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 املقدمة

 

اؼبّل هلل هةّ اٌعابؾب  ااٌٖا ح ااٌَا َ  ٍاد ٍاحملٔب فبّال ا ٍاد يٌا  اٌٞحماج           
اٌٞبهويٓ ٕ ح كائّخ ثعلك فٍمخ اهٙب ٔفَ  اِالاك وٍّبرا  وٍّاب مواوذ اٌاناوواْ  ا      

 إَِّٔاب  اٌنَّابًُ  يَب َيُّهَاب ُب: ُ وزبث  اٌعيييؾىفئْ اهلل رعبذل لبي يف ُِ، غفً  ٓ مووذ اٌغبفٍوْ
  َرْمَابوُُْ  اٌٍَّ ِ  ِنْلَ  َوْوََِىُُْ إَِّْ ٌِزَعَبهَفُوا اَلَجَبئًَِ ُّعُوثًب اَعَعٍَْنَبوُُْ اَ ُْٔضَد مَوَوٍ ِِْٓ فٍََمْنَبوُُْ

 .  #1$َبفَجرِيٌ  ٍَِحمٌُ اٌٍَّ َ إَِّْ
هع اؼبىااحمُ فبٌوٍااويإْ  ٍاُ اٌنَاات ِآ اٌعٍااوَ اٌااي ؽاشّ  ٍحمهااب اٌْاب      

، فبجخ يف  هٍا   ؽُاٌوّ ٍٕخ فئْ،  هؽبِىُ ث  رٍٖوْ ِب  َٔبثىُ ِٓ رعٍّوا": يموي
ٌاانا فاائْ رعٍااُ اٌنَاات ِاآ اٌااليٓ اثاا  رزؾمااك ثعاا٘   ، #2$" صااوذ يف ِنَاا حِضااواح ِبٌاا  

إال  ْ اؾبىااواذ فحماا  هااو  ، اؾبٞبٌاات اٌْااو حمخ ِاآ ٕااٍخ اٌااوؽُ ااؾباارياس اِعوفااخ اِباابهَ   
فٚ ً  ٓ  ْ اٌزماوة إذل اهلل  ، هّي ااٌٍّي ألْ مٌه ِٓ  بكاد اػببهٍحمخاٍزقلاِ  ٌٍ

فبٌنيب، رعبذل إهبب يىوْ ثبإلٌببْ ااٌعًّ اٌٖبحل ال ثبٌنَت  ِآ  ثٞا    ": يموي
# لاابي اهاانا ىيآ اٌعبثااليٓ  ٍااس ثاآ اؼبَاا $ ، #3$"دل يَااوع ثاا  َٔااج ، ثا   ٍّاا  
 ايجىاس  ايال و ، اؾبحماياة  زباذ  َاؼباوا  اؾبَاغل  يف يٍٖس هع ً ه يذ":  ن  #4$ٝبااً

                                                 

 . 13آ١ٜ ، طٛس٠ احلذشات- 1

2 - ٌ بـبع  اتـت٬ف    15/30َظـٓذ ايبـضاس   ، ايبـضاس : ; ٜٓعـش أٜلـاّ   14/456َظـٓذ أدـذ   ، ابٔ سٓبـ

 . ببع  اتت٬ف ايًفغ 18/98املعذِ ايهبري ، ايًفغ ; ايطرباْٞ

 . 5/195طٓٔ ايرتَزٟ ، َٔ سذٜح طٌٜٛ ; ايرتَزٟ 4/2074ؿشٝح َظًِ ، َظًِ- 3

، ذلذخ س٣ٚ عٔ عهش١َ ٚعُشٚ بٔ ػعٝب ٚآتشٜٔ، ٖٛ أبٛ ذلُذ عبذ اهلل بٔ طاٚٚغ ايُٝاْٞ- 4

 =طري أع٬ّ، ايزٖيب: ٜٓعش، ٖـ 132تٛيف ط١ٓ ، ع١ٓٝٝ ٚغريِٖ س٣ٚ عٓ٘ طفٝإ ايجٛسٟ ٚطفٝإ بٔ
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ٓ  فاو   ؽ  فزجعز ، ك بئ  يف ٓ   ٍاسّ  هاو  فائما ، اٌٖا ح  ِا ٓ  ياب : فمٍاذ ، اؼبَا   ثا  اثا
ٓ  رؤِّناه   ْ  هعاو  ص صاخ  اٌاه ، اوانا  وانا  ؽبٌاخ   ٍد ه يزه اهلل هٍوي ، اؽباو   ِا
: فماابي. اهلل هظبااخ: ااٌضبٌضااخ، عاالن ّاافب خ: ااٌضبٔحمااخ، اهلل هٍااوي اثاآ  ٔااه:  ؽاالهب
 فَا  ": يماوي  اعاًّ   يّ اهلل غبعذ الل، يؤِنين ف  اهلل هٍوي اثٓ  ٔس  ِب يبٝبااً
 الُب: يماوي  رعابذل  اهلل ألْ، راؤِنين  فا   عالّ   ّافب خ  ا ِاب ، #1$"يَوَِْئِانٍ  ثحَمْانَهُُْ   ََْٔبةَ
ٓ  لويات  إوباب : يموي اعًّ  يّ اهلل فئْ اهلل هظبخ ا ِب، #2$َباهْرَٚد ٌَِِّٓ إٌَِّب يَْْفَعُوَْ  ِا
 .  #3$"فبَٓ  ٔس   ٍُ الا، اِبَن 

 اًاؿبنا افزبه ٍجؾبٔ  ارعابذل ٔجحما  فبّال   ، ااٌنَت هو افزحمبه اهلل رعبذل  
فمابي ، ِٓ  اٍاٜ اٌنابً َٔاجبً     :" ف َٔاب  ٓ اافزابه ِآ   ، #4$"فحِمابهٍ  إذل فحِمابه  ِا

هٍااوي اهلل    فاائْ هٍااوي اهلل   ، يي ثحمزاا  األٝهاابه     ًٙااُّ إٌحماا   ٍحمااب
ُ اٌٍّ ُب: الابي ، هُ اٌَا َ  ٍاحم  افبّٝخ ااؼبَٓ ااؼبَا    ف مهات ، ثاحمي   هاًُ  هاؤال   ها

هااؤال   هااً ثحمااذ اٌوٍااوي  ، #5$ َبرٞهاارياً اٝهااوهُ اٌااوعٌَ  نااهُ   ُفبجزااه
فمل لبي هٍاوي اهلل  ، ااعجخ اااللزلا  ثَريصبُ لببح      ٍُوّاب ها  اإلِابَ َِا

لبي هٍوي اهلل: لبي  :هٍَُاويُ  يَا ْرِسَ   َْْ يُوِّاهُ  ثََْاوٌ   ََٔاب  فَئََِّّٔاب  اٌنَّابًُ   َيُّهَب  َالَُب 
 فَقُاانُاا اَاٌنُّااوهُ اٌْهُاالَ  فحِماا ِ اهللِ وِزَاابةُ  َاٌَُّهَُّااب: صَمٍََااحمِْٓ فِااحمىُُْ رَاابهِنٌ اَ ََٔااب، فَ ُعحِمااتَ هَثِّااس
 زِاس ثَحمْ اَ َهْاًُ : لَابيَ  صُاَُّ ، فِحما ِ  اَهَغَّاتَ  اهللِ وِزَابةِ   ٍََد فَؾَشَّ ثِ ِ اَاٍْزََِّْىُوا، اهللِ ثِىِزَبةِ
  َهْااًِ فِااس اٌٍَّاا َ  ُمَوِّااوُوُُُ، ثَحمْزِااس  َهْااًِ فِااس اٌٍَّاا َ  ُمَوِّااوُوُُُ، ثَحمْزِااس  َهْااًِ فِااس اٌٍَّاا َ  ُمَوِّااوُوُُُ

                                                                                                                         

 . 259-6/258ايٓب٤٬ =

 . 101َٔ اٯ١ٜ ، طٛس٠ امل٪َٕٓٛ- 1

 . 28َٔ اٯ١ٜ ، طٛس٠ ا٭ْبٝا٤- 2

 . 1/115ايتزنش٠ احلُذ١ْٝٚ ، ; ابٔ دذٕٚ 1/647ذلاكشات ا٭دبا٤ ، ايشاغب ا٭ؿفٗاْٞ- 3

4 - ٞ ِ  6/199املعذـِ ا٭ٚطـ    ، ايطرباْـ ٞ  4/83املظـتذسى عًـ٢ ايــشٝشني    ، ; احلـان ، ; ايبٝٗكـ

 . َٔ سذٜح طٌٜٛ، 2/520ػعب اإلميإ 

5 - ٌ ايظــٓٔ ، ; ايٓظــا٥ٞ 5/351طــٓٔ ايرتَــزٟ  ، ; ايرتَــزٟ 2/587فلــا٥ٌ ايـــشاب١  ، ابــٔ سٓبــ

 . 7/417ايهرب٣ 
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اإْ ِٓ شبابَ فبجاخ هٍاوي اهلل   ، #1$َبثَحمْزِس      ايماوي اإلِابَ   ، هاو فبجاخ يي ثحمزا
 :  فبّل ثٓ إكهيٌ اٌْبفعس

ــا ــٌ َٜــــ ــ  أٖــــ ــٍٛ َبٝــــ ُِ اهلل َسُطــــ ــبه   ســــ

      
ــٔ فـــــش   ــٞ اهلل َـــ ــِشإٓ ٔفـــ ُ٘ اِيُكـــ ــ  أْضيـــ

 

 
 ُِ ٔ  ٜهفــــٝه ُِ اِيَفخــــش  َعٔعـــــِٝ َــــ    َأُْهـــــ

     
ــٌ مِل َـــٔ  ُِٝهِ ٜــ ــ ًَـ ــا َع ًَا٠ َيـ ــ ُ٘ َؿـ ــ  (2)َيـ

  
اؽَجهُ فقواً  ْ ،  مهحمخ وجريح ينجغس ٕووبب اِعوفزهب هُآِ هنب يىزَت َٔج

لهُ وااً فااوك يااوك  ْ يىااوْ ِنااهُ اهااُ ال يوغجااوا  ْ يىؤااوا ِاآ  ؽاال ٌْااوفهُ اـباا 
     ً اِآ فبجزناب ؿباُ عاب د     ، فٚ ً  ٓ روفعهُ  ٓ  اٍابؿ اٌالٔحمب اِاب يف  يال  اٌناب

يف وزبثناب اٌان   غبحمنابذ     ٓ ف ي اٍزعواٙنب ٌألَٔبة اٌعٍويخفّ، فىوح هنا اٌىزبة
$األ اا َ اٌجاابهوح يف اٌنَااب  اٌعٍوياابد اٌٞاابهوح# اوزبثنااب ِعغااُ  ٌماابة اٌعٍااوي  اٌاان     

اهر يناب  ْ ٔفاوك ٌٍعٍاوي  يف اٌجٖاوح     ، األٌمابة اٌعٍوياخ#    غبحمنبذ $اٌنفؾبد اؾبَىحمخ يف
الٍااحمّب ا ْ اٌعٍااوي  يف  ، وزبثاابً فبٕاابً يزٚاآّ ِاآ ٔاايي اٌجٖااوح ِنااهُ  ا ٍااىنهب     

   ُ ااٌنمحمات هاو األِا  ااٌىفحماً  ٍاد اٌماوَ يهازُ        ، اٌجٖوح وبٔذ ؿبُ ٔمبثاخ فبٕاخ ذبا
 .  ِب يؤّو وضوح  لكهُ فحمهب، حبفظ  َٔبذبُ ايو د ِٖبؼبهُ

# اهااو  اي ِاآ ل ٔب ثعّحماال اٌجحمااذ اٌعٍااو  اإلِاابَ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$ ااثزاا
كفااً اٌجٖااوح ِاائ  ثنبئاا  اؼبَاآ ااؼبَاا  افبّاال ؽحمااش فبٙااوا ِعووااخ اػبّااً          

 ٍاد  االك  ِاري   صاُ لَاّنب اٌىزابة إذل عبَاخ  لَابَ      ، صُ اثنا   جحمال اهلل  ، ها36ٍنخ
ُ ، # اؽبَّخ اؾبعماج  اؾبؤِن $ ْ  اؼبَانحموْ  : اها ُ  صاُ اؼبَاحمنحمو ثآ  ا$ثناو فبّال   صا
اهرجنابهُ  ، األٝبهفخ ثنو  ّو ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات    ثنو اٌعجبً اٌَمب صُ صُ #اؼبنفحمخ

ؽَاات  ٍااوهُ فبااباٌ  لااله اإلِىاابْ رجاائ ِنااهظ وزاات األَٔاابة يف رورحماات األٍااو       
، ّئ ثنو واً  ٍاوح كفاً  فواكهاب اٌجٖاوح ٌٍّؾبفىاخ  ٍاد اؽالح اؾبوٙاوع         اٌعٍويخ اعَ

                                                 

 . 4/1873ؿشٝح َظًِ - 1

إعا١ْ ، ; ايبهشٟ 2/273ٚزلع١ املٓتاب  سحيا١ْ ايهتاب، ; ابٔ اخلطٝب 1/491تاسٜخ أسبٌ ، اإلسبًٞ- 2

 . 1/200ايطايبني 
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أعاوم ثابهلل ِآ واً فٍاً  ا ىٌاً فّاب        ، غوياخ اٌعْاوح  ارزجعنب مٌه ف ي اٌماواْ اؿب 
، اِب وبْ فحم  ِٓ ٕواة اروفحماك فهاو ِآ اهلل رعابذل    ، وبْ فحم  فهو ِنب آِ اٌْحمٞبْ
         .  ا ٍد اهلل اٌزى ْ، ألٔ  عهل اٌعجحمل اٌفموا ، اال يَعنب فحم   ْ ٔل س اٌنهبيخ
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#  ّحمل األٍوح اٌعٍوياخ  اي ِآ كفاً    س ثٓ  ثس ٝبٌت$يعل  ِري اؾبؤِن   ٍ

بثٓ اؼبنفحماخ  ٍاحمهُ   اؾبعاوا  ثا  اٌجٖوح ِٓ اٌعٍوي  ِئ  االكذ اؼبَٓ ااؼبَا  افبّال   
الل افزٍمذ اؾبٖابكه يف رابهيـ كفوٌا  اٌجٖاوح     ، امٌه ٌٍمب   ٕؾبة اػبًّ، اٌَ َ

ٓ ٍاانخ بك  اخآفااوح ِااوبااب ؽاالصذ يف طباافّنااهُ ِاآ مهاات إذل  ، اؽاالاس اؾبعووااخ
ف ّابه اثآ   ، هاا 36 وبب ؽالصذ يف طبابك  األاذل ِآ ٍانخ      فحمّب مهت يفواْ، ها36

امهات فٍحمفاخ   ، #1$هاا 36ٖوح يف طببك  اخآفوح ِٓ ٍانخ كفً اٌج #$ٍعل إذل  ٔ 
ا ّابه  ، #2$هاا  36طببك  اخآفاوح ٍانخ   11ثٓ فحمبٛ إذل  ْ اؾبعووخ ؽلصذ يوَ اػبّعخ 

# غابكه اٌجٖاوح يف     اخآفوح ا ْ  ٍحمبً$طببك 11اٌلينوه  إذل  ْ اؾبعووخ ؽلصذ يف
# كفاً اٌجٖاوح يف طبابك  اخآفاوح     إْ اإلِابَ  ٍاس$  : البي اٌٞرب ، #3$غوح هعت

طببك  اخآفوح اثمس يف  َاىوذ ص صاخ  يابَ صاُ كفاً       11ْ يوَ اػبًّ وبْ اؽبّحمٌاإ
إذل كافً اؾبلينخ يف يوَ االصن  ٌٍنٖف ِٓ طببك  اخآفاوح صاُ هؽاً ثَاجت هؽحماً      

 .  إال  ٔ  دل ث  ِلح ثمب ذ #4$اْ  مٔ لث ذ اٌنيٓ رعغٍوا اٌوؽحمًثع٘ عنل
                                                 

 . 2/23ايطبكات - 1

  181تاسٜخ تًٝف١ - 2

 . 152ا٭تباس ايطٛاٍ - 3

٘  192أتباس ايبــش٠  ، ابٔ ػب١: ; ٜٓعش أٜلّا 544، 524، 4/538تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى - 4 ، ; َظـهٜٛ

 . 5/594ايهاٌَ يف ايتاسٜخ ، ابٔ ا٭ثري;  94، 5/89املٓتعِ ، ; ابٔ اجلٛصٟ 1/506جتاسب ا٭َِ 
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اذل ِاآ كه  فااو  إذل  ْ اؾبعووااخ ؽاالصذ يف ّااهو طباابك  األبفحمّااب مهجااذ ِٖاا
امهت ٔبٕو فَاوا إذل  ، #2$ااؾبَعوك  يف ِواط اٌنهت، #1$ها ِنهُ اثٓ لزحمجخ36ٍنخ 

اوا َ ٔبٕاو   ، #3$هاا  35 ْ  ِري اؾباؤِن   ٍاس كفاً اٌجٖاوح يف هثحمائ األاي ِآ ٍانخ        
 .  #4$ها36خ # ثويئ ثبؽب فخ يف م  اؼبغخ ِٓ ٍنفَوا يٖعت لجوٌ  ألْ اإلِبَ$

فنهت اثٓ ٍعل إذل  ٔ  ثمس فحمهب عبَخ  ْاو  ، # يف اٌجٖوح ِب ِلح ثمب ذ$
 العاخ  إذل  ٍاس  ف فخ ث  إٔ ": ا ّبه اؾبَعوك  إذل  ٔ  ثمس فحمهب ّهواً ثموٌ  ،#5$ٌحمٍخ

 عبااٌ اؿبغااوح ا اي اػبّااً العااخ ثاا ، يوِاابً ا ْااواْ ا ؽاال  ّااهو عبَااخ اػبّااً
 اٌىوفاخ  إذل  ٍاس  كفاوي  اثا   مٌاه  اثا  ،  يابَ  ا ْاوح   ّاهو  اعبَاخ  ٍانخ  اص صوْ
ايجالا  ْ ِاب   ، #7$يوِابً  72فحمّب مهت ٔبٕو فَوا إذل  ٔا  ِىاش يف اٌجٖاوح   ، #6$"ّهو

ٌْااهو # ثمااس يف اٌجٖااوح يف ؽاالاك ا    ٔاا $، مهاات إٌحماا  اؾبَااعوك  هااو األهعااؼ 
 ٘ وّااب  ٔاا  دل  ، لببىهااباأل ّاابي اٌااي رزٍٞاات ثعاا٘ اٌولااذ إل   امٌااه ألٔاا  لاابَ ثااجع

يزّىٓ ِٓ اٌجمب  ٝوي ً يف اٌجٖوح ثَاجت روعا  اٌعليال ِآ عحمْا  إذل اٌىوفاخ كاْ       
يٚاب  إذل مٌاه  ْ   ، فٚ ً  ٓ  ٔ  وبْ يويل  ْ يزهحم  ٌمزبي ِعبايخ يف اٌْبَ، #8$إمٔ 

طباابك  اخآفااوح اهاانا يعااين     11عووااخ وبٔااذ يف  غٍاات اؾبٖاابكه   اا ذ موااود  ْ اؾب   
$ ٔ    إً اٌجٖوح لجً هنا اٌزبهيـ ألٔ  ؽٍٖذ ِفباٙبد ث  اٌٞاوف  ٌٍٖاٍؼ #

                                                 

 . 1/220املعاسف - 1

إ٫ إٔ املظعٛدٟ قاٍ يف نتاب٘ ايتٓبٝ٘ ٚاإلػشاف إٕ َعشن١ اجلٌُ سذث  يف مجادٟ . 2/498- 2

 . 256ايتٓبٝ٘ ٚاإلػشاف ، ٖـ36اٯتش٠ َٔ ط١ٓ 

 . 166-165طفش ْا١َ - 3

 . 2/496َشٚز ايزٖب ، املظعٛدٟ- 4

 . 3/23ايطبكات - 5

 . 2/496َشٚز ايزٖب - 6

أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب عًٝ٘ ايظ٬ّ يف سساب ، ْـش اهلل: ٜٓعش أٜلّا، 166طفش ْا١َ - 7

 . 115ايبـش٠ 

ٟ  2/241أْظاب ا٭ػـشاف  ، ايب٬رسٟ- 8 ٘  544-4/543تـاسٜخ ايشطـٌ ٚاملًـٛى    ، ; ايطـرب ، ; َظـهٜٛ

 . 2616ايهاٌَ يف ايتاسٜخ ، بٔ ا٭ثري; ا 5/95املٓتعِ ، ; ابٔ اجلٛصٟ 1/506جتاسب ا٭َِ 
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ْ  ااوززجوا  ٍحم  اوبك اٌٍٖؼ  ْ يازُ ٌاوال رالفً األٝاوا  اؾب      #$زوهٝاخ يف كَ  ضّاب
 .  #1$ف ّعٍذ اؼبوة

ِااواي إذل صااُ هكّ األ، #  ٍااد كفاآ اٌمزٍااد ِاآ اٌٞااوف  اثعاال اؾبعووااخ  ّااً$
 ْ ، ا  ٍآ األِابْ ٌٍنابً طبحمعابً ا فاب  ناهُ      ،  ٕؾبذبب إال ِب وبْ ِٓ ٍ ػ اٌَاٍٞب
اؾبَااغل  ا ناالِب كفااً اؾبلينااخ فٞجااهُ يف، صااُ وزاات إذل  ّبٌاا  خباارب اٌولعااخ ااٌنٖااو 

 .  #2$اػببِئ ا فن اٌجحمعخ ِنهُ
# يف اٌجٖوح رياط ِٓ ٌحمٍد ثناذ َِاعوك اٌنهْاٍحمخ اٌزّحمّحماخ     اف ي اعوكذ$

اموااو ٔبٕااو ، #4$ا جحمال اهلل ثاآ  ٍاس   #3$ي اٌالد ٌاا  اثنحما   ثااو ثىااو ثآ  ٍااس   اهاس اٌاا 
ُ  ِْاهلاً   ْاو  ص صاخ  اٌجٖاوح فَوا  ٔا  يف "  ٓ   ٍاد  اؾبُاؤِنِ    َِاري  ثبٍا  ٝبٌات   ثاس  ثا

 اٌََّاٍَبَ   ٍحم  اؾبُؤِنِ   َِري رياط الل ... ِبىْ ثين ِْهل ألؽلهب يُمبي  ٍحم  اهلل ٍٕواد
 اصاان  اؾبُااؤِنِ   َِااري  َلاابَ الاال ثحمزااهب اؾبْااهل هاانا اواابْ ساٌنَّهَْْااٍِ ََِااعوك ثنااذ ٌحمٍااد

 ٌحمٍاد  اٌَا َ   ٍحما    ٍاس  راياط ": #  ٔ  لابي اها   ٓ اٌٖبكق$، #5$"يوِبً اٍجع 
 ؽَات : الابي ، فهزىهاب  فغاب  ، #6$ؽغٍاخ  كاهذ يف ٌا   فٚاوثذ ، اٌنهْاٍحمخ  َِاعوك  ثنذ
 .  #7$"فحم  هُ ِب  ٍسّ  هً

 ثنب ذ اهُ اؼبَآ ااؼبَا  افبّال     –وّب ِوّ–# ِع الل إٞؾت اإلِبَ$

                                                 

 . 507-4/505تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ- 1

 . 541-4/538تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ- 2

اإلسػـاد  ، املفٝـذ : ٜٓعـش ، اطتؼٗذ أبٛ بهش بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب َع أتٝ٘ احلظني يف نـشب٤٬ - 3

 . 106ا٭بٛاب ، ; ايطٛطٞ 1/354

اإلسػــاد  ، ; املفٝــذ 17تــاسٜخ ا٭٥ُــ١ ، ; ايهاتــب ايبغــذادٟ 48ري املــ٪َٓني ) ( َٓاقــب أَــ، ايهــٛيف- 4

 . 9/242ػشح ْٗر ايب٬غ١ ، ; ابٔ أبٞ سذٜذ 1/354

 . 164طفش ْا١َ - 5

َٜٔ بايجٝـاب ٚايظـتٛس ٚا٭ٔطـٖش٠ يًعـشٚغ       - 6 ُٜـض ٟ : ٜٓعـش ، احلذ١ً ٖـٛ َٛكـع  تـاز ايعـشٚغ    ، ايضبٝـذ

 . )َاد٠ سذٌ( 28/280

 . 116أَري امل٪َٓني ، ْـش اهلل: ; ٜٓعش أٜلّا 2/202ػشح ْٗر ايب٬غ١ ، ذٜذابٔ أبٞ س- 7
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اموااود ثعاا٘ اؾبٖاابكه  ْ هايزاا  وبٔااذ ِاائ اثناا  فبّاال اثاآ      ، #اثاآ اؼبنفحمااخ$ 
غااوه ثااه  ثااون يف اؼبااوة اال يغااوه ثبؼبَاآ ااؼبَاا    يُ ٌَُِاا"محمااً ِبّاال ف، #1$اؼبنفحمااخ

الابي  ، #2$"فهاو يالفئ  آ  حمنحما  ثحمّحمنا      ، إوبّب  حمنبذ ا ٔاب ٌبحمنا   :  ٍحمهّب اٌَ َ؟ فمبي
 ٌ$# :"ًِاب راو    ، يب  ِري اؾبؤِن : فمبي، اظبً: فمبي ٌ ، فزولف لٍحم ً، اظب 

صاُ  فان   ، ه كهواه  اوق ِآ  ِّا    : فمابي ، اٌَهبَ و وبب ّآثحمت اؾبٞو! فلفئ يف ٕاله 
 :صُ لبي، اٌوايخ فهيهب

  شُــــــذاطعــــــٔ بٗــــــا طعــــــٔ أبٝــــــو ُت

       

ــذ   ــشب إرا مل تٛقـــــــ ــري يف احلـــــــ  ٫ تـــــــ

 
 ذدــٚايكٓا املظ باملؼشيف

 .  #3$"فٞؾٓ  َىو اٌجٖوح، ُ ظبً اظبً اٌنبً فٍف ص 
 ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات ااؼبَآ ااؼبَا        : ايف هاايخ  ْ ِٓ الزؾُ  ٍد اػبًّ هُْ

 ٍحما  اٌَا َ    سٌاىؽاف  ٍا  ": لبي اثٓ  ثاس ؽليال  ، افبّل ثٓ اؼبنفحمخ  ٍحمهُ اٌَ َ
ؽَآ  : اؽوٌا  ثناوذ  ، ااألٖٔابه مبو  اػبًّ ثنفَ  يف وزحمجزا  اؽبٚاوا  ِآ اؾبهابعويٓ     
 لالَ ذباب ؽزاد روويهاب     : الابي ، اؽَ  افبّل  ٍحمهُ اٌَ َ اكفئ اٌوايخ إذل فبّل

: ألٕااؾبث فماابي ، فوّاامز  اٌَااهبَ، فزماالَ فبّاال، اال رمفاآ كأاا ، يف  اا  اػبّااً
ْ  ، ؽزد رنفل ٍهبِهُ هايلاً ف ٔفان إٌحما   ٍاد  ٍحما      ، فٍُ يجك ؿبُ إال هّامخ  ا هّامزب

فوٙائ يالذ   ، فٍّب  ثٞ   ٍحم  عب  ثنفَا  ِآ فٍفا    ، اي ِوذ ثبؾبنبعيح، اٌَ َ يَزؾض 
اهلل  نا  إما   سٌه! فىبْ فبّال هٙا    للَ ال  َّ: البي ٌ ، األٌبٓاٌحمَو   ٍد ِنىج  
ااهلل ال  َٔاد مٌاه   ،   عال هياؼ ٔفَا  يف لفاب     سٌىا ٔ : ايموي، سموو مٌه ثعل يجى

 .  #4$" ثلاً

                                                 

ٟ  5/68ايطبكـات  ، ابٔ طـعذ - 1 ٟ  ;152ا٭تبـاس ايطـٛاٍ   ، ; ايـذٜٓٛس تـاسٜخ ايشطـٌ ٚاملًـٛى     ، ايطـرب

4/514 . 

 . 1/244ػشح ْٗر ايب٬غ١ ، ابٔ أبٞ سذٜذ- 2

 . 1/243ػشح ْٗر ايب٬غ١ ، ابٔ أبٞ سذٜذ- 3

 . 1/257ْٗر ايب٬غ١ ػشح - 4
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َ اػبّاً اعٍاٌ  ٍاد    ِوااْ ثآ اؼبىاُ "ياو    عَوَاثٓ اؼبنفحمخ َٕ اًامُوو  ْ فبّل
 رانوو ياوَ عٍَاذ  ٍاد     : فٍّب افل فبّل  ٍد  جل اؾبٍه ثٓ ِوااْ لبي ٌا  ، ٕلهذ

 ََ ااهلل ِاب مواودُ مٌاه ا ٔاب  هيال  ْ      : لابي ،  فواً يب  ِاري اؾباؤِن   : لبي، ٕله ِوااْ
 .  #1$رعٍُ  ٔس لل  ٍّذ" اٌىٓ  هكد  ْ،  وبفئه

ِ  ٍاااس ثااآ  ثاااس  ا ّااابه فٍحمفاااخ ثااآ فحمااابٛ إذل  ٔااا  وااابْ  ٍاااد ِحمّناااخ عاااحم   
ا ْ اؼبَآ  ، #2$# اؼبَٓ ثٓ  ٍس ا ٍد ِحمَاوح اػباحمِ اؼبَا  ثآ  ٍاس     ٝبٌت$

، ااؼبَ   ٍحمهّب اٌَ َ اٍزْفعب ؾبوااْ ثٓ اؼبىُ  نال  ثحمهّاب  نالِب الائ يف األٍاو     
: ِٓ و َ ٌا   ٍحما  اٌَا َ لبٌا  ؾباوااْ ثآ اؼبىاُ ثبٌجٖاوح        فنوو اثٓ  ثس ؽليل  ْ "

اٌَا َ   بيوَ اػبًّ فبٍزْفئ اؼبَٓ ااؼبَ   ٍحمه ىُ  ٍرياًِوااْ ثٓ اؼب نَفِ ُ: لبٌوا
 .  #3$"فىٍّبذ فحم  فقٍد ٍجحمٍ ، إذل  ِري اؾبؤِن   ٍحم  اٌَ َ

ثآ  ٍاس ثآ     جحمال اهلل  : #اكبٓ كفً اٌجٖوح ِٓ  ثنب   ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات$    
ثٓ فبٌل ثآ ِبٌاه ثآ هثعاس ثآ ٍاٍّد          ٌحمٍد ثنذ َِعوكا ِّ ،#$ ثس ٝبٌت
ٓ  ثٓ ثٓ عنلي  وبًْ ثٓ كاهَ ثٓ ِبٌه ثٓ ؽنىٍخ ثٓ ِبٌه ثٓ ٍعل ثٓ ىيل ِنبح ثا

، يوعال افاز   يف ِمزٍا    ا ،#5$الزاً فحمهاب    فواٌ  ثين شبحمُ ثبٌجٖوح ٔيي  ٍد ،#4$شبحمُ
 ،#6$# يف االعاخ اٌٞاف  اٍزْهل ِئ  فحم  اإلِبَ اؼبَا  اٌَاجٜ$   فنوو اٌجع٘  ٔ 

ثآ  جحمال  اٌضمفاس     اؾبقزابه  ثا   ولابئئ اٌؽٚاو    ٍاد  ٔا    ِٖابكه  فاو     طبعاذ  فحمّب
ِآ   #7$اهنالاربذ ثبؾبا  ، هاا  67ٍانخ  ثٓ اٌايثري اهو ِئ ِٖعت  فمزً، اِٖعت ثٓ اٌيثري

                                                 

 . 211-210أتباس ايبـش٠ ، ابٔ ػب١- 1

 . 111تاسٜخ تًٝف١ - 2

 . 2/510َشٚز ايزٖب ، املظعٛدٟ: ; ٜٓعش أٜلّا 6/146ػشح ْٗر ايب٬غ١ - 3

 . 5/181; ايزٖيب ، تاسٜخ اإلط٬ّ   5/117ابٔ طعذ ، ايطبكات ايهرب٣ - 4

 . 17ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 5

;  2/52نؼف ايغُـ١  ، ; ا٫سبًٞ 1/354اإلسػاد  ، ; املفٝذ 234تاسٜخ تًٝف١ ، تًٝف١ بٔ تٝاط- 6

 . 12/89، َعذِ سداٍ احلذٜح اخل٥ٛٞ

ٕ  قـب١ ٖٚٞ ٚايبـش٠ ٚاط  بني َٝظإ يف: املزاس" : قاٍ ٜاقٛت احلُٟٛ- 7  =ٚبـني  بٝٓٗـا ، َٝظـا
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: اموو اثٓ ٍعل ٍجت أزمبي  جحمل اهلل إذل اٌجٖوح ِٓ اؼبغابى ثموٌا    ،#1$ٍواك اٌجٖوح
ُ  اٍا ٌ   ثبٌىوفاخ  اؾبقزابه   ٍد اؼبغبى ِٓ للَ  ٍس ثٓ اهلل  جحملإْ " : الابي ، يعٞا   فٍا
  ناب  افاوط : الابي ، ٍاجحمٍ   فٍاد  صُ،  يبِبً فؾجَ  ال: لبي، اؾبهل  ِٓ ثىزبة ذَِْلِ لَ

ٓ  ِٖاعت  إذل فقوط ٓ  هبهثابً  ثبٌجٖاوح  اٌايثري  ثا ُ  فبٌا    ٍاد  فنايي ، اؾبقزابه  ِا ٓ  ٔعاحم  ثا
ُ   ٌف دببئخ ِٖعت ٌ  ا ِو، اٌنهٍْس صُ اٌزّحمّس َِعوك ُ ، كهها ٓ  ِٖاعت   ِاو  صا  ثا
ُ ، الزابً  ريٌٍَّا  ذاالّا  ٌعالاهُ  ثبٌزاهحمؤ  اٌنبً اٌيثري ُ   َاىو  صا ٓ  أمٍائ  صا  ِعَاىوذ  ِا
 اهلل  جحمال  سبٍاف  ِٖاعت  ٍابه  فٍّب، ِعّو ثٓ اهلل  جحمل اٌجٖوح  ٍد ااٍزقٍف مٌه
ُ  فبٌا   اٍابه ،  فواٌا   يف ٝبٌت  ثس ثٓ  ٍس ثٓ ٓ  ٔعاحم  فٍّاب ، ِٖاعت  ِائ  َِاعوك  ثا

ٓ  ٍاعل  ثناو  عاب د  اٌجٖاوح  ِٓ ِٖعت فًٖ ٓ  ِنابح  ىيال  ثا ُ  ثا ٓ  اهلل  جحمال  إذل شباحم  ثا
: لابي ، وواِزه مبت فئٔب إٌحمنب فزؾوي ٖٔحمت فحمه اٌنب  فواٌه  يٚبً مبٓ :فمبٌوا  ٍس
 ال لااوَ يااب يمااوي واابهذ اهااو ثبؽب فااخ ٌاا  اثاابيعوا، اٍااٞهُ فاا ٔيٌوذ إٌااحمهُ فزؾااوي، ٔعااُ

 ثٓ  ّو ثٓ اهلل  جحمل إذل فىزت ِٖعجبً مٌه فجٍغ ،ف ثوا األِو هنا رفعٍوا اال رعغٍوا
 اٌجحمعخ ِٓ  ؽلصوا ا ّب  ٍس ثٓ اهلل  جحمل  ٓ ز غفٍ اًبربذ ثعغيذ ِعّو ثٓ اهلل  جحمل
 فحمّاب  فبَانبً  ٌاه  ِىوِابً  وناذ  ٌمال : فمابي  َِاعوك  ثٓ ٔعحمُ فبٌ  ِٖعت ك ب صُ، ٌ 
ٓ  يف فعٍاذ  ِاب   ٍاد  ظبٍاه  فّاب  اثحمنه ث  ً  يؤٌات  ثبٌجٖاوح  اسبٍفا    فزاه  ثا  اٌناب

 ِناا  فمجااً، ااؽاال حبااو  هاانذ لٖااز  ِاآ  ٍااُ اِااب فعااً ِااب ثاابهلل فؾٍااف، اًباال هُ
ٓ  غفٍزا   يف  ٌوِا   اهلل  جحمال  إذل وزجاذ  لال : ِٖاعت  الابي ، ل إلّ ِٖعت ، هانا   ا
ُ  فَابه   ٍحماه  ثا   ا لالَ ،  ِاوذ   وفحماه   ٔب  ؽل يهحمغ  ف : َِعوك ثٓ ٔعحمُ فمبي  ٔعاحم
ٓ   ّاوا  اثنو ؽنىٍخ ثنو فبعزّعذ، اٌجٖوح  رد ؽزد ُ  ثا ُ  فَابه ، شباحم   راد  ؽزاد  ذبا

                                                                                                                         

٘  عًـ٢  أْفـل  قذ عِٝع دًٌٝ نبري عاَش َؼٗذ ٚبٗا، أٜاّ أسبع١ َكذاس ايبـش٠= ٍ  عُاستـ  ا٭َـٛا

ٔ  اهلل عبـذ  قـرب  ٖٚٛ، ايٓزٚس إيٝ٘ ٚتظام ايٛقٛف ٚعًٝ٘ اجل١ًًٝ ٞ  بـ ٔ  عًـ ٞ  بـ ٍ ، طايـب  أبـ  إٕ ٜٚكـا

 . 5/88َعذِ ايبًذإ ، " بٗا َات قذ املكاَات ؿاسب عًٞ بٔ ايكاطِ ذلُذ أبا احلشٜشٟ

ٔ قتٝب5/118١ابٔ طعذ ، ايطبكات ايهرب٣ - 1 ; ايطربٟ ، تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  1/401املعاسف ، ; اب

ٌ ايطايبٝني ، ; أبٛ ا٭ؿفٗاْٞ 4/567 ; ايعُشٟ ، اجملذٟ  2/207جتاسب ا٭َِ ، ; َظه123َٜ٘ٛكات

 . 3/335ايهاٌَ يف ايتاسٜخ  ، ; ابٔ ا٭ثري 17يف أْظاب ايطايبني 
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 إال  هكمت اِااب، فااري ٕاانعزُ اٌاان  األِااو هاانا يف ٌىااُ واابْ ِااب ااهلل: فماابي ٍااعل ثااين
 ؽزاد  فقاوط ، إٌحما   كفعاوذ  صُ ٍب خ فز اِوا،  في ثٓ إرلّ فبكفعوا، هبوٍّ شبحمُ ه ن
 اهلل  جحمال  فؾٍف، ٕنعذ اٌن   ٍد ظبٍه ِب  فس يب: فمبي، ِٖعت  ٍد ث  للَ
 ل فٖالّ ، ا ثحمزا   مٌاه  ووهاذ  اٌمل، فعٍوذ ؽزد  ٍُ ث  ٌ  وبْ اال مٌه  هاك ِب ثبهلل

ٓ  ِٖاعت  ا ِو، ِن  الجً ِٖعت  يَاري   ْ اؼبجٞاس   جابكاً  ِملِزا   ٕابؽت  اٌايثري  ثا
ٓ  اهلل  جحمال  ِعا   ارمالَ ، فزمالَ  فَبه اؾبقزبه طبئ إذل ٓ   ٍاس  ثا  فنيٌاوا  ٝبٌات   ثاس  ثا
ٓ  ِٖاعت   ٕاؾبة  فجحمزاهُ  ثائىائهُ  فنيٌوا اؾبقزبه عحمِ ارملَ، اؾبناه  فمزٍاوا  اٌايثري  ثا
ٓ   ٍس ثٓ هللا  جحمل الزً اٌْويل إال ِنهُ يفٍذ فٍُ اػبحمِ مٌه  رٍاه  تٝبٌا   ثاس  ثا
 .  #1$"اٌٍحمٍخ

ا ّاابهد اؾبٖاابكه إذل  ْ  ٕااؾبة اؾبقزاابه اٌضمفااس لزٍااوذ اهااُ ال يعوفااوذ اهااو يف   
اٌعجحمل اهلل ثٓ  ٍاس ثآ   : لبي اثٓ  نجخ، #2$ها67امٌه ٍنخ، فواٌ  ثين وبًْ َىو  
ٓ اؾبٖابكه إذل  ْ  جحمال اهلل ثا    وّاب  ّابهد  ، بٌات ِْاهل يف اؾباناه ِآ اٌجٖاوح      ثس ٝ

 .  #3$ ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت ال  مت ٌ 

                                                 

 . 44ْظب قشٜؽ ، ايضبريٟ: ; ٜٓعش أٜلّا 89-5/88ايطبكات  - 1

ٟ  1/401ملعـاسف  ا، ابٔ قتٝبـ١  - 2 َٓاقـب اإلَـاّ أَـري    ، ; ايهـٛيف  6/439أْظـاب ا٭ػـشاف   ، ; ايـب٬رس

ٞ    6/104تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًـٛى  ، ; ايطربٟ 48امل٪َٓني  َكاتـٌ ايطـايبٝني   ، ; أبـٛ ايفـشز ا٭ؿـفٗاْ

123 .  

 . 57ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 2/192أْظاب ا٭ػشاف ، ; ايب٬رسٟ 44ْظب قشٜؽ ، ايضبريٟ - 3
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بنو احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
()

  

 يف البصرة

 
ٓ  اؾبٍٞت  جل ثٓ ٝبٌت  ثس ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَٓهو  ُ  ثا ٓ  هبّا ٓ  ِناب    جال  ثا  ثا
اهلل هٍوي ثنذ فبّٝخ  ا ِّ، لٖس  ِّ فويٍال  ثناذ  فلىبخ هبا  ٓ ٓ   ٍال  ثا  ثا
ٓ  اٌعاي    جال  ٓ  اٌاال، لٖاس  اثا ٓ  اؼبَا ٓ   ٍاس  ثا ٓ  اٌنٖاف  يف ٝبٌات   ثااس ثا  ّااهو ِا

اواابْ  ّااج  اٌناابً ثاابٌنيب، هااا3ٍاانخ هِٚاابْ  ، هااا الحمااً ٍاانخ 49ارااويف ٍاانخ
: وابْ ٌا  ِآ اٌوٌال    ، هاا  36كفً اٌجٖوح ِئ  ثحم  ااّرتن يف ِعووخ اػبًّ ٍنخ، ها51

ٓ  ا َّ اىيالاً ؼبَآ  اا األوارب  افبّالاً  افبّٝاخ  اظبايح  اععفاواً  األٕاغو  فبّلاً  اؼبَا
 اؽَااحمنبً اهلل ا جاال ثىااو ا ثااب ااٌمبٍااُ هٍىزااب اعاابهيز  ايعمااوة غبب حمااًاإ اؽبااري ا َّ
اكبآ ٔايي   ، #1$األٕاغو  اهلل ا جال  اٍٝؾاخ  اهلل  جال  ا َّ ٍاٍّخ  ا َّ اٌوظبٓ ا جل األصوَ
   :  ِنهُ اٌجٖوح

 : بً احلصً الصبطولد احلصً املثيى 

هااو  ثااو فبّاال اؼبَاآ اؾبضنااد ثاآ اؼبَاآ اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس      
اوابْ  ّاج     ،هاا 44اٌل ٍنخ ،#2$ْ اٌفياهيخ  فوٌخ ثنذ ِنىوه ثٓ ىثبا ِّ ،#ٌت$ٝب

اٌنبً جبلّذ هٍوي اهلل ،        الحمً إٔ  ّهل العخ اٌّٞاف ِائ  ّّا  اإلِابَ اؼبَا

                                                 

ٞ  399-6/342، ايطبكــات ايهــبري ، بــٔ طــعذ ا- 1 ، ; ا٫سبًــٞ 62-61، ا٫ؿــًٝٞ، ; ابــٔ ايطكطكــ

 . 154 -2/101نؼف ايغ١ُ  

 . 98ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 2
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# الل لبب ِٓ ٍحمو  األِوي  ا بك ِائ اثآ  ّّا   ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ        اٌَجٜ$
# إذل ِلينااخ عالّذ هٍااوي اهلل اؼبَا $  

اراوذل ِهّااخ اٌٖاللبد  هااً    ،$1#
اوابْ لال ىاعا  اإلِابَ اؼبَا  اٌَاجٜ ِآ اثنزا  فبّٝاخ اٌاي           ، اٌجحمذ  ٍحمهُ اٌَا َ 

اك اب إٌحما   جال    ، وبٔذ  ّج  اٌنبً ثَحملح َٔب  اٌعبؾب  فبّٝاخ اٌيهاوا   ٍحمهاب اٌَا َ    
صاُ راواه    ،  نلِب فوط  ٍد األِوي  اثبيع  ثبإلِبِخ ااؽب فخ #2$اٌوظبٓ ثٓ األّعش

فالً إٌحما    ، اظاً ِزواهيابً ؽزاد وُْاف  ِاوذ     ، فْاً صاوهح اثآ األّاعش اِمزٍا        نل
 ُ هاا  97ٍانخ   هفمزاً إصاو مٌا   ، اؽبٍحمفخ األِو  ٍٍحمّبْ ثٓ  جل اؾبٍه ِٓ اٙئ ٌ  اٌَا

٘ : ِٓ عبَخ هعبي ؾبضندا اؼبَٓ ا  مت ،#3$ٍنخ 53ا ّوذ اإثاواهحمُ  ،  جل اهلل اِبا
 اععفااو، اكااك ،#اٌَااجٜ$ هااُ فبّٝااخ ثنااذ اؼبَاا ا ِّ، ااؼبَاآ اؾبضٍااش اٌغّااو
 .  #4$اٌل هاِحمخ رل د عحمجخ هّب  َّا ِّ

                                                 

 . 100ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 1

ّ ١ٜ٫ٚ احلذاز  ايهٓذٟ قٝع بٔ ا٭ػعح بٔ ذلُذ بٔ ايشدٔ عبذٖٛ - 2 تشز ع٢ً ا٭َٜٛني أٜا

ايهاٌَ يف ، ابٔ ا٭ثري: ٜٓعش، ٖـ85عشام ٚناْ  ي٘ َع٘ ٚقا٥ع عذ٠ إىل إٔ قتٌ ط١ٓ بٔ ٜٛطف اي

 . 5/102طري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ; ايزٖيب 491-2/488ايتاسٜخ  

 . 100 -95ايعكٛد ايً٪ي٪١ٜ ، ; احلظين 100ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 3

 . 101ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 4
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 :بً احلصً املثيى عبد اهلل احملض بيو   

   ِّا ا ،#2$ضناد ثآ  جال اهلل اِبا٘ ثآ اؼبَآ اؾب      #1$اٌف فا   إثواهحمُٔيي اٌجٖوح اثن  
فجابه  ثبٌعوثحماخ ا    بهفابً  ّاب واً   كيجابً وابْ   ،ثآ ىِعاخ   ثآ  جال اهلل   هنل ثنذ  ثس  جحمالح 

 اؽبٍحمفااخ  ٍااد اٌلاٌااخ اٌعجبٍااحمخ يف  هاال   جٖااوح فااوط ثبٌ ،اٌعااوة ا ياابِهُ ا ّااعبههُ  
ً  ، ها143اوبْ ِملِ  إٌحمهب يف  اي ٍنخ، اٌعجبٍساؾبنٖوه  ِناهُ   فجبيع  فٍك ِآ اٌناب

ا نالِب  ،  ثو ؽنحمفخ اٌنعّبْ ا جبك ثٓ ِنٖوه اٌمبٙاس ا الك ِآ اعاوذ  هاً اٌجٖاوح      
اثماس إثاواهحمُ ِزقفحمابً    ،  فن ثئهٍبي اٌعحموْ  ٍحما    ٍُ اؽبٍحمفخ اؾبنٖوه اٌعجبٍس ثنٌه

هاا إم   ٍآ صوهرا  اٍاحمٞو  ٍاد كاه اإلِابهح       145يف اٌجٖوح ؽزد غوح هِٚابْ ِآ ٍانخ    
ااٍزوذل  ٍد ِب فحمهب ِٓ  ِواي فولهب ث   ٕؾبث  صُ الف  ٍاد كاه ىينات ثناذ    فحمهب 

إٌحما  االهاواى   صُ  هًٍ ِٓ ُٙ ، ٍٍحمّبْ ثٓ  ٍس اٌعجبٍس أبك  ثبألِبْ خآي ٍٍحمّبْ
ثمحمبكح  حمَاد ثآ    عحمْبً اؾبنٖوهف هًٍ إٌحم  ، اثٍغ  لك  رجب   ىهب  ِبئخ  ٌف، افبهً
اٍزْااهل ثمويااخ   فمبثااً اػبااحمِ اٌعجبٍااس ثجَاابٌخ اّااغب خ ا فاارياً   ، اٌعجبٍااس ِوٍااد

اكفاآ ،   اا ذم  اٌمعاالح ِاآ ٔفااٌ اٌَاانخ اؾباانووهح      25ثاابعبو $لوة اٌىوفااخ# يف 
ً  عاس   ؾباب ٔا  " إ: ا ّبه  ؽل اٌوااح لبي، #3$ ٍنخثجبعبو   اهو اثٓ ضببْ ا هثع   ثاو 

ُ  فال    ٍاد  كِو ا   ه يذ ؽزد ثىد ععفو  ثس يل  ث  فوٙئ إثواهحمُ ُ ، إثاواهحم  صا
 .  #4$"ثه ااثزٍحمذ، ثس اثزٍحمذ اٌىنه، وبههبً ؿبنا ونذ إْ ااهلل  ِب: لبي

 خ ثناذ  ّاو  نا ىصاُ راياط ذب  ، عبهيخ   غّحمخ ٍنليخرياط  اٌجٖوح اوبْ  اي ٔياٌ 

                                                 

ايفشاٖٝذٟ ، ايعني : ٜٓعش، غًب ع٢ً ايًظإتايفا٤ إر إٔ  فا٤ إرا تهًِٜرتدد يف اي تطًل ع٢ً َٔ- 1

 . (َاد٠ فأفأ) 1/62; اجلٖٛشٟ ، ايـشاح  8/407

ٟ   1/287يبـاب ا٭ْظـاب  ، ابٔ فٓـذم - 2 ; ابـٔ عٓبـ١ ، عُـذ٠    5، ايؼـذش٠ املباسنـ١  ; فخـش ايـذٜٔ ايـشاص

 . 108ايطايب 

   233ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبني  ;  أبٛ 648-7/635تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ-3

 . 84ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 302َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 4



09 

ُ ، #1$ثٓ ٍٍّخ اؿبغحمّس فْاغف  ، اهس اِو ح ِٓ  هً اٌجٖوح رنزَت إذل ثين اؿبغاحم
ي  ثع٘ اٌوااح ٍجت فْاً صاوهح إثاواهحمُ ثآ  جال اهلل اؼبَاين إذل مٌاه        ذبب ؽزد  َ

"لاالَ هاانا يوياال  ْ يييااً ٍِىاابً ف ؿبزاا  اثنااخ  ّااو ثاآ  #2$فماابي يااؤٌ اػبوِااس، اٌاايااط
ايف هااياخ اٌااج مه    ،#3$غزهب ا ٌاواْ صحمبذباب"   رحماا  يف ِٖاج .. فىبٔاذ ر .ٍاٍّخ  ّّاب ؽباٌا    

 #4$اؾبنٖااوه ثبٌزحمّحمااخ  رااسَ"عااب  إثااواهحمُ ٌحمييااً ٍِىاابً ف ؿبزاا  اِااو ح ثٞحمجااهب افٚاابذبب ا ُ   
   .  #5$"فرتوهب دبيعو اٌىٍت ؽزد فو  ِٓ  ِو إثواهحمُ

 ِاب يف  ، الل ِىش إثواهحمُ اؼبَين يف اٌجٖوح ِب يمابهة اٌَانز  لٚابهب ِزقفحمابً    
َاري يف  هاً اٌجٖاوح ٍاريح ؽَانخ فحمهاب       ي  ْ يابٌي رمابهة اٌْاهويٓ فؾا   ِلح ظهوهذ ا

ٓ ": فمابٌوا   راوذ  اٌٚاحمبع   ٕاؾبة  اٌلهغوأحمّخ ٓفريا   ْ لوِبً ِ، اٌىضري ِٓ اٌٍ   يابث
ٓ  ٌَنب لوَ إٔب، اهلل هٍوي ٌ ، اٌعاوة  ِا   رحمنابن  الال ، اال  اال  مال   ٍحمناب  ألؽال  اٌاحم
: لابي  صُ، ف  يفنذ  ْ ف ِب،  فبذ ث  عٓفٍحم ِبي  نلذ وبْ ِٓ: فمبي، ث  فبٍزعٓ دببي
 دبؾّال  يعاو   هع ً  ٍواِنهب  ٔ  ، #6$"اٌنبه  ا ٝبٌت  ثس ثٓ  ٍس ٍريح إٌّب هس هً
ْ ، اؾبنٖاوه  ععفاو   ثس لواك ِٓ يييل ثٓ ً  زبزا   اواب ً ف، ه ٍا   ه ٍا   يبابم   فاو   هٍا
ٓ  ٌه هو: فمبي ٌ ، فوٍه ثعين  ْ إثواهحمُ  إٌحم ُ : ألٕاؾبث   فمابي ، اهلل هٍاوي  يابث  وا

 اؾبَااري  هاك فٍّااب، كههااُ اعبَااّبئخ ثاا ٌفس  إٌحماا فجعااش، كههااُ  ٌفااس: لاابٌوا يَاابا ؟
 فان  ؽال  ّابي اؽبٍحمفاخ اؾبنٖاوه فمابي ٌا  هعاً ِآ  ٕاؾبث            اياوا   ٔا    ، #7$  ٍٝم

ُ  ،   نث : فمبي، فمبي ٌ  إثواهحمُ ِب رفعً ث ، اكفع  إرلّ  يف رل ؽبعاخ  ال: فمابي إثاواهحم

                                                 

 . 41-40أع٬ّ ْظا٤ ايبـش٠ ، ايذسٜٚؽ: ٜٓعش تشمجتٗا- 1

 . 9/241اجلشح ٚايتعذٌٜ ، ايشاصٟ، ْٜٛع اجلشَٞ نٛيف ثك١ س٣ٚ عٓ٘ طفٝإ ايجٛسٟ- 2

 . 9/223خ ايشطٌ ٚاملًٛى تاسٜ، ايطربٟ- 3

ٜؼري ايطربٟ إىل إٔ داسٜتني اٖذٜتا يًُٓـٛس يف أثٓا٤ ثٛس٠ إبشاِٖٝ بايبـش٠ فاعتضٍ ايٓظا٤ - 4

 . 9/222تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ٚمل ٜٓعش إيُٝٗا ست٢ فشغ َٔ أَش ايجٛس٠

 . 3/349أْظاب ا٭ػشاف - 5

 . 82ا٫ؿًٝٞ ، ايطكطكٞ; ابٔ   287َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 6

 . 288َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 7
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 ياب : فمابي ": افٞت إثواهحمُ اؼبَين يف اٌجٖوح يوِبً فمابي  ،#1$ثبٌعناة إٌّب يؤفن ال ِبي
 ً  فٍىااُ  ٍِااه فاائْ، غباب   اال  هٗ ال اٌغوياات ياياازُ، اؼبَاند  ٌمحماازُ، اٌجٖااوح  ها
ً   اي  -اهلل فعٍاد   هٍاه  اإْ، اػبايا   اوابْ يف فُٞجا  إما مواو ثااين    ، #2$"اٌوفاب   -اعا

ْ ، اهلل ٕاغّو  ِاب  ا ىّّاوا ، ا اي  عاًّ  اهلل  ىُ ِب ٕغّواا": اٌعجبً يموي   هاك إما اواب
ٓ  ينايي   ْ ُ ، اهلل إذل فحما   روععااوْ يوِابً  اارّماوا : يمااوي اؾبنارب   ا ٌ  واًّ  رااوفّد صا  ِااب ٔفا

 .  #3$"يىٍّوْ ال اهُ وَجذ
فٞات إثاواهحمُ اؼبَاين يوِابُ يف  هاً      : اها  اؼبغبط ثآ ثٖاري اٌفَابٝحمٞس لابي    

ُ  يف اٌعجابك  رٍٞات  ِب طبحمئ اعلد إٔس، اٌنبً  يّهب": اٌجٖوح فمبي   نال  اؽباري  ؽمّها
 فهاو  موو فحم  ٌحمٌ ِنٞك فىً. ااٌَىود، ااٌنىو، اؾبنٞك يف: ص س يف اعًّ  يّ اهلل
. غفٍااخ فهااو  ااربح فحماا  ٌااحمٌ ٔىااو اوااً. ٍااهو فهااو رفىّااو فحماا  ٌااحمٌ ٍااىود اوااً. ٌغااو

  ٍاد  اثىاد ، ثحمز  ااٍع ، رفىوا اٍىور ،  ربح أىوذ، مووا ِنٞم  وبْ ؾبٓ فٞوثد
 ِاب  يويال  اهاو  هنا و ِ  ِٓ يعغجوْ اٌنبً فىبْ: بيل. ِن  اؾبٍَّوْ اٍٍُ، فٞحمئز 
ُ : لبي. يويل ُ اٌٍّ: الابي  ٕاور   هفائ  صا ، ثآثابئهُ  ا ثناب  ، ث ثنابئهُ  إثاب   اٌحماوَ  ماواو  إٔاه  ها

دبؾّاال  ناالن فبموؤااب   ٌٍّاخآثااب  يف ااألثنااب ، األثنااب  يف اخآثااب   ؽفااظ هااُا ،
ٔجحمه فبّل مهيخ  ؽفظ   4$"ثبٌجىب  اؾبٍٖد فبهرظّ: لبي#  . 

اِآ  ، الل إافذ اؾبٖابكه إثاواهحمُ ثآ  جال اهلل اؼبَاين ث ٔا  وابْ ّاب واً  كيجاًب          
 :اٌْحمجبٔحمخ ىيبك ثنذ حبريحّعوذ لوٌ  يف ىاعز  

  ٞــــــــتؼٛق بهـــــش بٓـــــ  ٜـــــا تعًُـــــٞ أمل

     
 ؿــاسب٘ ٜــٓعِ ايؼــخف ٚأْــ  إيٝــو 

 
 دـ٣ٛ  َٔ بايـخش ْٝ  يٛ َا ٚعًك 

     
ٔ  هلــــذ    ٘ـدٛاْبـــــ املٓٝــــف  ايــــــخش َــــ

 
  ٘ـــــــكذٝع ايشنـــــاب بـــــني سدـــــ٬ّ سأت

     

ــ٬ح  ــٛب طـــــ ــ  ٜٚعبـــــ ـــجتاْب فباتـــــ  ٘ــــــ

 
                                                 

 . 288َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 1

 . 289َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 2

 .  289َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 3

 .  290َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 4
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ْٓ ٚتعًــــــــِ ٚتظــــــــتش٢ٝ تـــــــــذ ـــأ   ٘ـــــــــــ

    

ــشِٜ  ــذْٛ نـــــ ــٛٙ فتـــــ ـــفت٬عب سلـــــ  ٘ـــــــ

 
ــا ــا فأرًٖٓــــ ــٌ ٚمل عٓٗــــ ـــقشبٗ ْكــــ     اــــــــ

   

ـــتهايب ػـــــــذٜذ دٖـــــــش ٜكًـــــــٗا ٚمل   ٘ـــــــ

 
  صادـش  ايـٓفع  ٖـ٣ٛ  عٔ فٝٗا عذاسٜف

     

 (1)٘ـــــــــــبٚرلاي أْٝابــــــــ٘ اػــــــــتبه  إرا 

آِ شبضٍ  ثبٌْاعو  ٔا  ِاّو يوِاًب  ٍاد كاه ٍاٍحمّبْ ثآ  ٍاس اٌعجبٍاس دبؾٍاخ اؾبوثال             
 ِاآ ٕااجحمبْ فاا فوط، فْااوة ثْااوثخ ردفاا ُ، ِااب ً ااٍزَاامد،  ٍحمهااب فولاافثبٌجٖااوح 
، اِنّااب اؼبّنااب  هٍنااب اهااُ، ِنااهُ امباآ ِنااب ااهلل هااؤال : الاابي إٌحماا  فٚااّهُ ٕااجحمبوبُ
 :اشبضً، كِب ٔب اٍفىوا، ؽمولنب ااثزياا،  ِؤب  ٍد غٍجؤب يثب هُ اٌىٓ

ُٓ بـــــــــــين َٗـــــــــــ٬   ظ٬َتٓـــــــــــا ٓـــــــــــاع

      
 ٕٓ ــا إ ــٛس٠ بٓــــــــــ ــٔ طــــــــــ ــل َــــــــــ  ايغًــــــــــ

 
   ٫ٚ ايظـــــــــــــٝٛف حتُـــــــــــــٌ ملـــــــــــــجًهِ

    
ــض  ــابٓا تغُــــــــ ــٔ أسظــــــــ ــل َــــــــ  ايٓشقــــــــ

 
    إىل اْتُٝـــــــــــــ  إرا ٭منـــــــــــــٞ إْـــــــــــــٞ

    
 ؿــــــــــــذم َٚعؼــــــــــــش عضٜــــــــــــض عــــــــــــض 

 
ٕٓ طـــــــــباط بـــــــــٝ  ــأ ــ نـــــــ      ِـأعٝٓٗـــــــ

   
 (2)بـــــــــايعًل اهلٝـــــــــاز ٜـــــــــّٛ تهشـــــــــٌ 

 :  لجً ظهوهذ ثبٌجٖوح زقفآِ ّعوذ اٌن  وبْ يوككذ اهو ُِ 
ــا    ــّٛ إٔ أتانُــــــ ٟٓ ايٝــــــ ــٛ ــا أتــــــ  أٜــــــ

         
ـــش     ــ٢ املتذبــــــ ــ  عًـــــ ــ١ أعٝـــــ ــ٘ عًـــــ  بـــــ

 
ٕٓ ػــــــــــــــفا٤ عًــــــــــــــ  ٚدٚا٩ٖــــــــــــــا       ٚإ

        
ُٓش      نـــشادٜع تٝـــٌ يف ايعذادـــ١ كـــ

 
ــٛ عــــــاَش فٝٗــــــا س٥ــــــٝع نأْٗــــــا        أبــــ

       
 (3)تطــــاطٝف تغؼــــ٢ سذــــش٠ املتهــــرب 

  
 
 
 

                                                 

 .  83; ابٔ ايطكطكٞ ا٫ؿًٝٞ  273َكاتٌ ايطايبٝني، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 1

 .  320َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 2

 . 82ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 3
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 : بً احلصً املثيى (2)احملض بً عبد اهلل (1)حمند بً اليفض السكية بيو

ثاآ فبّاال اٌاانفٌ  #4$ جاال اهلل األّاارتثاآ  #3$ثاآ اؼبَاآ األ ااوهفبّاال األٕااغو 
 ٜ ثاآ  ٍااد ثاآ  ثااد  اٌيوحمااخ ثاآ  جاال اهلل اِباا٘ ثاآ اؼبَاآ اؾبضنااد ثاآ اؼبَاآ اٌَااج

 : اِاآ اٌاالذ، #5$اٍااٜفٍاا   ماات ثبٌجٖااوح اا : لاابي فقااو اٌااليٓ اٌااواى  ، #$ٝبٌاات

                                                 

ٍ  "  ٭ْ٘ س٣ٚ ٚسٟٚ أْ٘ ُيكب بايٓفع ايضن١ٝ- 1 تكتـٌ  : عٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل ٚآي٘ ٚطًِ أْـ٘ قـا

، ا٭ؿفٗاْٞ: ; ٜٓعش أٜلّا 105عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١، " ع ايضن١ْٝف بأسذاس ايضٜ  َٔ ٚيذ٣

ٚاحلذٜح سٚاٙ أبٛ داٚد عٔ أبٞ رس ) س ( . قاٍ ٚأْهش ايبع  ٖزا احلذٜح، 207َكاتٌ ايطايبٝني 

قاٍ سطٍٛ اهلل    (َٛؿٝف؟ فٝ٘ ايبٝ  ٜهٕٛ َٛت ايٓاَغ أؿاَب إرا أْ  نٝف  اهلل: قً  باي

ـِرُب: قاٍ أٚ - بايـرب عًٝو: قاٍ – ٚسطٛي٘ يٞ اهلل تاَس َا: قاٍ أٚ - أعًِ ٚسطٛي٘  ثِ - َت

 بايٖذّ؟ َغِشَقِ  قذ ايضٜ  أسذاَس سأٜ  إرا أْ  نٝف: قاٍ، ٚطعذٜو يبٝو: قً ، رسِّ أبا ٜا: يٞ قاٍ

ٍ ، ٚسطٛي٘ يٞ اهلل تاس َا: قً  ٔ  عًٝـو : قـا ٘  أْـ َ  مبـ ٍ  ٜـا : قًـ  ، َٓـ ٞ  آُتـزُ  أفـ٬ : اهلل سطـٛ  طـٝف

ُ٘ ُّ: قاٍ ؟ تأَشْٞ فُا: قً ، إرّا ايكّٛ ػاسنَ : قاٍ عاتكٞ؟ ع٢ً فأَكُع ًَِض َِٝتَو َت   ُدتٌ فِإٕ: قً ، َب

َٗـَشىَ  إٔ تؼـٝ   إٕ: قاٍ بٝ ؟ ع٢ً  بإمٔثـوَ  ٜبـ٤ٛ ، ٚدٗـو  عًـ٢  ثٛبـو  فـأيلِ ، ايظـٝف  ػـعا ُ  َِٜب

ٔ٘  . 1/367( طٓٔ أبٞ داٚد ٚإمٔث

ظـٔ ايظـب  بـٔ عًـٞ املشتلـ٢ بـٔ أبـٞ        ٖٚٛ عبذ اهلل احمل  بٔ احلظٔ املجٓـ٢ بـٔ احل  احمل  - 2

َٓــ٘ فاطُــ١ بٓــ  اإلَــاّ احلظــني ايظــب  )طايــب ) ( ، مســٞ احملــ  ٭ْــ٘ أٍٚ عًــٟٛ ( ، أ

جيتُع يف ْظب٘ اإلَاّ احلظٔ ٚاإلَاّ احلظني عًُٝٗا ايظ٬ّ ٚهلزا قاٍ " أْا أقـشب ايٓـاغ َـٔ    

ايطبكات ، ابٔ طعذ: " ٜٓعش. ..سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚطًِ ٚيذْٞ سطٍٛ اهلل َشتني

اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ 6طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، ; أبٛ ْـش ايبخاسٟ 5/385-389

ٞ  111 -101ايعكـٛد ايً٪ي٪ٜـ١    ، ; احلظـين  103-101عُـذ٠ ايطايـب   ، ;  ابـٔ عٓبـ١   36 ، ; اخلـ٥ٛ

 . 11/170َعذِ سداٍ احلذٜح  

َٓـ٘ صبريٜـ١ ٚنـإ أسـذ أدـٛاد بـين ٖاػـِ         ٖٛ احلظٔ ا٭عٛس بٔ ذلُذ بـٔ عبـذ اهلل  - 3  ا٭ػـرت ، أ

، ٖـ ٚقربٙ بفٝذ251قتً٘ بٓٛ ْبٗإ َٔ ط٧ٝ  يف رٟ احلذ١ ط١ٓ ، قتٌ يف طشٜل َه١  ، املعذٚدٜٔ

; ا٭َني ، أعٝإ  107; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  40ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني : ٜٓعش

 . 5/258ايؼٝع١ 

ُٓ٘ َػَتشّا  ، فٝكاٍ ايٓؼَتُش اْك٬ْب يف دفٔ ايعنئ ػرت ٚيغ١ َ: ا٭ػرت- 4 ، ٜٚكاٍ يًشدٌ َػٔتَشِت عٝ

ٍ ، اْؼـكام ايؼـف١ ايظـف٢ً   : أٜلـاّ  ٚايٖؼَتُش، َأِػَتُش ٚاُ٭ْج٢ َػِتشا٤  ابـٔ  : ٜٓعـش ، َػـَف١ َػـِتشا٤  : فٝكـا

 . )َاد٠ ػرت( 394 -4/393َٓعٛس ، يظإ ايعشب 

 . 5ايؼذش٠ املباسن١ - 5
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ثآ اؼبَآ األ اوه     #2$ثٓ فبّل ثٓ  ظبل ثآ فبّال اٌنمحمات    #1$اؼبَ  الحمً اؼبَٓ
ثٓ فبّل اٌنفٌ اٌيوحمخ ثٓ  جل اهلل اِب٘ ثٓ اؼبَٓ اؾبضناد ثآ     جل اهلل األّرتثٓ 

  ٜ ٍاىٓ   ،اٌَاوايب  وابْ يٍمات ثا ثس    ،#$3#$ثآ  ٍاد ثآ  ثاد ٝبٌات      اؼبَآ اٌَاج
ااٌاواعؼ  ٔا  ِآ  ثناب  اٌماوْ      ، #4$فبّال افبّٝاخ  : ٓ مهاب ا مج  ذبب ِآ اٌالي   اٌجٖوح

     .  ها251اٌواثئ اؿبغو  ألْ علّذ اؼبَٓ األ وه لزٍز  ٝس  ٍنخ 
ثآ  ثاس ععفاو ثآ  ظبال اٌنمحمات ثآ فبّال          ٍذ اٌغبثو ثنذ  جال اهلل : اِنهُ

اٌاي  ، ثآ فبّال اٌانفٌ اٌيوحماخ    األّارت  ثآ  جال اهلل    اٌنمحمت ثٓ ععفو ثآ اؼبَآ   
اٌنمحماات  واٌعّااو  اٌجٖااو   فاا  األٍااوكاٌمبٍااُ  و ثااهعااً ثٖااو  اهااو  رياعااذ ِاآ 

 ثس  جل اهلل ثٓ اؼبَ  ثٓ  ظبل ثٓ فبّل ثٓ  ٍس ثٓ فبّل ثٓ  ٍس  #5$ثبٌجٖوح
اوابْ   ،ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت األٝو اثٓ  ّو ثٓ فبّل ثٓ  ّو إثواهحمُ  ٍس ثٓ 

 اؼبَآ اثنزابً   بثا    ٍحمابً  ٌا   فوٌالد  ، نال اٌَاٍٞبْ ما ِعحمْاخ ااٍاعخ      ثو اٌمبٍُ اعحمهبً
فهااس ِاآ  ثنااب  ، #6$ثواٍااٜاخآْ يف ِلينااخ  مهااب: لاابي اٌعّااو ، األَٔاابةراال د ٍااذ 

 .  اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو 
                                                 

 . 107ب١ ، عُذ٠ ايطايب ابٔ عٓ- 1

ِ  خيشز ٫ ست٢ أْظابِٗ سفغ يف ا٭َني ايعًٜٛني يًظاد٠ ايهفٌٝ ٖٛايٓكٝب - 2 ٔ  َـٓٗ ٕ  َـ  نـا

ٔ ، ٜظـتخشدٗا  ست٢ أْظابِٗ عٔ ايباسحٖٚٛ ، َِٓٗ يٝع َٔ فِٝٗ ٜذتٌ ٫ٚ، َِٓٗ  ملـا  ٚايفطـ

، 718-2/217يبـاب ا٭ْظـاب    ، ابٔ فٓذم: ٜٓعش، عٓٗا ٜٚبشح ٚفظادٖا ا٭ْظاب ؿش١ َٔ غاب

ٜٚشدع تاسٜخ تأطٝع أٍٚ ْكاب١ يًعًٜٛني إىل ايكشٕ ايجايح اهلذشٟ عٓذَا تشز احلظني ايٓظاب١ 

بٔ أدذ احملذخ بٔ عُش بٔ حي٢ٝ بٔ احلظني رٟ ايذَع١ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ بٔ عًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ 

جيُع بٔ احلظني ايظب  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب َٔ حلذاص إىل ايهٛف١ ٚطشح فهش٠ إجياد تٓعِٝ 

ايعًٜٛني ٜٚٗتِ بأَٛسِٖ ٜٚعٌُ ع٢ً سٌ َؼانًِٗ ٜٚت٫ٛٙ سد٬ّ َِٓٗ ع٢ً اخلًٝف١ املظتعني 

فهإ أٍٚ ْكٝب هلِ ٚريو ط١ٓ ، ايعباطٞ فٛافل ع٢ً ريو ع٢ً إٔ ٜتٛىل احلظني ايٓظاب١ ريو

ٍ ايٓكاب١ ٚأؿبح هلا فشٚ  يف رلتًف َذٕ ايعامل اإلط٬َٞ سٝح ناْٛا، ٖـ251 ، ثِ تٛطع  أعُا

دل١ً آداب ، ْكاب١ ايطايبٝني يف ايعـش ايعباطٞ، ; ايظٛداْٞ 274عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١: ٜٓعش

  . 97-95ق، 2005ّيظ١ٓ  38ايعذد ، ايبـش٠

 . 73-72ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 . 73-72ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

 . 40 ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 5

 . 41 ذٟ يف أْظاب ايطايبٝنياجمل - 6
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 : موشى اجلوٌ بً عبد اهلل احملض بً احلصً املثيى بيو

 ِّ  هنال ثناذ  ثاس  جحمالح ثآ       ،اهو ِوٍد ثٓ  جل اهلل اِب٘ ثٓ اؼبَٓ اؾبضند
اهس اٌي ٌمجز  ثبػبوْ ألٔ  وابْ  ٍاوك اٌٍاوْ     ب ٍزوْ ٍنخاٌلر  اؿب ،ثٓ األٍوكىِعخ 

 :  إم وبٔذ رولٖ  اهو ٝفً ارموي
 إْــــــــــو إٕ تهــــــــــٕٛ دــــــــــٕٛ أفشغــــــــــا   

       

ــا   ــٛدِٖ ٚتربعـــــــــ ــو إٔ تظـــــــــ  ٜٛػـــــــــ

 

 
ــا    ــّا َٗٝعــــ ــٝؽ طشٜكــــ ــًو ايعــــ  ٚتظــــ

     

 (1)فــــــشدّا َــــــٔ ا٭ؿــــــشاب أٚ َؼــــــٝعا 

 

 
ٓ فبّال ثآ هظباخ     ثو اٌمبٍاُ ٕابحل اٌلٔالأس ثا    : آِ اٌلذ كبٓ ٍىٓ اٌجٖوح

ْ إثاآ  #2$فحمٚااوثاآ يوٍااف األثاآ إثااواهحمُ  ثاآ  جاال اهلل ثاآ  ثااواهحمُ ثاآ ِوٍااد اػبااو
ه را   : لابي اٌعّاو   ، #$ثآ  ٍاس ثآ  ثاد ٝبٌات      اٌَجٜ ثٓ اؼبَٓ اؾبضند اؼبَٓ

 .  #3$ها ادل ينوو ٍجت رٍمج  ثبٌلٔلأس435ثبٌجٖوح ٍنخ

                                                 

 . 333َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ - 1

ِٝٔلُش ٚ - 2 ِ رباْب َأِتَلُش تطًل يف ايًغ١ ع٢ً اُ٭َت ، ابـٔ َٓعـٛس  : ٜٓعـش ، ايـزِّٖبإ ايٗظـٛد   ٜهٕٛ حبذـ

يبـاب  ، ٚأػاس ابـٔ فٓـذم إىل إٔ ا٭تٝلـش ٖـٛ تــغري ا٭تلـش      ، )َاد٠ تلش( 4/245يظإ ايعشب 

 . 1/336٭ْظاب ا

 . 47اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني  - 3



25 

 : ثيىبً عبد اهلل احملض بً احلصً امل (1)إبراٍيه الغنر بيو

        ٓ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ     هو إثواهحمُ اٌغّاو ثآ  جال اهلل اِبا٘ ثآ اؼبَآ اؾبضناد ثا
 ِّا  فبّٝاخ ثناذ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس اؾبورٚاد ثآ           ،#$ ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات 

اواابْ  ّااج   هااً ىِبٔاا  ثوٍااوي اهلل   ، #ٝبٌاات$  ثااس 
اٌماات اٌغّااو   ،$2#

هاا الحماً "إٔا     145وه ٍانخ  اوبْ  اي ِٓ ِبد ِآ اٌعٍاوي  يف ٍاغٓ اؾبنٖا    ، #3$ػبوكذ
الحمً ثً ِابد لجاً إْ يٖاً     ،#4$كفن  ؽحمبً يف ٕنلاق ثىبهو اٌىوفخ ثمويخ اؿببٍبحمخ"

اٌن    مات ِآ    #6$إغبب حمً اٌليجبط: ا  مت ِٓ اٌلذ، #5$الربذ ثبٌىوفخ ،إذل اؼبجٌ
 .  اٌىً ِنهّب  مت ثبٌجٖوح ،#8$اإثواهحمُ ٝجبٝجب #7$اؼبَٓ اٌزظ: اٌليٓ مهب
 
 
 

                                                 

 . 161عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١، يكب بايغُش جلٛدٙ- 1

; ابٔ أبٞ سذٜذ ،  1/286يباب ا٭ْظاب ، ; ابٔ فٓذم 15طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 2

 . 161عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 15/290ػشح ْٗر ايب٬غ١ 

 . 161عُذ٠ ايطايب ابٔ عٓب١ ، - 3

 . 1180 -2/1179ابٔ ايفٛطٞ ، دلُع اٯداب - 4

 . 1/28ايشدا٥ٞ املٛطٟٛ ، ايهٛانب املؼشق١ - 5

، ٚقذ ٚؿف ايذٜباز ا٭نرب  ايذٜباز ا٭ؿغشٜٚظ٢ُ ايذٜباز ا٭نرب ، ٚأتٛٙ ذلُذ ٜعشف ب- 6

ًٝـ٘ ايـب٤٬ اصداد   اػـتذ ع  نًُـا أٚقـذ عًٝٗـا ايٓـاس اصدادت ت٬ؿـاّ     ، َجٌ طبٝه١ ايـزٖب بأْ٘ نإ 

 . 135أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبٝني ، ؿربّا

، ابـٔ َٓعـٛس  : ٜٓعش، ٚايتر ايبشش إرا ت٬طُ  أَٛاد٘، ايتر يغ١ َٔ جتر ٖٚٛ دعا٤ ايذداد١- 7

 . ) َاد٠ جلر ( 6/184تاز ايعشٚغ  ، ; ايضبٝذٟ 2/218يظإ ايعشب  

ٓٝـ  - 8 شٙ بـني قُـٝف ٚقبـا٤ ، ٚنـإ ًٜجـذ إر راى فكـاٍ       ٜٚشدع طبب تًكب٘ بطباطبا إىل إٔ أبـاٙ ت

 ٘ ٚقٝـٌ  ، ٚقٝـٌ إٕ طباطبـا بًغـ١ ايكـب  تعـين طـٝذ ايظـادات        ، " ٜعـين قباقبـا  طباطبـا ": إبشاِٖٝ يـ

; 116ا٫ؿــًٝٞ ، ; ابــٔ ايطكطكــٞ 1/276يبــاب ا٭ْظــاب ، ابــٔ فٓــذم: ٜٓعــش، طباطبــا اطــِ قشٜــ١ 

، ايتــٛزلٞ;  77ٝــٌ املــٓٗر يف حتكٝــل املطًــب ، إنً; ايهشباطــٞ 23/499ايــزٖيب ، تــاسٜخ اإلطــ٬ّ  

 . 396املعذِ ايزٖيب فاسطٞ عشبٞ 
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  : ً التخ بً إمساعيل الديباد بً إبراٍيه الغنراحلص بيو

 ْوح ثٓ َِاٍُ ثآ  جال اهلل ثآ  ظبال ثآ فبّال ثآ  ظبال ثآ فبّال ثآ             
ثآ اؼبَاآ  اٌغّااو ثاآ إثاواهحمُ  اٌاليجبط  إغبب حمااً اؼبَآ اٌازظ ثاآ اؼبَآ اٌاازظ  ثآ     

ادل ،  #1$كبآ اهك  اٌجٖاوح   ،#$ثٓ اؼبَٓ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات      اؾبضند 
ْ ، ها# إذل ؽبٌا  479جبٝجب$وبْ ؽحمبً ٍنخ يْو اثٓ ٝ اؼبَآ اٌازظ األاي راويف     عالّذ  واب

هاا# فابٌواعؼ  ْ  ْاوح ثآ َِاٍُ اؼبَاين وابْ        218-198يف ف فخ اؾبا ِوْ اٌعجبٍاس $  
 .  ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌواثئ اؿبغو 

 ٍااس ثاآ اؼبَاا  اؽبٞحماات ثاآ  ٍااس   ظباال ثاآ فبّاال ثاآ   ثااو ٝبٌاات : اِنااهُ
اٌااليجبط ثاآ  ثاآ إغبب حمااً اٌاازظ ثاآ اؼبَاآ اٌاازظ َاآثاآ اؼب #2$اؾبعااوا  ثاابثٓ ِعحمااخ

 ،#$3#$ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات    اٌَجٜ ثٓ اؼبَٓ اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌغّو إثواهحمُ 
 ف ٔفك ِبالً  ثو ٝبٌت ّليل اٌزوع  اؽظ اوبْ، ثبٌجٖوح اٌ   ؽواي ؽَنخ هئحمَبً وبْ
اٌاي رازُ    اػباوائي  عٍاٌ إٌحما  دبىاخ اهاو يْاىو      ّاوا  األِآ   فمحمً إْ هعا ً ، ااٍعبً

 صحمبثاه هانذ اٌولابق   : ف كفً اٌعٍو  اؼبغبى  يلذ يف صحمبثا  الابي ٌا    ، اٌٍَٞبْ  ٍحم  ِٓ
اٌلاٌاخ ثآ    ذباب   #5$اهانا  ثاو ٝبٌات  ظبال  وفا      ، #4$ااٌعاي ِعا  اٌْامب      مٌذ ٍجٍزه

   #6$ثوي 
                                                 

 . 74ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

َْٓظب١ إىل - 2 ٔ          ٘أ  ٖٚٞ َع١ٝ بٓ  ذلُذ بٔ ساسث١ بـٔ َعاٜٚـ١ بـٔ إطـشام بـٔ صٜـذ بـٔ ساسثـ١ بـ

عٛف بٔ ا٭ٚغ عُشٚ بٔ  عاَش بٔ دلُع بٔ ايعطاف بٔ كبٝع١ بٔ صٜذ بٔ َايو بٔ عٛف بٔ

ٟ : ; ٜٓعش نٛف١ٝ ٜٓظب إيٝٗا ٚيذٖا يبـاب  ، ; ابـٔ فٓـذم  70اجملـذٟ يف أْظـاب ايطـايبٝني   ، ايعُـش

ٔ ايشاص2/547ٟا٭ْظاب   . 3/52; ذلظٔ ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١  33ايؼذش٠ املباسن١ ، ; فخش ايذٜ

 . 3/52; ذلظٔ ا٭َني، أعٝإ ايؼٝع١ 74ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 . 71اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، يعُشٟا- 4

 . )َاد٠ عشف( 24/134تاز ايعشٚؾ ، ايضبٝذٟ: ٜٓعش، عشف ف٬ّْا أٟ داصاٙ- 5

ٖٛ أبٛ ْـش فريٚص املًكب بٗا٤ ايذٚي١ بٔ علذ ايذٚي١ ايذًُٜٞ ٚيٞ اإلَاس٠ ايب١ٜٝٗٛ يف بغذاد - 6

ٟ : ٜٓعش، ٖـ403أسبع ٚعؼشٕٚ ط١ٓ ٚتٛيف ط١ٓ  ٕ   15/95ِ املٓـتع ، ابٔ اجلـٛص  =ٚفٝـات ، ; ابـٔ تًهـا
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 ألثاس فىابْ  ": # هاا  461د $ لبي اٌعّو إم #2$اٌجٖوح  مج  يف ِلينخا، #1$اٌليٍّس
    ْ  ثااب ، #3$"اٌوٌاال طبااحمعهُ  ٕااللب  ِاابد  وضااوهُ هظبهااُ اهلل ٝبٌاات  االح ِاآ 

 .   ثنب  ه ً اؾببئخ اؿبغويخ اٌواثعخ ٝبٌت ثٓ  ظبل اؼبَين وبْ ِٓ

                                                                                                                         

 . 356-2/54ا٭عٝإ =

 . 164 ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب-1

 . 164 ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب-2

 . 71اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني -3
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  : إبراٍيه طباطبا بً إمساعيل الديباد بً إبراٍيه الغنر بيو 

هو إثواهحمُ ثٓ إغبب حمً ثٓ إثواهحمُ ثٓ اؼبَٓ اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍاس  
، #1$الحماً إْ  ثابذ إغبب حماً هاو اٌان  يٍمات ثٞجبٝجاب        ،#ٝبٌات$   ثسد ثٓ اؾبورٚ

افاوط اثنا  فبّال ثآ     ، #2$هاا 169فوط إثواهحمُ ٝجبٝجب ِائ اؼبَا  ٕابؽت فاـ ٍانخ     
اٌضابٔس   فهاو ِآ  ثناب  اٌنٖاف    ، #3$ها يف اٌىوفاخ 199إثواهحمُ ٝجبٝجب ِئ  ثس اٌَوايب ٍنخ

ُ  ا  ماات إثااواهحمُ ٝجبٝجااب  ، ِاآ اٌمااوْ اٌضاابٔس اؿبغااو     ظباال : ِاآ ص صااخ هعاابي هاا
 –ؽَات اؾبٖابكه اؾبزاوفوح ٌالينب     –ااٌانيٓ ٍاىنوا اٌجٖاوح   ، #4$ااؼبَٓ ااٌمبٍُ اٌوٍاس 

ااٌمبٍُ اٌوٍس وابْ ِآ فٚا      ، هُ ثنو اٌمبٍُ اٌوٍس ثٓ إثواهحمُ ٝجبٝجب اؼبَنحم 
ٕبؽت رٖبٔحمف اِْهوه ثبٌيهل ااٌاوهع فاوط يال و    اهو ، اٌوعبي ا ع   ثين هبُّ

اٌاا  ِاآ   ،#5$هااا246ي فبّاال ارااويف قبزفحماابً يف عجااً اٌااوً ٍاانخ   إذل اٌوٙااب ِاآ ي
اٌعمااات إغبب حماااً افبّااال ااؼبَااا  اٍاااٍحمّبْ ايبحماااد اٌعااابدل ااؼبَااآ اِوٍاااد        

 .  #6$اإثواهحمُ

                                                 

 . 180َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 1

 . 382َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 2

 . 24ايؼذش٠ املباسن١ ، ; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ 16ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ طش ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 3

 . 2/652َعذِ َا اطتعذِ  ، ايبهشٟ: ٜٓعش، ْظب١ إىل ايشغ ٖٚٛ ٚإد بٓذذ- 4

عُذ٠ ، ; ابٔ عٓب١ 117ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 17طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 5

 . 175ايطايب 

عُـذ٠  ، ;  ابٔ عٓبـ١ 117ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطك17ٞظ١ً ايع١ًٜٛ طش ايظً، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 6

 . 175ايطايب 
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 : حمند بً الكاشه الرشي بً إبراٍيه طباطبا بيو 

ثآ  ٝجبٝجاب  ثٓ إثواهحمُ اؼبَٓ ثٓ ععفو ثٓ اٌمبٍُ ثٓ فبّل ثٓ اٌمبٍُ اٌوٍس 
ثٓ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ      اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌغّو ثٓ إثواهحمُ ٌليجبط اإغبب حمً 
ُ      ،#$ ثس ٝبٌات  اؼبَآ فبّال ا ثاو اٌعجابً       ثاو : ٍاىٓ اٌجٖاوح ا مجا  ذباب اها
 .  #1$اؼبَ 

ثٓ اؼبَٓ ثٓ ععفو ثٓ اٌمبٍاُ ثآ   فبّل اٌواٍٞس اؾبٍمت ربط اٌْو    ِب اثن 
ب حماً اٌاليجبط ثآ إثاواهحمُ اٌغّاو      ٝجبٝجب ثٓ إغب ثٓ اٌمبٍُ اٌوٍس ثٓ إثواهحمُ فبّل

ٜ ثٓ اؼبَٓ اؾبضناد ثآ اؼبَآ     : لابي اٌعّاو   ، #$ثآ  ٍاس ثآ  ثاد ٝبٌات      اٌَاج
"   ْ  ٍااد  ؽفىا  اهلل ارابة  ، ؿبّاب ٝوائاك غااري ٝويمزا    ، اٌالا   اوابْ ٌا  ثبٌجٖاوح  فااوا

ايفهُ ِٓ و َ اٌعّو   ٔ  وبْ ما ِىبٔخ وجريح  نل  هاً اٌجٖاوح ؽحماش    ، #2$" فوي 
 ا  ْ اٌعّاو  دل يىآ هاٍٗ   ، ا ْ اٌالاذ دل ينابٌوا رٍاه اؼبىاوح    ، ْاو  ٌمجوذ ثزبط اٌ
 ِب َٔجز  ثبٌواٍٞس فٍعٍ  وبْ يف ااٍاٜ صاُ أزماً    ، اهُ ِعبٕواْ ٌ ،  ٓ ٍريصبّب
 .  إذل اٌجٖوح
ثآ إثاواهحمُ    جلاهلل ثٓ ععفو ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّال ثآ اٌمبٍاُ اٌوٍاس     : اِنهُ
ثآ اؼبَآ اٌَاجٜ    اؾبضناد  ثآ اؼبَآ   اٌغّاو  ثٓ إثاواهحمُ  اٌليجبط ثٓ إغبب حمً ٝجبٝجب 

 .  #3$اٌوٙب ا ٍس: ا مج  ذبب ِٓ اٌلي ، ٍىٓ اٌجٖوح ،#$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

                                                 

 . 73ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ- 1

 .78اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ، - 2

 . 73ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ- 3
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 :بً الكاشه الرشي بً إبراٍيه طباطبا احلصني بيو

    ٓ ٓ     ثاو يعٍاد اٌجاياى ثا  إثااواهحمُثآ  اؼبَا  ثآ اٌمبٍاُ اٌوٍاس       جال اهلل اٌعابدل ثا
ُ  ثٓ إغبب حمً اٌليجبطٝجبٝجب ثٓ  ٓ   إثاواهحم ٓ  اؾبضناد  اؼبَآ   اٌغّاو ثا ٜ  ثآ اؼبَا  اٌَاج

دل رْاو اؾبٖابكه اؾبزاوفوح    ، #2$ٍاىٓ اٌجٖاوح  # #$1ٝبٌات$   ثاس ثٓ  ٍس اؾبورٚاد ثآ   
، #3$هاا 246ارويف قبزفحمبً يف عجً اٌوً ٍانخ  اٌمبٍُ اٌوٍسوبْ علّذ ، إذل ٍنخ افبر 
 ّابه اٌعّاو   يٚابً    ا، يعٍد اٌجياى وبْ ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌواثائ اؿبغاو    فبٌواعؼ  ْ  ثب

ُ   ا ّّ  هجا : لبي، يف ِعوٗ ؽليض   ٓ  ثس يعٍد اٌجياى وابْ  ، خ اهلل  ثاو اؼبابهس اؾبماحم
 .  #4$حمفود ِٓ  هٗ ووِبْ أزمً إذل اٌجٖوح  يٚبًجب

فبّاال ثاآ اؼبَاآ ثاآ  ظباال اٌنبٕااو ٌااليٓ اهلل ثاآ يبحمااد     ثااو اٌمبٍااُ : اِنااهُ
ثآ  اٌاليجبط  ثآ إغبب حماً   جاب  ٝجبٝثآ إثاواهحمُ   اؿببك  ثٓ اؼبَ  ثآ اٌمبٍاُ اٌوٍاس    

 ،#$ثآ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات        اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌغّو إثواهحمُ 
ٕااو امُوااو  ْ  ثاابذ اؼبَاآ ثاآ  ظباال اٌنبٕااو رااوذل اإلِبِااخ ثاابٌحمّٓ ثعاال افاابح  ثحماا  اٌنب 

فحمّاب  ّابه اثآ ٝجبٝجاب إذل  ْ  ثاب اٌمبٍاُ فبّال ثآ         ، #5$ها اٌ   االك ثبٌحم322ٍّٓنخ
دل رنوو ِٖابكهٔب  ، اٌعٍ  أزمً إٌحمهب ِٓ اٌحمّٓ ،#6$ِبد يف اٌجٖوح ٌنبٕواؼبَٓ ثٓ ا

راااويف ظبااال اٌنبٕاااو ذ  ِااآ   ااا َ اٌماااوْ اٌواثااائ ألْ عااالّ ٍااانخ افبرااا  ااٌاااواعؼ  ٔااا 
 .  #7$ها322ٍنخ

ٓ  اٌمبٍاُ  اؾبنزٖاو ثآ   فبّال  يوٍف ثآ   ثو اٌمبٍُ ثٓ : اِنهُ   ظبال  اؾبقزابه ثا

                                                 

 . 78اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 1

 . 78 يبٝنياجملذٟ يف أْظاب ايطاايعُشٟ ، - 2

 . 17 طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 3

 . 78اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

 . 178عُذ٠ ايطايب ، ;  ابٔ عٓب79١اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 5

 . 73، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا- 6

 . 8/157، ايٛايف بايٛفٝات ايـفذٟ- 7
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 ٓ ُ  ٌمبٍااُثاآ ا ثاآ اؼبَاا   اؿباابك  يبحمااد اٌنبٕااو ثاا ثاآ  ٝجبٝجااب اٌوٍااس ثاآ إثااواهحم
ثٓ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ      اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌغّو ثٓ إثواهحمُ  اٌليجبط إغبب حمً

، ٍااخ الااربذ ذبااب ثاِاابد ثبال اهيذ  ثااس اهك اٌجٖااوح": لاابي اٌعّااو  ،#$ ثااس ٝبٌاات
 ٔا  أزماً   اهانا يعناد   ، #1$يٍمت اؾبؤيال  اإثواهحمٌُ  اٌل  اظبيح، افٍف اٌليٓ موويٓ

ٓ   إذل اٌعااً مٌااه واابْ يف وببيااخ اٌمااوْ اٌواثاائ اؿبغااو  ثَااجت       ، اٌجٖااوح ِاآ اٌااحمّ
 .  #2$اٙٞواة  ِو اٌييليخ يف اٌحمّٓ

                                                 

 . 80ْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أ- 1

ابٔ عبذ : ٜٓعش عٔ تذٖٛس أسٛاٍ ايضٜذ١ٜ يف ايُٝٔ يف ايٓـف ايجاْٞ َٔ ايكشٕ ايشابع اهلذشٟ- 2

 . 49-48بٗذ١ ايضَٔ يف تاسٜخ ايُٝٔ ، اجملٝذ
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 :بً الكاشه الرشي بً إبراٍيه طباطبا شليناٌ بيو

 ظبل الحمً فبّل ثٓ اٌمبٍاُ ثآ ٍاٍحمّبْ ثآ اٌمبٍاُ اٌوٍاس        ثو ٝبٌت : ِنهُ
ثاآ اؾبضنااد ثاآ اؼبَاآ اٌغّااو حمُ ثاآ إثااواهاٌااليجبط ثاآ إغبب حمااً ٝجبٝجااب ثاآ إثااواهحمُ 

 ٍاىن  وابْ  ا ،#1$اٌجٖاوح  إذل كبآ اهك ، #$اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات   
ْ ؽفحمالذ  ظبال   ااٌواعؼ  ٔ  ِٓ    َ اٌموْ اٌواثائ اؿبغاو  أل   ،#2$يف اٌىوفخ اٌَبثك

اِآ اٌالذ   ": لابي  إمٌٍنَابثخ اٌعّاو     ثٓ فبّل ثٓ فبّل ثآ اٌمبٍاُ وابْ ِعبٕاواً    
   #3$"ؽوٍ  اهلل، فحم  فزوح افري، ٕليمس األ وط ظبل اؾبوٍٕس  ٌفًٚاٌْويف  ثو ا
ُ   رااوىاْ فبّاال: اِنااهُ  ثاآ إثااواهحمُ ثاآ ٍااٍحمّبْ ثاآ اٌمبٍااُ اٌوٍااس ثاآ إثااواهحم

اٌَاجٜ  ٝجبٝجب ثٓ إغبب حمً اٌليجبط ثٓ إثاواهحمُ اٌغّاو ثآ اؼبَآ اؾبضناد ثآ اؼبَآ        
ْ اهاُ ِآ ٍاىنخ    ذ ثاجين راوىا  الل  و   وً  ثنب  ،#$4#$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

ادل يوك يف اؾبٖبكه اٌي ثا   يالينب ٍاجت رٍمجا  ثزاوىاْ اهاً ٌانٌه ٕاٍخ         ، #5$اٌجٖوح
#  ْ  ثناب  فبّال راوىاْ وابٔوا  ٕاللب ذ      هاا  461ّبه اٌعّاو $د  ا ، #6$ثزوىاْ اٌرتوس

فاابٌواعؼ  ْ فبّاال رااوىاْ واابْ ِاآ  ثنااب  اٌنٖااف األاي ِاآ ، #7$اعريأاا  يف اٌجٖااوح
وّااب ٍااىٓ ، #8$اٌاا   ماات يف اٌجٖااوح يعوفااوْ ثااجين رااوىاْ ،اٌمااوْ اؽباابٌِ اؿبغااو 

 ظبال ثآ إثاواهحمُ ثآ     : لابي فقاو اٌاليٓ اٌاواى     ، اٌجٖوح  لك ِٓ  االك  فحم   ظبال 
                                                 

 . 74ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

 . 30فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 2

 . 77ني اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝ- 3

ٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 4 ; ابٔ عٓب١،  30; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١  77ايعُش

 . 176عُذ٠ ايطايب 

 . 176ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 5

تــٛصٕٚ ايرتنــٞ أســذ قــاد٠ ا٭تــشاى يف عـــش أَــش٠ ا٭َــشا٤ ٚنــإ ظاملــّا طــفانّا يًــذَا٤ غــذس  - 6

: ٜٓعش، ٖـ334ٚتٛيف ط١ٓ ، ِ تٛىل إَش٠ ا٭َشا٤ يًخًٝف١ املظتهفٞ ايعباطٞباخلًٝف١ املتكٞ باهلل ث

 . 10/276ايٛايف بايٛفٝات ، ايـفذٟ

 . 77اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 7

 . 176ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 8
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 .  #1$بٍُ اٌوٍس  مج  ثبؼبغبى ااٌجٖوحٍٍحمّبْ ثٓ اٌم
 ظبل ثٓ إثواهحمُ ثٓ ٍاٍحمّبْ ثآ اٌمبٍاُ اٌوٍاس      ثو اؼبَٓ ِوهوة ثٓ : اِنهُ
ثاآ إغبب حمااً اٌااليجبط ثاآ إثااواهحمُ اٌغّااو ثاآ اؼبَاآ اؾبضنااد ثاآ    ٝجبٝجااب ثاآ إثااواهحمُ
واابْ ِوهااوة كالي  : لاابي اٌعّااو  ، #$اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات   اؼبَاآ 
الاوي   ،#3$للحمك ثبٌجٖاوح ٌٍا كالي وبْ : البي اثٓ  نجخ ،#2$، اإف  ثبأل وط اٌَزريٌٍلاه

: الابي  يٚابً  ، اهاو ِعبٕاو ٌا     ْ ِوهاوة وابْ عابهذ يف اٌجٖاوح    اٌعّو  هو األهعاؼ أل 
 .  #4$ِبد  ٓ ثنبد

                                                 

 . 30فخش ايذٜٔ ايشاصٟ، ايؼذش٠ املباسن١ - 1

 . 73طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ  ابٔ: ; ٜٓعش أٜلا77اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 176عُذ٠ ايطايب - 3

 . 77اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 4
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 :بيو شليناٌ بً عبد اهلل احملض بً احلصً املثيى

ٍٍحمّبْ ثٓ  جل اهلل اِب٘ ثٓ اؼبَٓ اؾبضند ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثآ  ثاس   
اهااس اٌااي وٍّااذ اؽبٍحمفااخ ، ا ِّاا   برىااخ ثنااذ  جاال اؾبٍااه اؾبقياِحمااخ، #$ٝبٌاات

ٓ  اهلل  جال  ثناو   يزبِاه  اؾباؤِن    ِاري  بيا ": اؾبنٖوه اٌعجبٍس ثعل ِمزاً ىاعهاب لبئٍاخ     ثا
 ٓ ُ  ّااس  ال فماوا   اؼبَا لزااً دبولعاخ فااـ  ، #1$" ِاواؿبُ  ِاآ لجٚا   ِااب  ٍاحمهُ  فااوكّ، ؿبا
ِعبرل ثٓ  ٍس ثٓ ظبايح   و اؾبؤًِ ثٓي ثو اٌعْب: ٍىٓ اٌجٖوح ِٓ اٌلذ، #2$ها169ٍنخ

ٓ  اؾبضناد  ثآ اؼبَآ   اِبا٘  ثٓ فبّل ثٓ ٍٍحمّبْ ثٓ  جال اهلل   ٓ ثا اٌَاجٜ   ثآ اؼبَا
 ،ٕاؾخ َٔاج    اٌعّاو  يف  هىّا ، ايعاو  ثابثٓ اؾبعابرل   ، #$ ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات 

ثآ فبّال     الفين اٌْويف  ثو اٌغنابئُ فبّال ثآ  ظبال ثآ فبّال      ": لبي اٌعّو 
،  ٍحما  اٌَا َ   ثٓ  ٍس اثآ اؼبَآ ثآ  ٍاس ثآ فبّال ثآ ععفاو اٌٖابكق          األ وط

ٓ    :  ٍد هلعاخ فحمهاب  ، ٕليمس، ٔمحمت  ىربا ِعابرل ثآ  ٍاس ثآ       ثاو اٌعْابئو اؾبؤِاً ثا
      ٓ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس      ظبيح ثٓ فبّل ثٓ ٍٍحمّبْ ثآ  جال اهلل ثآ اؼبَآ ثآ اؼبَا

هاو ِآ  هاً    : فَا ٌين  آ اٌوعاً الابي    ، ايعاو  ثابثٓ اؾبعابرل   ، ٝبٌت  ٍحمهُ اٌَ َ
اؼببعات   فْاهل ، اال  كه  وحماف هانا اٌنَات   ، ِب   و  هانا َٔاج   : فمٍذ، اٌجٖوح

 ٍاو     ٔا  ، #3$ ؽبعات اثآ ِابووال اٌاوىيو    ،  ثو اٌفًٚ اثآ  ثاس فبّال ثآ فٚابٌخ     
فٞا  ثانٌه    ا ٍٝاك ، اٌْاويف  ثاس ؽاوة    ا ٔ  اثٓ  اُّ ، ٕؾحمؼ اٌنَت ِٓ اٌجٖوح

 .  #4$"اىبت  ْ يَ ي  ٓ هنا اٌوعً ايىْف، اص ص  ا هثعّبئخ إؽل ٍنخ 

                                                 

 . 365َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 1

 . 156عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 365َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 2

ٔ  ديـف  بٔ ذلُذ بٔ عًٞ بٔ دعفش بٔ عًٞ بٔ اهلل ٖب١ بٔ عًٖٞٛ - 3 ٞ  بـ ٞ  ديـف  أبـ ٛ ، ايعذًـ  أبـ

ٕ ٖـــ، 402 طـ١ٓ  ٚيــذ َـان٫ٛ  بــٔ ْــش   ٚاملختًــف امل٪تًــف نتـاب  ٚؿــٓف، يًشـذٜح  سافعــّا ٚنـا

ط١ٓ  تٛصطتإ يف قتٌ، فٗٛ ٜعشف بايٛصٜش، ٚصس أبٛٙ يًخًٝف١ ايكا٥ِ ايعباطٞ، اإلنُاٍ ٚنتاب

ٟ  : ٜٓعــش: ٖــ 479ٚقٝـٌ  ، ٖــ 486 ٕ  17/8املٓـتعِ   ، ابـٔ اجلـٛص ;  3/305فٝـات ا٭عٝــإ  ٚ، ; ابــٔ تًهـا

. 76-14/73طري أع٬ّ ايٓب٤٬  ، ايزٖيب

 . 157عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١: ; ٜٓعش أٜلّا 62ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4
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 بيو جعفر بً احلصً املثيى 

ْ واب ، #$ععفو ثٓ اؼبَٓ ثٓ اؼبَٓ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات هو  ثو اؼبَٓ 
، ثاين هبّاُ اٌا  وا َ ِا صوه      يعال يف فٞجاب    فٖاحمؾبً  اوابْ ٍاحملاً  ،  ورب  فورا  ٍانبً  

اٌ  ٍجعوْ ٍانخ   اروفد ثبؾبلينخ، صُ سبٍٔ إفور ِئ  اٌعجبٍس اؾبنٖوه اؽبٍحمفخ اؽجَ 
ـ  اوابْ ػبعفاو ثناذ    ، َِازعفحمبً  ا مج  ِٓ اثن  اؼبَٓ ثٓ ععفو اوبْ لل سبٍف  ٓ فا

ٓ   اغبهب  َّ ثآ  جال اهلل ثآ اٌعجابً      ٍاٍحمّبْ ثآ  ٍاس    اؼبَٓ فوعذ إذل ععفاو ثا
آِ اٌلذ  جحمل اهلل ثآ  جال اهلل ثآ اؼبَآ ثآ ععفاو االذ اؽبٍحمفاخ        ، #1$لذاٌ اهس  َّ

 ثو اؼبَآ  ٍاس ثابغو ثآ  جحمال      : آِ اٌل  جحمل اهلل األِري، #2$اؾب ِوْ اٌعجبٍس اٌىوفخ
ؼبَآ اٌَاجٜ ثآ    اهلل األِري ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَٓ ثٓ ععفو ثٓ اؼبَآ اؾبضناد ثآ ا   

 #4$اٍجت رٍمحمج  ثجابغو  ٔا  ٕابهع ثابغو اٌرتواس      ،#$3#ٝبٌت$  ثس ٍس اؾبورٚد ثٓ 
اٌنابً ِنا     اؾبزووً اٌعجبٍاس اوابْ ّاليل اٌماوح فمهاوذ اٌعٍاو  فزعغات       اؽبٍحمفخ  غ َ
 .  ايعوفوْ ثجين ثبغو، فوٌل  ٍس ثبغو ٍىنوا اٌجٖوح، #5$ثبٍُ مٌه اٌرتوس ٌمجوذا

                                                 

 . 184عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 19طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 1

 . 125ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 19طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 2

 . 186; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  19أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 3

ٖٚٛ أسذ غًُإ املتٛنٌ ايعباطـٞ ٚنـٔ اػـرتى يف قتًـ٘ ثـِ إْـ٘ قتـٌ َـٔ قبـٌ ٚؿـٝف ٚبغـا            - 4

 . 280-9/278تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ: ٜٓعش، ٖـ251ايـغري ط١ٓ 

 . 187; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  85-84اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 5
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 :  األمب  بً عبد اهلل بً احلصً بً جعفر بً احلصً املثيىبيو باغر بً عبيد اهلل

األِااري ثاآ  جاال اهلل ثاآ  #1$ثاآ  ٍااس ثاابغو ثاآ  جحماال اهلل فبّاال  ثااو هبّااُ: ِنااهُ
اؼبَاآ ثاآ ععفااو ثاآ اؼبَاآ اؾبضنااد ثاآ اؼبَاآ اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس  

ٓ    ، #$2#ٝبٌت$ ثاو  ٍاس    : األفاري ا ثناب   ،  ٍاس ثابغو   ا فوذ  ثاو اٌفٚاً فبّال ثا
ا فاوذ  ثاو اٌمبٍاُ  ظبال ثآ  ثاس       ،  جحمل اهلل ثٓ  ثس اٌفًٚ فبّال ثآ  ٍاس ثابغو    

 .  #3$يمبي ؿبُ ثنو اؼبَنحمخ يف اٌجٖوح، اٌفًٚ فبّل ثٓ  ٍس ثبغو
فبّل األىهق ثٓ  ثس هبُّ فبّل ثٓ  جحمل اهلل ثٓ  ٍس ثابغو ثآ  جحمال    : اِنهُ

اؾبضناد ثآ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ      اهلل األِري ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَٓ ثٓ ععفو ثٓ اؼبَآ  
ٓ     ،#4$أزماً ِآ اٌىوفاخ إذل اٌجٖاوح    ، # ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات$   ثاس  : ا مجا  ذباب ِا

اؼبَٓ فبّل ا ثس اٌغنبئُ فبّل ا ثاس اٌفٚاً فبّال ا ثاس اٌعْابئو فبّال ا ثاس        
اغبهااُ ، اهااُ ٍاازخ  االك ِاآ  هااً اٌجٖااوح  ، #5$هبّااُ فبّاال ا ثااس ٝبٌاات فبّاال  

 ثس ٝبٌت ا ثس اؼبَا  ا ثاس     مت ألثس هبُّ ااال، فبّل ايفوق ثحمنهُ يف اٌىند
 .  #6$اٌفًٚ

وّاب  ، #7$ِابد ثبٌجٖاوح   ،ثآ  ٍاس ثابغو   اهلل  جحمال  ثآ   ثو اؼبَآ فبّال   : اِنهُ
ثٓ فبّل ثٓ  جحمال   األؽوي ثو اٌمبٍُ اؼبَ  ثٓ اؼبَ  ٍىٓ ؽفحملذ اٌجٖوح اهو 

ٌْاويف اؾبَآ   اٌْاحمـ ا ": البي  ن  #ها461$داوبْ ِعبٕو ٌٍعّو  ،ثبغو ٍس اهلل ثٓ 
ِ  اه يز   ٔاب ثبٌجٖاوح يَاىٓ ٍاىخ ِمابثو     ، ٕليك  ثس .. اهانا  .ِابد ادل يعمات  ، لاوي

                                                 

 . 1/171اإلنُاٍ ، ٜٚعشف بايطٝب: قاٍ ابٔ َان٫ٛ- 1

 . 186; ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب 19أبٛ ْـش ايبخاسٟ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 2

 . 187عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١. 75َٓتك١ً ايطايب١ٝ ، ابٔ طباطبا- 3

 . 75باطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ ط- 4

 . 75َٓتك١ً ايطايب١ٝ ، ابٔ طباطبا- 5

 . 75َٓتك١ً ايطايب١ٝ ، ابٔ طباطبا- 6

 . 1/77بٔ فٓذم، يباب ا٭ْظاب ا- 7



37 

 .  #1$"ثحمذ اؼبَين ثَىخ لويِ ِزملَ عٍحمً
األؽوي ثٓ فبّل ثٓ  جحمال اهلل ثآ     ثو ِنٖوه  ٍس ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَ : اِنهُ

ٓ  ععفو ثٓ اؼبَٓ ثٓ اهلل  جل ثٓ األِري اهلل  جحمل  ٍس ثبغو ثٓ ٓ اؾبضناد   ٓاؼبَا  ثا  ثا
ٓ اؾبورٚاد    ٍس ثٓاٌَجٜ  اؼبَٓ ، #2$ٔمحمات اٌعٍاوي  ثبٌجٖاوح   ، #$ٝبٌات   ثاس  ثا

يىناد  ثاب فبّال ااغبا  ععفاو       بًثبٌعجبكح ااٌٖوَ ارل اٌنمبثخ  يٚوبْ ٌ  اٌل يْزهو ا
 .   #3$ثٓ  ثس ِنٖوه  ٍس

 ثو هبُّ اؼبَٓ ثآ اؼبَآ ثآ  ٍاس      اهو،    ذ اثٓ  فس  ثس ِنٖوه: اِنهُ
  رعاو   ا ِّا ، ثبٌجٖاوح  فحما  اٌا  ِْاغواد   ، ثبٌنَت ٍُوبْ ٌ   ، األؽوي ثٓ اؼبَ 
 .  #4$ وً اٌزّبه ثجنذ  َّ

ثٓ  ثو اٌمبٍُ  ٍس ثٓ  ثس اؼبَٓ فبّال ٔمحمات اٌجٖاوح اؾبعاوا  ثاب     ا: آِ اٌلذ
ٓ      ثٓ ثس ععفو ثٓ فبّل ثٓ فبّل  ، ثابغو   ٍاس  فبّل ثآ  ثاس  ٍاس  جحمال اهلل ثا

،  #5$"اٌٖافس ما اؾبنبلات ٔبٕاو ارل اٌنمبثاخ ثبٌجٖاوح     اٌنمحمات  ": إف  اثٓ ِبووال ثموٌ 
  ْٔلٔس اٌْويف  ثو اٌمبٍُ اؼبَين اؾبَٓ ثبٌجٖاوح ": وبْ  كيجبً ها  اٌعّو   ن  لبي

 :#6$ٌٍنبٕو االٝواُ، هظب  اهلل

                                                 

 . 85 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 1

 . 1/171 يف سفع ا٫ستٝاب ابٔ َان٫ٛ ، اإلنُاٍ- 2

 . 1/171 بٔ َان٫ٛ ،  اإلنُاٍ يف سفع ا٫ستٝابا- 3

 . 1/171ابٔ َان٫ٛ ،  اإلنُاٍ يف سفع ا٫ستٝاب - 4

 . 1/171ابٔ َان٫ٛ ،  اإلنُاٍ يف سفع ا٫ستٝاب - 5

بٔ احلظني صٜٔ ايعابذٜٔ  عًٞ عًٞ بٔ احلظٔ بٔ عُش ا٭ػشف بٔ أبٛ ذلُذ احلظٔ بٖٔٛ - 6

ٖـ 290ايذًِٜ ط١ٓ ٚتشز إىل ب٬د ، ٖ  225ٚيذ ط١ٓ ( ، ايظب  بٔ عًٞ املشتل٢ بٔ أبٞ طايب)

ٚأقـاّ بٝـِٓٗ سلـٛ ث٬ثـ١ عؼـش٠ طـ١ٓ ٜـذعِٖٛ إىل اإلطـ٬ّ         ، أٜاّ اخلًٝف١ ايعباطـٞ املهتفـٞ بـاهلل   

ْٚؼــش بٝــِٓٗ املــزٖب ، ٚبــين يف ب٬دٖــِ املظــادذ فأطــًِ َــِٓٗ عــذد ٚفــري ، ٚنــإ أًٖــٗا دلٛطــّا

 يكـب ٚهلـزا  ، ـٖ  301ٚصسف ب٘ إىل  طربطتإ  فاطتٛىل عًٝٗا ط١ٓ  دٝؼّا َِٓٗ أيفثِ ، ايضٜذٟ

، فطشؾ أسذ سشٚب٘ َٔ كشب١ طٝف ع٢ً سأط٘ يف أؿاب٘ٚنإ ٜذع٢ ا٭طشٚؾ يـُِ ، بايٓاؿش

٘  ، ـٖـ  304 ٚتٛيف بطربطـتإ طـ١ٓ  ، ايفك٘ ٚايذٜٔ يف ١َ إَاَّاع٬ّٚ، ٚنإ ػاعشّا ٔ : ٜٓعـش عٓـ  =ابـ
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ــذس   ــٌ ايــــــــــ ــِ ب٬بـــــــــ ــإ دـــــــــ    هلفـــــــــ

    
ــش    ــاسٌ ايبشــــــ ــا  فظــــــ ــني ايشٜــــــ  بــــــ

 
 ٜــــــــذعٛا ايعبــــــــاد يشػــــــــذِٖ ٖٚــــــــِ    

      
 بـــــــــــــايٛقش إاٯركـــــــــــــشبٛا عًـــــــــــــ٢  

 
ــا  اإليـــــــــ٘فخؼـــــــــٝ  إٔ أيكـــــــــ٢     َٚـــــــ

    
   ٟ ــزس ــ٘ عـــــــــــــ ــ  يف أعذا٥ـــــــــــــ  أبًٝـــــــــــــ

 
      ْفٛطـــــــــــــــِٗ  يف فتٝـــــــــــــــ١ بـــــــــــــــاعٛا 

   
ــاي  ــٔ  ٞهلل بايغــــــــــــــ ـــشَــــــــــــــ  ا٭دـــــــــــــــ

 
     ْــــــــــاطٛا أَــــــــــٛسِٖ بــــــــــشأٟ فتــــــــــ٢    

   
ــضس    ــش٠ ػـــــــــــــ ــ١ رٟ َـــــــــــــ  (1)َكذاَـــــــــــــ

 
                 

                 

                 

                                                                                                                         

اجملذٟ يف  ; ايعُشٟ ،122; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١  54سضّ ، مجٗش٠ اْظاب ايعشب =

; 12/70ايـفذٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ;  8/81; ابٔ ا٭ثري ، ايهاٌَ يف ايتاسٜخ  152أْظاب ايطايبني 

   . 3/252; نشاي١ ، َعذِ امل٪يفني  560ايظٝٛطٞ ، تاسٜخ اخلًفا٤ 

 . 153يف أْظاب ايطايبٝني ، اجملذٟ- 1
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 يف البصرة  ً عبيد اهلل بً علي باغرحمند بً أمحد ب أشرة أبي زيد

لابي   ،#1$اوٍاهُ ثبٌجٖاوح  اؼبَاين   ثاس ىيال    وّب ثوىد ِٓ مهيخ  ٍاس ثابغو  ٍاوح    
ا ثاو ىيال هاو فبّال ثآ      ، #2$"ٔمجب  اٌجٖوح اِزوعهوهاب  يي  ثس ىيل":  نهُ اثٓ  نجخ

ٓ  األِاري  اهلل  جحمال  ظبل ثٓ  جحمال اهلل ثآ  ٍاس ثابغو ثآ       ٓ  اهلل  جال  ثا ٓ  ثا ٓ  اؼبَا  ثا
ٓ اٌَاجٜ   اؼبَٓ ثٓاؾبضند  اؼبَٓ ثٓ وععف ٓ اؾبورٚاد    ٍاس  ثا   ،#$3#$ٝبٌات   ثاس  ثا

فٚا     عٍحماً ثبٌجٖاوح  كهوناب ِناهُ ّاحموفبً      اثحمذ اثٓ  ثاس ىيال ثحماذ   ": لبي اٌعّو 
 .  #4$" اهُ ٌجحمذ اٌٖويف فٍٞب 

فبّال ثآ  ظبال ثآ      فبّل ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ىيال     ِنٖوه  واٌْويف  ث: ِنهُ
اِابد  ، ؽبي ؽَآ افٍاك ٝابهو    اوبْ ما "الذبد"اٍمت ثاؾب،  جحمل اهلل ثٓ  ٍس ثبغو

 ثبٌجٖااوح ارل اٌنمبثااخ، اٌفاازؼ فبّاال ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ىياال و ثااا فااوذ  ،#5$ اآ  االك
 فٍاف اٌالاً  لال  ا ،#7$"فبهً اٌجٖاوح الل إف  اثٓ  نجخ ثا" #6$ا ٕبث  عوػ ِبد ِن 

  ُ : ي اٌعّاو  لاب ، ٍاىٓ يف ِليناخ ثغالاك    وضري اٌٖ ح غبؼ اٌحمليٓ يعو  ثا ثس اٌمبٍا
 .  #8$""اهو ٕليك رل

ٓ  فبّّل ٝبٌت  ثس اٌليٓ لٞت ثٓ اٌفزؼ  ثو اٌليٓ وّبي: ِنهُ   ثاس اؼبَا    ثا
لابي  ، #9$عالّذ  ّاعو  ها : اٌجٖاوح  ٔمحمت ،اؼبَين فبّّل ىيل  ثس ثٓ  ٍسّ ثٓ فبّّل

                                                 

 . 85 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ ، - 1

 . 188ب عُذ٠ ايطاي- 2

 . 74ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 . 85اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

 . 85 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ ، - 5

 . 86 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ ، - 6

 . 188عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١: ; ٜٚٓعش أٜلّا 106اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 7

 . 188يب عُذ٠ ايطا- 8

 . 214-4/213ابٔ ايفٛطٞ ، دلُع اٯداب - 9
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ُ    ": اٌعّو  ا ثاو ٝبٌات   ،  ثو ٝبٌت اٌن  ٕبهو ٍبهيخ ّحمـ اٌجٖاوي  ااعا  ثاين شباحم
 .  #1$"اٍئ اٌٖله ىبوك دبب زبو  يلاذ اهو ٕليمسا، وجري اٌنفٌ

ٓ اٌْويف  ثو اؼبَ  : ِنهُا ٓ   فبّل ثٓ فبّل ثا فبّال ثآ  ٍاس      ثاس اؼبَا
ٌا   وابْ  ": لابي اٌعّاو    ، ظبال ثآ  جحمال اهلل ثآ  ٍاس ثابغو       ثٓ  ثس ىيل فبّل ثٓ

ِزمالَ ٔىابه   ، اعالذ ألِّا  ّاحمـ فمحما     ، اعبذ يعو  ثبثٓ ثنذ ثآ  فاذ لابهاهح    روع 
، ها  اؼباليش  ادل ٌباذ ؽزاد  ، كهٍذ  ٍحم  ااٍازىضود ِنا  ثبٌجٖاوح   ، بٍٓوضري اِب

وّاب ٍاىٓ اٌجٖاوح    ،  #2$"اوبْ ِزىبهو اٌزْحمئ ااٌنة  آ يي فبّال  ٍاحمهُ اٌَا َ    
   .  #3$اثن  اؼبَ 
فبّاال ثاآ فبّاال ثاآ فبّاال ثاآ    ثااو ٝبٌاات: يف اٌجٖااوح ثااوى هعاابالصبُاِاآ  
ل ثٓ  جحمل اهلل ثٓ  ٍاس ثابغو   فبّل ثٓ  ظبفبّل ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ىيل  فبّل ثٓ

ٓ  اهلل  جال  ثٓ األِري اهلل  جحملثٓ  ٓ  ثا ٓ  اؼبَا ٓ  ععفاو  ثا ٓ  ثا ٓ اؾبضناد   اؼبَا ٓ  ثا  اؼبَا
ئ هثحما اٌال يف  ، ايعاو  ثابثٓ  ثاس ىيال    ، #$ٝبٌت  ثس ثٓاؾبورٚد   ٍس ثٓاٌَجٜ 

 ٍااس  ظباال ثاآ  ٍااس اٌزَاارت     ثااس اآ  ها ، #4$هااا469الحمااً ٍاانخ هااا461األاي ٍاانخ
 .  #6$اي ِٓ ٍنٓ  ثس كااك ا عبىذ ٍبئو وزج اػبي  األ #5$اٌجٖو 

  ثااو اٌْااحمـ ؽاالصين": لاابي اثاآ ٔمٞااخ اٌَغَاازبٔس ا اآ غبب اا  ٍاانٓ  ثااس كااك
  ثاو  رل لابي : لبي ثبٌجٖوح اٌْبفعس اٌفمحم  اٌجٖو  ععفو ثٓ فبّل ثٓ فبّل اٌَعوك

                                                 

 . 86اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 1

 . 85 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 2

 . 85 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ ، - 3

 . 20/424ايزٖيب ، طري أع٬ّ ايٓب٤٬ - 4

مجع بني ، جتاس ايبشش يف ايبـش٠ٖٛ عًٞ بٔ أدذ بٔ عًٞ بٔ إبشاِٖٝ  بٔ حبش ايتظرتٟ أسذ  - 5

ِ   ، فهاْـ  يـ٘ ثـش٠ٚ َٚشانـب يف ايبشـش     ، بني ايذٜٔ ٚايذْٝا ٚس٣ٚ احلـذٜح  ، ٚسفـغ ايكـشإٓ ايهـشٜ

، ; ايـفذٟ 404-403ايتكٝٝذ ، ابٔ ْكط١: ٜٓعش،  ٖـ 479تٛيف ط١ٓ ، َٓٗا طٓٔ أبٞ داٚد، ايٓبٟٛ

  20/88ايٛايف بايٛفٝات 

ٞ  20/424ري أع٬ّ ايٓب٤٬ ط ، ايزٖيب;  107ايتكٝٝذ ، ابٔ ْكط١- 6 ػـزسات  ، ; ابٔ ايعُاد احلٓبًـ

 . 4/189ايزٖب  
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ٓ  ٝبٌات   ثاو  اٌنمحمات  ٕعل ؾبب: لبي اؾبعٍّخ ثٓ اؼبَٓ ثٓ  ٍس اؼبَٓ  إذل ىيال   ثاس  ثا
  ٍااس ثاآ  ّااو اِببٍاآ  ثااس إذل وزاات،  ٍحماا  اٌَاانٓ وزاابة لااوا ح  هاكاا، لاكثغاا

ُ  فٞفاذ : لابي ، كااك  ثاس  ٍنٓ يف اٌْحمـ غببع ٌنب  ٔمً، اٌلِْمس  غبب ا    عال  فٍا
  جاال ثاآ فبّاال ثاآ اٌااوظبٓ  جاال ٝبٌاات  ثااب ّااحمقنب اٍاا ٌذ، ااؽاال عااي  يف إال

ٓ  اٌضبٔحمخ اٌوؽٍخ يف ذبب اٌواٍٞس اؿببٍبس اٌَّحمئ ٓ  اغبابع  نٓاٌَا  وزابة   ا   ثاس  اثا
 يف يزىٍّااوْ اٌناابً اغبعااذ اٌىزابة   اي يف  ّااحمب  ِناا  غبعاذ : رل فماابي فحماا  ىيال 
ْ   ْ فحمفخ ّحمئبً  ن  ِْحمقي يف  فوعذ فّب، هاايز   فمٍاذ ، يٖاؼ  ال إٍانبكذ  يىاو
 .  #1$"ِن   ٍحم  لو د صُ ِزًٖ ٕؾحمؼ األاي ثبػبي  غبب   إْ: ٌ 

بع  ثس ٝبٌت اٌعٍو  ٍانٓ  الل  ٍك اثٓ هعت  ٍد لوي اثٓ ٔمٞخ خبٖوٓ غب
ٓ  اٌفزاوػ   َثُاو  ّاحمقنب  امواو ":  ثس كااك ثموٌ   اال: لَابي ، ظهاو  غبب ا    َْ: اؼبٖاو   ثا

 غاري  ااٌعٍاو  ، فحما   ُِغّي ال، صمخ اٌفزوػ  َثُو اؼببفظ: لٍُْذ، غريذ مٌه لبي  ؽلاً   ٍُ
 اػباي   غبابع  إال اٌولاذ  مٌاه  يف ٌ  يىهو دل اٌىٓ، اٌىزبة غببع اك دالل ، ِزهُ
ٓ  دل إِْ، ثبإلعابىح  اٌجابلس   ٍحما   الاو اا  فبؽزبٝوا، األَاَّي  ظهاوه  يجعال  فا  ، غبب ابً  يىا
 .  #2$"مٌه ثعل ٌٍجبلس غبب  

 ْاو ٍان  ؽا  ثال       وبْ ٝبٌت ثٓ  ثس ىيل وو اٌْويف  ثّْ ُ ا ّبه األِ  إذل  ْ
اٌعاً هانا اٌْااحمـ اٌضماخ ِاوٗ يف  صنااب      ، ثَاّبع وزابة اٌَانٓ  ٍااد  ثاس  ٍاس اٌزَاارت      

   غبعا   ٍحما     ها   نا  اػباي  األاي غبب ابً    اؿبانا ، وه اٌْويف ـببٌَ  اؼبليضحماخ ؽٚ
ااإلعابىح  نالهُ   ، اها  اػبي  اٌضابٔس إعابىح فمال  عابى ٌا  اٌزَارت  هاايزا   نا         ، ؽٚوهاً

ادل يىآ اٌْاويف لال    ، ِٓ ٔوع اؿبجبد اٌعٍّحمخ رَزل حمهب اٌضماخ ثبٌزٍّحمان لجاً واً ّاس      
اٌنٌه ظننب  ْ فو  اؾبود هاو اٌان  اٍازقوط    ، ؾك اٌضمخثٍغ ِٓ اٌعّو ااٌلهايخ ِب يَز

 .  #3$ا ْ ِوٗ اٌزَرت  هو اٌن  هّؼ اٌْويف ٌنٌه، هنذ اؿبجخ اٌضّحمنخ

                                                 

 . 108ايتكٝٝذ - 1

 . 273-3/272رٌٜ طبكات احلٓاب١ً  - 2

 . 3/322َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١  ، ا٭َني- 3
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اؼبااليش ِاآ ععفااو ثاآ فبّاال      ثااو ٝبٌاات ثاآ  ثااس ىياال اٌعٍااو      وّااب غباائ 
لابي   ،#1$افبّال ثآ  ٍاس اؾباؤكة    ، ا ثس  ّاو اؼبَآ ثآ غَابْ اٌنؾاو      ، اٌعجبكأس
وابْ  ، اٌجٖاوح  اامبالهد يف ٕاؾجز  إذل  ، للَ ثغلاك ِواد": َّعبٔسلبي اٌ : اٌنهيب

 .  #2$"يف  ؽبكيش اٌنبً فبؽْبً وضرياً إٔ  يىنة:  ٕؾبثنب اٌجٖويوْ يموٌوْ
اؽاالس ذبااب ، هااا555ٍاانخ ِنااهب، الاال ىاه  ثااو ٝبٌاات اؼبَااين ثغاالاك  االح ِااواد 

اهؽً إٌحم   ثو ، #4$يف ثغلاك #3$غبئ ِن  اٌَنٓ اٌوىيو اثٓ هجريحا، كااك "ٍنٓ"  ثسا ث
اٝجماذ ّاهور  اخآفابق ارٍفعاذ     ، #5$هاا 551ٔحماف  ٍانخ  ِنا   اغبائ   ثو اٌفزاوػ اؼبٖاو   

 .  #6$هاايز   ٍد اٌعواق اغري اٌعواق
وبٔذ اٌٞجمبد اؾبزّحماي   ،ثبٌجٖوح اٌٞبٌجحم  اروذل اٌْويف  ثو ٝبٌت اؼبَين ٔمبثخ

ٝبٌات اٝجماخ   ٝجمخ اٌعجبٍحم  اٝجمخ اٌعٍوي  اِآ عاو  ـباواهُ ِآ يي  ثاس      : ص صبً
اٌىااً ِاآ ، اٌىااً ِنااهب ٔمحمات  اابَ يمااحمُ ثجغالاك  بٕااّخ اؽب فااخ اٌعجبٍاحمخ   ، األٖٔابه 

فىبْ اٌْاويف  ثاو ٝبٌات    ، هؤال    واْ ِٓ اٌنمجب  يف اؾبلْ ااٌجٍلاْ ااٌمو  ااؾبْبهل
اواابْ ، #7$ ِااوه اٌعٍااوي  ثبٌجٖااوح ايو ااد ِٖاابؼبهُ  إكاهحفبّاال ثاآ  ثااس ىياال يزااوذل  
ففحماف  ، ِٞجو ابً  ظويفابً ، اٌولابه  يَزؾم  ِنٖج  اٌعىحمُ ِٓ اٌْويف  ثو ٝبٌت ِئ ِب

        إؽاااال  ارَااااع  اٌاااا  ِاااآ اٌعّااااو  . #8$هااااا561يف هثحماااائ األاي ٍاااانخ ارااااويف، اٌااااواػ

                                                 

 . 7/482يظإ املٝضإ ، ابٔ سذش;  20/423طري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ايزٖيب- 1

 . 38/316ايزٖيب ، تاسٜخ اإلط٬ّ - 2

ٚتـٛيف  ، ٚصس يًخًٝفـ١ املكتفـٞ ٭َـش اهلل   ، ٖٛ عٕٛ ايذٜٔ أبٛ املعفش حي٢ٝ بٔ ذلُذ بٔ ٖـبري٠  - 3

 . 315-312ايفخشٟ ، ابٔ ايطكطكٞ: ٜٓعش، ٖـ560ط١ٓ 

 . 4/189ػزسات ايزٖب  ، ; ابٔ ايعُاد احلٓبًٞ 20/424طري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ايزٖيب- 4

، ;  ابـٔ سذـش   3/271رٜـٌ طبكـات احلٓابًـ١    ، ابـٔ سدـب   ; 2/508إنُـاٍ اإلنُـاٍ   ، ابٔ ْكط١- 5

 . 7/482يظإ املٝضإ 

 . 3/323أعٝإ  ايؼٝع١ ، ا٭َني- 6

 . 3/323َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١ ، ا٭َني- 7

ايٓذّٛ ، ; ابٔ تغشٟ بشد٣ 3/260; ايٝافعٞ ، َشآ٠ اجلٓإ  20/424طري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ايزٖيب- 8

 . 7/482يظإ املٝضإ   ،; ابٔ سذش 5/370ايضاٖش٠ 
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 :آِ ّعوذ، #2$افٍف اٌليٓ مهب  جل اٌجبلس ا ثو ععفو يبحمد  #1$ٍنخ
ــطا   ــشا طـــــــــ ــهٕٛ دٖـــــــــ   ٫ تؼـــــــــ

    

ــا    ــني اخلطــــــــ ــهٛان٘ عــــــــ  ػــــــــ

 
ــ٘    ــ٢ سذثاْـــــــــ ــرب عًـــــــــ   ٚاؿـــــــــ

     

ــاس َٜٛــــــــــاّ    ٚاَتطــــــــــ٢ إٕ دــــــــ

 
   ايــــــــــــــــذٖش دٖــــــــــــــــش قًــــــــــــــــب 

      

ــا   ــاٙ بــــــــــ٪غ أٚ عطــــــــ  (3) َٜٛــــــــ

صبنئاخ ثعاش ذباب     فىزات ، ِهاو يف اٌىزبثاخ   اٌْاعو اوّب ثوع اٌْويف  ثو ٝبٌت يف  
ؽبي اٌلاٌخ اإلٍ ِحمخ اِب رعحمْ  ِٓ  ِآ   إف فحمهب وْ اٌليٓ ثٓ هجريح  اٌوىيو إذل

اال ىاٌذ وعجاخ زبغّهاب ّافبذ    ، وٍُ اٌْويف ٍعل اهلل ؽٚور  ذبنا اؾب": اٍ َ لبئ ً
ِؤيااالح  اإلٍااا َاصغاااوه ، ... ٌٍو بياااب ِاااواك األِااابٔس.اٌزاااهبٔس اال ىاٌاااذ  ثواثااا  اٌَااابِحمخ

ِاب ٍاود َٔاّخ اِاب     ، اّاواه األ اواَ فبجوٍاخ دبغالّك يالئا      ، فبواٍخ ثْويف يهائ 
 .  #4$"... ثواٗ يجىس  ٍحم  اٌغّبَ.اثزَُ اٌيهو

ععفاو   ب ثا ايىناد   #5$يبحماد ثآ اٌنمحمات  ثاس ٝبٌات     ح اثن  صُ روذل اٌنمبثخ يف اٌجٖو
، اصنزاب  ْاوح ٍانخ    اراويف  ثاوذ ا ّاوذ    ،#7$ثبٌجٖاوح  هاا 548ِوٌالذ ٍانخ  وابْ  ا ،#6$اٌعٍََو 

ً كة ا ااين  ثااو ععفااو ثبٌْااعو اثااوع يف ٔىّاا  اِاابي إذل األ    فٚاا ً  ّااب يبزبعاا   ّاا
  ٔا  اٍازفبك واضرياً    ّاب و، ااٌىا َ  اٌنمبثخ وبٌفم  ااؽب   ااؾبمبالد ااػبلي ااألؽىابَ 

 ْ  األِا   َازجعل يا، فمل ها  اؼبليش  نا  ، ِٓ  ثحم   ثس ٝبٌت فبّل ثٓ  ثس ىيل
ِضاً هانذ    نوو  ٔا  يف فا ، يىوْ ثبّو اٌنمبثخ ثنفَا  ثعال  ثحما  ا ّاوذ اصنزاب  ْاوح ٍانخ       

                                                 

 . 4/190; ابٔ ايعُاد احلٓبًٞ ، ػزسات ايزٖب 4/172، ايعرب يف ترب َٔ غرب ايزٖيب- 1

 . 126ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 2

 . 20/425ايزٖيب طري أع٬ّ ايٓب٤٬ - 3

 . 3/433، دلُع اٯداب ابٔ ايفٛطٞ- 4

; ابٔ نـجري ، ايبذاٜـ١   4/297، فٛات ايٛفٝات ; ايهتيب  2/379ايته١ًُ يٛفٝات ايٓك١ً ، املٓزسٟ - 5

 . 13/89ٚايٓٗا١ٜ 

 . 44/177، تاسٜخ اإلط٬ّ ايزٖيب- 6

 . 4/297، فٛات ايٛفٝات ايهتيب- 7
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 .  #1$اؼببي ىبت  ْ يىوْ ٌ  ٔبئت يجبّوهب ثبٌووبٌخ
هاا# اهاو   566-555َازنغل اٌعجبٍاس$   بٕو  ثو ععفو يبحمد ثٓ  ثس ىيل اؽبٍحمفاخ اؾب 

صااُ اؽبٍحمفااخ اٌنبٕااو ٌااليٓ  ، هااا# اهااو ال يااياي فزااد 575-566يف ٕااجبذ صااُ اؾبَزٚااس $ 
ايجالا  ، ايف  هل األفري وبْ  ثو ععفو اٌعٍو  لل ثٍغ ِجٍغ اٌوعبي، ها#622-575اهلل$

فزْااىً افاال ِاآ  هاابرل اٌجٖااوح   ،  ٔاا   فاان يجبّااو   ّاابي اٌنمبثااخ يف اٌجٖااوح ثنفَاا   
اوبْ  ثو ععفو اٌنمحمات ٙآّ مٌاه اٌوفال     ، إذل ثغلاك ٌزهنئخ اؽبٍحمفخ اٌنبٕو ٌٍنهبة

 : فبٔرب  اٌعٍو  ٌبلػ اؽبٍحمفخ ثموٌ ، ا ّوذ ئنان ٍجعبً ا ْويٓ ٍنخ
ــاّ ٚيٝـــــ  ــاغ ٚعـــ ــش ايٓـــ ٌْ أدـــ ــ   َاســـ

    
 احملـــٌ فاْكؼـــع ايغٝـــح ٚدـــاد فذـــذت 

 
 مبــذسٕى يــٝع ْعُــا٤ عــٔ يــو ٚنــِ

      
ٌ اي سظــــب  إرا إ٫ ساطــــبْ  هلــــا   (2)شَــــ

  او   هاً ىِبٔا  ث َٔابة      موود اؾبٖبكه  ْ اٌْويف  ثب ععفو يبحماد ثآ  ثاس ىيال    ا 
: إااف  اثاآ اٌاالثحمضس ثموٌاا  ا، #3$اٌعجبٍااحم  ااٌموّااحم  ا َٔاابة اٌعااوة ا يبِهااب ا ّااعبههب  

 اٌْااعو اٌاا  ااٌْااعو، ااألفجاابه ثبألَٔاابة ِعوفااخٍ ما اواابْ، ثبٌجٖااوح اٌعٍااوي  ٔمبثااخ ارل"
 ٍد يل اٌْويف اٌعٍو   ثو  ٍاس اثآ اٌزماس  جال      فن األَٔبة اكهٍهب اٌعٍ   ،#4$"اػبحمل

: فمال  ّابه يابلود إذل مٌاه ثموٌا      ،  جل اؼبّحمل ثٓ  جل اهلل ثٓ  ٍبِخ اؿببٍبس اٌعٍاو  
ٓ  دل  ٔا   اٌجٖاوح  ٔمحمات  ىيال   ثس ثٓ يبحمد اٌليٓ ّو  اٌنمحمت ؽلس"  اٌَاّب   زباذ  يىا

   .#5$"ثبٌعغبئت ز ِعوف  ٓ يبلس اوبْ ثبألَٔبة اٌزمس اثٓ ِٓ   و   ؽل
ٍِاحمؼ اابٌَاخ ؽَآ األفا ق      اٌعٍاو   ثٓ  ثاس ىيال    ثو ععفو اٌْويف وّب وبْ

اوابْ واضري اٌَافو     ،#6$ِآ اؼباليش   دل ياوا ّاحمئبً  إال  ٔا    ّويف اٌنفٌ كينابً  ِزواٙعبً
                                                 

 . 3/324َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١  - 1

 . 3/324َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١ ، ; ا٭َني 2/233رٌٜ تاسٜخ بغذاد ، ابٔ ايذبٝجٞ- 2

 . 13/89; ابٔ نجري ، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  4/297; ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات  ١2/379 ايتهًُ، املٓزسٟ- 3

13/89 . 

 . 5/126رٌٜ تاسٜخ بغذاد  - 4

 . 4/1562َعذِ ا٭دبا٤  - 5

 . 4/297ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات - 6
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وّااب  ٌااليٓ اهلل اٌعجبٍااس اٌنبٕااو ؽبٍحمفااخاِاالػ ا  لاابَ ذبااب ٝااوي ًصااُ ثغاالاك  ِلينااخ إذل
"اٌْاب و  : ٕاف  اثآ اٌٞمٞماس ثموٌا     اا، #2$ثجغلاك ثْس  ِٓ ّعوذاؽلس  ،#1$ ٍٍفنب

ّاهو   راويف ثجغالاك يف  ، #3$اٌ  كيواْ ّاعو ِْاهوه"  ، "اٌْب و اٌفٖحمؼ اٌفبًٙ األكيت
  ٔا الحماً إ  ،#4$اكفٓ يف ِْهل اإلِبَ ِوٍد ثٓ ععفاو  ٍحما  اٌَا َ    ها613هِٚبْ ٍنخ
اِآ  . #6$ٍانخ  ا بُ ثٚعبً اٍاز   ،#5$ ْ يموَ  ٍد هعٍحم  ِٓ ِوٗ ٌبنع  وبْ يْىو
 :آِ ّعوذ
ـــعزٚي أطٝـــــــــع ٫ أْـــــــــٞ آيٝـــــــــ   ٞــــــــــ

       

ــتًُ  ٚإٕ  ــ٢ اػــــ ــ٣ٛ عًــــ ــٌ دــــ  ٚغًٝــــ

 
ــًٛ ٚأس٣  دفــــا ٚإٕ احلبٝــــب عــــٔ ايظــ

       

ــاٍ  ــشا  يف ٚأطــــ ــٌ غــــــري ا٭عــــ  مجٝــــ

 
ــش  ــ٣ٛ ػـــ ــ  اهلـــ ــ٘ داسطـــ ــاب١ فٝـــ    عــــ

      

ــزٚا  ــشأٟ أتــــــ ــجري بــــــ ـــٚمجٝ نــــــ  ٌــــــــ

 
ــا ــشم ٜــ ــٞ بــ ــ٢ ســ ــل عًــ ــ١ ايعكٝــ   ذلًــ

       

 ٌـذلٝــــ  غــــري ٛمايؼــــ ٚعٗــــذ سايــــ  

ــك   ــا ػــــ ــشات عًٝٗــــ ــا املعـــــ   دٝٛبٗــــ

      

ـــُٖ جيــــــــف ٫ بــــــــذَع ٚبهــــــــ    ٍٛــــــــ

 
   عفـــــــ  ملـــــــا بٗـــــــا ٚدـــــــذت ٚنأمنـــــــا

       

ـــعًٜٛ ايشعــــــٛد فأعٛيــــــ  ٚدــــــذٟ   ٞـــــ

 
    داسغ أػـــــــعح غــــــري  َٓٗـــــــا ٜبــــــل  مل

    

  ٌ ٍ  عًـــــ٢  َجـــــ ٕ  طـــــٛ  ٌـــــــ سلٝ ايضَـــــا

 
ــاد ــاس ٚسَــــــــــــ   ٘ـــــــــــــــــػبٗت إرا أعؼــــــــــــ

          

ــذ  ــب  فًكــــــ ــذ أؿــــــ ـــخَٓ بإمثــــــ  ٍٛـــــــ

ــٛددت  ــٔ فــــ ــٞ َــــ ــ٘ ٚهلــــ ــباب  بــــ    ٚؿــــ

     

ــٛ  ــ  يـــــ ــ٘ بـــــ ــاظش َٓـــــ ـــَهش بٓـــــ  ٍٛــــــ

 
ــذٟ عٗــــــذٖا ٫ ــذ ٚإٕ عٓــــ ــذ٣ بعــــ    املــــ

     

ــا ػـــــــــهشٟ ٫ٚ عـــــــــاف  ـــبكًٝ هلـــــــ  ٌــــــــ
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  اٍ أدــــــــذ اخلًٝفـــــــ١  ْعــــــــِ فإْٗـــــــا 

     

ــذ  ــٛف أطـــ ــاس  املخـــ ـــاملأَ ايعـــ  (1)ٍٛــــ

 :آِ ٌٞحمف ّعوذ لوٌ  
  زٍ ـــــــيٝٗٓـــــو مســـــع ٫ ٥٬ُٜـــــ٘ ايع  

     

ــب  ــٌ ٫ٚ ٜظً ٚقًـــــ ــشٜح ٫ ميـــــ ـــقـــــ  ٛـــــــ

 
ٓٞ ــ ــ١  نــــإٔ عًــ   احلــــب أكــــش٢ فشٜلــ

     

ــٝع يكًـــــيب غـــــريٙ أبـــــذا ػغ      ٌـــــــــفًـــ

 
 نـــإ أؿـــً٘  ٚإْـــٞ ٭ٖـــ٣ٛ اهلذـــش َـــا

     

  ٌ ــ ــا عـــزب ايٛؿـ ــش َـ  د٫٫ ٚيـــ٫ٛ اهلذـ

 

 
 ٚأَـــــــا إرا نـــــــإ ايــــــــذٚد ٬َيـــــــ١    

       

ــب بــ٘ ايكت       (2)ٌـــــفأٜظــش َــا ٖــِ احلبٝ

 :آِ ّعوذ  يٚبً 
ٍّ ظًّٛ مل ٜضٍ َتششَِّا       ٌٖ ــــ٭عُاٍ نإرا ٚيٞ ا  غؼٛ

ُْٖ ــاّ ٚإ ــّها يٮْـــــــ ـــٜٚعٗـــــــــش ْظـــــــ      ا ــــــــــ

 

ــا   ــتبٝح احملٖشَـــــــــ ــذٖٝت٘ إٔ ٜظـــــــــ  طـــــــــ

 
ــ١ٕ      ٚنــِ قــذ بــين َــٔ َظــذذ يف تشاب

      

ــُا     ــا َكٖظـــــ ــاٍ اهلل ّْٗبـــــ ــٌ َـــــ  يٝذعـــــ

 
 ٌٍ  فكـــــف بـــــإصا٤ ايٖتـــــاز َـــــٔ أس  بابـــــ

     

ــري أعذُـــــا     ــشٕب غـــ ــٛت َعـــ ــاد بــــ  ْٚـــ

ــا ٠٫ٚ ا٭َــــــــش سٖتــــــــاّ أْت   أ٫    ِ ــــــــــٜــــــ

     

ــا   َٖٛــ ــ١ ْ ــاٍ اخلًٝفــ ــٔ َــ ــٕٛ عــ  (3)تهْٛــ

 :  يف ِلػ اؽبٍحمفخ اٌنبٕو ٌليٓ اهلل اٌعجبٍس آِ ّعوذ 
ٕ  اجلــــض  ٖٚــــزا ايعكٝــــل ٖــــزا      ٚايبــــا

  

 ٚأٚطــــإ أٚطــــاس فٝــــ٘ ٞفًــــ فــــاسبع 

 
ــ  ــٓش آيٝـــــــ ــ٣ٛ ٫ ٚاحلـــــــ ٝٓت ًٜـــــــ ـــأي    ٘ــــــــ

      

 إـــــــــأدف ايٓـــــــّٛ بطٝـــــــب تًـــــــٓز أّيـــــــا 

 
ــ٢ ــٛد سٓتـــ ــا تعـــ ــ  يٝايٝٓـــ ــًف  ايـــ  طـــ

        

 (4)نـاْٛا  نُـا  ٚدرياْـ٢  عـني  با٭دش 

 
               

                                                 

 . 4/297ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات  - 1

 . 13/89ابٔ نجري ، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ - 2

 . 1/444ق٥٬ذ اجلُإ - 3
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 :  اٌمٖحملح اؾبْهوهح ااٌي ٍِٞعهب ِٓ ّعوذموو اثٓ اٌٞمٞمس  ْ ا
 إٕ نـــــإ تٓبـــــو اخلٝـــــاٍ ايطـــــاسم     

        

 (1)طــــٗشٟ ٚٚدــــذٟ فٗــــٛ بــــٓش ؿـــــادم     

 :يف ثغلاك لوٌ  #2$ثٓ ِهل  آِ ّعوذ الل  ٔفن اٌلذ إذل اٌوىيو ٖٔري اٌليٓ 
ــو فذًّــــــــ٘      ــذٟ إيٝــــــ ــ٢ ٚيــــــ  ٚإرا أتــــــ

    

 (3)يـــــرياى فٗـــــٛ بٓـــــٛس عـــــٝين ٜٓعـــــش     

 :  يف ِلػ اؽبٍحمفخ اٌنبٕو ٌليٓ اهلل  يٚبً آِ ّعوذ 
 ٞ ــريت ــذٟ ٚأس  عؼــــــ ــٝتين بًــــــ  أْظــــــ

      

  ٍ ــض ــشّ َٓـــ  ْٚضيـــــ  َـــــٔ ْعُـــــاى أنـــ

 

 
 اــــــــٚأتــــــزت فٝــــــو َــــــذا٥شٞ فهأْٗ

      

    ٍ  .(4)يف آٍ مشــــــــاغ َــــــــذا٥ح دــــــــشٚ

 :  آِ ّعوذ  يٚبً 
ــشٜٔ ــٌ تؼـــــــ ــّا أقبـــــــ ــاسٙ داَعـــــــ    أصٖـــــــ

     

ــش يف  ــٛاٍ ْــــــــ ــب ػـــــــ ــاسٙ يٝطًـــــــ  ثـــــــ

 
 ٔ    ميتٓــــــا ٜــــــضاٍ ٫ ْظـــــو  ػــــــٗش َـــــ

    

ــّا  ــا دٛعــــ ــ٢ ٚميٓعٓــــ ــاسٙ ايتكــــ  (5)إفطــــ

ّابي اٌاليٓ    ثو اؼبَٓ  ٍس ثآ و : وّب ثوى ِٓ  ٍوح  ثس ىيل اؼبَنحمخ يف اٌجٖوح 
ّال ثآ فبّال ثآ فبّال ثآ       فبّال ثآ فب    ثاس ٝبٌات   ثٓ  ثس اٌفزؼ  جل اٌجبلس

غو ثٓ األِري  جحمل اهلل ثآ  جال اهلل ثآ    بثفبّل ثٓ  ظبل ثٓ  ٍس   ثس ىيل  ٍس ثٓ
ثاآ  ثااس اؾبورٚااد ثاآ  ٍااس اٌَااجٜ ثاآ اؼبَاآ اؾبضنااد اؼبَاآ ثاآ ععفااو ثاآ اؼبَاآ 

 .  #7$ٔمحمت اٌجٖوح ،#$6#$ٝبٌت
ٓ  يبحمد  ّبك اٌليٓ فبّل  ثو: ااثن  ٓ  لٞات  ثا ٓ   ٍاس  اٌالي ٓ  وّابي  ثا   جال  اٌالي
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 . 326-325ايفخشٟ ، ابٔ ايطكطكٞ: ٜٓعش، ٖـ617ٚناْ  ٚفات٘ ط١ٓ ، ايعباطٞ

 . 127ا٫ؿًٝٞ ، يطكطكٞابٔ ا- 3

  20/90ػشح ْٗر ايب٬غ١  ، ابٔ أبٞ سذٜذ- 4

 . 4/297فٛات ايٛفٝات  ، ايهتيب- 5

 . 3/406، دلُع اٯداب ابٔ ايفٛطٞ- 6

 . 3/406، دلُع اٯداب ابٔ ايفٛطٞ- 7
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ٓ  فبّال  اؼبَٓ  ثس ثٓ فبّل اؼبَ   ثس ثٓ فبّل ٝبٌت  ثس ثٓ اٌجبلس   ٍاس  ثا
ٓ  اهلل  جحمال   ٍس  ثس ثٓ  ظبل ثٓ فبّل ىيل  ثس ثٓ ٓ   ثاس  ثا ٓ  ثابغو   ٍاس  اؼبَا  ثا
ٓ  ععفاو  ثٓ اؼبَٓ ثٓ اهلل  جل ثٓ اهلل  جحمل ٓ  ثا ٓ  اؾبضناد  اؼبَا ٓ  ثا ٜ  اؼبَا ٓ  اٌَاج  ثا
  ٍحمناب  لالَ ": لبي اثٓ اٌفاوٝس ، ٌنمحمتا اٌجٖو ّ اؼبَين اٌعٍو ، ٝبٌت  ثس ثٓ  ٍس
 اؾبْااهل يف خبلِزاا  ااعزّعااذ، اٍاازّبئخ اضباابٔ  ٍااجئ ٍاانخ هعاات يف اٌَاا َ ِلينااخ
ٓ  غحمابس  ّاحمقنب   نال  اٌىابظّس  اؾبملً ُ   جال  اؾبىفاو   ثاس  اٌالي ٓ  اٌىاوي ٓ   ظبال  ثا  ثا
   .#1$"اٌنغجب  اٌَبكح اٌنمجب   االك ِٓ اهو ٝباً

ِهل  ثٓ ٖٔري اٌاليٓ  : ثٓ  ثس ىيل آِ  مت  جل اٌجبلس ثٓ  ثس ٝبٌت فبّل
ٓ ثٓ ع ي اٌليٓ فبّال ثآ  ثاس اٌفازؼ  جال اٌجابلس        ٓ  فبّال  ٝبٌات   ثاس  ثا   ثاس  ثا

ٓ  فبّل اؼبَٓ  ثس ثٓ فبّل اؼبَ  ٓ   ٍاس  ثا ٓ  فبّال  ىيال   ثاس  ثا ٓ   ظبال  ثا  ثا
ٓ  ثٓ اهلل  جل ثٓ اهلل  جحمل ثٓ ثبغو  ٍس اؼبَٓ  ثس ثٓ اهلل  جحمل  ٍس  ثس ٓ  اؼبَا  ثا

ٓ  ضنااداؾب اؼبَاآ ثاآ ععفاو  ٓ   ٍااس ثاآ اٌَااجٜ اؼبَاآ ثا رااوذل اٌنمبثااخ ، ٝبٌاات  ثااس ثا
 .  #2$ها683ارويف ٍنخ، ثبٌجٖوح

                                                 

 . 2/189َعذِ اٯداب ، ابٔ ايفٛطٞ- 1

 . 127ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 2
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 : بيو جعفر بً احلصً بً جعفر بً احلصً املثيى

ٜ  اؼبَٓ ثٓ اؾبضند اؼبَٓ ثٓ ععفو ثٓ اؼبَٓهو ععفو ثٓ  ٓ  اٌَاج ٓ   ٍاس  ثا  ثا
ثاآ ا ِّاا   بئْااخ ثاآ ثنااذ  ااو  ثاآ اؼباابهس ،   ماات ِاآ اثناا  اؼبَاآ، ٝبٌاات  ثااس

 جال اهلل اععفاو اٌغالاه افبّال     : ا  مت اؼبَٓ ثٓ ععفو ِٓ ص صاخ هعابي  ، اٌٞفحمً
 ناالِب صاابه  ٍااد اؾباا ِوْ اٌعجبٍااس  #1$ارل ععفااو اٌغاالاه اٌجٖااوح ألثااس اٌَااوايب، اٌَااٍحمك
  .  #2$إال  ْ  ِوذ دل يزُ ها199ٍنخ

 اؼبَآ ثآ ععفاو اِبالس ثآ فبّال ثآ ععفاو        : فّّٓ ٍىٓ اٌجٖوح ِٓ اٌلذ
ثآ اؼبَآ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس        اؾبضناد  اؼبَآ  اؼبَٓ ثٓ ععفاو ثآ    ثٓ اٌغلاه
لابي  ، #3$فحمّاب اهك ٌمجا   نال اثآ اٌٞمٞماس ثبٌالفب        ،اؾبعوا  ثبٌاللبق  ،#$ٝبٌت

ْ ، اٌعً مٌه ثعل افبح  ثحما   ،#4$اهك اٌجٖوح اثٓ ٝجبٝجب ععفاو ثآ فبّّال    ذ و ثا  إم واب
 .  #5$ها318ٍنخ  م  اٌمعلحيف فبلصبً ٍىٓ ثغلاك ارويف ذبب، ثٓ ععفو

                                                 

ٔ  ٖــ ٚبـاٜع باخل٬فـ١ حملُـذ    199َٓـٛس ايؼٝباْٞ تشز بايهٛف١ ط١ٓ  أبٛ ايظشاٜا ايظشٟ بٔ- 1  بـ

ٜٓعش عٔ ثٛس٠ أبٞ ، طايب أبٞ بٔ عًٞ بٔ احلظٔ بٔ احلظٔ بٔ إبشاِٖٝ بٔ إمساعٌٝ بٔ إبشاِٖٝ

 . 76- 10/73املٓتعِ ، ; ابٔ اجلٛصٟ 534-8/528تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  ، ايطربٟ: ايظشاٜا

 . 127ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 2

 . 127ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 3

 . 76ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

 . 7/214تاسٜخ بغذاد  ، اخلطٝب ايبغذادٟ- 5
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  : بً احلصً الصبط يف البصرة (1)بيو زيد األبلخ

ثااآ اؼبَااآ اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس اؾبورٚاااد ثااآ  ثاااس        هاااو ىيااال اػباااواك األثٍاااظ    
صعٍجخ اؽبيهعس  فبّٝخ ثنذ  ثس َِعوك ثٓ  مجخ ثٓ  ّوا ثٓ ا ِّ   ،#$2#ٝبٌت$

وبْ يٍس ٕللبد هٍوي اهلل ،#3$اؽبيهعس األٖٔبه      اٌي هكّهب  ٍحما  اؽبٍحمفاخ
" ِاب ثعال فائْ ىيال ثآ      : إم وزت إذل  بٍِ   ٍاد اؾبليناخ  # 4$ ّو ثٓ  جل اٌعييياؽبٍحمفخ 

اؼبَٓ ّويف ثين هبُّ اما ٍنّهُ فئما عب ن وزبثس هنا فابهكك إٌحما  ٕاللبد هٍاوي     
اهلل   واويُ  ، اوابْ عٍحماً اٌماله    ،#5$"ااٌَا َ ، ا  ن   ٍد ِب اٍزعبٔه  ٍحم
ٓ     ، ظويف اٌنفٌ، اٌٞجئ اوابْ   ،#6$ اخآفابق ٌٍٞات فٚاٍ     واضري اٌارب الٖالذ اٌنابً ِا

فٍاُ ًباوط   # $اؼبَ اإلِبَ   سبٍف  ٓ  ّّإال  ٔ  ،  ٍٓ ِٓ  فحم  اؼبَٓ اؾبضند
ْ  جال اهلل ثآ اٌايثري أل   # $اؼبَا  اإلِابَ    مزاً  ّّا  ِ اثبيئ ثعل، ِع  إذل اٌعواق

ل اموو  ٔ  رموة ِآ اؽبٍحمفاخ اٌوٌحما    ،#7$ثٓ اٌيثري ا ثحم  وبٔذ زبذ  جل اهلل ألِّ  فز  
   #8$ل ثٓ  جل اؾبٍه ثٓ ِوااْاٌوٌحم

                                                 

ًَُر   - 1 ًَـرُ ٚاملـزنش   تباعـُذ َـا بــني احلـادبني   ٖـٛ  ٚايـَب ًِذــا٤ُ ، َأِب ٌ . ٚاُ٭ْجـ٢ َب ًَـُر   ٚقٝـ ٖـٛ ٚؿــف  اَ٭ِب

ُٔ ايٛاطُع ايٛد٘ايؼخف   . ) َاد٠ بًر ( 2/215ٛس ، يظإ ايعشب ابٔ َٓع، اَ٭بُٝ  احلَظ

 . 54احلٝذسٟ ، ايذسس ايب١ٝٗ  - 2

 . 70; ابٔ عٓب١ ، أْظاب ايطايب  20أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ ايع١ًٜٛ  - 3

; تٛىل عُش بٔ عبـذ ايعضٜـض اخل٬فـ١     127ا٭ْـاسٟ ايُٝين ، ت٬ؿ١ تزٖٝب تٗزٜب ايهُاٍ  - 4

 . 288-270تاسٜخ اخلًفا٤ ، ايظٝٛطٞ: ٜٓعش، ٖـ101ٖـ ٚتٛيف ط١ٓ 99ا٭١َٜٛ ط١ٓ 

 . 134ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ - 5

 . 7/408ايطربطٞ ، تامت١ املظتذسى  - 6

; ٚعبذ اهلل بٔ ايضبري  69 ; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب 20أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ ايع١ًٜٛ  - 7

يظ١ٓ ا٭ٚىل يًٗذش٠ ٚبٜٛع ي٘ ايضبري بٔ ايعٛاّ بٔ تًٜٛذ بٔ عبذ ايعض٣ بٔ قـٞ ايكشػٞ ٚيذ ا

ٚقتًـ٘ احلذـاز بـٔ ٜٛطـف ايجكفـٞ يف َهـ١ طـ١ٓ        ، ٖــ 64باخل٬ف١ بعذ َٛت ٜضٜذ بٔ َعا١ٜٚ طـ١ٓ  

 . 252-249تاسٜخ اخلًفا٤ ، ايظٝٛطٞ: ٜٓعش، ٖـ73

: ٜٓعـش ، ٖــ 96ٖــ ٚتـٛيف طـ١ٓ    86تٛىل  ايٛيٝذ بٔ عبذ املًو بـٔ َـشٚإ اخل٬فـ١ ا٭َٜٛـ١ طـ١ٓ       - 8

 . 265-263خلًفا٤ تاسٜخ ا، ايظٝٛطٞ
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ثعااال اٍزْاااهبك ىاعهاااب اٌعجااابً ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس        #1$اىاعااا  ِااآ اثنزااا  ٔفحمَاااخ   
 : إم لبي فحم  #3$ِنهُ فبّل ثٓ ثْو اِلؽ  اٌْعوا  ، #$2#ٝبٌت$

ــ١  ــٔ تًعــ ــٔ املـــــطف٢ بطــ ــضٍ ابــ  إرا ْــ

 

     

 ْفــ٢ دــذبٗا ٚاتلــش بايٓبــ  عٛدٖــا      
 

ــذ سبٝــــ    ت٠ٛ ـع ايٓــــاغ يف نــــٌ ػــــ  ـٚصٜــ

     
 (4)ٚسعٛدٖـــــــــا إبشاقٗـــــــــا  ـا أتًفـــــــــإر 

فبّاال ا ثااو اؼبَاا  يبحمااد ااؼبَاا  ااؼبَاآ    : افٍااف ىياال األثٍااظ  هثعااخ  االك   
اواابْ ٍااحملاً عٍااحم ً فبٙاا ً االذ ، اٍااىٓ ثنااو اؼبَاآ األِااري ِنااهُ اٌجٖااوح، #5$األِااري

ا  مات اؼبَآ   ، #6$هاا 168اراويف ٍانخ    اؽبٍحمفخ اؾبنٖوه اٌعجبٍاس اؾبليناخ فعاو  ثابألِري    
 جاال : ا  ماات األفااري ِاآ اٌااليٓ، اثناا  اٌمبٍااُ اٌياهاال ِاآ  االح  االك  وااربهُ األِااري

 .  يف اٌجٖوح ى مهب مهيخٌا #7$اٌوظبٓ اٌْغو  افبّل اٌجٞؾبٔس

                                                 

احلظٔ  تٛفٝ  ايظٝذ٠ ْفٝظ١ مبـش ٚهلا قرب ٜضاس ست٢ َٜٛٓا ٖزا ، ٖٚٓاى َٔ ٜكٍٛ إْٗا بٓ  - 1

: ٜٓعش. () بٔ صٜذ ا٭بًر بٔ احلظٔ ايظب  ٚناْ  َتضٚد١ َٔ إطشام بٔ دعفش ايـادم 

ٟ ، املٓتعِ   . 8/44، ا٭ع٬ّ ; ايضسنًٞ 5/142; ٜاقٛت احلُٟٛ ، َعذِ ايبًذإ  8/294ابٔ اجلٛص

 .  29أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ ايع١ًٜٛ - 2

 بٔ عُشٚ بٔ عذٚإ َٔ بطٔ تاسد١ بين َٔ املذْٞ اخلاسدٞ بؼري بٔ ذلُذٖٛ أبٛ طًُٝإ - 3

ٕ  قٝع ٔ  عـ٬ٝ ٘ ، َلـش  بـ ٟ     ، أػـذع  يف سًـف  ٚيـ ٞ ، ٖٚـٛ َـٔ ػـعشا٤ ايعــش ا٭َـٛ َعذـِ  ، املشصبـاْ

 . 412ايؼعشا٤ 

 . 19/378دَؼل  ابٔ عظانش ، تاسٜخ- 4

 . 135ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 5

 . 135ا٫ؿًٝٞ ، ;  ابٔ ايطكطكٞ 21طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 6

عُـذ٠  ، ; ابٔ عٓبـ١ 136ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 22طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 7

 . 71ايطايب 
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 :بيو عبد الرمحً العحري يف البصرة

 ثاآ اؼبَاآثٍااظ األ جاال اٌااوظبٓ اٌْااغو  ثاآ اٌمبٍااُ ثاآ اؼبَاآ ثاآ ىياال   هااو
 : ىٓ اٌجٖوح  لك ِٓ اٌلذٍ، #$1#$ثٓ  ٍد ثٓ  ثد ٝبٌتاٌَجٜ 
، #3$ّل ثٓ ععفو ثآ  جال اٌاوظبٓ اٌْاغو     ثٓ فب #2$ظبل ووووهحثنو  : ِنهُ

ٍاىٓ لَاُ ِناهُ    ، #4$الل غٍت هنا اٌٍمت  ٍد   مبث  ِٓ ثعلذ فعوفاوا ثاجين ووواوح   
ٓ  ادل رانوو ِٖابكهٔب  ، اٌجٖاوح  وابْ ِآ  ثنااب     ااٌااواعؼ  ٔا  ،  ؽواٌا  ّاحمئبً   اؾبزااوفوح  ا

اثٓ  ُّ  ثحم  يبحمد ثٓ  ٍس ثٓ  جل اٌوظبٓ اٌْاغو   ألْ ، اٌضبٌضخ ه ً اؾببئخ اؿبغويخ
إال  ْ اثٓ ٝجبٝجب$وبْ ؽحمابً  ، #5$ها#256-255لزً يف اٌو  يف ف فخ اؾبهزل  اٌعجبٍس$

اٌعٍااهُ أزمٍااوا إٌحمهااب ِاآ  ، هااا# دل ياانوو  غبااب   االكذ اٌاانيٓ اهكاا اٌجٖااوح 479ؽحماابً 
 .  اٌو 

 
 
 
 
 

                                                 

 . 31ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 1

 دفع٘ ايٖؼ٤ٞ عٔ ا٫ستذاد ٚتعين أٜلّا، ٚنشنش٠ ٖٛ ايلشو، يعًٗا َٔ نشنش: نشنٛس٠- 2

ٚقاٍ ، ٚنشنش ايشس٢ إرا أداسٖا، ٚتهشنش٠ ايظشاب إرا تشاد يف اهلٛا٤، عٓ٘ ٚنشنشٙ ريو عٔ

ٞٓ ايظـ٪اٍ فـأغًغ  : أعشابٞ  1/199مجٗـش٠ ايًغـ١   ، ابـٔ دسٜـذ  : ٜٓعـش ، ٫ تهشنشْٚٞ أٟ ٫ تشدٚا عً

 . ) َاد٠ نش ( 9/328تٗزٜب ايًغ١  ، نش(; ا٭صٖشٟ)َاد٠ نش

  . 78ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠  61; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١  1/291ابٔ فٓذم ، يباب ا٭ْظاب - 4

 . 92ايطايب 

 . 32ايب عُذ٠ ايط، ; ابٔ عٓب١ 678-677َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 5



53 

 
ثٓ يبحمد ثٓ ىيل ثٓ اؼبَٓ ثآ  ٍاس ثآ ىيال      #1$ٔبٕو اؾبوٙؼ ثو اٌفًٚ : اِنهُ

$د #4$وابْ ِعبٕاواً ٌٍنَابثخ اٌعّاو     ا، #3$اٌال يف ِليناخ اٌجٖاوح   ، #2$ثٓ  ٍس اٌْغو 
 .  فبٌواعؼ  ٔ  ِٓ  ثنب  اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو ، #ها461

ثآ فبّال ثآ  جال      #5$ٔاف  ثآ اؼبَآ ّاعو     ىغحمناخ  فبّال  ثو  جل اهلل : اِنهُ
ااٌال ٌا  ذباب اثنا  اؼبَا  اؾبعاوا  ثابثٓ ثاوح ثآ           ،ٍاىٓ اٌجٖاوح  ، اٌوظبٓ اٌْغو 
ا ّاابه اٌعّااو  إذل  ْ اؼبَاآ ّااعو  ٔااف ثاآ فبّاال ثاآ  جاال        ، #6$فبّاال ىغحمنااخ 

اٌٖاعحمل ااؿبنال اخبابها ااٌنوثاخ      مج  ِنزْاواْ يف ِنابٝك  الح ِناهب     اٌوظبٓ اٌْغو  
ٓ اهاو ِآ   ا َ اٌماوْ اٌضبٌاش اؿبغاو  ألْ اثا       ، #7$ااؾبٍزابْ ااٌعاواق   افواٍبْ اِٖو

 ّّا  يبحمااد ثاآ  ٍااس ثآ  جاال اٌااوظبٓ اٌْااغو  لزاً يف اٌااو   ياابَ اؽبٍحمفااخ اؾبهزاال     
فاابٌواعؼ  ْ اثناا  فبّاال ىغحمنااخ اؽفحماالذ اؼبَاا  وبٔااب ِاآ  ، هااا#256-255$#8$اٌعجبٍااس

 .   ثنب  اٌنٖف اٌضبٔس ِٓ اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو 
ثٓ ععفو اؾبٍٞوَ ثٓ فبّل ثآ اؼبَآ ثآ اؼبَا  ثآ      ّل  ٍس  ثو فب: اِنهُ

ٓ  ثٓ  جل اهلل ثٓ ععفو ثٓ  ٍس ، لابئُ ؽاوة اٌوِابح ثبٌجٖاوح    ، اٌْاغو    جل اٌاوظب

                                                 

ٚاملٛكـش١ ٖـٞ ايؼـذ١ ايـ  تــٌ إىل      ، ٖٚٛ بٝـا  ايــبح ٚبٝـا  ايـربق    ، يعً٘ َٔ ايٛكح- 1

تاز ، ; ايضبٝذٟ(َاد٠ ٚكح) 3/266ايعني ، ايفشاٖٝذٟ: ٜٓعش، ٚايٓظب ايٛكاح أٟ ايٓكٞ، ايععاّ

 . )َاد٠ ٚكح( 7/215، ايعشٚغ

 . 32اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 2

 . 32جملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ا، ايعُشٟ- 3

 . 32اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

ٚنا ٜٛؿف ب٘ ايشدٌ ايزٟ خيشز ػعش أْف٘ ، ٚمل تؼش املـادس املتٛفش٠ إىل طبب تًكب٘ بزيو- 5

فًعًـ٘ نـإ فٝـ٘ ٖـزٙ ايــف١      ،  ) َاد٠ تفش ( 14/194تزٜب ايًغ١ ، ا٭صٖشٟ، إىل تفشت٘ ٖٚٛ عٝب

ُٓع  بٗا  . ف

 . 31، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  ايعُشٟ- 6

 . 31ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 7

 . 32اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ 678-677َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 8

32 . 
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ٌ  غري ثناذ   فٍُ رجك  مج أموٗ الل ، #1$اافو اؾبوا ح، اٌنِخ ايفّ، اوبْ لو  اٌنفٌ
 .  #3$اهو ِعبٕو ٌٍنَبثخ اٌعّو  إم وبْ ٕليم  ،#2$ثبألهواىثبٌجٖوح ا فذ 

ثآ ثايح اؾبٍمات$اثٓ  نجاخ# ثآ  ٍاس        ظبل ثٓ  وًّ ثآ اؼبَا  االىهق   : اِنهُ
يف هانا  : #5$الابي اثآ اٌالينوه    ، #4$ثٓ اؼبَ  ثٓ فبّل ثآ  جال اٌاوظبٓ اٌْاغو     

 .  #6$ اٌ   االك يف اٌجٖوح، اٌنَت افز   ّليل

                                                 

 . 33ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 1

 . 33، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 2

 . 33، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ٟايعُش- 3

  . 78، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا- 4

ٖٛ ذلُذ بٔ احملظٔ بٔ احلظٔ بٔ عًٞ بٔ ذلُذ ا٭ؿغش بٔ عًٞ ايؼذا  بـٔ احلظـٔ بـٔ    - 5

احلظني بٔ احلظٔ ا٭فطع بٔ عًٞ ا٭ؿغش بٔ عًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ احلظني ايظب  بٔ عًٞ 

 . 178ايؼذش٠ املباسن١ ، ٜٔ ايشاصٟفخش ايذ: ٜٓعش، بٔ أبٞ طايب

  . 78، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا- 6
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 :يف البصرة البطراىي بيو حمند

ثآ  اٌَجٜ ثٓ اؼبَٓ األثٍظ اٌمبٍُ ثٓ اؼبَٓ ثٓ ىيل  فبّل اٌجٞؾبٔس ثٓاهو 
ااكٍ ثبؾبليناخ اؾبناوهح    اٌجٞؾب ااٌجٞؾبٔس َٔجخ إذل ، #ٝبٌت$  ثسرٚد ثٓ  ٍس اؾبو

ُ ، اواابْ فبّاال اٌجٞؾاابٔس فمحمهاابً ، #1$واابْ يىضااو اػبٍااوً فحماا  :   ماات ِاآ ٍااجعخ اهاا
، #2$ٓاإثااواهحمُ اِوٍااد ا حمَااد اهاابهاْ ا ٍااد ا جاال اٌااوظب  اٌمبٍااُ اٌااوئحمٌ ثبؾبلينااخ

 .بهاٍْىٓ اٌجٖوح ِنهُ ثنو إثواهحمُ اثنو اٌمبٍُ اثنو ه

                                                 

 . 71عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 22اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ - 1

، ; ابٔ عٓب١ 42ايؼذش٠ املباسن١ ، ; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ 23اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ - 2

 . 71عُذ٠ ايطايب 
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 : بً حمند البطراىي يف البصرة بيو الكاشه

، اهاو ذباب ٍاحملاً ِزوعهابً    ، وبْ فبّل ثٓ اٌمبٍُ اٌجٞؾبٔس يف اؾبلينخ اؾبناوهح    
 :وبْ ِنهُ يف اٌجٖوح، #1$ا مج  ِزفولوْ يف ِنبٝك  لح

ٓ      اؼبَٓ ثٓ اٌمبٍُ ثآ ىيال    اٌوئحمٌ ثٓ فبّل اٌجٞؾابئس ثآ اٌمبٍاُ ثآ اؼبَا
ا ِّاا  ىيناات ثنااذ  جاال  ، #ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$ اٌَااجٜ ثاآ اؼبَاآ األثٍااظ 

ْ   اؾبعوا  ثبٌجٖو ، #2$ٌْغو اٌوظبٓ ا ادل راج   ، #3$ٌىن  وبْ يَىٓ ِليناخ مهانا
ِٖاابكهٔب ٍااجت ٔعزاا  ثبٌجٖااو  اموااوذ اثاآ ٝجبٝجااب ٙاآّ ِاآ اهك اٌجٖااوح ِاآ  ثنااب    

و  جال اهلل  ا ثا  ،#5$ثبٌجٖاوح  ِابد كاهعابً  ِآ  االكذ اؼبَآ اٌان     ، #4$فبّل اٌجٞؾبٔس
ت ثبٌجٖااوح  يٚاابً ا ِّهّااب  َّ  ا ثااو ععفااو فبّاال   ماا ، اؼبَاا  ٌاا   ماات يف اٌجٖااوح 

فبّاال ثاآ  ثااس  ااٌااواعؼ  ٔاا  ِاآ   اا َ اٌمااوْ اٌضبٌااش اؿبغااو  ألْ ؽفحماالذ، #6$اٌاال
 .  #7$ها393اٌجٖو  رويف ٍنخ اؼبَ  ثٓ اؼبَٓ  ٍس ثٓ إغبب حمً

ٓ فبّل اٌجٞؾبٔس ثٓ اٌمبٍاُ   فوذ  ثو اٌعجبً  ظبل ثٓ اٌمبٍُ ث: اِنهُ  يٚبَ
لابي اثآ   ، #ثٓ اؼبَٓ ثٓ ىيل األثٍظ ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثاس ٝبٌات$  

اٝبهو ثٓ  ظبل ثٓ ، ا مج  فحمهب ِٓ ٝبهو ااٌمبٍُ افبّل، #8$ِبد ثبٌجٖوح: ٝجبٝجب
اٌاان  ظهااو ثبٌجٖااوح ٌٍّاالح   #9$ٕاابؽت اٌاائظ ثاآ اٌمبٍااُ ثاآ فبّاال اٌجٞؾاابٔس لزٍاا  

                                                 

 . 28اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ُشٟايع- 1

 . 76، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا- 2

 . 28 ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ- 3

 . 76َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

 . 28 ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ- 5

 . 76َٓتك١ً ايطايب١ٝ ، ابٔ طباطبا- 6

 . 153/ 4اخلطٝب ايبغذادٟ ، تاسٜخ بغذاد - 7

  . 76َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 8

  . 78عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 41ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 9
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اٌعٍ  وْف ىيف اك اب ذ اٌنَات   ، رْو اؾبٖبكه إذل ٍجت لزٍ  ادل، #1$ها269# -$255
ا ّابه اثآ ٝجبٝجاب إذل  ْ ٌٞابهو ثآ  ظبال  مات        ، اٌعٍو  فعّل إذل اٌازقٍٔ ِنا   

 .  #2$اٌمبٍُ ثٓ ٝبهو افبّل ثٓ ٝبهو اإثواهحمُ ثٓ ٝبهو اىيل ثٓ ٝبهو: ِنهُ
ثآ   #3$ ثو ععفاو فبّال ثآ  ثاس  ٍاس اؼبَآ ثآ فبّال اٌالاه كااهك          : اِنهُ

اؼبَٓ اٌجٖو  اؼبَٓ ثٓ اٌمبٍاُ ثآ فبّال اٌجٞؾابٔس ثآ اٌمبٍاُ ثآ اؼبَآ ثآ          
 .  #4$روذل اٌنمبثخ ثبٌجٖوح، #ىيل األثٍظ ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$

    

                                                 

 . 158-95ثٛس٠ ايضْر، ايظاَش: ٜٓعش ايتفاؿٌٝ عٔ ثٛس٠ ايضْر بايبـش٠ - 1

 . 77َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 2

 . 28 اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني، (ايذساٚسد)ٚسد عٓذ ايعُشٟ بًفغ - 3

  . 76، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا - 4
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 :بيو إبراٍيه بً حمند البطراىي يف البصرة

ٓ اٌمبٍاُ ثآ اؼبَا   ثآ  فبّل األورب ثٓ إثواهحمُ ثٓ فبّل اٌجٞؾابٔس  ثٓ ععفو 
ٌاا   ماات وااضري ، #$ثاآ  ٍااد ثاآ  ثااد ٝبٌاات اٌَااجٜ ثاآ اؼبَاآاألثٍااظ ثاآ ىياال 
 .  #1$ثبٌجٖوح

ظبيح األوارب ثآ فبّال     اهو، #2$ظبيح األوربوّب أزْو يف اٌجٖوح  مت  فحم  
ثٓ إثاواهحمُ ثآ فبّال اٌجٞؾابٔس ثآ اٌمبٍاُ ثآ اؼبَآ ثآ ىيال األثٍاظ ثآ اؼبَآ              

وح يف لينااخ صااُ هاابعو إذل اٌجٖاا  واابْ يف اؾب، #اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$   
، يوعاال افااز   يف اغباا   : لاابي اثاآ ٝجبٝجااب  ، #3$هااا ايعااو  ثاابثٓ ٕااجبػ   321ٍاانخ

ٓ ٌااوْ اغباا  ظباايح ااٌجٖااويوْ يموٌااوْ إ  اٌجغاالاكي  يمو ا  ماات يف ، ْ اغباا  اؼبَاا
 .  #4$اؼبَ  األ وط ا ٍس: اٌجٖوح ِٓ اٌليٓ مهب

ٞؾابٔس ثآ اٌمبٍاُ ثآ      ٍس ٝنغوا ثٓ فبّل ثٓ إثواهحمُ ثآ فبّال اٌج  : اِنهُ
اافزٍاف  ، #$5#اؼبَٓ ثٓ ىيل األثٍظ ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات$    

، #6$"اٌالذ ثبٌىوفاخ ااٌجٖاوح"   : الابي ، فغب   نل اٌعّو  ثٍفاظ ٝانغريا  ، يف ٌفظ ٌمج 
اموو اثٓ  نجخ  ْ  ثنب  إثواهحمُ ثٓ فبّال اٌجٞؾابٔس   ، #7$ا نل اثٓ  نجخ ثٍفظ ٝبعبْ

اٌا   ، اوبْ  ٍس ثٓ فبّل ثٓ إثواهحمُ ِعزوذ، ثٍ  أمٔ اٍفهب فحمهُ ـببٔ   لح ا
 ِاا   اآ ا ٍااك فقااو اٌااليٓ اٌااواى   ناال و، #8$ االك ِنااهُ فبّاال اانااوْ ثٞربٍاازبْ

                                                 

 . 50فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 1

 . 50فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 2

  . 78 - 77ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

  . 78ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

  . 78ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 5

 . 28ذٟ يف أْظاب ايطايبٝني اجمل- 6

 . 76عُذ٠ ايطايب - 7

 . 76عُذ٠ ايطايب - 8
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وابْ اثآ  ّّا     ، دل رْاو اؾبٖابكه اؾبزاوفوح إذل ٍانخ افبرا      ، #1$إثواهحمُ ث ْ يف  مج  ٔىاو 
فبّال ثاآ اٌمبٍاُ ثاآ   فبّاال اٌجٞؾابٔس ِٖاابؽجبً ٌٍالا س اٌٖااغري    ٍاس ثاآ  حمَاد   
فابٌواعؼ  ْ  ٍاس ٝانغريا وابْ ِآ  ثناب        ، #3$هاا 316اٌان  لزاً ٍانخ    #2$اؼبَٓ اٌعٍو 

اِئ افز   اٌٍفاظ يف ٌمجا  فٍاُ ٔعضاو  ٍاد ِعابٔس ٌٞبػبابْ  ا        ، اٌموْ اٌواثئ اؿبغو 
 ِاب ٝنغارب اٌاي اهكد  نال اٌعّاو  فهاس اٌواعؾاخ إم هاس ِآ ٝنغاو              ، ٝبعبْ

اهنذ ِمبهثخ ؾبب ُٔعذ ثبؾبٖبكه   ا ذ ثا ْ   ، #4$دبعند عجبْ ٌئحمُا، هوت اٌعنبك ااٌعٖحمبْ
 .  فحمهُ عنوْ اثٍ  اٍف 

                                                 

 . 41ايؼذش٠ املباسن١ - 1

 . 42ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 2

3 -    ٟ ايهاَـٌ يف ايتـاسٜخ   ، ابـٔ ا٭ثـري  : ٜٓعش عٔ َكتٌ ايذاعٞ ايـغري احلظـٔ بـٔ ايكاطـِ ايعًـٛ

6/726- 727 . 

 . (َاد٠ طٓذش) 7/82دِ ايعشب١ٝ  ته١ًُ املعا، دٚصٟ- 4
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 : بيو ٍاروٌ بً حمند البطراىي يف البصرة

وبْ هبهاْ ثٓ فبّل اٌجٞؾبٔس ثٓ اٌمبٍُ ثٓ اؼبَٓ ثٓ ىيل األثٍظ ثآ اؼبَآ   
، ِزوعهابً  اهو فحمهاب ٍاحملاً  ، # يَىٓ اؾبلينخ اؾبنوهحاٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$

 :  ٍىٓ اٌجٖوح ِنهُ، #1$ارفوق اٌلذ يف ِنبٝك  لح
ثااو  حمَااد  ٍااس ثاآ اؼبَاا  ثاآ فبّاال ثاآ هاابهاْ ثاآ فبّاال اٌجٞؾاابٔس ثاآ     

، #اٌمبٍُ ثٓ اؼبَٓ ثٓ ىيل األثٍظ ثٓ اؼبَٓ اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات$      
ظباال ثاآ  جاال هااُ هلحمااخ ثنااذ  ااٌاال ثااين  يياايح ينَااجوْ إذل  ِّ، ايعااو  ثاابثٓ  يياايح

اموو اثٓ ٝجبٝجب  ْ  ثب  حمَد  ٍس ثٓ اؼبَ  ثٓ فبّال  ، #2$اوبٔوا ثبٌىوفخ، ٌعيييا
ادل يانوو اثآ   ، اٌعٍا  وابْ ِآ ٔبلٍاخ اٌىوفاخ إذل اٌجٖاوح      ، #3$بٌجٖوحثٓ هبهاْ ِبد ث
وابْ اثآ  ّّا   ظبال اؾبؤيال ثآ اؼبَا  ثآ هابهاْ ثآ فبّال            ، ٝجبٝجب ربهيـ مٌاه 

هااا فمااج٘  ٍحماا   بِااً اؽب فااخ 381فااوط ٍاانخاٌجٞؾاابٔس ِاآ  ئّااخ اٌييليااخ ثٞربٍاازبْ 
اٌعجبٍحمخ ا هٍٍ   ٍرياً إذل ثغلاك صُ  ٍٝك ٍواؽ  فعبك إذل ٝربٍزبْ ارويف هنابن ٍانخ   

ا ٔا  أزماً   ، فبٌواعؼ  ْ  ٍحمبً اثٓ  يييح وبْ ِٓ  ثنب  اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو    ، #4$ها411
  .  إذل اٌجٖوح يف ؽلاك مٌه اٌزبهيـ

ثآ   #5$لٞائ  ٍس ثٓ اؼبَ  ثٓ هابهاْ األ  ٍُ ظبيح اثنبا فوذ  ثو اٌمب يلى: اِنهُ
اؼبَ  ثٓ فبّال ثآ هابهاْ ثآ فبّال اٌجٞؾابٔس ثآ اٌمبٍاُ ثآ اؼبَآ ثآ ىيال             

مواو اثآ ٝجبٝجاب  وبّاب ِآ       #األثٍظ ثٓ اؼبَٓ اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات$   

                                                 

 . 73عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 139ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 1

 . 73عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١  23اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 2

  . 77، َٓتك١ً ايطايب١ٝابٔ طباطبا- 3

; ابـٔ   51ايؼـذش٠ املباسنـ١  ، ٟ; فخـش ايـذٜٔ ايـشاص    341ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظـاب ايطـايبٝني   - 4

 . 73عُذ٠ ايطايب ، عٓب١

 . )َاد٠ قطع( 36/ 22تاز ايعشٚغ، ايضبٝذٟ: ٜٓعش، ٚا٭قطع ٜطًل ع٢ً َٔ قطع  ٜذٙ- 5
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اؼبَا    ب ثا وابْ اثآ  ّّهّاب    ، #1$ هً اٌجٖوح اٌىن  دل يْو إذل ربهيـ أزمبؿبّاب إٌحمهاب  
   ْ يف اٌفما  ااٌىا َ     ِٖانفبر   ا ٍّا  ىاضري ث  او   األلٞائ   ظبل ثٓ اؼبَا  ثآ هابها

راااويف يف ، ٍِىااا   ْاااواْ ٍااانخ ثويااائ ٌااا  ثبٌاااليٍُ اٌمااات ثبٌَاااحمل اؾبؤيااال ثااابهلل اِااالح  
 .  فبٌواعؼ  وبّب وبٔب ِٓ  ثنب  اٌنٖف اٌضبٔس ِٓ اٌموْ اٌواثئ اؿبغو   ،#2$ها411ٍنخ

                                                 

  . 77ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

 . 2/570; ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١  74ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 2
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 :يف البصرة ()لي بً أبي طالبومً بين احلصً الصبط بً ع

فبّل ثٓ  ٍس ثٓ ؽَ  ثٓ ّىو ثٓ فبّل ثٓ  ٍس ثٓ يبحمد ثٓ  ظبال ثآ   
 .  #2$ها841ِبد دبىخ يف م  اؼبغخ ٍنخ ، #1$اؼبَين اٌجٖو  اٌْهري ثبثٓ ّىو ٍٍحمّبْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . مل ْعجش ع٢ً طًظ١ً ْظب٘- 1

  8/180ايظخاٟٚ ، ايل٤ٛ اي٬َع - 2
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 ( يف البصرةعلي بً أبي طالب ) الصبط بيو احلصني

ُ  ثٓ اؾبٍٞت  جل ثٓ ٝبٌت  ثس ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَ هو  ٓ  هبّا ٓ  ِناب    جال  ثا  ثا
اهلل هٍاوي  ثناذ  فبّٝخ  ا ِّ، اهلل  جل  ثب يىند، لٖس  ِّ ثناذ  فلىباخ  هاب ا 
 ثبؼبَاا   ٍحمهااب اٌَاا َ فبّٝااخ  ٍمااذ، لٖااس ثاآ اٌعااي   جاال ثاآ  ٍاال ثاآ فويٍاال
ْ  ٌحمابي  يف اؼبَا   ااٌال ، ها3ٍنخ اٌمعلح م  ِٓ فٍوْ ٌحمبي ؽبٌّ ٓ  فٍاو ْ  ِا  ّاعجب
ااٍزْاهل ياوَ   ، هاا 36ٌجٖوح ِائ  ثحما  ااّارتن يف ِعوواخ اػبّاً ٍانخ      كفً ا، ها4ٍنخ
 ٍاس األوارب ا ٍاس    : ٌ  ِٓ اٌوٌل عبَخ، #1$ها61خ يف اٌعبّو ِٓ فبوَ ِٓ ٍنخاػبّع

اكبآ ٔايي اٌجٖاوح    ، #2$ جال اهلل اععفاو  األاٍٜ ىيٓ اٌعبثليٓ ا ٍس األٕاغو افبّال ا  
 :ِٓ اٌلذ
 

 :يف البصرة الصبط احلصنيبً  زيً العابديً بيو زيد العَيد بً علي

وابْ  ، هو ىيل ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات    
اهو  ؽال ٍابكاد ثاين هبّاُ فٚاَ  افهّاًب اىهالًا ااه اًب اكينابً          ، يٍمت ؽٍحمف اٌمويْ

هاا  121هاا# يف ٍانخ   125-115فاوط صابئوًا يف ف فاخ هْابَ ثآ  جال اؾبٍاه$       ، ا ٍّبً أج ً
 إْ": ارجعخ مبو  هثع   ٌفبً ا فان  ٍاحمهُ اؾبواصحماك فمابٌوا ٌا      ، ا يف اٌىوفخه121الحمً ٍنخ
ْ  اؾبواصحماك  ا  ٞاوذ ،  ؽال   ناه  يزقٍاف  دل اٌىوفخ إذل هععذ ً ، اؾبغٍىاخ  ااألٌباب  فغعا
اؾباب  ، #3$"ٌ  فحمؾٍفوْ، اعل  ث ثس وفعٍىُ ارٍَّؤس سبنٌؤس  ْ  فب  إٔس: يموي

ً   يٓ! اهلل ٍجؾبْ": فمبي، هع ً 218 هاك اؽبواط دل ًبوط ِع  ٍو  ً ! اٌناب : ٌا   فمحما
صاُ لبراً   ، #4$"ثعنه ثبيعنب ؾبٓ هنا ِب ااهلل ال: فمبي، فبٖوهاْ األ ىُ اؾبَغل يف هُ

                                                 

  460-6/399ايطبكات ايهبري  ، ابٔ طعذ: ٜٓعش- 1

ٞ  400-6/399ايطبكـات ايهـبري   ، ابٔ طعذ- 2 ٞ   2/182نؼـف ايغُـ١   ، ; ا٫سبًٝـ ، ; ابـٔ ايطكطكـ

   143ا٫ؿًٝٞ 

  7/168تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  ، ايطربٟ- 3

 . 7/182تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ- 4



64 

ا ّبهد اؾبٖبكه إذل  ْ ىيلاً  لبَ ثبٌىوفاخ ثٚاعخ    ، #1$ؽزد لُزً ّهحملاً إٍُجذ عضز 
لاً عاب  إذل اٌجٖاوح   اهانا يعاين  ْ ىيا   ، #2$ ْو ّهواً لجً ِمزٍ  ِنهب ّاهويٓ ثبٌجٖاوح  

ػبّئ األٖٔبه ارجع  طبب خ ِنهُ إال  ْ اؾبٖبكه دل زبلك  لكهُ  ا اؾبىابْ اٌان  ٔيٌا     
 :  ِنهُ، الل ٍىٓ  لك ِٓ مهيز  اٌجٖوح، #3$يف اٌجٖوح
 

 :بً زيد العَيد  (4)بيو عيصى مؤمت األظبال

ِاومت   ظبال ثآ  حمَاد    ، فّّٓ ٍىٓ اٌجٖوح ِآ ثاين  حمَاد ثآ ىيال اٌْاهحمل      
ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاد ثآ  ثاد           بياألّج
ٓ      هس   ِّلحمً إْ  ، #ٝبٌت$ هثحمعاخ ثآ     برىخ ثنذ اٌفٚاً ثآ  جال اٌاوظبٓ ثا

 اٌوّاحمل  اؽبٍحمفاخ  اغبس اؾبقزفس ألٔ  فاوط  يابَ  ، #5$اؿببٍبحمخ اؼببهس ثٓ  جل اؾبٍٞت
 ْ ِابد ثبٌجٖاوح فٍانٌه    فان اؽاجٌ افٍأ اافزفاد إذل      ف هاا # 193-171اٌعجبٍس$

اواابْ لاال هااوة ِاآ ، #7$اوبٔااذ ِاالح رواهياا  ٍااز  ٍاانخ ِزّٖااٍخ، #6$ غباس اؾبقزفااس 
   ٓ افحمهااب هواات ىاهلاابً اامبااله إذل  ، اؼبااجٌ فقااوط ِزٍضّاابً ِزنىااواً ؽزااد إااً اؾباالائ

ٌىٓ اٌوّبح ٔمٍوا فاربذ إذل اٌوّاحمل فا ِو ثابٌمج٘  ٍحما  فزؾبياً       ، اٌجٖوح ارواه  فحمهب

                                                 

 . 7/186تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ; ايطربٟ 113-112املعكبني َٔ ٚيذ أَري امل٪َٓني ، ٝكٞايعك- 1

 . 7/171تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  ، ; ايطربٟ 3/237أْظاب ا٭ػشاف ، ايب٬رسٟ- 2

 . 7/171تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  ، ; ايطربٟ 3/237أْظاب ا٭ػشاف ، ايب٬رسٟ- 3

تشدـ    َـٔ ٚاقعـ١ بـا ش٣   سدع ملا  بٔ صٜذ ايؼٗٝذ عٝظ٢إٕ ٚقٌٝ يف طبب ْعت٘ بٗزا ايًكب - 4

 :ٙفكاٍ يـ٘ َـ٫ٛ  ، ظٝف٘ ٚقتًٗاب ٚكشبٗا فٓضٍ عٝظ٢ ، ٘طشٜك فعشك ، عًٝ٘ يب٠ٛ َعٗا أػباهلا

ٍ   : فلشو فكاٍ، أٜتُ  أػباهلا ٜا طٝذٟ " ٘  أتـز  " ، َٚـٔ َٜٛٗـا  ْعِ أْـا َٝـتِ ا٭ػـبا  أؿـشاب

; ابـٔ عٓبـ١ ، عُـذ٠     278ؿـفٗاْٞ ، َكاتـٌ ايطـايبٝني    أبـٛ ايفـشز ا٭  : ٜٓعش، َٛمت ا٭ػباٍ ٙهٜٓٛ

 . 285ايطايب 

 . 1/24، ْظب قشٜؽ ; َـعب ايضبريٟ 408، َكاتٌ ايطايبٝني أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 5

ٞ : ٜٓعــش- 6 ، ايهٛانــب ; ايشدــا٥ٞ املٛطــ415ٟٛ-408، َكاتــٌ ايطــايبٝني أبــٛ ايفــشز ا٭ؿــفٗاْ

   . 186-1/180املؼشق١ 

 . 56مجٗش٠ أْظاب ايعشب  ،ابٔ سضّ- 7
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هانا  :  ٍحم  ااظهو ٌ  اٌوال  فٍّب العاذ اٌضماخ ثحمناهّب لابي ألظبال     ثع٘   واْ اٌٍَٞخ 
لابي  ، لابي ٌا  فىحماف ر فانٔس    ، ثٍل ٙحمك اال فري فحم  فهٍاُ ِعاس إذل ِٖاو اإفويمحماخ    

 عٍَه يف اؾبب  إذل ااٍٜ صُ  فن ثه  ٍد ٝويك اٌىوفخ صُ  ٍد اٌفواد إذل اٌْبَ 
ِآ اؾب ؽا  اٌزولاف    فٍٞات  ، ٌىآ  ظبال  ٍاُ ثبؾبىحمالح يف اٌٞوياك     ، ف عبث  اِٚوا

فٍّاب فوعاوا رفولاوا يف اٌنقاً اأزاهي  ظبال اٌفوٕاخ        ، ٌحمقوعوا ِآ اٌْاٜ ٌٍٖا ح   
فهااوة اثعُاال  نااهُ فٍّااب ٝاابي أزىاابه اؾبااووٍ  ثاا  فوعااوا يٍٞجؤاا  فٍااُ ىباالاذ فعاابكاا   

، اهعئ  ظبل إذل اٌجٖوح ادل ييي هنابن ِمحمّابً ؽزاد ِابد فحمهاب     ، فبئج  إذل ااٍٜ
اافزٍااف يف ، #1$ ثااو اٌفااوط األٕاافهبٔس يف ِمبرااً اٌٞاابٌجحم   الاال موااو لٖااز  ِفٖاا ً  

يف ا، #2$اٌا  رَاعوْ ٍانخ   هاا  247ٍانخ   اٌعجبٍاس   يبَ اؾبزووً فمحمً رويف، اِوٌلذ اافبر 
 ثبٌجٖاوح  هاا 247هِٚابْ ٍانخ   ّاهو  23اراويف  هاا 157خاٌل صبٔس اِبوَ ٍان : ِمبرً اٌٞبٌجحم 

ارااويف  هااا158اٌاال ٍاانخ: ٌااتايف  ّاالح اٌٞب، #3$الااربذ ذبااب يف فٞااخ ثااين وٍحماات  ّااو  
 .  #5$الل عباى اٌضّبٔ  ا ّد يفو  ّوذ #4$ها241ٍنخ

 يف  هٍاا  ِعوافاابً  ِماالِبً  بؾباابً  واابْ فبٙاا ً الاال إُِااف  ظباال اؾبقزفااس ث ٔاا  "    
ً  ، "ها  اؼباليش : البي  ن  اٌعّو   ٔ  ،#6$"فٍٚ  اياو   ْ  ثاب ثىاو    ، اوابْ ما فٚا

الاابي  ناا  اثاآ ، #7$بٍبس اؼباابهصس"ا ِّاا   برىااخ ثنااذ اٌفٚااً اؿباا، ا ّااو  ٍااد فااري
اٌاا  وزاات يف األؽىاابَ   ، #8$"ىاهاالاً فمحمهااب وااجرياً  ظباال اؾبقزفااس  بؾباابً   واابْ ":  نجااخ

 .  #9$ااؼبليش اٌنجو  اٌْويف
                                                 

 .  196ايضسباطٞ ، بغ١ٝ احلا٥ش - 1

 . 188ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 414أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبني  - 3

 . 289ابٔ عٓب١  - 4

 . 289ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 5

 . 408َكاتٌ ايطايبني - 6

 . 188اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 7

 . 289عُذ٠ ايطايب - 8

 . 408َكاتٌ ايطايبني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 9



66 

ٕابؽت  ، اكبٓ أزَت إذل ثين  حمَد ِاؤمت األّاجبي ثآ ىيال اٌْاهحمل يف اٌجٖاوح      
األّاجبي# ثآ ىيال    لحمً هو  ٍس ثٓ فبّل ثٓ  ظبل$اؾبقزفس# ثٓ  حمَاد$ِؤمت  : اٌئظ

ٖابؽت  ا او  ث ، اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات    
ْ اٌائّظ اٌَّانيٓ وابٔوا ي    ألْ  رجب   وابٔوا ِآ   ، #1$اٌئظ اٌَّاجبؿ يف اٌجٖاوح اوابْ     ىنَاو
ااٍاازّبؿبُ إذل اٌفزنااخ ثبؾبوا اال   ، يف  اّي  ِااوذ  جحماال اٌاالّهبل  ثبٌجٖااوح    إرجب اا  وضااو 

ِآ  يال  ٍابكاصبُ ااٍزق ٕاهُ ِآ ٍاو  اؼبابي اِاب يٍمؤا  ِآ ّالّح            ااٍزنمبمهُ 
اؽٍاف  ، اٌبٍَّىهاُ اٌّٚاحمبع ااألِاواي   ، اٌعجوكيّخ ااؽبلِخ اِنّابهُ  ْ ىبعٍاهُ لاوّاك عحمْا     

ْ ِآ   اؾبغٍَّىخ  ْ ال ًبلع ذباُ اال ًبانؿبُ اال يالع ّاحمئبً     ثبإلٌببْؿبُ  إٌَّاب  راد    اإلؽَاب
ُ   ، ًّ عهخاٌَّوكاْ ِٓ و إٌحم ااعزّئ ، إٌحمهُ اّاىً  ، #2$ارجع  طبئ واضري ِآ غريها

 .  #3$ها255وبْ ظهوهذ يف اٌجٖوح يف ٍنخِنهُ عحمِ وجرياً اصبه ذبُ 

فهنابن ِآ  وال َٔااج     ، هنابن فا   ثا  اؾبااؤهف  ؽاوي َٔات ٕابؽت اٌاائظ      
، اى ُ يفواْ  ٔا  فبهٍاس  ، فحمّب مهت يفواْ إذل  ٔ   وثس ِٓ  جل اٌمحمٌ، اٌعٍو 

 .  ثع٘ رٍه اٌواايبد اٍو  ٍَٜٔ اٌٚو   ٍد
في ُ  ٔا  ؽَاحمين ٌىآ    ، لحمً إٔ  اك د االٔزَبة إذل اإلِبَ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

ربهح يموي إٔ  " ٍس ثٓ فبّل ثٓ  ظبل$اؾبقزفس# ثٓ  حمَد$ِؤمت األّاجبي# ثآ ىيال    
ارابهح  فاو  يماوي إٔا      ، #4$ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت"

ها مواو  ٔا    249ا نلِب روعه  إذل اٌجؾويٓ ٍنخ ، #5$ثٓ  ٍس"ِٓ اٌل "يبحمد ثٓ ىيل 
 ٍس ثٓ  جل اٌٍَّ  ثٓ فبّل ثٓ اٌفًٚ ثٓ ؽَٓ ثآ  جحمال    جبٍس اٌنَت    إذل "
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يجاالا  ٔاا  واابْ يغااري َٔااج  رجعاابً ٌاازغري   ، #1$"اٌٍَّاا  ثاآ  جاابً ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات  
د ثآ ىيال ثآ  ٍاس     اأزَات اؽبجحماش إذل يبحما   ": اهنا ِب مووذ اٌٞرب  إم لبي اٌىوا 

امٌه ؾبٖري طبب خ ِٓ اٌعٍويخ اٌنيٓ وبٔوا ثبٌجٖوح إٌحم  ا ٔ  وبْ  ثعل إفواث  اٌجٖوح
 ٍس ثٓ  ظبل ثٓ  حمَد ثٓ ىيل ا جل اهلل ثآ  ٍاس يف طبب اخ ِآ      فحمّٓ  ربذ ِنهُ

عب اذ رون االٔزَبة إذل  ظبال ثآ  حمَاد اأزَات إذل يبحماد       َٔبئهُ اؽوِهُ فٍّب
يف  اإلطباابعْ اهاو يف مٌااه وابمة أل  ": ٌٞارب   ٍاد مٌااه ثموٌا    ايااوك ا، #2$"ثآ ىيال  

ٓ أزّاد  ": وّاب لابي اٌعّاو    ، #3$"ِبرذ اهد روٙئ إال ثنزبً يبحمد  ٔ  دل يعمت  اؽبابئ
"ا َّ فبّال  : " لبيىيل فبّل ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثٓ  حمَد ثٓ إذلٕبؽت اٌئظ 

 .  #4$فلىبخ ثنذ  ٍس ثٓ  ّو األّو "

راج   ْ َٔاج  إذل يبحماد ثآ ىيال اٌْاهحمل ثآ         ا نل ِواععخ ثع٘ وزت اٌنَات 
: ألْ فقو اٌليٓ اٌواى  يماوي ، # غري ٕؾحمؼ وّب لبي اٌٞرب  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ$

ا وال مٌاه  يٚابً اثآ     ، #6$"اكفٓ هنبن ادل يجك ِن  اٌل موو #5$يبحمد لزً جبوىعبٔبْ"
ذ وبٔااذ ٌاا  ثناا : #7$لاابي اٌْااحمـ اٌجقاابه  ، اال  ماات ٌحمؾحمااد ثاآ ىياال  ":  نجااخ ثموٌاا  

 فوهاب  نالِب فاوط صابئواً      الابئئ واضريح  اٌ   اػبوهاِنىواً ٌٍىٍُ اوبْ يبحمد ، #8$"روٙئ
عحمْابً  فَاري إٌحما    ، ها126ٍنخثٓ  جل اؾبٍه األِو   اي  اٌوٌحمل ثٓ يييلٙل يف ؽىُ 

ااؽزاي    ه ؤاخ  فمزاً يبحماد يف اؾبعوواخ ثموياخ يمابي ؿباب       ، ٍٍُ ثٓ  ؽاوى اؾبابىٔس   ثمحمبكح
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فاوط    ْإذل  فٍُ يايي ِٖاٍوثبً  ، ٍت عَلذ ثبػبوىعبْإُ، لاٌوٌحم إذلً ِّفؾُ، ه ٍ 
ا ٔاايي عضااخ ، َِااٍُ ٍااٍُ ثاآ  ؽااوى  ثااوفمزااً ، َِااٍُ ٕاابؽت اٌلاٌااخ اٌعجبٍااحمخ  ثااو
ادل يوٌال  ، فواٍبْ اٌنّحمَبؽخ  ٍد يبحمد ٍجعخ  يبَ يف ٍابئو   ّبؿباب    هًا ظهو ، يبحمد

حماد وابْ ٌا  ِآ     اؽحمنّاب لزاً يب   .#1$يف رٍاه اٌَانخ خبواٍابْ ِوٌاوك إال اغباس ثحمؾحماس      
  #3$فبّال اثع٘ اؾبٖبكه رموي إْ ٌحمؾحمد  االك مووه ِنهُ ، #2$ضببٔس  ْوح ٍنخاٌعّو 

اٌىآ هانا فٞا  الائ     ، #4$ا ّو اٌن  ص ه اثن  يبحمد يف اٌىوفخ يف  يبَ اؽبٍحمفخ اؾبَزع 
فبّال ثآ يبحماد    : فحم  اٌجع٘ ثَجت إٍمبٛ اٍُ اؼبَ  م  اٌلِعخ ِٓ َٔجهُ فهاو 

ا فااوذ ا ّااو ثاآ يبحمااد ثاآ اؼبَاا  م    ، ِعااخ ثاآ ىياال اٌْااهحمل ثاآ اؼبَاا  م  اٌل
   .#5$اٌلِعخ ثٓ ىيل اٌْهحمل

فئْ ، اخبوٓ أزَبث  إذل فبّل ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثٓ  حمَد ثٓ ىيل اٌْهحمل
إٔا  يىناد  ثاب ععفاو     : ْاهحمل الابي  اٌعّو  دل ينوو ٍو  فبّل ثٓ  حمَد ثٓ ىيل اٌ

ل فلىبااخ ثنااذ  ٍااس ثاآ  ّااو     ّاافب ْ  ِّاا  هااس  َّ اإٔاا  ِاابد فبجوٍاابً ثجغاالاك اإ   
فحمّب  ّبه اٌعمحممس ا ثو ٖٔو اٌجقبه  إذل  ٔ  لزً ثفلن ِٓ لجً ِوح ثآ  ، #6$األّو 

    .  #7$ثٓ غٞفبْ  يبَ اؽبٍحمفخ اؾبعزُٖ اٌعجبٍس
 ّابهد ثعا٘ اؾبٖابكه إذل    : فناوك  ْ ٔوٙاؼ اخآراس   ، اؾبقزفاس ظبل  ِب َٔجز   أل

ا ْ ، #8$ّاال اٌاال اغباا   ٍااساِب، فبّاال  ْ ِاآ اٌاال  ظباال اؾبقزفااس هعاا ً اغباا 
جٌ افٍأ  فان اؽُا   ُف اٌعجبٍاس  اٌوّحمل اؽبٍحمفخ  يبَ صبه -وّب ِوّ ثنب– ظبل اؾبقزفس
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  #  1$اافزفد إذل  ْ ِبد ثبٌجٖوح
ا ْ  ٍس$ٕابؽت اٌائظ# ثآ فبّال ثآ  ظبال اؾبقزفاس         ، #2$هاا 247هِٚبْ ٍانخ  يف 
ٖبكه ث ْ ٕبؽت اٌائظ  اهنا ِب  ّبهد ٌ  اؾب ،#3$يف اؼبجٌ ثَبِوا   يبَ اؾبعزّل ِبد

 ْ َٔاات  ٍااس ثاآ فبّل$ٕاابؽت اٌاائظ#      اٌااجع٘ اهعااؼ، #4$ِاابد  ياابَ اؾبعزّاال  
الٍذ  ٔب ٌٍْويف اٌنمحمت اٌْحمـ  ثس اؼبَ  ىيل ثآ  ": لبي : فنوو اٌعّو ، ٕؾحمؼ

 لوا راس  نال  ، " يف ِنهجا  أَاج   اثآ وزحمٍاخ اوابْ ىياليبً     فبّل ثٓ اٌمبٍُ ثآ  ٍاس  
ِب رموي يف  ٍس ثٓ فبّل ٕابؽت اٌجٖاوح اٌان     ،   ٍحم  َٔت اؼبَ  ثٓ ىيل اثنحم

هااو  ٍااو  واانٌه اعاالد ّااحموفس  : فماابي،  بِااخ ايي ّااوْ  ْ اٌاالذ، يلفعاا  اٌناابً
 .  #5$"يموٌوْ اينفحم  ِٓ ال ثٖريح ٌ 

 َٔااج  يف لااوَ ّااهّ الاال": اِاآ مهاات إذل ٕااؾخ َٔااج  اٌعٍااو  َِااىوي  ثموٌاا  
 .  #6$"اٌنَت ٕؾحمؼ  ٔ  خبربذ  هربة ال ِٓ اغبعذ
 ثاو  ِناهب لاوي   ، وو اثٓ  نجخ  يٚبً األلواي اٌاي رضجاذ ٕاؾخ َٔاج  اٌعٍاو      الل م
ْ  ٍااس ثاآ فبّاال ٕاابؽت اٌاائظ  "إ: لاابي ىياال ثاآ وزحمٍااخ اؼبَااحمين اٌنَاابثخ  اؼبَاا 

اٌْااحمـ  ثااو  ٍااس  ظباال ثاآ َِااىوي  يف  لااويا، "يي  ثااس ٝبٌاات ٕااؾحمؼ اٌنَاات يف
ٔاا   وواْ غبعااذ طبب ااخ ِاآ يي  ثااس ٝبٌاات ياان ": اٌاان  لاابي وزبة$رباابهة األِااُ#

$   اثآ  نجاخ# ّاىه يف َٔاج      إال  ٔا  ، #7$" ٍو  ٕؾحمؼ اٌنَت يف يي  ثس ٝبٌات 
ٔ   ٍس ثٓ فبّل ثآ  ظبال اؾبقزفاد فائْ وابْ ِاب        اوبْ هنا اٌوعً يل د ": لبئ ً

ً  يل حم  ٕؾحمؾبً وذ ّاحمـ اٌْاو  ااثآ ٝجبٝجاب      مات  ٍاس ثآ فبّال اٌان  موا       ثٞا
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اِائ هانا   ،  مت ا االكذ لزٍاوا ثبألثٍاخ  اٌئظ ال يٖؼ ٌ   إم ٕبؽت، اغريهُ  ااٌعّو
 .  #1$"ؽبي ؽحمبر  فىحمف يضجز   مج  ِٓ ثعلذ فهو دل يمله  ٍد رٖؾحمؼ َٔج 

   إذل  ٍاس ثآ  جال اهلل ثآ فبّال ثآ       ،  ِب أزَبث  اٌضبٌش إذل اٌعجبً اٌَمب
فٍُ رْاو  ، #2$ثٓ اٌعجبً اٌَمب ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت اٌفًٚ ثٓ اؼبَٓ ثٓ  جحمل اهلل

 .  #3$ألَٔبة اٌعٍويخٌ  وزت ا
عاال فج، اٌعلياال ِاآ اؾبٖاابكه مٌااه  داخبٖااوٓ أزَاابث  إذل اٌعٍااوي  فماال  ٔىااو 

 ٕاابؽت فبّاال ثاآ  ٍااد ِمزااً واابْ": ّااىه اؾبَااعوك  يف َٔااج  لاابئ ً ، اٌٞاارب 
ٔا  ك اسُّ يي  ثاس    "إ: ا ٙاب   #4$"271 ٍنخ ٕفو يف ٝبٌت  ثد يي إذل اؾبنزّس، اٌئظ

اظهو ِٓ فعٍ  ، #5$اٌو  يمبي ؿبب اهىٔ    ّبيٓ لويخ ِ  هًٝبٌت ينىوأ  اوبْ ِٓ 
، ِآ اؽباواهط   #6$ ٔا  وابْ ياو  ه   األىاهلاخ     ِس ث  ِٓ  ٍد رٖليك ِب هُ فعٍ  ِب كيّ

يف لزاً اٌنَاب  ااألٝفابي اغريهاُ ِآ اٌْاحمـ اٌفابٔس اغاريذ كبآ ال يَازؾك             فعبٌ ألْ 
لاابي اثاآ ا، #8$"اك ااد  ٔاا   ٍااو ": الاابي اثاآ ؽولااً، #7$"اٌمزااً يْااهل ثاانٌه  ٍحماا  

: ا ّابه اثآ اٌٞمٞماس ثابٌموي    ، #9$"ااك د  ٔ  ِٓ اٌل  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات"   : اػبوى 
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ُ ، ثٖاؾحمؼ  اٌنَّبث   نل فٍحمٌ: َٔج  ف ِّب" ٓ  يعلّأا   اها ا ّابه اثآ   ، #1$"األك حماب   ِا
امواو  ، #2$ ٍاس هٙاس اهلل  نا "    ينٕبؽت اٌئظ يل س االٔزّب  إذل ثاالثبه إذل  ْ "

: اّااىه اٌاانهيب يف َٔااج  ثاابٌموي، #3$د َٔااجز  يف اٌعٍااوي " ثااو اٌفاالا إذل  ٔاا  "اك اا
وّاب  ، #4$.. اافارت  َٔاجبً إذل  ٍاس هٙاس اهلل  نا "     ،."اى ُ  ٔ  ِٓ اٌل ىيل ثآ  ٍاس  
.. ادل يىآ ٕابكلبً اإهباب    ."اك د  ٔا  ِآ  هاً اٌجحماذ    : ّىه اثٓ وضري يف َٔج  ثبٌموي

ٓ ، #5$ِٓ  جل اٌمحمٌ" –    عرياً–وبْ  َحمفبً  ْ  البي اثا يف  هاً   "إٔا  ك اسّ  : فٍالا
"اهانا اٌنَات غاري    : ا ٍك اثآ رغاو  ثاوك   آ أزَابث  ٌٍعٍاوي  ثابٌموي       ، #6$اٌجحمذ"
 .  #7$ٕؾحمؼ"

 ّاابهد ثعاا٘ اؾبٖاابكه إذل  ٔاا  ِاآ  جاال      ، ايف إٝاابه االٙااٞواة ؽااوي َٔااج    
ً  ِٓ ؽىحمُ ثٓ فبّل عل ": لوٌ   ٓ ٕبؽت اٌئظ فمل ٔمً اٌٞرب ، اٌمحمٌ   ها
ً  فٍّاب  اؼبَ  ثٓ  ٍد ثٓ ىيل ِئ اؾبٍه  جل ثٓ هْبَ  ٍد اؽببهع   ؽل اٌىوفخ  لا
ُ   جال   ثحما    ثاب  اإْ ذباب  ف لابَ ، اهىٔا   إذل فٍغ ، ثبٌو  فٍؾك هوة ىيل ً  اٌاوؽحم  هعا
ْ ، اٌمحمٌ  جل ِٓ ْ  ِوٌالذ  واب  عبهياخ  ااّارت  ، ذباب  ف لابَ  اٌعاواق  لالَ  ا ٔا  ، ثبٌٞبٌماب

ٓ   ٍاس  فهاو ،  ثابذ  فبّلا ف اٌلهب، ٍنليخ    :الابي اثآ  ثاس ؽليال     ،#8$"هانا  فبّال  ثا
ا ٔ   ٍاس ثآ فبّال ثآ  جال      ،  ٔ  ِٓ  جل اٌمحمٌ طبهوه اٌنَبث  ارفموا  ٍد.. ."

ِآ  ، هب فبّال ثآ ؽىاحمُ األٍال     عالّ ، ليخ ِآ  ٍال ثآ فيٌباخ    ن  ٍا ِّ، اٌوؽحمُ
، #11$هو هعً ِٓ  جال اٌماحمٌ"  : ااذل مٌه  يٚبً مهت اٌنهيب لبئ ً  ،#9$" هً اٌىوفخ

                                                 

 . 245ايفخشٟ يف اٯداب ايظًطا١ْٝ - 1

 . 1/289احل١ً ايظريا٤ - 2

 . 2/46املختـش يف أتباس ايبؼش  - 3

 . 20/138تاسٜخ اإلط٬ّ  - 4

 . 11/23ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  - 5

 . 4/14تاسٜخ ابٔ تًذٕٚ  - 6

 . 3/22ايٓذّٛ ايضاٖش٠  - 7

 . 9/410تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى  - 8

 . 8/127ابٔ أبٞ احلذٜذ ، ػشح ْٗر ايب٬غ١ - 9
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"ااٌان  صجاذ  نال اِبمما   ٔا   ٍاس       : ٍلاْ ثموٌا  وّب هعؼ مٌه اثٓ ف، #1$اٌمحمٌ"
اهعااؼ فحمٖااً اٌَاابِو هاانا اٌنَاات اٌعوثااس     ،#2$ثاآ  جاال اٌااوؽحمُ ِاآ  جاال اٌمااحمٌ"   

"ااؼبااك  ْ اٌجبؽااش ال ٌبٍااه إال  ْ يااوعؼ َٔاات  ٍااس ثاآ   : ٌٖاابؽت اٌاائظ ثاابٌموي 
يؤوااالاْ هااانا  –اخببٕاااخ اٌٞااارب   –فبّااال اٌعوثاااس ِاااب كاَ اؾبؤهفاااوْ اؾبعبٕاااواْ  

 .  #3$اٌنَت"

،  #4$بٍاُ ذبجاوم  ث اثآ اػباوى   إم مواوذ  ، فبهٍاس فحمّب مهت اٌجع٘ اخآفو إذل  ٔ  
ايْااىه فحمٖااً اٌَاابِو ذباانا اٌنَاات  ، #5$ثبٍااُ وبحمُااوك اثاآ رغااو  ثااوك اٌفىاا   ناال 

ٓ  ، "ٌو وبْ فبهٍحمبً ؽمبً ألول اؾبعبٕواْ  ٍاد هانذ اٌنبؽحماخ   : ثموٌ   ْ ذبجاوم   فٚا ً  ا
 .  #6$ُ ٌْقٔ يفو ِٓ لواك هنذ اٌضوهح"هو اٍ

فماال ها  ، ااٌااواعؼ يف رمااليؤب  ْ ٕاابؽت اٌاائظ واابْ ك حماابً يف اٌنَاات اٌعٍااو 
$ِآ  ٕاؾبة اإلِابَ اؼبَآ اٌعَاىو   ٍحما  اٌَا َ#         #7$فبّل ثٓ ٕبحل اؽبضعّاس 

ـ  ذوزج: لبي": لوٌ   رلّفىزات إ ، اوناذ ثا  ِْاعوفبً    إذل  ثس فبّل  ٍ ٌ   ٓ اٌجٞاحم
 ٍا ٌ   آ ٕابؽت اٌائظ اٌان         ْ هيل  اونذ، ال ر وٍ   ٍد اٌويك ف ٔ  يوٌل اٌفبجل

 هااً  بٕاابؽت اٌائظ ٌااحمٌ ِناا : فولاائ، إٌحما   فاوط ثبٌجٖااوح فنَااحمذ ؽزاد ٔفاان وزاابثس  
ٕابؽت ٝربٍازبْ ٌحمَا ٌ   آ َٔاج        #9$وّب هاٍٍ  اؼبَٓ ثٓ ىيل اٌعٍاو  ، #8$"اٌجحمذ

                                                 

 . 20/138تاسٜخ اإلط٬ّ - 1

 . 3/352خ ابٔ تًذٕٚ تاسٜ- 2

 . 52ثٛس٠ ايضْر  - 3

 . 12/228املٓتعِ - 4

 . 3/48ايٓذّٛ ايضاٖش٠ - 5

 . 52ثٛس٠ ايضْر - 6

ْكذ ايشداٍ ، ايتفشػٞ: ٜٓعش، ذلُذ بٔ ؿاحل اخلجعُٞ َٔ أؿشاب اإلَاّ احلظٔ ايعظهشٟ- 7

 . 17/196َعذِ سداٍ احلذٜح ، ; اخل٥ٛٞ 4/231ايشداٍ 

 . 3/220نؼف ايغ١ُ ، ; اإلسبًٞ 3/529طايب َٓاقب آٍ أبٞ ، ابٔ ػٗشآػٛب- 8

ٖٛ احلظٔ بٔ صٜذ بٔ إمساعٌٝ بٔ احلظٔ بٔ صٜذ بٔ احلظٔ ايظب  بٔ عًٞ بٔ أبـٞ طايـب   - 9

، ايطربٟ: ٜٓعش، ٖـ270ٚتٛيف ط١ٓ ، ثاس يف ب٬د ايذًِٜ ٚأطع ايذٚي١ ايع١ًٜٛ ايضٜذ١ٜ يف طربطتإ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A
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اكبآ  ، #1$نبٔس ِٓ  ِون ااٌَا َ" ب  "ٌحمعنه ِٓ  ِو  ِ: َٔج  ف عبث  ٕبؽت اٌئظ
اؾبعبٕاو ٌا $د    #2$ ٔىو َٔت ٕبؽت اٌئظ  اٌْب و اٌعٍو   ٍس ثٓ فبّال اؼبّابٔس  

 :  ها# إم لبي311
ـــ  ُٓـ ــذٜكــــٍٛ يــــو ابــــٔ ع   و َــــٔ بعٝــ

      
ــٛد؟   ــٛح أٚ هلــــــــــــــ  يتبــــــــــــــــ  أٚ يٓــــــــــــــ

 
ـــ   ــب إيٝٓـــــ ــ٬ ْظــــــ ــا بــــــ ــ  بٓــــــ      اـهلذــــــ

   
ــشٚد    ــٛد إىل ايكــــــ ــب ايٝٗــــــ ــٛ ْظــــــ  ٚيــــــ

 
ــا عًـــــــ٢ عذـــــــٌ ن      ْـــــــاأحلكـــــــ  بٓـــــ

  
 عًـــــــ٢ ٚطـــــــٔ ٚأْـــــــ  عًـــــــ٢ بشٜـــــــذ      

 
    ِٓ    فٗبٓـــــــا قـــــــذ سكـــــــٝٓاى ابـــــــٔ عـــــــ

   
 (3)ايٝٗــــــٛد؟ بأفعــــــاٍفُــــــٔ ٜشكــــــ٢   

فنوو فحمًٖ اٌَبِو " ْ اك ب  اٌنَت اٌعٍاو   ،  ِب ٍجت أزؾبٌ  اٌنَت اٌعٍو  
ألْ ، واابْ  ِااواً ِعزاابكاً ِزىااوهاً    –ٝااواي اٌعٖااوه اٌوٍااٞد    –ِاآ عبٔاات اٌضاابئويٓ   

ثالٌحمً  ،  ٍد اٌٍَٞخ اٌمبئّخ اا زجبههُ إيبهب ُِغزٖجخ عابئوح اٌعٍوي  اّزهواا ثنمّزهُ 
وّب  ْ االٍزنبك إذل اٌنَت اٌعٍو  يٚفس  ٍاد  ، صوهاصبُ اٌىضريح يف اٌعٖو اٌعجبٍس

ؽووخ ٕبؽت اٌئظ ٝبثئ اٌْو حمخ اٌان  ال ثال ِآ راوفوذ ٌىاس رانغؼ اٌضاوهح ارٍماد         
 .  #4$  ٍد يلٍ  ٍويخ" ػ ٌٓ يىوْ إالاٌز يحمل ِٓ اٌعبِخ اٌنيٓ ا زملاا  ْ اإلٕ

ايجلا  ْ أزؾبٌ  اٌنَت اٌعٍو  وبْ يف ثلايخ صوهر  امٌه ؼببعزا  ٌىَات اؾبييال    
اٌىٓ ثعل  ْ وضو  رجب   االٍحمّب ِٓ اٌَاوك اٌانيٓ وبٔاذ  بِزاهُ وّاب      ، ِٓ األٖٔبه

اال يهّهااُ إال  #5$اال ٌبٍىااوْ    صمبفااخ"، اٌعوثحمااخ"ثواثااوح ال يفهّااوْ : يمااوي اٌاالاه 
                                                                                                                         

ايهاَـٌ يف ايتـاسٜخ    ، ; ابـٔ ا٭ثـري   45-40ض  املٓت، ; ايـابٞ 276- 9/271تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى 

6/426 . 

 .  332اٯثاس ايباق١ٝ ، ايبريْٚٞ- 1

ٖٛ عًٞ بٔ ذلُذ بٔ دعفش بٔ ذلُذ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ بٔ عًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ - 2

;  184َعامل ايعًُا٤ ، ; ابٔ ػٗش آػٛب 68طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ: ٜٓعش، طايب

 . 211-2/203; ا٭َني ، َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١  300عُذ٠ ايطايب ، ٔ عٓب١اب

 . 2/206ا٭َني ، َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١ - 3

 . 54ثٛس٠ ايضْر - 4

 . 78دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأتش٠ - 5
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فنواذ ِوح يل س  ٔ  ِآ اٌال   ،  نلهب  فن يزَبهً يف اٌنَت، ب هُ اؾببكيخزبَ   اٙ
صااُ لاابي إٔاا  ِاآ اٌاال يبحمااد ثاآ ىياال    ،  ظباال اؾبقزفااس ثاآ  حمَااد ثاآ ىياال اٌْااهحمل  

صااُ اك ااد  ٔاا  ِاآ اٌاال فبّاال ثاآ ععفااو ثاآ فبّاال ثاآ  حمَااد ثاآ ىياال   ، اٌْااهحمل
إٔا  ِآ اٌال     اإً ث  اؼبل ثعل مٌاه  ٔا  أزَات إذل اٌعجابً اٌَامب فمابي      ، اٌْهحمل

 .   ٍس ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل ثٓ اٌفًٚ ثٓ اؼبَٓ ثٓ  جحمل اهلل ثٓ اٌعجبً اٌَمب
اهاو ِاب ععٍا     ، ااٌواعؼ  يٚبً  ْ اٌعٍوي  هُ ِٓ  العاوذ يف هانا اؾبولاف اِباوط    

فمل ررب  ِنا  اإلِابَ اؼبَآ    ، فْنوا  ٍحم  ك بيخ ِٚبكح رفنل ِب مهت إٌحم ، يغري اك ب ذ
ا ٔىاوذ اٌْاب و اؼبّابٔس اٌعٍاو  فٚاً   آ اؼبَآ ثآ ىيال          ، َاٌعَىو   ٍحم  اٌَ 

ايجلا  ْ ثع٘ اٌعٍوي  لٖلاذ ٌٍز ول ِٓ ٕاؾخ أزَابث    ، اٌعٍو  ٕبؽت ٝربٍزبْ
اِنهُ ٝبهو ثٓ  ظبل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ فبّل اٌجٞؾبٔس ثٓ اٌمبٍُ ثآ اؼبَآ   ، إٌحمهُ

إذل  ْ ٕابؽت   ّابهد إال  وباب   ، ادل رْو اؾبٖبكه إذل ِب كاه ثحمنهُ، ثٓ ىيل اٌْهحمل
كبب يؤّو  ْ ٝبهو ثٓ  ظبل هدباب وْاف ىياف اك اب ذ ا فؾّا       ، #1$اٌئظ  ّل إذل لزٍ 

    . فمزٍ 
ثٓ فبّال ثآ    #2$ ٍس اؾبىفً: آِ ثين  حمَد ىيل اٌْهحمل اٌنيٓ ٍىنوا اٌجٖوح

 ثآ اؼبَاا   ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ  اٌْاهحمل  ثآ  حمَاد ثآ ىياال    اؾبقزفاس  ثآ  ظبال   
اهو اٌن  اك د ٕبؽت اٌئظ  ٔ  هو اٌعٍاو   ، #ٝبٌت$اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس 

اؾبىفً هانا غاري ٕابؽت     بًإم  ْ  ٍحم، الل شبذ ِنبلْخ مٌه    ذ ارفنحملهب، اؾبمٖوك
ً  او  ثٍمات    بًالل لحمً إْ  ٍحم، اٌئظ ثحمنّاب مواو اثآ  نجاخ  ٔا  ٌمات  ثحما         ، #3$اؾبىفا
 اٌان  وابْ ؽحمابً    $اموو  ْ فبّل اؾبىفاً وابْ ِعبٕاواً ألثاس ٖٔاو اٌجقبه      ،#4$فبّل

                                                 

 . 78عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 49ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 1

ٖٚٛ ، ٚأٜلّا ػ٦ّٝا ٜٛكع ع٢ً طٓاّ ايبعري، ٚاملفعٍٛ َهفٌ، ٖٚٛ سدف ايعذض، نفٌَٔ : املهفٌ- 2

)َاد٠ نفٌ(; أدذ 5/373ايعني ، ايفشاٖٝذٟ: ٜٓعش، ٖٚٛ ايزٟ ٜهفٌ إْظاّْا ٜعٛي٘ ٜٚٓفل عًٝ٘

 . )َاد٠ نفٌ(3/1946َعذِ ايًغ١ ، رلتاس

 . 189أْظاب ايطايبني  ; ايعُشٟ ، اجملذٟ يف 143فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 3

 . 290ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 4
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 فبّاال ثاآ ىوويااب اٌع ئااس ونااب  ناال فبّاال لاابي": أمااً  ناا   ٔاا  لاابي، ا#هاا341ٍاانخ
ثٞناب   فانوو لويْابً  ااألثحمابد   ثبإلفجابه ثٓ  ظبل ثٓ  حمَد ثآ ىيال فزاناوؤب     $اؾبىفً#

صاُ  ، إال مواوذ  ِنهب ثحمزابً  صُ ونبٔخ اهنيً صُ اثزل  هثحمعخ ؾبب فو  ِٓ ِٚو فّب رون ثٞنبً
 :  ا ْٔلصُ لبي ك ؤب ِٓ هنا وٍّ، ثحمعخ موو اٌحمّٓؾبب فو  ِٓ ه

ــذ   ــٛا َـــــــــٔ ٚاســـــــ ــاد تفشقـــــــ   إٕ ايعبـــــــ

       

    ٌ ــ ــٛ أفلــ ــزٟ ٖــ ــبل ايــ ــذ ايظــ  فٮدــ

 
ــش   ــٌ ايكــ ــإ ٜشجتــ ــٌ نــ ــٛنِ آٖــ   ٕ أبــ

    

  ٓ ــ٘ ٜ ــٌ عًٝــــــ ــإ دربٜــــــ ـــأّ نــــــ  ضٍــــــــ

 
      أّ َـــــــٔ ٜكــــــــٍٛ اهلل ســــــــني خيـــــــــ٘  

  

    ٌ ــ ــا املضَــــ ــا أٜٗــــ ــِ ٜــــ ــايٛسٞ: قــــ  (1)بــــ

ؽُااجٌ هااو ا ثااوذ فبّاال ا فااوذ   اؾبىفااً ٕاافهبٔس ثاا ْ  ٍااسا ّاابه  ثااو اٌفااوط األ 
اراويف  ،  ٍاس فا ٍُٝك ٍاواػ   ، هاا# 279-256$#2$اؾبعزّال اٌعجبٍاس   اؽبٍحمفخ  ظبل يف ىِٓ

اهو ؽاس إذل اٌولاذ اٌان  ٕانفذ فحما       ": اؾبىفً البي  ٓ  ٍس، اخآفواْ يف اؼبجٌ
اؾبىفاً   بًحما ثحمنّب مهت اٌعّو  إذل  ْ  ٍ، #3$" ن  األؽبكيش الل وزجذ، هنا اٌىزبة

فحمّااب  ٙااب  فقااو اٌااليٓ اٌااواى  إذل  ْ    ، #4$يف اؼبااجٌ ثَاابِوا   ياابَ اؾبعزّاال   ِاابد
ً     ٕبؽت اٌائظ اٌان  صابه يف اٌجٖاوح وابْ يال س       اٌعاً  ٍاس   ، #5$ ٔا  هاو  ٍاس اؾبىفا

 .  #6$يف ثغلاك ااٌْبَ ثعل ظهوه ٕبؽت اٌئظ ذبب فزفوق اثنب ذ اؾبىفً غبكه اٌجٖوح
ثٓ ىيل اٌْهحمل صاُ ِآ ثاين  ظبال اٌٚاويو ٍاىٓ       آِ ثين  حمَد ِؤمت األّجبي 

ىيال ثآ اؼبَا  ثآ     ثآ   اٌٚاويو  ثٓ  ظبال يبحمد : ِنهُ، طبب خ اٌجٖوح اٍبكاا فحمهب
اٌَجٜ ثٓ  ٍس   ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ ثٓ ىيل اٌْهحمل األّجبي  حمَد ِؤمت

                                                 

 . 291عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١- 1

ٚتٛيف ط١ٓ ، ( ـٖ 256ٚيٞ اخل٬ف١ ط١ٓ ) ، أدذ بٔ دعفش املتٛنٌ بٔ املعتـِ املعتُذ ايعباطٞ- 2

 . (ـٖ 279)

 . 443َكاتٌ ايطايبٝني - 3

 . 189اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 4

 . 143ملباسن١ ايؼذش٠ ا- 5

 . 185ايؼذش٠ املباسن١ ، ; فخش ايذٜٔ ايشاصٟ 189اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 6
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 .  #1$اٌجٖوحٍىٓ  االكذ يف ،  ثو اؼبَ اونحمز  ، #ثٓ  ثس ٝبٌت$

ثآ  حمَاد    #2$غٚابهح ىيل ثٓ اؼبَا   ثٓ  ظبل اٌٚويو ثٓ اؼبَ  فوذ  : اِنهُ
اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ       ثٓ  ٍس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا     ثٓ ىيل اٌْهحمل األّجبي ِؤمت

 .  #3$اٌجٖوحٍىٓ  مج  يف ، ّبعٓ  ثو  ٍس اؾبعوا  ثاونحمز   ،# ثس ٝبٌت$

ثاآ  اؼبَاا ثاآ ىياال ثاآ  اٌٚااويو  ٍااس ثاآ يبحمااد ثاآ  ظباال ثااو اٌمبٍااُ : ِنااهُا
ٓ     حمَد ثٓ  ثآ  ثاس    ثآ  ٍاد  ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ     ىيل اٌْهحمل ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثالي

ُ    ٌغويابً  اوابْ ِوٙاؾبً  ، روذل ٔمبثاخ اٌجٖاوح  ، #$ٝبٌت اوابْ   يىابك يفٖاؼ إما رىٍا
صاُ راوذل اثنا  ٔمبثاخ اٌجٖاوح      ، #4$األثٍاك صمخ اكة ث  اٌوٙؼ ؽزاد ٕابه وابٌفوً     ِهحمجبً
اؾبعوافاخ ثالاه اٌييال  اوابْ      اكاهذ خبيا اخ ، #5$حمات اٌنم ثو فبّل اؼبَٓ ثآ  ٍاس   اهو 
ٍانخ   اؾبزاوفد ، #6$اٌنَابثخ اٌعّاو    يىناد  ثاب رغٍات وابْ ٕاليك       ٓ اٌال  رويفا عٍحم ً
  .  ادل يْو إذل ٍجت مٌه، #7$اموو اثٓ ٝجبٝجب  ْ  ٍحمبً اٌنمحمت لزً يف اٌجٖوح، ها461
  .  مٌه
  

                                                 

 . 145 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ - 1

ٓٓع١ُ ٚايٖظع١ يف ايعٝؽ يف ايًغ١ تعينايَغلاس٠ - 2  )َاد٠ 5/23ابٔ َٓعٛس ، يظإ ايعشب : ٜٓعش، اي

 . غلش(

 . 145 ايؼذش٠ املباسن١، شاصٟفخش ايذٜٔ اي- 3

 . 193ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 4

 . 193ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 5

 . 193ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 6

  . 81ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 7
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 : ثه مً بين عيصى بً زيد العَيد (1) العراقي بيو

 ٍاس اٌعوالاس ثآ اؼبَا      ثٓ ظبل  : ِنهُ  #2$ اٌجٖوحِنهُ يف لك وضري  ٍىٓ 
ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثاليٓ ثآ    ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  حمَد ِومت األّجبي ثٓ  ٍس ثٓ فبّل

، #3$اٌجٖاوح ٍاىٓ   ثو اؼبَا   اونحمز  ، #اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$  اؼبَ
ْ  ٌ  ص صخ ِٓ اؾبعمج   جل اٌعىحمُ يعو  ثا ّال  ثاو ععفاو  مجا  ثبٌجٖاوح      افب، ّحمّاو

 .  #5$ٌ    مبة ثبٌجٖوح افحمهُ وضوح #4$اععفو يعو  وزحمٍخ، ااٌىوفخ

ثاآ اؼبَاا  ثاآ  ٍااس ثاآ  فبّاال ثاآ  ٍااس اٌعوالااسثاآ  جحماال اهلل  فااوذ : ِنااهُا
  ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا       ثآ ىيال اٌْاهحمل    ثٓ  حمَد ِاومت األّاجبي   فبّل

ُ   اونحمزاا، #اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$      ٌاا    ماابة وااضريح   ،  ثااو اٌمبٍاا
 ٍاس ثآ     ٍس اؾبمحمُ دبْهل  ِري اؾبؤِن وّب ٍىٓ فحمهب  يٚبً  االك  فحم  ، #6$ثبٌجٖوح

 .  #$7# ثس ٝبٌت$

 ثاو  جال اهلل اٌمبٍاُ    : آِ ثين اٌعوالس صُ ِٓ ثين  حمَد ثٓ ىيال اٌْاهحمل  يٚابً   
ّال ثآ  حمَاد    ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل  ثٓ  ٍس اٌعوالس ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍس ثآ فب 

 .  #8$ٍىٓ اٌجٖوح، ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ

                                                 

، بٔ عٝظ٢ بٔ صٜذ ايؼٗٝذيكب بايعشاقٞ ٭ْ٘ أٍٚ َٔ ٚسد ايعشام َٔ احلذاص َٔ بين ذلُذ - 1

 . 294عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١، فعشف عٓذ أٌٖ احلذاص بايعشاقٞ

 . 191ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 146 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ;  80ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

ٌ ( 11/89ابٔ َٓعٛس ، يظإ ايعشب ، ٖٞ ايٓخ١ًيف ايًغ١  نت١ًٝ- 4 ٚيعً٘ ػب٘ بزيو ، ) َاد٠ نت

 . بزيو يهجش٠ عطا٤ٙ أٚ يطٍٛ قاَت٘

 . 146 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 5

 . 147 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 6

 . 147 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 7

  . 81، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا- 8
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ثآ   اٌعوالاس  ثآ  ٍاس    ٍس ثآ فبّال ثآ  جال اٌعىاحمُ ثآ  ظبال       : اِنهُ  يٚبً
ثآ   ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ  اٌْاهحمل  اؼبَ  ثٓ  ٍس ثآ فبّال ثآ  حمَاد ثآ ىيال       

ايىناد   و  ثابثٓ اٌعوالاس  يعا ، #اؾبورٚد ثٓ  ثاس ٝبٌات$   ٍس اٌَجٜ ثٓ  اؼبَ 
ٕاليمنب ثبٌجٖاوح ٌا     هاا#  نا  "  461ٍانخ  البي اٌعّو $د ، #1$ٍىٓ اٌجٖوح، اٌعي س ثث

 .  #2$"اؼبوة ثنفَ  هدبب روذل عبذ افحم  هعٍخ
ااٌاواعؼ  ْ ثااين اٌعوالااس هاابعواا ِآ اؼبغاابى إذل اٌعااواق يف اٌنٖااف األاي ِاآ   

ألْ  ٍاس اٌعوالاس عالهُ وابْ      ،اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو  صُ ٍىنوا اٌجٖوح ارعابلجوا ذباب  
 .  #3$ٌٍقٍحمفخ اؾبعزُٖ ثبهلل اٌعجبٍس ِعبٕواً

                                                 

 . 191يطايبني ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ا- 1

 . 191ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 143ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 3
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 :بيو احلصني ذي الدمعة بً زيد العَيد

اهو اؼبَ  ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس        
ِابد  ، #3$هاا  114اٌال ثبٌْابَ ٍانخ    ، #2$ا ِّا   َّ اٌال  ، #$1#اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌات$ 

 ٌمات ، #4$ ٍّا  # ا فان اٌىاضري ِآ    اٌٖابكق$ ععفاو  اإلِابَ  هو ٕاغري فوثابذ    ثوذ ا
الحماً إٔا  ٍائً  آ     ، #5$ثن  اٌلِعخ ٌجىبئ  يف صبغلذ ا نال ٕا ر  يف اٌٍحماً ااٌناهبه    

ً بٌَاهّ   ث الٖال  ، "ِٚاؾىبً  اٌنبه ااٌَاهّبْ يفّ  اهً رووذ": مٌه لبي ىيال   ِمزا
الحماً  ، #8$اٌا  ضبابٔوْ ٍانخ    #7$هاا 191ٍنخ رويف يف ؽلاك، #6$يبحمد ثٓ ىيلا فحم  ثٓ  ٍس 

ٓ   ، #9$ٍذ اٍجعوْ ٍنخ جان  ٍاىٓ  الك واجري     اٌ ا  مت اؼبَ  م  اٌلِعاخ  الك ِا
 :  ِنهُ، ِنهُ اٌجٖوح

                                                 

 . 52ايٓذاػٞ ، فٗشط  - 1

ٟ ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 2 ; املضٟ،  159; ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  62أبٛ ْـش ايبخاس

 . 6/375تٗزٜب ايهُاٍ 

 . 2/250٭يكاب ايكُٞ ، ايه٢ٓ ٚا- 3

 . 159; ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  62أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 4

 . 2/250; ايكُٞ ، ايه٢ٓ ٚا٭يكاب  19/475ابٔ عظانش ، تاسٜخ دَؼل - 5

 . 9/4051; ابٔ ايعذِٜ ، بغ١ٝ ايطًب  19/475ابٔ عظانش ، تاسٜخ دَؼل - 6

 . 12/227ٛفٝات ايـفذٟ ، ايٛايف باي- 7

 . 1/215ابٔ سذش ، تكشٜب ايتٗزٜب - 8

 . 159ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 9



81 

 
 مً بين احلصني ذي الدمعة بً زيد العَيد يف البصرة  بيو العبيُ 

ثآ   ثآ ىيال   اٌْاجحم   فبّال اهاو   #$َٔجخ إذل علهُ فبّال اٌْاجحم  ثابٌنيب   
اثٓ ٔبٕو اٌليٓ اٌْجحم  اٌٖاغري ٌزّحمايذ  آ    ا ٍٝك  ٍحم  ، َ  م  اٌلِعخ ٍس ثٓ اؼب

ِبّال اٌْاجحم    اوبٔذ ، #1$مت ثبٌْجحم  اٌىجريااٌن  ٌُ م  اٌلِعخ ذ  ٍس ثٓ اؼبَ علّ
ايٍٞك  ٍد اٌلذ ثنو اٌْجحم  اهُ ثبٌجٖاوح   #2$اٌعجبٍس ِنيٌخ  نل اؽبٍحمفخ اؾب ِوْاٌٖغري 

 :اِنهُ ثبٌجٖوح، #3$ثبٌجٖوح ااؼبٍخ
ّل اؼبَ  ثٓ فبّل اٌْجحم  ثآ ىيال ثآ  ٍاس األٕاغو ثآ اؼبَا  م          ثو فب

 ٜ ا مجاا   ظباال ، اٌلِعااخ ثاآ ىياال اٌْااهحمل ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااج
 .  #4$ااؼبَ  اىيل ا َ فبّل اىينت ا غبب  ٍىنوا اٌجٖوح

 ثٓ فبّل اٌْاجحم  ثآ ىيال اٌنَابثخ    اٌفمحم  اؼبَٓ   مت: آِ ثين اٌْجحم  ثبٌجٖوح
ثآ اؼبَا     ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ  اٌْاهحمل  اٌلِعاخ ثآ ىيال    اؼبَ  م   ٍس ثٓ ثٓ 

 ظبال ثآ اؼبَآ اٌفمحما      ِناهُ فبّال ثآ    ، #$5#$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌتاٌَجٜ 
ثٓ  ظبل ثٓ اؼبَٓ  جل اهلل فبّل ثٓ  ظبل ثٓ فبّل   ثوا ،#6$ثٓ فبّل اٌْجحم 
هاا# الال   461ٍانخ   وفد يفاٌنَبثخ اٌعّو $اؾبزاوبْ ٕليك  #7$ٔمحمت األثٍخ اؼبَٓ اٌفمحم 

يىناد  ثاب اٌربوابد اغبا   ظبال ثآ فبّال         اٌا  اثآ  اُّ    ،#8$إف  ثا"اؽبحمّو اٌفزد"
 إذلراياط  ا، #9$ٕيب يعٍت ثبٌجنالق ٌمت ثنٌه ألٔ   نلِب وبْ ، اؾبعوا  ثٍمت ىيياْ

                                                 

 . 5/381تٛكٝح املؼتب٘ - 1

 . 5/86إنُاٍ ايهُاٍ ، ابٔ َان٫ٛ- 2

 . 285ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 3

  . 80ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

 . 285; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  137اسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املب- 5

 . 285ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 6

 . 285ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 7

 . 166ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 8

 . 166ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 9
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فهااو اٌحمااوَ  ": لاابي اٌعّااو  ، فحمهاابثنااذ اٌٖااويف اٌعّااوي  ثبٌجٖااوح ا اٌاال  االح  االك    
  ،#1$"ٕاليمس ٍاٍّ  اهلل رعابذل   ، ؼ اٌْعو اافاو اٌعماً ٕاؾحمؼ اؾباربح    ّب و ٍِحم فٞحمت
ٓ     ثو: اِنهُ ، ثآ فبّال اٌْاجحم     اٌفمحما    ٍس فبّل ثٓ ععفو ثٓ فبّال ثآ اؼبَا

   .  ا فوذ  جل اهلل

 االك فبّال ثآ فبّال ثآ  ظبال ثآ فبّال        : آِ ثين اٌْجحم  ثبٌجٖاوح  يٚابً  
عخ ثٓ ىيل اٌْاهحمل ثآ  ٍاس ىيآ     اٌْجحم  ثٓ ىيل ثٓ  ٍس األٕغو ثٓ اؼبَ  م  اٌلِ

ثبٌجٖوح  ثاو   اإلغبب حمٍحمخاِنهُ كا حمخ ، #2$ٍىنوا اٌجٖوح، اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ
ْ ،  ظبل ثٓ فبّال اٌْاجحم     ثو اؼبَٓ  ٍد ثٓ فبّل ثٓ فبّل ثٓ ما فباً   اواب

 .  #3$اّبهح ا ٖجحمخ طبحمٍخ

                                                 

 . 166اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 1

  . 80 ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ- 2

 .166ايطايبني  ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب- 3
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  :مً بين احلصني ذي الدمعة بً زيد العَيد يف البصرة (1) بيو شخطة

ثٓ ىيل  يبحمد ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ  م  اٌلِعخٌمت رٍمت ث  اؼبَ  ثٓ اٍقٞخ 
، #$2#$ٝبٌات   ثاس ثٓ  ٍس اؾبورٚاد ثآ   اٌَجٜ َ  اؼبثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ 

اهدباب  او  اثنا  ثٍمات  ثحما  وّاب       ، #3$اموو فقو اٌاليٓ اٌاواى  ث ٔا  ٌمات اثنا  فبّال      
، #4$هواى ااٌجٖاوح ااأل ِنهُ ثبٌىوفخقٞخ أعذ ث  ثمحم   االك اؼبَ  فحممبي ؿبُ ثنو اٌَ

ْ   ، ادل راانوو ِٖاابكهٔب ٍاانخ افبراا   ، #4$ااٌجٖااوح اٌضبٌااش  ااٌااواعؼ  ٔاا  ِاآ  ثنااب  اٌمااو
ألْ  ّّاا   ّاو ثاآ يبحماد ثاآ اؼبَا  م  اٌلِعااخ فاوط ثبٌىوفااخ كا حماابً إذل     ، اؿبغاو  

فمزٍا  فبّال ثآ    ، هاا# 252-248اٌوٙب ِٓ يي فبّل  يبَ اؽبٍحمفخ اؾبَازع  اٌعجبٍاس$  
 ٍاس  ثااو  :   مات ِاآ هعٍا  مهااب  ا، #5$ٓ ٝاابهو اظباً ه ٍاا  إذل ٍابِوا    جال اهلل ثا  
  .  #6$اؿبّب  مت وضري ثبٌجٖوح، اععفو  ثو  جل اهللاؼبَٓ 

ٓ فقااو اٌااليٓ : يف اٌجٖااوح فّاآ ثااين ٍااقٞخ  فبّاال ثاآ   ثااو ِنٖااوه فبّاال ثاا
م   ثآ يبحماد ثآ يبحماد ثآ اؼبَا        ٍاقٞخ  اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ فبّل ثآ اؼبَا   

ثآ  ٍاس ثآ  ثاس     اٌَاجٜ  ثآ اؼبَا     ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ  ٌْهحمل اثٓ ىيل اٌلِعخ 
ٌٍعّاو   اهاو ِعبٕاو   ، ؽَآ اؾباوكح     ابرل اؿبّاخ   اوبْٔمحمت اٌجٖوح ، #$ٝبٌت

ّال ا فاوذ   ا االكذ ـبال اٌاليٓ فب  ، #7$ ٕاليم هاا# إم وابْ   461ٍنخ اٌنَبثخ$اؾبزوفد يف

                                                 

٘   ٖٚٛٗطِخُ  َٔ : طخط١- 1 ٘  أَٟٚأِطـَخَط٘  ،  ايهشا١ٖٝ يًؼ٤ٞ ٚعذّ ايٓشكـا بـ ابـٔ  : ٜٓعـش ، َأِغَلـَب

 . )َاد٠ طخ  ( 7/312َٓعٛس ، يظإ ايعشب 

 . 266; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  268/ 1ابٔ فٓذم ، يباب ا٭ْظاب - 2

 . 136باسن١ ايؼذش٠ امل- 3

 . 182ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

; قـاٍ ا٭ؿـفٗاْٞ إٕ ايـزٟ قتًـ٘ ابـٔ طـاٖش يف ايهٛفـ١ ٖـٛ أبـٛ           273عُـذ٠ ايطايـب   ، ابٔ عٓبـ١ - 5

  . 511 – 506َكاتٌ ايطايبٝني ، احلظني حي٢ٝ بٔ عُش بٔ احلظني رٟ ايذَع١

 . 136فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 6

 . 182ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني -  7
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ْ ثاين اٌنمحمات يف   س يُال وْ اـبل اٌليٓ  ثو اٌمبٍُ  ٍا ، فقو اٌليٓ  ثو اؼبَٓ فبّل
 .  اهُ ِٓ    َ اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو ، #1$اٌجٖوح

 ٍاقٞخ  فبّل ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ فبّال ثآ اؼبَا     ثٓ  ثو اؾبعبرلا فوذ 
ثآ   ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ  اٌْاهحمل  ثٓ ىيل م  اٌلِعخ  ثٓ يبحمد ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ 

 فَِٕاااُ، ٖااوحٔمحماات اٌٞاابٌجحم  ثبٌج، #$ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات اٌَااجٜ اؼبَاا  
 .  #2$ ٓ ثنذ رويف ثبٌجٖوح، ثوعبؽخ  مٍ 

ٓ ٍاقٞخ   جل اهلل ثٓ فبّال ثآ ععفاو ثآ فبّال ثآ اؼبَا         : اِنهُ  يٚبً  ثا
ثاآ ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ      يبحماد ثآ يبحماد ثآ اؼبَا  م  اٌلِعاخ ثاآ ىيال اٌْاهحمل        

لابي  ،  ثاو اؿبحمغاب    اونحمزا  ، #ثآ  ٍاس اؾبورٚاد ثآ  ثاس ٝبٌات$      اؼبَ  اٌَجٜ 
اٌنمبثااخ  افٍااف، ىياال  اؾباانهت   كيجاابً واابْ ّااب واً ، ٕااليمنب هظباا  اهلل ": و اٌعّاا
   .  #3$"اٌجٖوحثعٚهُ ٍىٓ  ، ٍقٞخ ثنواِبد  ٓ  لح ِٓ اٌوٌل يمبي ؿبُ ، ثبٌجٖوح

لابي اثآ   ، #4$رابط اٌاليٓ ثآ ٍاقٞخ اٌعٍاو  اٌجٖاو       : آِ ثاين ٍاقٞخ ثبٌجٖاوح   
ِآ   إذل اٌجٖاوح إابكه   #5$غولساٌَاٍ  ٍبه اٌَاٍٞبْ ٝغوٌجاه  ها  449ٔ  يف ٍنخإ: األصري

 .  #6$ا ْويٓ  ٌف كينبه ِبئخ  ٌف  ِواٌ  ا ِواي اثٓ غبؾب اٌحمهوك 
 ثو اٌغنبئُ فبّل ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ فبّل ثٓ اؼبَ  ٍاقٞخ ثآ   : اِنهُ

يبحماد ثآ يبحماد ثآ اؼبَا  م  اٌلِعاخ ثاآ ىيال اٌْاهحمل ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثاآ             
 .  #7$ٍىٓ اٌجٖوح، ٌتثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝب اؼبَ  اٌَجٜ

                                                 

 . 296عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١-1

 . 182ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني -2

 . 183ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 3

مل ْعجش ع٢ً طًظ١ً ْظب٘ إ٫ أْ٘ ٜٓتٗٞ باحلظني طخط١ بٔ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ بٔ احلظني رٟ - 4

 . ؼٗٝذايذَع١ بٔ صٜذ اي

ٖــ ٚقلـ٢ عًـ٢ ايذٚيـ١      447ٖٛ أبـٛ طايـب ذلُـذ بـٔ َٝها٥ٝـٌ بـٔ طـًذٛم دتـٌ بغـذاد طـ١ٓ           - 5

 . 85-16/84املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٜٓعش، ٖـ 455ٚتٛيف ط١ٓ ، ايب١ٜٝٗٛ

 . 3/627; ذلظٔ ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١  9/634، ايهاٌَ يف ايتاسٜخ ابٔ ا٭ثري- 6

  . ١80 ، َٓتك١ً ايطايبٝابٔ طباطبا- 7
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اٌغنبئُ فبّل ثٓ  ثس ِنٖاوه األ اي فبّال ثآ      س ث ثٓ ثو اٌربوبد فبّل : اِنهُ
ثاآ يبحمااد ثاآ يبحمااد ثاآ   ٍااقٞخ فبّاال ثاآ اؼبَاا  ثاآ  ٍااس ثاآ فبّاال ثاآ اؼبَاا   

ٔمحمات  ، ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات         ثٓ ىيل اٌْهحمل م  اٌلِعخ اؼبَ 
 .  #1$اٌجٖوح

 ٍس ثٓ فبّل ثٓ فبّل ثآ  ٍاس ثآ  ثاس اٌفازؼ فبّال       : اِنهُ  يٚبً ؽفحملذ
 ٓ ٓ      ثٓ  ثس اؼبَ  ثا فبّال ثآ  ثاس      ثاس ِنٖاوه   اٌنمحمات األ ايّ ثبٌجٖاوح فقاو اٌالي

اٌغنبئُ فبّل ثٓ  ثس اؼبَآ اٌنَّابثخ اؼبَا  ثآ  ثاس اؼبَآ  ٍاس ثآ  ثاس ععفاو           
 حملثآ ىيال اٌْاه    م  اٌلِعخ ثٓ يبحمد ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ ٍقٞخ فبّل ثٓ اؼبَ  

ٍاىٓ  ، #2$اونحمزا   ثاو اؼبَآ اٌجٖاو     ، ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات     
ادل رنوو ِٖابكهٔب  ، اٌعً َٔجز  إذل اٌجٖوح وؤ  وبْ فحمهب صُ أزمً إذل اؼبٍخ، اؼبٍخ

 .  #3$ها661 اهو ِٓ    َ اٌموْ اٌَبثئ اؿبغو  ألٔ  وبْ ؽحمبً ٍنخ، ٍنخ افبر 
ثآ   اٌىٍىٍاو   فبّل ثٓ فبّل س ثٍُٓ  ٍـبل اٌليٓ  ثو اٌمباألكيت : اِنهُ
ثاآ  ٍااس ثاآ ٔعّااخ ثاآ فبّاال اِباابكٔمس ثاآ    $ّااحمـ اٌعّااو #اؼبَاا  اٌنْو اٌنَاابثخ
ثآ اؼبَا     ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ يبحمد ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ  م  اٌلِعخ ٍقٞخ اؼبَ 

ِآ  وابْ  ، #4$اٌنمحمات ثبٌجٖاوح   جينيعوفوْ ثا  ٌ    مبة، اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت
 :  ِٓ ّعوذ، األكثب ، ااألِبصً اٌجٍغب  اٌَبكاد

  ٔ ــٛط ٌٓ َـ ــ ــٓض يف نـ ــ٢ ٚايعـ ــٍٛ ايغٓـ  جيـ

        

ــّٛن٬    ــش٨ إٕ تـــ ــب اَـــ ــتٛطٓا قًـــ  يٝظـــ

 ٘ ـّٛنٌ نـــإ َـــ٫ٛٙ سظبـــ  ـٔ ٜتـــ ـَٚـــ 

     

ــ   ٬ـٚنــــــإ يــــــ٘ فُٝــــــا حيــــــاٍٚ َعكــــ

ــذٚس سّكٗـــــ     ــٞ مبكـــ ــٝ  ْفظـــ  اـإرا سكـــ

      

 (5)تعاي  ٚناْ  أنـرب ايٓـاغ َٓـض٫    

 
                                                 

 . 1/62بٔ فٓذم  ، يباب ا٭ْظاب ا- 1

 . 3/517ابٔ ايفٛطٞ ، دلُع اٯداب - 2

 . 3/517ابٔ ايفٛطٞ ، دلُع اٯداب - 3

 . 269ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 4

 . 4/476ابٔ ايفٛطٞ ، دلُع اٯداب - 5
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 : حييى بً احلصني ذي الدمعة يف البصرة ومً بين حييى بً

ثآ  اٌْاهحمل  ثٓ ىيال  م  اٌلِعخ  اؼبَ  ثٓفبّل ثٓ إثواهحمُ ثٓ يبحمد ثٓ يبحمد 
، جلٔا  ثيعاو   # $ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات     اٌَاجٜ  ثٓ اؼبَ   ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ 

إثاواهحمُ ثآ يبحماد ثآ     ": لابي اثآ  نجاخ   ، اهُ ثنو  ُّ ثين ٍقٞخ #1$ مت ثبٌجٖوح اٌ 
 ِاب  ظبال ثآ إثاواهحمُ     ، ا ثاو ععفاو فبّال    ىند  ثب ٝبٌت فٍ  اٌلاْ  ظبليبحمد اؾب

ا ِااب  ثااو ، ٌاا   ماات، #2$يعااو  ثويااوة ااثناا  فبّاال ثاآ  ظباال، فحمعااو  ثاا ثس ّااحمـ
 .  #3$" مت ثبٌجٖوح اٌ ، ععفو فبّل ثٓ إثواهحمُ يعو  ثلٔ 

ثآ   ِوٍاد ثآ يبحماد ثآ يبحماد     ثآ   ظبال األّارت    ثآ   ٍس األورب : اِنهُ  يٚبً
َ  م  اٌلِعخ ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثآ  ٍاس   اؼب

 ثاآ ِوٍاد   ِااب": لابي فقاو اٌااليٓ اٌاواى    ، #4$اٌجٖااوحٍاىٓ  ، #ثآ  ثاس ٝبٌاات$  
 ثناذ  فبّٝاخ    ِّا ، اٌْابرو  اهلل  جال   ثو  ظبل: ااؽل هعً ِٓ فعمج ، يبحمد ثٓ يبحمد
ٓ  اؼبَ  ثٓ يبحمد ثٓ يبحمد ثٓ ظبيح ثٓ  ٍس ٓ  ا مجا  ، اٌْاهحمل  ىيال  ثا ٓ  ٍازخ  ِا  ِا
ٓ $اؾبٍمات  األؽاوي  اؼبَا    ثو ايبحمد، اٌجبىيبه اؼبَ : اٌجن   األوارب  ا ٍاس # ٍِحمىاخ  اثا
ُ ، ثبٌجٖوح  األٕاغو  اععفاو   ثاو  افبّال ،  ٍاس   ثاو  األؽاوي  األوارب  افبّال ، ااٌمبٍا
 .  #5$"ثبؾبوًٕ اٌنمحمت

                                                 

 . 267، عُذ٠ ايطايب ابٔ عٓب١- 1
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 :بً عيصى بً حييى بً احلصني ذي الدمعة (1)بيو األعله

 فبّال األ ٍاُ ثآ  حمَاد ثآ يبحماد ثآ اؼبَا         ثآ   ظبل : ح ِنهٍُىٓ اٌجٖو
ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثاس   ثٓ ىيل اٌْهحمل م  اٌلِعخ
ااثناا   ثااو ، #2$ا مجاا  ذبااب اٌجٖااوحٍااىٓ ، اونحمزاا   ثااو  جاال اهلل اؾباانغُ، #ٝبٌاات$

  م  اٌلِعاخ   ٍس اؼبَٓ ثٓ  ظبل ثٓ فبّل األ ٍُ ثٓ  حمَد ثٓ يبحمد ثآ اؼبَا  
: ا  مت ثبٌجٖوح ِٓ األثنب ، ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ
افبّٝاااخ ا َّ وٍضاااوَ اٍاااىحمنخ   ظبااال اؽَااانبْ اععفاااو ااؼبَااا  اِجااابهن ااؼبَااآ   

ُ  $ايبحماد  ثآ   حمَد اؼبك ذبُ  ثنب   ّّهُ  االك ، #3$افلىبخ  حمَاد ثآ   # ثآ  ثآ ِاوي
اٌَاجٜ    ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ ىيل اٌْهحملثٓ م  اٌلِعخ يبحمد ثٓ اؼبَ  

 .  #4$اٌجٖوحفَىنوا يف ،  ثو ىيلاونحمز  ، #ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$

                                                 

ٟ : ٜٓعش، ٓٗا١ٜٚسدٌ ع١َ٬ أٟ بًذ ايغا١ٜ ٚاي، َٔ عًِ: ا٭عًِ- 1  35/129تـاز ايعـشٚغ   ، ايضبٝـذ

 . (َاد٠ عًِ)

 . 133 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 2

  . 80ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 .  134 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 4
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 :بيو حييى احملدث بً احلصني ذي الدمعة

فا     ٌا  ِآ األاالك اؾبعماج  اٌانيٓ ال    ، يبحمد ثٓ اؼبَ  ثآ ىيال اٌْاهحمل   هو 
. ا حمَااد. ا ظباال ثبٌىوفااخ . اٌفمحماا  ااؼبَاآ. ا ّااو. فبّاال األلَبٍااس : فااحمهُ ضببٔحمااخ 

ُ . اظبيح الال ٍاىٓ ثعٚاهُ    ، #1$اواً ااؽال ِآ هاؤال  لجحمٍاخ واضريح      . ايبحماد . ااٌمبٍا
 :  ِنهُ، اٌجٖوح

 ظبل اِبالس ثآ  ّاو    اٌنمحمت ثٓ  يبحمد ثٓ اؼبَ ثٓ  ّو اٌنمحمت ثٓ فبّل 
َا   اؼبثآ  ىيآ اٌعبثاليٓ   ثآ  ٍاس    ثٓ ىيال اٌْاهحمل  م  اٌلِعخ ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ  

لابي  ، #3$الحمً  ثس ٝبٌات # 2$ِنٖوه س ثيىند ث، #$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌتٌَجٜ ا
 .   #4$"اوبْ  ِري اؼببط، ِٓ وجبه  هً اٌجٖوح"اهو : فقو اٌليٓ اٌواى 

األىهق اؼبَآ  : ثآ اؼبَا  م  اٌلِعاخ    اكبٓ ٍىٓ اٌجٖوح ِٓ ثين يبحمد اِبلس
اٌلِعاخ ثآ ىيال     ثآ يبحماد اِبالس ثآ اؼبَا  م      ثٓ فبّال ثآ فبّال األلَبٍاس     

، #اٌْهحمل ثٓ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات$           
، #7$يف اٌجٖاوح ٔمجاب     مت وبٔوا  يٚبً اٌ ، #6$وبْ ٔمحمجبً ثبٌجٖوح، #5$اونحمز   ثو فبّل

فبّل االلَبٍس ثآ يبحماد   وبْ علّذ ، دل رْو اؾبٖبكه اٌي ث   يلينب إذل ٍنخ افبر 
فبٌواعؼ  ْ اؼبَا   ، #8$ها#218-198ينخ اؾبنوهح ٌٍقٍحمفخ اؾب ِوْ اٌعجبٍس$روذل إِبهح اؾبل

 .  اؼبَ  األىهق وبْ ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو 
 

                                                 

 . 128ايؼذش٠ املباسن١  ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 1

 . 131املباسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ - 2

 . 502ايؼرياصٟ ، ايذسدات ايشفٝع١ - 3

 . 131ايؼذش٠ املباسن١ - 4

 . 129فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 5

 . 129ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 6

 . 129ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 7

 . 180اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 8
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 ثٓ يبحمد ثآ يبحماد  وزحمٍخ  ثو اؼبَ  ىيل ثٓ فبّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ  ٍس  : اِنهُ
ٓ  ٍااس ثاآ  ثااس  ثاآ ىياال ثاآ  ٍااس ثاآ اؼبَاا  ثاا    م  اٌلِعااخ  ثاآ اؼبَاا   اِباالس
ااٌاان   يٚاابً  اا  يف ِنٖاات ٔمبثااخ    ، االهعاابٔس عااوا  ثاابثٓ وزحمٍااخ  اؾب #$ٝبٌاات

ْ  اٌٞاابٌج    واابْ عااُّ": الاابي  ناا  اٌعّااو  ، #1$يف اٌجٖااوح اواابْ لبٙااس أمحماات  هعااب
ااٌزمد ث  ، #3$اوبْ  بؾببً يف األَٔبة، #2$"ايعزمل ِنهت اٌييليخ، اِببٍٓ يو  اٌو حمل
وّاب ٍا ٌ    ، #4$يال اٌْاهحمل  ثآ ى  م  اٌلِعاخ  اؼبَا    ٍحما  َٔات اٌال    ث  اٌعّو  الاو  

ِاب رماوي يف   ": اٌعّو   ٓ ٕؾخ َٔت ٕبؽت اٌئظ اٌن  فوط ثبٌجٖوح إم لابي ٌا   
: فمابي ،  بِاخ  ايي ّاوْ  ْ اٌالذ  ،  ٍس ثٓ فبّل ٕبؽت اٌجٖوح اٌن  يلفع  اٌنبً

يفو يمابي   إْلٍذ ، هو  ٍو  ونٌه اعلد ّحموفس يموٌوْ اينفحم  ِٓ ال ثٖريح ٌ 
  ٔااب لااو    ْ الاابي فحمغاات، اٌااوهىٔحمند َٔااج  فٚااؾهٌاا   ٍااس ثاآ فبّاال اك ااد هاانا 

  .  #6$ثوالعخ كالْالل لزً ، #5$"هنا اٌوعً  ٍو   ْونذ ال  كه   إْ ٍحمه 
 ىيال ثاآ  ٍاس ثآ فبّاال ثآ اؼبَاا  ثآ يبحمااد     ثاآ  ثاو اؼبَاآ فبّال   : اِناهُ 
ٓ  م  اٌلِعاخ  ثآ اؼبَا    اِبلس ثآ اؼبَا    ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ     يال اٌْاهحمل   ى ثا
يعاو  ثابثٓ ىيال ايف    ٍاىٓ اٌجٖاوح ا  ، #س اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌات$ ثٓ  ٍاٌَجٜ 

 .  #8$ثبٌجٖوحاهو ِعبٕو ٌٍعّو  إم وبْ ٕليم  ، #7$اؾببّٞخ اٌمليُ ثبثٓ
 
 
 

                                                 

 . 7/127; ذلظٔ ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١  269عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب ابٔ - 1

 . 183ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 7/127ذلظٔ ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١ - 3

 . 183ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 4

 . 189ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 5

 . 192يطايبٝنيايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ا- 6

 . 169ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 7

 . 169ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 8
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ثٓ  ّو ثٓ يبحمد ثٓ اؼبَ  ثٓ  ظبل ثآ  ثٓ  ظبل اٌنمحمت  ٍس : اِنهُ  يٚبً
ٓ يل اٌْهحمل ى ثٓ م  اٌلِعخ اؼبَ  اِبلس ثٓ  ضّبْ ثٓ يبحمد اٌعبثاليٓ   ثٓ  ٍس ىيا

ٔمحمات  ،  ثاو  ّاو  اونحمزا   ، #ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ 
 .  #2$اهو ِعبٕو ٌٍعّو  اٌنَبثخ، #1$اٌجٖوح

                                                 

 . 175ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني  - 1

 . 175ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني  - 2
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 : وممً شلً البصرة بين زيد بً احلصني ذي الدمعة

اٌْويف اٌنمحمت  ثو اٌمبٍاُ  ٍاس ثآ يبحماد ثآ  ظبال ثآ ىيال ثآ اؼبَا  م            
، روذل ٔمبثخ اٌجٖاوح ،  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜاٌلِعخ ثٓ ىيل اٌْهحمل ثٓ 

ُ  ٌغويبً وبْ ِوٙؾبً: لبي  ن  اٌعّو  ثا    صماخ اكةّ  اوابْ ِهحمجابً  ، يىبك يفٖؼ إما رىٍا
يف وزج   ِاواي  ٓ ًبلِ  هعً لٍحمً اٌلي اوبْ: لبي، األثٍكاٌوٙؼ ؽزد ٕبه وبٌفوً 
، ك ٔفَا   آ ِغٖاجخ اٍاولخ    ال ياو  فٞنابً  يبفعاخ اوابْ  ، اٌٞبٌجحم  يمبي ٌ  اثٓ ظبلاد

ياب فا ْ  عانم    : فمابي ٌا   ، اٌْاويف يف ؽبعاخ   إذلاِابي عاب     ما عبذ فبرفك  ْ ف ؽبً
فماابي ، ا غااً ذبّااب لٞعاابً #2$اٌنااهو ا اك هّااب ثٞاآ عبهيااخ اٌٍااز  يف ِااؤفو #1$اٌٍحمنااز 
، اثآ ظبالاد   إذلاهو ال يله     ّئ لبي ٌا  فاوافد    اٝب خ افوط غبعبً: اٌف ػ
 س اال اكه     ّا  عبهيخ افحم  لٞعبً: ٝوي  فحم  ٍحملٔب ّحمئبً ِوال  لل لبي يب: فمبي ٌ 
اعٍاٌ   س ٍد هٍٍه ؽزد  ٔىاو    ثٍحماخ هاس فبهرابة اٌفا ػ افْا      : فمبي، هو لبي
لبي ٍحملٔب ؿبنا اٌف ػ؟  س    ّ: اكفً اثٓ ظبلاد  ٍد اٌييل  البي ٌ ، ؽرياْ
؟ فاوعُ اٌفا ػ   سٌا   ٍا   يٍاه رزجابً  ياب ا : الابي  ِغٚجبً فقوط فبزلاً،  ٍحم  اٌموي ف  بك

 ًّ جببهيخ ٍحملٔب؟ لل لابي   س فمبي اثنه    ّ، لً يب ٍحمل : ٔفَ  البي افوعذ
ً     ، ٔمٞع  لٞعبً ٔويل   ِاون يف  اهاو يماوي ِابرل   ، فغعاً اٌفا ػ يجىاس ايبٍاف ايزنٖا
اٌْويف  ثس  ٍد  ٌف كههُ ٔماوح  ٖٔاو  ِناهب يٌاخ يويال اثآ        إذلزبًّ   ْ إالؽحمٍخ 
 يف ففحمخ ؽزاد  رٍٞاف ٌاه  َاد  ٔا       رلّإازبٍّهب ، غري اؾبَّد ثبؼبَ اٌٖ اٌنمحمت

فٍّاب  ، الل اؽرتق لٍيب  ٍحماه ا ٍحما   ، يمجٍهب أىٍّ   يف مٔت اثنه فهو غ َ ّبة
كاه ٍاحملٔب  : فمابي ، فعاباك ،  ال : ٕابػ ثا   ، اٍزمو  ٍحم  اؾبابي اِٚاد اٌفا ػ فٞاواد    

ً     ، رواّحمنن إذلزبزبط  : فمابي ، ثبٌعغٍاخ  ف ٔفان ذباب   الٞائ اٌنقٍاز  اٌاي يف يفاو اٌنقا
ففبى ذباب اثآ ظبالاد     اٌَّئ ااٌٞب خ اِٚد الٞئ اٌنقٍز  ا ٔفنمهب ا ٔفن اٌلهاهُ

                                                 

 . ()َاد٠ يني 2/989مجٗش٠ ايًغ١ ، ابٔ دسٜذ: ٜٓعش، اي١ًٓٝ ٖٞ ايٓخ١ً- 1

 . )َاد٠ دش٣( 37/345تاز ايعشٚغ ، ايضبٝذٟ: ٜٓعش، داس١ٜ أٟ ايظف١ٓٝ- 2
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 .  #1$ا وً اٌف ػ ٝوي  ّوذ
ارل ٔمبثااخ اٌجٖااوح ثعاال  ثااس اٌمبٍااُ اٌيياال  اثناا   ثااو فبّاال اؼبَاآ اكاهذ   وّااب 
: لبي اٌعّو ، رغٍت يىند  ثب اِبد  ٓ اٌل اؾبعوافخ ثلاه اٌييل  اوبْ عٍحم ً خبيا خ

 .  #2$وبْ ٕليمس

                                                 

 . 193-192اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 1

 . 193اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 2
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 :بيو شلني بً جعفر بً حمند بً زيد العَيد

 ظبل ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثٓ ىيل اٌْهحمل ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ      اهُ اٌل 
، #2$ٌُماات ثاانٌه ؼبلراا ، #$1#اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس 

# $ ٕؾبة اإلِبَ اٌوٙاب وبْ ِٓ ، #3$بٌجٖوحاهُ ثٍى   جينث ا و  وً اٌلذ 
اؾبَااّد ثبٌفماا   اٌىزاابةاإلِاابَ  ناالذ ٌٍغبيااخ األعٍاا  وزاات   ِموثاابً #4$هااا#213$د ٍاانخ 
# يف ِىّاخ اؾبّْاوفخ خباّٜ اإلِابَ$     اعالد هنا اٌىزبة ا ّْ  ًٕ َٔقخ  #5$اٌوٙو 

ٍنخ ِبئز  ِٓ اؿبغوح ا ٍحمهب إعبىاد اٌعٍّاب   هب يعوك إذل اربهًب، اوبْ ثبؽبّٜ اٌىويفّ
 صاُ ؼباك ثا  إذل     اؾبليناخ   نلِب وابْ يف # ٕؾت اإلِبَ اٌوٙب$ الل، #6$هُافٞوٝ
ُ  ،  ْااو ٍاان  اثمااد ِعاا   فواٍاابْ  ثواايااخ  #$اإلِاابَ ا عاابىذ، ف فاان ِناا  اٌعٍاا
ٍاىٓ اٌجٖاوح   ، #8$"ؿبُ ِوٙائ اؽْاّخ  ": ايموي اٌعّو  إْ ثين ٍى ، #7$اؼبليش

 :  ِنهُ، ِنهُ طبب خ
ىياآ ثاآ اٌْااهحمل فبّاال ثاآ ىياال  ثاآ ثاآ ععفااو ٍااى   ظباالثاآ  ٍااس األواارب 

ٌاا   ماات  ، #اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$     
 .  #9$ثبٌجٖوح ااٌوٍِخ

ثآ  ٍاس ثآ اؼبَا  ثآ       وئحمٌ اٌْويف  ثو فبّال ععفاو ثآ فبّال    اٌ: اِنهُ
                                                 

ٟ   184ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 1 ابـٔ  ;  139ايؼـذش٠ املباسنـ١   ، ; فخش ايـذٜٔ ايـشاص

 . 1/120ايضسباطٞ ، اجلشٜذ٠ ;  82 عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب

 . 1/266يباب ا٭ْظاب  ، ابٔ فٓذم- 2

 .184ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3

 . 1/371أؿٍٛ ايهايف  ، ايهًٝين- 4

 . 1/272ايؼاٖشٚدٟ ، َظتذسنات عًِ سداٍ احلذٜح - 5

 . 16 ايكُٞ ، فك٘ ايشكا- 6

َظـتذسنات عًـِ   ، ; ايؼاٖشٚدٟ 1/247تذسى ; ايطربطٞ ، تامت١ املظ15ايكُٞ ، فك٘ ايشكا - 7

 . 272/ 2سداٍ احلذٜح 

 . 184ايعُشٟ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 8

 . 1/75بٔ فٓذم، يباب ا٭ْظاب ا - 9
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ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ    ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثآ ىيال اٌْاهحمل ثآ      ٍى  فبّل ثٓ  ظبل
ارل ف فااخ اٌنمبثااخ  اواابْ، # ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ

 #1$ثبٌجٖوح

اهُ  االك  ٍس اؾباورعِ ثآ   : #2$يف اٌجٖوح  ثنو اؾبورعِ، آِ ثين اٌَى   يٚبً
اؼبَ  ثٓ فبّل األورب ثٓ  ظبل اٌَى  ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثٓ ىيل اٌْهحمل ثآ  

ٍاىٓ  ، #$ٓ  ثس ٝبٌات  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس اؾبورٚد ث
ِ   ثو فبّل ععفاو ثآ فبّال اؾبمعال ثآ  ٍاس      : ِنهُ، #3$ثعٚهُ اٌجٖوح ثآ   اؾباورع

ععفو اٌْب و ثٓ فبّل ثٓ فبّل ثٓ ثٓ  ثٓ  ظبل ٍى  ىهيكاؼبَ  ثٓ فبّل 
ثااآ  ٍاااس ىيااآ اٌعبثاااليٓ ثااآ اؼبَااا  اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس         ىيااال اٌْاااهحمل 

،  يابَ اٌْاويف ٔمحمات اٌنمجاب  ذباب      #5$ٖاوح ارل ف فخ اٌنمبثخ ثبٌج اوبْ، #$4#ٝبٌت$
 .  #6$اهو ِعبٕو ٌٍعّو  اٌنَبثخ،  ثس  ٍس ثٓ اٌْغو 

                                                 

 . 184ايعُشٟ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  - 1

 . 304ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب  - 2

  . 81ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ  - 3

 . 304ٓب١، عُذ٠ ايطايب ابٔ ع - 4

 . 304ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب ; 184ايعُشٟ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  - 5

 .184، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ - 6
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 : بً احلصني الصبط زيً العابديً بيو احلصني األصغر بً علي 

اؼبَاا  األٕااغو ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس    
 فبالصبً  اوابْ  فحمفابً  ، ٍاب لح  ِّا   َّ اٌال اغبهاب    ، يىناد  ثاب  جال اهلل   ، #$ٝبٌت
اإهبب لحمً ٌا  األٕاغو ألْ   ، اكفٓ ثبٌجمحمئ، اٌ  ٍجئ اعبَوْ ها157اروفد ٍنخ، فبٙ ً
ٓ  : اٌا  ِآ اٌوٌال ٍازخ  ْاو     ، #1$ ؿ  ورب ِن  يَّد اؼبَ  دل يعمات ٌ    اٌجنابد ِناه

اىينات  ،  اىينت اٌوٍٞد، اىينت، ايِنخ اٌىرب ، ايِنخ، ا ِحمنخ،  ِحمّخ: ٍجئ اهٓ
، ايبحمااد، اإثااواهحمُ، افبّاال، اىياال، ا جاال اهلل،  جحماال اهلل: ااٌوعاابي  ،اٌٖااغو 
  .  #2$ا ٍس، ااؼبَٓ، اٍٍحمّبْ

 ثاو ععفاو فبّال    : ِٓ  ثنب   جل اهلل ثٓ اؼبَا  األٕاغو  ، كبٓ اهك اٌجٖوح ِنهُ
ثٓ  ٍس اٌنؾابً ثآ ٝابهو األىهق ثآ  ٍاس اٌاوئحمٌ ثآ فبّال اٌعمحمماس ثآ ععفاو            

 .  #3$األٕغو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜٕؾٖؼ ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَ  
ثاآ  ٍااس ثاآ فبّاال ثاآ      ثااو اؼبَاآ فبّاال ثاآ اؼبَاآ ثاآ  ظباال    : اِنااهُ
ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ  ثاآ  األٕااغو ثاآ ععفااو ثاآ  جاال اهلل ثاآ اؼبَاا    إغبب حمااً
عبٔت اؽباري   إذلاوبْ ، ٔمحمت اٌجٖوح، #$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌتاٌَجٜ  اؼبَ 
ٜ   ا، #4$ااٌَ ِخ ، يمبي إٔ  وبْ ّجحم  علّذ اإلِبَ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاج

 .  #5$"ٕفوح ه يز  رعٍوذ": ا نلِب هيذ اٌْحمـ اٌعّو  لبي يف إف 

 ثو اؼبَ  فبّل ثٓ اؼبَآ ثآ  ظبال ثآ  ٍاس ثآ فبّال ثآ         : اِنهُ  يٚبً
ثاليٓ   ٍس ثٓ إغبب حمً ثٓ ععفو ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَا  األٕاغو ثآ  ٍاس ىيآ اٌعب     

                                                 

; فخش  194اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ 69طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 1

 . 311عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 147ايؼذش٠ املباسن١ ، ايذٜٔ ايشاصٟ

 . 194اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 2

  . 82ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 . 207ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

 . 208ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 5
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ا مجا   ، أزمً ِٓ ِىخ إذل اٌجٖوح ا ابُ فحمهاب ؽزاد ِابد فحمهاب     ، ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ
 .  #1$يف اٌجٖوح ِٓ  ثس اؾبعبرل أزمً ثعلهب إذل اؼببئو

 االك اؼبَاا   : ِاآ  ثنااب   ٍااس ثاآ اؼبَاا  األٕااغو     ، اكباآ اهك اٌجٖااوح ِنااهُ  
ثٓ  ٍاس  اٌلٔلأس ثٓ فبّل ووُ ثٓ ععفو ثٓ  حمَد ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَ  األٕغو 

 ٜ ِنااهُ فبّٝااخ "ا: لاابي اٌعّااو ، #2$ٍاىنوا اٌجٖااوح ، ىيآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااج
  ٓ  ٍاس ثآ اؼبَا      ثنذ فبّل ثٓ اؼبَ  ثٓ فبّل ووُ ثٓ ععفو ثٓ  حمَاد ثا

ثٓ  ٍس ثٓ فبّل  هس ىاعخ  ثس  جل اهلل فبّل ثٓ  ظبل، وبْ ؿبب لله، األٕغو
اٌجحمااذ يعااو  ثحمااذ  نااهب  االك اهاانااٌاا  ِ، #3$اٌٖااويف اٌعّااو  اٌعٍااو  اؾبٍماات ٍِمٞااخ

ىاعهااب عاالّ اٌنَاابثخ اٌعّااو  ألْ ، اهااس ِاآ  ثنااب  اٌمااوْ اٌواثاائ اؿبغااو ، #4$"وااوُ
 .  ها461ٍنخ اؾبزوفد يف

الحمً اغب  اؼبَ  ثٓ  ٍاس ثآ فبّال ثآ ععفاو ثآ       : اِنهُ ِٓ  االك ِؤل 
فبّل ِٚريح ثٓ ععفو ثآ  حمَاد غٚابهح ثآ  ٍاس  ثآ اؼبَا  األٕاغو ثآ  ٍاس           

ٔيٌااوا  #ٓ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$      ىياا
ٍو   ْ علهُ  حمَد غٚبهح وبْ ِٓ   ا َ  ، ال ٔعو  ِٓ  ؽواٌ  ّحمئبً، #5$اٌجٖوح

  اا َ اٌمااوْ اٌضبٌااش اؿبغااو  ألْ اثناا   ظباال ثاآ  حمَااد فااوط صاابئواً ثاابٌو  يف  هاال  
 .  ها247اؾبزوفد ٍنخ  #6$اؽبٍحمفخ اؾبزووً اٌعجبٍس

                                                 

  . 82ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

  . 82ٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طباطبا ، َ- 2

ٟ ايٓظاب١- 3 عٓذ ، قاٍ يٞ أبٛ عبذ اهلل ابٔ طباطبا ايٓظاب١ املعشٚف أبكا٤ اهلل ببغذاد" : قاٍ ايعُش

 ى أبــٛ عبــذ اهلل ذلُــذ بــٔ ذلُــذ بــٔ أدــذ بــٔ عًــٞ بــٔ ذلُــذ  كــب دــٓذُي إمنــا: عًٝــ٘ قشا٤تــٞ

 . 4يبٝني اجملذٟ يف أْظاب ايطا، " ا٭تباسنإ ًٜك   ٭ْ٘" ًَكط١ " ، ايـٛف٢

 . 211اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

  . 82ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 5

 . 406أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبٝني - 6
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 :ي األصغر بً علي بً احلصني الصبطبيو عل

 ٍااس األٕااغو ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس          
راويف ثحمنجائ اٌا  ِآ اٌعّاو      ، ا فواذ اٌْمحممبْ ىيل ا ّاو ، اٌل اهو ألَّ، #$ٝبٌت

ٌ   ، ص صوْ ٍنخ الربذ ذبب عان  يف  ِابد  ثاوذ اهاو    ، اٌ  ِٓ اٌوٌل اثنا  اؼبَآ األفٞا
، يف َٔجز  إذل  ثحما   ٍاس األٕاغو   زىٍُ اٌنبً ف ، وبٔذ  َّ اٌل ٍنليخثٞٓ  ِّ  اٌي 

فبّال ثآ   اّاهل األفٞاٌ صاوهح    ، #1$ّاهل ثٖاؾخ َٔاج    # $اٌٖابكق اإلِبَ  إال  ْ
ها ٙل اؽبٍحمفخ اٌعجبٍس  ثس ععفو 145ٍنخ اؾبلينخيف  اٌنفٌ اٌيوحمخ  جل اهلل ثٓ ؽَٓ

ً ،  ٔفا  "غبس ثبألفٌٞ ٌفٞوٍاخ يف  : لبي اثٓ فنلق، #2$اؾبنٖوه فٞاٌ يف ثٞآ   : الحما
 .#4$ايمبي ٌجنحم  ثنو األفٌٞ ااألفبَٝخ، $3# ِّ "

                                                 

 . 172فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 1

;  6/206; ايطــربٟ ، تــاسٜخ ايشطــٌ ٚاملًــٛى     190أبــٛ ايفــشز ا٭ؿــفٗاْٞ ، َكاتــٌ ايطــايبٝني     - 2

  . 9/28ايزٖيب، تاسٜخ اإلط٬ّ 

 . 1/230يباب ا٭ْظاب  - 3

 . 1/230يباب ا٭ْظاب ، ابٔ فٓذم- 4
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 : وممً شلً البصرة مً بين األفطض بً علي األصغر

ثاآ اؼبَاآ  اؾبىفااو   ٍااس ثاآ اؼبَاآثاآ َاا  األؽااوي اؼب ٍااس ااٌعجاابً اثنااب 
ثٓ اؼبَ  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس        ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ األٕغو األفٌٞ ثٓ  ٍس

 #2$ِائ ٕابؽت اٌائظ    وابْ  ثومهاب  ، #1$ففس   مبذبّب لٍاخ اهاُ ثبٌجٖاوح   ، #ٌت$ٝب
ا ٍحم  ف وبّب وبٔب ِٓ  ثنب  اٌنٖف اٌضابٔس  ، #3$ها#269 -255ظهو ثبٌجٖوح ٌٍّلح$ اٌن 

 .  ِٓ اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو 

ثٓ اؼبَٓ األفٌٞ ثآ   اؾبىفو  اٌمبٍُ ثٓ اؼبَٓثٓ فبّل ثٓ  فبّل: اِنهُ
ٓ  ٍاااس  ثااآ األٕاااغو  ٍاااس ثااآ اؼبَااا  اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس     ىيااآ اٌعبثااالي
دل راانوو ، #4$اٌجٖاوح ٍاىٓ  اٌاللبق  ااؾبعااوا  ثٍمات   ثاو ٝابهو   اونحمزا   ، #ٝبٌات$ 

وّااب دل ، #5$ٔحمَاابثوه اثٍااـِٖاابكهٔب ّااحمئبً ِاآ  ؽواٌاا  ٍااو   ْ ٌاا   ماات أزمٍااوا إذل  
ٓ وبْ علّذ ، رنوو اؾبٖبكه اؾبزوفوح ربهيـ افبر  ٌ اؼبَآ األ  اؼبَٓ اؾبىفو  ثا ثآ   فٞا

، يف ف فااخ اؾباا ِوْ اٌعجبٍااس #7$هااا199ٍاانخ #6$دبىااخ  ياابَ  ثااس اٌَااوايباألٕااغو صاابه   ٍااس
ادل رْو اؾبٖبكه اؾبزاوفوح إذل ٍاجت رٍمجا     ، فبٌواعؼ  ٔ  ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌواثئ اؿبغو 

 .  اٌعٍ  وبْ كبٓ ٌبزهنوْ كق اٌٞؾ  اثحمع ، ثنٌه

 جال اهلل ثآ   ثآ فبّال ثآ    اؼبَا   : اكبٓ ٍىٓ اٌجٖوح ِٓ ثين األفٞاٌ  يٚابً  
ٓ  اؼبَ  عوهون ثٓ فبّل ثٓ يبحمد اٌنمحمت فبّال ثآ  ظبال ىثابهح ثآ فبّال        ثا

ثآ  ٍاس    األٕاغو  ثٓ اؼبَٓ األفٌٞ ثٓ  ٍاس  ثٓ  جلاهلل اؾبفموك ثٓ اؼبَٓ اؾبىفو 

                                                 

 . 174 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 1

 . 174فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 2

 . 158-95ثٛس٠ ايضْر ، ايظاَش: ٜٓعش ايتفاؿٌٝ عٔ ثٛس٠ ايضْر بايبـش٠- 3

 . 175 ايؼذش٠ املباسن١، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ;   83طبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ طبا- 4

 . 175فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 5

 . 5/48ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١ - 6

 . 310تاسٜخ تًٝف١ ، تًٝف١ بٔ تٝاط- 7
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 جال   س ثااؾبىناد ثا  ، #$ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات     ىيٓ اٌعبثليٓ
  .  #1$ها478هِٚبْ ٍنخ ثبٌجٖوح يف ّهو رويف، اهلل

 ثاو اؼبَا  فبّال ثآ     اهاُ  ٍاوح    ثاس ىيال    ثحماذ : آِ ثين األفٌٞ يف اٌجٖوح
ٓ   اؼبَٓ  ثس ىيال ثآ  جال اهلل ثآ اؼبَا  ثآ  ٍاس        ثآ اؼبَآ    اؾبىفاو   ثآ اؼبَا

ثآ  ٍاس ثآ  ثاس     اٌَاجٜ  اؼبَا    ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ   األٕاغو   ٍاس ثآ   األفٌٞ
 ثاس ىيال ؿباُ روعا       خ اٌْبهس يمابي ؿباُ ثحماذ   ٌ  ميً ثبٌجٖوح يف ِوثع، #$ٝبٌت

 .  #2$افحمهُ  ٍُ افًٚ
ثٓ  ظبل ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَا  ثآ  ٍاس ثآ       ثو ٝبٌت ظبيح ثٓ  ٍس: ِنهُ
اؼبَا    ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    ثآ   األٕغو  ٍسثٓ  األفٌٞثٓ اؼبَٓ  اؾبىفو  اؼبَٓ
 فمحمهاابً اًثابثٓ  ٍاوْ اٌفمحماا  وابْ ٍازري     يعااو ، #$ثآ  ٍاس ثاآ  ثاس ٝبٌات    اٌَاجٜ  
 .  #3$اوبْ ِعبٕواً ٌٍنَبثخ اٌعّو ،   مج أموٗااٌجٖوح ٍىٓ 

ْ ثٓ  ثو اٌفًٚ فبّل ثنو ِحمّوْ ِٓ  ثوىهُ : اِنهُ  األؽاوي   ثس اؼبَٓ ِحمّاو
 ٓ ٌ ثآ اؼبَآ    اؾبىفاو   ثٓ  ظبل ثٓ  جل اهلل ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَا  األفٞا

ٍاااس ثااآ  ثاااس  ثااآ  اٌَاااجٜ اؼبَااا   ٍاااس ىيااآ اٌعبثاااليٓ  ثااآ  األٕاااغو  ٍاااسثااآ 
ثاااين يف ثبٌجٖاااوح  ٔااايي هاااو اإفورااا ، ظ اٌماااويْحمفاااوااابْ يعّاااً يف زب، #$ٝبٌااات
 .  #4$ِٓ اٌجنبد إالأموٙوا ، ِْبعئ

                                                 

 . 1/51، يباب ا٭ْظاب بٔ فٓذما- 1

  .219، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 2

 . 219، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 3

 . 219، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 4
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 بيو ترىح   : ومً بين احلصً األفطض يف البصرة

اٌْاب و ثآ  ٍاس ثآ      #1$$راؤؼ# هو  ثو اٌٞفحمً فبّال ثآ  ٍاس ثآ اؼبَا  ريجل     
س األٕغو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثاليٓ ثآ  ٍاس    اؼبَٓ اؾبىفو  ثٓ اؼبَٓ األفٌٞ ثٓ  ٍ

اهااو ِاآ  ثنااب  اٌمااوْ  ،#2$يف  مجاا  ّااه الااوَ ثبٌجٖااوح ينزّااوْ إٌحماا ، ثاآ  ثااس ٝبٌاات
اثن   ثو ٝبٌت ثٓ ىيل ثٓ  ظبل اؾبقٍئ ثآ اؼبَا  راؤؼ  وابْ     اؽببٌِ اؿبغو  ألْ 

 .  #3$ها اوبْ يَىٓ االهواى423ؽحمبً ٍنخ

ثٓ اؼبَ  ريخل$راؤؼ# اٌْاب و ثآ      ثو اٌٞحمت فبّل ثٓ  ظبل ثٓ  ٍس: ِنهُا
 ٍس ثٓ اؼبَٓ اؾبىفو  ثٓ اؼبَٓ األفٌٞ ثٓ  ٍس األٕغو ثٓ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    

فهاو ِآ   ، اٌٞفحماً   ا ذ   اهو اثٓ  ؿ  ثاس ، #4$ٍىٓ اٌجٖوح، ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت
 . ثنب  اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو 

                                                 

ٟ ، بضجل، تشْر، فذا٤ بًفغ )تشْح، ٜبذٚ أْ٘ ٚسد ٖٓا َـشفّا- 1 ٚفخـش  ، 217اجملـذٟ  ، عٓذ ايعُـش

 . (175ايؼذش٠ املباسن١ ، ايذٜٔ ايشاصٟ

 . 1/38بٔ فٓذم، يباب ا٭ْظاب ا- 2

 . 218جملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ا، ايعُشٟ- 3

  . 83ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4
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 () احلصني الصبط بيو عنر األظرف بً علي زيً العابديً بً

هو  ثو ؽفٔ  ّو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس اؾبورٚاد      
 ِري اؾبؤِن   إذلأزَت ألٔ   ٍجت رٍمج ا، #1$اؾبٍمت ثبألّو ، #ثٓ  ثس ٝبٌت$

اإلِاابَ إم  ثااوذ ، ااألَّ األةِاآ ٝااو   #$ٝبٌاات  ثااس ٍااس اؾبورٚااد ثاآ اؾباؤِن   
ثآ  اؼبَآ اٌَاجٜ    ناذ   فبّٝاخ ث ا ِّا  # ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَا  ثآ  ٍاس$   

 #3$امهات اثآ ؽايَ إذل  ْ  ِّا  هاس  َّ اٌال       ، #$2# ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌات$ 
ُ     اهاس  ِاخ    #4$عحملا  ااغبهب   اإلِابَ اثعاش ذباب إذل   ، اّارتاهب اؾبقزابه دببئاخ  ٌاف كهها

ٓ اإلِابَ  فبّٝاخ ثناذ    ِاب  ، #$5#$ىيٓ اٌعبثليٓ # فهاس  َّ  فحما  فبّال    $اؼبَا
ذ ٌاوالكح عالّ  ااٌٖؾحمؼ هاو  ، #7$ اي  ٍويخ اٌلد ٌعٍو  إوبب ااٌي لحمً #$6#اٌجبلو$
ا ِااري اؾبااؤِن   اٌيهااوا   ٍحمهااب اٌَاا َ اؼبَاا  ِاآ ٍااحملح َٔااب  اٌعاابؾب  فبّٝااخاإلِاابَ 
عٍحماً اٌماله   ، ٍاقحمبً ، اه ابً ، فبٙا ً ، فبالصبً ، ربثعحمابً األّو  اوبْ ، #$8# ٍس$

عالّذ  راوذل ٕاللبد   ثاين هبّاُ    ا ؽل  ٍّب ، ااؾبنيٌخ ٌل  اٌلاٌز  األِويخ ااٌعجبٍحمخ
ٍانخ   ؽحمبً يف ؽاوارل وبْ ا، #$9# ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$  ِري اؾبؤِن  اإلِبَ
ُ   ، #11$ارويف اٌ  عباٌ اٍازوْ ٍانخ   ، #11$ها148 فبّال اِوٍاد   : ٌا  عبَاخ  االك اها

                                                 

 . 3/285اجلشٜذ٠ ، ; ايضسباطٞ 305عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 11، ا٫ْتـاس ايؼشٜف املشتل٢- 1

 . 8، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ- 2

 . 52، مجٗش٠ أْظاب ايعشب ابٔ سضّ- 3

 . 148أْظاب ايطايبٝني  ، اجملذٟ يفايعُشٟ- 4

 . 8/84; ايؼانشٟ ، َٛطٛع١ املـطف٢  73، ايؼذش٠ املباسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 5

 . 1/288; ايربٟ ، اجلٖٛش٠  52ابٔ سضّ ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب - 6

 . 217، د٥٫ٌ اإلَا١َ ايطربٟ ايؼٝعٞ- 7

 . 305، عُذ٠ ايطايب ابٔ عٓب١- 8

 . 276ا٫ؿًٝٞ ، ; ابٔ ايطكطكٞ 148ايطايبٝني  ، اجملذٟ يف أْظابايعُشٟ- 9

 . 2/460، ايفا٥ل ايؼبظرتٟ- 10

 . 148، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ- 11
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 :  اكبٓ ٍىٓ اٌجٖوح ِنهُ، #1$اععفو ا ٍس ا ٍس األٕغو اِبلس
ثآ  كيجبعاخ  اؼبَٓ ثٓ فبّل ثٓ ععفو  ثٓ فبّل ثٓفبّل اٌنمحمت ثٓ ظبيح 

 ثآ اؼبَا    ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ األّو  ثٓ  ّو األٕغو ثٓ  ٍس اٌْغو  اؼبَٓ 
، #2$مواو اٌعّاو   ٔا  يٍمت$ٌَاز #     #$ٝبٌات   ثاس ثآ  ٍاس اؾبورٚاد ثآ     اٌَجٜ 
اهدباب يوعائ ٍاجت االفاز       ، #3$ٍز موو اثٓ  نجخ ٌمج  ثٖحمغخ قبزٍفخ اهس فحمّب 

 #4$يعوف  ثبٌميايند فبٌعّو ، اافزٍفب يف موو اؾبنٞمخ اٌي ينَت ؿبب وّب، ٌٍزٖؾحمف
اهدبب  ٔ  وابْ ٝارب  اؾبوٌال لايايين اؾبنْا        ،#5$ يعوف  ثبٌٞربثحمنّب اثٓ  نج   #4$ثبٌميايند
اٌعٍا   ، #6$ادل رنوو ِٖبكهٔب ّحمئبً  ٓ ؽبٌ  ٍو   ٔ  وبْ ٔمحمجبً ثبٌجٖاوح ،  ا ثبٌعىٌ

 .  بهبعو إٌحمهب ِٓ هنبن فنبي ّو  اٌنمبثخ ذب
 س ثا ثآ  ما اٌاوفعز   ثاو  ٍاس    اهاو   ، اثٓ  ُّ اٌنمحمت فبّل ثآ ظبايح  : اِنهُ

ثآ ععفاو ثآ اؼبَآ ثآ       ؽوة فبّل ثٓ  ظبل ثٓ فبّل ثٓ اؼبَٓ ثٓ فبّال 
ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس  اٌَاااجٜ ثااآ اؼبَااا   ٍاااس ىيااآ اٌعبثاااليٓ  ثااآ األّاااو   ّاااو 
اٌْااويف ": هااا#461ٍاانخ  لاابي  ناا  اٌعّو $اؾبزااوفد يف، ٔمحماات اٌجٖااوح، #$ٝبٌاات

 .  #7$" ثو  ٍس ٔمحمت اٌجٖوح ثحمين اثحمن   َٔخ اِعوفخاٌوعحم  األرمد ما اٌوفعز  

                                                 

 . 276ا٫ؿًٝٞ  ، ابٔ ايطكطكٞ- 1

 . 151، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 2

 . 308عُذ٠ ايطايب - 3

 . 151، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 4

 . 308عُذ٠ ايطايب - 5

 . 151، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 6

 . 151، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 7
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 يف البصرة  الصبط بً احلصني زيً العبديً بً علي الباقر بيو جعفر الصادق بً حمند

هو ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ    
َّ فواح ثنذ اٌمبٍُ ثٓ فبّل ثٓ  ثس ثىو اٌٖليك  ِّ   ، # ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$

: اٌانٌه وابْ اٌٖابكق يماوي    ، ا ِّهب  غبب  ثنذ  جل اٌوظبٓ ثآ  ثاس ثىاو اٌٖاليك    
اوابْ ٌا  ِآ    ، #1$هاا الاربذ ثابٌجمحمئ   148ا اراويف ٍانخ  ه83اٌل ٍنخ، اٌلٔس  ثو ثىو ِور 

، اٌاال اِوٍااد اإٍااؾبق افبّاال ألَّ  ، فااواح إغبب حمااً ا جاال اهلل ا َّ :  ْااوحاٌوٌاال 
اٍاىٓ اٌجٖاوح اٌعليال ِآ     ، #2$ألِهابد  االك ّازد  ، ااٌعجبً ا ٍس ا غبب  افبّٝخ

 :ٔنوو ِنهُ،  ؽفبك اإلِبَ اٌٖبكق

                                                 

ٞ  34طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ، ; أبٛ ْـش ايبخاس360ٟ- 1/359ايهايف  ، ايهًٝين- 1 ، ; ابٔ ايطكطكـ

 . 195عُذ٠ ايطايب، ; ابٔ عٓب١ 2/272نؼف ايغ١ُ ، ; ا٫سب149ًٞا٭ؿًٝٞ 

 . 2/272نؼف ايغ١ُ، ; ا٫سب2/176ًٞاإلسػاد ، ايؼٝخ املفٝذ- 2
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 :بيو موشى اللاظه بً جعفر الصادق

ا ِّا   َّ اٌال رال د    ، اٌل اإلِبَ ِوٍد اٌىبظُ يف األثوا  لويخ ثا  ِىاخ ااؾبليناخ   
بَ  ٍس ثٓ ِوٍاد  ا ٔضد ِنهُ اإلِ موواً اٌلاً اص صوْ خٍجع ٌ  اوبْ، ظبحملح اٌربثويخ
ْ    ااٌمبٍُ ألِّ اإثواهحمُ ااٌعجبً اٌوٙب  ٍحم   هبد  االك ّازد اإغبب حماً اععفاو اهابها
 اإٍاؾبق ا جحمال اهلل اىيال     جال اهلل ااٌل  َّظبل افبّل اظبيح أل اٌل ا ااؼبَٓ الَّ

و  اهلحمااخ افبّٝااخ اٌىاارب  افبّٝااخ اٌٖااغ،  االك ااؼبَاآ ااٌفٚااً اٍااٍحمّبْ ألِهاابد
ا ٍحمخ ايِنخ  ععفو اٌجبثخ اىينت افلىبخ  ثحمهب اهلحمخ اٌٖغو  اوٍضوَ ا َّ اؽىحمّخ ا َ

 .  #1$ا َ وٍضوَ ْخ ا َ ٍٍّخ اِحمّؤخئاؽَنخ اثويهخ ا ب
وبْ اإلِبَ ِوٍد اٌىبظُ يف اؾبلينخ اؾبنوهح فَعد ث  ثعا٘ اؾبماوث  ِآ اٌَاٍٞخ     

َ اٌوّاحمل إذل اؼباظ لبثٍا  فبّال ثآ      فعنالِب لال  ،  نل اؽبٍحمفخ اٌعجبٍس هبهاْ اٌوّاحمل 
"ِااب  ٍّااذ  ْ يف األهٗ فٍحمفااز  يُغجااد   : ٌاا  الاابي إغبب حمااً ثاآ ععفااو اٌٖاابكق  

 نالهب  ِاو   ، #2$ِوٍاد ثآ ععفاو"   : ايٍه  ٔب آِ؟ لبي: فمبي اٌوّحمل، إٌحمهّب اؽبواط
اٌوّحمل ثبٌمج٘  ٍد اإلِبَ اٌىبظُ ف هٍٍ  إذل اٌجٖوح ا ِاو ااٌحمهاب  حمَاد ثآ ععفاو      

 : صاُ وزات إذل اٌوّاحمل   ، ف لابَ  نالذ ٍانخ وبٍِاخ    ، ٖوه  ْ يبجَا   نالذ ايوالجا    ثٓ اؾبن
ْ يفاان  ٍحماا   اعزهالد   اإال فٍحمااذ ٍاجحمٍ  فماال ، ّائذ  نذ ِااين اٍاٍّ  إذل ِاآْ فُا 

 ا  ٍحماه   يال و  ٍاسّ   ئ  ٍحم  إما ك ب ٌعٍ رَّّؽزد إٔس أل، ؽغخ فّب  لله  ٍد مٌه
ف هٍاً اٌوّاحمل ِآ ٔمٍا      ، ؾبغفاوح يَا ي اهلل اٌوظباخ اا  ، يل و إال ٌنفَ ، فّب  غبع 

ا ٍاد هانا فبإلِاابَ ِوٍاد اٌىابظُ يعاال ِآ اٌانيٓ كفٍااوا       ، #3$ِآ اٌجٖاوح إذل ثغاالاك  

                                                 

 . 3/23نؼف ايغ١ُ ، ا٫سبًٝٞ- 1

2 - ٟ َٓاقــب آٍ أبــٞ طايــب  ، ; ابــٔ ػــٗش آػــٛب 36-35طــش ايظًظــ١ً ايعًٜٛــ١  ، أبــٛ ْـــش ايبخــاس

3/439-440   ٟ َعذــِ سدـــاٍ احلـــذٜح  ، ; اخلـــ101ٞ٥ٛايؼـــذش٠ املباسنــ١  ، ; فخــش ايـــذٜٔ ايــشاص

16/112 . 

3 -  ٞ ، ; املفٝـذ  1/82عٝـٕٛ إتبـاس ايشكـا    ، ; ايــذٚم  335َكاتـٌ ايطـايبٝني   ، أبٛ ايفـشز ا٭ؿـفٗاْ

 . 3/20نؼف ايغ١ُ  ، ; ا٫سبًٞ 3/440َٓاقب آٍ أبٞ طايب  ، ; ابٔ ػٗش آػٛب 2/240اإلسػاد 
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# ااٌاواعؼ  ْ اإلِابَ اٌىابظُ$   ، اٌجٖوح اِىش فحمهب ٍنخ لجً  ْ يُنماً إذل ثغالاك  
 يفؽجَا   ْ اٌوارل اٌعجبٍس  حمَد ثآ ععفاو   ٔيي ثبٌموة ِٓ كاه اإلِبهح ثبٌجٖوح إم  

اؾباب وابْ كاه اإلِابهح يف اٌجٖاوح يمائ      ، #1$ثحمود ااٌٍ اٌان  وابْ ىبٍاٌ فحما      ثحمذ ِٓ
# لٚاد رٍاه اؾبالح    فهنا يعاين  ْ اإلِابَ ِوٍاد اٌىابظُ$    ، #2$لجٍخ اؾبَغل اػببِئ
 :  ِنهُ، اهك اٌجٖوح  لك ِٓ ثين اإلِبَ ِوٍد اٌىبظُ، يف اٌجٖوح هنبن

                                                 

 . 1/82عٕٝٛ أتباس ايشكا ، ايـذٚم- 1

 . 70تط  ايبـش٠ ، ايعًٞ- 2
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 : اللاظهوممً شلً البصرة مً بين إبراٍيه املرتضى بً موشى 

ُ    ِوٍد اٌضبٔس ثٓ   جحمل اهلل  اٌىابظُ  ثآ ِوٍاد   اؾبورٚاد   ثاس ٍاجؾخ ثآ إثاواهحم
ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍاس  

ؿبّاب  : ف  مات ِآ اؼبَا  ااِبَآ لابي اثآ ٝجبٝجاب       ، #اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌات$ 
# صابه يف  واهحمُ اؾبورٚاد ثآ ِوٍاد اٌىابظُ$    وبْ علّذ إث، #1$ااألثٍخ  االك ثبٌجٖوح

فابٌواعؼ  ْ  ، #2$هاا# 218-198اٌحمّٓ  يبَ  ثس اٌَوايب يف  هل اؽبٍحمفاخ اؾبا ِوْ اٌعجبٍاس$   
 .   جحمل اهلل ثٓ ِوٍد اٌضبٔس وبْ ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو 

 االك اؼبَ  ثٓ  جحمل اهلل  ثٓ ِوٍد اٌضبٔس ثٓ  ثاس ٍاجؾخ ثآ إثاواهحمُ     : اِنهُ
ٓ ٚد ثٓ ِوٍد اٌىبظُ ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ اؾبور   ٍس ىيٓ اٌعبثالي

ا االك  فاوذ اِبَآ ثآ  جحمال     ، #$3#$ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات    
اهلل  ثٓ ِوٍاد اٌضابٔس ثآ  ثاس ٍاجؾخ ثآ إثاواهحمُ اؾبورٚاد ثآ ِوٍاد اٌىابظُ ثآ             

اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثآ   ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ 
 .  #$4#$ ثس ٝبٌت
فبّل اٌىحمبي ثٓ ِوٍد ثٓ اؼبَ  فوفخ ثٓ إثواهحمُ اٌضابٔس ثآ ِوٍاد    : اِنهُ

اٌضبٔس ثٓ  ثس ٍجؾخ ثٓ إثواهحمُ اؾبورٚد ثآ ِوٍاد اٌىابظُ ثآ ععفاو اٌٖابكق ثآ        
ٓ فبّااال اٌجااابلو ثااآ   ثااآ اؼبَااا  اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس      ٍاااس ىيااآ اٌعبثااالي

   .#$5#$ٝبٌت
 

                                                 

 . 203يطايب ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ا- 1

 . 201عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 8/536تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ- 2

  . 79ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

  . 79ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 4

  . 78ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 5
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ٓ ِوٍاد اخآثاوُ    ثاو  ظبال اؼبَا  ثآ     : اِنهُ فبّال األ اوط  ثآ ِوٍاد       ثا
ٓ  اٌىابظُ   ثس ٍجؾخ  ثٓ إثواهحمُ  اؾبورٚد ثآ ِوٍاد   اٌٖابكق ثآ فبّال     ععفاو  ثا

، #$1#اٌجبلو ثٓ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات$           
ؼبَآ ثآ  ٍاس ثآ       فبّٝخ  ثنذ اؼبَٓ ٔمحمت اٌعٍاوي  ثجغالاك ثآ  ظبال ثآ ا     ا ِّ

ٓ   اؼبَٓ ثٓ  ٍس ثٓ  ّو األّو  ثٓ ااٌال اٌْاويف    هاو  ا، #$ ٍس ىيآ اٌعبثالي
: إم لاابي اٌعّااو  #5$واابْ ِاآ  هااً اٌجٖااوح، #4$هااا314اٌاال ٍاانخ، #3$ااٌوٙااسّ #2$اؾبورٚااد

اوبْ لو  اؾبنخ ، #7$اٍىٓ ثغلاكصُ ،     ٔ  اٌل يف ِلينخ اٌجٖوح، #6$"اوبْ ثٖويبً"
اهاو  عاً ِآ اٙائ  ٍاد      ، ت ثبٌالاي ايزغاو   ٍاد األِاوه    اؾبنخ ّليل اٌعٖجخ يز  ا 

راوذل  الح ِنبٕات    ، ثحمناهّب   هيال  عاً ِآ طبائ    ، فٍف  هفببً ه ٍ  اٌٞحمٍَبْ اعوّ
 ارل ٔمبثخ اٌٞابٌجحم  مباواً  ، #8$يف  هل ذبب  اٌلاٌخلٚب  اٌمٚبح روذل ِنٖت ايف اٌلاٌخ 

                                                 

 . 203; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  72-15/71املٓتعِ  ، ابٔ اجلٛصٟ- 1

 ذلُذ بٔ دعفش بٔ َٛط٢ بٔ إبشاِٖٝ بٔ ذلُذ بٔ َٛط٢ بٔ احلظٔ بٔ عًٞٚاملشتل٢ ٖٛ - 2

ٖـ ٚتٛىل ْكاب١ ايطايبٝني ببغذاد 355ٚيذ ط١ٓ طايب  أبٞعًٞ املشتل٢ بٔ  بٔ احلظني بٔ عًٞ بٔ

 ; أَــا ايشكــٞ فٗــٛ ذلُــذ بــٔ    299-15/295املٓــتعِ ، ابــٔ اجلــٛصٟ: ٜٓعــش، ٖـــ436ٚتــٛيف طــ١ٓ 

ٞ  بٔ ذلُذ بٔ دعفش بٔ َٛط٢ بٔ إبشاِٖٝ بٔ َٛط٢ بٔ ذلُذ بٔ َٛط٢ بٔ احلظني ٔ  عًـ  بـ

ٖـ تٛىل ْكاب١ ايطايبٝني ببغذاد نإ عاملّا 359ٚيذ ط١ٓ عًٞ املشتل٢ بٔ ابٞ طايب  بٔ احلظني

 . 119-15/115املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٜٓعش، ٖـ406فاك٬ّ ٚػاعشّا تٛيف ط١ٓ 

ٔ  َٛط٢ بٔ ذلُذ بٔ َٛط٢ بٔ احلظني ٖٛ ذلُذ بٔ - 3 ِ  بـ ٔ  إبـشاٖٝ ٔ  َٛطـ٢  بـ ٔ  دعفـش  بـ  بـ

ٖـ تٛىل ْكاب١ ايطايبٝني 359ٚيذ ط١ٓ طايب  أبٞعًٞ املشتل٢ بٔ  بٔ احلظني بٔ عًٞ بٔ ذلُذ

 . 119-15/115املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٜٓعش، ٖـ406ببغذاد نإ عاملّا فاك٬ّ ٚػاعشّا تٛيف ط١ٓ 

 . 27/229ايزٖيب ، تاسٜخ اإلط٬ّ - 4

 . 13/49فذٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ايـ- 5

 . 124ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 6

 . 13/49ايـفذٟ ، ايٛايف بايٛفٝات - 7

ٖٛ أبٛ ْـش فريٚص املًكب بٗا٤ ايذٚي١ بٔ علذ ايذٚي١ ايذًُٜٞ ٚيٞ اإلَاس٠ ايب١ٜٝٗٛ يف بغذاد - 8

ٟ : ٜٓعــش، ٖـــ403أسبـع ٚعؼــشٕٚ طــ١ٓ ٚتــٛيف طـ١ٓ    ٚفٝــات ، ; ابــٔ تًهــا15/95ٕعِاملٓــت، ابــٔ اجلـٛص

 . 356-2/54ا٭عٝإ
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صاُ   حمال  ثاو    ها 361 يي  نهب ٍنخصُ   #1$ها354اؼبظ يف ٍنخ اإِبهح، ِٓ عبٌ ِواد
ا ٙاحمف إٌحما  اؾبىابدل     ِاوذ  فاو      حمال  ا يي  نهب اصُ ِوٗ ،  ثو  ظبل إذل اٌنمبثخ

ؽزاد   اهاس اٌوالياخ اؽببَِاخ فٍاُ يايي ااٌحمابً      ، صاُ   حمال  ، صُ  ييها 384ااؼبظ يف ٍنخ 
ألٔا  وابْ    فبناخ  #3$ ٚل اٌلاٌخ األِري اٌجويهساوبْ ألثس  ظبل ِئ ، #2$ها411ٍنخرويف 

فمااج٘  ٚاال اٌلاٌااخ  ٍحماا  اؽجَاا  يف لٍعااخ  ، #4$ِعااي اٌلاٌااخ ٓواابْ يف ؽحمااي خبزحماابه ثاا 
 ثاب اؼبَآ  ٍاس ثآ  ظبال اٌعٍاو  اٌعّاو  فجماس  ٍاد           ثفبهً ااذل  ٍد اٌٞابٌجحم  

 ٚاال اٌلاٌاخ فااوط  ثااو اؼبَآ اٌعّااو  إذل اؾبوٕااً    فٍّاب ِاابد ، اٌنمبثاخ  هثاائ ٍاان  
ؽاالصين : و لاابي اٌعّاا ، #5$اٌْااويف  ثااو  ظباال إذل اٌنمبثااخ   ا  حماال، فوٌاالذ ذبااب اٌحمااوَ 

  ٓ ، اٌٖاويف  اٌْويف  ثو اٌوفب  فبّل ثٓ  ٍس ثٓ فبّل ٍِمٞخ اٌجٖو  اؾبعاوا  ثابث
اوبٔاذ    ثاو اٌمبٍاُ  ٍاس ثآ فبّال      سلابي اؽزابط  ثا   ، عال  ؼبابً   لبي اوبْ ثآ  اُّ  

فٍّاب    فقوط يف ِزغو ثجٚب خ ٔيهح فٍماد  ثاب  ظبال اؾبوٍاو     ، ِعحمْز  ال رفس ٌعحمبٌ 
ٓ  ه   ّااىٍ  فاافّ إٌحماا  ثبٌعٍويااخ ااٌجٖااويخ الاابي   ؽبٌاا  فزعااو   ٍااد لٍجاا  اٍاا ٌ   اا
فبٌان  اٍزؾَانذ   : لبي اٌعّو . يىفحمه ِٓ اؾبزغو ٌمبئس: فمبي ٌ . فوعذ يف ِزغو

اراوفد ٍانخ  هثائ ِبئاخ ثجغالاك      : لابي ، #6$ِٓ هنذ اؼبىبيخ لوٌ  يىفحمه ِٓ اؾبزغو ٌمبئس
َ ثىاوث   اكفٓ يف كاهذ صُ ٔمً إذل ِْهل اؼبَ   ٍحم  اٌَا   الل  ٔب   ٍد اٌزَع 

   : اهصبذ اثن  فمبي، #7$ِٓ لرب اؼبَ   ٍحم  اٌَ َ الربذ ِعوا  ظبهو فلفٓ هنبن لويجبً
                                                 

 . 445; د٬ٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ ، تاسٜخ اخلًفا٤   8/566ابٔ ا٭ثري ، ايهاٌَ يف ايتاسٜخ - 1

; ابٔ نجري ، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  13/49ايـفذٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ;  15/71، املٓتعِ، ابٔ اجلٛصٟ- 2

 . 11/394ٚايٓٗا١ٜ 

، ٖـ ٚأتز اإلَاس٠ َٔ ابٔ عُ٘ عض ايذٚي367١بٜٛ٘ دتٌ بغذاد ط١ٓ  ٖٛ فٓا تظشٚ بٔ احلظٔ بٔ- 3

ٞ سانُّا فٝٗا ست٢ ٚفات٘ ط١ٓ ، ايذٚي١  . 290-14/288املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٜٓعش، ٖـ 372ٚبك

ٖٛ أبٛ َٓـٛس عض ايذٚي١ بٔ َعض ايذٚي١ ايبٜٛٗٞ تٛىل اإلَاس٠ ايب١ٜٝٗٛ يف بغذاد بعذ أبٝ٘ َعض - 4

 . 14/265املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٓعشٜ، ٖـ367َعض ايذٚي١ ٚتٛيف ط١ٓ 

 . 204ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب - 5

 . 124ايعُشٟ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 6

 . 204ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب - 7
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 ايًٝـــــــــــــــايٞ تٓكًـــــــــــــــ٘ اهلل طـــــــــــــــ٬ّ

       

 ايــــــــــــــشٚاح إىل ايغــــــــــــــذٚ ٚتٗذٜــــــــــــــ٘ 

 
 يــــــــ٪٣ َــــــــٔ تؼــــــــبح دــــــــذخ عًــــــــ٢

     

ــٛ   ــاد٠ بٝٓبــــــــــــ ــ٬ح ايعبــــــــــــ  ٚايـــــــــــــ

 
ــ٢ ــشٚ مل فتــــــــ ــٔ إ٫ ٜــــــــ ــ٬ٍ َــــــــ  ســــــــ

      

 املبـــــــــــــــاح غـــــــــــــــري صادٙ ٜـــــــــــــــو ٚمل 

ــ  ٫ٚ  ــ٘ دْظـــــــــــــــ      بـــــــــــــــــٛصس أصس يـــــــــــــــ

  

٘  عًكــــــــــــــــ   ٫ٚ   بــــــــــــــــشاح  ساح يــــــــــــــــ

 
ــف ــش تفٝــ ــٔ ايعٗــ ــٌ َــ ــا ثكــ   اخلطاٜــ

    

ــإ  ــٛاْح ٚعشٜـــــــ ــٔ اجلـــــــ ــاح َـــــــ  دٓـــــــ

 
ــٛم ــٛس يف َظـــــــــ ــذاٖا إىل ا٭َـــــــــ      ٖـــــــــ

  

 ايٓذــــــــــاح بــــــــــاب عًــــــــــ٢ َٚــــــــــذيٍٛ 

 
ــٔ ــّٛ َـــــ ــزٜٔ ايكـــــ ــِ ايـــــ ــٛب هلـــــ    قًـــــ

       

ــاَش٠ اهلل بــــــــــــــزنش  ــٛاح عــــــــــــ  ايٓــــــــــــ

     َــــــــشا  ايتكــــــــ٣ٛ َــــــــٔ بأدظــــــــاّ 

  

ــشٖاملب  ــإ ــــــــــــ ــشاح ٚأدٜـــــــــــ  (1)ؿـــــــــــ

ُ   ظبل ثٓ  ثس ٝبٌت اِبَآ ثآ   : اِنهُ  فبّال األ اوط ثآ    ثآ   ِوٍاد األثاو
اٌٖابكق   ععفاو  ثٓ اٌىبظُ ِوٍد   ثس ٍجؾخ  ثٓ إثواهحمُ اؾبورٚد ثٓ اإلِبَ ِوٍد

ثاآ فبّاال اٌجاابلو ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس           
 ثب  ظبل اؼبَا  ثآ ِوٍاد األثاوُ ااٌال       وبْ  ّّ ، #2$اٌل ثبٌجٖوح، #ٝبٌت$

هاا  314اٌْويف  اٌوٙس ااؾبورٚد ارل ٔمبثاخ اٌٞابٌجحم  يف ثغالاك  الح ِاواد اٌال ٍانخ        
ٌ وبْ ِٓ   فبٌواعؼ  ٔ ، #3$ها411ارويف ثجغلاك ٍنخ  ثنب  اٌنٖف األاي ِٓ اٌموْ اؽبابِ

 .  اؿبغو 

ثآ ِوٍاد ثآ      جل اهلل   ظبل ثٓ ِوٍد األثوُ ثآ فبّال   س ث ٍس ثٓ : اِنهُ
ٓ  اٌىابظُ  اؾبورٚاد ثآ ِوٍاد    إثواهحمُ اٌٖابكق ثآ فبّال اٌجابلو ثآ  ٍاس ىيآ         ععفاو  ثا

 .  #4$ يٚبً اٌجٖوحٍىٓ ، #اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$

                                                 

 . 15/72املٓتعِ  ، ابٔ اجلٛصٟ- 1

 . 203ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 2

 . 72-15/71املٓتعِ  ، ابٔ اجلٛصٟ- 3

 . 211ايطايب  ابٔ عٓب١ ، عُذ٠- 4
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ثٓ اؼبَ  فيفخ ثٓ إثواهحمُ اٌعَىو  ثٓ ِوٍد اٌضبٔس ثٓ  ثس ِوٍد  : اِنهُ
ٌىبظُ ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجابلو ثآ   ٍجؾخ ثٓ إثواهحمُ اؾبورٚد ثٓ ِوٍد ا

اٌجٖاوح  ٍاىٓ  ، #$ ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات   
ألْ  ّّا  اِبَآ ثآ     ، ااٌواعؼ  ٔ  ِٓ  ثناب  اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو     ، #1$ٌ   مت ذببا

   .  #3$رياىها# ٔمبثخ اٌنمجب  يف 379ّ-376$#2$إثواهحمُ اٌعَىو  االذ ّو  اٌلاٌخ اٌجويهس
ثآ   إثاواهحمُ اٌعَاىو  ثآ ِوٍاد اٌضابٔس     ثآ  اؼبَ  ثٓ  ٍس ثٓ اِبَٓ : اِنهُ
اٌجابلو ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ        ثٓ ععفواٌىبظُ ثٓ إثواهحمُ ثٓ ِوٍد   ثس ٍجؾخ

 اآ ؽبٌاا   دل راانوو ِٖاابكهٔب ّااحمئبً، #اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$
ثبٌجٖاوح  ا ٔا  راوفد   ، ناذ  حمَاد اؽبٖات   ٍو   ٔ  يىند ث ثس  جل اهلل اراياط ِآ ث  

اهو ِٓ    َ اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو  ألْ اثنا   ثاو إٍاؾبق إثاواهحمُ راوذل         ، #4$الربذ ذبب
 .  #5$ٔمبثخ اٌٞبٌج  يف  يبَ  ٚل اٌلاٌخ اٌمت ثنمحمت اٌنمجب 

                                                 

 . 85فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١  - 1

ٖٚٛ ػشف ايذٚي١ بٔ علذ ايذٚي١ ايبٜٛٗٞ تٛىل اإلَاس٠ ايب١ٜٝٗٛ يف بغذاد ث٬خ طٓٛات ٚتٛيف  - 2

 . 14/338املٓتعِ ، ابٔ اجلٛصٟ: ٜٓعش، ٖـ379ط١ٓ 

 . 214عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١- 3

 . 1/68، يباب ا٭ْظاب بٔ فٓذما- 4

 . 1/68، يباب ا٭ْظاب بٔ فٓذما- 5
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 : وممً شلً البصرة مً بين إمساعيل بً موشى اللاظه

ثٓ ععفاو اٌٖابكق ثآ فبّال     ظُ ِوٍد ثٓ إغبب حمً ثٓ ِوٍد اٌىبثٓ  ععفو
ٍاىٓ  ، #$اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

ْ ، #1$ثبٌجٖوح اٌعمات ِآ   :  مات ععفاو ثآ ِوٍاد دبٖاو ثموٌا        ا ّبه اثٓ  نجاخ إذل  
ِٓ ِوٍد ثٓ إغبب حمً اؽالذ فّآ اٌالذ    ، اهُ لٍحمٍوْ ِوٍد اٌىبظُ إغبب حمً ثٓ

 َ وٍضوَ ثناذ  َٔجخ إذل  ِّ  اهس ، يعو  ثبثٓ وٍضُ،  حمًثٓ ِوٍد ثٓ إغبب ععفو
ايماابي ٌوٌاالذ اٌىٍضّحمااوْ اهااُ ، #$2#اٌٖاابكق$ععفااو اإلِاابَ لبٍااُ ثاآ فبّاال ثاآ 

اكباب ياوعؼ مٌاه  ْ    ، ثعل لحمبَ اٌلاٌخ اٌفبّٝحمخ اٌعً  االكذ أزمٍوا إذل هنبن، #3$دبٖو
 .  اٌل ثبٌجٖوح - كٔبذ– فبذ  ظبل ثٓ ِوٍد ثٓ إغبب حمً

ثآ ععفاو اٌٖابكق    إغبب حمً ثٓ ِوٍاد اٌىابظُ   ثٓ ِوٍد اٌعبدل  ظبل : ُاِنه
ثاآ  ثااس    ٍااسثاآ فبّاال اٌجاابلو ثاآ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ         

ألٔ  وبْ ِٓ ِواٌحمل اٌجٖوح اٍىنهب ِلح صاُ أزماً     ،#4$ و  ثبٌجٖو ، #ٝبٌت$
ِوٍاد اٌعابدل وابْ    اهو ِٓ    َ اٌماوْ ألْ  فابذ  ٍاس ثآ     ، #5$ا مج  ذبب، إذل ِىخ

 .  #7$ها#255-252$#6$ِعبٕواً ٌٍقٍحمفخ اؾبعزي ثبهلل اٌعجبٍس

                                                 

 . 89، ايؼذش٠ املباسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 1

 . 5/92، َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١ سظٔ ا٭َني- 2

 . 232عُذ٠ ايطايب - 3

 . 89، ايؼذش٠ املباسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 4

 . 89، ايؼذش٠ املباسن١ فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 5

 . 5/484عًِ سداٍ احلذٜح  ، َظتذسناتايؼاٖشٚدٟ- 6

 . 6/70، ا٭ع٬ّ ايضسنًٞ- 7
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 :وممً شلً البصرة مً بين إشراق بً موشى اللاظه

ٓ األِا    إٍؾبقهو  ثآ ععفاو اٌٖابكق ثآ فبّال اٌجابلو ثآ        اٌىابظُ   ِوٍاد  ثا
  مات  ، # ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$

ٍىٓ ثع٘ ِٓ إ مبث  ، #2$اععفو، #1$ ٍس ااٌعجبً ااؼبَ  افبّل:  هثعخ اهُِٓ 
 :  اِنهُ  ،#3$ثبٌجٖوحإ مبث  

اٌجابلو  ثآ فبّال   اٌٖابكق  ثٓ ععفو اٌىبظُ ثٓ ِوٍد  األِ  ععفو ثٓ إٍؾبق
لزٍا  ٍاعحمل   ، #ثٓ  ثس ٝبٌات$  ثٓ  ٍساٌَجٜ ثٓ اؼبَ   ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ 

 .  #4$ها#255-252$يف  يبَ اؾبعزي،  اؼببعت ثبٌجٖوح
ثاآ ِوٍااد اٌىاابظُ ثاآ ععفااو اٌٖاابكق ععفااو   ثنااو اؼبَاا  ثاآ إٍااؾبق  اِنااهُ 

ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس        اٌٖبكق
 .  #5$ِنزْواْ ثبٌجٖوح، #$ٝبٌت

ق ثآ   ٍس ثٓ ؽحملح ثٓ  ثس فبّال اؼبَآ اؾبفٍاوط ثآ  ٍاس ثآ إٍاؾب       : اِنهُ
 .   #6$ مج  ثبٌجٖوح ،ِوٍد اٌىبظُ
ثآ  ٍاس ثآ فبّال ثآ  ٍاس ثآ إٍاؾبق ثآ ِوٍاد            #7$فبّل اؾبفٍاوط : اِنهُ

ٓ اٌىبظُ ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ      ٍس ىيٓ اٌعبثالي

                                                 

 . 191ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 1

 . 437َكاتٌ ايطايبٝني ، أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ- 2

 . 118ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 3
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اؾبفٍااوط ثاآ  ٍااس ثاآ  ؽحماالهح ثاآ فبّاال : ااثناا ، #$1#$ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات 
ثٓ ععفو اٌّٖبكق ثٓ فبّّل اٌجبلو ثٓ ثٓ ِوٍد اٌىبظُ  إٍؾبق فبّل ثٓ  ٍس ثٓ

ٍااىٓ ، #$2#$ثاآ  ٍااسّ ثاآ  ثااس ٝبٌاات  اٌَااجٜ ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا    س ٍاا
 .  #3$اٌجٖوح

                                                 

  . 79ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

 . 232ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب - 2

 . 232بٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب ا- 3
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 :وممً شلً البصرة مً بين عبيد اهلل بً موشى اللاظه

 جحمل اهلل ثٓ ِوٍد اٌىبظُ ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيآ  هو 
: ٌاا  ٍاازخ  االك،  ِّاا   َّ اٌاال، ثاآ  ٍااس ثآ  ثااس ٝبٌاات اٌعبثاليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ  

 :آِ  مج  ثبٌجٖوح، #1$اٌمبٍُ ا جل اهلل اِوٍد ا ٍس اععفو افبّل
 فبّل اٌحمّبِس ثٓ  جحمل اهلل  جحمل اهلل ثٓ ِوٍاد اٌىابظُ   ثنو اٌجواُ اهُ  مت

ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍاس  
 .  #2$ٍىنوا اٌجٖوح، #ورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$اؾب

ثآ  جحمال اهلل    ثٓ فبّل اٌحمّبٔس إثواهحمُ يبحمد ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل ثٓ: اِنهُ
ثآ ععفاو اٌٖابكق ثآ فبّال اٌجابلو ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ ثآ            اٌىابظُ   ِوٍاد  ثٓ

إاف   ،  ثاو اٌربوابد  اونحمز  ، #اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$
ه يز  ثبٌجٖاوح  ، غ َ  غبو ّعوأد ٕجحمؼ اٌوع  عحمل اٌعبهٙخ يز كة: موٌ اٌعّو  ث
 .  #3$ٌٍنمِ  ٍد اٌَىه يؤفن ثنٌه يف اٌج ك اوبْ يزعوٗ، ها421ٍنخ ،غ ِبً

ٓ    ثآ    ثو اؼبَٓ  جل اٌوهبة: اِنهُ فبّال ثآ ععفاو ثآ      ععفاو ثآ  ظبال ثا
فبّال اٌجابلو ثآ    ثآ   ثٓ ععفاو اٌٖابكق ععفاو اٌٖابكق    اٌىبظُ ِوٍد  جحمل اهلل ثٓ 

الل مووذ اثآ   ،#$4#$ ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت
 فحمهاب  ِابد ، ٔمبثاخ اٌٞابٌجحم  ثبٌجٖاوح    راوذل ، اؾبعوا  ثابثٓ كٔحماب  ، #5$ نجخ ثبٍُ  جل اهلل

 .  #6$ ٓ ثنبد
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 :وممً شلً البصرة مً بين جعفر بً موشى اللاظه

و اٌٖابكق ثآ فبّال اٌجابلو ثآ  ٍاس ىيآ        ثٓ ععفا اٌىبظُ  ععفو ثٓ ِوٍدهو 
# واابْ يٍماات اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$    

، #1$ٓ ٔااواؽس ِىااخ فحماا  ِحماابذ انباأًَااجخ إذل فااواه اهااو يف ااك  ٍاازبهح ِاا، ثابؽبواه  
 :ٍىٓ اٌجٖوح ِنهُ، #2$  مت ِٓ اٌلي  ِوٍد ااؼبَٓ

اؼبَآ ثآ ععفاو اؽباواه  ثآ ِوٍاد        ثٓ #3$ مت فبّل اؾبٍحمٜ: اهُاؾبٍٞخ ثنو 
ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ      اٌىبظُ ثٓ ععفو اٌٖبكق
، #5$ِناهُ ثبٌجٖاوح ٝبئفاخ ؿباُ لاوح اّاووخ ّاليلح       ، #$4#$ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝبٌات   

 وابْ ثالايبً  ا، #6$ها الزً ضببٔحمخ ِٓ ثاين ععفاو اٌٞحمابه   271اوبْ لل صبه اؾبلينخ اؾبنوهح ٍنخ
اوابْ يزعاوٗ اؼبابط ايٞبٌجاهُ ثبؽبفابهح      ، ثبٌْغب خ اٌجبه خ ااٌفواٍاحمخ اؼبَانخ   ِوٕوفبً

 اوبْ و ٔ  ٕبؽت ٝوق ثزٍاه اٌناواؽس ال رنبٌا  يال اال    ،   ٞوذ اإال  غبه  ٍحمهُ ْئف
 صااُ راابة  اآ هاانا، يزَااٍٜ  ٍحماا  ٍااٍٞبْ إال  ٔاا  دل ياالع إال ِاانهت اال اك ااد إِبِااخ

وبْ يعو  ث ثس اؼبَ  ثٓ ّبماْ ثآ هٍازُ    هع ً  ْاؽُىس  ن  لجً روثز  ، اٌفعً
فقاوط  ، اإلٍا َ إما  ِٓ  ٍاد ٔفَا  ايىهاو     ثبإلؼببك اٌَريايف اٌفبهٍس اوبْ يىبّف

 ٔاا  يوياال اؼبااظ فااب رتٗ رٍااه اٌَاانخ اؾبٍااحمٜ اٌمبفٍااخ اِناائ   ٍااد اؾبوٍااُ ا ظهااو ِزغااواً
هح  ٍحمهاب ازبالس   فهاُ ثبٌغاب  ، اِنعا   ِاري اٌمبفٍاخ ِآ مٌاه      اٌنبً ِٓ اٌَري إال خبفابهح 

                                                 

 . 2/394َعذِ ايبًذإ ، ٜاقٛت- 1

 . 193ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 2
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، اوبْ يعوفا  ٝحمجابً  ،  هٍٍين إٌحم  ثوٍبٌزه: ّبماْ ألِري اٌمبفٍخ اٌنبً ثنٌه فمبي اثٓ
يب هنا مبٓ لوَ ِآ فابهً اغريهاب    :  ِٚد ا لوي ٌ : رموي ٌ ؟ لبي س ّ   : فمبي ٌ 
فغااب   ثااون إٌحمنااب فٚااوة  كِغزنااب     ، اٌجٍاالاْ ال َٔاات ٌنااب يف اٌعااوة اال هغجااخ     ِاآ

اعئناب  ٍاد  ْ مباظ    ، ٌوا ؽغوا هنا اٌجحمذ فمٍنب ٌ  اٌَاّئ ااٌٞب اخ  البي رعب ثبٌَحمو 
 عئذ  ٔذ اخآْ الٍذ ال  ك ىُ إال ثلهاهُ ال ربت فئْ دل رٞحمعاؤس ال  ِىانىُ   إٌحم 

 لاال ثاالا ٌناب فنوعاائ ِاآ ؽحمااش عئناابن   ٌىااُ فاابهلل  لابٌىُ امباآ  يٚاابً لا إْ وابْ لاال ثاا 
 فاان غااريذ يف اٌوٍاابٌخ ا ٔ، هاانا إْ غبعاا  اٌعٍااو  ِنااه لزٍااه  : الاابي، فٚااؾه ِناا 

اثعل روثزا  اهك ثغالاك  يابَ ِعاي اٌلاٌاخ اٌجاويهس       ، #1$اإٍٞؾب اٍبه اٌنبً إذل ؽغهُ
اٌلاٌاخ يف رمٍحمال إِابهح     اٝوػ ٔفَ   ٍد  ثد  جل اهلل ثٓ اٌلا س اٍا ٌ  َِا ٌخ ِعاي   "

اثاآ اٌاالا س لٖاالذ إياابذ  ف اعاات، اؾبوٍااُ ِاآ ِلينااخ اٌَاا َ إذل اؼبااوَ اإلبِااخ اؼبااظ
اؽبٍحمفخ  ْ يعمل ٌه  ٍحما  اًبٍائ     لٍلن مٌه ا ٍ ي: ِعي اٌلاٌخ فمبي ٌ  امِبِ  اٍ ي

ف ٔب ال   و  هنا اهاو هعاً ِآ  هاً      فبْ ّئذ فبٍزقٍف  ٔذ هنا اٌوعً،  ٍحمه
ٔوعائ ِنا ؟    س  ٍاد اٌمبفٍاخ إذل    ّا    ْ عناد عنبياخ  ئفا ، وابْ ٌٖابً   اثبألٌِاٌجبكيخ 

ْ ه   األِاري  ْ ىبحمات ّافب ي    ئنا فه  ِب  ٔب ف   رمٍل: فمبي  ثو  جل اهلل ثٓ اٌلا س
ألثاس  جال اهلل اٌعٍاو      فمٍالذ مٌاه ٕابهفبً    ايمٍل اٌوعً ا ٔب  ّٙٓ ٌ  كهو  اعنبيبرا  

رٍه اٌَنخ ا لبَ اؼبظ  ٍد  ؽَٓ ؽابي ايِآ    اؽظ يف، اٌىويف ا مل ٌ  افٍئ  ٍحم 
 .  #2$"وّب ظبلاذ لجٍ  اال ثعلذ ٍن  اِب ظبل اؼبغبط ااٌحمبً، كبب ًبب 

ثآ   فبّل ثآ فبّال اؾبٍاحمٜ ثآ اؼبَآ ثآ ععفاو اؽباواه          فبّل ثٓ: اِنهُ
ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا      ِوٍد اٌىبظُ

، اٌل لزٍ  ٙجخ اٌعاحمين غحمٍاخ   َّاهو أل، #اٌَجٜ ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$
 .  #3$ه يذ ثعٚهُ ثبٌجٖوح: لبي اٌعّو اٌ   لح ِٓ اٌوٌل 
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 : ً شلً البصرة مً بين زيد بً موشى اللاظهومم

ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيآ اٌعبثاليٓ   اٌىبظُ  ىيل ِوٍدهو 
صاابه يف ،  ِّاا   َّ اٌاال، #ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس اؾبورٚااد ثاآ  ثااس ٝبٌاات$  

، اؽااوّق كاه اٌعجبٍااحم  اإرجااب هُ ، #1$هااا يف ف فااخ اؾباا ِوْ اٌعجبٍااس 199اٌجٖااوح ٍاانخ 
اثمحماذ اٌجٖاوح ثحمالذ ؽزاد ٍانخ ِابئز  ٌٍاهغوح صاُ ٍاري اؾبا ِوْ           ، #2$نا ٌمت ثبٌنبهاؿب

عحمْابً ثمحماابكح  ٍااس ثآ ٍااعحمل ا ناالِب إاً اٌجٖااوح رااواه   رجب ا  اِنااهُ ىياال اٌىاآ     
فؾجَا   ، ف ّري  ٍحم  ثرتو ، حبش  ن  ؽزد لج٘  ٍحم  ا هاك لزٍ  #3$اؼبَٓ ثٓ ٍهً

، # ِائ اؽبٍحمفاخ اؾبا ِوْ يف  ِاوذ    ٙاب$ صُ زبلس اإلِبَ  ٍس ثآ ِوٍاد اٌو  ، ثجغلاك
  .  #4$ها251ا بُ إذل يفو ف فخ اؾبزووً اِبد يف ٍبِوا  يف ؽلاك ٍنخ ، فعفب  ن 

ثآ ععفاو ثآ ىيال ثآ        ثو فبّال اؼبَآ ثآ ىيال ثآ  ٍاس      : آِ اٌلذ ثبٌجٖوح
ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثاليٓ ثآ اؼبَا      ِوٍد اٌىبظُ
اهاو    ٍد اٌٞبٌجحم  ثبٌجٖوح بًٔمحمج وبْ، # ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$اٌَجٜ ثٓ 

 .  #5$ِعبٕو ٌٍنَبثخ اٌعّو 
وّب ٍىٓ اٌجٖوح  ثس يعٍد فبّال ثآ اؼبَا  اؾبٍمات ثابٌج   ثآ اؼبَآ ثآ         

ثآ   اؼبَآ ثآ ِوٍاد اٌىابظُ ثآ ععفاو اٌٖابكق        ٍس ثٓ فبّل ثٓ ثٓ ععفو ثآ  
   ٓ اؼبَااا  اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس    فبّااال اٌجااابلو ثااآ  ٍاااس ىيااآ اٌعبثاااليٓ ثااا

لزاً ثٞوياك لٖاو    ادل رنوو ِٖبكهٔب ّحمئبً  آ ؽبٌا  ٍاو   ْ ااثابذ     ، #$6#ٝبٌت$
 .  #7$اثٓ هجريح

                                                 

; ابـٔ نـجري ،     6/310; ابٔ ا٭ثري ، ايهاٌَ يف ايتـاسٜخ   7/123ايطربٟ ، تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى - 1

 . 10/268ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

; اجملًظٞ ،  355; أبٞ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبٝني 2/258ايـذٚم ، عٕٝٛ إتباس ايشكا - 2

 . 49/216حباس ا٭ْٛاس 

ٖٛ أبٛ ذلُذ احلظٔ بٔ طٌٗ ايظشتظٞ تٛىل ايٛصاس٠ يًخًٝف١ املـإَٔٛ ٚتـضٚز املـإَٔٛ ابٓتـ٘     - 3

 . 123-2/120ٚفٝات ا٭عٝإ ، ابٔ تًهإ: ٜٓعش، ٖـ236بٛسإ ٚتٛيف ط١ٓ 

 . 2/164ايشدا٥ٞ املٛطٟٛ ، ايهٛانب املؼشق١ - 4

 . 119ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 5

 . 189ايطايبٝني  ا٭ؿًٝٞ يف أْظاب- 6

 . 232ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب- 7
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 : وممً شلً البصرة مً بين حمند الديباد بً جعفر الصادق

ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ  ثٓ اٌٖبكق ععفو ثٓ اٌليجبط فبّل  هو
البي اثآ  ، #1$ ٌمت ثنٌه ؼبَٓ اعه، #$س ثٓ  ثس ٝبٌتثٓ  ٍاٌَجٜ   اؼبَ

ا ِّا  ظباريح األٔلٌَاحمخ ايُمابي     : لابي ، فنلق ٌمت ثانٌه ػبّبٌا  اؽَان  أىابهح اعها      
ثوياائ ٌاا  ؾبااب ظهااو اؽباا    ٍااد اؾباا ِوْ     ، إلبِزاا  دبىااخ  اوبٔااذ، #2$ألاالكذ اٌليجبعحمااخ
، اٌعجبٍاس فابوبيِوا   ارجع  اٌييليخ فبلجً  ٍاحمهُ إٍاؾبق ثآ ِوٍاد     اه199اٌعجبٍس ٍنخ

، اٌجحمعاخ إال ثعال  ْ لحماً ٌا  إْ اؾبا ِوْ راويف       سث ٔ  ِب هٙ ِعزنهاً افٍئ فبّل ٔفَ 
اؾبا ِوْ اِآ    اؽبٍحمفاخ  إاٍد  ٍحما    هاا 213ٍانخ   جبوعبْ رويف، فعفب  ن  اؽبٍحمفخ اؾب ِوْ

اؼبَاا  ااؼبَاآ ا جاال اهلل اإٍااؾبق ا ٍااس ااٌمبٍااُ ا ٍااس  : اٌاا  ِاآ األاالك، #3$ِعاا 
 :  ٍىٓ اٌجٖوح ِنهُ، #4$اؽببهٕس

ثآ فبّال اٌجابلو ثآ  ٍاس      اٌٖابكق  ععفاو  ثٓ اٌليجبط  ٍس اؽببهٕس ثٓ فبّل 
، #5$اٌال     َّا ِّا ، #$ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات     اٌَاجٜ    اؼبَا ىيٓ اٌعبثليٓ  ثٓ 
ٓ  يابَ  ثاس اٌَاوايب فٍّاب      يفاٌجٖاوح  كفً إذل ِليناخ   ِوٍاد  اإلِابَ  ىيال اٌنابه ثآ       ٍا

ْ    ، #6$ا  بٔا  إذل عبٔجا   ٕس اؽببه# الف  ٍس $اٌىبظُ  يماوي  ثاو ٖٔاو اٌجقابه  إ
إ اا ْ اٌضاوهح ٙال ؽىاُ اؽبٍحمفااخ     ٍاد   اٌاليجبط  ثحماا  فبّال  ِائ   رفاك  اؽببهٕاس   بً ٍحما 

اثآ   ااٍزٖاؾت ثابألهواى    ْ يىهواؽببهٕس اافزبه  ٍس ، ها211ٍنخ اٌعجبٍس اؾب ِوْ 
ااثآ  ، #اإلِبَ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ$   األفٌٞ اهو اؼبَ  ثٓ اؼبَٓ ثٓ  ٍس ثٓ 

فقاوط   األِاو  ٍُ  ٔ  ال يازُ ٌا     اٌليجبطاؾب ِوْ دبؾّل  عحمِظفو  ؾببا، اٌنبه  ىيل  ّّ
                                                 

 . 245ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 1

 . 1/254يباب ا٭ْظاب  - 2

 . 245ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 3

 . 207ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 4

 . 247ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 5

 . 247ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 6
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 .  # 1$ثجغلاك الربذ ذبباؽببهٕس اروفد  ٍس ، اٌنبهافٍف ىيل  ِٓ اٌجٖوح

ثآ فبّال    #2$ ثاو اؼبَآ  ٍاس ثآ اؼبَآ ثآ  ٍاس اؼببهٗ$اؽببهٕاس#        : اِنهُ
ثآ اؼبَا     ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    اإلِبَ و ثٓ اٌليجبط ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبل
اؾبٍمات ثا فس اٌجٖاو  ادل رانوو     ، #$3#اٌَجٜ ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثاس ٝبٌات$  
، اٌعٍ  رياط  ا  بُ يف اٌجٖوح فنَت إٌاحمهُ ، اؾبٖبكه اؾبزوفوح إذل ٍجت رٍمج  ثنٌه

ضاوهح  اوابْ عالّذ  ٍاس اؽببهٕاس ؽاباي اٌ     ، وّب دل رْو اؾبٖبكه اؾبزوفوح إذل ٍنخ افبر 
اراويف يف ف فاخ   ، هاا صاُ هعائ  آ مٌاه     211ثبألؽواى  يبَ اؽبٍحمفخ اؾب ِوْ اٌعجبٍس ٍانخ 

 .  ا ٍد هنا فبٌواعؼ  ٔ  ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو ، #4$اؾب ِوْ
اؽببهٕاس  ثٓ  ٍس اػببِعس ثٓ اؼبَٓ ثٓ  ٍس األ وط فبّل ثٓ فبّل : اِنهُ
 ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ    اإلِابَ  و ثآ  ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّال اٌجابل  اٌليجبط ثٓ فبّل 

اؾبعاااوا  ثااا فس ، #ثااآ اؼبَااا  اٌَاااجٜ ثااآ  ٍاااس اؾبورٚاااد ثااآ  ثاااس ٝبٌااات$ 
اهاو ِآ   ا َ اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو        ،  ٓ ؽبٌا   دل رنوو ِٖبكهٔب ّحمئبً، #5$اٌجٖو 

   .  #6$وبْ ِعبٕو ٌٍنَبثخ اٌعّو  ٔمحمت  ىربا اٌغنبئُ فبّلاً ألْ ؽفحملذ  ثب

                                                 

 . 247ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب : ; ٜٓعش 46طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 1

 . 28; املشٚصٟ ، ايفخشٟ يف أْظاب ايطايبٝني  107فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١  - 2

 . 32املشٚصٟ ، ايفخشٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 3

 . 247عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١- 4

 . 98ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 5

 . 98ذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ ، اجمل- 6
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 :بين علي العريضي بً جعفر الصادقوممً شلً البصرة مً 

 ٍس اٌعويٚس ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ  ثآ  هو 
ااٌعوي٘ لويخ ِٓ لاو  اؾبليناخ اؾبناوهح    ، #$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌتاٌَجٜ   اؼبَ

اؾبزاااوفد  #$1# ٍاااس اٌعويٚاااس  يااابَ اإلِااابَ  ٍاااس اؿبااابك $     راااويف ، َُِٔااات إٌحمهاااب 
ُ   ا  ، #2$اه254ٍنخ ععفاو ا ٍاس ا ظبال اٌْاعوأس افبّال      : مت ِآ  هثعاخ  االك اها
 :  ٍىٓ اٌجٖوح  لك ِٓ ثين  ٍس اٌعويٚس ِنهُ، #3$األىهق

ثآ  ٍاس    ثٓ  حمَاد ثآ فبّال    األثؼ  ظبل: ِٓ ثين فبّل ثٓ  ٍس اٌعويٚس
ثاآ فبّاال اٌجاابلو ثاآ ىياآ اٌعبثااليٓ  ٍااس ثاآ اؼبَاا   اٌعويٚااس ثاآ ععفااو اٌٖاابكق 

يعل  ظبل األثؼ ِٓ  هبرل اٌجٖوح صُ أزماً  ، #$4#ٝبٌت$اٌَجٜ ثٓ  ٍس ثٓ  ثس 
  َاَّيُ َِآْ اٍْازَوَْٝنهب  ايمابي أا  َ  ، #5$رَاوِيٌُ أزمً ٌٍعحمِ إذل ِنٞمخ يف ؽٚاوِود رال د   

ُ ، اَ َ ْمَااتَ ذبااب دل راانوو ، #6$الَجْااوُذُ هُناابن يف ٍَاافْؼِ عَجَااًٍ  ٍااد يَِّاا ِ اؾبُزَوَعِّاا ِ إذل رَااوِي
ٔ  ِآ إ ا َ ِنزٖاف اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو  ألٔا  كفاً إذل         ِٖبكهٔب ربهيـ افبر  إالّ  

 ثاو ععفااو فبّال ثاآ  ٍاس ثاآ فبّال ثاآ     ؛ اِناهُ  يٚااب  #7$هااا345ٍانخ ِنٞماخ رااويُ  
 ظباال اٌنفاابٛ ثاآ  حمَااد األواارب ثاآ فبّاال األواارب ثاآ  ٍااس اٌعويٚااس ثاآ ععفااو      
اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجبلو ثٓ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ ثٓ اؼبَ  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس اؾبورٚاد     

وبْ اثن   ظبل اؾبٍمت ثبٌنفبٛ ، #8$أزمً ِٓ اٌو  إذل اٌجٖوح، #ثٓ  ثس ٝبٌت$

                                                 

 . 241عُذ٠ ايطايب ، ابٔ عٓب١- 1

 . 380/ 1أؿٍٛ ايهايف ، ايهًٝين- 2

 . 212ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 3

 . 141ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

تـشِٜ اطـِ إسـذ٣ َـذٜٓ  سلـشَٛت ٭ٕ سلـشَٛت اطـِ يًٓاسٝـ١ ٚػـباّ ٚتـشِٜ           : قاٍ ٜاقٛت- 5

 . 2/28َٗذِ ايبًذإ  :ٜٓعش، َذٜٓتاٖا

 . 16/73ايضبٝذٟ ، تاز ايعشٚغ - 6

 . 16/73ايضبٝذٟ ، تاز ايعشٚغ - 7

  . 79ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 8
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: ها# اٌن  لبي  نا  461ٍنخ  بٕواً ٌٍنَبثخ اٌعّو $دِع، وبْ يزغو اٌنفٜ ثبٌنفبٛ ألٔ 
 .  #1$"ثجغلاك ه يز  ِبد ثآفوذ"

 ٍااس ثاآ  حمَااد ثاآ اؼبَاا  ثاآ  حمَااد اٌواِااس ثاآ فبّاال األىهق ثاآ  : اِنااهُ
األورب ثٓ  ٍس اٌعويٚس ثٓ ععفو اٌٖبكق ثٓ فبّل اٌجابلو    حمَد األورب ثٓ فبّل

ٓ   ثٓ  لابي اثآ    #$ثآ اؼبَا  اٌَاجٜ ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات          ٍاس ىيآ اٌعبثالي
 .  #2$اٌىن  دل يْو إذل اؾبنٞمخ اٌي أزمً ِنهب  ا ربهيـ مٌه، اهك اٌجٖوح: ٝجبٝجب

ثآ   اٌواِاس  ٍس اؾبعوا  ثبثٓ ثٖحمٍخ ثٓ  جل اهلل ثآ فبّال ثآ  حمَاد     : اِنهُ
ٓ  ثٓاألىهق فبّل  ٓ ثا  ععفاو اٌٖابكق    حمَد اٌىجري ثٓ فبّل ثٓ  ٍس اٌعويٚس ثا

  ٓ ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس   اٌَاااجٜ اٌعبثاااليٓ ثااآ اؼبَااا    فبّااال اٌجااابلو ثااآ  ٍاااس ىيااا
   .  #4$ٍواك اٌجٖوح ثنهو اٌليو ِٓ وبْ ِمحمّبً، #$3#$ٝبٌت

ثآ   اٌْاعوأس  ظبال  اؼبَا  ثآ   : آِ ثين  ظبل اٌْعوأس ثٓ  ٍاس اٌعويٚاس  
ثآ اؼبَا     ٍس ىيآ اٌعبثاليٓ   ثٓ اٌجبلو ثٓ فبّل اٌٖبكق ثٓ ععفو   ٍس اٌعويٚس

فّآ  ، #5$فٍا   مات ِنزْاو ثبٌجٖاوح    ، #ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثآ  ثاس ٝبٌات$   اٌَجٜ 
ععفو ثٓ فبّل ثٓ  ٍس ثٓ ععفو ثٓ  ظبل ثٓ اؼبَ  ثٓ  ظبل اٌْاعوأس  : اٌلذ

 ُئ ثااو اٌغناابااثاآ  فحماا    ،#6$ٍااىٓ اٌجٖااوح، ثاآ  ٍااس اٌعويٚااس ثاآ ععفااو اٌٖاابكق  
         ٓ اؼبَا  ثآ  ظبال     فبّل ثٓ  ظبل ثآ ععفاو ثآ  ٍاس ثآ ععفاو ثآ  ظبال ثا

ٕاليك ااٌال    هاا# إٔا  وابْ "   461ٍانخ  لبي  ن  اٌعّو $د، ثبٌجٖوحٍىٓ ، اٌْعوأس
 .  اهنا يعين  ٔ  وبْ ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌواثئ اؿبغو ، #7$"هو ا هٍ 

                                                 

 . 141اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 1

  . 79ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 2

 . 141ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3

 . 141يف أْظاب ايطايبني  ايعُشٟ ، اجملذٟ- 4

  138ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 5
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 ( يف البصرةأبي طالب)بيو حمند )ابً احليفية ( بً علي بً 

هو فبّل$اثٓ اؼبنفحمخ# ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت ثٓ  جل اؾبٍٞت ثٓ هبُّ اٌعٍو  
 ثٓ صعٍجخ ثٓ  ُجَحمْل ثٓ ٍَِّخ ثٓ لحمٌ ثٓ ععفو ثنذ فوٌ   ا ِّ، اٌموّس اؿببٍبس

، #$اٌال يف يفاو ف فاخ  ّاو ثآ اؽبٞابة      ، ؽنحمفاخ  ثٓ اٌلؤي ِٓ صعٍجخ ثٓ يوثوع
ا جال  ، اؼبَٓ ال  مت ٌ : عبٌ اٍزوْ ٍنخ اٌ  ِٓ اٌوٌل ها اهو اث82ٓارويف ٍنخ

ااٌمبٍااُ ا جاال ، اععفااو اظباايح ا ٍااس اععفااو األٕااغو ا ااوْ، اهلل يىنااد  ثااب هبّااُ
كفً اٌجٖوح ِئ  ثحم  ااّارتن يف ِعوواخ اػبّاً    ، #1$اإثواهحمُ، اٌوظبٓ ال  مت ؿبّب

،  ثنابئهُ ٍاىٓ اٌجٖاوح  الك ِآ       -وّاب ِاوّ ثناب   –ها اهو ٕبؽت اٌوايخ ذباب   36ٍنخ
ثٓ  جل اهلل  ا ّبه اؾبواى  إذل  ْ  غٍت ِٓ ٍىٓ اٌجٖوح هُ ِٓ  ثنب  ععفو اِبلس

 :  ِنهُ #2$ثٓ ععفو ثٓ فبّل ثٓ اؼبنفحمخ
ثآ ععفاو ثآ    ه ً اؾبلمه $اؾباله #    االك اٌمبٍُ ثٓ ععفو األٕغو ثٓ  جل اهلل
حمابً ٍانخ   مواو مٌاه اثآ ٝجبٝجاب $وابْ ؽ     ، فبّل$اثٓ اؼبنفحمخ# ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

 .  #3$ها# كاْ  ْ يْري إذل  غببئهُ  ا ربهيـ مٌه479
ثآ   ه ً اؾبانه    جل اهللثٓ  اِبلس ععفو اٌضبٔساٌمبٍُ ثٓ  جل اهلل ثٓ : اِنهُ

اهاو ِآ   ، #4$ٍاىٓ اٌجٖاوح   ،# ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات     اثٓ اؼبنفحمخثٓ فبّل$ ععفو
 راااويفٌمبٍاااُ  ظبااال ثااآ  جااال اهلل ثااآ ا   ااا َ اٌماااوْ اٌضبٌاااش اؿبغاااو  ألْ ؽفحمااالذ

 .  #5$ها344ٍنخ
 

                                                 

; 2/230، اجلٖٛش٠ ; ايربٟ 66مجٗش٠ أْظاب ايعشب ، ; ابٔ سضّ 3/271أْظاب ا٭ػشاف ، ايب٬رسٟ- 1

 . 324ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ

 . 168ايفخشٟ - 2

  . 83ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 3

 . 181فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 4

 . 66ابٔ سضّ ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب - 5
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 ٓ  جل اهلل ه ً اؾبنه   ثو ٝبٌت  ٍس ثٓ ىيل اِبلس ثٓ ععفو اِبلس ث: اِنهُ
ثٓ ععفو األاي ثٓ فبّل$اثٓ اؼبنفحمخ# ثٓ  ه ً اؾبنه  ثٓ ععفو اٌضبٔس ثٓ  جل اهلل

 .  #1$ مج  ثبٌٖوح ااٌىوفخ ااٌو : لبي اؾبواى ،  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

ٓ ععفاو اِبالس اٌضبٌاش ثآ  جال اهلل ه ً اؾبانه  ثآ        اؼبَٓ ثٓ  ٍاس ثا  : اِنهُ
ثآ ععفاو األاي ثآ فبّال$اثٓ اؼبنفحماخ# ثآ        ه ً اؾبانه   ععفو اٌضبٔس ثٓ  جال اهلل 
ادل رانوو اؾبٖاابكه اؾبزااوفوح ٌاالينب راابهيـ ٔياٌاا   ، #2$ٍااىٓ اٌجٖااوح،  ٍاس ثاآ  ثااس ٝبٌاات 

عجابً ثآ  ٍاس ثآ     اٌاهو ِٓ  ثنب  اٌماوْ اٌواثائ اؿبغاو  ألْ  فابذ     ، اٌجٖوح  ا ؽبٌ 
 .  #3$ها332ٍنخاٌضبٌش وبْ ؽحمبً ععفو 

 ٍااس ثاآ اؼبَاا  ثاآ ىياال ثاآ ععفااو اِباالس اٌضبٌااش ثاآ  جاال اهلل ه ً   : اِنااهُ
ثآ ععفاو األاي ثآ فبّال $اثآ       ه ً اؾبانه   اؾبنه  ثٓ ععفو اٌضابٔس ثآ  جال اهلل   

    ا ذ  اٌعٍ  وبْ ِائ  ثناب   ّوِزا   ، #4$ٍىٓ اٌجٖوح، اؼبنفحمخ# ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت
   .  ِٓ ثين ععفو اِبلس ثٓ  جل اهلل ه ً اؾبنه 

 اٌضبٌاش  اِبلس  ثٓ اؼبَٓ ثٓ اٌعجبً ثٓ  ٍس ثٓ ععفو  ثو  ٍس اؼبَ: اِنهُ
ثآ   األايثٓ ععفو  ه ً اؾبنه  اٌضبٔس ثٓ  جل اهلل ه  ثٓ ععفونثٓ  جلاهلل ه ً اؾب

َابثخ اٌعّاو  إم وابْ    واً ٌٍنوبْ ِعبٕ، #5$# ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌتاثٓ اؼبنفحمخ$فبّل
: لابي ، " ثو  ٍس اِبّل  اٌٞويً ٕليمس ثبٌجٖوح ٌ  عبي اعبذ": البي  ن  #6$ٕليم 
 .  #7$إال  ٔ  دل يْو إذل  غببئهُ  ا ؽبؿبُ، ارويف  ٓ  لك ِٓ اٌوٌل يف اٌجٖوح: لبي

ثآ  جال اهلل     ظبل ثآ اٌمبٍاُ ثآ فبّال اٌعويال ثآ  ٍاس         ثو اؼبَٓ: اِنهُ 

                                                 

 . 168ايفخشٟ - 1

  . 83ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 2

 . 431ايطٛطٞ، ا٭بٛاب - 3

 . 327ا٫ؿًٝٞ ، ابٔ ايطكطكٞ- 4

 . 354; ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب  229ذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ، اجمل- 5

  354; ابٔ عٓب١، عُذ٠ ايطايب  229ايعُشٟ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 6

 . 229اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 7
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ٓ ععفو اٌضبٔس ثآ  جال اهلل ثآ ععفاو األاي ثآ فبّال $اثآ        ه ً اؾبنه $اؾبله # ث
لابي اٌعّاو  يف إاف ؽبٌا      ، #1$روذل ٔمبثخ اٌجٖاوح ، ثٓ  ثس ٝبٌتاؼبنفحمخ# ثٓ  ٍس 

ٓ   ": ااٌالذ  اٌنمحماات   االفزجابه ِناهُ اٌْااويف اٌَاحمل اٌٖابحل    ، اٌوٌال  اوابْ ٌا   االح ِا
، ح ِآ اٌوٌال  فبّال  ال   ثساأل،  ثو فبّل اؼبَٓ ثٓ  ظبل اؾبورٚد األعًفٍحمفخ 

هاو  ثاو  جال اهلل فبّال ثآ      ، اٌحموَ ِنهُ اٌْويف اٌزمس  ّحمل اٌْو  ٔمحمت اؾبوًٕ
 ٓ  ثااس  ٍااس اٌيياال  ٔمحماات   ا ِاا  ثنااذ، اٌنمحماات  ثااس فبّاال ثاآ اٌنمحماات  ثااس اؼبَاا

اهنا يعين  ْ  ثنب  ٔمحمت اٌجٖوح  ثس اؼبَٓ  ظبل ثٓ اٌمبٍاُ أزْاواا     ،#2$"اؾبوًٕ
وّاب راوذل  ثاو اؼبَآ  ظبال ثآ اٌمبٍاُ        ، وا ٔمبثزاهب يف ِنبٝك  لح اٍبكاا فحمهاب اروٌا  

اٌعااً مٌااه ثعال روٌحماا  ٔمبثااخ  ، #3$جغالاك ِاآ لجااً  ٚال اٌلاٌااخ اٌجاويهس   ٔفَا  اٌنمبثااخ ث 
 .  #4$إم اٍزل بذ  ٚل اٌلاٌخ ثعل  ْ  لبي  ثو  ظبل اؾبوٍو ، اٌجٖوح

ثآ   ٔبٕو اٌليٍّس ثٓ  جل اهلل ثٓ  ٍس ثٓ اؼبَ  ثٓ  ٍاس ثآ اؼبَا    : اِنهُ
ه ً  ثآ ععفاو اٌضابٔس ثآ  جال اهلل      ثآ  جال اهلل ه ً اؾبانه     ل ثٓ ععفاو اٌضبٌاش  ىي

 يٚاب ٍاىٓ   ، س ثٓ  ثس ٝبٌات ثٓ ععفو األاي ثٓ فبّل$اثٓ اؼبنفحمخ# ثٓ  ٍ اؾبنه 
ه يزا  ذباب اوابْ    ": ها# إم لابي 461ٍنخ $اؾبزوفداوبْ ِعبٕواً ٌٍنَبثخ اٌعّو ، #5$اٌجٖوح
 .  #6$"اؿبُ اٌحموَ ثمحمخ، اٌواَ هظب  اهلل ِنهُ ٕليمس  ثو اٌفواهً، ٌ   االك
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 يف البصرة (بيو العباط الصكا بً علي بً أبي طالب )

هو  ثو اٌفًٚ اٌعجبً ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت ثٓ  جل اؾبٍٞت ثآ هبّاُ اٌعٍاو     
ثآ اٌوؽحمال ثآ وعات      فبّٝخ ثنذ ؽياَ ثٓ فبٌل ثٓ هثحمعاخ  ِّ   َّ اٌجن  ، اؿببٍبس

ْ     هثحمعخ ثٓ  ابِو ثآ ٕعٖاعخ ثآ ِعباياخ     ثٓ  بِو ثٓ و ة ثٓ  ، ثآ ثىاو ثآ هاواى
ً    #$ ْ  ِري اؾبؤِن   ٍحمابً   ها  اوابْ َٔابثخ  بؾبابً    ثآ  ثاس ٝبٌات    لابي ألفحما   محما

ألرياعهب فزٍال   اِو ح لل اٌلصبب اٌفؾوٌخ ِٓ اٌعوة  ٔىو إرلّ: ث َٔبة اٌعوة ا فجبههُ
اٌعااوة  ثحمااخ فئٔاا  ٌااحمٌ يفاٌى  فبّٝااخ ثنااذ ؽااياَرااياط : فماابي ٌاا ، فبهٍاابً رل غ ِاابً

فوٌلد ٌ  اٌعجابً اععفاو ا ضّابْ ا جال اهلل اٍزْاهلاا      ، فزياعهب،  ّغئ ِٓ يثبئهب
اوابْ اٌعجابً فبهٍابً ّاغب بً لبحمجابً ووٌبابً       ، هاا 61# ثبٌٞف ٍنخ ِئ  فحمهُ اؼبَ $

بٌَاااامب ألٔاااا  اٍاااازمد اؾبااااب  ألفحماااا   ثايٍماااات ، #ثبٍاااا ً افحماااابً ألفحماااا  اؼبَاااا $ 
ً  ياوَ اٌٞاف   # $اؼبَ  لاربذ لويات ِآ اٌْاويعخ ؽحماش      ، كاْ  ْ يجٍغا  إيابذ   الزا
 .  #1$ٍنخ 34اوبْ  ّوذ، يف مٌه اٌحموَ #$اؼبَ  اوبْ ٕبؽت هايخ، اٍزْهل

  مت اٌعجبً ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت ِٓ اثن   جحمل اهلل ثٓ اٌعجابً ا ِّا  ٌجبثاخ ثناذ     
ً   ، #2$اٌعجبً ثٓ  جل اؾبٍٞت  جحمل اهلل ثٓ ٓ    ا  مت  جحمال اهلل ثآ اٌعجاب ، ِآ اثنا  اؼبَا

     ُ  جحماال اهلل اٌضاابٔس اظباايح  : ف  ماات اؼبَاآ ثاآ  جحماال اهلل ثاآ اٌعجاابً ِاآ عبَااخ اهاا
 .  ٍىٓ  لك ِٓ اٌلذ اٌجٖوح ِنهُ، #4$ااٌعجبً اٌْب و #3$ااٌفًٚ اإثواهحمُ عوكلخ

                                                 

ٛ ْـش ايبخاسٟ 43ْظب قشٜؽ ، ايضبريٟ: ٜٓعش- 1 ، ; ابٔ ايطكطكٞ 88طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، ; أب

 . 356عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 328ا٫ؿًٝٞ 

 . 231اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ ١89 ايع١ًٜٛ طش ايظًظً، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 2

 اطِ ٜطًكٕٛ دَؼل ٚأٌٖ، ٖٚٞ تطًل ع٢ً ايشغاف ايهباس، ن١ًُ َعشب١ تعين ايشغٝف: دشدق١- 3

ٔ  تـٓع ايفطا٥ش س٣ًٛ َٔ ْٛ  ع٢ً اجلشدق١ ٞ  ايكُـح  دقٝـل  َـ  ٜبًـذ  مسهٗـا  ٜهـاد  ٫ سقٝكـ١  ٖٚـ

 ػٗش يف إ٫ ٜأنًْٛٗا ٫ٚ بذبع ٚتٓلح ايضٜ  يف تكًٞ، َذٚس٠ نبري٠ ٖٚٞ، ايظهني ظٗش مسو

; 237ايتًخــٝف، )َــاد٠ ز م(; أبــٛ ٖــ٬ٍ ايعظــهشٟ 4/1454اجلــٖٛشٟ، ايـــشاح : ٜٓعــش، سَلــإ

 . )َاد٠ دشدم( 2/183ته١ًُ املعادِ ايعشب١ٝ، دٚصٟ

ٟ  67مجٗـش٠ أْظـاب ايعـشب    ، ; ابٔ سضّ 79ْظب قشٜؽ ، ايضبريٟ- 4  =اجملـذٟ يف أْظـاب  ، ; ايعُـش
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 : بيو محسة بً احلصً بً عبيد اهلل بً العباط

اٌَامب ثآ   ٌعجابً  فبّل ثٓ  ٍس ثٓ ظبيح ثٓ اؼبَٓ ثآ  جحمال اهلل ثآ ا   : ِنهُ
وابْ  ، #2$ٔايي اٌجٖاوح  ، #1$ايىناد  ثاب  جال اهلل    ِّ   َّ اٌل ، #$ ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت

ُ   اوابْ واضري  ، ذبباها  اؼبليش  #3$ اٌْعوا  اٌعٍّب  األكثب  ؽل  لابي   #4$اٌفٚاً ااٌعٍا
ٌاا  وزاابة ِمبرااً   ، #6$ا ااو  ثبٌٖاالق ، #5$"صمااخ  اا  يف اؼبااليش  ":  ناا  اٌنغبّااس 

هذ  بّاااذ  َّ اإلِااابَ فبّااال اؾبهااال  ثعااال افااابح اإلِااابَ اؼبَااآ   ايف كا، #7$اٌٞااابٌجحم 
 ثوااياخ  اٌعٍّاب   اٌْعوا  األكثب   ؽل وبْ: لبي اؽبٞحمت اٌجغلاك ،  #$8#اٌعَىو $
ٓ ،  ثحما  :  ٓ ؽلس، األفجبه ٓ  اٌٖاّل   جال  ا ا ٓ ، #9$اؿبابٍبس  ِوٍاد  ثا ٓ  ااؼبَا  ثا
 #11$اٌزاابهًبس اؾبٍااه  جاال ثاآ ُِؾََّّاال:  ناا  ها ، اغريهااُ #11$اػبعفااو  اهلل  جاال ثاآ كااك

                                                                                                                         

 . 329ا٫ؿًٝٞ ، ;  ابٔ ايطكطكٞ 231ايبٝني ايط=

 . 347ايٓذاػٞ ، فٗشط  - 1

أعٝــإ ، ; ا٭َـني  358عُـذ٠ ايطايـب   ، ; ابــٔ عٓبـ١  235ايعُـشٟ ، اجملـذٟ يف أْظـاب ايطـايبٝني     - 2

 . 9/427ايؼٝع١  

 . 9/439ايتظرتٟ ، قاَٛغ ايشداٍ - 3

 . 235ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

 . 347، فٗشط   ايٓذاػٞ- 5

 . 26/144املضٟ ، تٗزٜب ايهُاٍ - 6

 . 2/154; ا٫سدبًٝٞ ، داَع  ايشٚا٠   347ايٓذاػٞ ، فٗشط  - 7

 . 2/154; ا٫سدبًٝٞ ، داَع  ايشٚا٠   347ايٓذاػٞ ، فٗشط  - 8

 ايعباغ بٔ اهلل عبذ بٔ عًٞ بٔ ذلُذ بٔ اإلَاّ إبشاِٖٝ بٔ ذلُذ بٔ َٛط٢ بٔ ايـُذ عبذٖٛ - 9

 ٚاحلظٔ عاؿِ، بٔ ٚعًٞ ذلُذ، ابين ايٖٛاب ٚعبذ، إبشاِٖٝ ٚعُٝ٘، َٛط٢ أبٝ٘ عٔ سذخ امشٞاهل

 احلر ٚإقا١َ املٛطِ إَاس٠ ٚٚيٞ سأ٣، َٔ بظش َٓضي٘ ٚنإ إبشاِٖٝ ابٓ٘: عٓ٘ س٣ٚ، ٚغريِٖ فلاي١، بٔ

 . 12/306ٜٓعش: اخلطٝب ايبغذادٟ، تاسٜخ بغذاد  ٖـ، 243 ط١ٓ املتٛنٌ دعفش ت٬ف١ يف

ٔ  ذلُـذ  عٔ س٣ٚ ايهشاّ أبٞ ابٔ ٖٚٛ اجلعفشٟ اهلل عبذ بٔ داٚد بٔ احلظٖٔٛ  - 10  اخلــٝب  بـ

،  ٖـ286تٛيف ط١ٓ ، ٖٚٛ ؿذٚم ثك١، ايعباطٞ ايعًٟٛ دض٠ بٔ عًٞ بٔ ذلُذ عٓ٘ س٣ٚ، احلٓفٞ

 . 3/12اجلشح ٚايتعذٌٜ ، ابٔ أبٞ سامت: ٜٓعش

ٔ احل عــٔ سـذخ ، بايتــاسخيٞ ٜٚعـشف ، املًــو عبـذ  بــٔ ذلُـذ ٖـٛ  - 11 ُٖـذ  بــٔ ظـ  =،ايضعفشاْــٞ ََُش
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 ٕاالاق اهااو، ِناا  غبعااذ: ؽاابمت  َثِااس اثاآ الاابي، #2$اغريهااُ #1$قبٍاال ثاآ افبّاال
 :  آِ ّعوذ يعبرت هع ً، #4$ها 287ها الحمً 286ٍنخ ٍذ رويف، #3$صمخ

ــٛ ــ  يـــ ــٔ نٓـــ ــشٟ َـــ ــ٢ أَـــ ــ١ عًـــ        ثكـــ

 

 أَـــــــــشٟ بتـــــــــذٟت ستـــــــــ٢ يــــــــــربت 

  ٔ     ٞـــــــــــــــــــنٓحتٓش ْٛا٥بــــــــــــــــ٘ يهـــــــــــــــ

     

 ٖشايـــــــــذ ْٛا٥ـــــــــب قٝـــــــــ ٚ فـــــــــارنش 

 
ــٌٚ ــا إدعــــــــ ــشت ٚإٕ حلادتٓــــــــ     نجــــــــ

        

ــغايهِ  ــّا أػـــــــ ــٔ سعـــــــ ــزنش َـــــــ  ايـــــــ

 
ــش٤ ــٛ ٫ ٚاملــــــ ــ٢ خيًــــــ ــب عًــــــ     ا٭ عكــــــ

     

ــاّ  ــٔ ٜــــــــــ ّٓ َــــــــــ ــٔ ر ــ َٚــــــــــ  (5)هشػــــــــــ

اٌَامب  ظبيح ثآ اؼبَآ ثآ  جحمال اهلل ثآ اٌعجابً        فبّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ: اِنهُ 
ٓ       ٌجبثاخ ثناذ فبّال   ا ِّا ، #ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$ ثآ   اثآ إثاواهحمُ ثآ اؼبَا

ّبهن ِئ  ٍس ثٓ ىيل ثٓ اؼبَ  ثٓ  حمَاد ثآ ىيال اٌْاهحمل ثآ  ٍاس       ، #6$ جحمل اهلل
# يف صوهراا  ثبٌىوفااخ ىياآ اٌعبثااليٓ ثاآ اؼبَاا  اٌَااجٜ ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات$ 

ا نالِب  ٍاُ  ٍاس ثآ ىيال ثىهاوه       ، ها ااٍزٞبع األفري هيٌبخ اػبحمِ اٌعجبٍس 255ٍنخ

                                                                                                                         

ٟ  َٓــٛس  بٔ ٚأدذ= ٔ  اهلل ٚعبـذ ، ايشَـاد ٟٓ،  ػـٝب١  بـ ٔ  ٚأدـذ  ايبــش ٌ  بـ  حبـٛس،  املعـشٚف  احلًٝـ

 أدذ بٔ ذلُذ طاٖش أبٛ عٓ٘ س٣ٚ ايشٚاٜات، ًَٝح، ا٭تباس سظٔ أدٜبّا فاك٬ّ ٚنإ، ٚغريِٖ

، اخلطٝب ايبغذادٟ: ٓعشٜ، ٚمجعٗا بايتٛاسٜخ ٜع٢ٓ نإ ٭ْ٘ ايتاسخيٞ ٚيكب ايزًٖٞ، ايكاكٞ

 . 3/151بغذاد   تاسٜخ

ِ  ايظا٥ب أبا مسع ايعطاس ايذٚسٟ اهلل عبذ أبٛ سفف بٔ رلًذ بٔ ذلُذٖٛ - 1 ٔ  طـً  دٓـاد٠،  بـ

 ٚأبٛ اٯدشٟ، احلظني بٔ ٚذلُذ، عكذ٠ بٔ ايعباغ أبٛ: عٓ٘ س٣ٚ، ايذٚسقٞ إبشاِٖٝ بٔ ٜٚعكٛب

ٕ ، ٚآتشٜٔ اجلعابٞ ابٔ بهش ٌ  أسـذ  نـا ِ  أٖـ ٘  قـا َٛثٛ ايفٗـ  َؼـٗٛسا  ايشٚاٜـ١،  َتظـع  ايعًـِ،  يف بـ

 . 4/499تاسٜخ بغذاد ، اخلطٝب ايبغذادٟ: ٜٓعش، ٖـ331تٛيف ط١ٓ ، با٭َا١ْ َٛؿٛفا بايذٜا١ْ،

 . 276-3/275تاسٜخ بغذاد - 2

 . 8/28اجلشح ٚايتعذٌٜ - 3

زٜب ايهُاٍ ; املضٟ ، تٗ 453َعذِ ايؼعشا٤ ، ; املشصباْٞ 3/276تاسٜخ بغذاد  ، اخلطٝب ايبغذادٟ- 4

 . 9/439; ايتظرتٟ ، قاَٛغ ايشداٍ  2/115; ابٔ سذش ، تكشٜب ايتٗزٜب  26/145

  235اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ 453َعذِ ايؼعشا٤ ، املشصباْٞ- 5

 . 436; ابٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبني  508، 9/474تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى ، ايطربٟ- 6



027 

  فاوط إٌحما  ٌمزبٌا  إال  ْ األفاري شبىآ      ٕبؽت اٌئظ ثبٌجٖوح ااك اب ذ اٌنَات اٌعٍاو   
 فبهً اغٍت  ٍحمهبيف ٝبهو ثٓ فبّل وّب صبه اثن  ، #1$ها يف اٌجٖوح 261ِٓ لزٍ  ٍنخ

 .  #3$اؾبعزّل  يبَ اؽبٍحمفخ اٌعجبٍس يف، #2$فزّىٓ ٕبؽت اٌئظ ِٓ لزٍ   يٚبً  ٍحمهب

فبّل ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ظبيح ثٓ اؼبَآ ثآ  جحمال    : اِنهُ
ٓ اهلل فاان يف  ياابَ  ٍاس ثاآ فبّاال   وابْ  # $اٌعجاابً ثآ  ٍااس ثاآ  ثاس ٝبٌاات    ثا

، #4$يف ؽجَا   يف ف فاخ اؾبعزٚال   راويف  اثمس ؽزد فؾجٌ، اٌئظ يف اٌجٖوح ٕبؽت
ادل رْو اؾبٖبكه ِب هو ٍجت ا زمبٌا  يف اٌجٖاوح اهاً وابْ ِائ ٕابؽت اٌائظ  َ  ٔا          

اٌجٖاوح ااالهاواى الزٍا     وبْ ِائ اثآ  ّّا  ٝابهو ثآ فبّال ثآ اٌمبٍاُ اٌان  صابه يف           
 .  ٕبؽت اٌئظ
ٓ : اِنهُ اؼبَآ ثآ    ظبيح ثٓ اؼبَ  ثٓ ظبيح ثٓ فبّل اٌمبٍُ ثٓ ظبيح ثا

ثآ اٌعجابً اٌَامب     ظبيح ثٓ فبّل ثٓ اٌمبٍاُ ثآ ظبايح ثآ اؼبَآ ثآ  جحمال اهلل       
هاا#  ٔا  وابْ ِعبٕاواً     341ايفهُ ِٓ و َ  ثس ٖٔو اٌجقبه $د ، ٍىٓ اٌجٖوح  يٚبً

ؤّو  ْ  ثنب  اٌعجبً اٌَمب ثموا يف اٌجٖوح ؽزد ثعل اٌمٚاب   ٍاد صاوهح    اهو ِب ي $5#ٌ 
  .  ٕبؽت اٌئظ
 ٍس اؾبىس ثٓ اؼبَ  ثٓ اٌعجبً ثٓ فبّل ثٓ اؼبَٓ اٌضبٔس ثآ  جحمال   : اِنهُ

اهلل اٌضاابٔس ثاآ اؼبَاآ األاي ثاآ  جحماالاهلل األاي ثاآ اٌعجاابً اٌَاامب ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس  
هاا#  ٔا  كبآ اهك اٌجٖاوح ِآ ثاين اٌعجابً        479# موو اثٓ ٝجبٝجب$وابْ ؽحمابً  ٝبٌت$

 .  #6$اٌَمب اٌىن  دل يبلك ربهيـ مٌه

                                                 

 . 436٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبني ابٛ ايفشز ا- 1

 . 95ابٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 2

 . 4/291ايؼاٖشٚدٟ ، َظتذسنات عًِ سداٍ احلذٜح - 3

 . 1/429يباب ا٭ْظاب ، ; ابٔ فٓذم 445أبٛ ايفشز ا٭ؿفٗاْٞ ، َكاتٌ ايطايبني - 4

 . 95أبٛ ْـش ايبخاسٟ ، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ  - 5

  . 83باطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ ابٔ ط- 6
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ثٓ  جل اهلل اؼبّبٔس ثآ اٌعجابً ثآ اؼبَآ ثآ       #1$ ثو اؼبَٓ  ٍس ِويـ: اِنهُ
ا مجا  يف اٌجٖاوح ِآ  ثاس اؼبَآ فبّال ا ثاس ٝبٌات         ،  جحمل اهلل ثٓ اٌعجبً اٌَامب 

واو مٌاه اثآ ٝجبٝجاب $وابْ ؽحمابً       م، اٌعجبً ا ظبل ااؼبَا  اأماوٗ  مات األفاري    
، #2$إٔ  كبٓ اهك اٌجٖوح ِٓ ثين اٌعجبً اٌَمب اٌىن  دل يبلك ربهيـ مٌاه : ها# البي479

ااٌواعؼ  ٔ  ِٓ  ثنب  اٌموْ اٌضبٌش اؿبغو  ألْ  ثبذ  جل اهلل اؼبّبٔس ثٓ اٌعجبً وبْ 
ِوْ يف عنبىرا   ّب وًا فٞحمجًب ِملًِب  نال اؽبٍحمفاخ اؾبا ِوْ اٌعجبٍاس اؾباب راويف ِْاد اؾبا         

 .  #3$اوبْ يَّحم  اٌْحمـ اثٓ اٌْحمـ
 
 
 
 
 
 

                                                 

ٕ ، َٔ َشخ: َشٜخ- 1 ٚايشدـٌ  ، ٚأٜلـّا ػـذش سقٝـل يـني    ، ٚاملـشخ املـضاح  ، ٚسدٌ َشخ أٟ نجري ايـذٖا

يظـإ  ، ابـٔ َٓعـٛس  : ٜٓعـش ، ٚاملشٜخ طِٗ طٌٜٛ ي٘ أسبع قـذد ، ايهشِٜ ايزٟ ٫ حيتاز إٔ تًح عًٝ٘

 . ٌٜٛ نإ َع٘ٚيعً٘ يكب بزيو يهشَ٘ أٚ يشَح ط، )َاد٠ َشخ(55-2/54ايعشب

  . 83ابٔ طباطبا، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 2

 . 359عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 91طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 3
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 يف البصرة ()بً علي بً أبي طالب بيو عنر األطرف

هااو  ّااو ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات ثاآ  جاال اؾبٍٞاات ثاآ هبّااُ ثاآ  جاال ِنااب      
ؽجحمات   اٌضعٍجحماخ اهاس  َّ     اٌٖاهجب  ا ِّ، يىند  ثب ؽفٔ، اؿببٍبس اٌموّس اٌعٍو 
فبٌال ثآ اٌوٌحمال     س ِآ ٍاجد  اها ، حمد ثٓ اٌعجال ثآ  ٍمّاخ   ثنذ  جبك ثٓ هثحمعخ ثٓ يب

اوابْ ما ٌَآ افٖابؽخ اعاوك      ،اٌلر  رو َ ِئ  فز  هلحمخ ثناذ  ٍاس  ، ِٓ    اٌزّو
اٌماات ، #$2#س$ِارياس  ِاري اؾبااؤِن   ٍا    اؽابى ٖٔااف  راويف  فوراا  لجٍا   ، #1$ا فاخ 

 ٍااس ٝااو   ثحماا   ِااري اؾبااؤِن   اهااو، ِاآ ٝااو  ااؽاال ألٔاا  ٔاابي اٌْااو  #3$ثاابألٝو 
# اشبحمحمايًا ٌا   آ  ّاو األّاو  ثآ  ٍاس ىيآ اٌعبثاليٓ          ٝبٌات$   ثاس اؾبورٚد ثآ  

 .  اٌن  ٔبي ّو  االكح اٌيهوا  اٌجزوي
يْاج   ا، #5$اٌٞجمخ األاذل ِٓ  هً اؾبلينخيعل يف  #4$زبثع اٌ ِٓ األٝو   ّو اوبْ

 ادل يَاو ِعا  إذل   #$اؼبَ اإلِبَ  ٓ  فحم   الحمً إٔ  سبٍف، #6$وضرياً يْج   ثبذا
اوابْ  اي ِآ ثابيئ  جال اهلل ثآ      ، ك ابذ إذل اؽباواط ِعا     ٍاد اٌاوغُ ِآ  ٔا      اٌىوفخ 

# يف رااورل افبٕااُ اإلِاابَ  ٍااس ىياآ اٌعبثااليٓ$   ، اٌاايثري صااُ ثاابيئ ثعاالذ اؼبغاابط   
#  نل اؽبٍحمفخ األِو   جل اؾبٍه اٌان  ؽىاُ ٌٖابحل    ٕللبد  ِري اؾبؤِن   ٍس$
ٓ اؾبضناد  اؼبَآ  اثٓ  فحم   ؾذ ثحملا نلِب  ٕج، #$7#اإلِبَ  ٍس ىيٓ اٌعبثليٓ$  ثا

                                                 

; ابـٔ  244اجملذٟ يف أْظاب ايطـايبٝني  ، ; ايعُشٟ 96طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 1

 . 361عُذ٠ ايطايب ، عٓب١

 . 96ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ  طش، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 2

 . 20/479املضٟ ، تٗزٜب ايهُاٍ - 3

 . 2/170; ايعذًٞ ، َعشف١ ايجكات  45/307ابٔ عظانش، تاسٜخ دَؼل - 4

 . 21/469املضٟ ، تٗزٜب ايهُاٍ - 5

 . 189فخش ايذٜٔ ايشاصٟ، ايؼذش٠ املباسن١  - 6

; ايٓكـذٟ ،   3/308أبـٞ طايـب   ; ابٔ ػٗش أػٛب ، َٓاقب آٍ  7/231ايب٬رسٟ ، أْظاب ا٭ػشاف - 7

 . 445ا٭ْٛاس ايع١ًٜٛ 



031 

يف  يابَ اٌوٌحمال ثآ      هاك اؼبغبط# ثٓ  ٍس اؾبورٚد ثٓ  ثس ٝبٌت$ اٌَجٜ اؼبَٓ
إم هف٘ اٌوٌحمل ثٓ  جل اؾبٍه هانا  ، #1$مٌه  يزحمَو ٌ ِع  اٌىٓ دل إكفبٌ  جل اؾبٍه 

ال  كفاً  ٍاد ثااين فبّٝاخ ثناذ هٍاوي اهلل ٕاٍد اهلل  ٍحما  اٍااٍُ        ": األِاو الابي فحما    
 .  #2$"هُغري

 آ  ِنهب ِب مواوذ اٌْاحمـ اٌٖالاق "   ، #ها  اؼبليش  ٓ  ثحم   ِري اؾبؤِن $
ٕاٍد   لابي هٍاوي اهلل  : لبي،  ٓ  ثحم   ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت  ٍحم  اٌَ َ،  ّو ثٓ  ٍس
، و ظابهوذ ِوٕاو  ال يُا   ، اٌزوؽحمال ظابهوذ يف ثبٝنا  اثبٝنا  يف ظابهوذ     : اهلل  ٍحم  ايٌ 
ؽبٙاو  ، قً ِن  ِىبْ ٝوفخ   ادل يَ، ً ِىبٍْٞت ثىيُ، قفدال يَ اثبٝن  ِوعوك
 .  #3$"ِفموك اغبئت غري، غري فبلاك
لابي  ثاو ٖٔاو    ،  ّو ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت ِآ اٌالذ فبّال    ثو ؽفٔ   مت 
فبّل ثآ   فىً  ّو  يف اٌلٔحمب ِٓ اٌل،  مت ٌعّو ثٓ  ٍس إال ِن "ال : اٌجقبه 

فوٌل ، #4$" ٓ  ثس ٝبٌت   غبب  ثنذ  محمً ث ِّ #$ ّو ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت 
ُ فلىبااخ ثنااذ  ٍااس ىياآ   هاا جاال اهلل ا جحماال اهلل ا ّااو ا ِّ  : فوٌاال فبّاال ثاآ  ّااو  

 :  ِنهُ، الل ٔيي اٌعليل ِنهُ اٌجٖوح، #5$اععفو ِٓ  َّ اٌل، اٌعبثليٓ

                                                 

 . 362ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 1

 . 6/164ايزٖيب ، تاسٜخ اإلط٬ّ - 2

 . 10َعاْٞ ا٭تباس ، ايـذٚم- 3

 . 97طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ - 4

خش ; ف 245اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ; ايعُشٟ 97طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ ، أبٛ ْـش ايبخاسٟ- 5

 . 362عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 173ايفخشٟ ، ; املشٚصٟ 189ايؼذش٠ املباسن١ ، ايذٜٔ ايشاصٟ
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 : بيو حمند الصويف العنري يف البصرة

ثآ فبّال ثآ  ّاو األٝاو        ثآ  جال اهلل  اٌٖبحل يبحمد  اهو فبّل اٌٖويف ثٓ
فاوط يف  ، وبْ ىاهلاً  وبىز  اٌعجبكح ايال د ثبٌٖاويف  ، #$ثٓ  ثس ٝبٌت  ٍدثٓ 

"ؾبب  ّاقٔ فبّال ثآ يبحماد     : لبي اٌعّو ،  يبَ اؽبٍحمفخ اٌوّحمل اٌعجبٍس يف اٌىوفخ
 :  فٍُ ىبل ِنهُ ٔبٕواً فمبي ِزّض ً، إٔين  ِٚس ِىوهبً: اٌٖويف لبي ألهً اٌىوفخ

  ِ ــٛا ايٓــــــاغ إ٫ إٔ طــــــٝذن  ٫ تعًُــــ

         

ــا   ــاتًتِ اَتٓعــــ ــٛ قــــ  (1)أطــــــًُتُٛٙ ٚيــــ

 

 
ٍاىٓ  ، #2$صُ  ُفن إذل ثغالاك اؽُاجٌ الزاً يف اؼباجٌ اكفآ يف َِاغل اٌَاهٍخ       

 : لك ِٓ اٌلذ اٌجٖوح ِنهُ

                                                 

 . 282اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 1

 . 283اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 2



032 

 
 : بً أمحد بً علي بً حمند الصويف ميَه  (1)بيو حمند ملكطة 

ثاآ  ٍااس ثاآ فبّاال   ثاآ  ظباال اٌٚااويوٍِمٞااخ فبّاال  ثااو ٝبٌاات فبّاال ثاآ 
د اٌٖبحل ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل ثآ  ّاو األٝاو  ثآ  ٍاس ثآ  ثاس        اٌٖويف ثٓ يبحم

اواابْ ياا ِو   واابْ قباا ً ": الاال واابْ  ظبماابً إم لاابي  ناا  اٌعّااو    ، #$2#$ٝبٌاات
ؿباب  ، ثنحمبٔا  ِآ اٌجٖاوح    اهاو ٕابؽت اٌالاه اؾبْاوِخ    ، ٌوصاخ اهاوط   اوبْ ما، ثبؾبعوا 

اٌمااوْ اهااو ِاآ   اا َ  ، اٌاا  يىاآ ٌاا   ماات  ، #3$ ؽبكيااش ٝااواي ّاابهلد ثعٚااهب"  
   .  #4$اؿبغو  إم وبْ ِعبٕواً ٌٍعّو 

ثاآ  ٍااس ثاآ  ثاآ  ظباال اٌٚااويوٍِمٞااخ فبّاال ثاآ   ثااو اٌٞحماات فبّاال: اِنااهُ
فبّل اٌٖويف ثٓ يبحمد اٌٖبحل ثٓ  جال اهلل ثآ فبّال ثآ  ّاو األٝاو  ثآ  ٍاس         

يف ثلايااخ ؽحمبراا  واابْ هعاا ً فماارياً   واابْ، ايٍماات  ثااب  ّبِااخ ، #$ثاآ  ثااس ٝبٌاات 
ً    يَىٓ ِليناخ  ا ٕاجؼ ما ِابي   اٌجٖاوح فزّاوي ذباب    ٌٍعاحمِ يف ِليناخ    اٌىوفاخ صاُ  ٔزما
اٌا   االك  الح   ، عٍحمٍخ  ِ وبً فافٍّ ب ؽل ّحموؿ اٌٞبٌجحم  ذبإبه ، اوزَج  ثنفَ 

 ثااب واابْ ا ، اٌعاالي ثبٌجٖااوح كاك   ثنااذ  ثااس ِّااا،  ثااو اؼبَاآ  ٍااس: يف اٌجٖااوح ِنااهُ
ٓ  فزد ثين اٌٖويف ظوفبً اؼبَٓ  ٍحمبً ، اٌا  عباٌ اص صاوْ ٍانخ     راويف  ،ّاجبة  اؽَا

صااُ  ثااو  جاال اهلل  ، يف كاهذ ثبٌاالهة ِاآ اٌجٖااوح  الااربذ، يَااىٓ ثاالهة اؼبويااك  اواابْ
 صجذ َٔات األئّاخ اٌفابّٝحم     ، اوبْ ِنبظواً ِزىٍّبً، اؼبَ  ثٓ  ثس اٌٞحمت فبّل

ثناذ  ثاس كاك اٌعالي    صُ فبّٝخ اؾبعوافخ ثبٌَذ ثنذ  ثس اٌٞحمت فبّال ا ِّهاب   ، دبٖو

                                                 

ٟ ايٓظاب١- 1 عٓذ ، قاٍ يٞ أبٛ عبذ اهلل ابٔ طباطبا ايٓظاب١ املعشٚف أبكا٤ اهلل ببغذاد" : قاٍ ايعُش

 ى أبــٛ عبــذ اهلل ذلُــذ بــٔ ذلُــذ بــٔ أدــذ بــٔ عًــٞ بــٔ ذلُــذ  يكــب دــٓذ إمنــا: عًٝــ٘ قشا٤تــٞ

ابٔ : ; ٜٓعش أٜلّا 4اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني، " ا٭تباسنإ ًٜك   ٭ْ٘" ًَكط١ " ، ايـٛف٢

  .  368عُذ٠ ايطايب ، عٓب١

 . 289ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 289ايطايبني  اجملذٟ يف أْظاب- 3

 . 289، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ- 4
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ايعاو  ثْاحمـ   ، اوابْ فٞحمجابً  ،  ثو يعٍد ظبايح ثآ  ثاس اٌٞحمات فبّال     ُ ص، ثبٌجٖوح
ُ : لبي اٌعّو ، َىٓ ثين ٙجحمعخياػبّب خ اٌَبوبب اوبْ   ثاو  : رويف  ٓ  لح  االك اها

   .#1$ِبروا الل  اٌلاا، اٌغنبئُ فبّلا ثو ، ا ثو  جل اهلل اِبَٓ، ِنٖوه اٌمبٍُ
ثآ  ظبال ثآ  ٍاس ثآ      ثآ فبّال ٍِمٞاخ ثآ فبّال       ثو اؼبَ   ٍس : اِنهُ

فبّل اٌٖويف ثٓ يبحمد اٌٖبحل ثٓ  جال اهلل ثآ فبّال ثآ  ّاو األٝاو  ثآ  ٍاس         
اراياط فبّٝاخ   ، وابْ  ثٍا  اٌا  ؽىبيابد    ": لابي  نا   اٌعّاو    ، #$ثٓ  ثس ٝبٌات 

اغبهاب    ثاب اٌوفاب  اثنزابً    ف اٌالهب فبّالاًً  ، اؼبَاين ثبٌجٖاوح  األكهع ثنذ االفْبُ ثٓ 
اوبٔاذ فحما  فزاوح    ، ِٖاو  إذلاٍبفو ، هنا ٌ  لَٜ ِئ اٌليٍُ اه يذ  ثب اٌوفب ، افزحمبه

ألٔاا  واابْ ِاآ ، #3$ا ااو  ثبٌجٖااو  # 2$"يوِنااب إذلثمحمااخ ثبٌجٖااوح  افٍااف، الااوح ٔفااٌ
 .  اهو ِعبٕو ٌٍنَبثخ اٌعّو ، ِواٌحمل اٌجٖوح
ثاآ فبّاال ثاآ فبّاال ٍِمٞااخ ثاآ  اؼبَاا   ظباال  واٌْااويف اٌَاازري  ثاا: اِنااهُ

اٌٖااويف ثاآ يبحمااد اٌٖاابحل ثاآ  جاال اهلل ثاآ فبّاال ثاآ  ظباال ثاآ  ٍااس ثاآ فبّاال 
ْ  يعاو  ثا  ، #$فبّل ثٓ  ّو األٝاو  ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات       ، بثٓ  ثاس  الٔب

اهو ِٓ    َ اٌموْ اؽبابٌِ اؿبغاو  ألٔا  وابْ ِعبٕاواً      ، #4$ٍىٓ اٌجٖوح ِئ  االكذ
 .  ٌٍنَبثخ اٌعّو 

ٓ  : اِنهُ ٍِ  اٌْويف اٌَزري  ثو اٌفوط ظبيح ثٓ اِبَٓ ثٓ ظبايح ثا مٞاخ  فبّال 
ثٓ فبّل ثٓ  ظبل ثٓ  ٍس ثٓ فبّل اٌٖاويف ثآ يبحماد اٌٖابحل ثآ  جال اهلل ثآ        

،   ثناذ اٌىوياي  اٌعالي    ِّا ، #$فبّل ثٓ  ّو األٝو  ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات 
هاس   ثناذ اغبهاب فبّٝاخ   اِزياط ِٓ ثنذ  ّّ  اٌ  ِنهب  االك ٍىنوا اٌجٖوح  واربهُ  

يبفاظ  اوبْ  ثو اٌفوط فبلصبً ا، مويْه يزهب ٙويوح ىِنخ زبفظ اٌ: لبي اٌعّو ،  وربهُ
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اهو ِٓ    َ اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو  ألٔ  وبْ ِعبٕواً ٌٍنَابثخ اٌعّاو  إم   ، #1$اٌمويْ
 .  #2$"ٖوحجؽلصنب ثبٌ": لبي  ن 

ٓ  ظباال ثاا ٍِمٞااخفبّاال  ٍااس ثاآ فبّاال ثاآ ثاآ  فبّاال ثااو اٌغناابئُ : اِنااهُ
ثآ فبّال    ٓ  جال اهلل ثا اٌٖابحل  اٌىويف ثٓ  ٍس اٌٚويو ثٓ فبّل اٌٖويف ثٓ يبحمد 

ثناذ اؼبَا  اؾبهٍجحماخ       فبّٝاخ  ِّا ، #$3#$ثٓ  ثس ٝبٌت ثٓ  ّو األٝو  ثٓ  ٍد
ُ   ، فناب  اٌجٖاوح   إؽال  ٕبؽجخ لويخ قبٍال ثا هٗ اٌمنالي     الال  ، ايىناد ثا ثس اٌغنابئ

إْ فبّالاً  : َٔبة اٌٞبٌجحمخ ايوعئ ٍجت مٌه حبَت لوي اٌعّو ثئؽحمب    اهزُ وضرياً
: فبّاالماابي هلل ِحمااذ الاال وْااو  اآ  ٍاانبٔ  و ٔاا  ِجزَااُ ف    ه   يف اؾبنبِااخ هٍااوي ا 

" ً الحمااً ٌاا   اآ ، "ؿبااب ف رحمزا  افزؾااذ فّااس ااٍاازو حمذ  ٍاانبٔ   ٍحماا  اٌَاا َ وبؾبمجاا
ثعٍااُ  اِاآ يوِهااب ثاال  اهزّبِاابً ، "اؼبااس إذل هااً هاانا اٌجحمااذ  يبزاابط": رفَااري ؽٍّاا 

ٍااذ فبّٝااخ : اٌاا  ِاآ اإلٔاابس ص صااخ ثناابد  ، #5$إاانف وزاابة األَٔاابة، #4$اٌنَاات
ُ     ، هلحماخ ٍاذ اٌجٍال اهفحمعاخ ٍاذ اٌالاه      ااٌْو    وا ثا : اِآ اٌانووه عبَاخ هعابي ها
 جال   واٌمبٍُ اؾبهٍت ا ثا  وا ث،  جل اهلل اؼبَ  وا ث، غبزل هجخ اهلل وا ث،  ٍساؼبَٓ 

 .  #6$اهلل فبّل
اٌَحمل لبُ اٌليٓ  ثو اؼبَٓ  ٍس ثٓ  ثس اٌغنبئُ فبّل اٌنَبثخ ثآ  ، اثن : اِنهُ

ؽاوه" ثآ  ثاس  جال اهلل     "األ األ اوه اٌنَبثخ ثٓ  ثس اٌٞحمات فبّال    ٍس  اؼبَ  س ث
اٌٚاويو اٌىاويف ثآ  ثاس اٌمبٍاُ  ٍاس        األٕاغو ثٓ  ثاس اؼبَا   ظبال     فبّل ٍِمٞخ

ثٓ  ثس  ٍس فبّل اٌٖويف ثآ  ثاس اؼبَا  يبحماد اٌٖابحل ثآ  ثاس فبّال          اٌٚويو
   ٍاس ثآ  ثاس    ِاري اؾباؤِن    اإلِابَ ثٓ  األٝو ثٓ  ثس  ّو فبّل ثٓ  ّو   جل اهلل
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 .  #1$ ِّ  اِو ح ِٓ  بِخ  هً اٌجٖوح اغبهب فبّٝخ ثنذ فبّل، #$ٝبٌت
الاال اهاازُ   ثااو اؼبَاآ  ٍااس ثاآ  ثااس اٌغناابئُ اٌنَاابثخ اؾبعااوا  ثاابٌعّو  ثعٍااُ       

بٌعٍوَ  ٍااد ف ِااب  ثااو اؼبَاآ  ٍااس فزعااوٗ ثاا  ": الاابي اٌعّااو   اآ ٔفَاا  ، األَٔاابة
اهاو ِٖانف   ،  عا    حما  ّاحموفبً  اّاغو اٌماد ف   ٔ  ْٔا  فحما    ف، اٌٖجد ٍحمّب اٌنَت

يف ىِبٔا    أزاهد  ٍاُ اٌنَات    حم إٌ": البي  ن  اثٓ  نجخ اإفبً  ٍّ  ،#2$"هنا اٌىزبة
 ُ ، إاانف وزاابة اؾبجَااوٛ، #3$"إاابه لوٌاا  ؽغااخ ِاآ ثعاالذ ٍااقو اهلل ٌاا  هاانا اٌعٍاا

ْ ، #5$يف األَٔبة ااٌْبيف،  #4$ااؾبْغو، ااال  يف  َٔبة اٌٞبٌجحم  ، #6$اوزبة اٌعحماو
وبْ  ثو اؼبَٓ اٌعّو  اٌنَبثخ ٍحملاً عٍاحم ً  ": ف  اثٓ اٌٞمٞمس ثبٌمويإ، #6$اٌعحموْ

اهاو وزابة   ، ٕنف ِجَوٛ يف َٔت اٌٞابٌجحم  ، فبٙ ً ِٖنفبً فبممبً، عٍحم ً َٔبثخ
.. اوابْ  .ه يذ ِن   لح  عايا  ٌٞاب  يٖاٍؼ ٌٍّجزال     ، وجري يىوْ يف ـبٍلاد وضريح

جين اٌعجابً اعاي  ٌاجين    عاي  ٌا  : ٌ  وزبة يعو  ثبٌْابيف يف اٌنَات  يٚابً يف عايئ     
اراياط هنابن   ، هاا  423اؾبوٕاً ٍانخ   ِآ اٌجٖاوح إذل  صاُ أزماً    #7$ ٍس  ٍحمهُ اٌَ َ"

وبٔاذ  ، #9$اٌوٙاس ااؾبورٚاد   ااعزّئ ِئ اٌْاويف   ِواهاً اكفً ثغلاك،  #8$فحمهبا اٌل 
 .   #11$ها461ها ارويف ثبؾبوًٕ ٍنخ348االكر  ثبٌجٖوح ٍنخ
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 : بيو أمحد بً جعفر بً حمند الصويف

 االك  ثس اؼبَ  ىيل ثٓ  ظبل ثآ ععفاو ثآ فبّال اٌٖاويف ثآ يبحماد        : ِنهُ
لابي اثآ   ، اٌٖبحل ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل ثٓ  ّو األٝاو  ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات      

 .  #1$ٝجبٝجب ٍىٓ  االكذ اٌجٖوح
فبّال  ثآ   اؼبَ  ثٓ  جحمل اهلل ثٓ  ٍس ثٓ  ظبل ثٓ ععفو اٌمبٍُ  ثو: اِنهُ
ثآ  ثاس    ثٓ فبّل ثآ  ّاو األٝاو  ثآ  ٍاد      ثٓ  جل اهللحل اٌٖبيبحمد  ثٓ اٌٖويف
ه يزا  ثبٌجٖاوح ٔىحماف اؾبوواوة ااٌاي  ااؾبنايي يَاىٓ        ": لبي اٌعّو ، #$2#$ٝبٌت

، يوِنب ِٓ ثنذ اٌنمحمت  ثس  جل اهلل اٌعّاو   إذلٌ  ثمحمخ ، ثبٌللبق ثبة  ضّبْ يعو 
بٕاو صاُ رغاوة  آ      ٔفك طبحمعهاب اثنا   ثاو غبٌات ٔ    ، رووخ ٔفحمَخ اٌمبٍُ ألثساوبٔذ 
 .  اهو ِٓ    َ اٌموْ اؽببٌِ اؿبغو ، #3$"اِٖو اغريمهب اٌْبَ إذلاٌجٖوح 

ٓ : اِنهُ ععفاو   اٌْويف اٌوعحم   ثو اٌمبٍُ  ٍس ثٓ  ظبل ثٓ  ٍس ثٓ  ظبل ثا
ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّال األوارب ثآ  ّاو األٝاو       بحل ثٓ فبّل اٌٖويف ثٓ يبحمد اٌٖ

بكهٔب ّااحمئبً  اآ ؽبٌاا  ٍااو  ِااب موااوذ دل راانوو ِٖاا، #$ثاآ  ٍااس ثاآ  ثااس ٝبٌاات
يناايي كهة   ؽاال ّااحموؿ اٌٞاابٌجحم  ثبٌجٖااوح يف ىِبٔاا   ": اٌنَاابثخ اٌعّااو   ناا  إم لاابي  

ِآ  االك  : البي اثٓ ٝجبٝجاب ، #4$"يوِنب ثبٌجٖوح إذلٌ  ثمحمخ ، اع  اللها ٌ  م، اؼبويك
 .  إال  ٔ  دل يْو إذل  غببئهُ #5$ ثس اٌمبٍُ  ٍس ٍىنوا اٌجٖوح

ٓ        ثاو اؼبَآ   : اِنهُ  فوذ ععفاو ثآ فبّال     ثآ  ظبال ثآ  ٍاس ثآ  ظبال ثا
ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّل األورب ثٓ  ّو األٝو  ثٓ  ٍاس ثآ   بحل اٌٖويف ثٓ يبحمد اٌٖ

رياط ثنذ اثٓ  ثاس  ، "وبْ وضري اؾببي ااٍئ اؼببي: # لبي  ن  اٌعّو $ ثس ٝبٌت
 .  #6$اٌْواهة اٌمبٙس ثبٌجٖوح اٌ  ثمحمخ إذل يوِنب هنا"

                                                 

  . 84ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

 . 287ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 287ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3
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  . 84ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 5
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 : يد بً احلصً بً حمند الصويفبيو ز

ٓ  ٍاحملوب ىيل ثٓ   ثس اؼبَٓ فبّلثٓ   ثو  جل اهلل فبّل: ِنهُ اؼبَآ ثآ    ثا
 ثآ فبّال ثآ  ّاو األٝاو  ثآ  ٍاد        ثٓ  جال اهلل اٌٖبحل يبحمد  ثٓ فبّل اٌٖويف
اوبٔاب يف   اؼبَآ  ٍاس   س ثا كفً إذل ِلينخ اٌجٖاوح ِائ  فحما     ، #$ثٓ  ثس ٝبٌت

ٓ  وذل  ؽال را : لبي اٌعّو ، اٌىوفخ فهّب ِٓ ٔبلٍخ، #1$اٌىوفخ اٌعلاٌاخ ِآ لجاً     األفاوي
رنَات   ـباوكاً  اوابْ ىياليبً  ، صُ اٍزعفد مٌه  يبِبًإذل ف عبة ، اثٓ ِعوا  اٌمبٙس

 :اٌعٖفو  هغب  اٌجٖوي  ثبؾبمٞوع اٌْهري اهو اهغبذ  ثو اؼبَٓ، إٌحم  غفٍخ
ــ٢ تب  ــاخلري ٚاْكلـــ ــذق  بـــ ـــؿـــ   شٟ ــــ

         

 ذسـأقــــــــٍٛ بايكـــــــــ  ٚنٓــــــــ  ػــــــــٝخاّ   

 

 
 ـيــ  قٝــٌ قاكــٞ ايكلـا٠ قــذ ٖذــشا  َـز 

   

 ســــــــضّ ٚأَلــــــــ٢ ػــــــــٗاد٠ ايعُــــــــشٟ 

 
ــ  ٫ تعذبـــــــ  ــٞ غذْـفكًـــــ ـــٛا ففـــــ   ا ــــــــ

      

ـــتـــــــــــــ   (2)كشـايبـــــــــــــ إىلا ـشد أسهآَـــــــــــ

 

 
 اآ  ما ٌَاآ افٚااً ياا ِو ثاابؾبعوا  اينااهد   اٍااحمّبً عَااحمّبًاواابْ  ثااو  جاال اهلل  

 .  #3$ ٓ ثنبد رويف ثبٌجٖوحا، اؾبنىو

                                                 

 . 285، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ- 1

 . 286، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ- 2

 . 286، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ايعُشٟ- 3
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 :حمند الصويف بالبصرةبيو عبد اهلل بً 

ٓ      ثو  ٍس  ّاو ثآ  ٍاس ثآ اؼبَا  ثآ  جال اهلل       : ِنهُ  ثآ فبّال اٌٖاويف ثا
 #ثاآ  ثااس ٝبٌاات$  ثاآ   ٍااس األٝااو  يبحمااد ثاآ  جاال اهلل ثاآ فبّاال ثاآ  ّااو  

وابْ   يف اٌنَات ااٌٞات   وبْ  بؾببً ، #2$ و  ثٍمت اؾبوٙؼ، #1$اٌعٍو  اٌىويف اٌعّو 
لابي  ، #3$اؽالذ ثغاري ِعا     ثحملذ ثبٌَحمف   ٍلاًً لزالحمً إٔ  ، اوبْ ّغب بً، ِوٙؾبً

اٌجٖااوح الااو د  ٍحماا    إذلاهك  ٍحمنااب ِاآ اٌىوفااخ  هااا#"  461 ناا  اٌنَاابثخ اٌعّااو $د  
 .اهااو ِاآ  ثنااب  اٌمااوْ اٌواثاائ اؿبغااو ، فهااو ِاآ ٔبلٍااخ اٌىوفااخ إذل اٌجٖااوح، #4$"ّااحمئبً
 

                                                 

ٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطا- 1 ;  ا٭َني ، أعٝإ ايؼٝع١ 64، عُذ٠ ايطايب; ابٔ عٓب130١يبٝنيايعُش

2/387 . 

ٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني- 2 ، أعٝإ ايؼٝع١ ;  ا٭َني64; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب 130ايعُش

2/387 . 

 . 285، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝنيايعُشٟ- 3

 . 285، 131اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني- 4
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 :( بالبصرةطالب) بً علي بً أبي بً عنر األطرف بيو الطبيب بً عبيد اهلل بً حمند

ثنو اٌٞجحمت هُ ثنو  ٍس اٌٞجحمت ثٓ  جحمال اهلل ثآ فبّال ثآ  ّاو األٝاو  ثآ        
وابْ ٍاحملاً   ، ِآ  هاً اؾبليناخ    #1$#ا مج  يمبي ؿبُ ثنو اٌٞجحمت ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$
ألٔاا  بٌٞجحماات ا ااو  ث، #2$ها  اؼبااليش، الحمااً هبٍبحمااخ ٔوفحمٍحمااخ، ّااب واً ا ِّاا  ىثرييااخ

 :اٌٞجحمت ثموٌ  اغبس:، لبي اٌعّو ، #3$"وبْ  ثٖو اٌنبً يف اٌٞت"
 ٘ ــ ــذٚا٤ َٚضدتـــــــــــــ ــ  ايـــــــــــــ  تًطـــــــــــــ

       

ــ٦ٝاّ   ــِ أس ػـــــ ــرب  فًـــــ ــٌ ايــــــ  (4)نُجـــــ

  ٍاس  لبي اٌٞبٌجحم  ٍٝت يف ااّزل، اٌٖبكق ععفو ثٓ ِوٍد اٌوّحمل ؽجٌ ؾببا 
 :اٌٞجحمت اهلل  جحمل ثٓ

     ١ـــــــــــــــ دٚي أتتٓـــــــــــا  قًٓـــــــــــا  نًُـــــــــــا

   

ــِ   ــشّا أرٖبـــــــ ــا٤ت عظـــــــ ــش ٚدـــــــ  بٝظـــــــ

 
ــٛف عطــــــــف ــ اخلــــــ ــشد٣ اعًٝٓــــــ  ٚايــــــ

      

ــفا٤  ــذٖش ٚؿــــــــ ــٔ ايــــــــ ــ سٖــــــــ  ذسـبهــــــــ

ــاس  ــا ٚاهلل ؿـــــــــــــ ـــَايٓ عًٝٓـــــــــــــ      اــــــــــــــــ

 

ــزا إٕ  ــب٤٬ ٖــــــــــــــ ـــَظتُ يــــــــــــــ  شــــــــــــــــ

      اـــــــــــــبٝٓٓ فُٝــــــــــا ايؼــــــــــٝطإ ْـــــــــض   

 

ــا  ــٔ فأتاْــــ ــات َــــ ــري دٗــــ ــش اخلــــ  (5)ػــــ

 :  آِ ّعوذ ٌبلػ ثع٘ ثين  ِحمخ: لبي اٌعّو  
ــعشاْٞ   إٕ ــذٜا يــــــو ايؼــــ    أنــــــٔ َٗــــ

 

ــ٘    ــذ٣ يـــــ ــ  ٜٗـــــ ــٔ بٝـــــ ــعاس٫بـــــ  ا٭ػـــــ

 
ــري  ــٞغـــــ ــّٛ    أْـــــ ــٌ قـــــ ــٔ زلـــــ     أساى َـــــ

 

ــاس   ــاملش٤ إٔ ٜظــــــــٛدٚٙ عــــــ  (6)يــــــــٝع بــــــ

 
                  

                                                 

 . 364عُذ٠ ايطايب ، ; ابٔ عٓب١ 210ايؼذش٠ املباسن١ ، فخش ايذٜٔ ايشاصٟ- 1

 . 252اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 2

 . 12/305; ايزٖيب ، تاسٜخ اإلط٬ّ  1/279يباب ا٭ْظاب ، ابٔ فٓذم- 3

 . 252اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 4

 . 284َعذِ ايؼعشا٤ ، املشصباْٞ- 5

 . 252جملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ا- 6



041 

اِاآ ، #2$هااا#247-232$اٌعجبٍااس #1$اواابْ  ٍااس اٌٞجحماات ِعبٕااواً ٌٍقٍحمفااخ اؾبزووااً
 :  اٌلذ ثبٌجٖوح اثن 

 
بررً علرري بررً أبرري   عبيررد اهلل بررً حمنررد بررً عنررر األطرررف بررً  علرري الطبيررببررً  إبررراٍيه

 . (3)واالٍواز  بالبصرة لُ عكب، (طالب)

ٓ  : اِنااهُ فبّاال ثاآ   ثااو اؼبَاآ ٔمحماات اٌجٞاابئؼ  ٍااس ثاآ فبّاال ثاآ ععفااو ثاا
ٓ   األٝاو   ثٓ  ٍس اٌٞجحمت ثٓ  جحمل اهلل ثٓ فبّل ثٓ  ّاو   إثواهحمُ  ثاس   ثآ  ٍاس ثا
 .  #5$يمبي ؿبُ ثنو اٌٞجحمت، #4$ٌ  ثمحمخ ثَواك اٌجٖوح، #$ٝبٌت

                                                 

 . 253ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 1

 . 2/127ايضسنًٞ ، ا٭ع٬ّ - 2

 . 201فخش ايذٜٔ ايشاصٟ ، ايؼذش٠ املباسن١ - 3

 . 364; ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب  258ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4

  .364ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 5
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 (  ف بً علي بً أبي طالب)بيو إبراٍيه بً عنر بً حمند بً عنر األطر

فبّاال افبّاال األٕااغو ا ٍااس ا ّااو افبّٝااخ : ثنااو إثااواهحمُ ثاآ  ّااو ٍاازخ اهااُ
 :فّٓ اٌلذ ثبٌجٖوح، #1$ااٌعمت ِنهُ ِٓ  ٍس اؽلذ ايمبي ٌ  اثٓ األٖٔبهيخ، افلىبخ
 :ثبٌجٖوح
ُ   فبّل   االك ثآ  ّاو ثآ فبّال ثآ  ّاو        ثٓ  ٍس$اثٓ األٖٔابهيخ# ثآ إثاواهحم

ٓ    ِنهُ ، #ت$األٝو  ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌ   ٍاس   ثو ٝبٌت اِبَآ ثآ فبّال ثا
هّاب  ِنهُ ىيل اؾبقً افبّل  ِّ، ثبٌجٖوح طبب خ ثو ٝبٌت  اٌل ا، #2$$اثٓ األٖٔبهيخ#

َّ   ٓ  ظبال ثآ اٌعجابً ثآ يبحماد ثآ اؼبَا  ثآ ىيال اٌْاهحمل            ٍٍّخ ثنذ فبّل ثا
، اّاابهلد ِاآ اٌاال  ثااس ٝبٌاات    ": هااا#461لاابي اٌعّااو $د  ، اؾبعااوا  ثاابثٓ اٌمااوا  

، ا كفاا  ٔفَااحمهّب يف اٌفزناا  فمااز  اثااين اٌعّااو  ؿبّااب عاابذ، ا ثااب اٌفٚااً، ْااحمبًؽج
 .  #3$"يوِنب إذلاؿبّب ثمحمخ ثبٌجٖوح 

$اثٓ األٖٔابهيخ# إثاواهحمُ ثآ  ّاو ثآ       ٍس فبّل ثٓ  ثو ٝبهو  ظبل ثٓ: اِنهُ
ٓ ، #فبّل ثٓ  ّو األٝو  ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت$ ، اهو  فو  ثو ٝبٌت اِبَا

ُ ، اّهل ثبٌجٖوح ارملَْ ٌ  عبذ ٍزرياً  فحمفبً": لبي اٌعّو  فؾالصين  ، اوبْ لٍحمً اٌعٍا
 ألثاس  لحماً يوِابً  :  ظبل اٌٖرييف اٌفمحم  هظب  اهلل لابي  ّحمقنب  ثو  جل اهلل اؼبَ  ثٓ

هااو يماان  اثمااس لاال   س فٍااُ يعٍااُ    ّاا ، ـبٍَاا  فاا ْ يماان  يف: ٝاابهو اٌعّااو 
  .  #4$"رجٍل

  االك: لابي ، اٌعالي اٌعّاو   : اٌعّاو   آِ اٌال  ثاس ٝبٌات اِبَآ اٌان   غبابذ      
 :ِنهُ، لبجب  ٍبكح

                                                 

 . 247اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 1

 . 247ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 247اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3

 . 248اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني - 4
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ٓ     س ث ثو  جل اهلل اؼبَ  ثٓ  ظبل ثٓ  $اثآ    ٍاس  ٝبٌت اِبَآ ثآ فبّال ثا
، ٌات األٖٔبهيخ# ثٓ إثواهحمُ ثٓ  ّو ثٓ فبّل ثٓ  ّو األٝو  ثٓ  ٍس ثآ  ثاس ٝب  

وّاب  ، جٖاوح ِاب يعاين  ٔا  راوذل ٔمبثاخ اٌٞابٌجحم  ثبٌ       #1$إف  اٌعّاو  ثبٌْاويف اٌنمحمات   
، ا ثااو اٌمبٍااُ  ٍااس، ا ثااو ِنٖااوه،  ثااو اؼبَاآ فبّاال: ٍااىٓ إفوراا  اٌجٖااوح اهااُ

ه ياذ ِآ اٌالذ    ": ا ٙب  اٌعّو  لبئ ً  ٓ اٌنمحمت  ثس  جل اهلل اؼبَ  ثآ  ظبال  
اؽَآ ّاجبة    وبٌٖاموه رحممىابً   اٌا   الح  االك  ، هظب  اهلل ٕلهاً اٌنمحمت اوبْ ٍحملاً

وّب لبي اٌعّو   ٓ  فحم   ثاس اٌمبٍاُ   ، #2$"نبدِٓ اٌجإال ِبروا  ٓ يفوهُ كاهع  
  ٓ اوابْ  ،  فاب اٌنمحمات   اه ياذ  ثاب اٌمبٍاُ  ٍحمابً    ":  ٍس ثٓ  ظبل ثٓ  ثس ٝبٌات اِبَا

، حٔىحماف اٌجايّ  ، اؾبقبٌٞاخ ٌٍَاٍٞبْ ما ٌَابْ ا بهٙاخ     ّاليل ، ااٍائ اػبابذ   اً ٍوك لٖري
ل  ثااب ِااب يعااين  ْ اٌاا، #3$"ِاآ ثنااذ االّاارت اؼبَااين  ٌاا  اٌاال ثواٍااٜ، فاابهذ اٌاالااة

 .  اٌمبٍُ روووا اٌجٖوح ثعل مٌه إذل ااٍٜ ؽحمش  فواؿبُ هنبن

                                                 

  . 84ابٔ طباطبا ، َٓتك١ً ايطايب١ٝ - 1

 . 248ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 248ذٟ يف أْظاب ايطايبني ايعُشٟ ، اجمل- 3
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 (  )بً علي بً أبي طالب بً حمند األكرب بً عنر األطرف (1)بيو جعفر األبلُ

 او  ععفاو األثٍا     ، هو ععفو ثٓ فبّل ثٓ  ّو األٝو   ِّ  ِٓ ثين قباياَ 
، #2$ثآ اؾبَاحمت   وناذ  نال ٍاعحمل   ذبنا ٌمات ؼبىبياخ العاذ ِعا  الال هااهاب إم لابي "       

 ٓ ، س فمٍااذ فزاابح اواا ٔس ٔمٖااذ يف  حمناا   ِّاا فَاا ٌين  اآ َٔاايب ف فربراا  اٍاا ٌين  اا
ٍااابدل ثااآ  جااال اهلل ثااآ  ّاااو ثااآ  يوِااابً فااا وضود ِااآ اػبٍاااوً  نااالذ ؽزاااد عاااب ذ

 ِاب رعوفا   ِضاً هانا ِآ      : فمابي  ِآ هانا؟  : فٍّب وبا٘ ِآ  نالذ ٍا ٌز     ، #3$اؽبٞبة
ٓ  :فمٍاذ . لوِه ىبهً؟ هنا ٍبدل ثٓ  جل اهلل صاُ  رابذ ثعال مٌاه     . فزابح :   فمابي  ِّا  فّا
هاانذ   غاات ِاآ : فماابي ٍااعحمل ِاآ هاانا؟: فمٍااذ #4$اٌمبٍااُ ثاآ فبّاال ثاآ  ثااس ثىااو

فزابح صاُ عاب ذ ثعال     :  ؟ لابي  ِّا  فّٓ: لٍذ. هنا اٌمبٍُ ثٓ فبّل ثٓ  ثس ثىو، األاي
 ْ  هانا اٌان  ال يَائ َِاٍّبً    : ِآ هانا؟ لابي   : فمٍذ ٌ   #$ يبَ  ٍس ثٓ اؼبَ 

ه يازين ٔمٖاذ    ياب  اُّ  : لٍاذ . فزابح :  ؟ لابي فّٓ  ِّ: لٍذ. هنا  ٍس ثٓ اؼبَ  ،ىبهٍ 
يويال   ألثٍا  إٔا   : ٍاعحمل ثآ اؾبَاحمت    ِٓ  حمنه  فّب رل ذبؤال  ِٓ لاوِس  ٍاوح؟ فمابي   

 ٌ الال  او  واً    ،  ٍاد اؾبٚابككح   ثبألثٍا  غباس  اثانٌه  ، #5$"غبيخ اٌنوب   ٍد اٌعىا
 :  ِنهُ، ٍىٓ  لك ِٓ اٌلذ اٌجٖوح، #6$ثنحم  ثجين األثٍ 

                                                 

 . 1/230، يباب ا٭ْظاب، ابٔ فٓذم: ٜٓعش، ٚقٌٝ ٖٛ يكب ابٓ٘ ذلُذ- 1

ٖٛ طعٝذ بٔ املظٝب بٔ سضٕ بٔ أبٞ ٖٚب بٔ عُشٚ بٔ عا٥ز بٔ عُشإ بٔ رلضّٚ بـٔ ٜكعـ١   - 2

 ; 108-5/98ايطبكـات  ، ابٔ طـعذ : ٜٓعش، ٖـ94َٔ ايتابعني َٔ أٌٖ املذ١ٜٓ تٛيف ط١ٓ ، ايكشػٞ

 . 139 -5/124طري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ايزٖيب

ٖٛ طامل بٔ عبذ اهلل بٔ عُـش بـٔ اخلطـاب ايكشػـٞ َـٔ ايتـابعني َـٔ أٖـٌ املذٜٓـ١ تـٛيف طـ١ٓ            - 3

 . 154-5/149ايطبكات ، ابٔ طعذ: ٜٓعش، ٖـ106

ٖٛ ايكاطِ بٔ ذلُذ بٔ أبٞ بهش ايـذٜل ايكشػٞ ايتُٝٞ َٔ ايتابعني َٔ أٌٖ املذ١ٜٓ تٛيف - 4

 . 148-5/142ايطبكات ، ابٔ طعذ: ٜٓعش، ٖـ108ط١ٓ 

 . 363ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 5

 . 363ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ ايطايب - 6
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 بً حمند األكرب بً عنر األطرفجعفر األبلُ عبد اهلل بً حمند بً  حمند الصخي بً

 ٍحماخ ثناذ ععفاو ثآ  حمَاد ثآ  ٍاس ثآ          ا ِّ ، #$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت
ا َّ ،  َ ٍاٍّخ : اٌ  فحمهب ثنابد هآّ  ، لزٍ  ٕبؽت ِوكاايظ ثبٌجٖوح ، األٕغواؼبَ  
 .  #1$ا غبب ، اؼبَٓ

ٓ     ىاؾبقزبه ؽَ  ثٓ اٌىاوا  ثو : اِنهُ  جال اهلل ثآ فبّال     ظبايح ثآ اؼبَآ ثا
ٍاىٓ  ، #$2#$ثٓ  ٍس ثٓ  ثس ٝبٌات األٝو   ثٓ فبّل ثٓ  ّو األثٍ  ثٓ ععفو
ٓ راياط  دل رنوو ِٖبكهٔب  ٓ ؽبٌ  ّحمئبً ٍو   ٔا   ، اٌجٖوح  ثبٌجٖاوح  ثحماذ اٌٖاويف   ِا
 ٔاب  ثاب    ه ياذ ": بي  نا  اوبْ ِعبٕاواً ٌٍنَابثخ اٌعّاو  إم لا    ، #3$اغبهب ِهبثخ ااٌل ثنزبً

اٌمعالك    ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت  ٍحم  اٌَا َ اهاو   إذلٍجعخ  إذلاؾبقزبه اثٓ اٌىواى ينَت 
 .  #4$" ٍس ثٓ  ثس ٝبٌت  ٍحم  اٌَ َ إذلاٌمعلك  إؽل اثنز  اٌحموَ ، يف الز  اِبد

                                                 

 . 250ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 1

 . 250ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 2

 . 250ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3

 . 363ايطايب ابٔ عٓب١ ، عُذ٠ - 4
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 :بً عبد اهلل بً حمند بً عنر األطرف (1)بيو جعفر امللم بً حمند امليحوري

ا ُاو  ثبؾبٍزابٔس ألْ   ، ٍزبٔس ثٓ فبّال اؾبنغاوه  يىناد  ثاب  جال اهلل     هو ععفو اؾب
اٌلذ ثبؾبٍزبْ ِٓ ث ك اؿبنل إم فوط إٌحمهب ِٓ اؼبغبى هبهثابً ِائ ص صاخ  ْاو هعا ً ِآ       

ؾبٍاه فعُاو  اٌالذ    فٍّب إاً إذل اؾبٍزابْ وضاو ٍاواكذ الاو  ٍِىا  فقوٝات ثب       ، ٍٕج 
   :  ِنهُ،  اٌجٖوحالل الئ  لك ِٓ اٌلذ إذل، #2$ثجين ععفو اؾبٍه
يعموة ثٓ ععفو اؾبٍه ثٓ فبّل اؾبنغوه  ثآ  جال اهلل ثآ فبّال      ؽَ  ثٓ

ٓ ، #$ ّو األٝو  ثٓ  ٍس ثٓ  ثاس ٝبٌات   األورب ثٓ اهاو ِآ   ، #3$ثبٌجٖاوح  ٍاى
إذل كفاً    ثنب  اٌموْ اٌواثئ اؿبغو  ألْ اثٓ  ّّ  اٌمبٍُ ثٓ اٌىفً ثٓ ععفاو اؾبٍاه  

 .  #4$ها351 ثغلاك ٍنخ
ثآ فبّال اؾبنغاوه       اؾبٍاه ععفاو   ٍس ثٓ ععفو ثٓ  ّو ثٓ  بٌت ثٓٝ: اِنهُ

   ٓ ، #$5#$ ّاو األٝاو  ثآ  ٍاس ثآ  ثاس ٝبٌات        ثٓ  جل اهلل ثٓ فبّال األوارب ثا
 هيذ ااٌاال   ثااو اٌغناابئُ اٌعّااو   ": ٌواٌاال اٌنَاابثخ اٌعّااو  إم لاابي  ناا     اًواابْ ِعبٕااو 

 .  #6$"ثبٌجٖوح

ثآ فبّال     ثآ ععفاو اؾبٍاه    ثآ ظبايح   ثٓ يعماوة   يعموة ثٓ  جل اهلل: اِنهُ
 ٓ  ّاااو األٝاااو  ثااآ  ٍاااس ثااآ  ثاااس  اؾبنغااوه  ثااآ  جااال اهلل ثااآ فبّااال األوااارب ثااا

لبي  ثاس  ثاو اٌغنابئُ    ": ٌواٌل ٌنَبثخ اٌعّو  إم لبي  ن  اًوبْ ِعبٕو، #$7#$ٝبٌت
هاانا ثبٌجٖااوح  ه يااذ يعمااوة ثاآ  جاال اهلل: فبّاال ثاآ  ٍااد اٌنَاابثخ اٌعّااو  اٌٖااويف 

 .  #8$ فور "ا فند  ن  َٔت 

                                                 

 . 263اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ، ْظب١ إىل َٓذٛسإ ٖٚٞ قش١ٜ َٔ طٛاد بًخ- 1

 . 265اجملذٟ يف أْظاب ايطايبٝني ، ايعُشٟ- 2

 . 279ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 3

 . 279ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 4

 . 272ايبني ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايط-  5

 . 272ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني -  6

 . 276ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 7

 . 276ايعُشٟ ، اجملذٟ يف أْظاب ايطايبني - 8
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 مصادر ومراجع الكتاب

 
 ايكشإ ايهشِٜ  *

 (1259ّ/ٖـ658) ذلُذ بٔ عبذ اهلل: ابٔ اٯباس* 

 . 1985، 2ط، ايكاٖش٠، سظني َ٪ْع: تح، احل١ً ايظريا٤ .1

  ّ (.1233ٖـ /630عًٞ بٔ ذلُذ ): ابٔ ا٭ثري*  

 ّ.1966، بريٚت ، داس ؿادس، ايهاٌَ يف ايتاسٜخ  .2

 . ّ( 1293ٖـ /693) ايفتح أبٞ بٔ عٝظ٢ بٔ عًٞ: * اإلسبًٞ

 . 1985ّ، بريٚت، 2ط، ا٭١ُ٥ َعشف١ يف نؼف ايغ١ُ  .3

 . (1689ٖـ/1101ذلُذ عًٞ ) : * ا٭سدبًٝٞ

 . ب ت، َهتب١ احملُذٟ، ٚإصاس١ ا٭ػتباٖات عٔ ايطشم ٚاإلطٓاد داَع ايشٚا٠  .4

 . (ّ 980/ ٖـ370) ذلُذ بٔ أدذ : * ا٭صٖشٟ

 . 2001ّ، بريٚت، 1ط، َشعب ذلُذ عٛ : تح، تٗزٜب ايًغ١  .5

   . سظٔ: * ا٭َني

   . 1987، بريٚت، َظتذسنات أعٝإ ايؼٝع١ .6

   . ذلظٔ: * ا٭َني

 . داس ايتعاسف، بريٚت، سظٔ ا٭َني: تح، أعٝإ ايؼٝع١  .7

 (1517ّ/ٖـ923املتٛف٢ بعذ  أدذ بٔ عبذ اهلل اخلضسدٞ ): * ا٭ْـاسٟ ايُٝين

، بريٚت، 5ط، عبذ ايفتاح أبٛ غذ٠: تح، ا٤ ايشداٍيف أمس ت٬ؿ١ تزٖٝب تٗزٜب ايهُاٍ  .8

1995 ّ . 

.  ّ (1246ٖـ/644ذلُذ بٔ أبٞ بهش ا٭ْـاسٟ ) نإ سٝا ط١ٓ : * ايربٟ

ٞ  اجلــٖٛش٠ يف ْظــب ايــٓيب ٚأؿــشاب٘ ايعؼــش٠    .9 داس ، ، ْكشٗــا ٚعًــل عًٝٗــا ذلُــذ ايتــٛزل

. 1983ّ، ايشٜا ، 1ط، ايشفاعٞ

 . طٞايذَٝا ابٛ بهش بٔ ذلُذ : * ايبهشٟ

 . 1997ّ، 1ط، بريٚت، إعا١ْ ايطايبني ع٢ً سٌ أيفاظ فتح املعني  .10
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 ّ (.1094ٖــ/ 487عبذ اهلل بٔ عبذ ايعضٜض ا٭ْذيظٞ  ): * ايبهشٟ

 . 1983، بريٚت، َـطف٢ ايظكا: تح، َعذِ َا اطتعذِ .11

 . (904ّٖـ/292) أدذ بٔ عُشٚ بٔ عبذ اخلايل: * ايبضاص

املذ١ٜٓ ، ٚآتشٕٚ ذلفٛظ ايشدٔ صٜٔ اهلل: تح، ش ايضتاساملٓؼٛس باطِ ايبش َظٓذ ايبضاس    .12

  . 1988، 1ط، املٓٛس٠

 . ّ (892ٖــ/ 279ادذ بٔ حي٢ٝ بٔ دابش ): * ايب٬رسٟ

 ّ 1996، بريٚت، 1ط، طٌٗٝ صناس ٚسٜا  صسنًٞ: تح، أْظاب اإلػشاف .13

 ّ (1047ٖـ /440أبٛ ايشحيإ ذلُذ بٔ أدذ ) : * ايبريْٚٞ

 . 1878ّ، ٫ٜبضز، ايكشٕٚ اخلاي١ٝ عٔ اٯثاس ايباق١ٝ  .14

 . (1065ّٖـ/458) أدذ بٔ احلظني بٔ عًٞ: ايبٝٗكٞ *

 . 2003، 1ط، اهلٓذ، عبذ ايعًٞ عبذ احلُٝذ ساَذ: تح، ػعب اإلميإ  .15

 ّ (.862ٖــ/ 279ذلُذ بٔ عٝظ٢ ):ايرتَزٟ *

 .  1983، بريٚت، ب عبذ ايًطٝفعبذ ايٖٛا: تح، طٓٔ ايرتَزٟ .16

 . تكٞذلُذ : * ايتظرتغ

 . ّ 1998، قِ، 1ط، قاَٛغ ايشداٍ .17

 . ّ(1470ٖـ/874ٜٛطف بٔ تغشٟ بشدٟ ): * ابٔ تغشٟ بشد٣

 . ّ 1963، ايكاٖش٠، يف ًَٛى َـش ٚايكاٖش٠ايٓذّٛ ايضاٖش٠    .18

 . (َـطف٢ بٔ احلظني احلظٝين )َٔ أع٬ّ ايكشٕ احلادٟ عؼش اهلذشٟ : *  ايتفشػٞ

 ٖـ. 1376، قِ، ايظ٬ّ َ٪طظ١  آٍ ايبٝ  عًِٝٗ: تح، ْكذ ايشداٍ .19

 ذلُذ: * ايتٛزلٞ

 . 2014ّ، بريٚت، داس ايعًِ ي٬ًُٜني، املعذِ ايزٖيب فاسطٞ عشبٞ  .20

 . ّ(1201ٖـ/597عبذ ايشدٔ بٔ عًٞ بٔ ذلُذ ): * ابٔ اجلٛصٟ

 . 1992ّ، بريٚت، 1ط، املٓتعِ يف تاسٜخ ا٭َِ ٚاملًٛى .21

 ّ (.1003ٖـ/ 393إمساعٌٝ بٔ داد ): * اجلٖٛشٟ

 ّ. 1987، بريٚت، 1ط، أدذ عبذ ايغفٛس: تح ،حايـشا .22

 ّ (.939ٖــ/ 327عبذ ايشدٔ بٔ أبٞ سامت ايتُُٝٞ ): ابٔ أبٞ سامت *

 . 1ط، 1952، بريٚت ،اجلشح ٚايتعذٌٜ  .23

 ّ (.1015ٖــ/ 405ذلُذ بٔ  عبذ اهلل بٔ ذلُذ ): * احلانِ ايٓٝظابٛسٟ

 . داس املعشف١ ،بريٚت، ٜٛطف املشعؼًٞ: تح، املظتذسى عًٞ ايـشٝشني  .24

 . ّ(1448ٖـ/ 852دذ بٔ عًٞ ايعظك٬ْٞ )أ: * ابٔ سذش
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 . 1986ّ ،طٛسٜا، 1ط، ذلُذ عٛا١َ: تح ،تكشٜب ايتٗزٜب  .25

 . 1986ّ ،بريٚت، 3ط، دا٥ش٠ املعشف١ ايٓعا١َٝ اهلٓذ١ٜ: تح ،يظإ املٝضإ .26

 . ّ(1258ٖـ / 656عبذ احلُٝذ بٔ ٖب١ اهلل بٔ ذلُذ ): * ابٔ أبٞ سذٜذ

 . داس إسٝا٤ ايهتب ايعشب١ٝ، تح: ذلُذ أبٛ ايفلٌ إبشاِٖٝ، ر ايب٬غ١ػشح ْٗ .27

 . ّ(1036ٖـ/456دذ ا٭ْذيظٞ )أعًٞ بٔ : * ابٔ سضّ

 . ّ 2003، بريٚت، داس ايهتب ايع١ًُٝ، مجٗش٠ أْظاب ايعشب .28

 . ذلُذ عًٞ: * احلظين

، 2ط، ظـعٛد١ٜ ايعكٛد ايً٪ي٪١ٜ يف أْظـاب ا٭طـش احلظـ١ٝٓ  اهلامشٝـ١ باملًُهـ١ ايعشبٝـ١ اي       .29

 . ّ 1994، ايكاٖش٠

 . ّ(1166ٖـ/562ذلُذ بٔ احلظٔ بٔ ذلُذ ): * ابٔ دذٕٚ

 . 1996ّ ،بريٚت ، 1ط، إسظإ عباغ ٚبهش عباغ: تح، ايتزنش٠ احلُذ١ْٝٚ  .30

 ّ (.856ٖــ/241ادذ بٔ ذلُذ بٔ سٓبٌ ): * ابٔ سٓبٌ

 . داس ؿادس، بريٚت، َظٓذ ابٔ سٓبٌ  .31

 . ذلُذ ٜٚع: * احلٝذسٟ

 . سًب ، َطابع ا٭ؿٌٝ، س ايب١ٝٗ يف ا٭ْظاب احلٝذس١ٜ ٚا٭ٜٚظ١ٝايذس .32

 . (1374ّ/ٖـ776) ذلُذ بٔ عبذ اهلل بٔ طعٝذ: * ابٔ اخلطٝب

   1980، 1ط، ايكاٖش٠، ذلُذ عبذ اهلل عٓإ: تح، سحيا١ْ ايهتاب ٚزلع١ املٓتاب  .33

 . ّ(1072ٖـ/463دذ بٔ عًٞ بٔ ثاب  )أ: * اخلطٝب ايبغذادٟ

 . داس ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، دتاسٜخ بغذا  .34

 ّ(.1405/  ـ808ٖعبذ ايشدٔ بٔ ذلُذ املغشبٞ ): * ابٔ تًذٕٚ

نتاب ايعرب ٚدٜٛإ املبتذأ ٚاخلرب يف أٜاّ ايعشب ٚايعذِ ٚايرببش َٚٔ عاؿشِٖ َٔ رٟٚ  .35

 .  داس إسٝا٤ ايرتاخ ايعشبٞ، بريٚت، 4ط، )تاسٜخ ابٔ تًذٕٚ( ايظًطإ ا٭نرب املعشٚف بـ

 . ّ(1282ٖـ/681دذ بٔ ذلُذ بٔ إبشاِٖٝ )أ: تًهإ* ابٔ 

 . بريٚت، داس ؿادس، إسظإ عباغ: تح، ٚإْبا٤ ايضَإ ٚفٝات ا٭عٝإ  .36

 ّ (.855ٖــ/ 240تًٝف١ بٔ تٝاط بٔ أبٞ ٖبري٠ ايًٝجٞ ): * تًٝف١ بٔ تٝاط

 . 1995ّ، بريٚت، 1ط، َـطف٢ زلٝب ٚسهُ  نؼًٞ: تح، تاسٜخ تًٝف١ .37

 .  اهلامشٞسبٝب اهلل: اخل٥ٛٞ *

 . 4ط، قِ، إبشاِٖٝ املٝازلٞ: تح، يف ػشح ْٗر ايب٬غ١َٓٗاز ايرباع١   .38

 ّ (.1991ٖــ/1411أبٛ ايكاطِ املٛطٟٛ ): * اخل٥ٛٞ

 . ّ 1992، 5ط، ٚتفـٌٝ طبكات ايشٚا٠ َعذِ سداٍ احلذٜح  .39
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 ّ (. 819ٖــ/ 204طًُٝإ بٔ داٚد بٔ اجلاسٚد ايبـشٟ  ): أبٛ داٚد ايطٝايظٞ *

 . داس املعشف١، بريٚت، بٞ داٚدَظٓذ أ .40

  ّ ( 1229ٖـ / 637أبٛ عبذ اهلل ذلُذ بٔ طعٝذ ) : * ابٔ ايذبٝجٞ

 . 2006ّ، بريٚت، داس ايغشب اإلط٬َٞ، بؼاس عٛاد َعشٚف: تح، رٌٜ تاسٜخ بغذاد .41

  . ّ(933ٖـ/321ذلُذ بٔ احلظٔ ا٭صدٟ ): * ابٔ دسٜذ

 . ٖـ1925 ،ٝذ أبادس، 1ط، صٜٔ ايعابذٜٔ املٛطٟٛ: تح، دٗش٠ ايًغ١ .42

  عبذ ايعضٜض: * ايذٚسٟ

 . 1945ّ، َطبع١ داَع١ ايبـش٠، دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأتش٠  .43

  . سٜٓٗاست بٝرت إٓ: * دٚسصٟ

ُٖذ َطًِٝ ايَٓعُٝٞ: تشمج١، ته١ًُ املعادِ ايعشب١ٝ  .44  . 2000ّ، ايعشام ، 2ط، ذل

 . ّ(890/ـ276ٖعبذ اهلل بٔ َظًِ ايذٜٓٛسٟ ): * ابٔ قتٝب١

 . 1960ّ، ايكاٖش٠، عبذ املٓعِ عاَش: تح، ا٭تباس ايطٛاٍ  .45

 . ّ (1347ٖـ / 748مشع ايذٜٔ ذلُذ بٔ ادذ ايذَؼكٞ ) : * ايزٖيب

  .  1987ّ، بريٚت، 1ط، عُش عبذ ايظ٬ّ: تح، تاسٜخ اإلط٬ّ ٚٚفٝات املؼاٖري ٚاإلع٬ّ  .46

 . ّ 1993، بريٚت ،َ٪طظ١ ايشطاي١، ػعٝب ا٫سْ٪ٚط: تح، طري أع٬ّ ايٓب٤٬ .47

 ّ( 1108ٖـ/502احلظني بٔ ذلُذ بٔ املفلٌ ): ايشاغب ا٭ؿفٗاْٞ *

 . 1867ّ، ب٫ٛم، 1ط، ذلاكشات ا٭دبا٤ .48

 . َٗذٟ ايشدا٥ٞ : ايشدا٥ٞ املٛطٟٛ* 

  . ّ 1960، قِ، 1ط ،أْظاب ٚتاسٜخ ٚتشادِ ا٭طش٠ ايع١ًٜٛ ايضاٖش٠ يف ايهٛانب املؼشق١  .49

 (1392ّ/ٖـ795) يشدٔ بٔ أدذصٜٔ ايذٜٔ عبذ ا: * ابٔ سدب

 . 2005، 1ط، عبذ ايشدٔ بٔ طًُٝإ ايعجُٝني: تح، رٌٜ طبكات احلٓاب١ً  .50

 . ّ (1790ٖـ / 1205ذلُذ بٔ ذلُذ احلظٝين ) : * ايضبٝذٟ

  ّ 1994، بريٚت، داس ايفهش، تح: عًٞ ػريٟ، َٔ دٛاٖش ايكاَٛغتاز ايعشٚغ  .51

 . ّ(851ٖـ/236َـعب بٔ عبذ اهلل بٔ َـعب ): * ايضبريٟ

  . 1999ّ، ايكاٖش٠، 4ط،يٝفٞ بٛسفٝظاٍ : تح ،ْظب قشٜؽ  .52

 . سظني احلظٝين: * ايضسباطٞ

 . 1996ّ، قِ، 1ط، بغ١ٝ احلا٥ش يف أ٫ٚد اإلَاّ ايباقش  .53

 . ب ت، 1ط ،اجلشٜذ٠ يف أؿٍٛ أْظاب ايعًٜٛني .54

 . ّ(1989ٖـ/1410)تري ايذٜٔ: * ايضسنًٞ
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، 5ط، ٚاملظتؼشقني داٍ ٚايٓظا٤ َٔ ايعشب ٚاملظتعشبنيقاَٛغ تشادِ ٭ػٗش ايش، ا٭ع٬ّ  .55

 . 1980ّ، بريٚت

 . فٝـٌ: * ايظاَش

 . ّ 1971، بريٚت، 2ط، ثٛس٠ ايضْر .56

 . ّ (845ٖـ / 230)ذلُذ بٔ طعذ ايبـشٟ: * ابٔ طعذ

 . بريٚت، داس ؿادس، ايطبكات ايهرب٣  .57

 سباب دباس ، * ايظٛداْٞ 

، دل١ً آداب ايبـش٠، ّ (1258-865ٖـ/ 656-251)ْكاب١ ايطايبٝني يف ايعـش ايعباطٞ  .58

 . 2005ّ( يظ١ٓ 28ايعذد )

 . ّ(1505/ـ911ٖد٬ٍ ايذٜٔ عبذ ايشدٔ بٔ أبٞ بهش ): * ايظٝٛطٞ

 . ت، ب، بريٚت، َطابع َعتٛم أتٛإ، ٤تح: جل١ٓ َٔ ا٭دبا، تاسٜخ اخلًفا٤ .59

 . سظني: * ايؼانشٟ

 . ّ 1996، قِ، 1ط، عًِٝٗ ايظّ٬ ٚايعرت٠ َٛطٛع١ املـطف٢ .60

 ّ (.1985ٖــ/1405عًٞ ايُٓاصٟ ) ت  : ايؼاٖشٚدٟ *

 . 1991، 1ط، طٗشإ، َظتذسنات عًِ ايشداٍ احلذٜح  .61

 ّ (875ٖـ/ 262عُش بٔ ػب١ ايُٓريٟ ) : ابٔ ػب١ *

، َٓؼٛسات َشنض تشاخ ايبـش٠، مجع ٚدساط١ ط٢ًُ عبذ احلُٝذ اهلامشٞ، أتباس ايبـش٠  .62

2015ّ . 

  احلظنيعبذ : * ايؼبظرتٟ

 . 1997ّ، قِ، 1ط، ()يف سٚا٠ ٚأؿشاب اإلَاّ ايـادم ايفا٥ل .63

 . ّ (1192ٖـ/588: ت)ذلُذ ع٢ً بٔ ػٗشآػٛب: * ابٔ ػٗشآػٛب

 . ب ت، قِ، َعامل ايعًُا٤ .64

 . 1956ّ، ايٓذف، املطبع١ احلٝذس١ٜ، َٓاقب إٍ أبٞ طايب .65

 .(1153ّٖــ/548)ذلُذ بٔ عبذ ايهشِٜ بٔ أبٞ بهش: ايؼٗشطتاْٞ *

   بريٚت.، ذلُذ ن٬ْٝٞ: تح: املًٌ ٚايٓشٌ  .66

 (1003ّٖـ/ 394)أبٛ إطشام إبشاِٖٝ بٔ ٬ٍٖ: * ايـابٞ

 . 1977ّ، بغذاد، ذلُذ سظني ايضبٝذٟ: تح، املٓتض  َٔ نتاب ايتادٞ  .67

 ّ (.991ٖـ/ 381ذلُذ بٔ عًٞ بٔ احلظني بٔ باٜٜٛ٘ ايكُٞ ): * ايـذٚم

 . َ٪طظ١ ايٓؼش اإلط٬َٞ، قِ، اسٟعًٞ أنرب ايغف: تح، َعاْٞ ا٭تباس  .68

 . 1984ّ، بريٚت، 1ط، سظني ا٫عًُٞ: تح، عٕٝٛ أتباس ايشكا .69
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 . ّ(1363/  ـ764ٖتًٌٝ بٔ أٜبو بٔ عبذ اهلل ايؼافعٞ ): * ايـفذٟ

. ّ 2000، بريٚت، داس إسٝا٤ ايرتاخ، أدذ ا٭سْ٪ٚط ٚتشنٞ َـطف٢: تح، ايٛايف بايٛفٝات  .70

   . ّ (989ٖـ/ 479ْاؿش ) نإ سّٝا ط١ٓ إبشاِٖٝ بٔ : * ابٔ طباطبا

 . ّ 1986، ايٓذف، 1ط، ذلُذ َٗذٟ اخلشطإ: تح، َٓتك١ً ايطايب١ٝ .71

 ّ (.971ٖــ/360ايكاطِ طًُٝإ بٔ ادذ بٔ أٜٛب ايًخُٞ ): ايطرباْٞ *

 .1995، داس احلشَني،طاسم عٛ  اهلل ٚعبذ احلظٔ إبشاِٖٝ : تح،املعذِ ا٭ٚط    .72

 . داس إسٝا٤ ايرتاخ ايعشبٞ،ايكاٖش٠ ، ذٟ ايظًفٞد: تح، املعذِ ايهبري .73

 . ّ(1902/  ـ1320ٖ)سظني بٔ ذلُذ تكٞ ايٓٛسٟ: * ايطربطٞ

 . 1995ّ، قِ ، 1ط، (عًِٝٗ ايظ٬ّ)، تح: َ٪طظ١ آٍ ايبٝ تامت١ املظتذسى  .74

 ّ(.922/ـ310ٖ)ذلُذ بٔ دشٜش: * ايطربٟ

 . 1983ّ، بريٚت، 4ط، تاسٜخ ايشطٌ ٚاملًٛى .75

 . (َٔ أع٬ّ ايكشٕ اخلاَع اهلذشٟ)ذلُذ بٔ دشٜش بٔ سطتِ : يؼٝعٞ* ايطربٟ ا

 . 1992ّ، قِ، 1ط، د٥٫ٌ اإلَا١َ .76

 . ّ(1309ٖـ/709) ذلُذ بٔ عًٞ بٔ ذلُذ ابٔ طباطبا ايعًٟٛ: * ابٔ ايطكطكٞ

 . ٖـ1318، قِ ، 1ط، َٗذٟ ايشدا٥ٞ: تح ،ا٭ؿًٝٞ يف أْظاب ايطايبٝني .77

   . ّ 1923، اٖش٠ايك،ايفخشٟ يف اٯداب ايظًطا١ْٝ  .78

 ّ(.1068/  ـ460ٖ)ذلُذ بٔ احلظٔ بٔ عًٞ: * ايطٛطٞ

 . ّ 1995، قِ، 1ط، دٛاد ايكَٝٛٞ: تح، )سداٍ ايطٛطٞ(ا٭بٛاب .79

 . ّ(1342ـ/ٖ 743) عبذ ايباقٞ بٔ عبذ اجملٝذ ايُٝاْٞ: * ابٔ عبذ اجملٝذ

داس ، ؿٓعا٤، ا٢ْٚذلُذ أدذ ايٓظٓب، عبذ اهلل احلبؼٞ :تح ،بٗذ١ ايضَٔ يف تاسٜخ ايُٝٔ   .80

 . ّ 1988، احله١ُ

 . (1262ّ/ٖـ660)عُش بٔ أدذ بٔ ٖب١ اهلل : * ابٔ ايعذِٜ

 . ب ت، داس ايفهش، طٌٗٝ صناس: تح، بغ١ٝ ايطًب يف تاسٜخ سًب .81

 ّ(.1176ٖــ/571عًٞ بٔ احلظٔ ايؼافعٞ ) : * ابٔ عظانش

 .  1995ّ، بريٚت، داس ايفهش، عًٞ ػريٟ: تح، تاسٜخ دَؼل .82

 . ّ(890ٖـ/277حي٢ٝ بٔ احلظٔ بٔ دعفش احلظٝين ): ٞ* ايعكٝك

 . ّ 2001، قِ، َهتب١ املشعؼٞ، ذلُذ ايهاظِ: تح، َٔ ٚيذ اإلَاّ أَري امل٪َٓني املعكبني  .83

 ؿاحل أدذ: * ايعًٞ

 . 1986ّ، بغذاد، َطبع١ اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، َٚٓطكتٗا تط  ايبـش٠  .84

 . ّ(1678ٖـ/1089) ٞ ابٔ ايعُادايف٬ح عبذ احل ٛأب: * ابٔ ايعُاد احلٓبًٞ
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 . داس إسٝا٤ ايرتاخ ايعشبٞ، بريٚت، يف أتباس َٔ رٖب ػزسات ايزٖب .85

 . ّ(1066ٖـ/ 459يف سذٚد )زلِ ايذٜٔ عًٞ بٔ ذلُذ: * ايعُشٟ

 . ّ 1989، قِ، 1ط، ، تح: أدذ ايذاَغاْٞاجملذٟ يف أْظاب ايطايبني  .86

 ّ(.1425/  ـ828ٖ) مجاٍ ايذٜٔ أدذ بٔ عًٞ احلظٝين: * ابٔ عٓب١

، ايٓذف ا٭ػشف، يف أْظاب آٍ أبٞ طايب، تح: ذلُذ سظٔ آٍ ايطايكاْٞ عُذ٠ ايطايب   .87

1961 ّ . 

 . (1210ّ ٖـ/606) ايتُٝٞ احلظٔ بٔ عُش بٔ ذلُذ : * فخش ايذٜٔ ايشاصٟ

 . 1988، قِ، ٗذٟ ايشدا٥َٞ: تح، يف أْظاب ايطايب١ٝ ايؼذش٠ املباسن١ .88

 ّ(.1332/ـ732ٖإمساعٌٝ ) عُاد ايذٜٔ: * أبٛ ايفذا

 . بريٚت، داس املعشف١ يًطباع١ ٚايٓؼش، )تاسٜخ أبٞ ايفذا(املختـش يف أتباس ايبؼش .89

 . ّ(792ٖـ/175دذ )أاخلًٌٝ بٔ : * ايفشاٖٝذٟ

 . ّ 1982، َ٪طظ١ داس اهلذش٠، 2ط، َٗذٟ املخضَٚٞ ٚإبشاِٖٝ ايظاَشا٥ٞ: تح، ايعني   .90

 . ّ(1170ٖـ/565) ظٗري ايذٜٔ عًٞ بٔ صٜذ: * ابٔ فٓذم

 . ّ 2007، قِ ،َٗذٟ ايشدا٥ٞ: تح، يباب ا٭ْظاب  ٚا٭يكاب ٚا٭عكاب  .91

 . (ّ 1323/ ٖـ 723عبذ ايشصام بٔ أدذ ): * ابٔ ايفٛطٞ

 . ٖـ1416، إٜشإ، ذلُذ ايهاظِ: تح، دلُع اٯداب يف َعذِ ا٭يكاب .92

 . ّ(890/ـ276ٖعبذ اهلل بٔ َظًِ ايذٜٓٛسٟ ): * ابٔ قتٝب١ 

 . ايكاٖش٠، داس املعاسف، ثشٚت عهاػ١: تح، فاملعاس .93

 . ّ(1940ٖـ/1359) ذلُذ سكا ايؼٝخ عباغ: * ايكُٞ

 . طٗشإ، َهتب١ ايـذس، ايه٢ٓ ٚا٭يكاب .94

  . ّ (941ٖـ/329عًٞ بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ ): * ايكُٞ

 . ٖـ 1406، قِ، فك٘ ايشكا  .95

 . ّ(934ٖـ/322): ايهاتب ايبغذادٟ*     

 . ّ 1986، بع١ ايـذسَط، قِ، تاسٜخ ا٭١ُ٥  .96

 (/ٖـ764) ذلُذ بٔ ػانش بٔ أدذ: * ايهتيب

 . 1973، 1ط، بريٚت، إسظإ عباغ: تح، فٛات ايٛفٝات  .97

 ّ(.1372/ـ774ٖإمساعٌٝ بٔ عُش ايكشػٞ ايذَؼكٞ ): * ابٔ نجري

 . ّ 1988، بريٚت، تح: عًٞ ػريٟ، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  .98

  . عُش سكا: * نشاي١

   .  بريٚت، املج٢َٓهتب١ ، َعذِ امل٪يفني .99
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 ّ(.941/ـ329ٖذلُذ بٔ ٜعكٛب بٔ إطشام ايشاصٟ ): * ايهًٝين

 . ّ 2005، بريٚت، داس املشتل٢، أؿٍٛ ايهايف .100

 . ( َٔ أع٬ّ ايكشٕ ايجايح)احلافغ ذلُذ بٔ طًُٝإ ايهٛيف : * ايهٛيف

 . ٖـ 1412، 1ط، قِ، ذلُذ باقش: تح، َٓاقب أَري امل٪َٓني ) (  .101

 . ّ(1082ٖـ / 475ًٞ بٔ ٖب١ اهلل ايعذًٞ )ع: * ابٔ َان٫ٛ

، بـريٚت ، عـٔ امل٪تًـف ٚاملختًـف يف ا٭مسـا٤ ٚايهٓـ٢ ٚا٭ْظـاب       يف سفع ا٫ستٝـاب  اإلنُاٍ .102

 . 1990، 1ط

 . ّ (1699ٖــ/1111ذلُذ باقش ): * اجملًظٞ

 . 1983ّ، بريٚت ،تح:عبذ ايشسِٝ ايؼرياصٟ ،حباس ا٭ْٛاس  .103

 .  أدذ: رلتاس *

 . ّ 2008، عامل ايهتب، املعاؿش٠ ب١َٝعذِ ايًغ١ ايعش .104

 . (994ّ/ ٖـ 384ذلُذ بٔ عُشإ ): * املشصباْٞ

 . 1982ّ، بريٚت، 2ط، نشْهٛ. ف: تح، َعذِ ايؼعشا٤ .105

  . ّ(1217ٖـ/614 إمساعٌٝ بٔ ذلُذ بٔ احلظني )بعذ: * املشٚصٟ

 . ّ 1988، قِ، َٗذٟ ايشدا٥ٞ: تح، ايفخشٟ يف أْظاب ايطايبني  .106

 ّ(.1342/ـ742ٖبٔ عبذ ايشدٔ )ٜٛطف : * املضٟ

 . 1985ّ، بريٚت، 4ط، تح: بؼاس عٛاد َعشٚف، يف أمسا٤ ايشداٍ تٗزٜب ايهُاٍ .107

 . ّ(957/ـ346ٖعًٞ بٔ احلظني بٔ عًٞ ): * املظعٛدٟ

 . ّ 1984، قِ، َٓؼٛسات داس اهلذش٠، ، تح: ٜٛطف أطعذ داغشَشٚز ايزٖب َٚعادٕ اجلٖٛش .108

 . ّ(1030/ـ421ٖايشاصٟ ) أدذ بٔ ذلُذ َظهٜٛ٘: * َظهٜٛ٘

 . ّ 2001، بريٚت، 2ط، تح: أبٞ ايكاطِ إَاَٞ، جتاسب ا٭َِ .109

 ّ (.875ٖــ/261َظًِ بٔ احلذاز ايٓٝظابٛسٟ ) : َظًِ *

 . داس ايفهش، بريٚت، ؿشٝح َظًِ  .110

  ّ(.1022ٖــ/413ذلُذ بٔ ذلُذ بٔ ايٓعُإ ايبغذادٟ ): * املفٝذ

 . 1993ّ، بريٚت، 2ط، ديف َعشف١ سذر اهلل ع٢ً ايعبااإلسػاد  .111

  ّ ( 1295ٖـ/ 695عض ايذٜٔ أدذ بٔ ذلُذ بٔ عبذ ايشدٔ ) : املٓزسٟ *

 ّ 2007، بريٚت، داس ايغشب اإلط٬َٞ، بؼاس عٛاد: تح، ايته١ًُ يٛفٝات ايٓك١ً  .112

 ّ(.1312/ـ711ٖذلُذ بٔ َهشّ بٔ عًٞ املـشٟ ): * ابٔ َٓعٛس

 . 1985ّ، قِ ، ْؼش أدب احلٛص٠، يظإ ايعشب .113

 . ( 1088ّ/ٖـ481) أبٛ َعني ايذٜٔ ْاؿش تظشٚ احلهِٝ: * ْاؿش تظشٚ
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 . 1983، 3ط، بريٚت، حي٢ٝ اخلؼاب: تح، طفش ْا١َ .114

  . ّ(1438ٖـ/842) ذلُذ بٔ عبذ اهلل ايكٝظٞ ايذَؼكٞ: * ابٔ ْاؿش ايذٜٔ

ِ     تٛكٝح املؼتب٘ .115 ذلُـذ ْعـِٝ   : تـح ، يف كب  أمسا٤ ايـشٚا٠ ٚأْظـابِٗ ٚأيكـابِٗ ٚنٓـاٖ

 . ّ 1993، بريٚت، 2ط، طٞايعشقظٛ

 ّ(.1058ٖــ/450دذ بٔ عًٞ ا٫طذٟ )أ : * ايٓذاػٞ

 . 1995ّ، قِ، 5ط، املؼتٗش بشداٍ ايؼٝع١ فٗشط  أمسا٤ َـٓفٞ ايؼٝع١  .116

 . دٛاد ناظِ، * ْـش اهلل

َشنـض تـشاخ   ، ايعـشام ، أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبـٞ طايـب عًٝـ٘ ايظـ٬ّ يف سسـاب ايبــش٠        .117

 . 2014، ايبـش٠

  . (َٔ أع٬ّ ايكشٕ ايشابع اهلذشٟ) طٌٗ بٔ عبذ اهلل بٔ داٚد: ْـش ايبخاسٟ * أبٛ

 . 1962ّ، ايٓذف، ذلُذ ؿادم حبش ايعًّٛ: تح، طش ايظًظ١ً ايع١ًٜٛ .118

 . (1231ّ/ ٖـ629) ذلُذ بٔ عبذ ايغين: * ابٔ ْكط١

 . 1410، 1ط، َه١ املهش١َ، عبذ ايكّٝٛ عبذ سٜب ايٓيب: تح، إنُاٍ اإلنُاٍ  .119

 . 1988، داس ايهتب ايع١ًُٝ، نُاٍ ٜٛطف احلٛت: تح، ملعشف١ سٚا٠ ايظٓٔ ذايتكٝٝ .120

 ّ(.1333/ـ733ٖأدذ بٔ عبذ ايٖٛاب بٔ ذلُذ ) ::* ايٜٓٛشٟ

امل٪طظ١ املـش١ٜ ايعا١َ يًتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايطباع١ ٚايٓؼش، ، يف فٕٓٛ ا٭دب ْٗا١ٜ ا٭سب .121

 . ايكاٖش٠

 . (1004ّ/ٖـ395سلٛ : ملتٛف٢احلظٔ بٔ عبذ اهلل )ا: * أبٛ ٬ٍٖ ايعظهشٟ

ََعشَف١ٔ أمَسا٤ٔ ا٭ػٝا٤ ايتًخٝف .122  . 1996ّ، دَؼل، 2ط، عض٠ سظٔ: تح ، يف 

 . (ّ 1366/ ٖـ768عبذ اهلل بٔ أطعذ ): * ايٝافعٞ

، تًٌٝ املٓـٛس: تح، َشآ٠ اجلٓإ ٚعرب٠ ايٝكعإ يف َعشف١ َا ٜعترب َٔ سٛادخ ايضَإ  .123

 . ّ 1997، بريٚت

 . ّ(1229/ـ626ٖايبغذادٟ ) احلُٟٛ عبذ اهلل ايشَٜٚٞاقٛت بٔ : * ٜاقٛت

 . ّ 1980، بريٚت، 3ط، َعذِ ا٭دبا٤ .124

 . ّ 1979، بريٚت، داس إسٝا٤ ايرتاخ ايعشبٞ، َعذِ ايبًذإ .125
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 احملتويات

 
. املكذ١َ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب ) . . . . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠احلظٔ ٚاحلظني ٚذلُذ ابٔ احلٓف١ٝ ) . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠) بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايبعبٝذ اهلل  . . . . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠بٓٛ احلظٔ ايظب  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ) . . . . . .  

. ٚيذ احلظٔ املج٢ٓ بٔ احلظٔ ايظب   . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ عبذ اهلل احمل  بٔ احلظٔ املج٢ٓ   . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ذلُذ بٔ ايٓفع ايضن١ٝ بٔ عبذ اهلل احمل  بٔ احلظٔ املج٢ٓ . . .  

. احلظٔ املج٢ٓ بٓٛ َٛط٢ اجلٕٛ بٔ عبذ اهلل احمل  بٔ . . . . . . .  

. بٔ عبذ اهلل احمل  بٔ احلظٔ املج٢ٓ بٓٛ إبشاِٖٝ ايغُش . . . . . . .  

. بٓٛ احلظٔ ايتر بٔ إمساعٌٝ ايذٜباز بٔ إبشاِٖٝ ايغُش . . . . . . .  

. بٓٛ إبشاِٖٝ طباطبا بٔ إمساعٌٝ ايذٜباز بٔ إبشاِٖٝ ايغُش . . . . .  

. بٓٛ ذلُذ بٔ ايكاطِ ايشطٞ بٔ إبشاِٖٝ طباطبا . . . . . . . . .  

. طبابٓٛ احلظني بٔ ايكاطِ ايشطٞ بٔ إبشاِٖٝ طبا . . . . . . . .  

. بٓٛ طًُٝإ بٔ ايكاطِ ايشطٞ بٔ إبشاِٖٝ طباطبا . . . . . . . .  

. بٓٛ طًُٝإ بٔ عبذ اهلل احمل  بٔ احلظٔ املج٢ٓ . . . . . . . . .  

. بٓٛ دعفش بٔ احلظٔ املج٢ٓ . . . . . . . . . . . . . . .  

  بٓٛ باغش بٔ عبٝذ اهلل ا٭َري بٔ عبذ اهلل بٔ احلظٔ بٔ دعفش بٔ احلظٔ املج٢ٓ

. أطش٠ أبٞ صٜذ ذلُذ بٔ أدذ بٔ عبٝذ اهلل بٔ عًٞ باغش  . . . . . .  

. احلظٔ بٔ دعفش بٔ احلظٔ املج٢ٓ بٓٛ دعفش بٔ . . . . . . . . .  

. بٓٛ صٜذ ا٭بًر بٔ احلظٔ ايظب  . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ عبذ ايشدٔ ايؼذشٟ . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ذلُذ ايبطشاْٞ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. بٓٛ ايكاطِ بٔ ذلُذ ايبطشاْٞ  . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ إبشاِٖٝ بٔ ذلُذ ايبطشاْٞ . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ٖاسٕٚ بٔ ذلُذ ايبطشاْٞ  . . . . . . . . . . . . . .  

. يف ايبـش٠ ()َٚٔ بين احلظٔ ايظب  بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب  . . . .  

. ( يف ايبـش٠  عًٞ بٔ أبٞ طايب )بٓٛ احلظني ايظب . . . . . .  

. بٓٛ صٜذ ايؼٗٝذ بٔ عًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ احلظني  . . . . . . . .  

. بٓٛ عٝظ٢ َ٪مت ا٭ػباٍ  بٔ صٜذ ايؼٗٝذ . . . . . . . . . . .  

. ؿاسب ايضْر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ايعشاقٞ ثِ َٔ بين عٝظ٢ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ . . . . . . . . . .  

. بٓٛ احلظني رٟ ايذَع١ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ايؼبٝ٘ َٔ بين احلظني رٟ ايذَع١ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ  . . . . . . .  

. طخط١ َٔ بين احلظني رٟ ايذَع١ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ  بٓٛ . . . . . . .  

. بٓٛ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ بٔ احلظني رٟ ايذَع١  . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ا٭عًِ بٔ عٝظ٢ بٔ حي٢ٝ بٔ احلظني رٟ ايذَع١ . . . . . . .  

. بٓٛ حي٢ٝ احملذخ بٔ احلظني رٟ ايذَع١ . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ صٜذ بٔ احلظني رٟ ايذَع١  . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ طهني بٔ دعفش بٔ ذلُذ بٔ صٜذ ايؼٗٝذ . . . . . . . . . .  

. ًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ احلظني ايظب بٓٛ احلظني ا٭ؿغش بٔ ع . . . . .  

. بٓٛ عًٞ ا٭ؿغش بٔ عًٞ بٔ احلظني ايظب  . . . . . . . . . .  

. بٓٛ ا٭فطع بٔ عًٞ ا٭ؿغش   . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ تشْح َٔ بين احلظٔ ا٭فطع  . . . . . . . . . . . . .  

. (بٓٛ عُش ا٭ػشف بٔ عًٞ صٜٔ ايعابذٜٔ بٔ احلظني ايظب  )  . . .  

  . بٓٛ دعفش ايـادم بٔ ذلُذ ايباقش بٔ عًٞ صٜٔ ايعبذٜٔ بٔ احلظني ايظب   

. ٛط٢ ايهاظِ بٔ دعفش ايـادمبٓٛ َ . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ إبشاِٖٝ املشتل٢ بٔ َٛط٢ ايهاظِ . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ إمساعٌٝ بٔ َٛط٢ ايهاظِ . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ إطشام بٔ َٛط٢ ايهاظِ . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ عبٝذ اهلل بٔ َٛط٢ ايهاظِ  . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ دعفش بٔ َٛط٢ ايهاظِ . . . . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ صٜذ بٔ َٛط٢ ايهاظِ . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. بٓٛ ذلُذ ايذٜباز بٔ دعفش ايـادم . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ عًٞ ايعشٜلٞ بٔ دعفش ايـادم . . . . . . . . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠ذلُذ ) ابٔ احلٓف١ٝ ( بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ) بٓٛ . . .  

. ( يف ايبـش٠بٓٛ ايعباغ ايظكا بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ) . . . . . .  

. بٓٛ دض٠ بٔ احلظٔ بٔ عبٝذ اهلل بٔ ايعباغ ايظكا . . . . . . . .  

. ( يف ايبـش٠بٓٛ عُش ا٭طشف بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ) . . . . . .  

. بٓٛ ذلُذ ايـٛيف ايعُشٟ . . . . . . . . . . . . . . .  

. ذلُذ ايـٛيفبٓٛ ذلُذ ًَكط١ بٔ أدذ بٔ عًٞ بٔ  . . . . . . .  

. بٓٛ أدذ بٔ دعفش بٔ ذلُذ ايـٛيف . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ صٜذ بٔ احلظٔ بٔ ذلُذ ايـٛيف . . . . . . . . . . . .  

. بٓٛ عبذ اهلل بٔ ذلُذ ايـٛيف  . . . . . . . . . . . . . .  

  (ب )بٓٛ ايطبٝب بٔ عبٝذ اهلل بٔ ذلُذ ا٭نرب بٔ عُش ا٭طشف بٔ عًٞ بٔ أبٞ طاي

 (  بٓٛ إبشاِٖٝ بٔ عُش بٔ ذلُذ ا٭نرب بٔ عُش ا٭طشف بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب)

  (  ) بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب بٔ ذلُذ ا٭نرب بٔ عُش ا٭طشف ٛ دعفش ا٭بً٘بٓ

  بٔ عبذ اهلل بٔ ذلُذ ا٭نرب بٔ عُش ا٭طشف بٓٛ دعفش املًو بٔ ذلُذ املٓذٛسٟ

. َـادس َٚشادع ايهتاب . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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