكت ، الوبا  مويفاج السو   .12
-ج  -  

 .(ًػ543اٟتاف  أبا عبد ا اٟتسُت ب  إبراً م ا٢تمداين ) اٞتازقاين●
 . 2004بَتكت  1دار اب  حـ  ط، ا١تكاًَتك  الححاحك  ا١توالَتك  األباط   .13

-ح  -  
 ً(. 327الرازم با ٤تمد عبد الرٛت  ب  أيب حاًب ٤تمد ب  إدر س أ)اب  أيب حاًب ●

 ح درآباد ا٢تود . 1956دار ا١تعارؼ ، اٞترح كالتعد   .14
 .  )ًػ405أبا عبد ا ٤تمد ب  عبد ا الو سابارم ) اٟتالم●

 دار الكتاب العريب بَتكت )دكف تار ه( .، ا١تستدرؾ ع ر الحح حُت .15
 ً(.354تػ٤تمد ب  حباف ب  أٛتد ب  أيب حاًب التم مي البسيت اب  حباف )●

 بَتكت . 1ط 1988مؤذس  الكتب الثقاف   ، الثقات .16
 2دار الساغي ط، ا١تًتكلُت   ٖتق ق ٤تماد إبراً م زا دك  الضعفاءك  لتاب آّركحُت م  ادمُت .17

 ًػ.1402ح ب 
 .  ً(852أٛتد ب  ع ي العسقالين )اب  حنر●

 بَتكت. 1ط 1995دار الكتب الع م   ، اإلصاب  ُب ٘ت    الححاب  .18
اؿ األئم  األربع تعن    .19  دار الكتاب العريب بَتكت )دكف تار ه( .، ا١توفع  ب كائد ًر
  .بَتكت 1ط 1996مؤذس  الرذال  ، تقر ب التيفذ ب .20
 بػػَتكت . 1ط 1984دار الفػػكر ، هتذ ب التيفذ ب .21
  .1993 1دار الفكر بَتكت ط، البخارمفت  البارم شرح صح    .22
 بَتكت. ، 2ط 1971 ، لساف ا١ت  اف  مؤذس  األع مي ل مطباعات .23

 .)ًػ655أبا حامد عبد اٟتم د ب  ًب  ا تػ(اب  أيب اٟتد د●
 .1979بَتكت  3دار الفكر ط، شرح نج البالغ  ت  ٤تمد أبا الفض  إبراً م .24
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 .  )ًػ241أٛتد ب  ٤تمد الك باين تػ) اب  حوب ●
 .  1995القاًرة  1دار اٟتد ث ط، ا١تسود .25

-خ  -  
ي )اٟتاف  صفي الد   أٛتد ب  عبد ا ب  أيب ا٠تَت األهحارم تاُب بعد ●    .(ً 923ا٠ت ًر

اؿ .26  . ً 1322القاًرة  1ا١تطبع  ا٠تَت   ط، خالص  تذً ب الكماؿ ُب أٝتاء الًر
 ً(. 463ا٠تط ب )أبا بكر أٛتد ب  ع ي البغدادم تػ ●

 تار ه(.ا١تد و  ا١توارة )دكف ، تار ه بغداد  ا١تكتب  الس ف   .27
 بَتكت . 1988دار الكتب الع م   ، الكفا  لتاب  .28

   .)ًػ681أبا العباس مشس الد   أٛتد ب  ٤تمد ب  أيب بكر تػ) فاب  خ كا●
 .1968دار صادر بَتكت ، أهباء أبواء ال ماف   ٖتق ق د.إحساف عباسك  كف ات األع اف .29

 .)ًػ 240اب  خ اط العحفرم ) خ  ف ●
] ُب  1993دار الفكػػػػر بػػػػَتكت ، ٖتق ػػػػق د.ذػػػػيف   زلػػػػار، خالػػػػد تػػػػار ه خ  فػػػػ  ركا ػػػػ  بقػػػػي بػػػػ  .30

 1ط، آخػػرك  أمػا األخػػَت فطبعػ  دار الكتػػب الع م ػ   مراًعػػ  د.محػطفر ٧ت ػػب فػٌااز، الفحػ  األكؿ
 ت.1995بَتكت  

-د  -  
   .)ً 282أبا حو ف  أٛتد ب  داكد تػ) الد وارم●

 .القاًرة  1ط 1960األخبار الطااؿ دار إح اء الكتب العرب    .31
-ذ  -  

 .(ًػ748أبا عبد ا مشس الد   ٤تمد ب  أٛتد ب  عثماف تػ) الذًري●
 .بَتكت  1ط 1981مؤذس  الرذال  ، ٖتق ق شع ب األرهاؤكط كآخر، ذَت أعالـ الوبالء .32
 . 2003القاًرة  1مكتب  الحفا ط، ٖتق ق ٤تمد ب  ع ادم ب  عبد اٟت  م، ذَت أعالـ الوبالء .33
دار ، ٖتق ػػػق عػػػ ة ع ػػػي ع ػػػد عطػػػاء كآخػػػر، ركا ػػػ  ُب الكتػػػب السػػػت الكاشػػػش ُب معرفػػػ  مػػػ  لػػػي  .34

 القاًرة. 1ط 1972الكتب اٟتد ث 
 .(دكف مع امات) ٖتق ق د.هار الد   عًت، ا١تغٍت ُب الضعفاء .35
 دار ا١تعرف  بَتكت )دكف تار ه(.، م  اف االعوداؿ ٖتق ق البناكم .36
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-س  -  
 .ًػ( 902)مشس الد   ب  ٤تمد تػ  السخاكم●

 .  1979بَتكت ، ١ت  ذـ التار ه  دار الكتاب العريب اإلعالف بالتاب ه .37
 .1979مطبع  دار هكر الثقاف  القاًر ، التحف  ال ط ف  ُب تار ه ا١تد و  الكر ف  .38

رم ●  ً(.230اب  ذعد )٤تمد ب  ذعد ب  مو ع الً 
 .دكف تار ه()دار صادر بَتكت، الطبقات الكربل .39

 . )ً 562الكرًن ٤تمد ب  موحار التم مي تػ أبا ذع د عبد ) السمعاين●
  . بَتكت 1ط 1988دار اٞتواف ، مؤذس  الكتب الثقاف   ، األهساب .40

 ً(.911الس اطي)ًالؿ الد   أبا الفض  عبد الرٛت  ب  أب بكر ٤تمد ا٠تضَتم تػ●
 بَتكت.  5ط 2000دار ا١تعرف  ، تار ه ا٠ت فاء .41

-ش  -  
 .)ً 262البحرم تػأبا ز د عمر الومَتم ) اب  شب ●

دار الكتب ،  اذُت ب افك    تع  ق ع ي ٤تمد دهدؿ(أك أخبار ا١تد و ) لتاب ا١تد و  ا١توارة .42
 .1996بَتكت  1الع م   ط

  .)ًػ235عبد ا ب  ٤تمد الكاُب تػ) اب  أيب ش ب ●
 13( 1)ط 1983ا٢تود  –مطباعات الدار الس ف   بامبام ، ارمارك  ا١تحوش ُب األحاد ث .43
. 

-ص  -  
 .)ًػ211أبا بكر عبد الرزاؽ ب  ٫تاـ ب  هافع اٟتمَتم تػ) الحوعاين●

دار موكػػػارات آّ ػػػس الع مػػػي ذػػػارات ا٢توػػػد)دكف ، ا١تحػػػوش   ٖتق ػػػق حب ػػػب الػػػرٛت  األعظمػػػي .44
 تار ه(.

  -ض -
 .( ًػ599الضري )أٛتد ب  ٭تي ب  عمَتة تػ●

ػاؿ أًػ  األهػدلس تػ  د.رًك ػي  .45  1997السػا في دار الكتػب الع م ػ  بغ   ا١ت تمس ُب تار ه ًر
 بَتكت. 1ط
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-ط  -  
 ً(.360الطرباين)أبا القاذم ذ  ماف ب  أٛتد تػ ●

 )دكف مع امات( . 2ط 1984ا١تعنم الكبَت ت  ٛتدم عبد آّ د الس في  .46
 
 .)ًػ 310أبا ًعفر ٤تمد ب  ًر ر تػ) الطربم●

 .)تار ه دكف) مؤذس  ع  الد   ل طباع  بَتكت، ا١ت اؾك  تار ه األمم .47
 .)دكف تار ه) مؤذس  ع  الد   ل طباع  بَتكت، تار ه )ا١ت حق:ذ   ا١تذ  ( .48
 القاًرة. 1982مطبع  ا١تدين ، هتذ ب ارمار  ٖتق ق ٤تماد شالر  .49

-ع  -  
 (.965ًالكيف د الثاين ز   الد   ب  ع ي الكامي تػ)العام ي ●

 1موكػػارات الفَتكزآبػػادم  ط، اٞتػػالٕبٖتق ػػق ٤تمػػد رضػػا اٟتسػػ ٍت ، شػػرح البدا ػػ  ُب ع ػػم الدرا ػػ  .50
 ً.1414قم )إ راف(  

 (. 348ًاب  عبد ربي )أبا عمر  أٛتد ب  ٤تمد ب  عبد ا األهدلسي تػ●
 . بَتكت 1983دار الكتاب العريب ، العقد الفر د  ٖتق ق أٛتد أمُت كآخر   .51

 ً(.685اب  العربم )ابا الفرج غر غار اس ب  آًاركف ا١ت طي●
 . بَتكت 1ط 1997دار الكتب الع م   ، الدكؿ تار ه ٥تتحر .52

 .)ًػ261أبا اٟتس  أٛتد ب  عبد ا ب  صاّب ) العن ي●
ػػاؿ أًػػ  الع ػػم .53 مك  ذلػػر مػػذاًبيفمك  مػػ  الضػػعفاءك  اٟتػػد ثك  معرفػػ  الثقػػات مػػ  ًر ترت ػػب ، أخبػػاًر

 . 1985ا١تد و   1مكتب  الدار ط، العسقالين   ٖتق ق عبد الع  م البستامك  السبكيك  ا٢ت ثمي
 .)ًػ333تػ ٤تمد ب  أٛتد ب  ٘ت م ب  ٘تاـ التم مي) أبا العرب●

 .1983بَتكت  1دار الغرب اإلذالمي ط، لتاب ا   ٖتق ق د.٭تي اٞتبارم .54
 .  )ًػ543أبا بكر ا١تالكي تػ(اب  العربػي●

مكتبػ  ، ٤تمػاد ميفػدم اإلذػتاهبإبك  تع  ػق ٤تػب الػد   ا٠تط ػبك  العااصم م  القااصػم   ٖتق ػق .55
 ًػ.1408القاًرة  5ط السو 

 (ًػ571الػحاف  أبػا الػقاذم ع ي ب  اٟتس  (اب  عػسالر●
 . 1997بَتكت  1دار الفكر ط، ٖتق ق العمركم، تار ه مد و  دمكق الكبَت .56
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-ؼ  -  
 .  )ًػ 832أبا الط ب تقي الد   ٤تمد ب  أحػمد ب  ع ي ) الفاذي ا١تكي●

بػػػػَتكت  1دار الكتػػػػاب العػػػػريب ط، د.عمػػػػر تػػػػدمرمٖتق ػػػػق ، شػػػػفاء الغػػػػراـ بأخبػػػػار الب ػػػػد اٟتػػػػراـ .57
1985. 

 .)ًػ٤1094تمد ب  ٤تمد ب  ذ  ماف الركداين تػ) الفاذي ا١تغريب●
 ًػ.1407ا١تد و  ا١توارة ، مطابع الرش د، ٣تمع ال كائدك  ٚتع الفاائػد م  ًامع األصاؿ .58

ً( .799ابراً م ب  هار الد   ا١تالكي ) اب  فرحاف●  
 1دار الكتب الع م    ط، ٖتق ق مأماف اٞتواف، معرف  أع اف ا١تذًبالد باج ا١تذًب ُب  .59

 .1996بَتكت 
-ؽ  -  

ًػ(. 486الاز ر ٚتاؿ الد   أبا اٟتس  ع ي ب   اذش تػ )القفطي●  
 ٖتق ق ٤تمد أبا الفض  إبراً م   دار الفكر العريب القاًرة ، أهباء الركاة ع ر أهباى الوحاة .60
 . 1986بَتكت  1مؤذس  الكتب الثقاف   طك 

-ؾ  -  
 ً(.  774اب  لثَت )أبا الفداء اٝتاع   ب  عمر الدمكقي ●

 بَتكت. 2ط 1997دار الكتب الع م   ، الويفا  ك  البدا   .61
 .)أبا عمرك ٤تمد ب  عمر ب  عبد الع   ) الككي●

اؿ الككي .62  .)دكف تار ه( مطبع  ارداب الونشك  ،مؤذس  األع مي ل مطباعات لربالء، ًر
 .)ًػ204ًكاـ ب  ٤تمد ب  السائب تػ) الكػ ري●

 بَتكت .، عآب الكتب، ٖتق ق د.هاًي حس ، ال م  الكبَتك  لتاب هسب معد .63
-ـ  -  

 .)ًػ1353أبا العال ٤تمد عبد الرٛت  ب  عبد الرح م تػ ) الػمبارلفارم●
 . )دكف تار ه( دار الكتب الع م   بَتكت، تػحف  األحاذم شرح ًامع الًتمذم .64

 . )ًػ286العباس ٤تمد ب     د تػأبا ( ا١تربد●
 الكام  ُب ال غ    دار الفكر بَتكت )دكف تار ه( . .65

 ً(.742ا١ت م )ٚتاؿ الدب  أبا اٟتناج  اذش ●
 بَتكت. 1ط 1988هتذ ب الكماؿ ٖتق ق د. بكار معركؼ: مؤذس  الرذال   .66
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 ً(.233اب  معُت )٭تِت ●
 .مك . 1ط 1979ٖتق ق د. أٛتد هار ذ ش مرل  البحث الع مي ، التار ه .67

 ً(.845ا١تقر  م)تقي الد   أبا العباس اٛتد ب  ع ي●
 القاًرة. 1ط 1998رذائ  ا١تقر  م ٨تق ق رمضاف البدكم كآخر  دار اٟتد ث  .68
موكارات مكتب ، ٖتق ق أٯت  ب  عارؼ الدمكقي، ٥تتحر الكام  ُب الضعفاء الب  عدم .69

 . 1994القاًرة  1السو  ط
 . 2004القاًرة  1مكتب  الثقاف  الد و   ط، بٍت ًاشمك  بٍت أم  التخاصم ف ما بُت ك  الو اع .70

-ف -  
 الونم عمر ب  فيفد : ●

 .القاًرة 1ط 1983دار اٞت   ، إٖتاؼ الارل بأخبار أـ القرل .71
 .)ًػ٤380تمد ب  إذحاؽ ب  أيب  عقاب الاراؽ أبا الفرج تػ) اب  الودًن●

ا١تؤذسػػػػ  الاطو ػػػػ  ل كتػػػػاب ك  التاهسػػػػ   ل وكػػػػرالػػػػدار ، ٖتق ػػػػق د.محػػػػطفر الكا ػمػػػػػي، الفيفرذػػػػ  .72
 . 1985اٞت ائر 

 .  )ًػ303أبا عبد الرٛت  أٛتد ب  شع ب(الوسائي●
ػام .73 ا١تكتبػ  العحػر   ، خحائص أمػَت ا١تػؤموُت ع ػي بػ  أيب طالػب   ٖتق ػق الػداين بػ  موػَت آؿ ًز

 .2004بَتكت 
 .)ًػ229أبا عبد ا ا١تركزم تػ) هع م ب  ٛتاد●

 .  1993دار الفكر بَتكت ، ٖتق ق د.ذيف   زلارلتاب الفنت    .74
 .)ًػ310أبا ٤تمد اٟتس  ب  ماذر تػ) الوآتيت●

 . 46ص، )دكف تار ه( ا١تطبع  اٟت در   الونش، فرؽ الك ع  .75
 .)ًػ676أبا زلر ا ٭تي ب  شرؼ الدمكقي تػ(الواكم●

 . 1995دار الفكر ، مس م شرح صح   .76
-ىػ  -  

 .  )ًػ807ع ي ب  أيب بكر تػاٟتاف  هار الد   ) ا٢ت ثمي●
 .  1988دار الكتب الع م   بَتكت ، موبع الفاائدك  ٣تمع ال كائد .77

-ك -  
 .)ًػ749ز   الد   عمر ب  ا١تظفر ) اب  الاردم●

 .1969الونش  2ا١تطبع  اٟت در   ط، ار هت .78
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 .)ًػ٤840تمد ب  إبراً م ) اب  الاز ر ال ماين●
ػػا ٥تتحػػر لكتابػػي العااصػػم ) الػػركض الباذػػم .79 دار عػػآب الفاائػػد ، ٖتق ػػق ع ػػي العمػػراف(القااصػػمك  ًك

 ًػ . 1419مك   1ط
مؤذسػػ  الرذػػػال  ، ٖتق ػػق شػػع ب األرهػػؤكط، القااصػػم ُب الػػذب عػػ  ذػػو  أيب القاذػػػمك  العااصػػم .80

 . 1992بَتكت  2ط
 - ي -

 .ً(622)اٟتمام تػ اقات ●
مطبعػػػػػػػ  ًود ػػػػػػػ  ، )ارشػػػػػػػاد األر ػػػػػػػب إٔب معرفػػػػػػػ  األد ػػػػػػػب( ٖتق ػػػػػػػق: مًر  ػػػػػػػاث معنػػػػػػػم األدبػػػػػػػاء .81

 . محر  2ط ، 1930با١تاذكي
 . 1955دار صادر  بَتكت ، معنم الب داف .82

 .(ًػ292أٛتد ب  أيب  عقاب ب  كاض  الكاتب تػ(ال عقايب●
 بَتكت . 1960دار بَتكت ك  دار صادر، تار ه ال عقايب .83
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- أ -  
 د.إبراً م ب ضاف. ●

، الدكل  اإلذالم   دراذ  ُب إشكال   العالق  مع الس ط  ا١ترل    ُب القرف األكؿك  اٟتناز .84
 .1983بَتكت  1ا١تؤذس  اٞتامع   ل دراذات ط

 د.إبراً م ال حِت.●
 الر اض.  1ط 1996ا٠تالف  الراشدة كالدكل  األما   م  فت  البارم  دار ا٢تنرة  .85

 أٛتدرمضاف  أٛتد●
تطار ع م التار ه حىت نا   العحار الاذطر، دار ا٢ت ئ  ا١تحر   العام  ل كتاب، القاًرة،  .86

1989 
 أٛتد عادؿ لماؿ.●
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 أٛتد الكاتب.●

الدار العرب   ل ع ـا بَتكت كدار ، تطار الفكر الس اذي الك عي م  الكارل إٔب كال   الفق ي .90
 . 3ط 2005الكارل لودف 

 د.أذد رذتم. ●
 .)دكف مع امات) 1955، محط   التار ه .91

 د.أذػماء ٤تمد ز ادة.●
 .  2001القاًرة  1دار السالـ ط، ا٠ت فاء الراشد  ك  دكر ا١ترأة الس اذي ُب عيفد الوري .92

 األعظمي)ع ي ظر ش(. ●
 مكتب  الثقاف  الد و   القاًرة )دكف تار ه(.، ٖتق ق ع ة رفع ، ٥تتحر تار ه البحرة .93

 .)٤تمد محطفر(د.األعظمي●
 بَتكت . 1992ا١تكتب اإلذالمي ، الوبام دراذات ُب اٟتد ث .94
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 .)كل د) األعظمي●
د ااف ا١تطباعات ، شرل  الكيفاب اٞت ائر، الس ش ال ماين ُب ٨تر األصفيفاين صاحب األغاين .95

 .)دكف تار ه) اٞتامع  
 د.ألـر العمرم.●

 الر اض . 2ط 1998عحر ا٠تالف  الراشدة...دار مكتب  العب كاف  .96
 الد  (.األلباين)٤تمد هاصر ●

 الر اض. ، 1995مكتب  ا١تعارؼ ، ذ س   األحاد ث الحح ح  .97
 .1988بَتكت  3ا١تكتب اإلذالمي ط، صح   اٞتامع الحغَت .98

 )٤تمد(. د.أ٥ت كف●
 الر اض.  1ط 1994، ٖتق ق مااقػش الححاب  م  الفتو    دار ط ب  كدار الكامر .99

 .  )الك ه) د.األمُت عاض ا●
دار التقر ػب ، هػدكة إ س سػكا بالقػاًرة، ذ سػ   الدراذػات اإلذػالم  ، مويفن تػيك  الطربم ا١تؤرخ .100

 .1ط 2001بَتكت 
 أمُت مدين. ●

 .  دار ا١تعارؼ ٔتحر )دكف تار ه(، محادرىك  التار ه العريب .101
 آخر.ك  د.أبا أٯت  العث م●

 الر اض. 1ط 1999دار أضااء الس ش ، ماق   ُب اإلماـ اب  ٢ت ع  ا١تحرم .102
-ب  -  

 .)ب  عبد احسُت ) باذالم ●
 2دار هتام  الكتاب العريب السعادم ط، لساهتا كذداهتيفاك  تار ه الكعب  ا١تعظم  عمارهتا .103

 .1982ًدة 
 .)ًػ1346عبد القادر ( بدراف●

 .1979بَتكت  2دار ا١تسَتة ط، هتذ ب تار ه دمكق الكبَت .104
 .)ابراً م( د.ب ضاف●

 . بَتكت 2ط 1986اقرأ دار ، تكاف االٕتاًات الس  اذ   ُب االذالـ األكؿ .105
 .1997بَتكت 2دار الويفض  العرب   ط، دراذ  ُب هكاء خالف  بٍت مركافك  مؤ٘تر اٞتاب   .106
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-ت  -  
 .)٤تمد العريب( التباين●

 بَتكت.  2ط 1984دار الكتب الع م    ٖتذ ر العبقرم م  ٤تاضرات ا٠تضرم .107
-ح  -  

 د.حبكي.●
 . 1ط القاًرة 1952مطبع  نض  محر ، تار ه العآب اإلذالمي .108

 د.حس  إبراً م حس .●
 7دار اح ػػاء الػًتاث العػػريب بػَتكت كمكتبػػ  الويفضػ  ا١تحػػر   القػػاًرة ط، تػار ه اإلذػػالـ الس اذػي .109
(1964.)   

 حسٍت ش ه عثماف.●
الطائش   1مكتب  الحد ق ط ، أباط   األباط   هقد لتاب أباط   ٬تب أف ٘تحر م  التار ه .110

1989 . 
 د.حسُت مؤهس. ●

 . 1997القاًرة  1دار الرشاد ط، أصاؿ التار ه اإلذالميتوق    .111
 د.حسُت هحار. ●

 .78-74ص، 2001القاًرة  1مكتب  الثقاف  الد و   ط، د ااف ذراق  البارقي .112
 . )٤تمد ماًر( د.ٛتادة●

 .1988بَتكت  1مؤذس  الرذال  ط، محادرىك  دراذ  كمق   ل ػتار ه اإلذالمي .113
 د.ٛتادة )٤تمد ماًر(.●

 4ط 1985دار الوفػائس كمؤذسػ  الرذػال  ، الس اذ   كاإلدار   العائػدة ل عحػر األمػامالامائق  .114
 بَتكت. 

 ٛتدم شاًُت. ●
 2001دار القػػػػاًرة ل كتػػػػاب ، رٌد ا١تفًت ػػػػاتك  الدكلػػػػ  األما ػػػػ  ا١تفػػػػًتل ع  يفػػػػا دراذػػػػ  الكػػػػبيفات .115

 القاًرة .
-خ  -  

 . )٤تمد بد) ا٠تضرم●
 . 2000بَتكت  1ا١تكتب  العحر   ط، الدكل  األما  ، ٤تاضرات ُب تار ه األمم اإلذالم   .116
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-د  -  
●.  د.داكد ذ ـا

 .1985بَتكت  3عآب الكتب مكتب  الويفض  العرب   ط، دراذ  لتاب األغاين كمويفج مؤلفي .117
 الدً  ي )٤تمد رضا حس ( .●

 . 1ط 1973مطبع  الوعماف الونش ، فرق  األزارق  .118
  )عبد األمَت عبد اٟتسُت(.د.دلس  ●

 بَتكت. 1ط 1973دار الويفض  العرب   ، ا٠تالف  األما   .119
اف الد  (.●  دلا )د.بًر

 بَتكت.  2ط 1979دار الفارايب ، مسا٫ت  ُب إعادة لتاب  التار ه العريب اإلذالمي .120
 )عبد الع   (. د.الدكرم●

  دكف تار ه(.)ا١تطبع  الكامال ك   بَتكت ، ْتث ُب هكأة ع م التار ه عود العرب .121
 بَتكت.  2ط 1962ا١تطبع  الكامال ك   ، تار ه صدر اإلذالـ مقدم  ُب .122

-ر  -  
 رأف  عبد اٟتم د. ●

ًامعػػ  عػػُت ، حػػػال   التػػار ه اإلذػػالمي الاذػػ  ، الام ػػػق  التارٮت ػػ ك  التػػار ه بػػُت الركا ػػ  الكػػفيف   .123
 . 2003العرب   ل وكر -دار محر ، مشس

 د.الر س )٤تمد ض اء الد  (.●
 القاًرة.  7ط 1976دار الًتاث ، اإلذالم  الوظر ات الس اذ    .124

-ز  -  
 . )د.٤تمد الحادؽ السباينك  ٤تمد حس  ال ب دم( آخرك  د.ال ب دم●

 .2002طراب س  1اٞتامع  ا١تفتاح  ط، الدكل  األما   .125
 . )٤تمد (د.ال ح  ي●

 . 1999دمكق  2دار الق م ط، اإلماـ الطربم .126
 خَت الد  (. )ال رل ي ●

 .1985بَتكت  5ل مال ُت ط دار الع م، األعالـ .127
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-س  -  
 .ذائد بكداش●

 دمكق.  2ط 2002دار الق م ، أبا عب د القاذم ب  ذالـ .128
 .)هػاصر ب  ذ  ماف) السابعي●

 . 2مسق  عماف ط، مكتب  اٞت   الااعد، اٟتق ق  الغائب ك  ا٠تاارج .129
 .)ف كتار( ذحابد.●

 بَتكت. 1ط 1992ا١ترل  الثقاُب العريب ، إ الؼ قر ّ .130
ي(.  ذام●  )خَت الد    ًا

 األردف. 1ط 1993دار البكَت ، تطار الفكر الس اذي عود أً  السو  .131
 د.الس د عمر.●

 1ط 1996ا١تعيفد العا١تي ل فكر االذالمي ، الدكر الس اذي ل حفاة ُب صدر اإلذالـ .132
 القاًرة.

-ش  -  
 د.شراب )٤تمد حس (. ●

رم عآب اٟتناز .133   دمكق. 1ط 1993دار الق م ، الكاـ   ذ س   أعالـ ا١تس مُت ك  اإلماـ الً 
  بَتكت.، دمكق كالدار الكام  ، دار الق م 1ط 1993، ُب أصاؿ تار ه العرب اإلذالمي .134

 . )أٛتد ابراً م( د.الكر ش●
 . القاًرة 1ط 1968دار الفكر العريب ، ُب اٟت اة الس اذ   العام  دكر اٟتناز .135

 د.شعباف)٤تمد عبد اٟتي(. ●
 بَتكت. 1983دار األً    ، صدر اإلذالـ كالدكل  األما   .136

 د.شعاط )ابراً م ع ي(. ●
 بَتكت.  6ط 1988ا١تكتب االذالمي ، أباط   ٬تب أف ٘تحر م  التار ه .137

 د.الكمرم )غازم(. ●
 . اٞت ائر 2ط 2002، مكتب  الرشاد، دراذات ُب الوظم اإلذالم   .138

 . )٤تمد ب  ا١تختار) الكوق طي●
 .2004اٞت ائر  1دار قرطب  ط، ا٠تالفات الس اذ   بُت الححاب  .139

 .)٤تمد ب  عبد ا٢تادم( د.الك باين●
 . دار الب ارؽ كا١تكتب  ا١تك  )دكف تار ه(، مااقش ا١تعارض  ُب خالف     د .140



 

111 

 

 . )عبد الرٛت  عبد ا) د.الك ه●
 . 2002الر اض  دار ا١تر ه، ا١تدخ  إٔب ع م التار ه .141

-ص  -  
 د.صاّب أٛتد الع ي.●

بػػَتكت  1مؤذسػػ  الرذػػال  ط، اإلدار ػػ ك  اٟتنػػاز ُب صػػدر اإلذػػالـ دراذػػات ُب أحاالػػي العمراه ػػ  .142
1990. 

 د.صبحي الحاّب. ●
 . بَتكت 3ط 1976دار الع م ل مال ُت ، الوظم اإلذالم   .143

 .)ع ي ٤تمد) د. الحاليب●
 .1القاًرة ط  –كتداع ات االن ار دار التاز ع كالوكر عاام  اإلزدًار  –الدكل  األما    .144

-ض  -  
 د.ض اء العمرم. ●

 الر اض.  3ط 1998، مكتب  العب كاف، السَتة الوبا   الحح ح  .145
-ط  -  

 د.طالب عبد الرٛت .●
 . اٞت ائر 1993د ااف ا١تطباعات اٞتامع   ، ة م  األحاد ث الوػبا  ذتفادمويفن   اال .146

اين●  .)٤تمد رزؽ) د.طًر
 .  ًػ1410القاًرة  1دار اب  ت م   ط، صح   السَتة الوبا   .147

-ظ  -  
 ظيفَت )إحساف إ٢تي(. ●

 .الًار بالستاف )دكف تار ه( ، إدارة ترٚتاف السو ، التك عك  الك ع  .148
 

-ع  -  
 د.عبد الرٛت  أٛتد ذآب. ●

/ ،  مػن   هدكة التػار ه اإلذػالمي، هظاـ العيفد ُب ضاء مبدأ الكارل ُب اإلذالـ .149 ل  ػ  دار الع ػـا
 .  12عدد ، 1994، ًامع  القاًرة
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 عبد الرزاؽ ٛت دة.●
 القاًرة.  1947دار الفكر العريب ، ذ ش بٍت مركاف   اٟتناج الثقفي .150

 د.عبد الفتاح فتحي. ●
بَتكت  1دار الكتب الع م   ط، معآب الثقاف  اإلذالم   ُب القرهُت األكلُت م  ا٢تنرة .151

2002. 
. الع ي الع معبد ا١توعم صاّب ●  

 دفاع ع  أيب ًر رة، دار الق م بَتكت كدار الويفض  بَتكت كبغداد (دكف تار ه .152
 .)هار الد  ) د.عًت●

 .  1981دمكق  3دار الفكر ط، مويفج الوقد ُب ع ـا اٟتد ث .153
 د.عدهاف م حم. ●

 . 2001بَتكت  2دار الط  ع  ط، الفتو  الكربلك  ا١تؤرخاف العرب .154
ٌّ ) اذش(.●  د.الع

 .1965موكارات ًامع  دمكق ، األما   كاألحداث اليت ذبقتيفاالدكل   .155
 .)حسُت) د.عطااف●

 بَتكت.  1ط 1986دار اٞت   ، السَتك  ركا   الكام ُت ل مغازم .156
 بَتكت.  1ط 1991دار اٞت   ، هظاـ كال   العيفد .157

 .)مشس اٟتق أبا الط ب ٤تمد) العظ م آبادم●
 .)دكف تار ه( الع م   بَتكتدار الكتب ، عاف ا١تعباد شرح ذو  أيب داكد .158

 . )د.ٛتدم مرادك  ك آخراف د.إبراً م الق سي) ع ي اٟت ري●
 . 1999الر اض  1مكتب  ا١تعارؼ ط، ا١تاضاع ك  ارمػار الضعػ ف ك  مػاذاع  األحػاد ث .159

 عماد الد   خ   .●
 دمكق. 1ط 1981ا١تكتب اإلذالمي ، فحاؿ ُب ا١تويفج كالتح   ، ُب التار ه االذالمي .160

 د.عمار طالري. ●
 . 1978التاز ع اٞت ائر ك  الكرل  الاطو   ل وكر، آراء ا٠تاارج الكالم   .161

 د.العمرم )أٛتد ٚتاؿ(.●
 القاًرة . 1990 ، دار ا١تعارؼ، اٟتد ث الوبام كالتار ه .162

 .)ألـر ض اء(د.العمرم●
 . 1998الر اض  2مكتب  العب كاف ط، عحر ا٠تالف  الراشدة .163
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 . )ا١تحوعي٤تمد ب  أٛتد ) العوسي●
مكتب  الفاركؽ اٟتد ث  ، محباح األر ب ُب تقر ب الركاة الذ   ل ساا ُب تقر ب التيفذ ب .164

 . 1ط 2005األمر   صوعاء ك  القاًرة
 )ذ ماف ب  ٤تمد(. د.العادة●

 .  1985الر اض  1دار ط ب  ط، عبد ا ب  ذبأ كأمرى ُب أحداث الفتو  ُب صدر اإلذالـ .165
-غ  -  

 . )ب  عبد ا٤تمد ) د.الغباف●
 . 1999الر اض  1مكتب  العب كاف ط، فتو  مقت  عثماف ب  عفاف .166

 .)موَت ٤تمد) الغضباف●
 2دار الق ػػػم ط، م ػػػد ٣تاًػػػد   ذ سػػػ   أعػػػالـ ا١تسػػػ مُتك  معاك ػػػ  بػػػ  أيب ذػػػف اف صػػػحايب لبػػػَت .167

 .1989دمكق 
 .)خالد ب  ٤تمد) د.الغ ث●

 2004دار اإلٯتاف ، هقد   مقاره مػرك ات خالف  معاك   ُب تار ه الطربم   دراذ   .168
 . اإلذكودر  

-ؼ  -  
 د.فاركؽ عمر.●

 بَتكت. 2ط 1985دار إقرأ ، ه اإلذالمي كفكر القرف العكر   التار  .169
   .د.فاطم  قدكرة الكامي●

 .1997بَتكت  1دار الويفض  ط، اٟتضارمك  تطار تار ه العرب الس اذي .170
 د.فاز   حسُت مطر. ●

دار هتام  ، -رذال  ًامع  -الكر ش إٔب نا   العحر العباذي األكؿ تار ه عمارة اٟتـر ا١تكي  .171
1982 . 

-ؽ  -  
 د.قاذم ع ي ذعد.●

دار البحاث ل دراذات ، ٚتيفرة تراًم الفقيفاء ا١تالك   م  لتاب ترت ب ا١تدارؾ ل قاضي ع اض .172
 . 2002ديب  1إح اء الًتاث طك  اإلذالم  

 .)ظافر( القاٝتي●
 بَتكت. 5ط 1985دار الوفائس ، ُب الكر ع  كالتار ه االذالمي هظاـ اٟتكم .173
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 (.1914القاٝتي)٤تمد ٚتاؿ الد   ●
 بَتكت.  1ط 1979قااعد التحد ث م  فواف محط   اٟتد ث دار الكتب الع م    .174

-ؿ  -  
 .(ماًد) ٟتاـ●

 دمكق . 1ط 1995دار الق م ، عبد ا ب  ال بَت .175
-ـ  -  

 ٤تس  عبد الواظر. ●
 . 1983الاضع عود الفرؽ اإلذالم     الدار العرب   ل كتاب ك  اإلمام مسأل   .176

 ٥ت اؼ)٤تمد ب  ٤تمد(.●
 دكف مع امات(.)دار الفكر ، شنرة الوار ال ل   .177

 د.٤تمد ًرب أبا ذعدى.●
 القاًرة . 1ط 1987مطبع  اٞتبالكم ، مويفني التارٮتي ُب لتاب الفتاحك  اب  أعثم الكاُب .178

 ٤تمد عثماف ٚتاؿ.●
 دمكق . 4ط 1998دار الق م ، ا ب  ا١تبارؾعبد  .179

 ٤تماد الس د. ●
 .اإلذكودر    2000مؤذس  شباب اٞتامع  ، تار ه الدكل  األما   .180

 ٤تماد شالر. ●
 . بَتكت 3ط1985ا١تكتب االذالمي ، التار ه اإلذالمي .181

 ٤تماد هحار .●
 . 2004 بَتكت 1دار الكتب الع م   ط، ًامع الركا ات ُب ٖتقق هباءات الوري .182

 .(ال    أٛتد) د.ا١ترتضر●
 . 1994الر ػاض  1مكتب  الرشد ط، مواًج ادمُت ُب تقا   األحاد ث اٟتسو  كالضع ف  .183

 . )٤تمد ًاذم ٛتادم) د.ا١تكيفداين●
مك   1مكتب  الطالب اٞتامعي ط، ماارد البالذرم ع  األذرة األما   ُب أهساب األشراؼ .184

 ً.1407ا١تكرم  
 )زلر اء ب  خ  ف (.الػمحرمي ●

 2004ذػػػ طو  عمػػػاف ، مكتبػػػ  الضػػػامرم، الدرا ػػػ  عوػػػد أًػػػ  اٟتػػػد ثك  قػػػراءة ُب ًدلػػػػ   الػػػػركا   .185
 .1ط
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 ٤تمد ٛت ة .●
ا١ترلػ  الثقػاُب العػريب بػَتكت لبوػاف/ الػدار الب ضػاء ، مكاهتػي ُب الفكػر اإلذػالميك  اٟتػد ث الوبػام .186

 .1ط 2005ا١تغرب 
 موحار ع ي هاصش.●

 .)دكف تار ه( دار اٞت   بَتكت، لألصاؿ ُب أحاد ث الرذاؿالتاج اٞتامع  .187
 
 .  )محطفر لماؿ(ا١تيفدكم ●

 .  1ط 1990كمطبع  فضال  ا١تغرب ، ل ب ا، دار الكتب الاطو  ، الب اف بالقرآف .188
-ف  -  

 د.ها ش معركؼ. ●
 . 1986بَتكت  3دار الط  ع  ط، ا٠تاارج ُب العحر األمام .189

 .)٤تمد الط ب) الونار●
 . 1949القاًرة  1دار الو   ل طباع  ط، ُب العحر األماما١تاإب  .190

-ىػ  -  
 .)اٟتس ٍت الكيفرذتاين( ًب  الد  ●

 . 1969دار الكتاب العريب بَتكت ، نض  اٟتسُت .191
-ك -  

 د.كاض  الحمد. ●
 . 1998بَتكت  1دار صادر ط، د ااف    د ب  معاك   .192

 .)٤تمد عبد الكرًن) د.الااُب●
 2موكارات ًامع  قاف  اهس ط، التدك   التارٮتي عود العربك  مويفج البحث ُب التار ه .193

 .1998بوغازم 
-ي  -  

 .  )٤تمد حس ) آؿ  اذُت●
 . 1983بَتكت  4ا١تكتب العا١تي ط، هحاص الردة ُب تار ه الطربم .194
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 مترجمةومراجعأجنبية


 برهارد لا س .●
 . 1954بَتكت  1ل مال ُت طدار الع م ، خرآك  ترٚت  هب ي أمُت فارس، العرب ُب التار ه .195

 م.أ.ب   ا  ش.●
 . بَتكت 1ط 1973الدار ا١تتحدة ، ترٚت  د.أه س فر٭ت   العرب كاإلذالـ كا٠تالف  العرب   .196

 ًب )ًام تاف(.ً.●
 1979، دار الع ػػم ل مال ػػُت، ترٚتػػ  د.احسػػاف عبػػاس كآخػػر  ، دراذػػات ُب حضػػارة  اإلذػػالـ .197
 بَتكت.  3ط

 .)ًكاـ) د.ًع  ●
 5دار الط  عػػ  ط، ترٚتػػ  خ  ػػ  أٛتػػد خ  ػػ ، الس اذػػ  ُب اإلذػػالـ ا١تبكػػرك  ًدل ػػ  الػػد  الفتوػػ   .198

 2005 بَتكت
 بَتكت. 2ط 1993دار الط  ع  ، -هكأة ا١تد و  العرب   اإلذالم  -الكاف    .199
 . 2002بَتكت  2دار الط  ع  ط، الوباة ُب السَتة الوبا  ك  القرآفك  الاحي .200

 ركزهثاؿ )فراه (. ●
 .2ط 1983مؤذس  الرذال  بَتكت ، ترٚت  د.صاّب أٛتد الع ي، عود ا١تس مُت ع م التار ه .201

 م.ف يفاكزف. ●
مكتب  الوػيفض  ، ترٚت  د.عبد الرٛت  بدكم، أح اب ا١تعارض  الس اذ   الد و   ُب صدر اإلذالـ .202

 . 1958الػمحر   القاًرة 
 ف ات  )فاف(. ●

 القاًرة.  1ط 1934مطبع  السعادة ، ترٚت  حس  ابراً م ...الس ادة العرب   كالك ع   .203
 ل اد(.)لاً ●

 بَتكت.  2ط1977دار اٟتق ق  ، تار ه العرب كالكعاب اإلذالم   ترٚت  بدر الد   القاذم .204
 .(د ف د) ً وج●

موكػػارات ًامعػػ  قػػاف ، ترٚتػػ  د.مػػ الد أ.ا١تقرحػػي، دراذػػ  التػػار ه مػػ  خػػالؿ الركا ػػات الكػػفيف   .205
 . 2003بوغازم  1 اهس  ط

DE PREMARE (Alfred-Louis) : ● 

206. Les Fondations de l'Islam (Entre écriture et histoire), L'Univers 

Historique , Seuil, Edition du Seuil (Paris 2002) 
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 الرسائلالعلمية


 د.ٛتدم شاًُت. ●
شػػ ري رذػػال  ماًسػػتَت ب شػػراؼ الػػدلتار أٛتػػد ، اإلهحػػاؼك  تػػار ه الدكلػػ  األما ػػ  بػػُت التحر ػػش .207

 ل    دار الع ـا القاًرة .،  قسم التار ه اإلذالمي 1991ماًستَت
 ع ي بكر حس . ●

ماً ستَت ب شراؼ د.إبػراً م العػدكم قسػم التػار ه دار ل  ػ  الع ػـا ، الطربم كمويفني ُب التار ه .208
 . 1984ًػامع  القاًرة 

 د.أبا الغ   )ا١ترذي خ   (.●
خالفػ  عبػد ا١ت ػد  ا١ترلػ  الاذػ   ل دراذػات الع  ػا ل تػار ه األحااؿ الس اذ   ل دكل  األما   ُب  .209

ر ، كاٟتضارة  القاًرة . 1990االًز
 ٤تمد ٚتع  عبد الع     اذش ماذر. ●

ماًستَت ب شراؼ د.٤تمد ح مي أٛتد ، ماقش األما ُت مويفاك  ا١تعارض  ُب العحر األمام .210
 . 1983قسم التار ه ل    دار الع ـا ًامع  القاًر 
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 المجالتالعلميةوالذوريات


 إدر س ًاين. ●
 . 1998السو  ا٠تامس   18عدد ، مػن   الك م ، "ا١تؤرخك  مػحو  الكتاب  العرب   بُت التأر ه" .211

 د.ٛتدم شاًُت. ●
٣ت ػػػػػ  هػػػػػػدكة التػػػػػػار ه ، "التػػػػػار ه دراذػػػػػػ  مقارهػػػػػػ ك  اذػػػػػتخالؼ أيب بكػػػػػػر بػػػػػُت ركا ػػػػػػات اٟتػػػػػػد ث" .212

 . 2001ل    دار الع ػـا القاًرة   15عدد، اإلذالمي
 ذع د األفغاين.●

 بَتكت. 1974دار ا١تتحدة ، "٣ت   ا١تؤ٘تر الدكٕب لتار ه بالد الكاـ، معاك   ُب األذاطَت" .213
 د.عبد الااحد ذهاف طي.●

 .1بَتكت ط 2005دار ا١تدار اإلذالمي ، "حضارة ا١تكرؽ اإلذالميك  دراذات ُب تار ه" .214
 د.العمد )إحساف صدقي(.●

( 17)حال ات ل    ارداب ًامع  الكا    اٟتال    ، "األما  اٞتذكر التارٮت   ل دكل  " .215
 الكا  .

 د.لـر ح مي فرحات أٛتد.●
ل    ،  ٣ت   هدكة التار ه اإلذالمي، "الكتاب  التارٮت   كالوقد التارٮتي ُب ٥تطاط  ق د الكر د" .216

 . 17عدد  2003دار الع ـا / ًامع  القاًرة 
 د.٤تمد الرفاعي.●

 ٣1994ت   هدكة قسم التار ه اإلذالمي ، دكرى الس اذيك  التم مياألحوش ب  ق س  .217
 القاًرة.، ل    دار الع ـا  11عدد
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 فهرس الآيـات
 الصفحة نص اآلية اآلية السورة
    111فاقت اا أهفسكم ذلكم خَت لكم عود بارئكم 71 البقرة

دكا ف ي إختالفا لثَتا 02 الوساء   04ك لا لاف م  عود غَت ا لًا
    212ٖتسي الذ   قت اا ُب ذب   ا أمااتاكال  461 آؿ عمراف

 441 آؿ عمراف
  مػػا لػػاف ا ل ػػذر ا١تػػاموُت ع ػػر مػػا أهػػتم ع  ػػي حػػىت ٯت ػػ

    474ا٠تب ث م  الط ب

    417 ،141...لئ  بسط  إٌٕب  دؾ لتقت ٍت 20 ا١تائدة

ا 416 األعراؼ   474 تأٌب الحاٟتُت إف كل ي ا الذم هٌ ؿ الكتاب ًك
   411كإذ ٯتكر بد الذ   لفركا 11 األهفاؿ

    144بظالـ ل عب دل س ا  أف د كم ك ألد ٔتا قدم  ذ 74 األهفاؿ
    212إف ا اشًتل م  ا١تؤموُت أهفسيفم 442 التاب 

 14  اهس
 ٕب عم ػػػػي كلكػػػػم عم كػػػػم أهػػػػتم بر ئػػػػاف ٦تػػػػا أعمػػػػ  كأهػػػػا

 برمء ٦تا تعم اف
471 

 44  اهس
  فأٚتعاا أمرلم كشرلاءلم ٍب ال  ك  أمػرلم ع ػ كم غمػ

   474ٍب اقضاا إٕب كال توظركف

   414ٯتحا ا ما  كاء ك ثب  11 الرعد

    411رب ٧تٍت م  القـا الظا١تُت 21 القحص

   411عسر ريب أف  يفد ٍت ذااء السب   24 القحص
ع واًم أئم   دعاف إٔب 14 القحص     414الوار ًك

    412إها م  آّرمُت موتقماف 22 السندة

    17 ،441 ،401فمويفم م  قضر ٨تبي 21 األح اب

    441ا  تاَب األهفس حُت ماهتا 11 ال مر

 24 غافر
 إين عػػػذت بػػػريب كربكػػػم مػػػ  لػػػ  متكػػػرب ال  ػػػام  ب ػػػـا

    470اٟتساب
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    414 ر د حرث ارخرة م  لاف 41 الكارل

    414 ،144ما أصابكم م  مح ب  ٔتا لسب  أ د كمك  11 الكارل

 6 اٟتنرات
 أ يفػػػػػا الػػػػػذ   آموػػػػػاا إف ًػػػػػاءلم فاذػػػػػق بوبػػػػػأ فتب وػػػػػاا أف 

 تح باا قاما ّتيفال  فتحبحاا ع ر ما فع تم هادمُت
 ج

 24 اٟتد د
 مػػػػا أصػػػػاب مػػػػ  محػػػػ ب  ُب االرض كال ُب أهفسػػػػكم إال

   ُب لتاب م  قب  أف هربأًا
414 ،144 

 24 اٟتكر

 ٌدكف مػ  حػآٌد اال ٕتد قاما  امواف با كال ـا ارخػر  ػا
ا كرذػػالي كلػػا لػػػاهاا آبػػاءًم أك أبوػػاءًم أك إخػػػاانم أك 

   معكَتهت
14 

    212ربوا ع  د تال وا 1 ا١تمتحو 

   421فأمي ًاك   0 القارع 
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 فهرس الأحاديث







 

 الصفحة نص الحديث

 114، 101، 104   ..........................ٔتقت  اٟتسُت ل وري  إخبار ًرب  
 221 .....................................إذا رأ تم معاك   ع ر موربم 

 74 ..................................................أفعم اكاف أهتما
 44،102 ........................................مبَتاك  إف ُب مق ش لذابا

 101 .....................................حسُت ذ د شباب أً  اٞتو 
اؿ بأ د يفم   277 ........لأذهاب البقر كهساء لاذ ات عار اتذ اط  ًر
 146 .............................................أً  اٟترٌةفض  قت ر 

 111 ...............................................ال  بغضي إال موافق
 111   ...................................ال   دغ ا١تؤم  م  ًحر مرتُت

 211 .....لاالحدام  عيفد قامد بالكفر رددت الكعب  ع ر أذاس إبراً م
 ج ......................م  لذب ع ٌي متعمدا ف  تباأ مقعدى م  الوار

 إًداءك  شكر ..................................م  ٓب  ككر الواس ٓب  ككر ا



 

117 

 

 فهرس الّشعـر 

 









 



 الصفحة القافية  المطلع

 144 ابً   دى بٍ ا عافو  كاب ً  خذكا ع  مالدو 

 171  الواائ د م  صاائ  ا ص ح  ٖتم

 46 اٟتنر فال ألُت لغَت اٟتق أذألي
 41 مواص ارف إذ ع ق  ٥تالبوا بي

 1 عق   إف لو  ال تدر   ما ا١تات فاهظرم
 1 ذب   أصأّما أمر األمَت فأصبحا
 47 متذل  فخذًا ف  س  ل ع    بوحرة

 40 ب  اف لقد بٌدلاا اٟت م الذم م  ذن يت
 77 اٌبيٍ  أب ًغ اٟتارثى ادّْثى قاالن 

 77 ضيبيٍ  كٍ دى قد لو ى تػيٍعتػى ىل ذالشى 

 77 شبَّيٍ  كلتب ى اٟتد ثى ع  ذائر الواسً 

 77 كًيٍدبيٍ  كع     دو كالااقدمّْ كرٍكحو 

 77 شيعبيٍ  ٍب صوَّف ى م  أحاد ث ذف ا

 77 ليٍتبيٍ  كعً  اٍبً  ا١تد ٍتّْ أ ضا فما زٍل ى 

 77 رٍطبيٍ  أفمويفٍم أخٍذتى ب عدى ل ع م

 77 ق بيٍ  ذاءةه لك ه قدًنو ، ذاءةه 

 77 حيبَّيٍ  فيٍفاى لالفقَت ُب ا١تع ك   ٍبسنا

 41 بالفرل كا عنبا م  م حد كا عنبا
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 فهرس الأعـالم

 )أأسامؤمه يف الأسانيدفهرس للرواة الواردة (


 أ

 461 ....................................................................... ا١تع طي ًكاـ ب  الال د ب  أباف
 إ

 154 ................................................................................... األشًت ب  إبراً م
 161 ................................................................................ المنذر بن إبراهيم
 173 ................................................................................... حسُت ب  إبراً م
 335 ............................................................................ اٟتوفي ذ  ماف ب  إبراً م
 301 ....................................................................... األهحارم الرٛت  عبد ب  إبراً م
 117 ................................................................................. اهلل عبد بن إب اىيم
 154 ................................................................................ ا١ت د عبد ب  إبراً م
 177 ................................................................معاذ ب  ذعد ب  عمر ب  ع ي ب  إبراً م
 184 ............................................................................ د وار ب  مرزكؽ ب  إبراً م

 ا

 361 ................................................................................... ماذر ب  ابراً م
 441 ................................................. البكإب هسطاس ب  عب د ب  الرٛت  عبد كاٝتي الكواد أيب اب 
 177 ....................................................................................... ذربة أيب اب 
 154 ........................................................................................ ًعدب  اب 
 114 ......................................................................................... دأب ابن
اب عبد اب   116 .................................................................................... الًا
 أ

 450 ................................................................................. السب عي إذحاؽ أبا
 116, 361 ................................................................. الرٛت  عبد ب  ٤تمد األذاد أبا
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 414 ..................................................................... العدكم عامر ب  ماذر األشعر أبا
 309 ............................................................................. ا١توذر ب  ز اد اٞتاركد أبا
 381, 381 .......................................................................... ا٠تراذاين اٟتس  أبا
 331 ........................................................................... ا١تركزم شٌبا ي ب  اٟتس  أبا
 101 ....................................................................... القرشي ٤تمد ب  ع ي اٟتس  أبا
 350 ...................................................................................... الحوي ث أبو
 398 ........................................................................... العوربم لس ب ا٠توساء أبا
 343 ....................................................................................... الزبير أبو
 383 ................................................................................. ا٠تراذاين السٌرم أبا
 468 ............................................................................. الت مي األعار الح   أبا
 451 ....................................................................................... الضحاؾ أبا
 64 ........................................................... التم مي ٘تاـ ب  ٘ت م ب  أٛتد ب  ٤تمد العرب أبا
 381 ........................................................................................ الفاارس أبا
 497 ....................................................................................... المثنى أبو
 306 ............................................................................. الكواين ال  ثي ا١تغ س أبا
 131 ................................................................................ السكون  الهذيل أبو
 411 ......................................................................................... الاداؾ أبا
 163 ...................................................................... األنطاكي برد ابن الوليد أبو
 111 ....................................................................................... اليقظاف أبو
 101 .................................................................................. الفض  ب  بكر أبا
 133 ................................................................................... ع اش ب  بكر أبا
 494 ................................................................................... العبسي ًعفر أبا
 337 .............................................................. العابد   ز   ع ي ب  الباقر ٤تمد ًعفر أبا
 441 ...................................................................... الك ري ح   أيب ب  ٭تِت ًواب أبا
 381 ................................................................................... الس مي ٛتاد أبا
 493 .....................................................................................الثمإب ٛت ة أبا
 319 .......................................................................................... ربيعة أبو
 96 .................................................................... ا٢تمداين اٟتارث ب  عط   ًا ركؽ أبا
 396 .................................................................................. الع ين  ريحانة أبو
 469 ............................................................................ العق  ي الحق   ذع د أبا
 477 ............................................................................... عقيصى سعيد أبو
 401 ................................................................ ا١تقربم ا١تدين ذع د ب  ل ساف ذع د أبا
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ا ذف اف أبا  170 ...................................................................... أٛتد أيب اب  مأب ًك
 304 .................................................................................. األزدم صادؽ أبا
 464 ............................................................................. أزد م  الكاُب صادؽ أبا
 164 ........................................................................... األنطاك  الف اء صالح أبو
 106 .................................................................................... الوب   عاصم أبا
 340 .............................................................................. ال ب دم األع ر عبد أبا
 51 ........................................................................ المثنى بن معمر عبيدة أبو
 98 ................................................................................... الويفدم عثماف أبا
 115 .................................................................................. الدورق  عقيل أبو
 484 .............................................................................. األنصاري عمي أبو
 494 ................................................................................... العبسي عمارة أبا
 59 ........................................................... ربي عبد ب  ٤تمد ب  أٛتد الد   شيفاب عمر أبا
 319 ......................................................................................... عوانة أبو
 108 .............................................................................. ٭تي ب  ٤تمد غساف أبا
 496 ............................................................... ا٠تثعمي القحاُب الرٛت  عبد ب  قب ح  أبا
 314 .......................................................................................... قت ب  أبا
 119 ................................................................................... البحرم قالب  أبا
 307 ................................................................................. القيني كبشة أبو
 101 .................................................................................. اٞتيفضمي لب د أبا
 118 ........................................................................... م سرة ب  ا عبد ٤تمد أبا
 50 ................................................................ ٥توش ب  ذع د ب  ٭تي ب  لاط ٥توش أبا
 158 ................................................................... القتات ابن الكوفي مسعود أبو
 355 ......................................................................................... معش  أبو
 373 ............................................................................. الدًٍت ا عب د مقٌرف أبا
 115 .................................................................................... العاقي هضرة أبا
 384 ......................................................................... ع سي ب  عمرك ًا هعام  أبا
 141 ............................................................................. دلُت ب  الفض  هع م أبا
 465 .................................................................... األهحارم ماب  ب  ٤تمد  اذش أبا
 410 .................................................................................. الراذري ا١تخارؽ أىب
 117 .................................................................................. اٞترمي اٞتا ر   أيب
 103 ........................................................................... هبات  ب  األصبغ القاذم أيب
ا الاٌداؾ أيب  471 .................................................................... الكاُب هاؼ ب  ًرب ًك
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 351 ...................................................................... اٞتيفم أيب ب  ا عبد ب  بكر أيب
 ا

 367 .................................................................................... عمر ب  بكر ايب
 أ

 174 .............................................................................. األهحارم عباس ب  أيب
 381 ................................................................................... الس مي ٛتاد أيب
 495 ................................................................................... ا٠تدرم ذع د أيب
 481 .................................................................................... اٟتوفي صاّب أيب
 153 ................................................................................... الدكرقي عق   أيب
 496 .................................................................................. ا٠تثعمي ع قم  أيب
 114 ................................................................................. العالء ب  عمرك أيب
 169, 354 ................................................................................... عاف أيب
 153 ................................................................................... البحرم هضرة أيب

 151 ........................................................................... الدورق  إب اىيم بن ألمد
َت خ ثم  أيب ب  أٛتد  311 .............................................................................. ًز
 101 ................................................................................ األزدم أعثم ب  أٛتد

 ا

 339 ...................................................................................... ماب  ب  اٛتد
 أ

 336 ............................................................................. ا١تح حي ًواب ب  أٛتد
 60 .................................................................. البالذرم داكد ب  ًابر ب  ٭تي ب  أٛتد
 301, 303 ......................................................................... الباً ي ٤ترز ب  أدًم
 167 ................................................................................. ال  ثي ز د ب  أذام 

 إ

 164 ..................................................................................... الفرىكم إذحاؽ
 311 .............................................................................. إذرائ   أيب ب  إذحاؽ
 111 ......................................................................... الطالقاين إٝتاع   ب  إذحاؽ

 ا

 391 ................................................................................... ذا د ب  اذحاؽ
 365 ........................................................................ فركة ايب ب  ا عبد ب  اذحاؽ
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 إ

 177 ........................................................................ فركة أيب ب  ا عبد ب  إذحاؽ
 339 .................................................................................. ع سر ب  إذحاؽ
 368, 331 ..................................................................... ط ح  ب  ٭تي ب  إذحاؽ

 166 ............................................................................. إبراهيم بن إسماعيل
 386 ...............................................................................ا١تيفاًر أيب ب  إٝتاع  
 480 .............................................................. السدم لرٯت  أيب ب  الرٛت  عبد ب  إٝتاع  
 178 ............................................................................... ا١ت د عبد ب  إٝتاع  
 151 ................................................................................... ع اش ب  إٝتاع  
 435 .................................................................................... لثَت ب  إٝتاع  
 111 .................................................................................. ماذر ب  إٝتاع  
 301 ............................................................................. ا٢تمداين هع م ب  إٝتاع  
 498 .............................................................................. األزدم    د ب  إٝتاع  

 أ

 178 .................................................................................. أذ د أيب ب  أذ د
 191 .............................................................................. اٞتمحي حاًب ب  أشيف 
 355 ..................................................................................... سعيد بن أفلح

 ا

 384 ......................................................................... الضب  األشهب بن األلنح
 305 ............................................................................. الكودم ًراد ب  األذاد
 103 ................................................................................... ش باف ب  األذاد
 154 ........................................................................... السدكذي ش باف ب  األذاد

 114 ......................................................................................... األصمع 
 300 .................................................................... األذدم ميفراف ب  ذ  ماف األعمّ
 459 ............................................................................ األزدم ححَتة ب  اٟتارث
 174 ........................................................................... األهحارم فض   ب  اٟتارث
 105 ................................................................... اٞتيفضمي صيفباف ب  ق س ب  اٟتارث
 451 .............................................................................. الاالري لعب ب  اٟتارث
 55 ......................................................................... أذام  أيب ب  ٤تمد ب  الػحارث
 419 .............................................................................. البارقي ع ي ب  اٟتناج
 143 ..................................................................................... البحرم اٟتس 
 398 ..................................................................... البحرم  سار اٟتس  ايب ب  اٟتس 
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 334 ..................................................................................... ٛتاد ب  اٟتس 
 377 .................................................................................... رش د ب  اٟتس 
 495 .................................................................................... عط   ب  اٟتس 

 471 ........................................................................ :المرادي عقبة بن الحسن
 331 ................................................................................... كثي  بن الحسن
 319 ................................................................................... نص  بن الحسين
 318 ............................................................................... الرٛت  عبد ب  اٟتحُت
 464 ....................................................................................    د ب  اٟتحُت

 436 .........................................................................................الحض م 
 474 .................................................................. الكاُب الرٛت  عبد ب  ًكاـ ب  اٟتكم
 341 ..................................................................... ا٢تمداه   شر   ب  إ اس بو  الركاع

 114 .......................................................................................... ال ياش 
 101 .................................................................................... ا٠تر   ب  ال بَت
 195, 116 ............................................................................... بكار ب  ال بَت
 461 ....................................................................................لعب ب  السرم
 498 ............................................................................. األزدم لعب ب  السرم
 385 .................................................................................... قتادة ب  السك 
 381 ........................................................................................... الكعري
 117 ............................................................................. شراح   ب  عامر الكعري
 333 ...................................................................... اٟتمَتم شراح   ب  عامر الكعري
 106 ..................................................................................... ز د ب  الحعب
َت ب  الحقعب  91 .................................................................... األزدم ا عبد ب  ًز
 456 ................................................................................... ا١تكرقي الضحاؾ
 396 ....................................................................... خيثمة بن الوضاح أو الضحاؾ
 168, 117 .......................................................................... عثماف ب  الضحاؾ
 160 .....................................................................................    د ب  العباس
 158 .......................................................................... البحرم الرٛت  عبد أبا العتري
 314 ................................................................................. عاثة أب  بن العالء
 314 ................................................................................... اٟتر ث ب  الع  ار
 111, 136 ........................................................................ اٞترشي رب ع  ب  الغاز

 146 ............................................................................... غالب ب  ٫تاـ الفرزدؽ
 134 .................................................................................. األصبغ ب  القاذم
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 103 ........................................................................... هبات  ب  األصبغ ب  القاذم
 156 ............................................................................ اٟتداين الفض  ب  القاذم
 493 .................................................................................... ٓت   ب  القاذم
 111 ................................................................................... سالـ بن القاسم
 386 ..................................................................................... مع  ب  القاذم
 404 ...................................................................................    د مأب القاذم
 373 .......................................................................................... القافالين
 413 ..................................................................................... ا٢تمداين آّالد
 333 ...................................................................... ا٢تمداين عمَت ب  ذع د ب  آّالد
 304 ............................................................................... الطائي خ  ف  ب  ا 

 111 .......................................................................................... المدائن 
 445 .................................................................................. ا١تكمع  ب  ا١تذرم
 471 .................................................................................... ل  ب ب  ا١تعٌ ر
 159, 311 ........................................................................... مقسم بن المغي ة
 379 .............................................................................. الضري ٤تمد ب  ا١تفض 
 369 ........................................................................... االسدي الجهم بن المنذر
 449 .............................................................................. العبسي صاّب ب  الوضر
 190 ....................................................................................راشد ب  الوعماف
 110, 317 .............................................................................. عدم ب  ا٢ت ثم

 56 .................................................................. األذ مي كاقد ب  عمر ب  ٤تمد الااقدم
 151 .................................................................................... مس م ب  الال د
 107 .....................................................................................ًكاـ ب  الال د

 أ

 160 ...................................................................... العاص ب  ذع د ب  عمرك ب  أم  
 197 ...................................................................... الليث  ضم ة بن عياض بن أن 

 إ

َت ب  إ ٌاس  383 .............................................................................. ح اف ب  ًز
 أ

 119 .......................................................................... السخت اين ٘ت م  أيب ب  أ اب
 415 .............................................................................. ا٠ت ااين مكرح ب  أ اب
 168 .................................................................................... هعماف ب  أ اب
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 ب

 155 ................................................................................... ال بَت آؿ مأب برد
 483 ................................................................................ ا١ت ين محعب ب  بكر
 184 ...................................................................... الكامي غساف أبا مارؽ ب  ّٔ اؿ
 ث

 487 ..................................................................................... ًبَتة ب  ماب 
 369 ........................................................................................    د ب  مار
 ج

 136 ................................................................................ اٞتعفي    د ب  ًابر
 101 ...................................................................... االزدم ا عبد ب  حاـز ب  ًر ر
 159 ................................................................................. اٟتم د عبد ب  ًر ر
 313 .............................................................................. :الحميد عبد بن ج ي 
 490 ..................................................................................... الحادؽ ًعفر
 476 .............................................................................. الطائي حذ ف  ب  ًعفر
 374 ........................................................................... الضبعي  ذ  ماف ب  ًعفر
 481 ................................................................................ الطائي مرمد ب  ٚت  
 154 ..................................................................................... الضبعي ًا ر  
 311 .................................................................................. :أسماء بن جوي ية

 ذ

 334 ................................................................................ العو م ع ي ب  حباف
 167 ............................................................................. حبيب أبي بن حبيب
 340 .................................................................................... بد   ب  حب ب
 405 ..................................................................................... لرٌة ب  حب ب
 115 ............................................................................ ا١تح حي ٤تمد ب  حناج
 433 ...................................................................... العبس  بكي  بن فائد بن لساف
 486 ................................................................................. جعفر أبو حسين
 174 ................................................................................ حسُت أيب ب  حسُت
 301 ........................................................................... ا٢تمداين ا عبد ب  حسُت
 449 ........................................................................... األزدم، ا عبد ب  ححَتة
 371 ..................................................................................... األزدم حفص
 151 ....................................................................................... ز د ب  ٛتاد
 144, 104 .............................................................................. ذ م  ب  ٛتاد
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 118 ................................................................ اٞتيفٍت طف   ب  عب دة ب  ع سر ب  ٛتاد
 405 .......................................................................... أم   بٍت مأب– ٛت ة ب  ٛت د
 409 ..................................................................................... مس م ب  ٛت د
 466, 461, 95 ................................................................... األزدم مس م ب  ٛت د
 396 .................................................................................... ىالؿ بن لميد
 137 ...................................................................................... الك ري ح  ـك
 ش

 351 ..................................................................................... إل اس ب  خالد
 317 ..................................................................................... سعيد بن خالد
 103 ...................................................................................... ٝتَت ب  خالد
 154 ............................................................................. السدكذي مشَت ب  خالد
 151 ..................................................................................... ميفراف ب  خالد
 336 ............................................................................... أذد ب     د ب  خالد
 105 ..................................................................................... األذدم خ ٯت 
 107 ................................................................................ الباً ي    د ب  خالد
 150 ..................................................................................... ذآب ب  خ ش
 189 .................................................................................... خ اط ب  خ  ف 
 305 ..................................................................................... كرقاء ب  خ  ف 

 د

 170 .................................................................................... اٟتحُت ب  داكد
 484 ..................................................................... عباس ب  ا عبد ب  ع ي ب  داكد
 480 .................................................................................... عمرك بو  د٢تم
 ر

 314 ..................................................................................... الجالوت رأس
 416 ....................................................................................... ٘ت م ب  رب ع
اء  365 ...................................................................................... ح اة ب  ًر
اين رش د  377 ......................................................................... (اٟتس  كالد) اٞتاًز
 398 ........................................................................................ الكعري ركاد
 113 ...................................................................................... زنباع بن روح
 351 ..................................................................................... مس م ب  ر اح
 ز

 356 ...................................................................................... حب ّ ب  زر
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 336 ................................................................................. الضر ر ٭تي ب  زلر ا
 113 ............................................................................... اٞتذامي ركح ب  زهباع
َت  100 ......................................................................................حرب ب  ًز
َت  153 .............................................................. الوسائي خ ثم  أبا شداد ب  حرب ب  ًز
َت  311 ............................................................... خ ثم  أبا اٟترشي شداد ب  حرب ب  ًز
َت َت ب  الرٛت  عبد ب  ًز  488 .................................................................... ا٠تثعمي ًز
 391, 384, 380 ........................................................................ ىنيد بن زىي 
 311 ....................................................................................... ًب  ب  ز اد
 484 ................................................................................. العابد   ز   ب  ز د
 ش

 117 ............................................................................. عمر ب  ا عبد ب  ذآب
 394 ............................................................................... ا٢تذٕب اٞتاركد ب  ذربة
 103 ........................................................................... صفرة أيب ب  ٩تش ب  ذربة
 304 ................................................................ آّاًد بأيب ا١تكٌٌت  الطائي آّاًد ب  ذعد
 314 .................................................................................... :عبيدة بن سعد
 153 .................................................................................. عركب  أيب ب  ذع د
 185 ................................................................................... إذحاؽ ب  ذع د
 365 ..................................................................................... د وار ب  ذع د
 491 ......................................................................... ا١تثٌ م بأيب ا١تكٌٌت  ز د ب  ذع د
 157, 310 ........................................................................... سليماف بن سعيد
 408 .................................................................... العاص ب  ذع د ب  عمرك ب  ذع د
 317 .................................................................. العاص ب  ذع د اب  (:عم و بن سعيد
 174 ..................................................................................... ٤تمد ب  ذع د
 367 ............................................................................ بابد ب   مس م ب  ذع د
 476 ............................................................................. عمارة ب  مدرؾ ف ذع د
 111 .................................................................................... ع  و  ب  ذف اف
 397 .................................................................................. خب ة أيب ب  ذالٌـ
 334 ..................................................................................... ًوادة ب  ذ م
 300 .................................................................... اٟتضرمي ححُت ب  ليف   ب  ذ م 
 409 ................................................................................ راشد أيب ب  ذ  ماف
 331 .................................................................... ذ ما ي)بػ ا١تعركؼ صاّب ب  ذ  ماف
 381 .............................................................................. الضري ٣تالد ب  ذ  ماف
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 138 ............................................................................ اٟتضرمي ٤تمد ب  ذ  ماف
 393 ...................................................................... اٞترمي ذع د ب  ا عبد ب  ذاار
 486 .................................................................................... حية بن سويد
 335 ..................................................................................... غف   ب  ذا د
 ش

 159 .............................................................................. الفالس ٥ت د ب  شناع
 169, 354 .......................................................................... عاف أيب ب  شرحب  
 496 .................................................................................... قطامي ب  شرقي
 117 ............................................................................ الوخعي ا عبد ب  شر د
 104 ............................................................................................ شه ؾ
 350 ..................................................................................... هحاح ب  ش ب 
 ص

 154 ................................................................................... ل ساف ب  صاّب
 151 .....................................................................................خالد ب  صدق 
 150 ...................................................................................... ز د ب  صعب
 ض

 161 ....................................................................................... الك ري ض ثم
 ط

 331 .................................................................................... ًعدة ب  طف  
 381 .................................................................................... مرداس ب  طف  
 378 .............................................................................. العمي مرداس ب  طف  

 ع

 356 ................................................................................ الوناد أيب ب  عاصم
 411 ....................................................................................... الكعري عامر
 378 .................................................................................. عم  أب  بن عام 
 315 ................................................................................... األسود بن عام 
 363 ............................................................................ ال بَت ب  ا عبد ب  عامر
 157, 310 .............................................................................. العواـ بن عباد
 119 ...................................................................................... بكَت ب  عباد
 361 ............................................................................. ال بَت ب  ا عبد ب  عباد
 450 .............................................................................. اٞتدٕب ًعدة ب  عباس
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 174 ............................................................................. ذعد ب  ذيف  ب  عباس
 465 ..................................................................... الساعدم ذعد ب  ذيف  ب  عباس
 499 .......................................................................... ا٢تمداين عباس ب  اٞتبار عبد
 170, 369 .......................................................................... عمارة ب  اٞتبار عبد
 487 .................................................................. اٟتضرمي حنر ب  كائ  ب  اٞتبار عبد
 359 .............................................................................. ال هاد أيب ب  الرٛت  عبد
 175 ................................................................... األهحارم صعػحع  أيب ب  الرٛت  عبد
 473 ......................................................................... عمَتالثقفي أيب ب  الرٛت  عبد
 416 ......................................................................... األزدم ًودب ب  الرٛت  عبد
 390 ............................................................................ ...حاشب ب  الرٛت  عبد
 99 ........................................................................... القاضر شر   ب  الرٛت  عبد
 167 ...................................................................... العزيز عبد بن الرحمن عبد
 458 ...................................................................... الكواد أيب ب  عب د ب  الرٛت  عبد
 175 ................................................................................ عثماف ب  الرٛت  عبد
 403 .......................................................................... ال ححري عرؽ ب  الرٛت  عبد
 433 ......................................................................... الثقف  عمي  بن ال لمن عبد
 418 ................................................................................. غ    ب  الرٛت  عبد
 194 ................................................................................ ميفدم ب  الرٛت  عبد
 169 ................................................................................. كاقد ب  الرٛت  عبد
 175 .......................................................................... أذ م ب     د ب  الرٛت  عبد
 301 .................................................................... األزدم ًابر ب     د ب  الرٛت  عبد
 311 .................................................................. الحوعاين رذتم ب  خالد ب  الع    عبد
 311 ................................................................................. مركاف ب  الع    عبد
 143 ............................................................................ السّري بن القاهر عبد
 493 ..................................................................................... الثمإب ا عبد
 170 ........................................................................... اٟت مي بكر أيب ب  ا عبد
 369 .......................................................................... ٤تمد ب  بكر أيب ب  ا عبد
 173 ................................................................ أٛتد أيب اب  مأب ذف اف أيب ب  ا عبد
 351 ................................................................................. ٭تي ايب ب  ا عبد
 333 ...................................................................... ا١تركزم شبا ي ب  أٛتد ب  ا عبد
 170 ......................................................................... الفض  ب  اٟتارث ب  ا عبد
 141 ................................................................... ال بَتم أٛتد أيب كالد ال بَت ب  ا عبد
 331 ............................................................. التم مي اٟتوظ ي كاض  ب  ا١تبارؾ ب  ا عبد



 

170 

 

 497 ..................................................................... البحرم األهحارم ا١تثٌت ب  ا عبد
 101 .............................................................................. ا١تازين ًر ر ب  ا عبد
 166, 358 ............................................................................ ًعفر ب  ا عبد
 311 ............................................................................. ا١تد ٍت ًعفر ب  ا عبد
 417 ................................................................................... خاـز ب  ا عبد
 409 ............................................................................. الكربل خاـز ب  ا عبد
 151 ................................................................................... د وار ب  ا عبد
 360 ................................................................ ا١تدين ال هاد أبا القرشي ذلااف ب  ا عبد
 358 ..................................................................................... ز د ب  ا عبد
 460 ...................................................................... األزدم هف   ب  ذعد ب  ا عبد
 445 ................................................................................... ذ  م ب  ا عبد
 141 .................................................................................. شر د ب  ا عبد
 459 ............................................................................ العامرم شر د ب  ا عبد
 159 .................................................................... العنمي مس م ب  صاّب ب  ا عبد
 456 ........................................................................... الفائكي عاصم ب  ا عبد
 405 ............................................................................. ال بَت ب  عركة ب  ا عبد
 315 .............................................................................. ال  ثي عط   ب  ا عبد
 419 ................................................................. البارقي  غاث عبد ب  عمار ب  ا عبد
 417 ........................................................................... األٛتر ب  عاؼ ب  ا عبد
 358 .................................................................... األزدم األٛتر ب  عاؼ ب  ا عبد
 160 ................................................................................... ع اش ب  ا عبد
 317 ............................................................................ ا١توتاؼ ع اش ب  ا عبد
 344 .................................................................. ا٢تمداين ا عبد ب  ع اش ب  ا عبد
 95 ..................................................................................... غ    ب  ا عبد
 115 .................................................................................... ٢ت ع  ب  ا عبد
 101 .............................................................................. الب ام ٤تمد ب  ا عبد
 117 ......................................................................... ش ب  أيب ب  ٤تمد ب  ا عبد
 365 ................................................................ فركة ايب ب  ا عبد ب  ٤تمد ب  ا عبد
 359, 311 .......................................................................... محعب ب  ا عبد
 491 .................................................................................... موقذ ب  ا عبد
ب ب  ا عبد  115 ................................................................................... ًك
 166 ....................................................................................    د ب  ا عبد
 136 .............................................................................. ركح ب     د ب  ا عبد
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 175 .......................................................................... :المغي ة أب  بن الملك عبد
 175 ................................................................................. ًعفر ب  ا١ت د عبد
 161 ............................................................................. حبيب بن الممك عبد
 131 ........................................................................... ال خمي عمَت ب  ا١ت د عبد
 401 ........................................................................ مساحق ب  هاف  ب  ا١ت د عبد

 147 ...............................................................................اٞتيفٍت  سار ب  عبدا
 368 ............................................................................... :القبطية بن اهلل عبيد
 311 .............................................................................. الكرًن عبد ب  ا عب د
 165 .......................................................................... الممك عبد بن اهلل عبيد
 383 ...................................................................................... هق د ب  عب د
 435 ..................................................................................... عمرك ب  عب دة
 390 ........................................................................................ البيٌت  عثماف
 100 .......................................................................... زرع  أيب ب  ا١تغَتة ب  عثماف
 367 .................................................................................... ٤تمد ب  عثماف
 445 ............................................................................. األذدم حرم   ب  عدم
 358 ..................................................................................... .اذ و  ب  عركة
 118 ...................................................................................... ال بَت ب  عركة
 367 .................................................................................... ال بَت اب : عػ وة
 365, 486 ...................................................................... الثقفي السائب ب  عطاء
 356 .....................................................................................مس م ب  عطاء
َت ب  عف ش  417 ........................................................................ األخوس أيب ب  ًز
 483 ............................................................................ الكاُب الع  ار أيب ب  عقب 
 489 ............................................................................... األذدم بكَت ب  عقب 
 451, 416 .............................................................................. ٝتعاف ب  عقب 
 119 ................................................................................ األ  ي خالد ب  عق  
 361 .................................................................................... خالد ب  عكرم 
 335 ..................................................................................... مرمد ب  ع قم 
 198 ................................................ األصفيفاين القرشي األمام أٛتد ب  ٤تمد ب  اٟتسُت ب  ع ي
 451 ................................................................ العابد   ب    الػم قب :الحسين بن عل 
 131 ............................................................................... ااريب الطعاف ب  ع ي
 335 ............................................................................... ا١تاص ي حرب ب  ع ي
 485 .......................................................................الكامي أذعد ب  حوظ   ب  ع ي
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 144 ....................................................................................... ز د ب  ع ي
 186 .............................................................................. ا٢تامشي ذ  ماف ب  ع ي
 109 ......................................................................................صػاّب ب  ع ي
 111 ................................................................................. العزيز عبد بن عل 
 315 .................................................................................... مجاىد بن عل 
 51 ...................................................................... ا١تدائٍت ذ ش أيب ب  ٤تمد ب  ع ي
 315 ............................................................................ ا١تدائٍت ًا: ٤تمد ب  ع ي
 336 ....................................................................................... الدًٍت عمار
 146 ...................................................................... اٞتيفٍت  سار ب  ا عبد ب  عمار
 314 .......................................................................... مع   أيب ب  عقب  ب  عمارة
 177 ............................................................................. ماباف ب  اٟتكم ب  عمر
 484 ...................................................................................... خالد ب  عمر
 51 ................................................................... الومَتم ز د ب  عب دة ب  شب  ب  عمر
 400 ...................................................... ا١تخ كمي ًا ًكاـ ب  اٟتارث ب  الرٛت  عبد ب  عمر
 119 ...................................................................................... ق س ب  عمر
 180 ....................................................................................  اذش ب  عمر
 137 .................................................................................... ا١تقداـ أيب عمرك
 107 ..................................................................................... ال بَت ب  عمرك
 137 ............................................................................... الك ري ح  ـك ب  عمرك
 353 ..................................................................................... د وار ب  عمرك
 490 .................................................................................... شع ب ب  عمرك
 135 ................................................................................ اٞتعفي مشر ب  عمرك
 137 .................................................................................... عكرم  ب  عمرك
 314 ...................................................................................... ع ي ب  عمرك
 481 ............................................................... اٞتم ي طارؽ ب  ا عبد ب  مرة ب  عمرك
 107 ..................................................................................... ًبَتة ب  عمرك
 308 ...................................................................................... ز اد ب  عمَت
 390 ............................................................................... الكاتب مع  ب  عمَت
 145, 315 ............................................................................ الحكم بن عوانة
 376 ............................................................................... الك ري اٟتكم ب  عااه 
 343 ............................................................................. اٞتكمي عمرك ب  عاؼ
 499 ................................................................................. ًح ف  أيب ب  عاف
 317 ............................................................................ ا٢تمداين ا عبد ب  ع اش
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 155 .............................................................................. الكاُب عاصم ب  ع سر
 181 .................................................................................. مسكُت ب  ع سر
 109 ............................................................................... الكواين    د ب  ع سر

 غ

 154 .....................................................................................مضر ب  غساف
 390 .................................................................................... ٤تمد ب  غ الف

 ف

 451 ................................................................................... عل  بنت فاطمة
 303 ............................................................................... الغامدم لق   ب  فركة

 449 ............................................................................ الكندي خدي  بن فضيل
 ق

 101 .................................................................................... مركاف ب  قب ح 
 153 ..................................................................................... دعام  ب  قتادة
 307 ................................................................................... حاشب ب  قدام 
 475 ................................................................ الثقفي قدام  ب  زائدة ب  ذع د ب  قدام 

 166 .................................................................................موسى بن قدامة
 433 ............................................................................... التميم  قي  بن ق ة
 ن

 485 ....................................................................... الواًي السامي ا عبد ب  لثَت
 160 ............................................................................... العن ي ٤تمد ب  لثَت
 ي

 145 .................................................................................... الفرزدؽ ب  لبط 
 131 ............................................................................................. لق  

 483 .......................................................................... :عكرمة بني أحد لودان
َ 

 309 ................................................................................ اٞتيفٍت أعُت ب  مالد
 396 ..................................................................................... دينار بن مالك
 335 ...................................................................................... اباف ب  ٤تمد
 169 ............................................................. حـ  ب  عمرك ب  ٤تمد ب  بكر أيب ب  ٤تمد
اء أيب ب  ٤تمد  113 .................................................................................. ًر
 153, 104 ......................................................................... عيينة أب  بن محمد
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 351 ...................................................................... االذ مي ٝتعاف ٭تي أيب ب  ٤تمد
 184 ..................................................................................... أذام  ب  ٤تمد
 105 ............................................................................... التم مي ال بَت ب  ٤تمد
 134 ................................................................................... السائب ب  ٤تمد
 117 .......................................................................... عثماف ب  الضحاؾ ب  ٤تمد
 379 ............................................................................... الضري الفض  ب  ٤تمد
 191 ............................................................................. ا٢تمداين ا١توتكر ب  ٤تمد
 364 .............................................................................. ال بَت ب  ا١توذر ب  ٤تمد
 334 ....................................................................................... براد ب  ٤تمد
 419, 436 ............................................................................. بش  بن محمد
 419 ............................................................................... ا٢تمداين بكر ب  ٤تمد
 17 ................................................................................ الطربم ًر ر ب  ٤تمد
 191 .................................................................. غودر) بػ ا١ت قب ا٢تذٕب ًعفر ب  ٤تمد
 391 .................................................................................... حفص ب  ٤تمد
 313 ................................................................................... لميد بن محمد
 56 ..........................................................................ا٢تامشي مو ع ب  ذعد ب  ٤تمد
 118 ............................................................................ ا١تس ب ب  ذع د ب  ٤تمد
 143 ..................................................................................... ذالـ ب  ٤تمد
 168 ........................................................................ خ ثم  أيب ب  ذ  ماف ب  ٤تمد
 181 .................................................................................... ذونر ب  ٤تمد
 155 ..................................................................................... ذَت   ب  ٤تمد

 167 ......................................................................... زيد بن صالح بن محمد
 193 .............................................................................. الدمكقي عائذ ب  ٤تمد
 490 ................................................................................ الرٛت   عبد ب  ٤تمد
 403 .......................................................................... عرؽ ب  الرٛت  عبد ب  ٤تمد
 491 ....................................................... عاؼ ب  الرٛت  عبد ب  عمر ب  الع    عبد ب  ٤تمد
 118 ...................................................... العاص ب  ذع د ب  ]ا١ت د عبد أبا[ ا عبد ب  ٤تمد
 159 ........................................................................... لواذ  ب  ا عبد ب  ٤تمد
 353 .............................................................................. عمَت ب  عب د ب  ٤تمد
 377 ............................................................................... الكودم ع    ب  ٤تمد
 319 .............................................................................. ال ازي عمار بن محمد
 168, 479 ............................................................................... ق س ب  ٤تمد
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 157 ...................................................................................... لثَت ب  ٤تمد
 355 ................................................................ القرظي أذد ب  ذ  م ب  لعب ب  ٤تمد
 98 ........................................................................ األزدم ذ  م ب  ٥توش ب  ٤تمد
رم شيفاب ب  ا عبد ب  ا عب د ب  مس م ب  ٤تمد  316 ................................................... الً 
 160 ...................................................................... العجل  رفاعة بن يزيد بن محمد
 360 ....................................................................... الاالري األذدم ذ  ماف ب  ٥ترم 
 151 ..................................................................................... ًواح ب  مركاف
 190 .................................................................................. ا عبد ب  مسافع
 368 ..................................................................................... باهد ب  مس م
 436 ..................................................................................... زل  بن مسلم
 454 ................................................................................... ا عبد ب  مس م
 306 ............................................................................ الضبايب ا عبد ب  مس م
 399 ................................................................................... ٤تارب ب  مس م 
 371 ...................................................................... ز اد ب  ذ م ب  ٤تارب ب  مس م 
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 خالصة البحث
 

الػيت ب ػغ  -ات األكٔب ُب الدكلػ  األما ػ  مػ  ا١تحػادر ا١تسػودة  لونػد أٌف ركا اهتػا ضػطراباالأخبار  اذتقراءُب ًذا البحث ٧تد 
راك ا   تعرضوا بًتاًم حد ث   ٟتاإب  104قد اشتم   األذاه د ع ر ك  ،ذودا 114قد كردت إل وا م  خالؿ  -خربا  ٣441تماعيفا 

 أربعمائ  مويفم .
ػي اإلٚتػاؿ أهوػا إذا طبقوػا ا١تػويفج اٟتػد ثي الحػاـر ع ػر ًػذى األذػاه د مرك اهتػا ف هػي ك  كأًم ما تقرر لد وا م  ل  ذلد ع ر ًك

بػي الرؤ ػ  عوػد اذػتنالء مػا ًػرل  الػذم رٔتػا ال تتضػ ك  ال  غػٍت مػ  ًػاع  ك  ل   س م لوا م  األخبار إال الو ر ال سَت الذم ال  سم 
ة موػي ُب ٣تػاؿ توق ػ  أخبػار صػدر اإلذػالـ ذػتفادلك  ًذا ال  عٍت إلغاء تػراث اػدمُت الضػخم كعػدـ االك  ،م  أحداث ا١تاضي البع د

ػ  ضػطراباالخحاصػا مػػا  تع ػق مويفػػا ب -  األخبػػاربػػ  ٯتكووػا اٞتػػـ  بأهػي ال غػػٌت لوػا عػػ  ًػذا ا١تػػويفج عوػد تضػػارب  -ات الس اذػػ   اٟتًر
 تواقض التفاص   حاؿ حادم  كاحدة بغ   الًًت  .ك  تعارض الركا اتك 

 ك با٠تاض ُب أذاه د ا١تؤرخ الطربم اتض  لوا أٌف اإلخبارم الك عي أبا ٥توش األزدم الكاُب لاف عمدتي ُب أخبػار العػراؽ  
٦تػا الحظوػاى ًوػا أف ألثػػر ك  ،محػدرا 01مػ ركا ػ  إٔب ألثػر  241بػاألخص مػا  تع ػق مويفػا بالكافػ  كالكػ ع  ح ػث اذػتود ُب إ ػػرادى لػػ ك 

 ش اخي ف يفا إ٪تا ًم شيفاد ع اف لألحداث أك معاصركف ل كيفاد ع ر األق  .
 01لػػمحػدرا ُب ذػردى  47ى أق  ع ر اعتمادكلاف ، خربا 444أبا ٥توش ع ر ذت  محادر لَتكم لوا م  خال٢تا  اعتمدكقد 

 خربا . 41 خا الذتعراض ش 61ع راذتود بكك  عابر ك  ،خربا
أمػا بق ػ  محػادر الطػربم ، قد خححػوا لػي فحػال بكام ػيك  -ًا أبا ٥توشك  أال-ًذا ع  ا١تحدر ا١تعتمد بكثرة لدل الطربم 

 خربا مازع  لالتإب : 247ف هي اذتقر مويفا  -العابرةك  ااعتمادبُت األق  -
 ات العراؽ.ضطرابتطرق  الك  ،(العابرة) محدرا ٝت واًا 42م أكردًا الطربم  خربا11-
 ذودا توتيفي ُب الغالب إٔب شيفاد الع اف حاؿ مارة ال بَت ُت . 21خربا ل مؤرخ الااقدم اذتقاًا م   14-
ػػذا األخػػَت ٧تػػدى -خػػربا ل مػػؤرخ ابػػ  شػػب  عػػ  اإلخبػػارم ا١تػػدائٍت  77- إذػػوادا ب ومػػا بق ػػ  أخبػػارى غػػَت  40إٔب  خػػربا10 سػػودًك
 . -مسودة

ك ٕتػدر ]ذػودا  42ل يفػا مرك ػ  مػ  خػالؿ ك  لكويفػا عػ  شػ خي أيب عب ػدة معمػر بػ  ا١تثػٌتك  بػ  شػب  أ ضػاخربا ل مؤرخ ا 24-
 .تخراذافك  ا١تالحظ  ًوا أٌف أخبار اب  شب  ذااء ع  ا١تدائٍت أك أيب عب دة إ٪تا ٗتص البحرة

 كػػاد ك  العػػراؽ  ك  لكػػاـات ااضػػطرابترلػػ ت حػػاؿ  -كعددًاذػػبع -لكػػ  بأذػػاه د أخػػرل ك  خػػربا  رك يفػػا ابػػ  شػػب  دائمػػا 21-
ب ب  ًر ر ب  حاـز  وفرد بوحفيفا مرل ا ع ر   قتاؿ أً يفا ل خاارج .ك  ات البحرةاضطراباإلخبارم ًك

لكوػػي ًوػػا  -ك ًػػا محػػدر الطػربم ُب لػػ  ركا ػػات أيب ٥توػػش-خػربا  رك يفػػا ا١تػػؤرخ ًكػػاـ بػػ  ٤تمػد بػػ  السػػائب الك ػػري  11-
لمػا  ػركم ًكػاـ عػ  ،  الكػاـك  اٟتنػازك  ات العػراؽاضػطرابركا ػ  تكػاد تكػاف غػَت مسػودة حػاؿ  11 ركم ع  اإلخبارم عااه  الك ري 

باإلضػػاؼ إٔب ٙتاه ػػ  محػػادر ٢تكػػاـ مسػػودة إٔب شػػيفاد ع ػػاف حػػاؿ لػػربالء ، محػػعبك  أب ػػي مػػالث ركا ػػات مسػػودة حػػاؿ مقتػػ  اٟتسػػُت
 باذتثواء ا١تحدر األخَت مويفا فتع ق بويفا   ا١تختار.
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ُب الفحػػػػ  األخػػػػَت مػػػػ  البحػػػػث أخبػػػػارا مسػػػػودة أخػػػػرل لكويفػػػػا خػػػػارج تػػػػار ه الطػػػػربم ٦تػػػػا  تع ػػػػق مويفػػػػا  قرأهااذػػػػتقػػػػد ك  ًػػػذا  
دها مويفا عددا  تناكز ، ات األكٔب ُب الدكل  األما  ضطراباالب  خربا مازع  لالتإب : 221الػفًا

ػػا مسػػود إٔب ك  فرع ػػامحػػدرا  47م ثػػاف عػػ  ك  م ثيفػػا عػػ  محػػدر   رئ سػػ ُت( العقػػد الفر ػػد) خػػربا البػػ  عبػػد ربػػي ُب 12- ألثًر
 ق    مويفا حاؿ الكاـ .ك  ،اٟتنازك  شيفاد ع اف حاؿ العراؽ

 مويفا ا١تسودةك  ،ا١تحادر العابرةك  ااعتماداألق  ك  مويفا ا١تعتمدة  محدرا   44ع  ( أهساب األشراؼ) خربا ل بالذرم ُب 64-
 ات األقال م .اضطرابتتع ق ٔتخت ش ك  غَت ا١تسودةك 

ا  ركم أق  م  هحفيفا ع  الااقدم بأذاه دى ( لتاب ا ) خربا أليب العرب التم مي ُب 74- البػاقي ك  حػاؿ اٟتػرٌة 22الػًك
لذلد الكػأف بالوسػب  ك  ،اب  ال بَتك  ل يفا حاؿ اٟتسُتك  ٧تد هحفي ع  عمر ب   اذش بأذاه دى اليت قد تح  أح اها إٔب شيفاد ع اف

 . 44ا الػركا اهتك  ل محادر الػتسع  ا١تتبق  
ػب بػ  ًر ػر بػ  حػاـز بأذػاه دى إٔب شػيفاد ع ػاف حػاؿ    ػد 11-  خربا ٠ت  ف  ب  خ اط ُب تارٮتي   م ثيفا عػ  اإلخبػارم ًك

 اب  ال بَت .ك  ب وما ترل ت ذائر ركا ات محادر خ  ف  العكرة ع ر اٟتسُت، اٟترٌةك 
إموتػػاف عػػ  عٌمػػي محػػعب ك  ات العػػراؽاضػػطرابم ثاًػػا عػػ  ا١تػػدائٍت حػػاؿ نا ػػ  ، (ا١تافق ػػات) ركا ػػات ل ػػػ بَت بػػ  بكػػار ُب 11-
 إضاف  إٔب ذود حاؿ التوبؤ بكربالء ُب السو  الوبا  .، نا   اب  ال بَتك  حاؿ    د
ػػا بأذػػاه د أيب ٥توػػش عػػ  محػػادرى ك  ،ترلػػ ت بطب عػػ  اٟتػػاؿ ع ػػر لػػربالء( مقاتػػ  الطػػالب ُت) ركا ػػ  لألصػػفيفاين ُب 41- ألثًر

 غَت٫تا حاؿ ا١تاضاع ذاتي.ك  ا١تدائٍتك  اإلختتاـ بركا ات تتداخ  ف يفا األذاه د اٞتماع   أليب ٥توشك  مع البدء، رةالعك
ٍبٌ  تحػػػدر اإلذػػػواد اٞتمػػػاعي ، مفتتحػػػ  ْتػػػد ث هبػػػام حػػػاؿ لػػػربالء ب ذػػػواد ماضػػػاع(الفتػػػاح) ركا ػػػات البػػػ  أعػػػثم ُب 11-

 كح دا ُب خضم ت د األخبار. تفاص   األحداث ل يفا   ل تخ  يفا ذود آخر  كاد  كاف
 



 

141 

 

 هـ 73-60ات السٌاسٌة بعد قٌام الدولة األموٌة االضطرابأخبار 
 دراسة تحلٌلٌة لألسانٌد والمتون

 

 
ات األكٔب ُب الدكل  األما   م  ا١تحادر القدٯت  االضطرابشامال ألخبار  اذتقراء٧تد ُب ًذا البحث 

راك ا  104ذودا احتات أٝتاء  114خربا كردت إل وا عرب  441ا١تسودة ح ث ب غ  ٣تماع الركا ات ف يفا 
 كألثر م  أربعمائ  م  ًؤالء ٧تدًم مذلار   لدل ع ماء اٟتد ث الوبام ُب تراًم اٞترح كالتعد  .

أل٫تيفا  امًا   كٖت  ال، اتاالضطراب  ذر ع  ع ر تطارات أحداث ت د  الفصل األوؿكقد أكردتي ُب 
ا ا١ت اذتعراضمع  ١تضامُت ت د  ا١تحادر مراعاة الذاه دًا سودة ٍب ختم ي ًذا الفح  ٔتالم  عام  ١تحادًر

  كمتانا بكك  اٚتإب، لودع التفاص   ل فحاؿ ا١تاال  .
ا  الفصل الثانػ أما  الذم اذتقر  أبو مخنحفقد ذ ط ي األضااء ع ر ا١تحدر الرئ سي ل طربم ًك

خربا  247اليت أعطتوا  مصادر الطب ي٥تححا لسائر  لثالفصل الثال كاف ، ركا   م  ٙتاهُت محدرا 241
م ب ب  ًر ر ب  حاـز كغًَت كهحفيفا ، هحفيفا تقر با لعمر ب  شبي ع  ا١تدائٍت كأيب عب دة معمر ب  ا١تثٌت كًك

ا ًكاـ الك ري )ع  أب ي كعااه  كغَت٫تا( ، 21الػكبُت الااقدم ٔتحادرى ، ارخر مقٌسم بُت ت م ذ أيب ٥توش ًك
 ادر أخرل عابرة تتناكز العكرة م  ٣تماع محادر الطربم.كبُت مح
خربا  221فتواكل  بالدراذ  ف ي ما تبٌقر م  الركا ات خارج تار ه الطربم كعددًا  الفصل األخي أما 

كاألصفيفاين  11كال بَت ب  بكار  11خ اطكخ  ف  ب   74كأيب العرب  64كالبالذرم 12ربي)مازع  بُت اب  عبد 
 (.11كاب  أعثم  41

ي اإلٚتاؿ أهوا إذا طبقوا ا١تويفج اٟتد ثي ، ًذا كٯتك  القاؿ أف  أًم ما تقرر لد وا م  ل  ذلد ع ر ًك
كالذم رٔتا ال تتض  بي ، الحاـر ع ر مث  ًذى األذاه د كمرك اهتا ف هي ل   س م لوا م  األخبار إال الو ر ال سَت

كلك  ًذا ال  عٍت إلغاء تراث ادمُت الضخم ، ع دالرؤ   عود اذتنالء ما ًرل م  األحداث ُب ا١تاضي الب
ات الس اذ   االضطرابكخحاصا ما  تع ق مويفا ب –ة موي ُب ٣تاؿ توق   أخبار صدر اإلذالـ ذتفادكعدـ اال
ب  ٯتكووا اٞتـ  بأهي ال غٌت لوا ع  ًذا ا١تويفج عود تضارب األخبار كتعارض الركا ات كتواقض  -اٟتًر 

 كاحدة بغ   الًًت  .   التفاص   حاؿ حادم 
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SUMMARY 

Narratives  of the political upheavals after the foundation of the Omayyad 

Caliph 60 - 73 hegira 

Analytic study of the narrators group (sanads), and verbal documents 

(Moutouns) 
 

In this thesis, we treat the narratives of the first upheavals of the Omayyad Caliph, 

from the old imputed sources. The whole number of these narratives had reached 713. 1t 

has offered for us through 441 references (sanads), it contaidith 487 narrators (rawîs), more 

than 400 of those were mentioned by the aware of Hadith (prophetic traditions).  

In the first chapter, I have presented a quick glance on the development of the 

events of those upheavals, and a brief analysis of the important, with a light sign of their 

references (sanads), and I have concluded the chapter with the historian writing of Islam, 

and its relation with the Hadith  methods.  

In the second chapter , I had spotlighted on the essential sources of Attabari , Abu 

Makhnaf , who cited 273 from 80 sources.  

Concerning the third chapter was reserved of the other sources of Attabari , which had 

given for us 215 narratives , the half , approximately , was Omar Ibn Chebba from 

Elmadainy, Abu Obaida (Maâmar Ben Elmouthana), Wahb Ibn Jarir Ibn Hazem , and 

others… when the other half was divided between the student of Abu Makhnef who was 

Hicham Elklbi (from his father, Awana , and others ), and Alwakidi with his 23 sources, and 

other sources that are less adopted by Tabari which exceeded 10.   

In the last chapter I had studied the narratives out of Attabari history, with 220 

narratives .(divided between Ibn Abed Rabuh 32 , Albalatheri 67, Abi Alarab 57, Kalifa Ibn 

Elkhayat 33, Azubier Ibn Bakkar 9, Alasfahani 19, and Ibn Aethem 3)  

          The important of what reported of all this, is when we use a strict Hadithit method, 

such these references (sanads) , and their narratives, we will have only some little narratives 

with a service. Which perhaps does not help us to see the reality of what had happened in 

the old past, but dose not mean the cancellation of narrators heritage and the negation of 

their advantages to pick out the narratives of Islam beginning, especially which concerns 

the great political upheavals , but we may ensure that we are in a great need to that 

methods when the narratives be speculate and the details be constrased about one event 

seeking to predominate.  
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RESUMÉ 

Les récits des troubles politiques après la fondation du califat 

Omeyyade (60-73 hégire ) 

Traitement analytique des références (Sanades) et des documents 

verbales (Moutounes) 

Dans cette thèse, nous traitons des premiers bouleversements qui ont 

secoué le califat omeyyade. Tels qu'ils étaient rédigé dans les anciens ouvrages 

(sources). Le nombre total de ses récits était 713. ils nous sont provenu a travers 

441 références (sanades), et qui contiennent les noms de 487 narrateurs (rawi), 

dont plus de 400 cités dans les ouvrages  de hadiths (tradition du prophète). 

Au premier chapitre j'ai fait un aperçu sur le développement des 

évènements de ces bouleversements et troubles, et une brève analyse des plus 

importants en faisant allusion à leurs références (sanades ) .je l'ai  conclue par le 

développement de l’écriture  historique chez les premiers historiens de l'islam, et 

sa relation avec les méthodes hadithites. Au deuxième chapitre .j'ai focalise sur la 

source principale de l’historien  Tabari , qui est Abu Makhnef qui a extrait 273 

récits de 80 sources. le troisième chapitre est consacré à toutes les antres  sources 

de Tabari qui nous a donné 215 récits , dont presque la moitié est celle de Omar 

Ibn  Chebba, reçue de El Madaiiny ,Abu Obaida (Maamar Ibn-Elmuthana), Wahb 

Ibn Jarir ibn Hazem… et autres .1 'autre moitié est partagé entre, l'élève de abou 

Mukhanef Hicham el Kalbi(reçu de son père, Awana et autres…), et Alwakidi et 

ses 23 sources ,et d'autres sources moins adoptées par tabar qui dépassent 10. 

Le dernier chapitre étudie le reste des récits, en dehors de l 'histoire de 

Tabari 220 récits (partager entre Ibn Abd Rabbuh 32, El-Baladheri 67, Abu el-

Arab 57, Khalifa Ibn Khayat 33, Ezzubayer Ibn  Bakkar 09, El Asfahani 19  et 

Ibn Aethem 03).  

Ce qui résulte généralement et qui si l'on applique une méthode Hadithites 

sévère sur ces récits et ses sources (sanades), nous ourons que une petite quantité 

de récits où nous voyons pas claire les événements du passé. Cela ne veut pas 

dire l'abolition de ce énorme  patrimoine de hadithites, et ne pas l'utiliser pour 

filtrer les récits de début de l'islam, Surtout ce qui concerne les agitations 

politiques délicates. Cependant, nous pouvons confirmer que nous ne pouvons 

pas en passer de cette méthode quand les récits et narrations se spéculent , et se 

contredisent à propos d'un seul incident.  
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 مختصر خالصة الخالصة
 

 هـ 37-06بعد قيام ادلوةل الأموية  ت الي ياس يةطضررااالاأأخبار 

 دراسة حتليلية للأسانيد واملوتون

 

 

ات األكٔب ُب الدكل  األما   م  ا١تحادر القدٯت  ضطراباالألخبار  اذتقراء٧تد ُب ًذا البحث 
خربا كردت  ٣441تماع الركا ات ف يفا  إذ أفلالطربم كالبالذرم كاب  عبد ربي كأيب العرب... ا١تسودة  
م تراًم ُب لتب اٞترح كالتعد   اٟتد ث  . 104إذوادا تضمو  أٝتاء  114عرب   راك ا كأللثًر

كٯتكووا القاؿ إٚتاال أهوا إذا طبقوا ا١تويفج اٟتد ثي الحاـر ف    س م م  ًذى األخبار إال ، ًذا
ع  ًذا ا١تويفج عود تضارب األخبار كتعارض الركا ات  كُب ا١تقاب  ف هي ال غٌت لوا، الو ر ال سَت

 كتواقض التفاص   حاؿ حادم   كاحدة بغ   الًًت  . 

 


