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 ١٣٢٣،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ] جلد پنجم[

 ]تفصيل نسخه بدلها[

: فا و فب: ذكر نسب رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم و اسماء آبائه إلى آدم عليه الّسالم و اخبارهم ٢ -٥س  ١ص 
 :ما صّلى اهللا عليه و سّلم/ صبو قصصهم إلى نزار بن معّد بن عدنان بن اد بن اددم/ ص: ذكر نسب پيغمبر 

 .ذكر نسب پيغمبر صّلى اهللا عليه و سّلم

 .پس/ فب: پيامبر/ فا و فب: سوى خداوندان -: فا:٦س 

اند) از معد بن عدنان تا اسماعيل بن  فا: در اين كتاب/ فا و فب: باختالف/ فا: روايت كرده است (فب: كرده :٧
ى) سه پدر گويد و جايى ده پدر گويد و هيچ به كار نيست اين اختالف روايت  ابراهيم عليهم الّسالم جاهايى (فب: جاي

كه اين نسبى مشهور است اما نسبت (فب: نسب) پيغامبر ما آنكه راست است سوى علما و درست است اندر كتاب 
 .انساب اين است كه گويى

 .: اساس: النظر/ فا و فب: نصر١٢س 

 .: فا و فب: يسحب بن الست١٤س 

 .فا و فب: ابراهيم بن آزر و هو تارخ: ١٤س 

 .: فا و فب: ساروع بن ارعو/ فب: والع/ فا و فب: عابر بن سالح/ فا و فب: نوح بن مره و هو لمك١٥س 

 .: فا و فب: اخنوخ و هو ادريس/ فا و فب: ابرد/ اساس: مهاسل١٦س 

 .: فا و فب: با اساس قابل مقابله نيست١٦ -١٧س 

 .ا اساس قابل مقايسه نيست: فا و فب: ب١ -٦س  ٢ص 

 : فا و فب: نزار كه معد بن؟٨س 

 ندارد ابو ربيعه/ فا و فب: زيرا كه او را چهار پسر بود يكى مهتر مضر بود و ديگر اياد و» ابو«: اساس: ٨س 

 ١٣٢٤،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .عد بن عدنان بودىسيم اين مضر بود و مسكن نزار به باديه بود آنجا كه م

 : اساس: چهارم ايمان بن نزار؟١٠س 

 .١: اساس: [مضر] را ندارد، از نسخه فا گرفته شد/ فب: پايان برگ ١٢س 

 .: اساس: ايمان به جاى انمار١٤س 

 .: اساس: [و خادمى داشت ...] را ندارد، از فا و فب گرفته شد١٧س 

 .: فا و فب: برين گونه بخش كنيد١٩س 

 .اساس: فال زجر: ٢٢س 

 .: اساس: ايمان٦س  ٣ص 

 .٢: فب: پايان برگ ٢٣فا و فب: ايشان را بديد بشناخت! س  /.٢٥١ b : فا: پايان١٧س 

 .: اساس: ايمان٧س  ٤ص 

 .: فا و فب: كاهن چون ايشان را بهتر بشناخت١٣س 

 .: اساس: ايمار٢٠س 

 .٣: فب: پايان برگ ١٤س  ٥ص 

حميت «در نسخه فب افتاده است و در حاشيه به خطى ديگر آمده است تا: ...»  كاهن روز ديگر«: فب: از ١٥س 
 .٢٤، درس »عرب نبود

 .: فب: نخورده بودم٢٠س 

 .: فا: تيره و ناخوانا است٢٥س 

 .فب: پس چو ديگر روز ايشان سر كاهنان را گفتند اين حكم ميان ما بكن تا ما از اينجا بازگرديم

 .١٥٣ a : فا: پايان برگ٧س  ٦ص 

 .: اساس: اميد كه دينار سرخ و .../ فا: سياه شده است٨س 
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: فا و فب: بندگانند و جامه است سياه مر ربيعه را دهيد و هر چه خادم سپيد است و درم است و جامه ٨ -٩س 
 .سپيد همه اياد را دهيد، و هر چه فرش است و گوسفند است همه انمار را دهيد

 .ن برميد الياس ... خيز و آن شتر (فب: شتران) را باز آور و گرد كن: شترى از شتران ايشا١٧ -١٨س 

 ١٣٢٥،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .: فا و فب: از قبايل سبا چون شهر سبا١س  ٧ص 

 .: اساس: مغشوش است و افتاده، از روى فا و فب اصالح شد١س 

 .: اساس: به باديه و دمشق٣س 

 .را ندارد» و اسماعيل از جرهم ... باديه بپراكندند«عبارت : فا و فب: ٧س 

 .٤: فب: پايان برگ ٩س 

 .: اساس: عبارت را نداشت و از فا و فب گرفته شد١٢ -١٣س 

 .: اساس: نسب گسيخته بود از نسخه فا و فب گرفته شد١٥س 

 .: اساس: النظر/ فا و فب: نضر١٦س 

 .: اساس: نظاره١٧س 

 .هر نام: اساس: از ٦س  ٨ص 

 .: فا و فب: از خثعم٧س 

 .: اساس: عبارتى سه سطرى افتاده بود و معنى را يكباره مختل ساخته بود از فب و فا گرفته شد١٠ -١٢س 

 .: اساس: ارواح بن ربيعه١٣س 

 .١٥٣ B : فا: پايان برگ١٤س 

 .: اساس: رواح/ فا و فب: ذراع١٧س 

 .چه بايد كرد : فا و فب: مرا آگاه كن تا ترا بگويم كه١٨س 
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 .: اساس: خليل بن حسنه٢٠س 

 .٥: فب: پايان برگ ٢٠س 

 .] از فا و فب گرفته شد : فا و فب: با بنى خزاعه نه بس آيد/ اساس: [به مكه٢٣س 

 .: فا و فب: ابو الغسان٣س  ٩ص 

 .: فا و فب: خيك نبيذ٧س 

: فا و فب: ذراع به ١٩و فب: ذراع، س  ] ندارد و از فا و فب گرفته شد. اساس: رواح/ فا : اساس: [رزاح١٣س 
 .جاى رزاح

 .٦: فب: پايان برگ ٤س  ١٠ص 

 .: اساس: خواسته بسيار بود٦س 

 .: اساس: حيش خوانند١٥س 

 ١٣٢٦،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .١٥٤ a : فا: پايان برگ١٨س 

 .: فا و فب: كاك٢١س 

 .ا و فب گرفته شد: اساس: [بها] ندارد، از ف٣س  ١١ص 

 .: فا و فب: فضايل قريش٧س 

 .: اساس: عبارت [و آن مر بنى خزاعه ...] را ندارد، از فا و فب گرفته شد٨س 

 .٧: فب: پايان برگ ١٨س 

 .آمده است» قصى«، »عبد قصى«: فا: در فا به جاى ١٩س  ١٢ص 

 .، مغيره»معمره«، فا و فب: به جاى ٢٢س 

 .١٥٥ a : فا: پايان برگ٥س  ١٣ص 
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 .٨: پايان برگ ٨س 

 .آمده» او«] از فا و فب گرفته شد. در اساس  : اساس: [مردمان٢١س 

 .ندارد» و در اين معنى شاعرى ... عجاف«: فا و فب: از ٣ -٥س  ١٤ص 

 .: فا و فب: اگر اندر آن قحط فرزندان عبد مناف نبودندى١٤س 

 .رد بن كعب: اساس: مطرف بن كعب/ فا: مطرب بن كعب/ فب: مط٢٠س 

 :: در فا و فب و صب: شعرى آمده است٢١س 

  يا أيّها الّضيف المحّول رحله            هل ال نزلت بآل عبد مناف]         

  هبلتك أّمك لو حللت بدارهم            ضمنوك من جوع و من أقراف            

  لعبد مناف كانت قريش بيضة و قابلت            فالمخ خالصها            

  الّرائشون و ليس لوحد رايش            و القائلون هلّم لالضياف            

  و الخالطون غّنيهم بفقيرهم            حّتى يعود فقيرهم كالكافى            

  عمرو العلى هشم الثّريد لقومه            و رجال مّكة مسنتون عجاف            

  الّزمان ترادفت علمه            سّدت السنون و سدت االرجافو إذا             

 [ أعلوا قدورهم بكّل مضيفة            كى ما يوهن و ساعد الغراف            

: اساس: مغشوش بوده است و متن آن چنين است: هر چهار تن سادات قريش بودند و هاشم بر همه مهتر بود ٢٢س 
 ؟و هر شش برادر كار او داشتند

 ١٣٢٧،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .: عبارت [و امّيه او را ...] ندارد، از فا و فب گرفته شد٢٥س 

 .: فا و فب: بر ناخوشى او را اجابت كرد٣س  ١٥ص 

 .١٥٥ a : فا: پايان برگ٦س 
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 .] ندارد، از فا و فب گرفته شد : اساس: [ميان١٣س 

 را؟: اساس: كه با ايشان ١٧س 

 .: اساس: دو عبارت داخل قالب [] از فا و فب گرفته شد١٩س 

 .: فا و فب: برادرش عبد الشمس و نوفل مرده بودند٢٣س 

 .: اساس: عبارت دو قالب [] برگرفته از فا و فب است٢٤س 

 .ندارد» به مدينه شده بود«: فا و فب: ١س  ١٦ص 

 .١٠: پايان برگ ٢س 

 اسد/ فا و فب: عمرو بن زيد بن ارمة الخزرجى؟: اساس: عمرو بن زيد بن ٢س 

 .: اساس: (هاشم) را ندارد٣س 

 .: اساس: عبارت [او را ...] ندارد، از فا و فب گرفته شد١٠س 

 ... : فا و فب: چه نامى؟ گفت: شيبه. گفت: پسر كيستى؟ گفت: پسر هاشم١٦س 

 .: فا و فب: عجايبى ديدم١٩س 

 .ب [] را ندارد، از فا و فب گرفته شد: اساس: عبارت دو قال١ -٢س  ١٧ص 

 .١١: فب: پايان برگ ٨س 

 .١٥٥ b : فا: پايان برگ١٠س 

 : فا و صب: نخچير، همچون اساس/ فب: زنجير؟١٢س 

 .: فا و فب: زره بود سليمانى١٣س 

 .: فا: آن دو نخجير/ فب: دو زنجير١س  ١٨ص 

 .را ندارد» مده بودندو عباس و حمزه هنوز از مادر نيا«: فا و فب: عبارت ٥س 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



: فا و فب: نام مناف بود و مادر ابو طالب عمه پيغامبر بود/ فب: در حاشيه اصالح شده ظاهرا و مانند اساس ما ٦س 
 .است

  : اساس: فاطمه بنت عمرو بن عامر بن عمران، و اين غلط است، درست آن بر مبناى تاريخ يعقوبى٧س 

 ١٣٢٨،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .٣٦٤. ص ١است. تاريخ يعقوبى. ترجمه مرحوم دكتر آيتى. ج » عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم»

 .: فا و فب: فاطمه بنت عمرو بن عمران المخزومى٧س 

 .: فب: ما يله نكنيم كه تو اين فرزند را بكشى١٠س 

 .ندارد» وى بيشتر بودبود هم مادر و هم پدر ... «: فا و فب: عبارت ١٣س 

 .: فا و فب: ما اين نپسنديم١٦س 

 .: فا و فب: به خيبر يكى زن است كاهنه٢٢س 

 .١٢: فب: پايان برگ ٢٣س 

 .«هكذا«: فا و فب: الذبيحين ٩س  ١٩ص 

 .: اساس: ايمنه١٢س 

 .: اساس: خواهرش فيال/ فا: قيال/ صب: نامش فعال١٥س 

 .١٣فب: پايان برگ  /.١٥٦ a : فا: پايان برگ١س  ٢٠ص 

هاى فا و فب در حدود سه برگ ماجراى ورقة بن نوفل و خواهر او و عرضه داشتن خود را بر عبد اهللا،  اينجا در نسخه
 .و نيز ماجراى بحيراى راهب آمده است كه از نسخه فا نقل كردم و به متن افزودم

 ... : اساس و فا: خويلد بن عبد العّزى٤س  ٢٣ص 

 .رت [و از قريش ...] را ندارد، از فا و فب و صب گرفته شد: اساس: عبا٤س 

 .١٥٦ b : فا: پايان برگ٤س 

 .: اساس: عبارت [كه او مر پيغامبر ...] را ندارد، از فا و فب و صب گرفته شد١٣س 
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 .: فا: و خلوق و زعفران به وى اندرماليد/ فب: بخوابانيد بخلوت (؟) و زعفران به وى اندر ماليد١٣س  ٢٥ص 

 .١٥٧ a : فا: پايان برگ٢٤س 

 .: اساس: چهل سال٧س  ٢٦ص 

 .١٦: فب: پايان برگ ١٧س 

 .: فب: بيست و پنج ساله١٩س 

 .: اساس: عبارت داخل [] را ندارد، از فا و فب گرفته شد٢٢ -٢٣س 

 ١٣٢٩،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .: فا و فب: حديث بناى كعبه١س  ٢٧ص 

 .ا و فب: سيل آمدى/ فا و فب: آن خانه را باز كنند و بلندتر: ف٣س 

با نسخه اساس متفاوت است. اين بخش را از نسخه فا  ٧تا  ٣: فا و فب: مفهوم دو نسخه فا و فب، از س ٣س 
 :آورم مى

بنو اميه،  كس نيارست دست بدو فراز كردن [و به قريش اندر چهار قبيله مهتران بودند: يكى بنو هاشم، و ديگر ...»
و سوم بنى زهره، و چهارم بنو مخزوم. و هر چهار ديوار خانه بر اين چهار قبيله بخش كردند و همه مكه را به چهار  

گروه كردند و هر قبيله را گفتند كه يك سوى خانه باز كنيد، و باز كردن خانه مر بنى هاشم را دادند و گفتند همه به يك 
 .تعالى عقوبتى آيد همه را آيد جاى ويران كنيم كه اگر از خداى

 .گشتند و كس نيارست فراز خانه شدن پس روزى چهار پنج همى آمدند و از دور همى نگريدند و باز مى

 .: اساس: ايشان گفت١٥س ...» پس وليد بن المغيره 

 .: فا و فب: آن قاعده خانه٩س  ٢٨ص 

 .شد : اساس: عبارت داخل [] را ندارد، از فا و فب گرفته٩ -١٠س 

 .: اساس: عبارت داخل [] را ندارد، از فا و فب گرفته شد١٢س 

 .١٧: پايان برگ ٢٤س 
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 .١٥٧ b : فا: پايان برگ١س  ٢٩ص 

 :آورم : فا و فب: مفهوم عبارت در دو نسخه فا و فب ديگر است و اينجا آن مفهوم را از نسخه فا مى٤س  ٣٠ص 

خواست كه نقش كردن بر آن چوبها پيش او كنند چنانكه ملوك را و به شام چوبهاى بسيار بود و لكن ملك حبشه »
 .«آرزوها بود. پس چون كشتى به نزديك جده رسيد بشكست و آن چوبها همه بر آب بر بماند

 .١٨: فب: پايان برگ ١٢س 

 .: فا و فب: حديث مبعث النبى صلعم١ -٢س  ٣٢ص 

 :آورم آن را از نسخه فا مى : فا و فب: سرآغاز اين بخش در فا و فب ديگر است كه٣س 

و چون پيغامبر صّلى اهللا عليه و سّلم چهل ساله شد خداى تعالى بدو وحى كرد و جبريل را عليه الّسالم بفرستاد. و به «
   گفتند پيغامبر چهل و سه ساله بود، و اين خبر نه درست است كه پيغامبر گفت كه هيچ خبر مى

 ١٣٣٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 آن وقت پس نشود، ساله چهل تا نگردد تمام خرد و عقل به مردم و نرسيد، سال چهل به تا نيامد پيغامبرى را پيغامبر
...»  بزرگ خلعتى را جبريل مر شب به ديد همى عالمتها آن پيغامبر و پيغامبر سوى آوردن خواست پيغام جبريل كه بود
 .١٥٨ a برگ پايان: فا: ٤ س

 .بكردندى اين نيز قريش هاى قبيله و: فب و فا: ١١ س

 .١٩ برگ پايان: فب: ١٣ س ٣٣ ص

 .ماه از هژدم: اساس: ١٦ س

 .٢٠ برگ پايان: فب: ٢ س ٣٤ ص

 .١٥٨ b برگ پايان: فا: ١٢ س

 .٢١ برگ پايان: فب: ٢ س ٣٥ ص

 .است فب و فا از ندارد،] را: [اساس: ١٢ س

 .بياموزمت نماز مسح و كنى مسح تا خواه آب: فب و فا: ١٣ س
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 .بياموخت كردن مسح را او: فب و فا: ١٤ س

 .است فب و فا از ندارد، را]  زمين و: [اساس: ٢١ س

 .نكرد مشورت طالب بو با: فب و فا: ١ س ٣٦ ص

 .ندارد »عنه اهللا رضى بكر ابو مردان از و...  طالب بو از و بود پرورده پيغمبر را على« از: فب و فا: ٥ -١٨ س

 .دارد راز من بر كه و دارد استوار: فب و فا/ دارند استوار: اساس: ٢٠ س

 .١٥٩ a برگ پايان: فا: ٦ س ٣٧ ص

 .المغيرة بن وليد و هشام بن جهل ابو و طالب بو حلقه از) بودندى( فب و فا: ٧ س

 .٢٢ برگ پايان: فب: ٧ س

 ١٣٣١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 على و خديجه: «عبارت از پس آورد مى اينجا در را ١٨ سطر تا ٥ سطر از ٣٦ ص افتادگى: فب و فا: ٦ س ٣٨ ص
 .»كردند نماز و بگرويدند

 .گويد كه پيش راز اين: فب و فا: ٨ س

 .٢٣ برگ پايان: فب: ٩ س

 .داشت همى اوميد ليكن و بگردد خود بكر ابو: فب و فا: ١٠ س

 .١٥٩ b برگ پايان: فا: ٢٤ س

 دراز من حديث كه بگوى خويش آن تو: «است آورده »بگفت حال آن بكر ابو: «عبارت جاى به: فب و فا: ٢٤ س
 .»است

 كه است كرده روايت چنين پيغامبر از اندر خبر به] «بكر ابو مسلمانى به: [صب و ص و فب و فا: ٧ س ٣٩ ص
 :گفت. يتلعثم لم فانه بكر ابى غير كبوة عنده كان اال االسالم عليه عرضت احد ما گفت ايدون پيغامبر

 مسلمان پس و آورد پيش ترشى روى و گرانى و بكشيد خويشتن نه و كردم عرضه او بر مسلمانى كه نبود هيچكس
 به زبان و گفتن خواهد سخن كسى كه بود چنان تلعثم و. كرد اجابت همانگه بگفتمش چون كه بكر ابو مگر شد
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 كبوه تازى به را زنه آتش و اند گرفته زنه آتش از كبوه و بود كبوه كند درنگ آنكه و گفتن زود آن از نبود اندر كامش
 نيايد بيرون آتش و بزنند بسيار چون و زنده، ورى گويند آيد بيرون آتش ميان از و زنند آهن بر سنگ چون و خوانند،
 بكر ابو مگر بگذاشت خويش زبان به زبان كس هر كه بود چنين السالم عليه پيغامبر خبر معنى پس. زنده كباء گويند
 .آمد پديد زبانش سر بر ساعت همان اسالم نور آمد وى دل بر دعوت اين كه همانگه كه

 مسلمان بكر ابو از پيش الّسالم عليه پيغامبر موالى حارثه بن زيد كه گويد همچنين كتاب اين اندر جرير بن محمد و
 اصحاب همه و نيست، اصلى را حديث اين و. شد مسلمان بكر ابو كه بود شده مسلمان پنجاه تنى گفت و شد

 .٢٤ برگ پايان: ٩ س.» اينند خالف به مسلمانان و اخبار

 .است صب و ص از متن ،»آنگاه و حمامه بالل پى از و بالل او پس از و: «وفا اساس: ١١ س

 :افزايد مى »شدند همى مسلمان: «متن عبارت از پس: صب و ص و فب و فا: ١٢ س

 نخست بكر بو كه گويد شعر اين اندر و بود شده نابينا بآخر كه است خبر در و بود پيغامبر شاعر ثابت بن حّسان و«
 :است اين شعر و شد، مسلمان مردان از كه بود كسى

 فعال ما و بكر ابا اخاك فاذكر            ثقه اخى من شجرا تذكرت اذا         

 جهال بما فادقاها الّنبى بعد            اعدلها و ابقاها البريّة خير            

 الرسال صدق فمن الّناس اّول و            مشهد المحمود تالى التالى            

 قول كه بود تر درست آن خبرها همه ز و اين اندر است كرده روايت را بيتها اين جرير بن محّمد كه است آن عجب و
  چون كه خواندم چنان اندر اخبارها همه به و كند تصديق را آن ايشان شعر و شاعران

 ١٣٣٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ؟.»داشت پنهان مسلمانى شد مسلمان بكر ابو

 داشتند؟ پنهان: اساس: ١٣ س

 .آوردندى: اساس: ١٥ س

 .١٦٠ A فا پايان: ٨ س ٤٠ ص

 .٢٥ برگ پايان: فب/ هشام بن جهل بو: فب و فا: ١١ س
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 و تهامه بنى و خزاعه بنى حديث: «است آمده عنوانى نسخه دو اين در فصل اتمام از پس: فب و فا: ٢١ س
 :ك. ر. آورم مى »فا« نسخه از را آن است، نيامده ما اساس نسخه در كه »الّسالم عليه نبى معجزات

 .تعليقات

/ عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر ذكر: ص/ عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر اسالم حديث: فب و فا: ١ س ٤١ ص
 .اهللا رضى الخطّاب بن عمر شدن مسلمان خبر: صب

 .تعليقات: ك. ر. است نادرست اين ظاهرا و آورد مى »حفصه« را عمر خواهر نام صريحا: اساس: ٢ س

 .گويد مى »اهللا عبيد بن طلحة« غلط به را او شوهر نام ولى برد نمى نام »عمر« خواهر از نسخه دو اين: فب و فا

 .كيست آن سخن اين: فب و فا: ٤ س

 .»داشت شكوه و« جاى به. آمد اندر دلش به هيبت: فب و فا: ٨ س

 .٣١ برگ پايان: فب: ١٩ س

 .١٦٢ a برگ پايان: فا: ٢١ س

 .آورده »فسوس« كه است فب و فا از متن. كردندى همى! افسون؟: اساس: ٣ س ٤٢ ص

 .شد گرفته صب و ص و فب و فا از و ندارد عنوان: اساس: ١ س ٤٣ ص

 ديگر اخبار به و بود سال سه پس از اين كه كرد چنين روايت كتاب اين اندر جرير بن محّمد و: فب و فا: ١ س
 .بود سال نخست كه كنند روايت

 .بودم مرد چه: فب و فا: ٨ س

 .تبالك: فب و فا: ١٢ س

 .٣٢ برگ پايان: فب: ١٢ س ٤٤ ص

 ١٣٣٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شام روم: اساس: ٦ س ٤٥ ص

 .١٦٢ b برگ پايان: فا/ منى وصىّ  و برادر و: فب و فا: ٩ س
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 .٣٣ برگ پايان: فب: ١ س ٤٦ ص

 .نگويد اگر: اساس: ٢ س

 از من بسوزند آتش به مرا اگر و ماهتاب، دست ديگر و دارند آفتاب دست يك به مرا ايشان اگر: فب و فا: ١١ س
 .نگويم بيش و كم حرفى به گويد تعالى خداى آنكه

 و نيارد نهادن تو بر دست كس ام زنده من تا كه رو آمدمى اندر تو دين به من: ... صب و ص و فب و فا: ١٩ س
 شعر: است اين و گفت همى شعر چند بيتى

 دفينا التراب فى اغيب حتى            بجمعهم اليك وصلوا ال اهللا و          

 عيونا بذاك اذ قر و ابشر و            غضاضه عليك ما المرك فانهض            

 امينا ذاك قبل دعوتك لقد و            ناصح انك قلت و دعوت لقد و            

 امينا بذاك سمحا لوجدتنى            سبيه حذار او المالمه ال لو            

 االول، الجزء الحميد، عبد الّدين محيى محّمد شيخ مرحوم تصحيح به هشام، ابن النبى سيرة در طالب ابو الميه اين
 .٢٤٥ ص. مهدوى اصغر دكتر تصحيح به ابرقوهى، اهللا رسول سيرت نيز و است، آمده بعد به ٢٨٦ ص الفكر، دار

 .٣٤ برگ پايان: فب: ١٠ س ٤٧ ص

 .١٦٣ a برگ پايان: فا: ١٢ س

 .٣٥ برگ پايان: فب: ٤ س ٤٨ ص

 .گفتن نيارست هيچ: ٧ س

 .١٦٣ b برگ پايان: فا: ٢ س ٤٩ ص

 .عمار: اساس: ٤ س

 .٣٦ برگ پايان: فب: ١٢ س

 .عمار: اساس: ١٤ س

 ١٣٣٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .دهد طالب بو به: اساس: ١٥ س

 .حجحى خلف بو: اساس: ٢٠ س

 .مخزوم بنى جانهاى: اساس: ١٦ س ٥٠ ص

 و من تا گفت و بستود را پيغامبر مر و گفت شعر بيت چهار طالب ابو حديث آخر به و. بازگشتند: فب و فا: ١٧ س
 و ص نسخه دو در بيتها اين: (صب و ص: است اين بيتها و نسپارم كس به ترا من نشوند هالك من فرزندان و زنان
 ).است آمده نيز صب

  لالرامل عصمة اليتامى ثمال]             بوجهه[ الغمام يستسقى ابيض و         

  فواضل و نعمة من عقدة له            هاشم آل من العافون يكّففه            

  دونه نقاتل لّما و            تقتلونه ال اهللا بيت و كذبتم            

  الحالئل و ابنائنا عن نذهل و            حوله نصّرع حّتى نسلمه و نناضل و            

 .٣٧ برگ پايان: فب ندارد،]  على: [اساس: ٢٠ س

 اتََّخْذتُ  لَْيَتِني يا يـَُقولُ  يََدْيهِ   َعلى الظَّاِلمُ  يـََعضُّ  يـَْومَ  وَ : آيت اين اندر تفسير به كنند روايت ايدون و: فب و فا: ٢٥ س
ْنسانِ  الشَّْيطانُ  كانَ  وَ  جاَءِني ِإذْ  بـَْعدَ  الذِّْكرِ  َعنِ  َأَضلَِّني َلَقدْ  َخِليًال  ُفالناً  أَتَِّخذْ  َلمْ  لَْيَتِني  َويـَْلتى يا َسِبيًال، الرَُّسولِ  َمعَ   ِلْإلِ

 مردى امّيه بنى اندر عقبه اين و الّشمس عبد بن امّية بن معيط ابى بن عقبة شأن في نزلت ،٢٩ -٢٧: ٢٥ َخُذوًال 
 .مهترى به بود سفيان بو همچون و بود بزرگوار

 ... خلف بن امّية: اساس. بود خويش قبيله مهتر نيز او و...  خلف بن أمّية: فب و فا: ٦ س ٥١ ص

 .الّصابى هذا إلى صبوت قد: گفت...  نگويى سخن: فب و فا: ٨ س

 .عزى و الت به: فب و فا: ١٠ س

 .٣٨ برگ پايان: فب/ كردم بذر: اساس: ٢٣ س

 .گرفته اسير: فب و فا: ٢٥ س

 .نبّيك نذر فاوف قم: فب و فا: ١ س ٥٢ ص
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 .شد گرفته فب و فا از ندارد، را...]  طالب ابى بن علىّ  پس[ عبارت: اساس: ٥ -٦ س

 .١٦٤ b برگ پايان: فا: ١٢ س

 يا: (١٤ آيه) ٤٥( الجاثيه سوره از است آمده ديگرى آيت آمده، ما اساس در كه اى آيه جاى به: فب و فا: ١٥ س
 .١٤: ٤٥ َيْكِسُبونَ  كانُوا ِبما قـَْوماً  لَِيْجِزيَ  اهللا أَيَّامَ  يـَْرُجونَ  ال لِلَِّذينَ  يـَْغِفُروا آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُقلْ ) محمد

 .آورده »الكافرون« آيه در »الفاسقون« جاى به: اساس: ١٧ س

 ١٣٣٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .٣٩ برگ پايان: فب: ٥ س ٥٣ ص

 .اسحق بن محّمد مغازى كتاب: فب و فا: ١٠ س

 گويد...  جرير بن محّمد« عبارت از پيش آمده، پيشتر و است چنين فب و فا در عنوان: فب و فا: ١ س ٥٤ ص
 هجرت حديث: فب/ عنه اهللا رضى حمزه شدن مسلمان و حبشه به ياران شدن و نخستين هجرت حديث: فا...» 

 شدن خبر: صب و ص/ عنه اهللا رضى حمزه شدن مسلمان و حبشه به الّسالم عليه پيغامبر ياران شدن و نخستين
 .حبشه به مسلمانان

 بيرون مزگت از و كرد همى طواف پيغامبر كه وقت بدان افگند: است ديگر عبارت نسخه دو اين در: فب و فا: ٦ س
 دست از را پيغامبر مر و رسيد فراز عنه اهللا رضى الّصديق بكر ابو تا بميرد كه خواست و شد خبه پيغامبر تا كشيدش

 .بستند ملعون آن

 دستار و بكشدش كه خواست و افكند اندر او گردن به دستار و آمد اندر پيغامبر پس از ناگاه عقبه روز يك و: ص
 .دهد پيچ

 .جدعان بن اهللا عبد مواليه: فا/ حرعان؟ بن اهللا عبد موالى: اساس: ١١ س

 .مكاويد وى با گفت لعين جهل بو: فب و فا/ جهل بو قرابت: فب و فا: ٧ س ٥٥ ص

 .٤٠ برگ پايان: فب: ٨ س

 .دارد افتادگى عبارت اين در: فا/ عزوعلى: فب/ على اعرا: اساس: ١١ س

 .است فب و فا از ندارد، را] از تر ضعيف: [اساس: ٢٤ س
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 .بود: اساس: ٢٤ س

 .است فب و فا از ندارد،] او: [اساس: ٢٥ س

 .»بود عشيرت بى و بود فرودتر نسبت به او: «است چنين نسخه دو اين در عبارت: فب و فا: ٣ س ٥٦ ص

 .كرد سپرى سورة اهللا عبد چون: فب و فا: ٨ س

 .٤١ برگ پايان: فب/ »ربيعه ابى بن اهللا عبد« جاى به است آمده »ربيعه بن اهللا عبد: «فب و فا و اساس: ١٧ س

 آن كه است رفته سخن نجاشى با مهاجران گفتگوى از تفصيل به فب و فا نسخه دو اين در: فب و فا: ١ س ٥٧ ص
 .تعليقات: ك. ر. آورم مى را

 ١٣٣٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .٤٣ برگ پايان: ١٧ س

 .١٦٦ a. برگ پايان: فا: ١ س ٥٨ ص

 .ترتضى: طبرى متن. الكبرى شفاعتهن: فا: ١٧ س

 .٤٤ برگ پايان: فب: ٤ س ٥٩ ص

 ).اساس ابكر جاى به( شيرين يكى: فب و فا: ٢٣ س

 .١٦٦ b برگ پايان: فا: ٣ س ٦٠ ص

 .٤٥ برگ پايان: فب: ١٠ س

 .٤٦ برگ پايان: فب: ١١ س ٦١ ص

 .١٦٧ a برگ پايان: فا: ٢٤ س

 هم بمرد بوده گم تو عم آن: فب/ بودگى گم بر هم بمرد تو بوده گم عم آن: فا/ ٤٧ برگ پايان: فب: ٨ س ٦٢ ص
 .بودگى گم بر

 .بودگى گم بر هم بمرد تو بوده گم عم اين گفت: فا: ١٣ س ٦٣ ص

 .١٦٧ b برگ پايان: فا: ١٤ س
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 .كن نماز كه بفرمود و: است اساس همچون: فب/ كن نماز كه نفرمود و: فا: ١٥ س

 گذارى نقطه »نيامد« مبنا اين بر را اساس. آمد او گور سر به نه و: فب و فا/ است نقطه بى »بيامد: «اساس: ١٦ س
 .عبارت فحواى بر كردم

 تا است يونس حديث از مجلد اين و اهللا رحمه الطّبرى جرير بن محّمد تاريخ از سوم مجلد كرديم تمام: فا: ٢٢ س
 پيغامبر به كافران از كه خوارييى آن كنيم ياد چهارم مجلد اندر اين از بعد و الّسالم عليه پيغامبر عم طالب بو مرگ
 .اهللا شاء ان. شد بيرون جهان اين از كه هنگام بدان تا رسيد الّسالم عليه

 اندر يونس حديث از مجلد اين و اهللا رحمه الطّبرى جرير بن محّمد تاريخ از سيوم مجلد كرديم سپرى اعلم، اهللا و: فب
  اهللا شاء ان كنيم ياد چهارم مجلد اين پس از و پيغامبر عم) ٤٨( طالب بو مرگ سبب

 ١٣٣٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كناد كرامت همگنان بر اميد و. شد بيرون دنيا اين از كه هنگام بدان تا رسيد پيغامبر به كافران از كه خوارى آن تعالى
 على بن محّمد بن على العبد كتبه آله، و محّمد بحق كند رحمت نويسنده بر و ؟... و كتاب اين صاحب بر خصوص
 ).٤٩( سبعمائة و عشرة ثلثة سنة اصفهان بلدة فى. السمنانى

 و طالب ابو وفات خبر: است نونويس خطى با نسخه اين از ٥٠ برگ: فب.../  رفتن خبر. بسمه: فا: ١ س ٦٤ ص
 ... الّسالم عليه پيغامبر رفتن

 فرزندان عمرو، سديگر و مسعود ديگر و حبيب: اند آورده يكسان را برادر سه نام: فب و فا و اساس: ٨ س ٦٥ ص
 .است ياليل عبد و مسعود و حبيب: آن درست و عمير بن عمرو

 .بپذيريد من تن و بگرويد من به: است اساس نسخه همچون: فب و فا: ١٢ س

 .آمده »رساالته« و شده تصرف قرآن آيه در: فب و فا و اساس: ٢١ س

 .شد گرفته فب و فا از ندارد،]  چون[ و] را: [اساس: ٢١ س

 .است نونويس خطى به نيز ٥١ برگ ،٥٠ برگ پايان: فب: ٢٥ س

 .١٦٨ b برگ پايان: فا: ٩ س ٦٦ ص

 نينو؟: فا و اساس: ١٤ س
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 .است »عّداس« آن درست و اند آورده »عداش« را شيبه و عتبه غالم نام: فا و اساس: ١٦ س

 .نينو: فا و اساس: ٨ س ٦٧ ص

 .را ديگر يك مر پيغمبر: اساس: ١٠ س

 .است نونويس نيز ٥٢ برگ ،٥١ برگ پايان: فب: ١١ س

 طبرى از متن اقحم، هفتم و الش ششم و قاسم پنجم و ناصر چهارم و شاد سديگر: فا و اساس: ١١ س ٦٨ ص
 .٣/ ١٢٠٢ -٣ صص است،

 .انس غلط به: اساس: ١٠ س

 .١٦٩ a برگ پايان: فا: ١ س ٦٩ ص

 ١٣٣٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).است نونويس( ٥٢ برگ پايان: فب/ بشر بن انس: فب و فا و اساس: ٦ س

 .٥٣ برگ پايان: فب: ٢٠ س

 .١٦٩ b برگ پايان: فا: ٨ س ٧٠ ص

 .قريضه: فب و فا و اساس: ٩ س

 :است آمده نارسا و غلط خزرجيان از تن شش اسامى از تن سه ها نسخه در: فب و فا و اساس: ٦ -٨ س ٧٢ ص

 .حزام بن عامر بن عقبة عامر، بن قبطة مالك، بن ثعلبة بن حارثة يمامه، ابو كنيه مالك بن ثعلبة: صورت بدين

 .ام آورده ،٤٢٩ ص: اهللا رسول سيرت ترجمه ،٣٨ -٣٩ ص ،٢ ج: عربى سيره از را متن درست صورت

 .تعليقات: ك. ر

 .٥٤ برگ پايان: فب: ٢ س

 معاد، يكى: آيد مى مبهم و نادرست باز مدينه رسوالن اسامى ها نسخه همه در: فب و فا و اساس: ٢ -٤ س ٧٣ ص
 بن يزيد ششم و الصامت، بن عبادة پنجم و قيس بن ذكوان چهارم و مالك، بن رافع سديگر و حارث بن حرفة ديگر و

 .كردم اصالح را متن ٤٠ -٤١ صص ،٢ ج: عربى سيره مبناى بر فضل؟ بن عبادة بن ثعلبة
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 .١٧٠ a برگ پايان: فا: ١٤ س

 بماندند؟ تن شش: اساس: ٦ س ٧٤ ص

 .فب ٥٥ برگ پايان: ١٠ س

 عمير؟ بن معصب: اساس: ٢٠ س

 .االسهل عبد بنى: فب و فا و اساس: ٤ س ٧٥ ص

 .است غلط اين و معاذ، بن اسعد: فا و اساس: ٥ س

 .حصين بن اسيد غلط به: فب و فا و اساس: ٧ س

 .مصعب جاى به معصب و ،»اسيد« جاى به است آمده اسعد: فب و فا و اساس: ١١ س

 .١٧٠ b برگ پايان: فا: ١٦ س

 .٥٦ برگ پايان: فب: ٢٤ س

 .شد اصالح فا حسب بر سعد، گرد غلط، به: اساس: ٢٥ س

 ١٣٣٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .معصب غلط به جا همه: فب و فا و اساس: ٣ س ٧٦ ص

 .االسهل بنى: فب و فا و اساس: ١٠ س

 .االسهل عبد بنى: فب و فا و اساس: ١٣ س

 .اسلت بن صيفى »قيس بو« جاى به اسلف، بن قيس بو: فب و فا/ اسلف بن قبيس بو: اساس: ١٧ س

 .است »معرور بن براء« همان معرور، ابن: فب و فا و اساس: ٢٥ س

 بسيار نسخه دو اين در مبحث اين: صب و ص/ اهللا عبد بن جابر و جابر بن اهللا عبد: فب و فا و اساس: ٢٥ س
 .آمده كوتاه و مجمل

 الهيثم ابو« نيز صورت اين درست و هشام، بن الهيثم ابو و: فب و فا!/ هشان؟ بن الهيثم ابو: اساس: ١٦ س ٧٧ ص
 .است افتاده اين از پس برگهايى يا برگى ،٥٧ برگ پايان: فب/ است »تيهان ابن
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 .١٧١ a برگ پايان: فا: ١٨ س

 .شد گرفته فا از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١٢ س ٧٨ ص

 .هشام بن الهيثم ابو: فا/ هشان بن الهيثم ابو: اساس: ٢١ س

 .است »نضله بن عبادة بن عباس« جاى به ،»فضل بن عبادة بن عباس: «فا و اساس: ١٥ س ٧٩ ص

 .١٧١ b برگ پايان: فا: ٢٠ س

 .شد گرفته فا از ندارد،]  مردم بسيار: [اساس: ٢٥ س

 .»نه آگاه بيعت اين از و بود مدينه مهتر او و: «است ديگر مفهومى نسخه اين در: فا: ٢٥ س

 من گفت او. بپرسيدند و شدند او سوى مّكه مردمان پس: «است ديگر عبارت مفهوم فا در: فا: ١ -٢ س ٨٠ ص
 اساس ١٧٦ b برگ در اين از پس تفصيل به كه آورد مى را هجرت ماجراى: صب و ص...»/  كار اين از ندارم خبر

)b شايسته. آورم مى »فا« نسخه از كه است ديگر روايتى: فا: ٤ س) حاضر متن ٨٩( است آمده) فا نسخه ١٧٣ 
 .بخشها اين در دارد افتادگى »فب« نسخه كه است يادآورى

 :»فا« نسخه روايت

 الّسالم عليه مصطفى چون كه گويد كه است منكر سخت روايتى اين و است، كرده روايت چنين جرير بن محّمد و«
  و بود خرماستان پيغامبر مزگت اين و كردند بنا مزگتى تا بفرمود آمد، مدينه به

 ١٣٤٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 از را مردم و كنند،]  تباه[ زار كشت تا بفرمود و كند بر را درختان و بخريد را آنجا الّسالم عليه پيغامبر و گورستان،
 الّسالم عليه پيغامبر بر و شنيدن و بودن نشايد چنين اين و نهادن، بفرمود مسجد بناى آنگه و كشيدند بر گورها آن

 بر گور از را مرده كه بود مرتبت چندانى را جهانى آن عبادت جايگاه بودند، كافران مردگان آن چه اگر داشتن، استوار
 كه كنند روايت گونه ديگر از و. است دور خردمندان نزد به سخن اين و كردن، تباه نفرمودى كشت و نكشيدى
 و شد، مدينه به غار از و آمد غار به اهللا رضى بكر ابو با نخست آمدن، خواست مدينه به چون الّسالم عليه پيغامبر
 س ٨١ ص.» نبود ديگر كسى بكر بو جز الّسالم عليه پيغامبر با و مدينه به تا بياورد را او بكر ابو و بود تنها پيغامبر

 يمامه؟ ابو او كنيت: فا و اساس: ٦

 .شد گرفته فا از ندارد، را[]  عبارت: اساس: ١٧ س
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 .شد گرفته فا از]  وى با: [اساس: ٤ س ٨٢ ص

 .مهاجريان: فا: ٩ س

 .است فا نسخه از متن ديگر،: اساس: ١٥ س

 .١٧٢ a برگ پايان: فا: ١٩ س

 .باز هجرت روز از نهاد الّسالم عليه پيغامبر كه پارسى و تازى زبان به سالها و ماهها تاريخ: فا: ١ -٢ س ٨٤ ص

 .١٧٢ b برگ پايان: فا: ١ س ٨٦ ص

 .االشعرى موسى: اساس: ٣ س

 .١٧٣ a برگ پايان: فا: ٢٣ س ٨٧ ص

 .١٧٣ b برگ پايان: فا: ٨ س

 .تعليقات: ك. ر. آورم مى تعليقات در را آن متن كه است آمده آن در روايتى: صب و ص: ٩ س ٩١ ص

 .»خايه« نه است آمده »خانه« صريحا نسخه دو هر در: فا و اساس: ٢٠ س

 ١٣٤١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .الجهنى عمرو بن محّمد: فا و اساس: ٧ س ٩٤ ص

 .آمده نسخه دو هر در ايوب، ابو: فا و اساس: ١٤ س

 .المطّلب عبد بن حارث بن عبيدة: فا و اساس: ١٦ س

 .١٧٤ a برگ پايان: فا: ١٧ س

 عبيده؟ بو: فا و اساس: ٢٢ س

 .»غزوان بن عتبة« جاى به ،»عروه بن عتبة: «فا و اساس: ١ س ٩٥ ص

 .عبيده بو: اساس: ٥ س

 .عبيده ابو: فا و اساس: ٩ س
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 .»عمرو بن مقداد« جاى به »عمرو بن معاد: «فا و اساس: ١٤ س

 .»خّرار« جاى به »خراد: «فا و اساس: ١٥ س

 .»وّدان غزو جاى به »ذان غزو: «فا و اساس: ٢١ س

 .»وّدان« جاى به »ذان ديه: «فا و اساس: ٣ س ٩٦ ص

 .»عمرو بن مخشى« جاى به »عمرو بن مثّنى: «فا و اساس: ٤ س

 .»بواط غزو« جاى به »انواط غزو: «فا و اساس: ١٤ -١٦ س

 .االسهل عبد بن سلمة ابو: فا و اساس: ٢١ س

 .»العشيره ذات« جاى به »الشعير ذات: «فا و اساس: ٢٣ س

 نو نخل درختان« طبرى ترجمه است، مخدوش كلمه اين در نسخه دو هر بختى شور از: فا و اساس: ١ س ٩٧ ص
 .آورده »سال

 .صرعه: فا و اساس: ٦ س

 .الرماد صحير: فا و اساس: ٦ س

 .»الفهرى جابر بن كرز« جاى به »الجهنى جابر بن عمرو: «فا و اساس: ٣ س ٩٨ ص

 .انواط: فا و اساس: ١٠ س

 .»غزوان بن عتبه« جاى به »السلمى عروة بن عتبة: «فا و اساس: ١٨ س

 .»اهللا عبد بن واقد« جاى به »اهللا عبد بن ارقد: «فا و اساس: ١٩ س

 ١٣٤٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»غزوان بن عتبة« جاى به »عروه بن عتبة: «فا و اساس: ١٣ س ٩٩ ص

 .»بحران« جاى به »نجران: «فا و اساس: ١٦ س

 .»اسدى محصن بن عّكاشة« جاى به »الفرارى قيس بن عكاشة: «فا و اساس: ١٨ س
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 .»مغيره بن اهللا عبد بن عثمان« جاى به...»  مغيره بن عثمان بن اهللا عبد: «فا و اساس: ٢ س ١٠٠ ص

 از هيچيك در ،»المخزومى هشام بن هشام و« ،»كيسان بن حكم« جاى به »كعب بن حكم: «فا و اساس: ٣ س
 .نشده ياد نامى چنين از اسالم، پيامبر تاريخ و اهللا رسول سيرت ٣/ ١٢٧٥ طبرى تاريخ متن: كتابهاى

 .»كيسان بن حكم« جاى به »كعب بن حكم: «فا و اساس: ٨ س

 فحواى اعتبار به است، آمده فا نسخه و اساس در كه »بگرفت را برادرش و را كعب بن عثمان: «فا و اساس: ٢١ س
 .است نادرست ما منابع و عبارت

 .شود مى آغاز اساس ١٧٨ b برابر فب افتادگى، برگ چند از پس: فب: ٥ س ١٠١ ص

 .»غزوان بن عتبة« جاى به »عمرو بن عتبة: «فا و اساس: ٩ س

 .١٧٥ b برگ پايان: فا: ١٢ س

 .»كيسان بن حكم« جاى به »كعب بن حكم: «فا و اساس: ٣ س ١٠٢ ص

 .»غزوان بن عتبة« جاى به »عروه بن عتبة: «فا و اساس: ٥ س

 .»بحران« جاى به »نجران: «فا و اساس: ٧ س

 برگ چند از پس فب نسخه. »الكعبه نحو القبله تحويل خبر: «فب/ ندارد عنوانى: فا و اساس: ١ س ١٠٣ ص
 .كعبه سوى قبله گردانيدن به خداى فرمان آمدن خبر: صب. شود مى آغاز دوباره خوشبختانه افتادگى

 .است ص نسخه از عنوان

 .رمضان شهر خبر: صب و ص. است فب نسخه از برگرفته عنوان ندارد، عنوان: فا و اساس: ١ س ١٠٥ ص

 .٥٨ برگ پايان: فب: ٥ س

 .١٧٦ a برگ پايان: فا: ١٢ س

 ١٣٤٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بار دوم بدر غزوة خبر: است چنين عنوان: صب و ص: ١ س ١٠٧ ص

 .»وقّاص ابى بن عمير« جاى به »وقاص ابى بن عمرو پنجم: «فا و اساس: ١٢ س ١٠٨ ص
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 .١٧٦ b برگ پايان: فا: ١٧ س

 ابن سعيد ديگر و اهللا عبيد بن طلحة« جاى به »نوفل بن زيد بن سعد ديگر و اهللا عبد بن طلحة: «فا و اساس: ٢١ س
 .»نفيل بن زيد

 ابن عدى ديگر و عمرو بن بسبس« جاى به »عمرو بن عدى ديگر و الجهنى عاصم بن احمد: «فا و اساس: ٢٤ س
 .»الزغبا ابى

 .»عمرو بن مجدى« جاى به »عمرو بن محمد: «فا و اساس: ١٧ س ١٠٩ ص

 .الغفارى عمرو بن صمصم: فا و اساس: ٤ س ١١٠ ص

 .١٧٧ a برگ پايان: فا: ٢١ س

 .»ربيعه بن عتبة بن وليد« جاى به »الشمس عبد بن ربيعة بن عتبة: «فا و اساس: ٢١ س

 .كس هر ديگرگان: فا: ١٠ س ١١١ ص

 از متن. اهللا عبيد...  عثمان...  اهللا عبد...  فضل يكى بود پسر چهار را عباس: فا و اساس: ١١ -١٢ س ١١٢ ص
 .است منابع ديگر و طبرى تاريخ

 .١٧٧ b برگ پايان: فا: ٢٥ س

 .زنان چرخى: اساس: ٧ س ١١٣ ص

 .»مخرى« جاى به »مجرى: «فا و اساس: ٧ س ١١٤ ص

 .نجان بنى عفان، بنى: فا/ نجان بنى عفان،: اساس: ٨ س

 ١٣٤٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 مردم و كوه دو نام به و: «گويد مى ما متن خالف بر ٣/ ٩٥٤ طبرى تاريخ ترجمه در. فال به را آن: اساس: ٨ س
 .شد اصالح متن ،»زد بد فال آنجا

 اسالم پيامبر تاريخ در ،٣/ ٩٥٤.» رفت ذفران وادى سوى راست سمت از: «گويد مى طبرى تاريخ ترجمه در: ١٠ س
 .٢٣٤ ص ذفران،: است چنين هم
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 .١٧٨ a برگ پايان: فا: ١ س ١١٥ ص

 .لقب اين كه بود آن: اساس: ٧ س ١١٦ ص

 .١٧٨ b برگ پايان: فا: ١٠ س ١١٧ ص

 .شما مدد واسطه به پس و شد، گرفته فا از]  ايمنم: [اساس: ١٨ س ١١٨ ص

 .١٧٩ a برگ پايان: فا: ١٤ س ١١٩ ص

 .شد گرفته فا از ندارد،] خبر: [اساس: ١٧ س

 .بترسيدند بديدند جمازه بر ياران با الّسالم عليه را على المؤمنين امير: فا: ٢٠ س

 .سعد بن عاص غالم: فا و اساس/ است فا از متن يسار، او كنيت: اساس: ٢٢ س

 ... مهمان ديگينه از: فا: ١٢ س ١٢٠ ص

 .»حزام بن حكيم« جاى به »حزام بن حكم: «فا و اساس: ١٨ س

 .٤٤: ٨ اْألُُمورُ  تـُْرَجعُ  اهللا ِإَلى وَ : آورد مى را ديگر آيه از بخشى آيه، از بخشى از پس: اساس: ١٥ س ١٢١ ص

 .١٧٩ b برگ پايان: فا: ١٧ س

 .»الجمحى وهب بن عمير« جاى به »الجحى وهب بن عمرو: «فا و اساس: ٦ س ١٢٢ ص

 ١٣٤٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بنگرد دور از و كند حرب: اساس: ١١ س

 .»االسود عبد بن اسود: «فا و اساس: ١٣ س

 .»حنظليه پسر« جاى به »حنظله پسر: «اساس: ١٠ س ١٢٣ ص

 .قريش معشر يا: فا: ١٥ س

 .»عتبه« جاى به »عقبه: «اساس: ٢١ س

 .١٨٠ a برگ پايان: فا: ٢٥ س
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 .اليك الّناس احبّ : صب و ص: ١٨ س ١٢٤ ص

 .»غزيّه بن سواد« جاى به »عروه بن اسود: «فا و اساس: ٥ س ١٢٥ ص

 .است فا از و ندارد] بهر از: [اساس: ١١ س

 .»حارث بن معوذ...  حارث بن عوف« جاى به ،»معد بن حارث ديگر و سعد بن عوف: «فا و اساس: ١٧ س

 .١٨٠ b برگ پايان: فا/ »عبيده« جاى به »عبيده بو: «فا و اساس: ٣ س ١٢٦ ص

 .است فا از ندارد،]  بديدى[ اساس: ٩ س

 .شد گرفته صب و ص هاى نسخه از بيت و ندارد را بيت: فا و اساس: ١٠ س

 الخطّاب ابن عمر موالى مهجع او نام را مردى بزد و قريش از بيامد تيرى ناگاه كه كرد همى تحريض: فب: ١٤ س
 .بكشتش عنه اهللا رضى

 .»سراقه بن حارثة« جاى به »سراقه بن حارث: «فا و اساس: ١٦ س

 .»حمام بن عمير« جاى به »حجاج بن عمرو: «فا و اساس: ١٨ س

 .است فا از ندارد،]  راست: [اساس: ١٥ س ١٢٧ ص

 .شدى فراز مؤمنان: اساس: ٤ س ١٢٨ ص

 .١٨١ a برگ پايان: فا: ١٤ س

 .هاشم بن البخترى بو: فا و اساس: ١٨ س

 ١٣٤٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است فا از ندارد،]  آهخته: [اساس: ٨ س ١٢٩ ص

 .»اليسر ابو« جاى به »الليث ابو: «فا و اساس: ١٣ س ١٣٠ ص

 .١٨١ b برگ پايان: فا: ١٥ س

 .»ذياد بن مجذر« جاى به »زياد بن المنذر ابو: «فا و اساس: ١٦ س
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 .»هشام بن البخترى ابو« جاى به »هاشم بن البخترى ابو: «فا و اساس: ١٧ س

 .»مليحه بن جنادة« جاى به »اسيد بن خليده: «فا و اساس: ١٨ س

 .است فا از و ندارد] يار: [اساس: ١٩ س

 .»عمرو عبد« جاى به »عوف عبد: «فا و اساس: ٢٤ س

 .»على« جاى به »عدى: «فا و اساس: ٦ س ١٣١ ص

 .»جموح بن عمرو بن معاذ« جاى به! ؟»الجمى معد بن عمرو: «فا و اساس: ٨ و ١٢ س ١٣٢ ص

 .١٨٢ a برگ پايان: فا: ٢٢ س

 .نستعليق خط به و است نونويس. ١٨٥ b و. ١٨٥ a برگ يك: اساس: ١٦ س ١٣٤ ص

 .١٨٢ b برگ پايان: فا: ١٧ س

 .است فب نسخه از »كعب بن اهللا عبد« اهللا، عبد: فا و اساس: ١ س ١٣٥ ص

 .»خزاعى اهللا عبد بن حيسمان« جاى به »الخزاعى حارث بن حسان: «فا و اساس: ١٣ س

 .»على« جاى به »عدى: «فا و اساس: ٤ س ١٣٦ ص

 .١٨٣ a برگ پايان: فا: ٣ س ١٣٧ ص

 ١٣٤٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كعب بن عباس: فا: ٨ س ١٣٨ ص

 .است نونويس كه اساس. ١٨٥ b برگ پايان: اساس: ٦ س ١٣٩ ص

 .١٨٣ b برگ پايان: فا: ٧ س

 .»االقلح ابى بن ثابت بن عاصم« جاى به »االفلح ثابت بن عاصم: «فا و اساس: ٨ س

 .»عمرو بن فروة« جاى به »عبد بن فره« و »هند ابو« جاى به »عبيده ابو: «فا و اساس: ١٨ س

 .»روحا« جاى به »روحانيه: «فا و اساس: ١ س ١٤٠ ص
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 .»سالمه بن سلمة« جاى به »سلمه بن اسامة: «فا و اساس: ٣ س

 .»زمعه بنت« جاى به »ربيعه بنت: «فا و اساس: ١١ س

 .»يغوث عبد بن اسود« جاى به »يغوث بن اسود: «فا و اساس: ١٣ س

 .»يزيد بو يا« جاى به »مريد يا: «فا و اساس: ٢٢ س

 .»يغوث عبد بن اسود« جاى به »يغوث بن اسود: «فا و اساس: ١١ س ١٤١ ص

 .١٨٤ a برگ پايان: فا: ١٢ س

 .»وداعه ابو« جاى به »زراعه ابو: «فا و اساس: ١٢ س ١٤٢ ص

 .نيست او پسر و ،»حفص بن مكرز« جاى به »سهل بن مكرز: «فا و اساس: ١٦ س

 .»عمرو بن عتبة« جاى به »عتبه بن حليفه: «فا و اساس: ٢٠ س

 .»اليسر ابو« جاى به »الليث ابو: «فا و اساس: ٢٤ س

 .١٨٤ b برگ پايان: فا: ١٠ س ١٤٣ ص

 .»نعمان بن سعد« جاى به »الّرحمن عبد بن سعيد: «فا و اساس: ٢٠ س

 .داد عثمان زن به: اساس: ١١ س ١٤٤ ص

 ١٣٤٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»حارثه بن زيد« جاى به »حارث بن زيد: «فا و اساس: ٢٤ و ٥ س ١٤٥ ص

 .»ربيع بن كنانة« جاى به »ربيعه ابى بن كنانة: «فا و اساس: ٨ س

 .١٨٥ a برگ پايان: فا: ٩ س

 به و مّكه كافران با بود آمده بدر كارزار به طالب ابى بن طالب كه گويند ايدون و: صب و ص: ١٧ س ١٤٦ ص
 و مردنش خبر و شد، باز مّكه به نه و يافتند كشتگان ميان اندر نه را او ببود بدر حرب چون. بودندش آورده كره
 است اين و است آن گفتن جاى و شود مى كرده ياد كه است را او بيتها اين و بود شاعر طالب اين و نيافتند، اش زنده
 شعر: شعر
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  المقانب هذه من مقنب فى            طالب يغزون اما ربّ  يا          

  الغالب غير المغلوب ليكن و            الّسالب غير المسلوب فليكن            

 .١٤٨ b برگ صب، نسخه ،١٩٣ a برگ ص، نسخه

 .دادم جاى متن در كه الجمحى، وهب بن عمير خبر: است آمده عنوانى صب و ص در سپس

 .»الجمحى وهب بن عمير« جاى به »الجمى وهب بن العمير ابو: «فا و اساس: ١ س ١٤٧ ص

 .»عمير بن وهب« جاى به »عمرو بن وهب: «فا و اساس: ٥ س

 .١٨٥ b برگ پايان: فا: ٣ س ١٤٨ ص

 .قيقاع بنى: فا و اساس: ٨ س ١٤٩ ص

 .الكدر غزوة خبر: صب و ص: ١٣ س »الحقيق ابى بن سّالم« جاى به »الحقيق بن سالم: «فا و اساس: ١٠ س

 .»نضير و قريظه« جاى به »نظير و قريضه: «فا و اساس: ١٦ س

 .»مكتوم ام ابن« جاى به »كلثوم ام اهللا عبد: «فا و اساس: ١١ س ١٥٠ ص

 .»قينقاع بنى« جاى به »قيقاع بنى: «فا و اساس: ١٨ س

 .قينقاع بنى غزوة خبر: صب و ص در عنوان: ٢٠ س

 ١٣٤٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شدند شاهد: فا: ٢٣ س

 .كردمانى نصرت: فا: ٢٤ س

 .١٨٦ a برگ پايان: فا: ١٠ س ١٥١ ص

 كرد؟ خليفت ميمنه بر: اساس: ١٢ س

 .السويق غزوة خبر: صب و ص: ١٥ س ١٥٢ ص

 .نظير بنى: فا و اساس: ٢٢ س
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 .»مشكم بن سّالم« جاى به »مسكه بن سالم: «فا و اساس: ٢٤ س

 .١٨٦ b برگ پايان: فا: ٤ س ١٥٣ ص

 .است فا از ندارد،] لشكر و: [اساس: ١٠ س

 .امر ذات غزو: فا و اساس: ٢٢ س

 .نظير بنى: فا و اساس: ٨ س ١٥٤ ص

 .»سلف به« ظاهرا و تسلف؟: فا: ١١ س

 .نظير بنى: فا و اساس: ١٢ س

 .است فا از ندارد،]  فتح: [اساس: ١٣ س

 .شد گرفته فا از ندارد،] خبر را: [اساس: ١٧ س

 .برفت و برود: اساس: ٢٥ س

 .»سالمه بن سلكان« جاى به »سالم بن سلكان: «فا و اساس: ٥ س ١٥٥ ص

 .است فا از ندارد،]  وقت: [اساس: ١١ س

 .نظير بنى: فا و اساس: ١٦ س

 .كعب بنى: اساس: ١٧ س

 .فاجاب...  بطعنه: فا و اساس: ٢ س ١٥٦ ص

 ١٣٥٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .١٨٧ b برگ پايان: فا: ١٤ س

 .نسخه دو اين در است آمده اجمال به االشرف بن كعب شدن كشته ماجراى: صب و ص: ١٧ س ١٥٧ ص

 .العرق ذات غزوه: فب/ قروه ذى غزوه: فا و اساس: ١٩ س

 .»الحقيق ابى بن سّالم«...  جاى به »الحقيق بن سّالم: «فا و اساس: ١٠ -١٣ س ١٥٨ ص
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 .عتيك اهللا عبد يا عقبه بن اهللا عبد« جاى به »عتبه بن اهللا عبد: «فا و اساس: ٢١ س ١٥٩ ص

 .١٨٨ b برگ پايان: فا: ٢٢ س

 .شد كشته رافع بو: فا: ٩ س ١٦٠ ص

 .»مطعم بن حبير« جاى به »مطعم بن جابر: «فا و اساس: ١٠ س ١٦٢ ص

 .»طعيمه« جاى به »طعينه: «فا و اساس: ١٠ س

 .١٨٨ b برگ پايان: فا: ١٦ س

 .»سلول بن ابى بن اهللا عبد« جاى به »سلول أبى بن اهللا عبد: «اساس: ١٩ س

 .گيريم حصار شهرها: اساس: ٢٢ س

 .»معاذ بن سعد« جاى به »معاد: «فا و اساس: ٧ س ١٦٣ ص

 .»نيار بن بردة بو« جاى به »دينار بن بردة بو: «فا و اساس: ١٧ س

 .»مكتوم ام ابن« جاى به »الكرثوم ابن: «فا و اساس: ١٨ س

 .»عمير بن مصعب« جاى به »عمير بن معصب: «فا و اساس: ١٨ س

 .»شوط« جاى به »شوطه: «فا و اساس: ٢٠ س

 .»شيخان« جاى به »سنجير: «فا و اساس: ٩ س ١٦٤ ص

 .»عمر بن اهللا عبد« جاى به »عمرو بن اهللا عبد: «فا و اساس: ١٤ س

 ١٣٥١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»ثابت بن زيد« جاى به »ثابت بن مزيد«: فا/ »نابت بن يزيد: «فب و اساس: ١٥ س

 .»ظهير بن اسيد« جاى به ظاهرا »طاهر بن يزيد: «فا و اساس: ١٥ س

 .١٨٩ a برگ پايان: فا: ٢٣ س

 .»قيظى بن مربع« جاى به »قبطى بن رافع: «فا و اساس: ٥ س ١٦٥ ص! خيثمه؟ او نام: فا: ٢٣ س
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 .عمير بن معصب: اساس: ١ س ١٦٦ ص

 .»جبير بن اهللا عبد« جاى به »اهللا عبد ابو« :فا و اساس: ٤ س

 .تعليقات: ك. ر. چيست تصحيف كه نيست دانسته جبد؟: فا و اساس: ٩ س

 .»عمرو عبد« جاى به »عمرو: «فا و اساس: ١٧ س

 .»راهب عامر ابو« جاى به »راهب اهللا عبد: «فا و اساس: ١٨ س

 .»عمرو عبد« جاى به »عمرو بن اهللا عبد: «فا و اساس: ٢٤ س

 .١٨٩ b برگ پايان: فا: ١٥ س ١٦٧ ص

 .رنجين او پاى: فا: ٢٢ س

 .گفت حديث اين هاتفى گفتند گروهى و. على اّال  فتى ال و الفقار ذو اال سيف ال: صب و ص: ٥ س ١٦٩ ص

 بر دفها ديدند آن چون آمدند فرود كوه از بودند، گريخته كوه بر همه كافران زنان با هند: ... صب و ص: ١٨ س
 شعر: گفتند همى شعرها اين و دادند همى نشاط را كافران و زدند همى و كشيدند

  النمارق على نمشى            الطارق بنات نحن          

  المخانق فى الّدر و            المفارق فى المسك            

  النمارق نبسط و            نعانق تقبلوا ان            

  وامق غير فراق            نفارق تدبروا او            

 .١٩٠ a برگ پايان: فا: ٦ س

 .عمير بن معصب: فا و اساس: ٩ س ١٧٠ ص

 .»وقاص ابى سعد« جاى به »وقاص سعد: «فا و اساس: ١١ س

 ١٣٥٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»قمئه بن اهللا عبد« جاى به »قصبه بن اهللا عبد: «فا و اساس: ١٥ س
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 .»حنيف بن سهل« جاى به »حنيفه بن سهل: «فا و اساس: ٦ س ١٧١ ص

 .»صّمه بن حارث« جاى به ؟»حسه بن حارث: «فا و اساس: ٧ س ١٧٢ ص

 .»مالك بن نضر بن انس« جاى به »مالك بن القصة بن انس: «فا و اساس: ٢١ س

 .اند زنده كه بدانند: اساس: ١٢ س ١٧٣ ص

 .١٩١ a برگ پايان: فا: ١٤ س

 .»قمئه ابن« جاى به »انس؟: «فا و اساس: ٣ س ١٧٤ ص

 .»اهللا عبيد بن طلحة« جاى به »اهللا عبد بن طلحة: «فا و اساس: ٦ س ١٧٥ ص

 .بدر بيوم احد يوم: صب و ص: ٢١ س برگ پايان: فا: ١٨ س

 .»سعد« جاى به »سعيد: «فا و اساس: ٨ س ١٧٦ ص

 .١٩٢ a برگ پايان: فا: ٢٤ س! باسا؟: فا: ٤ س ١٧٧ ص

 .سلول اهللا عبد: فا: ١ س ١٧٨ ص

 .»جحش بنت حمنه« جاى به »جحش بنت كماءه: «فا و اساس: ١٢ س

 .١٩٢ b برگ پايان: فا: ٣ س ١٨٠ ص

 ١٣٥٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ترجيع غزو: اساس: ١ س ١٨١ ص

 .»القاره و عضل« جاى به »الفاره...  و...  عكل: «فا و اساس: ٥ -٤ س

 .آموزند مسلمانى: فا: ٩ س

 بن مرثد« جاى به »الزينه بن زيد و االفلح ياسر بن عاصم و الوليد بن خالد و مريد ابى بن مريد: «فا و اساس: ١٠ س
 .»الدثنه بن زيد و االقلح ابى بن ثابت بن عاصم و بكير بن خالد و مرثد ابى

 .»عدى بن خبيب« جاى به »عدى بن حبيب: «فا و اساس: ١١ س
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 .نقطه بى »مرثد: «فا/ »مرثد« جاى به »مريد: «اساس: ٢ س ١٨٢ ص

 .دريافتند و كردند طلب: فا: ٥ س

: ك. ر...»  بدر به پدرش كه بخريد جحش بن حبيب: «نسخه دو اين در است چنين عبارت: فا و اساس: ٧ س
 .تعليقات

 .آمده نقطه بى »تنعيم: «فا و اساس: ٩ س

 .١٩٣ a برگ پايان: فا: ٧ س ١٨٣ ص »سعد بنت سالفه« جاى به »سعد بنت سالمه: «فا و اساس: ١١ س

 .»فهيره بن عامر« جاى به »فهره بن عامر: «فا و اساس: ٥ س ١٨٦ ص

 .آمدند فرود آب چاهى سر به: فا: ٧ س

 .»ملحان بن حرام« جاى به »ملحان بن حرامه: «فا و اساس: ١٢ س

 .١٩٣ b برگ پايان: فا: ٢١ س

 .الّنظير بنى غزو: فا و اساس: ١ س ١٨٨ ص

 .آمده »مشكم بن سّالم« جاى به و است نادرست دو هر مسلم، بن سالم: فا/ سالم بن سالم: اساس: ٦ س

 .قريضه و نظير بنى: فا و اساس: ١٦ س

 .»مشكم بن سّالم« جاى به »مسلم بن سالم: «فا و اساس: ٩ س ١٨٩ ص

 ١٣٥٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»الحقيق ابى بن كنانة« جاى به »الحقيق بن كنانة: «فا و اساس: ١٠ س

 .نظير بنى: فا و اساس: ٢٣ س

 .١٩٤ a برگ پايان: فا: ١ س ١٩٠ ص

 .»مسلمه بن محّمد« جاى به »سلمه بن محّمد: «فا و اساس: ١١ س

 .نظير بنى: فا و اساس: ١١ س
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 .سلول بن اهللا عبد: فا: ١٥ س

 .نيست) ٥٩( حشر سوره ٧ آيه در كه ديارهم، من: فا و اساس: ٣ س ١٩١ ص

 .سلول بن اهللا عبد: فا: ١٠ س

 .»مكتوم ام ابن« جاى به »كلثوم ابن: «فا و اساس: ١٤ س

 اخطب؟ بن حدى و حيى: فا و اساس: ٦ س ١٩٢ ص

 .»الحقيق ابى ابن كنانة و مشكم بن سّالم« جاى به »الحقيق بن كنانة و مسلم بن سالم: «فا و اساس: ٦ س

 .١٩٤ b برگ پايان: فا: ٧ س

 .١٩٥ a برگ پايان: فا: ١٤ س ١٩٥ ص

 بن محّمد جعفر ابو آورده گرد از عالم روزگار تاريخ. احكم و اعلم اهللا و خوانند، الموعد بدر: فا: ٣ س ١٩٦ ص
 كرب، معدى ابن عمر اسالم حديث تا را جحش بنت زينب سّلم و عليه اهللا صّلى رسول تزويج حديث در الطبرى جرير
 .اهللا شاء ان يمن اندر عكرمه و مهاجر حديث كنيم ياد ششم مجلد اندر و

 .١٩٥ b برگ پايان: فا: ١٧ س ١٩٨ ص

 .»اسد بن كعب« جاى به »اسيد بن كعب: «اساس: ٨ س ١٩٩ ص

 ١٣٥٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شويد فرود تا: اساس: ٩ س

 .نظير بنى: فا: ٦ س ٢٠٠ ص

 .رسوله و اهللا تخونوا ال: داده تغييرى قرآن آيه در: فا و اساس: ١٧ س

 .العّوام بن الزبير: اساس: ٥ س ٢٠١ ص

 .١٩٦ b برگ پايان: فا: ١٠ س

 .است افتاده فا نسخه از برگ ٧ حدود در برگ اين از پس ،.١٩٦ b برگ پايان: فا: ١٥ س ٢٠٤ ص

 .»قرد ذى« جاى به »قرود ذى: «فب و اساس: ٥ س ٢٠٩ ص
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 .ريّاح: فا و اساس: ٧ س

 .تعليقات: ك. ر. عتبه؟: فب/ زيد؟ بن عتبه: اساس: ١٤ س

 .»قرد ذى« جاى به »قرود ذى: «فب و اساس: ٢٠ س

 .»حضير بن اسيد« جاى به »حصين بن اسيد« فب و اساس: ١٩ س ٢١٤ ص

 ... صحفها اندر صحفيان تا: صب و ص: ١٢ س ٢١٦ ص

 .آمده »عظيم عذاب« ،»اليم عذاب« جاى به قرآن آيه در: اساس: ٢٠ س

 .كردن حرب شدن واجب ما بر: اساس: ٢٠ س ٢٢١ ص

 .»بصير بو« جاى به »نضير بو: «اساس: ٨ س ٢٢٤ ص

 پيغامبر فرستادن خبر سوم ربع: صب/ عالم ملوك به رسوالن الّسالم عليه پيغامبر فرستادن خبر: ص: ١ س ٢٢٦ ص

 ١٣٥٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يمن؟ ملوك به الّسالم عليه

 .تعليقات: ك. ر جلند، بن جيفر: اساس: ١٠ س

 .شد گرفته طبرى متن از را، نام اين ندارد: اساس: ١١ س

 ... او]  سوى[ نزد بهوش تن دو: صب و ص: ٦ س ٢٢٨ ص

 .تعليقات: ك. ر خسرو،: طبرى تاريخ در خسرو، خر نامش: اساس: ١٢ س

 .بازان: اساس: ١٨ س

 .را جهودان بود حصارى: اساس: ٣ س ٢٣٠ ص

 .القيصره شديد...  بالصاع اكيلهم: ... اساس: ١٥ س ٢٣١ ص

 .نضير با مردم: اساس: ٢١ س ٢٣٢ ص

 .بيامد الّسالم عليه پيغمبر سال هر: اساس: ٢٠ س ٢٣٣ ص
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 .مسلم بن سّالم زن الحرث بن زينب: اساس: ٣ س ٢٣٦ ص

 .شود مى آغاز فا نسخه افتادگى، برگ هفت حدود از پس: فا: ٦ س ٢٣٧ ص

 .ضربناكم كما: است عربى اصل از متن ضربناكم، نحن: فا و اساس: ١٣ س ٢٤١ ص

 .١٩٦ b برگ پايان: فا: ٣ س ٢٤٢ ص

 .و آمد فرود كوه: اساس: ٤ س

 ١٣٥٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .سلمه بن محّمد: اساس: ١٦ س

 .»رافع ابو« جاى به »رافع: «اساس: ٤ س ٢٤٣ ص

 .١٩٧ a برگ پايان: فا: ٤ س ٢٤٤ ص

 بود؟ بس خرما آن از: اساس: ١٤ س ٢٤٥ ص

 .خوانند مسلمانى به: اساس: ١٠ س ٢٤٦ ص) ؟( آن از آن از: اساس: ٢٢ س

 .١٩٧ b برگ پايان: فا: ١٤ س

 .پيغمبر به آمد رسول نجاشى از روز يك: اساس: ١٩ س

 .»رواحه بن اهللا عبد« جاى به »الوليد بن خالد: «فا و اساس: ٨ س ٢٤٨ ص

 عدى؟ بنى: اساس: ٦ س ٢٤٩ ص

 .مالك بن عبادة: فا و اساس: ٧ س

 .١٩٨ a برگ پايان: فا: ٢١ س

 .پيغمبرى عالمت از: اساس: ٢ س ٢٥٠ ص

 .مّكه فتح خبر: صب/ الّسالم عليه را پيغامبر مكه فتح خبر: ص: ١ س ٢٥١ ص

 .١٩٨ b برگ پايان: فا: ١٣ س ٢٥٢ ص
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 ١٣٥٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .تعليقات: ك. ر. باشد »غفار بنى« بايد »غطفان بنى: «فا و اساس: ٣ س ٢٥٤ ص

 .درهم ابو كنيتش: فا و اساس: ٦ س

 .١٩٩ a برگ پايان: فا: ١٤ س

 .ثابت بن اقرع: فا و اساس: ١٧ س ٢٥٥ ص

 .شد گرفته فا از بود، رمضان ماه و گرم روزى: اساس: ١٩ س

 .١٩٩ b برگ پايان: فا: ١٣ س ٢٥٦ ص

 .تعليقات: ك. ر اشتر،: فا و اساس: ١٣ س

 .٢٠٠ a برگ پايان: فا: ١٧ س ٢٥٨ ص

 .كردند بيرون را سپاه: فا/ كردند بيرون را سپاهان: اساس: ٢١ س

 .است مكرر دوازخيل، و دوازخيل: اساس: ١٧ س ٢٥٩ ص

 .سرح ابى بن اهللا عبد: فا و اساس: ٤ س ٢٦٠ ص

 .»قصىّ  بن عبد بن وهب بن نقيذ بن حويرث« جاى به »قصىّ  بن وهب بن ربيعة بن حويرث: «فا و اساس: ١٣ س

 .٢٠٠ b برگ پايان: فا: ١٥ س

 .است فا نسخه از متن كه، برو: اساس: ١٨ س

 ... هشام بن عمر: فا و اساس: ٢ س ٢٦١ ص

 .بلتعه بن حاطب: فا/ ثعلبه بن حاطب: اساس: ٢ س

 .حنظل بن اهللا عبد: فا: ٤ س

 .سا و...  سه مر يكى: فا و اساس: ٥ س

  اعلم اهللا و شد، اندر مّكه به عظمت و هيبت با و ايستاده او چپ و راست: است آورده عنوانى: ص: ٨ س
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 ١٣٥٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است نيامده عنوان اين ها نسخه ديگر در مّكه، به الّسالم عليه پيغامبر شدن. بالصواب

 .٢٠١ a برگ پايان: فا: ٢ س ٢٦٢ ص

 .سرح ابى بن اهللا عبد: فا و اساس: ١ س ٢٦٣ ص

 .»البرزه ابو« جاى به »البرده ابو: «فا و اساس: ١٠ س

 .»اهللا عبد بن نميلة« جاى به »اهللا عبد بن سلوم: «فا و اساس: ١١ س

 .»وهب بن عمير« جاى به »وهب بن اهللا عبد: «فا و اساس: ١٣ س

 ... دختر هانى مادرش: فا و اساس: ١٦ س

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را]  الحارث بنت: [اساس: ٤ س ٢٦٤ ص

 .قماقمه: فا/ المغيره وليد بنت قمامه: اساس: ٨ س

 .مرسا و مرسه: فا و اساس: ١٢ س

 .قماقمه: فا/ قماقمه: اساس: ١٨ س

 .٢٠١ b برگ پايان: فا: ٢٥ س

 بودند؟ طايف اهل از بيشتر و ثقيف و النصرى، عوف بن مالك او نام كردند مهتر: اساس: ٨ س ٢٦٧ ص

 .٢٠٢ a برگ پايان: ٢ س ٢٦٨ ص

 .كردن نتوانند بد حرب ايشان كه: فا: ٢٠ س

 .النضرى عوف بن مالك: فا و اساس: ١٨ س ٢٦٩ ص

 .٢٠٢ b برگ پايان: فا: ٣ س ٢٧٠ ص

 ).آمده مكرر( فريشتگان از بفرستاد: اساس: ١٣ س

  .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١٥ -١٧ س
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 ١٣٦٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .اشتر: اساس: ٢٠ س

 .اشتر: اساس: ٢١ س

 .حرب بن سفيان بو: اساس: ٣ س ٢٧١ ص

 .ايمن بن عوا و عبيد بن ايمن: فا و اساس: ٤ س

 .بازگشت كون به اشتر: اساس: ٨ س

 .»عثمان بن شيبة« جاى به »عثمان بن سليمان: «فا و اساس: ١٧ س

 .»حنبل بن كلدة« جاى به »عقيل بن كنانة: «فا و اساس: ٢٣ س

 .٢٠٣ a برگ پايان: فا: ٣ س ٢٧٢ ص

 .اشتر از: اساس: ٢٣ س

 .ببريد آويخته گردن از بود زره همى دريد پوست و: فا: ١٧ -١٨ س ٢٧٣ ص

 .را سه هر: اساس: ٢٢ س

 .٢٠٣ b برگ پايان: فا: ٧ س ٢٧٤ ص

 .»شيماء« جاى به »اسماء: «فا و اساس: ١٢ س

 .»شيماء« جاى به »اسماء: «فا و اساس: ١٣ -١٤ س

 قسمت و طايف غزو خبر: «صب در و است، عنوان »غنيمت قسمت و طايف غزوة خبر: «ص: ١ س ٢٧٦ ص
 .»حنين غنيمتهاى

 .مستكه قدحى: فا و اساس: ١٦ س ٢٧٧ ص

 .٢٠٤ a برگ پايان: فا: ١٧ س

 .بازگشت طايف از و برداشت لشكر پيغمبر بردار لشكر كه بفرمود را عمر روز ديگر: فا: ٢٣ س
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 .نكند عفو را ما: اساس: ١٢ س ٢٧٨ ص

 ١٣٦١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .الغسانى الشمر بن حارث: فا و اساس: ١٧ س

 .پروردمانى را...  بن حارث: فا: ١٨ س

 .داشتمانى چشم ايشان از ما افتاد ترا: فا: ١٩ س

 .٢٠٤ b برگ پايان: فا: ١٧ س ٢٧٩ ص

 .ر. الثقفى حارثة بن عالء: فا و اساس...»/  بن النضير« جاى به »الحارث بن النضر: «فا و اساس: ١٤ س ٢٨٠ ص

 .تعليقات: ك

 .شو راستر: اساس: ٢٥ س

 .آمده مكرر »عرب: «اساس: ٤ س ٢٨١ ص

 .حنين غنيمت سبب انصار آزردن: اينجا است آمده عنوانى: ص: ٦ س

 .٢٠٥ a برگ پايان: فا: ١٩ س

 عمرو؟ بن سهل: فا و اساس: ٢٢ س

 .اسيد بنى: فا و اساس: ٩ س ٢٨٣ ص

 .شد گرفته فا از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ٢٠ س ٢٨٤ ص

 .٢٠٦ a برگ پايان: فا: ١٩ س ٢٨٦ ص

 .افتاده آيه از »االنصار و: «اساس: ٦ س

 .»خيثمه ابو« جاى به »خيثمه: «فا و اساس: ٧ س

 .افتاده آيه از »ليقولن: «اساس: ١ س ٢٨٧ ص

 .بودند ترسايان آنجا: فا: ٤ س
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 .»رؤبه بن يحّنه« جاى به »رويده بن عروة: «فا و اساس: ٥ س

 ١٣٦٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»پيشتر آنجا از« جاى به فراتر، آنجا از: فا: ٧ س

 .است مخدوش »بگذشتند حصار در بر نخچيران و« عبارت: اساس: ١٤ س

 .٢٠٦ b برگ پايان: فا: ١٩ س

 .»امّيه بن هالل« جاى به »هالل بن امية: «فا و اساس: ١٦ س ٢٨٨ ص

 .است فب نسخه از]  ميان: [فب ندارد،...»  و شام اندر و« از: فا: ٧ س ٢٨٩ ص

 .طى غزو خبر: صب/ طى بنى غزوة خبر: ص: ١ س ٢٩٠ ص

 .٢٠٧ a برگ پايان: فا: ٧ س

 .تعليقات: ك. ر. بيضا و محرم ها نسخه در صريحا: صب و ص و فب و فا و اساس: ١٤ س

 اين مردمان كه كنى نمى رغبت آن بهر از دين اين اندر تو مگر: است چنين فا نسخه در عبارت: فا: ١٠ س ٢٩٢ ص
 ... دين

 .٢٠٧ b برگ پايان: فا: ٢١ س

 .شد گرفته فب نسخه از متن...  الهيثم بن عمرو و بديل؟ بن ورقاء: فا و اساس: ٤ س ٢٩٤ ص

 .»اهتم بن عمرو« جاى به »الهيثم بن عمرو: «فا و اساس: ٥ س

 قرا؟ و الفزارى حصن بن عيينة: فا و اساس: ٥ س

 .شد گرفته صب و ص و فب نسخه از ندارد، را]  يمن ملك: [فا و اساس: ١١ س ٢٩٥ ص

 .الكالع ذى بن حارث: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س

 .٢٠٨ a برگ پايان: فا: ٥ س ٢٩٦ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١٠ -١١ س ٢٩٧ ص
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 ١٣٦٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»ثعلبه بن ضمام« جاى به »ثعلب بن صمصام: «فا و اساس: ٢٥ س

 .آموز نبى و مسلمانى: فا: ٤ س ٢٩٨ ص

 .است افتاده ٢٠٩ a برگ ،٢٠٨ b برگ پايان: فا: ٦ س

 .تعليقات: ك. ر. است مخدوش تن،...  يمامه: اساس: ٦ س ٢٩٩ ص

 .فا نسخه ٢٠٩ b برگ آغاز افتادگى، برگى از پس: فا: ٤ س ٣٠٠ ص

 .»سّيد« جاى به »اسيد: «فا و اساس: ٣ س ٣٠١ ص

 .»قيس بن اربد« جاى به »قيس بن بديل: «فا و اساس: ١٢ س

 .نبى از و ذكر از: فا: ١٥ س

 ... يكى كنده از الطفيل عامر: اساس: ٢٢ س

 .قيس بن بديل: فا و اساس: ٢ س ٣٠٢ ص

 .٢٠٩ b برگ پايان: فا: ٣ س

 .شد گرفته فب نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ١٨ س

 .»نويره بن مالك« جاى به »نوفل بن مالك: «فا و اساس: ١٩ س

 .»بدر بن زبرقان« جاى به »نضر بن زيد: «اساس: ٢٠ س

 .است افتاده...»  لختى را تن دو« از: فا: ٢٠ س

 .شد گرفته فب نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ٢١ -٢٢ س

 .تعليقات: ك. ر. غزا هشت و بيست: اساس: ١ س ٣٠٤ ص

 .سّلم و عليه اهللا صّلى پيغامبر غزوهاى شمار: صب و ص: ١ س ٣٠٥ ص

 .االنواط غزوة: فب و فا و اساس: ١٠ س
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 ١٣٦٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .٢١٠ a برگ پايان: فا: ١١ س

 .قرود ذى: فا و اساس: ١٣ س

 .القضا غزو: فب و فا و اساس: ١٤ س

 .رسيد بديشان كه بودند آن: فا: ٦ س ٣٠٨ ص

 .تعليقات: ك. ر عامر، بن عتيق: صب و ص و فا و اساس: ١٠ س

 .زينت سديگر: اساس: ١٤ س

 .االسود بن زمعة: فا/ االسود بن ربيعة دختر: اساس: ٢ س ٣٠٩ ص

 .ربيعه پدرش: اساس: ٣ س

 .سلمه بن اهللا عبد زن: فا و اساس: ٧ س

 .جويره: فا و اساس: ٨ س

«...  دنباله در كه مكرر و است زايد »كرد زنى به را صفيه خيبر سال به آن پس از و« عبارت: فا و اساس: ١٢ س
 .آمده »كرد زنى به را الحارث بنت ميمونه

 .٢١٠ b برگ پايان: فا: ١٩ س

 .بود...  بكر بنى از: اساس...  را او پيغمبر چندى يك: فا: ٢٥ س

 .الخزرج مبارز: صب و ص/ الريح مبارز...  الخطيب بنت: فا و اساس: ٨ و ٧ س ٣١٠ ص

 .الخزرج مبارز: صب و ص/ الريح مبارز: فا و اساس: ١١ س

 .صعصعه بن عامر دختر ضباعه: فا و اساس: ١٩ س

 .خيبرى اسامه: فا و اساس: ٢٥ س

 .قبطى زيد دختر بكانه: فا و اساس: ٩ س ٣١١ ص

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .شهران: صب و ص و فا و اساس: ٧ س ٣١٢ ص

 a برگ پايان: فا. شد گرفته صب و ص نسخه دو از[]  داخل عبارت و دارد افتادگى: فا و اساس: ١٣ تا ١١ س
٢١١. 

 ١٣٦٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نفروخته او تن: فا: ١٠ س ٣١٣ ص

 .ايسيه هشتم: صب و ص و فا و اساس: ١٢ س

 .شد گرفته طبرى تاريخ از نيست، ترتيبى و نامى...]  نهم: [صب و ص و فا و اساس: ١٤ س

 .شود ديده تعليقات سيزدهم، رديف براى: فا و اساس: ١٩ س

 .شيراز بن راح: اساس/ شيرزاد بن راح: صب و ص و فا/ واح: طبرى متن راح،: فا و اساس: ٢١ س

 .دانيق بو منصور: صب/ دوانيق منصور: ص/ منصور بو: فا: ٢٣ س

 .تعليقات: ك. ر...  است منابع ديگر و طبرى تاريخ از] بود مأبور شانزدهم و[ عبارت: فا و اساس: ١٠ س ٣١٤ ص

 .»مأبور« جاى به »مهران: «غلط به: فا و اساس: ١٢ س

 .٢١١ b برگ پايان: فا: ٥ س ٣١٥ ص

 منابع ديگر و طبرى تاريخ از[]  داخل عبارت داده، روى افتادگى ها نسخه اين در: صب و ص و فا و اساس: ٧ س
 .تعليقات: ك. ر. است

 .ملواح: صب و ص/ ملوح: اساس و فا: ٨ س

 .عقاب: صب و ص و فا و اساس: ٩ س

 .فزار: صب و ص/ نزار: فا و اساس: ٩ س

 .البرا بن ربيعة: فا و اساس/ وصيف او نام: صب و ص/ صيف: فا و اساس: ١٠ س

 .الخزاعى عمرو بن فروة: صب و ص و فا و اساس: ١١ س

 .»عفير« جاى به »عقبه: «صب و ص و فا و اساس: ٣ س ٣١٦ ص
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 .فضول: صب و ص و فا و اساس: ٨ س

 .»حنا« جاى به »حيا: «صب و ص و فا و اساس: ١٤ س

 و ص/ »بغوم« جاى به »قعوم: «فا و اساس ،»عديس: «صب و ص/ »عريس« جاى به »عريش: «فا و اساس: ١٥ س
 جاى به »ربا: «صب و ص و فا و اساس ،»يسيره« جاى به »بشيره: «صب و ص و فا و اساس ،»قعومه: «صب

 .»ريا«

 .عجزه: صب و ص و فا و اساس: ٢١ س

 .»سقيا« جاى به »سقما: «صب و ص و فا و اساس: ٢١ س

 ١٣٦٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شد گرفته صب و ص و فب نسخه از متن سرح، ابى بن اهللا عبد: فا و اساس: ٧ س ٣١٧ ص

 .االسدى حنظله: فا و اساس: ٨ س

 .»عضب« جاى به »عضبا: «فا و اساس: ٤ س ٣١٨ ص

 .»قلعى« جاى به »فلفى« ،»بتار« جاى به »بثار« ،»حتف« جاى به »حيد: «فا و اساس: ٦ س

 .»رسوب« جاى به »سوب« و »مخذم« جاى به »محرم: «صب و ص و فا و اساس: ٧ س

 .فاضله: صب و ص و فا و اساس: ١٢ س

 .٢١٢ a برگ پايان: ٣ س ٣١٩ ص

 .ناف تا او بر از و: فا: ٧ س

 ).كشن؟: ص( رفتى كش و گرازان و گران: صب و ص: ١٣ س

 .تعليقات: ك. ر. شمارد مى نام شش و گويد مى نام هفت: صب و ص و فب و فا و اساس: ١٧ س ٣٢٠ ص

 .بود چنان هم نيز الحاقب و بود پيغمبران آخر: ... صب و ص: ١٨ س

 .طليحه و اسد بر: اساس: ٣ س ٣٢٢ ص

 .٢١٢ b برگ پايان: فا: ٤ س
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 .است يمن الملك دار آن و: فا: ١١ س

 .مسك بن فروة: فا و اساس: ١٣ س

 .موهوب خويش موالى: صب و ص و فا و اساس: ٤ س ٣٢٤ ص

 .٢١٣ a برگ پايان: فا: ٥ س

 .٢١٣ b برگ پايان: ٧ س ٣٢٦ ص

 ١٣٦٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نيك پاداش: فا: ٥ س ٣٢٨ ص

 .٢١٤ a برگ پايان: فا: ٥ س

 .است فا از متن ندارد،]  مرگ: [اساس: ٦ س ٣٢٩ ص

 .شنج: اساس: ٥ س ٣٣٠ ص

 .٢١٤ b برگ پايان: فا: ١٣ س

 .ندارد »است شده: «فا: ١٩ س

 .عيسى و موسى چنانكه: اساس: ٢٠ س

 عليه پيغامبر پس از اهللا رضى بكر ابو خطبه: است چنين عنوان: صب و ص صاعده، بنى: اساس: ١ س ٣٣٢ ص
 .الّسالم

 .االنصارى حسين بن اسيد: فا و اساس: ١٢ س ٣٣٣ ص

 وى رسول كه محّمد روح و است كرده شما نزديك با هجرت الّسالم عليه پيغامبر: «است چنين عبارت: فا: ١٤ س
 .»است كرده قبض شما ميان در بود

 .ندارد را] محّمد روح: [اساس: ١٦ س

 .٢١٥ a برگ پايان: فا: ٢٢ س

 .نكند دفع منزلت آن از: فا: ١١ س ٣٣٥ ص
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 .ندهند قرار كار بدين: اساس: ١٧ س

 .بدانكه و باشد شده عاصى: اساس: ٥ س ٣٣٦ ص

 .٢١٥ b برگ پايان: فا: ٦ س

 .بود امت نماز: اساس: ٩ س

 .الجموع بن المنذر بن حباب: فا و اساس: ٢٢ س

 ١٣٦٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .حصين بن اسيد: فا و اساس: ٣ س ٣٣٧ ص

 .سعد بن بشر: اساس: ٣ س

 .حصين بن اسيد: فا و اساس: ٥ س

 .سعد بن بشر: اساس: ٦ س

 .٢١٦ a برگ پايان: فا: ٦ س ٣٣٨ ص

 .سعد بن بشر: اساس: ١٤ س...»  عدى معن« جاى به »االنصارى عدى بن سعد: «اساس: ٨ س ٣٣٩ ص

 .عنه اهللا رضى بكر ابو خالفت خبر: فا: ١ س ٣٤١ ص

 .بشر يا داشت آن بر: اساس: ٦ س

 .٢١٦ b برگ پايان: فا: ٩ س

 .الجّراح بن عبيدة: فا و اساس: ١١ س ٣٤٢ ص

 .عباده بن سعد و خزرج سّيد: فا و اساس: ١٤ س

 ... بيعت كه شوى قومى نزديك به كه بودى مستغنى: فا: ١ -٢ س ٣٤٣ ص

 .٢١٧ a برگ پايان: فا: ٢٤ س

 .نبود شمشير زخم: فا: ٩ س ٣٤٥ ص
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 .سّلم و عليه اهللا صّلى را پيغامبر كردن دفن خبر: فا: ١ س ٣٤٦ ص

 .شنبد پنج روز: صب/ ديگر نماز بود پنجشنبه روز: ص: ٣ س

 .شنبد پنج و شنبد چهار و شنبد سه و بود مرده شنبد دو روز: صب: ٤ س

 ١٣٦٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بشويد مرا بيت اهل مر: اساس: ٩ س

 .شقرا: فا و اساس: ١١ س

 .٢١٧ b برگ پايان: فا: ١٢ س

 .شقرا: فا و اساس: ٣ س ٣٤٧ ص

 .طليحه بو: فا و اساس: ٨ س

 .شقرا: فا و اساس: ٢٢ س

 .٢١٨ a برگ پايان: فا: ٧ س ٣٤٩ ص

 .٢١٨ b برگ پايان: ١٥ س ٣٥١ ص

 .الكذاب اسود حديث خبر: فا: ١ س ٣٥٢ ص

 .عبس بنى: اساس: ٣ س

 شهريار بن عامر: فب: ١٢ س...»  شده مرتد كرب معدى بن عمرو بودند گرفته: «... است چنين عبارت: فا: ٥ س
 .سهل بن عامر: صب و ص/ الهمدانى

 .العاص بن خالد: صب و ص و اساس و فا: ١٣ س

 .هاله بن طاهر: اساس: ١٤ س

 .است آمده فا در كه ندارد را[]  داخل عبارت پيش مورد چون: اساس: ١٢ س ٣٥٣ ص

 .العاص بن يزيد بن خالد: فا و اساس: ٢٠ س
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 .كشتن به و كرد اسود: اساس: ٢١ س

 .»عرب ديار سران از يكى: «است آمده »كرب معدى بن عمرو« جاى به الحاقى خطى به: اساس: ٣ س ٣٥٤ ص

 .٢١٩ a برگ پايان: فا: ١١ س

 .پنداشتم آن كه پس از: اساس: ٢٣ س

 ١٣٧٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .٢١٩ b برگ پايان: فا: ٢٥ س ٣٥٦ ص

 .را كلمه اين ندارد فا. سطر باالى بر و است متن خط به »خستگى: «اساس: ٤ س ٣٥٧ ص

 ابو فرستادن سپاه و الّسالم عليه پيغامبر وفات پس از عرب شدن مرتد خبر: است چنين عنوان: فا: ١ س ٣٥٨ ص
 .الرده اهل خبر: عنوان: صب و ص/ آوردنشان مسلمانى باز و بكر

 .است فا نسخه از متن اسيد، بن طليحة: اساس: ٧ س

 .٢٢٠ a برگ پايان: فا/ دهند طمع مدينه بر: فا: ١٩ س ٣٥٩ ص

 .شد گرفته فا نسخه از نيست، اساس در[]  داخل عبارت: فا: ٢٢ س

 .زيد بن زبرقان: فا و اساس: ٩ س ٣٦١ ص

 .صفوان بن عدى: فا و اساس: ١٠ س

 .صفوان بن صفوان: فا و اساس: ١١ س

 .»باديه عرب حرب به رضع بكر ابو شدن: «دارد عنوانى: ص: ١٦ س

 .٢٢٠ b برگ پايان: فا: ١٧ س

 .بذه: فا و اساس: ٢١ س

 .العاص بن سعد بن خالد: فا و اساس: ١٥ س ٣٦٢ ص

 .حاجز بن معن: فا و اساس: ٢٠ س
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 .شد گرفته فا نسخه از است، مخدوش...»  شدند مرتد عرب همه و« از: اساس: ١٠ س ٣٦٣ ص

 .٢٢١ a برگ پايان: فا: ١٦ س

 .اندرند باديه به: فا: ٢٣ س

 ١٣٧١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خبر: ص/ شكستن و طليحه با اسالم لشكر و الوليد بن خالد حرب خبر: است چنين فا عنوان: فا: ١ س ٣٦٤ ص
 ... طليحه حديث: صب/ االسدى خويلد بن طليحة

 ).است آمده مكرر( عدى و شدند طليحه سوى قبيله دو هر اين با طى و بود طى مهتر: اساس: ٧ س

 .اقدم بن ثابت: فا و اساس: ٩ س ٣٦٥ ص

 .٢٢١ b برگ پايان: فا: ٢٤ س

 .كاشتگاه وقت تا: اساس: ٨ س ٣٦٦ ص

 ... مرتدان آن حديث: صب/ بماندند طليحه پس از كه مرتدان آن خبر: عنوان: ص: ١ س ٣٦٨ ص

 .٢٢٢ a برگ پايان: فا: ٣ س

 .سپاهى تا آمدندى گرد: فا: ٥ س

 .است مكرر »بكشت را او بود بكشته را كسى كه هر: «عبارت: اساس: ١٠ س ٣٦٩ ص

 .ندارد عنوان: صب و ص حذيفه، بن مالك بنت سلمى: فا: ١ س ٣٧٠ ص

 .خواندندى ارمل را او: فا و اساس: ٤ س

 .بدر بن ربيعه بن هالل دختر: فا و اساس: ٥ س

 جوب؟: فا و اساس: ١٢ س

 .٢٢٢ b برگ پايان: فا: ٩ س ٣٧١ ص

 جوب؟: جا دو هر در: فا و اساس: ٩ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .گفتندى فجاه لقب به را او كه ياليل عبد بن اهللا عبد بن اياس خبر: عنوان: ص/ نجيه: اساس: ١ س ٣٧٢ ص

 .حاجزه بن معن: فا و اساس: ٨ س

 ١٣٧٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»طريفه« جاى به »معن...: « و ١١ و ١٠ و ٨ س

 جا جابه ما نسخه دو هر در »طريفه« و »معن« جاى طليحه، برادرش و...  بر آنجا هم معن: فا و اساس: ١٥ س
 .شده

 .نجيه: اساس: ١ س ٣٧٣ ص

 .٢٢٣ a برگ پايان: فا: ٢٢ س

 و كرد پيغامبرى دعوى كه الموصلى الحرث بنت سجاح خبر: است چنين فا نسخه در عنوان: فا: ١ -٢ س ٣٧٥ ص
 .ايشان با وليد بن خالد حربهاى و شده يكى مسيلمه با

 .نماند حيها ميان اندر: فا: ١٠ س ٣٧٦ ص

 .٢٢٣ b برگ پايان: فا: ١ س ٣٧٧ ص

 .الرباب اعد: اساس: ٤ س ٣٧٨ ص

 .عرب هاى قبيله از: ٩ س

 .بدر بن زريقا: فا و اساس: ١٠ س

 .است افتاده فا نسخه از. ٢٢٤ b برگ ،٢٢٤ a برگ پايان: فا: ٢ س ٣٧٩ ص

 .بكند شلوار و كرد خالى جاى: صب و ص: ٢ س ٣٨٢ ص

 .كردم شوى به را او من: صب و ص: ٥ س

 .٢٢٥ a برگ پايان: فا: ١٠ س

 .شكوهيد همى: اساس: ١٦ س ٣٨٣ ص

 .اهللا عبد بن طلحة: اساس: ٢٣ س
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 ١٣٧٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .٢٢٥ b برگ پايان: فا: ١ س ٣٨٥ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد،] بكر بو: [اساس: ٦ س ٣٨٨ ص

 .خواندى نبى: فا: ١٢ س

 .٢٢٦ a برگ پايان: فا: ١٣ س

 .يمامه فتح و الكّذاب حبيب بن مسيلمه خبر: است چنين عنوان: فا: ١ س ٣٩٠ ص

 .وقت آن كه جرير بن محّمد گويد ايدون: صب و ص: ٣ س

 .است فا از ندارد، را[]  داخل عبارت: صب و ص و اساس: ٦ س

 .امّيه مهاجر: فا و اساس: ١٢ س

 .كرد مشغول عرب به مسلمانان سپاه با: فا: ٤ س ٣٩١ ص

 .٢٢٤ b برگ پايان: فا: ١٠ س

 .تعليقات: ك. ر الحنفى اباك: صب و ص/ ؟!الحنفى اماك ابن: فا و اساس: ٢١ س

 .كرد تاختن سوار شصت با: صب و ص: ١٩ -٢٠ س ٣٩٢ ص

 .خوله بنت خولى: اساس: ٢١ س

 .برد خالد سوى: اساس: ٢٥ س

 .النهار رجال: اساس: ١١ س ٣٩٣ ص

 .٢٢٧ a برگ پايان: فا: ١٢ س

 .فا نسخه در نيز و است آمده اساس حاشيه در »برند بيرون را مجاعه و« عبارت: اساس: ١٩ س

 .سخن و احرام: اساس: ١١ س ٣٩٤ ص

 ١٣٧٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .٢٢٧ b برگ پايان: فا: ٣ س ٣٩٥ ص

 .شد گرفته فا از ندارد،] بود بامداد: [اساس: ١٠ س ٣٩٦ ص

 .٢٢٨ a برگ پايان: فا: ١٧ س ٣٩٧ ص

 .عمرو بن سلمة: فا و اساس: ٢ س ٣٩٨ ص

 .بارور درختان: فا: ٢٤ س

 .عمرو بن سلمة: فا و اساس: ٤ س ٣٩٩ ص

 .خويشتن قوم بر و خويشتن بر: فا: ٦ س

 .٢٢٨ b برگ پايان: فا: ٢٠ س

 .وقس بن سلمة: فا/ قيس بن سلمة: اساس: ٢٠ س

 .٢٢٩ a برگ پايان: فا: ٢ س ٤٠٢ ص

 .٢٢٩ b برگ پايان: فا: ٥ س ٤٠٤ ص

 .بردميد بركشت: اساس: ٤ س ٤٠٥ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد،] و بستد: [اساس: ٢١ س

 .بحرين مردمان و الحضرمى عالء حديث: است چنين عنوان: فا: ١ س ٤٠٦ ص

 .٢٣٠ a برگ پايان: فا: ١٠ س

 .تعليقات: ك. ر. است ديگر منابع از متن عمرو، بن الجارود: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س

 ١٣٧٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .صنيعه بن حطيم: فا و اساس: ١٠ س ٤٠٧ ص

 .جراثا: فا و اساس: ١٧ س

 .٢٣٠ b برگ پايان. آمدند فراز خلق: فا: ٢٢ س ٤٠٨ ص
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 .حطيم جا همه: اساس: ٦ س ٤٠٩ ص

 .حدق بن اهللا عبد: اساس: ١٣ س

 .حدقه بن اهللا عبد: اساس: ٢١ س

 .حطيم جا همه: اساس: ٤ س ٤١٠ ص

 .صيغت بو: اساس: ٨ س

 .فا نسخه اينك بود، افتاده ٢٣١ a برگ: فا: ٦ س ٤١٢ ص

 .سحريب: فا و اساس: ١٩ س ٤١٤ ص

 .مرواريد و كندر: فا: ٢ س ٤١٥ ص

 .سحريب: فا و اساس: ٨ س

 .السرى عرف بن مالك: فا و اساس: ٥ س ٤١٦ ص

 .٢٣١ a برگ پايان: فا: ٨ س

 .٢٣١ b برگ پايان: فا: ١٣ س ٤١٩ ص

 ١٣٧٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .عنه اهللا رضى بكر ابو المؤمنين امير دادن زهر ذكر: است چنين عنوان: فا: ١ س ٤٢٠ ص

 .كرنج طبقى: فب: ٦ س

 جمادى ماه از شد بيمار شنبد دو روز و: صب/ بمرد عنه اهللا رضى بكر بو كه بود دوشنبه روز در: فا و اساس: ١٣ س
 .هجرت از سيزدهم سال بمرد شام از شنبد سه روز و بود بيمار روز پانزده و گذشته، روز هفت اآلخر

 .است صب نسخه و اساس حاشيه از[]  عبارت: اساس: ١٤ س

 .رومان: فا/ رمان او نام: اساس: ٢ س ٤٢١ ص

 .عمير بن عامر: فا و اساس: ٣ س
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 .عميش بنت اسماء: فا و اساس: ٥ س

 .»زيد بن خارجة« جاى به »زيد بن حارثة: «فا و اساس: ٨ س

 جا؟ همه »سبيخ: «فا و اساس: ٩ س

 :آمده بخش اين پايان كه است برگ همين وسط در ،٢٣٢ a برگ پايان: فا: ٩ س

 اندر و اهللا، رحمه الطبرى جرير بن محّمد جعفر ابو آورده گرد از عالم روزگار تاريخ كتاب از پنجم مجّلد شد سپرى«
 محّمد جعفر ابو تاريخ كتاب از ششم جزو. تعالى اهللا شاء ان اين اندر عكرمه و مهاجر حديث كنيم ياد ششم مجّلد
 ... دادن زهر ذكر. اهللا رحمه الطّبرى جرير بن

 ... كعب بن تميم بن سعد: اساس...  عمير بن عثمان بن بكر ابو اهللا عبد: فا و اساس: ٧ س ٤٢٢ ص

 .روز ده كم ماه چهار و سال دو: فا: ٢٥ س

 .عميش بنت اسماء: اساس: ٢ س ٤٢٣ ص

 .ندارد...»  آنجا بكر بو سر و« از: فا: ١٣ س

 .است فا نسخه از[]  داخل عبارت: اساس: ١٦ س

 .عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر المؤمنين امير خالفت خبر: فا: ١ س ٤٢٤ ص

 .٢٣٢ b برگ پايان: فا: ٢ س

 ١٣٧٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كرد معزول را خالد: اساس: ٣ س ٤٢٦ ص

 .گزيدند ديگر سپاهساالر: فا: ٤ س

 .نيستان: صب و ص و فا: ١٤ و ٥ س

 .آمده حاشيه در »بماندند...  عبيده بو با كه را سپاه آن و« عبارت: فا: ٤ س ٤٢٧ ص

 .است شده گرفته صب و ص و فا هاى نسخه از[]  داخل دينارى، سرى هر ز و: صب و ص: ١٥ س

 .آمده عنوان از پس اساس نسخه در »شد انطاكيه به و« عبارت: اساس: ١٦ س
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 .نيستان: فا/ نيسان: اساس: ١٨ س

 .كنند قويتر: اساس/ شوند تر قوى دل ايشان تا گردم باز مدد به كه: صب و ص و فا: ١٣ -١٤ س ٤٢٩ ص

 .تعليقات: ك. ر دخت، توران: فا و اساس: ٨ س ٤٣٠ ص

 .بشويد شهر از كه بفرمود و مهتران به: صب/ بشويد؟ از بگفتا و مهتران به شهرى هر به: ص: ١٩ س

 .تعليقات: ك. ر حابان،: صب و ص و فا و اساس: ٢٥ س

 .تعليقات: ك. ر! حسس؟: صب و ص و فا و اساس: ٩ س ٤٣٢ ص

 :ك. ر. باشد مطر بايد و است نادرست اصل در و الشماخ، بن لكيد: فا/ الشماخ بن اكيد: اساس: ١٢ س

 .تعليقات

 .ساقطيه: صب و ص و فا قطيه؟: اساس: ٦ س ٤٣٣ ص

 .پرويز خاله پسر: صب و ص و فا: ٧ س

 .بود داده اقطاع به را او گسكر: فا: ٨ س

 .ساقطيه: فا و اساس: ١٤ س

 .فرستاد كس نرسى: صب و ص: ١٨ س

 .جالنوس: فا: ١٩ س

 ١٣٧٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .دخت توران: فا و اساس: ٤ س ٤٣٥ ص

 و فب]/ ؟[ الثقفى نعر بن حسر نامش مردى پس: فا/ الثقفى معير نامش) ؟( خير مردى پس اساس،: ٦ س ٤٣٦ ص
 .الثقفى همر بن حير: ص/ الثقفى نفير بن خبير نامش: «صب

 .نصيره بن حسير: اساس: ١٣ س

 .نفيره بن جبيره: فا و اساس: ١٧ س
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 .مزيد بن اهللا عبد: فب/ مربد بن اهللا عبد: فا و اساس: ٢٥ س

 .شد گرفته صب و ص و فا هاى نسخه از ندارد،] كرد نيكو: [اساس: ٨ س ٤٣٧ ص

 .جاودان بهمن: صب و ص: ١٠ س

 .سپاهساالرى به نخواهند همى را رستم: صب و ص و فا: ١٢ س

 .سپاه آن جادو بهمن: صب/ سپاه آن بهمن: ص: ١٣ س

 .جاودان بهمن: صب و ص: ١٤ س ٤٣٨ ص

 .السباع مرج: صب و ص: ٢٠ -٢٣ س

 .النويب وقعه خبر: صب و ص و فب/ النويت وقعه خبر: فا/ النوبت حرب خبر: اساس: ١ س ٤٣٩ ص

 .آن ترسا از: صب و ص است، صب و ص و فب نسخه از متن ترسا، از و ملت اهل: فا و اساس: ١٠ س

 .گرديدند باز: اساس: ٧ س ٤٤٠ ص

 .القادسيه وقعة حرب: فا: ١ س ٤٤١ ص

 .بويت حرب: فا و اساس: ٣ س

 .عجم ملوك آخر شهريار يزدگرد خبر: فا: ١ س ٤٤٣ ص

 ١٣٧٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .هزار پنجاه و سد: ص/ هزار پنجاه و صد: صب: ٧ س ٤٤٤ ص

 .حيان بن مزارة حرمله، ابى، بن بشر: صب و فا و اساس: ١٣ س

 .جا همه امارث،: فا و اساس: ١ س ٤٤٧ ص

 .الخطّاب بن عمر بن عاصم: صب و ص و فا/ الخطاب عمر بن عاصم: اساس: ٩ س

 .شد گرفته نسخه دو اين از]  كرب: [صب و ص: ١٢ س

 .كردند غمى تير به: فا: ١٤ س
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 .اغماس: صب و ص و فا و اساس.../  و امارث: اساس: ١٦ س

 .االغماس يوم وقعة خبر: صب و ص/ اعماس يوم وقعة خبر: فا/ اغماس حرب خبر: اساس: ١ س ٤٤٩ ص

 .يعوب عبد بن عامر: فب]/ ؟[ يغوث بن عامر: صب و ص و فا و اساس: ٥ س ٤٥٠ ص

 .تعليقات: ك. ر الهرير، ليلة: عربى ترجمه و متن: صب و ص و فب/ الحديد ليلة: فا و اساس: ١٦ س

 .است فب نسخه از متن آهنگران، جاى چون: صب و ص و فا و اساس: ١٧ س

 حرب خبر: ص/ القادسيه وقعة خبر: فب/ را زاد فرخ بن رستم كشتن و قادسيه فتح خبر: صب و فا: ١ س ٤٥١ ص
 .زاد فرخ رستم كشتن و قادسيه

 .است صب و ص و فب نسخه از متن ،)نقطه بى( ساره: فا/ اى سياره رستم سر بر: اساس: ٦ س

 .البصره بناء خبر: عنوان: صب و ص: ١ س ٤٥٣ ص

 .سپيد سنگى بود صحرايى: فا و اساس: ٣ س

 .بود ده هفت ده آن گرداگرد: فا: ٤ س

 .عروه بن عتبة: اساس: ٨ س

  .خواند پيش مرا كه باشد كه مردم مايه اين: اساس: ١ س ٤٥٤ ص

 ١٣٨٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .روم شهرهاى گشادن خبر: است چنين عنوان: صب و ص: ١ س ٤٥٥ ص

 .بودردا: فب: ١٢ س

 .كرد هزيمت را ايشان: صب و ص و فب و فا: ١ س ٤٥٦ ص

 .رسيدند بدانجا تا بشدند ايشان: فا/ شد بدانجا اساس،: ٦ س

 .حمص فتح خبر: فب: ٥ س ٤٥٧ ص

 .قيسرين: فب و فا و اساس: ١٦ س
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 .سيناس: صب ميناس،: فا و اساس: ٢ س ٤٥٨ ص

 .جا همه قيسرين،: فب و فا و اساس: ٤ س

 .حاضر: عربى متن/ حاضريه: صب و ص و فا و اساس: ٨ س

 .ارطيون: فب و فا و اساس: ٢١ س

 .مصر و المقدس بيت گشادن خبر: عنوان: صب و ص: ١ س ٤٦١ ص

 .بود گشاده ما شام اندر: اساس: ٤ س ٤٦٢ ص

 .ندارد »عراق و شام...  اخماس و غنايم از: «ص: ١٤ س

 .الغنائم قسمة و المداين فتح خبر: فب/ غنيمتهاش قسمت و مداين گشادن خبر: صب و ص و فا: ١ س ٤٦٤ ص

 .مقرن بن عمرو: صب و ص و فب و فا/ مقرون بن عمرو: اساس: ٢٠ س ٤٦٥ ص

 .نهروان پول تا: فب/ نهروان تل تا: اساس: ٢٥ س

 استر يكى: فا. شد گرفته صب و فب و فا نسخه از است، افتاده[]  داخل عبارت: اساس: ١٢ -١٣ س ٤٦٦ ص

 ١٣٨١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).نويسد مى نقطه بى را شين عموما كه است فا اختصاصات از( سيمين يافتند

 .ارش سيصد: فا: ١٤ س

 .زارى تره: فب است، زارى مبقله: صب و ص و فا: ١٨ س

 .است صب و ص و فب و فا از ندارد،]  چه هر[ اساس: ١٩ س

 .شد گرفته فب از ندارد،] را: [اساس: ١٣ س ٤٦٧ ص

 .درم هزار نه: صب و ص/ آمد در هزار ده: اساس: ١٤ س

 .است صب و ص و فب و فا از ندارد،] سعد: [اساس: ٨ س ٤٦٩ ص

 .المعتمد بن اهللا عبد: صب/ المنعم بن اهللا عبد: اساس: ٩ س
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 .شيروان: صب و ص/ شيروان و سيران ما: فا و اساس: ١ س ٤٧٠ ص

 را هرمز: است آمده صب و ص و فب نسخه همچون آن جاى به و ندارد، »نامش بود پسرى را مهران: «فا: ٤ س
 .تعليقات: ك. ر...  لختى با بود پسرى

 .بكشت بسيار وى سپاه از و: صب و ص: ٨ س

 از و آورد بيرون بود كسى چه هر سيروان از و. حلوان عقبه تا: «است مفهوم نا و زايد عبارتى: فا و اساس: ١٠ س
 .است صب و ص نسخه دو از[]  داخل عبارت ،»نماند جاى هيچ موصل و سيروان

 .جاثيه: فا و اساس: ١٢ س ٤٧٢ ص

 .عثمان بن عياض: فا و اساس: ٥ س ٤٧٣ ص

: فب/ شام به عنه اهللا رضى عمر رفتن و مدينه به شام از خالد آمدن باز خبر: است چنين عنوان: فا: ١ س ٤٧٥ ص
 ما و المدينه الى الوليد بن خالد جمل مسأله و الجّراح بن عبيدة ابى الى عنه اهللا رضى عمر المؤمنين امير كتاب ذكر
 باز خبر: ص/ الجّراح بن عبيدة ابى موت و بالشام الوبا وقوع و الكندى قيس بن االشعث اال اهواه ما ليست معه جرى
 .شام سوى عنه اهللا رضى عمر رفتن و مدينه به الوليد بن خالد آمدن باز خبر: صب/ مدينه به الوليد بن خالد آمدن

 ١٣٨٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است صب و ص و فب و فا از ندارد،]  سال: [اساس: ٣ س

 .سال هژدهم: فب/ آمد اندر هژدهم و: صب و ص و فا: ٣ س

 .است ديگر هاى نسخه از متن ،»آمد كجا از را خواسته اين تو گفتا: «اساس: ١٥ س ٤٧٦ ص

 .بدانجا بود بيمارى شهرى به چون: فا: ٩ س ٤٧٧ ص

 .ندارد...»  شهرى به شما و بود شهرى به بيمارى چون و« از: فا: ٩ -١٠ س

 .االخبار كعب: فا و اساس: ٢٢ س ٤٧٨ ص

 .ندارد عنوان: صب: ١ س ٤٨٠ ص

 .نقطه بى سرع، نامش: صب و ص و فا و اساس: ٣ س
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 .جاثيه: فا و اساس: ١٨ -١٩ س ٤٨١ ص

 .شد گرفته فا از ندارد،]  آن در: [اساس: ٢ س ٤٨٢ ص

 .شد گرفته صب و ص و فا از ندارد،...]  هو گفتا: [اساس: ٢٢ س

 .از كه پنداشتند چنين ايشان: فا: ٢٤ س

 .ندارد...]  اندر وى از: [اساس: ٢٤ س

 .ندارد...]  كتاب به اين و: [اساس: ٤ س ٤٨٣ ص

 .آمد فراز من دل به هست تو بر كه: فا: ٦ س

 .ندارد »ندارم بيمى...  از من اندام هفت« از: صب و ص و فا: ٦ -٧ س

 .سطبر: صب و ص كرباسين، استبر: فا: ١٠ س

 .است فا از ندارد،] اشتر: [اساس: ١١ س

 .ندارد »رسيد زحمت و زيان بودند اين در و: «١٩ سطر از: صب و ص و فا: ١٩ -٢٤ س

 ١٣٨٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .هجدهم سال: فا: ٤ س ٤٨٤ ص

 .گردانيد بازمى: فا: ١٦ س

 .تعليقات: ك. ر كلده، بن عبيد بن نافع: صب و ص و فا و اساس: ١ س ٤٨٨ ص

 .روى نيكو و ظريفه مولده داد كنيزكى را او: صب و ص: ٢٤ س

 .را رافع و را شبل: فا و اساس: ٨ س ٤٨٩ ص

 .الحصين بن عمر: فب/ الحصين بن عمرو: اساس: ١٦ س

 .شهر هشت و هفتاد: صب و ص: ٥ س ٤٩٠ ص

 .بود خوانده قادسيه حرب به يزدگرد را هرمزان اين و: فا.../  بن يزدگرد ابن هرمزان و: اساس: ٩ س
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 .ميستان: فا و اساس: ١ س ٤٩١ ص

 .مقرن بن نعيم/ فب/ مقرون بن نعيم: فا/ مقرن بن نعمان: اساس: ٣ س

 .مسعود بن اهللا عبد: فب و فا و اساس: ٣ س

/ حرمله و سلمان: فب/ مريطه بن حرمله و العين بن سلمان: فا/ مرطبه بن حرمله و العيسى بن سلمان: اساس: ٤ س
 .القين القيس بن سلمان: صب

 .ميستان دست: فا و اساس: ٦ س

 .سپاه با سلمان: فب و فا و اساس: ١٢ س

 .المقرى سهيل بن حرقوص: صب و ص و فب و فا و اساس: ٩ س ٤٩٢ ص

 .هرمز رام: فا: ١٨ س

 .معاويه بن حرير: فب/ معاويه بن حر: صب و ص و فا و اساس: ٢٠ س

 .سهيل بن حرقوص و معاويه بن حر: صب و ص و فا و اساس: ٢٥ س

 .بر پارس به را سپاه كرد نامه عنه اهللا رضى عمر: اساس: ٨ س ٤٩٣ ص

 ١٣٨٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... از مسلمانان شدن خبر: صب و ص/ پارس به بحرين از مسلمانان رفتن خبر: عنوان: فا: ١ س ٤٩٤ ص

 .مزيد: صب و ص/ مزمد: فب و فا/ مربد: اساس: ١٥ س

 .اوطاس او نام: صب و ص/ طاس او نام: فا و اساس: ٢٠ س ٤٩٥ ص

 .ادهم بن سبرة ابو: فا و اساس: ٢١ س

 كور بقيه فتح خبر: فب/ اهواز ملك هرمزان شدن گرفتار و اهواز بقيت گشادن خبر: عنوان: فا: ١ س ٤٩٧ ص
 .االهواز

 ... تستر حصار و بنشستند تستر شهر به و بيامدند. فرستاد او مدد به پارس سپاه شهرك: فا: ٤ س ٤٩٨ ص

 .ندارد »سوسن سوى آن از هرمز رام از: «صب و ص: ٦ س
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 .است صب و ص و فا از ندارد،] بسپرد حصار و: [اساس: ٨ س

 .سوستر حصار در: فا: ١٣ س

 .مالك بن البراء: صب و ص/ مالك بن انس: فب/ مالك بن اكبر: فا و اساس: ١٧ س

 .كنيد باز تن از كفر زينت: ص: ١٨ س ٥٠٠ ص

 .بياهختند ها جامه همه آن: ص: ١٩ س

 .مالك بن اكبر: فا و اساس: ٢ س ٥٠١ ص

 .خواسته اين و شد شاد: اساس: ١٣ س

 .شد تدارك صب و ص نسخه دو از است، معنى مخل كه دارد افتادگى سطرى: فا و اساس: ١٦ س

 .شليث: فا و اساس: ٦ س ٥٠٢ ص

 .است ميرى من از بعد: فا/ اميرى بزرگتر من از: اساس: ١٤ س

 .مريم ابن: فا و اساس: ٩ س ٥٠٣ ص

 ١٣٨٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كنيم چه كه كرد تدبير همى عمرو ببود چهارم روز چون: است چنين ها نسخه در عبارت: فا: ٢١ -٢٥ س

 اندر حرب و شد حصار در پيش زبير و بياراستند حرب مسلمانان و همانگاه مسلمانان لشكر به كردند حمله ايشان
 ... مصر مردمان اى گفتند را ايشان و شدند جاثليق سوى ديدند حصار ديوار بر زبير و گرفت

 مردمان پس. بخوردند تا ببرد را عرب و بپختند لطيف طعام لونى هر از شيرين و ترش الوان: ... فا: ١٥ س ٥٠٤ ص
 ... گفت ايدون را قبط

 .كنند حرب جان تا و: صب: ٢٠ س

 تا كه را عرب مر بايستى شغل بسيار: است چنين فا در عبارت و است، فا نسخه از عبارت اصالح: اساس: ٢٣ س
 .بپراگندى مرا

 .نهاوند شهر گشادن خبر: صب: ١ س ٥٠٦ ص
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 .عطفان اهللا عبد بن سعد: فا/ عطفان بن اهللا عبد: صب و ص و فب و اساس: ٤ س

 .تعليقات: ك. ر عطفان، بن اهللا عبد: صب و ص و فب و فا و اساس: ٥ س ٥٠٧ ص

 .العدى الظفر بن قريب: اساس: ٦ س

 .دلير و نهفته: صب: ٧ س ٥٠٨ ص

 .عباس راى به قريش از: فا: ١٣ س

 السالم عليه على: «است آمده نسخه اصل كاتب خط به حاشيه در سپس ،»شناسى جدا را كس هر: «فا: ١٦ س
 .»شايد المقرون بن نعمان گفت

 .المزنى مقرون بن نعمان: فا و اساس: ١٦ س

 .آمده درست اساس در ،»المقرون بن نعمان: «فا: ١٨ س

 .شد گرفته فا از نيامده، اساس در]  فرمودم را: [اساس: ٢٠ س

 .تعليقات: ك. ر طور،...  مرح: صب و ص و فا و اساس: ٧ -٨ س ٥٠٩ ص

 .طور: فا و اساس: ١٠ س

 .است فا از متن و است توجيه قابل عمر،: اساس: ١٥ س

 و فب/ االسدى سيان بن جراح: فا/ افتاده عكس حاشيه در »سنان« كتابت است نامعلوم: اساس: ١٧ س

 ١٣٨٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عبس بنى از يكى و اسد بنى از نام قبيصه يكى تن سه او با و« دارد، افزونى: صب./ آورده را درست صورت: صب
 .»سماك يكى و نام زيد

 .قيعت و: فا: ٢٤ س

 .سعد بنى: فب/ عفص بنى: فا/ عفس بنى: اساس: ١١ س ٥١٠ ص

 .شد گرفته صب و فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت كند، حكم: اساس: ١٦ س

 ... و بازستان چشمش دو...  كرد ايشان سوى روى: فا: ١٨ -١٩ س
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 بى شدند كشته شد تمام سال آنكه از پيش چهار هر آن كه آمد خبر را عمر پس شهادت بى: فا: ٧ س ٥١١ ص
 .شهادت

 .ندارد »گفتند: «فب و فا: ٨ س

 .است نسخه دو اين از نبود، اساس در] همچند: [صب و فا: ٢٢ س

 .گفتند را مردمان: اساس: ٢ س ٥١٣ ص

 .تعليقات: ك. ر نحيرجان،: فا]/ ؟[ نحيرخان: اساس: ٤ س ٥١٤ ص

 .است فا از ندارد، را]  آن در: [اساس: ٢١ س

 .فروخت بازرگانان به آن حذيفه: فب/ فروخت لشكر بازرگانان به گوهرها آن حذيفه: فا: ٢١ س

 .شد گرفته و بود ص در فقط عنوان اين: ص: ١ س ٥١٥ ص

 .پهلوى پارسى زبان به: صب/ پهلوى و پارسى زبان به: ص: ١٣ س

 .نبودشان بس عراق سواد را كوفه شدند بسيار بصره به سپاه: اساس: ١٦ س

 .بود نيكو مردى: فب/ بود نفس نيك مردى و: فا: ١٦ س ٥١٧ ص

 ميرى و بفرستاد را ياسر بن عمار و كرد باز آن از را او عمر: است گونه بدين فا در عبارت: فا: ١ -٤ س ٥١٨ ص
  كوفه

 ١٣٨٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و قرآن را سواد و عراق و كوفه اهل تا بفرستاد را مسعود بن اهللا عبد و داد را او سپاه همه آن ساالرى سپاه و عراق و
 ... گفتند را عمر مردمان و آموزد مسلمانى دين و فقه

 .بداد و بست بر لوايى را عمار و الوارثين: ... فا: ٩ س

 ... زمين به و بپراكند سپاهها با را ايشان و را بزرگ سرهنگ چهار بفرستاد مدينه از: فا: ١٠ س

 .تعليقات: ك. ر كلكند: فا/ كبكبد: اساس: ١٥ س

 .فرقد بن عمدة: فا/ فرقد بن نعمة: صب/ فرقد بن عمارة: اساس: ١٧ س
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 .تعليقات: ك. ر سلول، ابى بن اهللا عبد بن اهللا عبد: فا: ٢٢ س

 .سراقه بن عمرو: فا: ٢٣ س

 :ك. ر. ابراز شهر بود كرده ساالر عجم از مردى: فب/ شهريزاد: صب و ص/ شهريار: فا و اساس: ١٠ س ٥١٩ ص

 .تعليقات

 .است ها نسخه ديگر از متن الشيخ، روستاق: اساس: ١٣ س

 .تعليقات: ك. ر اهللا، عبد: فب/ اهللا عبد بن اهللا عبد: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س

 .نهادند: ... ص/ آوردند روى به روى: فا: ١٩ س

 .مبارزى به معروفى مردى تو: فا: ٢١ س

 ... كرمان سوى و برفتند يزد راه به ايشان بشويد خواهيد: فا: ١١ س ٥٢٠ ص

 .مطعم بن جابر: فب: ١٩ س

 .تعليقات: ك. ر مخنف، بن عثمان: فا و اساس: ١١ س ٥٢١ ص

 .تعليقات: ك. ر. نيامد اندوه مرا: ص و فا/ نيامدم اندوه: اساس: ١٦ س

 .تعليقات: ك. ر حبش،: صب و ص/ خيش او نام عجم از مردى: فا و اساس: ٤ س ٥٢٢ ص

 .حبش: صب و ص/ تعليقات: ك. ر خيش،: فا و اساس: ٩ س

 .رود زاج: صب و فا و اساس: ١١ س

 .تعليقات: ك. ر. عبيده بن سماك: فا و اساس: ١ س ٥٢٣ ص

 .چوبين بهرام: فا: ٧ س

 ١٣٨٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .قومس و دنباوند و الرى فتح خبر: فب: ١ س ٥٢٤ ص

 .زينى: صب و ص/ رسى او نام: فب]/ ؟[ زينى او نام: فا/ رامى وى نام: اساس: ١٠ س
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 .فرخان پدر: فب/ فرخار پدر و: فا و اساس: ١١ س

 رسى؟ اين: فا: ١١ -١٤ س

 .كنند ريى فرمان: فا: ٦ س ٥٢٥ ص

 فا نسخه در »پشت« ،...» و برد خراسان سوى پشت تا بگردانيد شهر گرداگرد: «... است چنين عبارت: فا: ٧ س
 .نقطه سه با و است صريح

 .شارستان آن: صب: ٢٠ س

 .بود دهقانى دماوند به: صب و فا: ٢١ س

 بر را...  مخرمه بن سماك: «عبارت: صب و ص/ مخرمه بن سما: فا/ خرشه بن سماك: اساس: ٧ س ٥٢٦ ص
 .ندارد »ميمنه

 .مرزبان: فب و فا و اساس: ١٤ س

 .همه طبرستان و اصفهبد: اساس: ٣ س ٥٢٧ ص

 .كه مرزبان و: فب و فا و اساس: ٤ س

 .بينم آن من: نيز نسخه اين در: فب/ بينم آن صواب: فا: ٦ س ٥٢٨ ص

 و بپذيريم را عجم بجمله لكن و بخشيم كس هر بر نه بپذيريم جزيت: «... است چنين فا در عبارت: فا: ٦ -٧ س
 قّوت را او بود نو كه دينى و: «است گونه بدين عبارت فب در: فب/ »خواهيم چنانكه بخشيم همى خويشتن بر خود
 به نه: ص.»/ كنيم قسمت خويشتن بر و بپذيريم را عرب لكن و سرى هر بر نه بپذيريم جزيت كه بينم آن من و بود
 .بخشيم سوى هر بر نه: صب/ بخشيم سرى هر

 .كرد نامه عمر به: فا: ٣ س ٥٢٩ ص

 .بكير بن اهللا عبد و بكير بن عصمة: ص/ فرقد بن عصمة: صب و ص و فب و فا و اساس: ٤ س

 ١٣٨٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بند در رهى هر آن كه دريا از: فا: ١٠ س
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 .محفطورى: فا/ محفوظى: اساس: ١٣ س

 .فرقد بن عصمة: صب و ص و فا و اساس: ١٥ س

 .اسد بن حذيفة: فب و فا و اساس: ٢٠ س ٥٣٠ ص

 ابن الّرحمن عبد سراقه: آمده فب نسخه در عبارت درست صورت بيامد، الّرحمن عبد بن سراقه: فا و اساس: ٢٣ س
 ... بر را ربيعه

 .ابراز شهر: فب/ شهريار: فا: ٢٥ س

 ... نه را اسجاب كه است مانده النهر وراء ما به رسم اين: فب/ سنجاب شهر: اساس: ١١ س ٥٣١ ص

 .اسد بن حذيفه: فا و اساس: ١٨ س

 .شد تافته سخت: فا: ٢٥ س

 .ابراز شهر: فب/ براز شهر: فا/ شهريزاد: صب و اساس: ٣ س ٥٣٢ ص

 .خزر و روس و االن: فب/ حرران و ارروس: فا/ جهران و روس و اردن: اساس: ٦ س

 .عجيبه حكايه: است آمده عنوانى آمديم بيرون: فب: ١ س ٥٣٣ ص

 .ابراز شهر: فب/ براز شهر: فا/ شهريزاد: صب و اساس: ٢ و ٥ س

 .فرستاد: فب/ فرستادم: اساس: ٩ س

 .اندازم فرو كوه اين از گوشت اين: فب/ فرود كوه سپس بدين گوشت اين: صب و فا: ١٨ س

 .بود گرفته باز گوشت بدان ياقوت اين: فب: ٢٣ س

 .سپيد هاى جامه: اساس: ٥ س ٥٣٤ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد،]  الرحمن عبد: [اساس: ٧ س

 .آمدست بر درم هزار صد بار سه به و دوم عبارت: فا: ٩ -١٠ س

 .براز شهر: فا/ شهريزاد: صب و اساس: ١١ -١٣ س
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 .است صب و ص و فا نسخه از ندارد،]  مروان ابن: [اساس: ١٥ س

 ١٣٩٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .شهرها گشادن و خراسان به شهريار بن يزدگرد رفتن خبر: فا نسخه در عنوان: فا: ١ س ٥٣٥ ص

 .شتر اشتر،: فب و فا/ استر: اساس: ٦ -٧ س

 .است فب از متن جادو، باران: صب و ص و فب و فا و اساس: ١٣ س

 .خواست كه چكها آن: فا و اساس: ١ س ٥٣٦ ص

 .ندارد »خواست چنانكه: «فا: ١ س

 .فرستاد كس چنين ملك به و فرستاد كس: صب و ص: ١٧ س

 ... و آمد طالقان با يزدگرد: فا: ١٨ س

 .كردى همى نامه گاه هر كه است چنين: فا/ كردى مى نامه كه گاه هر: اساس: ٢٣ س

 .بشويد شدن بتوانيد: فا: ٢٥ س

 .تركستان سپاه: فا: ١٤ س ٥٣٧ ص

 .كوشك بام به رسن به: فب/ ديوار پس از رسن به: فا: ١٨ س

 .شهرى همه به و بگشاد: فا: ٣ س ٥٣٨ ص

 .االحنف دير: صريحا: فا و اساس: ٦ س

 .العبدى صحار: صب و ص و فا و اساس: ١٩ س

 .شد گرفته صب و ص و فا نسخه از بود افتاده اساس از[]  داخل عبارت: اساس: ٢٠ س

 .فرستاد كس خراسان به: اساس: ٢٣ س

: ص)/ غزال كامل گذارى نقطه بى( الهمدانى الغزال عمر ابن: صب و فا/ الهمدانى عمر ابن: اساس: ٢ س ٥٣٩ ص
 .الهمدانى عزال عمر
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 .هراة به: ص و فا: ٦ س

 .بلخ احنف مردمان: فا: ٨ س

 .است ها نسخه ديگر از متن عجب، رسم: اساس: ١٨ س

 .آمد مرو به چون: ص و فا: ١٣ س ٥٤٠ ص

 ١٣٩١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .حصار به شارستان مسلمانان: صب و ص/ حصار به شارستان مرو: فا: ١٤ س

 .است صب و ص و فا از متن بپرسيدند، رسول از: اساس: ١٣ س ٥٤١ ص

 ترا و كنى مدارا: ص/ نجنبانى را ايشان تو و نجنبانند ترا تا كنى مدارا: صب و فا/ نجنبانى ترا: اساس: ١٦ س
 .نجنبانى را ايشان تو نجنبانند

 .شد افزوده صب و ص و فا هاى نسخه اعتبار به ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١٧ س

 .است صب و ص و فا از متن كردم، بيرون: اساس: ٢٢ س

 .شد گرفته فا از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ٢٣ س

 .فارس بالد فتوح خبر: فب: ١ س ٥٤٢ ص

 .خره اردشير: صب و ص و فب: ١٢ س

 .العاص بن حكم: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س

 .الدهلى...  ساريه: صب و ص/ الديلمى زنيم بن سارية: فا و اساس: ١٤ س

 .بشاور: صب و ص/ نشابور: فا: ٤ س ٥٤٣ ص

 .العاص ابى بن عثمان: صب و فا/ العاص بن عثمان: فب و ص/ العاص ابو بن عثمان: اساس: ١١ س

 .العاص بن عثمان برادر العاص بن حكم: فا و اساس: ١٥ س

 .ندارد...»  با عجم از مردى و« از: صب و ص: ٢٤ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .را عبارت ندارد صب و ص/ اردنيان: فا/ اردينان: اساس: ٢٥ س

 .بايد جامه ترا: فا و اساس: ١٥ س ٥٤٥ ص

 .سلول ابى بن اهللا عبد بن اهللا عبد: فا: ٣ س ٥٤٧ ص

 .قومص: فا/ قوقص: ص و اساس: ٦ س

 .يزيد بن اهللا عبد: صب و ص/ نوفل يزيد بن اهللا عبد: فب/ نوفل بن اهللا عبد: فا و اساس: ١٢ س

 .شد گرفته صب و ص و فب نسخه سه از ندارد، را[]  داخل: فب و فا و اساس: ١٣ -١٤ س

 .بازداشت روى از را آن عمر: ص/ كرد عفو و بازداشت وى از آن عمر: صب و فا: ١٦ س

 ١٣٩٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .التميمى العاص بن عمرو: صب و ص و فب و فا و اساس نسخه ٥ در: ٤ س ٥٤٨ ص

 .عمرو بن حكم: صب و ص/ التغلبى عمر بن حكم: فا/ العدى عمرو بن حكم: اساس: ٢١ س

 .فرستاد بدان را التغلبى عمرو بن حكم را مكران بگشاد كرمان چون: ... است مغشوش عبارت: اساس: ٢١ س

 .المحارب بن شهاب: صب و ص و فا و اساس: ٢١ س

 ].؟[ رنبيل: صب]/ ؟[ رتبل: ص/ زنبيل: فب: ٢ س ٥٤٩ ص

 .عربى متن و است صب و ص و فب نسخه سه از متن سهلها، صحار: فا و اساس: ١١ س

 .از تيزتر خرماش: اساس: ٢٠ س

 .محصن بن صفية: فا و اساس: ٤ س ٥٥١ ص

 .خطبه: فا و اساس: ٦ س

 بود رهى و: فا.../  ديگرى بود رهى و پدران از بود حق ما بر را او و بود عبيده رهى مادرم و: اساس: ٣ س ٥٥٣ ص
: صب و ص.../  بخريدم را او عطا ديگر به بود حق من بر را و را مادرم خداوند آن مر عبيده او نام بود پرورده مرا و
 ... بخريدم را او عطا ديگر به بود پدران حق من بر را او و بود بنده عبيد او نام بود بپرورده مرا بود چاكرى و

 .بپذير كنند اجابت اگر: فا/ نكنند اجازت اگر و بپذيرى، كنى اجابت اگر: اساس: ١٢ س ٥٥٤ ص
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 كجا آن: ص/ بدانى تو آنك: فا/ ندانى تو آنك مسلمانى حكم بر...  ندانى تو كه ندانى تو كه مده: اساس: ١٤ س
 .بدانى تو كجا از: صب/ بدانى تو

 .اوفى: ص/ ازفى او موالى: فا و اساس: ١٤ س ٥٥٥ ص

 .كنم آن حديث: اساس: ١٤ س ٥٥٧ ص

 .االحبار كعب: صب و ص/ االخبار كعب: فب و فا و اساس: ١٦ س

 ١٣٩٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خليفت تو كه الّسالم عليه پيغمبر صفت با يافتم صفت لكن و نيافتم نامت گفت: صب و ص و فا: ٢ س ٥٥٨ ص
 .باشد چند تو خالفت و باشى او

 .را متن ام گرفته صب و ص نسخه دو از است، افتاده نسخه دو اين از[]  داخل عبارت: فا و اساس: ٢٤ س

 .ام گرفته نسخه دو اين از را[]  داخل عبارت: صب و ص: ١ -٤ س ٥٥٩ ص

 كار اين اگر على، يا: گفتا و كرد على سوى روى پس. دارد نيكو: «آمده افزون عبارت اين: صب و ص و فب: ٨ س
 مسلط را امّيه بنى آيد تو به كار اين اگر: گفتا را عثمان و نكنى، مسلط مسلمانان بر را هاشم بنى تا نگر آيد تو به

 اين اگر گفت بودند زهره بنى از زبير و سعد و: «... آمده افزون نيز عبارت اين صب، و فب نسخه دو در ،.»نكنى
 و ص و فب نسخه از نيز[]  داخل افزونى ،.»نكنيد مسلط مسلمانان بر را زهره بنى تا نگر آيد شما از يكى به كار
 .است صب

 .آوردم[]  داخل در متن در كه دارد اضافه: صب و ص و فب: ١٢ س

 :بگفت شعر بيعت دو آمدش، ياد سخن اين: «دارد اضافه: صب و ص و فب: ١٥ س

  كعب لى قال ما القول انّ  شكّ  ال و            اعّدها ثلثا كعب واعدنى و         

 »الّذنب يتبعه الّذنب حذار لكن و            لمّيت اّنى الموت حذار بى ما و            

 .است نسخه سه اين از آوردم متن در كه[]  داخل عبارتهاى: صب و ص و فب: ١٦ س

 .اساس در است آمده مكرر »االحبار كعب مرا: «٢٠ س تا...»  آمدند همى يكان يكان« از: اساس: ١٨ س

 ... عمر المؤمنين امير صفت: صب/ نسب ذكر: فب/ نسب: ص و فا: ١ س ٥٦١ ص
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 .سلمه مادرش: فا و اساس: ٤ س

 .مطعوم بنت: فا و اساس: ٩ س

 .مالكه: فب/ ملكه: فا و اساس: ٩ س

 كلثوم؟ بنت: فا و اساس: ١٠ س

 قرينه؟: صب و ص و فا و اساس: ١٠ س

 .المخزومى امّيه ابى بنت قريبه: صب: ١٠ س

 .نهيه: فب/ نقطه بى ،]؟[ نهيه: صب و فا/ بهيه؟: اساس: ١٣ س

  كرده زن يك و بيست كه كنند روايت و شد مسلمان تن چهل از بعد كه كنند روايت اكنون و: فا: ٢ س ٥٦٣ ص

 ١٣٩٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 چهل يا تن چهل شد مسلمان او چون كه كند روايت چنين و گويد جرير بن محّمد: صب و فب./ اعلم اهللا و. است
 :ص/ است اين درست روايت و) زن يك و بيست و: صب. (بود شده مسلمان تن پنج و

 .دارد افتادگى موضع اين در و است مغشوش

 ... اين از نبود سالى: صب و ص و فب.../  اين از بود سالى: فا و اساس: ١٦ س ٥٦٤ ص

 .الجاحظ بن عمرو: فا و اساس: ٢١ س ٥٦٦ ص

 .»طلحه« ها نسخه ديگر اهللا، عبد بن طلحة: فا و اساس: ٧ س ٥٦٨ ص

 .عنهما اهللا رضى عمر بن اهللا عبيد بر عثمان حكم خبر: عنوان: صب و ص: ١ س ٥٧٤ ص

 .شد گرفته صب و ص و فب هاى نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ٢٠ -٢٢ س ٥٧٥ ص

 .ها نسخه همه از متن كرد، معزول: اساس: ٧ س ٥٧٦ ص

 المعتمر؟ المعم، بن اهللا عبد: صب و ص و فا و اساس: ١٠ س

 .ربيعه بن سلمان: صب و ص/ ربيعه بن سليمان: فب و فا و اساس: ٢٠ س ٥٧٧ ص
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 .مغرب شهرهاى از آندلس و آفريقيه گشادن خبر: صب: ١ س ٥٧٩ ص

 و مصر به را العاص بن عمرو رضع عثمان: «است چنين فصل آغاز نسخه سه اين در: صب و ص و فب: ٣ س
 آفريقيه چون كه گفته و بود فرستاده بسيار سپاه با افريقيه به را سرح ابى بن سعد بن اهللا عبد و بود فرستاده اسكندريه
 ايشان. بگشايند بربر و آندلس تا فرست آندلس زمين به را الحصين بن اهللا عبد و را نافع بن اهللا عبد شود گشاده
 و فتح خبر به كردند نامه اهللا عبد دو آن و كردند مسلمان همه را مردمان و بگشادند آفريقيه و آندلس و برفتند
 ...» رضع عثمان پس غنيمت، و خمس

 ١٣٩٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نافع بن اهللا عبد: صب و ص: ١٣ س

 .مصر بندارى: فب و صب و ص: ١٣ س ٥٨٠ ص

 دست به روم زمين و قبرس گشادن خبر: ص/ البحر طريق من سفيان ابى بن معاوية غزو خبر: فب: ١ س ٥٨١ ص
 .دريا اندر غزاهاش اخبار و سفيان ابى بن معاوية دست به روم زمين و قبرس گشادن خبر: صب/ معاويه

 .جيحون جاى به بگذشت، خراسان از او: اساس: ١١ س ٥٨٢ ص

 .الفضل بن عمرو: ص: ١٦ س

 .اليربوعى منه بن حسين: اساس: ٢٢ س

 انس و اهللا عبد بن خالد و: صب و ص/ باقى را احمد بن انس و انس بن احمد و اهللا عبد بن خالد و: اساس: ٢٣ س
 احمد و اهللا عبد بن خالد و: فا/ باقى را انس بن احمد و اهللا عبد بن خالد و: فب/ باقى را انس بن احمد و احمد بن
 .باقى را احمد ابن انس بن

 .اريش: صب و ص و فا و اساس: ١ س ٥٨٦ ص

 .كردن تعهد: صب و ص: ١٧ س

 .االخبار كعب: فا و اساس: ٧ س ٥٨٧ ص

 .االخبار كعب: فا و اساس: ١٣ س

 .است صب و ص از ندارد، را[]  عبارت: فا و اساس: ١٦ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 الصوم؟ ذات غزوة خبر: فب: ١ س ٥٨٨ ص

 .شد گرفته صب و ص و فب نسخه سه از سطر اين ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ٥ -٨ س

 .است ها نسخه ديگر از متن شدن، نبايد: فا و اساس: ١ س ٥٨٩ ص

 .حنيفه ابى بن محمد: فا: ٤ س

 ١٣٩٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .فب و است آمده نقطه بى صب، و ص/ شدن نبايد: فا و اساس: ٤ س

 .آورد بصره باز: اساس: ١٠ س

 .است گفته گونه سه دو جرير بن محّمد يزدگرد حديث و: صب و ص: ١٣ س

 دادش؟ دستورى عمر: اساس: ٨ س ٥٩٠ ص

 .اهللا عبد بن قيس عمر: اساس: ٨ س

 .برفت و گرفت حرم: صب و ص و فا: ١٠ س

 .قومس: صب و ص و فا: ١١ س

 .است كوهى كوهستان و گرگان: اساس: ١١ س

 .حازم اهللا عبد جا همه: صب و فا و اساس: ١٣ س

 .كردند آگاه: فا و اساس: ٢ س ٥٩١ ص

 .االشتراحعى الحراث بن مالك: فا و اساس: ١١ س ٥٩٢ ص

 .الجموح بن عمرو: صب و ص و فا و اساس: ١٢ س

 .الوليد بن خالد بن الّرحمن عبد: صب و ص/ خالد و الّرحمن عبد: اساس: ١٤ س

 .است صب و ص نسخه دو از ندارد، را[]  عبارت: فا و اساس: ١٤ س

 .است صب و ص نسخه دو از. ندارد را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ١٦ س
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 .نهلند اندر شهر به: صب و ص: ١ س ٥٩٣ ص

 .آمدند باز: اساس: ٢ س

 .شدند بيرون غوغا مردمان: صب و ص: ٢ س

 .گردم باز نپسنديد نيز مرا اگر: صب و ص: ٥ س

 .است ها نسخه ديگر از ندارد، را]  بن سعد[ اساس: ٧ س

 او كه را الحكم بن مروان و: صب: ١٣ س »عّباس بن اهللا عبد« جاى به »عاص اهللا عبد: «فا و اساس: ١١ س
 .بود برانده پيغامبر

 .سبا بن اهللا عبد: فب جز سباك؟، اهللا عبد: ها نسخه همه: ٤ س ٥٩٤ ص

 ١٣٩٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .آورد او رجعت مذهب: اساس: ٤ س

 .سباك بن اهللا عبد: ها نسخه همه: ٨ س ٥٩٥ ص

 .شد گرفته صب و ص نسخه دو از ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ١٥ س ٥٩٦ ص

 .آوردم صب و ص نسخه دو از ندارد، را[]  افزونى: فا و اساس: ١٧ س

 .گويند حسنا را آن: صب و ص: ٢١ س

 .عمالش و كند همى: صب و ص: ٢٢ -٢٣ س

 .شد گرفته نسخه دو اين از نبود، فا و اساس در[]  داخل عبارت: صب و ص: ١١ س ٥٩٧ ص

 االحمع؟ بن اهللا عبد: صب و ص و فا اشجع، بن اهللا عبد: اساس: ١٨ س

 ... احسنت ذى به و كند بذى آهنگ: اساس.../  احسن ذى به و المروه ذى به و كند بذى: فا: ٦ س ٥٩٨ ص

 .نيست روى نيز كار سه از ما با تو كردى دروغ سوگند: صب و ص: ١ س ٦٠٠ ص

 و ظالمان اين كه است نگفته لكن و دادست خداى ترا خالفت اين بلى گفتند ايشان: دارد افزونى: فا: ٧ س
 پيغامبرست رانده او و تست وزير كه است الحكم بن مروان يكى تو با كه ياران اين و گمار مسلمانان بر را ستمكاران
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 پيغامبر روى بر خيو پدرش است كرده دعا او بر الّسالم عليه پيغامبر كه آن او و است سفيان ابى بن معاوية ديگر و
 را ايشان جز پيغامبر ياران از تو و گشت بيهوش تا بكشيد و افگند اندر گردنش به دستار انداخت، الّسالم عليه

 .بكشند را همه و كنند حرب جماعت اين با تا خوانده و بود فرستاده رسول شام به ايشان نزديك به عثمان و نگزيدى

 .گرفتند اندر حرب: صب و ص: ٣ س ٦٠٢ ص

 .عدى بن ابراهيم: صب: ١٣ س

 .بصريان از مردى پس: صب و ص: ١٨ س

 .است مقصود گوياى كه گرفتم صب و ص نسخه دو از است، نارسا و مغشوش عبارت: فا و اساس: ١٨ س

 :آورم مى نيز را فا و اساس عبارت

 ١٣٩٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كن بيرون خليفتى از را خويشتن مرد، اى: گفت و كارد با شد اندر خانه بن بشر بن كنانة نامش مصر از مردى پس«
 خداى كتاب بدين شما با و نستاند، باز كس خداى جز است داده خداى مرا كار اين گفت. شود همى جانت كه
 به و بجست خون و زد اندر گلوش به كارد بشر بن كنانة كردن نخواهد فرمان كه ديدند چون. كردن خواهم كار

 .غافقى و سدان: صب و ص: ١٩ س...»  كه آيت برين افتاد بر مصحف

 دو از است، بوده افتاده كه پيداست و ندارد را[]  داخل عبارت سطر پنج چهار: فا و اساس: ٤ -١٠ س ٦٠٣ ص
 .آوردم صب و ص نسخه

 .است آورده را سال اين كه است اى نسخه تنها و سال، يك و هشتاد: اساس: ١٥ س

 اين گوياى عبارت »فب« نسخه در: فب/ عّباس بن الّرحمن عبد: صب و ص و فا/ سواد بن اهللا عبد: اساس: ١٧ س
 :آورم مى را آن متن كه است آن از و است افتادگيها

 روز اين. بمرد او زندان اندر مرد آن و بازداشت، را او عثمان. كردند گله او از انصار، از ضابى او نام بود مردى... «
 او پهلوى استخوانهاى تا زد همى او پهلوى بر عمود آن و بگرفت پايش و داشت دست به عمودى و بيامد پسرش

 چون پس. بكشت را مرد آن آمد، مدينه به حّجاج چون. بكشتى را پدرم سگى بهر از سگ، اى: گفت و بشكست
 بگويد را الّرحمن عبد تا كردند خواهش و شدند عنه اهللا رضى على نزد حزام بن حكيم و مطعم بن جبير ببود، روز سه
 مدينه همه پس. بگفت عنه اهللا رضى على. كنند گور به مسلمانان گورستان به عنه اهللا رضى را عثمان تا كنند رها تا
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 به. نهادند آنجا بر و بياوردند يكى بود، افگنده او سراى اندر كه درها آن از تا نداد، كس جستند جنازه و بگشتند
 جهم ابو و حزام بن حكيم و مطعم بن جبير و. بودند ايستاده آنجا غوغا و. آوردند بيرون شب به تا بردن نيارستند روز
 همى ايشان و انداختند همى سنگ ايشان بر غوغا و. آوردند بيرون و گرفتند بر جنازه آن ديگر يكى و حذيفه بن

 تو كه رحمت چندان با: گفت و بگريست جبير. زد همى طاق طاق در آن بر عنه اهللا رضى عثمان سر و. دويدند
 گورستان به رسيدند الغرقد بقيع به چون! تو بر كنند همى چرا رحمتى بى همه اين ايشان كه ندانم خلق، اين بر كردى

 يكى: بيامدند انصار از تن سه بپرداختند، نماز از چون. كردند نماز او بر تن سه آن و شد پيش جبير مسلمانان،
 رها و ايشان، با چند تنى و المازنى حيه ابو سديگر و عمرو بن خالد ديگر و الساعدى بجرة بن اوس]  بن اسلم[

 دو اين ميان بود، جهودان گورستان بقيع، آن پهلوى به هم و كنند، گور به و برند مسلمانان گورستان به كه نكردند
 را معاويه چون. سفيان ابى بن معاوية گاه تا كردند، گور به جهودان حايط بدان عنه اهللا رضى عثمان بود، ديوارى حايط
. خوانند امّيه بنى مقبره را آن و شد، مسلمانان گورستان همه حايط آن و برگرفت، ميان از ديوار شد، صافى اسالم همه
 شده كشته عنه اهللا رضى عثمان آن از غالم دو و. كردند همى گور به خداوندان را امّيه بنى كشتگان آن روز ديگر و

 تا افگندند راه ميان در و بگرفتند ايشان پاى و نكردند رها مصريان. كنند گور به را ايشان تا فرستاد كس نايله. بودند
 از ندارد، را[]  داخل عبارت: فا و اساس: ٢٥ س.» غوغا بيم از نكرد گور به را ايشان كس و بخوردند، سگانشان

 .فب نيز و آوردم صب و ص نسخه دو

 ١٣٩٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .آوردم صب و ص نسخه دو از است نيامده فا و اساس در نيز[]  عبارت اين: فا و اساس: ٢ -٤ س ٦٠٤ ص

 .شد گرفته فب و صب و ص نسخه دو از نيز[]  داخل عبارت ندارد،: فا و اساس: ٦ -٨ س

 از متن و عنوان. شد گرفته صب و ص و فب و فا هاى نسخه از. ندارد بتمام را مبحث و عنوان اين: اساس: ١١ س
 و فرزندانش و زنان عدد: ص همانند: صب/ فرزندان و زنان عدد و صفتش و رضع عثمان نسب: ص. است »فا«

 .نامهاشان

 .زنان و فرزندان آنگاه و وصف از سپس و كند مى ياد نسب از نخست نسخه دو اين در: صب و ص: ١١ س

 .عايشه و زبير و طلحه كردن مخالفت و شهرها به كارداران عنه اهللا رضى على فرستادن خبر: صب: ٢ س ٦١٠ ص

 .اميه بن يعلى: فب/ منيه بن يعلى: صب و ص و فا و اساس: ٨ و ٤ س

 .حنيفه بن محّمد: صب و ص/ حنيفه ابى بن محّمد: فا و اساس: ١٤ س
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 .الجهنى سريرة: صب و ص و فا و اساس: ٩ س ٦١٢ ص

 .منيه بن يعلى: صب و ص و فا و اساس: ٤ س ٦١٤ ص

 .زبير و طلحه و حنيف عثمان ميان بصره وقعه خبر: است چنين عنوان: صب و ص: ١ س ٦١٧ ص

 .الفهر بن قيس: صب و ص/ المغيره بن قيس: فا و اساس: ٤ س

 .قدامه بن حارثة ها، نسخه همه: ٨ س ٦١٨ ص

 .اسود بن كعب: فا/ سود بن كعب: اساس: ١ س ٦٢٠ ص

 .است بوده بسيار: اساس: ٨ س

 .آمدى باز برنا و: صب و فا: ١١ س

 .بيازرد: ص)/ نقطه بى] (؟[ نيازرد: صب./ نيازرد او از خلق: فا و اساس: ١٤ س

  .كرديد بيعت چرا پس: صب و ص: ١٥ س ٦٢٢ ص

 ١٤٠٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١٣ س ٦٢٤ ص

 .شد نوميد هم و شد تافته هم على پس: صب و ص: ١٣ س

 .زرعه: فب/ اليربوع بن زرعم: صب و ص و فا/ اليربوعى زرعم: اساس: ٤ س ٦٥٦ ص

 .االسحاح بن نوفل: فا/ االشجع بن نوفل: صب و اساس: ٩ -١٠ س ٦٥٩ ص

 .جايع بن جبلة: صب و فا: ٧ س ٦٦٢ ص

 .شد بيرانه بدان: صب: ٢٥ س

 .مجاشع بن اعين: صب و ص و فا و اساس: ١١ س ٦٦٣ ص

 .قدامه بن حارثة: صب و ص و فا و اساس: ١٢ س

 .خيام بن عبيدة: صب و ص و فا/ جبله: اساس: ١٤ س
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 .است صب و ص نسخه دو از ندارد، را]  عباس بن[ فا و اساس: ١٦ س

 .راشد بن حارث: ها نسخه ديگر و اساس: ٤ س ٦٦٤ ص

 .خّريت جاى به حارث: ها نسخه...:  و ٥ و ٤ س

 عبارت اين ندارد، »بفرستاد اميران...  را معاويه چون« از: ها نسخه. را مصر معاويه: اساس: ٣ -٤ س ٦٦٥ ص
 .است اساس به منحصر

 .على اميران از و: اساس: ٩ س

 در است، كشيده خط خطبه متن روى بر: فا اند، آورده را) ع( على امام خطبه عربى متن: صب و ص و فا: ١٠ س
 يا] ندارد[ مالكم: عنه اهللا رضى على المؤمنين امير خطبه: است عربى چاپ متن بدلهاى نسخه و افتادگيها كمانك دو
]  بابه اغلق و[ بيته في منكم امرئ كل انجحر اظّلكم الشام]  اهل[ مناسر من بمنسر سمعتم كلما) الكوفه( العراق اهل

 ال االخيب بالّسهم فاز فقد بكم فاز لمن و غررتموه من اهللا و المغرور وجارها في الضبع و جحره في الضب انجحار
 ال و] ندارد[ الوغا عند انجاد ال و النداء عند احرار

 ١٤٠١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 تعقلون ال بكم و تبصرون ال عمى منكم به منيت ذا ما]  راجعون إليه انّا و لّله انا[ النجاء عند]  ثقه اخوان[ الحاب
 :ترجمه ٦/ ٣٤٤٥: عربى متن. (راجعون اليه إنّا و لّله انّا تسمعون ال صمّ  و) تنطقون(

٦/ ٢٦٧١.( 

 .عوف بن سفيان: فب/ عمرو بن سفيان: صب و ص و فا و اساس: ٢ س ٦٦٦ ص

 .مسعود بن عمير: فب/ عمير بن عمرو: صب و ص/ مسعود بن عميد بن عمرو: فا و اساس: ٧ س ٦٦٧ ص

 .ارطاة بن بشر: فب و صب و ص و فا و اساس: ٢٣ س

 امير و بستد، بيعت ايشان از اعراب از رسيد كه حى هر به راه در و كرد مكه عزيمت: «... ص: ١٥ س ٦٦٨ ص
 بشر و تعدى و زجر به انصار و مهاجر و قريش از كردند بيعت مدينه مردمان كه بشنيد چون. بود عباس بن قثم مكه
 كردند بيعت همه مكه مردمان بشر با و بگريخت برنيايد، او با كه دانست عباس قثم. نهاد مكه به روى ارطاة بن

 در بشر و بگريخت عباس بن قثم مّكه امير و شد مكه به خود و: «... صب...»/  االشعرى موسى ابو و را معاويه
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: ها نسخه ديگر و اساس: ١٩ س...»  االشعرى موسى بو و را، معاويه كردند بيعت همه مّكه مردمان و شد مدينه
 .قدامه بن حارثة

 فرزند چنين از روزگار در ما و شود يافته كم و: «ندارد متن به ربطى است پيدا و دارد افزونى: فا: ١٤ س ٦٧٠ ص
 چون و كنند مى تملقى زبان به معاش مصالح حسب به اند كشيده ديده در حسد سرمه زمانه اين برادران و. است عقيم
 هم و گردانند بر وى بر گشتن خواهد بريده طمع آن از ايشان نظر طمع به كه گاه هر و نمايند مى تبصبصى گربه
 از عالم روزگار تاريخ كتاب از سوم جزو شد سپرى: «دارد افزونى اينجا در: صب: ١٧ س...»  گردند دشمن پشت

 مقتل كنيم ياد چهارم جزو اندر و. واسعه رحمة و عليه اهللا رحمة الطّبرى يزيد بن جرير بن محّمد جعفر ابو گردآورده
 امير مقتل چهارم ربع: ترنجى در است عنوانى سپس. وجهه كرم و عنه اهللا رضى طالب ابى بن على المؤمنين امير

 .عنه اهللا رضى على المؤمنين

 تن سه چهل، سال اول به كه بود آن عنه اهللا رضى على المؤمنين امير كشتن سبب و: صب و ص: ٤ س ٦٧١ ص
 .بودند نشسته كوفه آدينه مسجد اندر

 ١٤٠٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بود انبوه پر: فا: ١ س ٦٧٢ ص

 آورده را العاص عمرو ماجراى نخست: صب و ص/ شرطه صاحب: فا/ شرط حاجب: صب و ص: ٦ س ٦٧٣ ص
 .را معاويه سپس و است

 .خارجه: صب و ص/ العامرى عمرو بن سهل: فا و اساس: ٦ س

 .ايشان مردمان خوارج از هم تميم بنى از و نهروان روز به: دارد افزونى: اساس: ١٥ س

 .القسمه بنت قطام: فا و اساس: ١٧ س

 عبد و گفت شعر اين اندر المرادى ابن روز آن در هم بسوختند،: «... دارد افزونى: صب و ص: ١١ س ٦٧٥ ص
 شعر: گفت و بستود را الّرحمن

  اعجم و فصيح من قطام كمهر            سماحة ذو ساقها قلبا ار لم و          

  المصّمم بالحسام علىّ  ضرب و            قينة و عبد و آالف ثالثة            

  ملجم ابن قتل دون اّال  قتل ال و            غال ان و علىّ  من اغلى مهر فال            
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 و بستود، را الّرحمن عبد و عنه اهللا رضى طالب ابى بن علىّ  المؤمنين امير و گفت شعرى اين اندر الدئلى االسود ابو و
  بيت: آيد مى كرده ياد كه است اين شعر

 الشامتينا عيون قّرت فال            حرب بن معاوية ابلغ اال          

 اجمعينا طّرا الناس بخير            فجعتمونا الصيام شهر في أ            

 الّسفينا ركب من و رّحلها و            المطايا ركب من خير قتلتم            

 المبينا و المثانى قّرا من و            حذاها من و النعال لبس من و            

 الناظرينا راى البرق رايت            حسين ابى وجه استقبلت اذا            

 دينا و حسبا خيرها بانك            كانت حيث قريش علمت لقد            

 .٦ ج. ٢٦٩٢ -٩٣٦ صص: ترجمه. ٣٤٦٧ صص. ٦ ج: طبرى عربى متن: شود ديده نيز و

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: صب و ص و اساس: ٦ -٩ س ٦٧٦ ص

 .النساء ام او پس از: فا و اساس: ١٢ س

 .القيس امرؤ بنت مختار ام: اساس: ١٧ س

 نويسد مى »يازده: «فا/ است چهارده شمرد مى آنكه و »بود پسر پانزده را على: «گويد مى: اساس: ٣ س ٦٧٧ ص

 ١٤٠٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 محمد و عمر اين: «آورد مى كه توضيحى با و كند مى ياد) ع( على پسران از ص نسخه/ برد مى نام پسر چهارده از ولى
 ديگر عباس، ديگر عمرو، ديگر محسن، ديگر حسين، ديگر حسن،: شود مى پسر پانزده »است يكى دو هر حنفيه
 ديگر زياد، ديگر زيد، ديگر الحنفيه، محّمد ديگر بكر، ابو ديگر اهللا، عبيد ديگر عثمان، ديگر اهللا، عبد ديگر جعفر،

 .است يكى دو هر الحنفيه بن محمد عمرو اين و عون، ديگر يحيى، ديگر اسماعيل،

 .بودند دختر هژده: اساس: ٩ س

 .سميه و عمامه: اساس: ١٥ س

 .دودو: فا: ٢١ س
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 :آورم مى را آن سرآغاز كه است آمده نسخه دو اين در ديگر روايتى: صب و ص: ٣ س ٦٧٨ ص

 حسن نزديك و بماندند متحير همه خلق بشد، جهان اين از عنه اهللا رضى طالب ابى بن علىّ  المؤمنين امير چون«
 اگر باشد روا: گفت و كردن، نتوانست هيچ ليكن و بود كراهيت آن از را حسن و. كنيم بيعت تو با گفتند و آمدند
 حسن بيعت به و نهادند، روى جانبى هر از و كردند بيعت عنه اهللا رضى حسن بر همه پس. است اين راى را شما
 بكشتند، را على المؤمنين امير كه شد معاويه به خبر چون و. آمدند گرد حسن بر مرد هزار چهل قريب تا آمدند مى

 .عنه اهللا رضى على كشتن از آمد اندوه را خلق و. كرد شادى بسيار

 .على پدرش چندان هم دو كه شد گرد حسن بر سپاه چندان و آمدند، حسن سوى و بگردانيدند روى او از

 خون از على من پدر: گفت حسن. كنيم حرب معاويه با و كنيم تو فداى خواسته و جان و تن ما گفتند را حسن و
 گفتند و كردندش سرزنش و بگفتندش بسيار مردمان پس. بكشتند را او زارى به آنكه جز نياورد دست به هيچ معاويه
 وى كردند مى شتاب وى بر مردمان چند هر و. نهاد شام به روى و زد بيرون لشكرگاه حسن پس. نيست حمّيت ترا

 حسن از مردمان چون پس. مرد هزار پنج با بفرستاد پيش از را قيس بن سعد آنگاه. آمد بر ماه يك تا كرد همى صبر
 .شدند همى معاويه سوى و بگرديد، وى از دلشان ديدند، سستى

 هيچ وى از كه دانست كرد، نگاه حسن اندر عّباس بن اهللا عبد و. آمد فرود مداين كوشك به و آمد مداين به حسن
 شاد معاويه. كنم بيعت و آيم تو بر من تا) ؟( خواهى بصره شمار من از اگر: گفت و معاويه به كرد نامه. نيايد بر
 .خوانند مسكر آنجا: اساس: ٧ س ٦٧٩ ص...»  كرد اجابت و] شد[

 .جا همه الثقفى، عبيدة بن مختار: اساس: ٨ س

 .عمرو بن اهللا عبد: فب/ عّباس بن اهللا عبد: صب و ص/ حبلى بن اهللا عبد: فا و اساس: ٢٣ س

 .شد كشته بآخر: ص/ بكشتيد بآخرش: فا: ٩ س ٦٨٠ ص

 ١٤٠٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .حبلى بن اهللا عبد: فا و اساس: ١٢ س

 :آورم مى كه نسخه دو اين دارد افزونى: صب و ص: ١٣ س
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 آنجا چون. شد دمشق به پس بداد بود پذيرفته چه هر و بنواخت نيكو را او معاويه. دوباره كرد بيعت را معاويه و... «
 مردمان تا كرد، نداند خطبه او كه كند خطبه و شود منبر بر حسن تا بفرماى گفت را معاويه عاص بن عمرو رسيد
 .نشايد را خالفت او كه بدانند

 دمائكم حقن و باولنا هداكم ذكره جلّ  اهللا ان الّناس ايّها: گفت پس. بكرد نيكو اى خطبه و شد منبر بر حسن پس
 غير في وضعتها و اهلها بغير بدلها اّلذى البيعة هذه على يلوموننى انكم اجل و مدة ء شى لكلّ  و دول الّدنيا اما و بآخرنا
 معاويه رسيد جاى بدين چون. حين الى متاعا و لكم فتنة لعله ادرى ان و جلّ  و عزّ  اهللا قال ما القول فى فما حقها
 خطبه حسن گفتى تو كه است آن اين: گفت و گرفت خشم عمرو بر معاويه پس. آى فرود محمد، با يا بس: گفت
 .شود مدينه به تا خويش بيت اهل با: دارد افزونى اساس: ١٥ س.» گفت چه كه كن نگه كردن، نداند

 .بديل بن اهللا عبيد: فا و اساس: ٢٠ س

 .ارطاة بن بشر جا همه: فا و اساس: ٢١ س ٦٨١ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  عبارت اساس: فا: ١ -٢ س ٦٨٢ ص

 .اهتم بن بشر: فا و اساس: ٥ س

 .نشست اشترى بر: اساس: ١٤ س ٦٨٣ ص

 بود بصره حرب چنانكه خوانند البغل يوم را روز آن حسن كسهاى و كردند گور به: «... دارد افزون: فب: ١٦ س
 و ص نسخه دو را باب اين عقيله، بن المستور: فا/ عقيله بن المستوب: اساس: ٢٤ س ٦٨٦ ص...»  الجمل يوم
 .ندارد صب

 .راحل او نام: فا و اساس: ١٦ س ٦٨٨ ص

 .كه بنگر كه بنگر: اساس: ١٨ س

 .حربها و احداث را شما: فا: ٣ س ٦٨٩ ص

 ١٤٠٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .خاصگيان: فا: ١٩ س ٦٩٠ ص

 .است او زبر كهن پايه سه: فا: ١٥ س ٦٩١ ص
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 .يافتى خارجى: فا: ٢ س ٦٩٢ ص

 .داد را العاص بن سعد مكه: فا و اساس: ١٠ س

 .شد گرفته صب و ص از ندارد، عنوان: فا و اساس: ١ س ٦٩٤ ص

 .ندارد »توانم گفت و نكنم كه: «فا: ١٣ س ٦٩٥ ص

 .خوله بنت منيه يكى: اساس: ١٤ س ٦٩٦ ص

 .ندارد »المؤمنين امير نصيحت...  مرا معاويه: «عبارت: فا: ١٥ -١٦ س ٦٩٨ ص

 .المظهر بن حبيب: فا و اساس: ٥ س ٧٠٠ ص

 .الّسالم عليه حسين: فا: ٧ س

 .عمرو بن سعيد: ص و فا و اساس: ١٢ س

 .مسلم بن عقيل: اساس: ١٦ س

 .نداشتند...  بودند...  آمدند او پذيره غالب بن همام و شاعر فرزدق: صب و ص و فا و اساس: ١٥ س ٧٠٣ ص

 .بگذاشت گرم به: صب و ص/ بگذاشت سختى و گرم به: فا: ٢٤ س ٧٠٤ ص

 ١٤٠٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بشد روزگار هفته يك: صب و ص/ شد روزگار هفته دو: فا: ١١ س ٧٠٥ ص

 .الحاج بن عمرو: صب و ص/ الحجاج بن عمر: فا و اساس: ١ س ٧٠٦ ص

 .كردم بيرون خود بيعت از را شما و: صب و ص: ١١ س

 .الجنه اهل شباب سيد: گفت الّسالم عليه پيغامبر كه آنم برادر من: صب و ص: ٢ س ٧٠٧ ص

 .اهللا عبد: صب و ص/ عمره بن اهللا عبد: فا و اساس: ٢٣ س

 .نسيان: فا و اساس: ١١ س ٧٠٨ ص
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 يزيد: صب و ص/ الحصين بن يزيد: فا و اساس/ المظهر بن حيدر: صب و ص/ المظهر حبيب: فا و اساس: ١٢ س
 .الحسين بن

 .يزيد بن معقل: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س

 .سعد بن قرة: صب و ص و فا و اساس: ١٣ س ٧٠٩ ص

 .صبيح بن عمر: فا/ صبيح: صب و ص و اساس: ١٨ س

 .شد گرفته صب و ص و فا هاى نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ٢٢ س

 .زراعه: فا و اساس: ١ س ٧١١ ص

 .احبس: اساس: ٦ س

 .بديل ابن نامش ديگر سگى: فا: ٦ س

 على؟ بن حسين: فا و اساس: ٩ س

 .ندارد: فا/ و شهريست او اندر: اساس: ٥ س ٧١٢ ص

 شعر: عبارت بدين آوردم خلق بهترين سر: فا: ١٠ س

 المحجبا الملك قتلت انا            ذهبا و فّضة ركابى أوقر          

 الّنسبا ينسبون اذ خيرهم و            ابا و اّما الّناس خير قتلت            

 

 ١٤٠٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اند، آورده كوتاه را بخش اين هم ها نسخه ديگر ندارد، است صفحه سه از بيش كه را[]  داخل عبارت اساس: ٢٣ س
 .معنى بى و است افتاده عبارت آن، بى كه آوردم فا نسخه از ناگزير

 و مجمل ها نسخه ديگر در و است بوده افتاده اساس در صفحه اين كردم ياد چنانكه: فا: ١ -٢٥ س ٧١٣ ص
 .شد گرفته فا نسخه از است، كوتاه

 .شد گرفته فا نسخه از نيز صفحه اين: فا: ١ -٢١ س ٧١٤ ص
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 .آوردم فا نسخه از است، نيامده اساس در[]  داخل عبارت: فا: ١ س ٧١٥ ص

 .زياد بن سليمان واليت: اساس: ٢٢ س

 .است نسخه دو اين از[]  داخل عبارت و فا، و اساس بر دارد فزونى: صب و ص: ٧ -١١ س ٧١٦ ص

 :شعر است اين و بگفت شعر بيت دو: صب و ص: ١٦ س ٧١٧ ص

 العشر و القصباء تناوحت اذا            مكاسرها صمّ  نبعة لمن اّنى         

 الحجر الماضغ بضرس يلين حتى            أسأله الحق الترك الين ال و            

 تواند بند را الزبير بن اهللا عبد مگر كه كرد آن تدبير وليد آمد اندر دو شصت سال: صب و ص: ٤ س ٧١٨ ص
 .كردن

 .الجسر واقعه خبر: صب و ص/ الجن وقعة: اساس: ١٢ س

 .بود ايشان با حنظله بن اهللا عبد و بود ايشان با اهللا عبد برادر الزبير بن منذر مدينه اشراف از: صب و ص: ١٤ س

 .امّيه بن وهب و: فا و اساس: ١٨ س

 .ينبوع: صب و ص/ سرع: فا و اساس: ٢١ س

 .ندارد را سطر سه اين: فا: ١ -٣ س ٧١٩ ص

 منذر؟ بن حسين: فا و اساس: ٩ س

 .سواران آن با الّرحمن عبد: اساس: ١٩ س

 .فضل بن الّرحمن عبد: اساس: ٢٥ س

 ١٤٠٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .عّباس بن على بن محّمد: صب و ص: ١٤ س ٧٢٠ ص

 .ندارد را صفحه پايان تا...»  رفت مكه باز اهللا عبد آخر و« از: صب و ص: ١٤ س ٧٢١ ص

 .سوخت مى و افتاد كعبه هاى جامه آن در آتش و بينداخت: فا: ١٧ س
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 دو كه است اين نكته ندارد، »دهم ترا جهان«...  تا...»  يزيد روز همان و« از: صب و ص: ٥ -١١ س ٧٢٢ ص
 .گذارد مى گفته نا را كعبه خانه سوختن ماجراى صب و ص نسخه

 سال يك بودش سال نه و سى: صب/ كرد پادشاهى ماه هفت و سال...  بودش سال نه و سى: ص: ٣ س ٧٢٣ ص
 .كرد پادشاهى ماه هفت و

 .سعد بن عامر: فا و اساس: ١٠ س

 .بودند فتنه با عراق: اساس: ١٠ س

 .راشد بن اهللا عبد: صب و ص/ حجر بن اهللا عبد: صب و ص و فا و اساس: ٤ س ٧٢٤ ص

 .االنصارى نصر بن نعمان: صب و ص/ االنصارى نعمان: فا و اساس: ٧ س

 .الفهروى قيس: صب و ص/ الكالبى قيس: فا و اساس: ٨ س

 خواه بيعت و بجوى را حسين كه كردم نامه تو به من و نبودى، بيمار: «... دارد افزونى: صب و ص: ٣ س ٧٢٥ ص
 از و نترسيدى خدا از و كردى دشمن مسلمانان دل بر مرا تا بكشتى را او تو و فرست، من پيش را او نكند بيعت اگر

 همى كردن بايد حرب زبير پسر با كه امروز نشدى، بيمار و بريختى وى فرزندان خون و نداشتى شرم صلعم پيغامبر
 يك و است، كرده فضلى را وى خداى كه است سنگى خداى خانه و. رفتن نتوانم جنگ خداى حرم به من گويى
 بزيم اگر ليكن و كعبه، خانه هزاران از فاضلتر خداى نزد بريختى الّسالم عليه پيغامبر فرزندان از تو كه خون قطره
 .غسان بن يزيد: صب و ص و فا/ عفان بن يزيد: اساس: ١٦ س...»  كنم تو پاداش

 .گرفتم صب و ص نسخه دو از را[]  داخل عبارت و دارد افتادگى: فا و اساس: ٢ -٤ س ٧٢٦ ص

 ١٤٠٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :است ديگر روايتى نسخه دو اين در: صب و ص: ١٣ س

 داشتند شرم همى و بود يزيد بن خالد هواى را دمشق مردمان و. كردند همى تدبير و آمدند گرد مردمان روز ديگر«
. نرود در به امّيه بنى از كار اين كه خواستند مى و داشتند الزبير بن اهللا عبد بيعت همه كه جهان همه بر شدن مخالف
 .گويد چه تا بپرسيم وى از گفتند مهتران. آمد پديد دور از زياد بن اهللا عبيد پس
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 و كردن بيعت را زبير پسر نيست روى گفت اهللا عبيد. خواستند راى وى از و بنواختند را او آمد اندر اهللا عبيد چون
 كه امروز شد، آراسته تا معاويه گاه به كردند حرب چند كه دانيد را شاميان شما كه برد نبايد بيرون اميه بنى از كار اين
 .باشيد كرده باطل را خويش پدران كه بود چنان بريد بيرون خاندان اين از كار اين

 با بسيار را او نشيند خليفتى به امروز كه هر و بيستاد، راست زبير پسر امروز ليكن و است حق را يزيد بن خالد اين و
 را جهان سرد و گرم و است نگذشته سر بر بسيار آزمايش را او و است جوان خالد و. كوشيد ببايد زبير پسر

 هيچ من. دهيم بدو را كار اين تا چشيده سرد و گرم و ديده جهان و آزمايش با و پير امّيه بنى از بايد كسى نيازموده،
 الحكم بن مروان آنگاه هم و گفتى، راست گفتند مردمان. الحكم بن مروان از تر شايسته تدبير و راى به ندانم را كس
 .داد مصر اميرى را يزيد بن خالد و شد شام به: صب و ص: ١٤ س ٧٢٧ ص.» شد مقرر وى بر و كردند بيعت را

 .است افتاده فا از برگى: فا: ١٤ س

 .معاويه بن يزيد مرگ پس خراسان فتنه خبر: صب و ص: ١ س ٧٢٨ ص

 .سلم جاى به سليمان: اساس: ٣ س

 .يزيد بن سليمان: صب و ص و اساس: ٩ س

 گرفته صب و ص نسخه دو از است، افتاده اساس در[]  داخل سطر سه عبارت: صب و ص: ٢ -٤ س ٧٢٩ ص
 .شد

 .است نسخه دو اين از[]  داخل عبارت: صب و ص: ١٣ س

. كردند گرد سپاه و كردند شيعت دعوى و آمدند كوفه به خوارج كه بود سال اين در: «صب و ص: ٢٠ -٢١ س
 به نيارست كس بودند، كوفه اندر مردمان اين و بكشتند عنه اهللا رضى على بن حسين كه بود يك و شصت سال در
 بيرون ايشان شد، خالى عالم و شدند شام به عراق از سپاه و اهللا عبيد كه سال چهار از بعد و آمدن، حسين يارى

 .»احكم و اعلم اهللا و آمدند،

  .شود مى آغاز افتادگى برگى از پس فا نسخه: فا: ١ س ٧٣١ ص

 ١٤١٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 دو از را بخش اين نيامده، نسخه دو اين در »كوفه به عبيد ابى بن مختار فرمان آغاز« بخش: فا و اساس: ١ س
 .گرفتم صب و ص نسخه
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 .عبيده ابى بن مختار: صب و ص: ١ س

 :دارد ديگر روايتى: صب و ص: ١٠ -٢٥ س ٧٣٢ ص

 گرد شهر اين در بسيار خارجيان كه دار نگاه خويش اميرى: گفت و آمد يزيد بن اهللا عبد سوى كوفه به مردى«
 حرب سليمان با من گفت اهللا عبد. آمدن خواهند بيرون همى و مختار، با گروهى و صرد سليمان با گروهى. اند آمده
 مردمان، يا: گفت و كرد خطبه و كرد گرد را خلق و آمد مسجد به پس. من با كنند حرب ايشان كه آنگاه تا نكنم
 حسين خون من كه خداى به خواهيد، مى را على بن حسين خون و كرد خواهيد حرب من با شما از گروهى كه شنيدم
 شويد باز وى پيش بايد همى اينك و است، زياد بن اهللا عبيد گردن در كه نيست من گردن به و نشدم راضى و نريختم

 .يارم شما با نيز من كه كنيد حرب و

 .امّيه بنى از و جست بايد مى زياد بن اهللا عبيد از عنه اهللا رضى حسين خون گويد، راست گفتند مردمان

 به شدند همى آشكارا مختار و سليمان و بود، همى اندر شهر به يزيد بن اهللا عبد و. پرسيدند زياد بن اهللا عبيد حبر پس
 و آمدن، بيرون بايست همى را سليمان و نيامدندى، گرد جاى يك بر مختار و سليمان هرگز و جدا، جدا وى سالم
 تأخير سليمان همى كه ديد چون مختار و. بود چهار و شصت سال هنوز و بود، كرده پنج و شصت سال به وعده
 من بر سليمان آنگاه و. نكنند وفا بيعت به مرا مردم اين كه نبايد گفت افكند پس باز خويش آمدن بيرون نيز و كند
 نامه الحنفيه على بن محّمد به گفت را خويش كسهاى مختار و. ندارد بيعت وفاى ايشان آنكه بهر از شود، شاد
 بود، نكرده خطابى هرگز وى با و بود نديده الحنفيه محّمد هرگز خود كه گفت همى دروغ و فرمايد، چه او تا ام كرده
 اساس: ١٤ -١٥ س ٧٣٤ ص.» بالصواب اعلم اهللا و برانداختى، را سخنها و ساختى تصنيف حكايتها اين خود از و
 .شد گرفته صب و ص نسخه دو از. ندارد را[]  داخل عبارت: فا و

 .زفران: فا و اساس: ١٩ س ٧٣٥ ص

 .زفران: فا و اساس: ٣ س ٧٣٦ ص

 .وال بن اهللا عبد جاى به سعد بن اهللا عبد: صب و ص و فا و اساس: ١٥ س

 .رفاع: فا و اساس: ١٥ س

 .است نسخه تنها و هزار، چهار: اساس: ١٦ س

 ١٤١١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .آمدند حسين لشكر: اساس: ٢٠ س

 .فريفتن بخواست را حسان دهد، خود فرزندان به: فا و اساس: ٦ س ٧٣٩ ص

 .امير را عبيس بن مسلم بن اهللا عبد: صب و ص.../  امير را مسلم بن اهللا عبد و: فا و اساس: ١٦ س ٧٤٠ ص

 .است صب و ص نسخه دو از را،[]  داخل افزونى ندارد: فا و اساس: ٨ س ٧٤١ ص

 .را عبارت ندارد: فا و اساس: ١٦ -١٩ س

 .مرد هزار ده: صب و ص: ٢٢ س

 .است فا نسخه از متن بدهم، روزيشان: اساس: ٢٣ س

 .ازارقه با مهلب خبر: دارد سطر اين در عنوانى: ص: ٤ س ٧٤٢ ص

 مطيع؟ اهللا طبع: اساس: ٢٥ س

 .گشته شكسته: فا: ٣ س ٧٤٣ ص

 .شد گرفته صب و ص نسخه دو از عبارت گويايى براى: صب و ص: ٧ -٨ س

 .مضارب بن اياز: صب و ص در نيامده، فا و اساس در شرط صاحب نام شرطه، صاحب: فا: ٥ س ٧٤٤ ص

 .زيده: فا و اساس: ٧ -٨ س

 .سعد ابى بن سعد: فا و اساس: ٨ س

 .الشعبى شرحبيل بن عامر: صب و ص/ شرحبيل بن عامر: فا و اساس: ١٤ س ٧٤٥ ص

 .شرطه صاحب: فا: ٦ س ٧٤٦ ص

  الّرحمن عبد ديگر و الّرحمن عبد بن سويد يكى: بخواند را سرهنگ هفت مطيع بن اهللا عبد: صب و ص: ٩ س

 ١٤١٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و الجوشن ابن شمر ششم و الحارث، بن يزيد پنجم و قيس، بن حر چهارم و كعب، ابى بن ابى سديگر و سعيد، بن
 .المخنف بن الّرحمن عبد هفتم
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 ... هزار ده با را شبيب بن اهللا عبد مطيع بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ٢١ س

 .است صب و ص از متن مرد، پانصد با را نعمان: اساس: ١٠ و ٩ س ٧٤٧ ص

 .را اشتر مالك بن اهللا عبد: اساس: ٧ س ٧٤٨ ص

 .گردان غارت: اساس: ٤ س ٧٤٩ ص

 .االسدى انس بن يزيد: صب/ االزدى انس بن يزيد: ص: ١٣ س

 .االزدى عازب بن وراى: ص/ االسدى عازب بن رواء: صب/ زفار: فا و اساس: ٣ س ٧٥٠ ص

 .العذورى ضمر بن اهللا عبد: صب و ص/ مضر اهللا عبد: فا و اساس: ٤ س

. بود حاضر شاعر المرادى ابن و. بفرستاد را ورقاء بن الّرحمن عبد و نبشت، مختار به نامه فتح: صب و ص: ١٢ س
 .گوى باز گفتى روز آن را المؤمنين امير كه مرثيه آن كه المرادى ابن از كرد درخواست مختار

 .شعر: گفت المرادى ابن

 ... ار لم و

 .عبيده بن مختار بر كوفه اهل خروج: صب و ص/ الكوفه وقعة خبر: اساس: ٢٢ س

 .شرطه صاحب: فا: ٦ س ٧٥٢ ص

 تدارك صب و ص نسخه دو از كه است داده روى افتادگى سعد عمر و شمر كشتن در: فا و اساس: بعد به: ٧ س
 .شد ديده

 .آورم مى را آن كه است آمده بخشى نسخه دو اين در: صب و ص: ١ س ٧٥٣ ص

 .مختار وقت در بصره وقعت: اساس: ١ س ٧٥٥ ص

 ١٤١٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شرطه صاحب: فا: ١٣ س

 .قعقاع: فا و اساس: ١ س ٧٥٦ ص
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 آن فاقد فا و اساس هاى نسخه كه است آمده صب و ص نسخه دو در بخشى بخش اين از پس: فا و اساس: ٣ س
 .آوردم تعليقات در را آن است،

 .كس هفت: فا و اساس: ٦ س ٧٦٢ ص

 كوفه مردمان از و نبشت نامه مختار به: صب و ص/ خواست نصرت كوفه مردم از و كرد نامه را مختار: فا: ١٣ س
 .مغلظه به خورد سوگند: فا: ١٤ س! دهند يارى را او كوفه و بصره سپاه از او تا: ... اساس./ خواست يارى

 .سهلى مناب بن عمرو: اساس/ ساب بن عمر: فا/ الحباب بن عمر: صب و ص: ٦ س ٧٦٦ ص

 .بكشت را زياد بن اهللا عبيد حصين: فا و اساس: ١٤ س

 بالد من االزارقه انصراف خبر: صب/ كرمان و پارس از ازارقه بازگشتن خبر: است چنين عنوان: فا: ١ س ٧٧١ ص
 .عراق الى فارس

 .گرفتند حصار به را شهرها اميران سپاهان در و شدند اصفهان به: فا: ١٢ س

 .الفجاة بن قطر: صب و ص/ قطر: اساس: ١٦ س

 اسد عمرو را او كه سعيد بن عمرو او پدر برادر پسر و مروان الملك عبد ميان وقعت خبر: فا: ١ س ٧٧٣ ص
 .گفتندى

 .خواندندى االسدى عمرو را او كه است آن سعيد بن عمرو: صب و ص: ٣ س

 .بود گرفته دست در او دست لطف به الملك عبد: فا: ١١ -١٢ س ٧٧٤ ص

 .دانستند عمر غالمان: فا و اساس: ١ س ٧٧٥ ص

 ١٤١٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است نسخه دو اين از]  اصمع ابن: [صب و ص: ٩ س ٧٧٦ ص

 .الحصين بن عثمان: صب و ص: ١٠ س

 .شرط صاحب: صب و ص/ شرطه صاحب: بار نخستين: اساس: ١٠ س

 .اهللا عبد بن اهللا عبد: صب و ص/ معمر بن اهللا عبد: فا و اساس: ١١ س
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 .بگفت اهللا عبد با: فا و اساس: ٦ س ٧٧٧ ص

 .است مكرر »ترسيد: «اساس: ١٢ س

 .الجاثليق دين: صب و ص/ جاثليق ديه: فا و اساس: ٢٤ س

 .داشت پيش بود ايمن كه كسان آن بر و داشت پس از ترسيد مى كه كسان آن از: فا: ٢٥ س

 .االشتر مالك بن ابراهيم بر حمله اول: صب و ص: ٢٥ س

 .ظبيان بن اهللا عبد: صب/ طبيان بن اهللا عبد: ص/ طيار اهللا عبد: فا و اساس: ٢٣ س ٧٧٨ ص

 به مصعب خبر چون: صب و ص/ بستود را مصعب و كرد آغاز زارى و مصيبتى و كرد خطبه: فا: ١٢ س ٧٧٩ ص
 معانى بسيار اى خطبه و كرد خطبه و كرد گرد را مردمان و كرد صبر و نكرد پديد جزع و شد تافته رسيد زبير اهللا عبد

 به بنگريد خطبه،: گفت ايدون و بود، نكرده مصيبت بر صبر و تعزيت اندر چنان اى خطبه كس هرگز كه فصيح
 .تعليقات

 مرگ پس ازارقه با مهّلب خبر: صب و ص/ مصعب قتل از پس ازارقه و مهّلب ميان وقعه خبر: عنوان: فا: ١٤ س
 .مصعب

 .الفجاة قطرى: صب و ص: ١٥ س

 .است طبرى تاريخ از متن حارث، بن منذر: فا و اساس: ٥ س ٧٨٠ ص

 .است طبرى تاريخ از متن داود، محمد: فا و اساس: ٢٠ س

 خراسان گشادن خبر: صب و ص./ مروان بن الملك عبد عّمال دست بر خراسان گشادن خبر: فا: ١ س ٧٨١ ص
 .را الملك عبد

 ١٤١٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .وشاح بن بكير: صب و ص/ وليد: فا و اساس: ١٣ و ١٠ و ٩ س

 .اهللا عبد بن امّية: صب و ص/ خالد بن امّية: فا و اساس: ٢ س ٧٨٢ ص

 :عربى متن هماهنگ و است ديگر نسخه دو اين در روايت: صب و ص: ٢٤ س ٧٨٣ ص
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 كردن بايستى حرب تن يك با اگر گفت و كفيته، واحدا قرنى كان لو: گفت و بيستاد شد گرم روز چون پس... «
 خبر: صب و ص/ شد كشته تا او با مهّلب حرب و الفجا بن قطرى خبر: عنوان: فا: ١ س ٧٨٥ ص.» بودى بسنده
 .اهواز در خوارج آمدن پديد

 .ورقه و عتاب: اساس: ٦ س

 .بپراگندى را خوارج آن خواستى تو اگر: فا: ٢ س ٧٨٦ ص

 .االشرف كعب: فا/ االشراف كعب: اساس: ٢٠ س ٧٨٧ ص

 .اى ذروه: فا: ٢ س ٧٨٨ ص

 .التميمى الحر سورة: فا و اساس: ١٥ س

 .مخنف و اهللا عبد بن جعفر: اساس: ١٥ س

 هشت و هفتاد گويند گروهى و آمد اندر هفت و هفتاد سال و. بود اندر شش و هفتاد: «... دارد افزونى: فا: ٢٦ س
 .كابل مالك با بكره ابى بن عبيدة غزاى و خراسان به مهلب آمدن خبر: عنوان سپس: فا: ٢٦ س.» بود

 .بكره ابى بن عبيدة: فا و اساس: ٨ س ٧٨٩ ص

 .طارق بن اهللا عبيد بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ٩ س

 .نكردى نهاد پس و بدادى و بخوردى: فا: ١٦ س

 ١٤١٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ].؟[ ربتيل نقطه، بى رسل،: فا/ زنتبيل جا همه: اساس: ١١ س ٧٩٠ ص

 .عبيده بو: فا/ عبيده: اساس: ٢٢ و ١٦ س

 .شما از را كه هر: اساس: ٦ س ٧٩١ ص

 .نياورده را بيتها اين: فا: ٩ -١٣ س

 .عبيده: اساس: ١٨ س

 .عدى بن هرم: فا/ عدى بن هرثمة: اساس: ١٥ س ٧٩٢ ص
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 ،»حّجاج بر االشعث الّرحمن عبد آمدن بيرون« بخش اين از پيش نسخه، دو اين: صب و ص: ١ س ٧٩٣ ص
 در به شبيب آمدن« ،»يوسف بن حّجاج با او حربهاى و شبيب خبر: «ترتيب بدين نامرتب است آورده بخشهايى

 بن قطرى حرب« ،»شام سپاه و حّجاج با شبيب حرب خبر« ،»عراق اهل و شبيب ميان پسين باز حرب خبر« ،»كوفه
 :ك. ر ،»خراسان به مهلب آمدن خبر« ،»قطرى گشتن كشته و الفجاه

 .تعليقات

 .بكره بن عبيدة: فا و اساس: ٣ س

 .عبيده: فا و اساس: ١١ -١٥ س ٧٩٤ ص

 .بكره ابى بن عبيدة: فا و اساس عدى، بن همدان: فا و اساس: ٢٤ س

 .كه كسى: اساس: ١ س ٧٩٦ ص

 .الكنانى وايلة بن عامر: فا و اساس: ٧ س

 .خويش جاى بر: اساس: ٩ س

 .الملك عبد پس: اساس: ١٨ س

 .پيل زنده: اساس: ١٨ س

 .آمد كوفه به: اساس: ٩ س ٧٩٧ ص

 ١٤١٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شد گرفته صب و ص از عبارت مفهوم تكميل براى: صب و ص: ١٦ -١٨ س

 .ايستاد اندر الملك عبد: فا و اساس: ٢٤ س

 .ربيب بن اهللا عبد: فا و اساس: ٣ س ٧٩٨ ص

 .برنتابد سپاه اينجا كه: ٩ س

 .رزان بن اهللا عبد: اساس: ٢١ س

 ... ربيعه بن عامر بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ٢٤ س
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 .ناجيه بن مطهر: فا و اساس: ٤ س ٧٩٩ ص

 .شرطه صاحب: فا: ٤ س

 .آيند بيرون تو بر ديگر و اندكى مگر: فا: ١٤ س ٨٠٠ ص

 .را سالمت طلب نكند عرضه مردمان بر گفتند كه نبست دل را الملك عبد و: فا: ١٨ س

 .ندارد »بكشد را همه...  اين از را الملك عبد« از: فا: ٢٢ س

 .رقاب بن اهللا عبد: فا و اساس: ٢٥ س

 .حارثه بن الحّجاج تميم، بن عمار: فا و اساس: ٥ -٦ س ٨٠١ ص

 .شرحبيل بن عامر: فا و اساس: ٨ س

 .الحرش بن قدامة: فا و اساس: ٢٢ س

 .سعد: اساس: ٧ س ٨٠٢ ص

 .حّجاج جاى به گفت، سعيد: اساس: ٩ س

 .عول: فا و اساس: ١٢ س ٨٠٤ ص

 .گردد صوصه: اساس: ١٣ س

 اين آن از بيتى و گفت اى قطعه اندر مهّلب مرثيت التميمى توسعه بن نهار. دارد افزونى: صب و ص و فا: ١٧ س
 :شعر است،

 ١٤١٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

  المهّلب بعد الجود و الّندى مات و            للغنى المقّرب الغزو ذهب اال         

  مغرب و شرق كلّ  عن غّيبا قد و            ضريحه رهنى الّرود بمرو اقاما            

 .مسكن به ببود اشعث پسر و حّجاج ميان كه حربى خبر: عنوان: فا: ١ س ٨٠٥ ص

 .القينى غنيم: فا/ القينى قثم: اساس: ١٠ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .پاداش: فا: ٢٢ س ٨٠٦ ص

 .اهللا عبد: اساس: ١٣ س ٨٠٧ ص

 .طبرى متن تأييد با است صب و ص نسخه دو از متن هزار، دوازده با برگشت...  الّرحمن عبد: اساس: ١٤ س

 .خديع: فا/ خديج: اساس: ٣ س ٨٠٨ ص

 .موسى بن عمرو: اساس/ وقاص ابى بن سعد ابى بن محّمد: فا و اساس: ١٣ س

 .كردى بيعت: فا و اساس: ١٩ س

 .بود شده كشته: اساس: ٢ س ٨٠٩ ص

 .ضبيعه بن عمرو: فا و اساس: ٥ س

 .التميمى واسع بن اهللا عبد: فا و اساس: ١٥ س ٨١٠ ص

 .نفرستد تو به الّرحمن عبد او تا نهلم من: فا: ٢ س ٨١١ ص

 .نامه...  عماره به: فا/ نامه را...  عماره به: اساس: ٨ س

 :گفت بيت اين شاعرى آوردند، عراق به سرها آن چون. فرستاد حّجاج سوى: فا: ١١ س

  بالّرّخج جّثة و بمصر رأس            رأسها من جثّة موضع هيهات         

 .عزلش سبب و خراسان از: ... فا: ١ س ٨١٢ ص

 ١٤١٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 از ندارد،]  آنكه از پيش: [اساس گفت، شعرها اين در حصين و بود پنج و هشتاد سال اندر: ... فا: ٥ س ٨١٤ ص
 .مفضل برفت خراسان

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ٤ س ٨١٦ ص

 .مناف عبد بن الشمس عبد بن امّية بن العاص]  ابى[ بن الحكم بن مروان بن الملك عبد: نسبتش و: فا: ١٠ س

 .الخير سعد: فا: ١٢ س
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 .اساس متن همين و است طبرى متن مبناى بر متن شايان،: فا و اساس: ٣ س ٨١٨ ص

 .اهللا عبيد بن اهللا عبد يزيد، بن خارجة عمر، بن اهللا عبد: فا و اساس: ٧ س ٨١٩ ص

 .هفت هفتاد سال: اساس: ٣ س ٨٢١ ص

 .كردند حرب نه كه بود حرب نه كه: اساس: ٨ س

 .نشاط با و سختتر بلكه كرديد همى: فا: ٩ س ٨٢٢ ص

 .همى رايتى هر بر: فا: ١٢ س

 .العدى االلوان بن اهللا عبد: فا شد، گرفته طبرى متن از االلوان، بن اهللا عبد: اساس: ٦ س ٨٢٣ ص

 .كردند حرب: فا: ١٠ س

 .ندارد »العدد« تا...»  شاعر كميت و« از: فا: ١٣ -١٤ س

 .الفتح ابو كتاب: فا: ١ س ٨٢٤ ص

 .بودند رفته بازرگانى به: فا: ٢ س

 .باهلى مسلمه: فا: ٩ س

 ١٤٢٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .مسلمه: فا و اساس: ٢٤ و ١٨ و ١٦ س

 .مسلمه: فا و اساس): جا همه در: (٢ س ٨٢٥ ص

 .بن محيى: فا و اساس: ١٣ س

 .الملك عبد بن وليد بن يزيد: فا و اساس: ١٧ س

 .است مكرر »ايستاد اندر و: «اساس: ٦ س ٨٢٦ ص

 .عمر بن اهللا عبد اهللا عبد: اساس: ٩ س

 .كارگر: فا: ١٥ س
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 .ندارد »برفت و كرد خليفت...  نومشكث مسلم ابن« از: فا: ١٨ -١٩ س

 .راميثنه به نزديك: اساس: ٢١ س

 .البرى كربعانون: فا: ٢٥ س

 .مليكه ابن: اساس: ٤ س ٨٢٧ ص

 .مكه به بزودى و: فا: ١٠ س

 .سورينه: فا و اساس: ١٢ س

 .ارزوليه: فا و اساس: ١٣ س

 .قموليه: فا و اساس: ١٧ س

 .بخارا به شو خدا و وردان: فا/ آنجا از و وردان غزاى به: اساس: ٤ س ٨٢٨ ص

 .مكن تو: فا/ بكن تو: اساس: ٩ س

 .القشيرى: فا و اساس: ١٢ س

 .خداه و وردان: فا و اساس: ١ س ٨٢٩ ص

 .سعد و خداه وردان: فا و اساس: ٢ س

 .آمدند بيرون وردان و خداه: اساس/ خداه و ياران رسيد: فا: ٥ س

 .ندارد »احيا از: «فا: ١٣ س

 ١٤٢١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 !].است؟ درست وجه اين[ بركندند،: فا: ١٣ س ٨٣٠ ص

 .طللم: فا و اساس: ١١ س ٨٣١ ص

 .جيعونه: فا و اساس: ١٤ س

 .هزار دوازده با را برادرش الّرحمن عبد: فا: ١٧ س
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 .كنند دليلى...  خواستند زنهار...  رسيدند فراز: اساس: ١٠ س ٨٣٢ ص

 .رنجان: فا و اساس: ١١ س

 .بيابان: اساس: ١٥ س

 .دشوار: فا: ١٥ س

 .شد شاه كابل: اساس: ١٧ س

 .خوانند كرو: فا و اساس: ١٨ س

 ... زمستان آن از را قتيبه كه ترسيد همى: اساس: ٢٢ س

 .هياج ابو: فا: ١٩ س ٨٣٣ ص

 .است طبرى از متن شهر، اول هذا: فا و اساس: ٥ س ٨٣٤ ص

 .بوضرار اى: فا و اساس: ١٩ س

 .عثمان جاى به شعران: صب و ص: ٢٤ س

 .گروگان: فا/ گروگانان: اساس: ٨ س ٨٣٥ ص

 .است صب و ص نسخه دو از ندارد، عنوان: فا و اساس: ١ س ٨٣٦ ص

 .عسيسليان: صب/ عسيسيان: ص/ عسلشاه: فا/ شاه على: اساس: ٤ س

 .تميمى عياض: فا و اساس: ٥ س

 ١٤٢٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .القشيرى: ... فا و اساس: ١١ س ٨٣٧ ص

 .رنبوق: فا و اساس: ٩ س ٨٣٨ ص

 .سميطه: فا و اساس: ١١ س

 .برخمه: فا و اساس: ١٢ س
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 .مسلم بن صلح: فا و اساس: ٢٢ س ٨٤٣ ص

 .گروه يك راه دست از: اساس: ٢٣ س

 .است آمده حاشيه در و ندارد »را غوزك...  صلحنامه آن اين و« عبارت: اساس: ١١ س ٨٤٥ ص

 .مربطه: فا و اساس: ٢ س ٨٤٧ ص

 .القشيرى: فا و اساس: ١١ س

 .الخزرج بن عوف: فا و اساس: ١٢ س ٨٤٨ ص

 :آورد مى را الخرع بن عوف شعر: صب و ص/ مكرر »سوى از: «اساس: ١٤ س

 طارا حيث طائرا نّتقى ال و            الّلقا لحبّ  البالد نأمّ          

 اليسارا نالقى حال كلّ  على            بارحا جاريا ال و سنيحا            

 ... وهيب جاى به الّرحمن عبد بن وهب: فا و اساس: ٢٥ س ٨٥١ ص

 .پيش بشام: اساس: ٣ س ٨٥٢ ص

 .گذاشتم متن در باشتباه را نادرست ،...» بن حارث« جاى به ،...» مالك بن حارثه: «فا و اساس: ٤ س ٨٥٤ ص

 ١٤٢٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .گفتند را حارث: اساس: ٧ س

 .القشيرى: فا و اساس: ١٠ س ٨٥٥ ص

 .تعليقات: بنگريد مجاهد، عطاى: فا و اساس: ١ س ٨٥٦ ص

 .اهللا عبد بن خالد يعنى: فا: ٦ س ٨٥٧ ص

 ).نقطه بى( بيامرزيدند مرا هم عاقبت: فا و اساس: ١٤ س

 .هشام بن الحرب بن الّرحمن عبد بن بكر ابو: فا/ هشام بن الحرب بن الّرحمن عبد بن بكر ابو: اساس: ١٧ س

 .يافت ايشان بوى: فا: ٤ س ٨٦٣ ص
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 .وشى هاى جامه: فا: ٥ س

 .خانه همچون: اساس: ١٨ س

 .است طبرى متن از ندارد،]  خاندان: [فا و اساس: ١٤ س ٨٦٥ ص

 .خويشى به: اساس: ٢ س ٨٦٦ ص

 .باشى جلد: فا: ٧ س

 شدن؟ باز بخاصه: ١٦ س

 .مقدور اجل: اساس: ٢٢ س ٨٦٨ ص

 .ازايراكه: فا: ٢٤ س

 .مسلمه بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ١ س ٨٦٩ ص

 .مسلمه بن اهللا عبد: فا و اساس: ٧ س

 .اميه: طبرى متن/ اهللا عبد بن امى: عينا: فا و اساس: ١١ س

 ١٤٢٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نبود بس مرا مطيع: فا و اساس: ١٣ س

 .ترسيد مرا روز كدام: فا: ٢٠ س

 .مسلمه بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ٢٠ س ٨٧٠ ص

 .تعليقات: ك. ر. است مبهم متن پراكنند، اندر كوهها به و نشوند اندر جهان به: فا: ١ س ٨٧١ ص

 .مسلمه الّرحمن عبد: فا و اساس: ٤ س

 و خطيبان و نيافتيد همى پيش از آنچه خويش دست اندر تا جهان همه اندر كردم بزرگوار: دارد افزونى: فا: ٢١ س
 .گفتند كس شما اندر اديبان

 .سپاس بى: فا: ٢٣ س
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 .كه كسانى بدان...  ايشان نزديكترين: فا: ٢٥ س

 .چشمهاتان: فا: ١ س ٨٧٢ ص

 .القيس عبد: طبرى متن قبيس، بو: اساس و فا: ٢ س

 .نيفتادى خطا تير ايشان جمله از يكى كه: فا: ٤ س

 .ندارد] گفتند ناسپاسان...  شما اگر[ عبارت: اساس: ١٣ -١٤ س

 .هاشم بنى: فا و اساس: ١٥ س

 .الجهنى: ... فا و اساس: ١٧ س

 .نشوند تو محارب: فا: ١٩ س

 .العالنى التميمى: ... فا: ٧ س ٨٧٣ ص

 .اياس بن حيان مهترشان...  ازد از: فا و اساس: ٢٣ س

 .هزار هفت و چهل اين از جز: فا و اساس: ٢٤ س

 .ندارد »الملك عبد سليمان فرمانبردارى« كنى، وى فرمان: فا: ١٢ س ٨٧٤ ص

 .العدوى] ؟[ ناحيه بن تمامه: فا و اساس: ٢٥ س

 ١٤٢٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .الجدلى هبيره: فا و اساس: ٣ س ٨٧٦ ص

 .مسلم بن صلح: فا و اساس: ١٣ س

 .مسلمه: فا و اساس: ١٦ س

 .االن اهللا عبد بهمن، بن اياس: فا و اساس: ٦ س ٨٧٧ ص

 .مسلمه: فا و اساس: جا همه و ١٤ س

 .الفقير عبد: فا و اساس: ١٦ س
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 .پسران همه اينان: فا: ١٧ س

 .مردى ابله و: فا: ٣ س ٨٧٨ ص

 .الكريم عبد بن سيط: فا و اساس: ٧ س

 .القشيرى: ... فا و اساس: ٢٢ س

 .اهللا عبد بن صالح: فا و اساس: ١٣ س ٨٧٩ ص

 .ندارد »خراج بر: «فا: ١٦ س

 .اقشمه و رخت: اساس: ٤ س ٨٨٠ ص

 .صالح سوى به نوشت چكها...  كاال و بنگاه بسيار و: فا: ٤ س

 .گفت يزيد: فا و اساس: ٨ س

 .ندارد »است من بر كه: «فا: ٩ س

 .الجمحى اهللا عبد: ... فا و اساس: ٢٢ س ٨٨١ ص

 .العسكرى سنان بن اهللا عبد بن عمر: اساس: ٢٥ س

 .حمدان بن محمد: فا و اساس: ٦ س ٨٨٢ ص

 .كه كن آن: فا: ١٩ س

 ١٤٢٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نبشت نامه...  گرفت اندر...  كرد گرد: فا: ٢٢ س ٨٨٥ ص

 .مسلمانان بر و: فا و اساس: ٥ س ٨٨٦ ص

 .گرداگردش ديوارى...  را گرگان: فا: ٤ س ٨٨٧ ص

 .مسلمه بن قتيبة: فا و اساس: ٣ س ٨٨٨ ص

 .هزار شصت با: فا: ١٩ س
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 .الجمحى حارثه بن حّجاج: فا و اساس: ٤ س ٨٨٩ ص

 .درم هزار دويست...  درم هزار صد: فا: ١٧ -١٨ س

 .درم هزار سيصد: فا: ٢٠ س

 .اهللا عبد بن اسيد: فا: ٢٠ س

 .گويند اندورهر را گرگان است رودى: فا: ١٩ س ٨٩٢ ص

 .سليمان از كه حق هر حق كه: فا: ٩ س ٨٩٣ ص

 .پس آن از: فا: ٢١ س

 .»گفتم« جاى به »گفت: «اساس: ٩ و ٨ س ٨٩٦ ص

 .حيوه بن رجاء بن سليمان: فا و اساس: ٢٣ س

 .كردست من به كار اين حوالت المؤمنين امير اگر: فا: ٥ س ٨٩٧ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  عبارت: اساس: ١٤ س

 ١٤٢٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نامزد: فا: ٢٥ س

 .دانستند چون: فا: ١ س ٨٩٨ ص

 .آيد باز شام به: فا: ٦ س ٨٩٩ ص

 .ظريفان همه با: اساس: ٢٣ س ٩٠٠ ص

 .عرششان و قصر و: فا: ١١ س ٩٠١ ص

 .ندارد »اسالم راه در: «فا: ٢٢ س ٩٠٢ ص

 .گردد باطل نيكويى و: فا: ٢٣ س

 .الوان طعامهاى ديگر: فا: ٤ س ٩٠٤ ص
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 .العزيز عبد بن عمر: فا.../  بن عدى بن عمرو: اساس: ١٢ س

 .زندان از او گريختن و را مهلب بن يزيد العزيز عبد عمر بازداشتن خبر: است چنين عنوان: فا: ١٥ س

 .است فا نسخه از ندارد، را[]  عبارت: اساس: ٣ س ٩٠٥ ص

 .ايشان بر تو واليت به: فا: ٢٢ س

 .را عطار جبار و است الصادق محمد ابو ابن را: فا/ طارق محمد ابو: اساس: ١٥ س ٩٠٦ ص

 .الطارق محمد ابو: اساس: ٢٠ س

 .است شده تدارك فا نسخه از نيامده، اساس در[]  داخل عبارتهاى: اساس: ١٩ -٢٣ س

 .قريظ بن زهير: فا: ٢١ س

 ١٤٢٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ثقفى على ابو آل: فا و اساس: ٢ س ٩٠٧ ص

 .تعذيب: اساس: ١٤ س ٩١٠ ص

 ... يزيد از و خواهم: اساس: ١٧ س ٩١١ ص

 .يزيد برابر: فا و اساس: ٢٥ س

 .حارس: اساس: ١ س ٩١٢ ص

 .الخطى عاد بن مدور: فا و اساس: ٥ س

 .ندارد »گرفت او كمر: «فا: ٧ س

 .االزدى االلصرف الحارث: فا/ االزدى الحرث: اساس: ١٠ س

 .زياد بن مسلمة: فا و اساس: ٢٤ س

 .گردنت كه ازيرا ايمنى چرا نه پيمان و عهد هيچ من بر ترا و ما و: فا: ٤ -٥ س ٩١٣ ص

 ... يزيد بن الّرحمن عبد بن اهللا عبد: فا و اساس: ٢ س ٩١٤ ص
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 .القشيرى اهللا عبد بن خالد: فا و اساس: ٤ س

 .خراج عمل بر: فا: ٩ -١٠ س

 .زحر بن حماد: فا و اساس: ١٣ س

 .بگوى را ما خواهى چه: فا: ٦ س ٩١٥ ص

 مكرر عبارتى گفت، حبيب كنيد مشورت چه و داريد چه تا بياريد: گفت مهلب بن حبيب: اساس: ١٢ س ٩١٦ ص
 .است

 .فروگيرى: اساس: ٢٣ س

 ١٤٢٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 باشد؟ حبال اندر: فا: ٢ س ٩١٧ ص

 .مهّلب بن اهللا عبد: فا: ٤ س ٩١٨ ص

 .واسط: فا و اساس: ٦ س

 .سور: فا و اساس: ٩ س

 .طحمه بن هريم: فا: ١٢ س

 ... الوليد بن عمر بن محمد: فا و اساس: ١٦ س ٩١٩ ص

 .بوريه: فا و اساس: ٢٤ -٢٥ س

 .القعقاع بن سعيد هانى، بن يوسف: فا و اساس: ٩ -١٠ س ٩٢١ ص

 .است طبرى از متن. مهّلب بن الفضل ميسرة: اساس: ١١ س

 .ساح و: فا و اساس: ١٧ س

 عباس؟ بن فحل: اساس/ عباس پسر قحل: فا: ٢ س ٩٢٢ ص

 .يزيد پس از: اساس: ٦ س
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 .شد گرفته فا نسخه از اساس، از است افتاده[]  داخل عبارت: اساس: ١٩ س

 .عّباس بن قحل: فا و اساس: ٢٢ س

 .عباس بن قحل: فا و اساس: ٢ س ٩٢٣ ص

 .مسمع بن الّرحمن عبد: اساس: ٢٣ س

 .الوليد بن عمر بن محّمد: فا و اساس: ١٩ س ٩٢٥ ص

 ... بن بشير بن الملك عبد: اساس: ١٠ س ٩٢٦ ص

 ١٤٣٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .النهرانى شبيب: فا: ١٤ س

 .آيد حاجت بدو را او كه بود گفت: فا: ٤ س ٩٢٩ ص

 .القشيرى اهللا عبد بن خالد: فا و اساس: ٥ س ٩٣٠ ص

 .الجاروث...  المنذر بن مالك: فا و اساس: ١١ س

 .شدم بددل من: فا: ٩ س ٩٣٢ ص

 .اردن شهر: فا: ٩ س ٩٣٤ ص

 .اردن شهر: فا و اساس: ١٢ س

 ].؟[ بارحنك: ٤ س ٩٣٥ ص

 ].؟[ بارحنك: فا: ١٨ س

 .نزديك به را آن: اساس: ١٣ س ٩٣٨ ص

 ].؟[ بارحنك: فا: ١٩ س

 ].؟[ بارحنك: فا: ٢ -٨ س ٩٣٩ ص

 .برنشينند: اساس: ٦ س
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 .خريده و شام: اساس: ٧ س

 .حرشى كرد اشخاص و شروان: ٧ س ٩٤٠ ص

 .خادمى بدانكه: ٧ س ٩٤١ ص

 ١٤٣١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .وعده و نمود اندوه و: ٩ س

 ].؟[ بارحنك: فا: ٦ س ٩٤٢ ص

 .بزنيد شمشير: اساس: ١٧ س

 .حناح بن زفر: اساس: ٢٠ س

 .مبارزان و است ننشسته: فا: ١ س ٩٤٣ ص

 .جاى به را مشام: اساس: ٢١ س ٩٤٤ ص

 .آمد فرود صقالب رود به و كرد ويران: ... فا: ٩ س ٩٤٥ ص

 .حرام تو بر است كرده حرام تعالى خداى كه چيزى هر: فا: ٢٥ س

 .نكرد چشم به: فا: ٦ س ٩٤٧ ص

 .القشيرى: ... فا و اساس: ٣ س ٩٤٩ ص

 .اهللا عبد بن اسيد: اساس: ٥ و ٤ س

 .الحسن بن سورة: اساس: ٩ س

 .اسرش جا همه: ... فا و اساس: ١ س ٩٥٠ ص

 .قشيرى خالد: فا و اساس: ١٥ س

 .بحر ابى بن سورة: فا و اساس: ١٦ و ١٨ و ٢١ س

 .شريح بن حارث: فا و اساس: ١٧ س ٩٥١ ص
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 ١٤٣٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شريح بن حارث: فا و اساس: ١ س ٩٥٢ ص

 .القشيرى: ... فا و اساس: ٦ س

 .الثقفى عمرو بن يوسف: فا و اساس: ١٦ س

 .عمرو بن يوسف: فا و اساس: جا همه و ،١ س ٩٥٣ ص

 .الّسالم عليهم...  على بن زيد كشتن خبر: عنوان: فا: ١ س ٩٥٥ ص

 .آيند بيرون: اساس: ٤ س

 .كند همى الحاح: اساس: ٩ س

 .صلت بن هند: فا و اساس: ٦ س ٩٥٦ ص

 .دهى من به زنى به را خويشتن گفت: فا: ٩ س

 .باد برگشت: اساس: ١٣ س

 .عمر بن يوسف: جا همه: فا و اساس: ٢٢ س

 .الحارث بن زيد بن معاوية: فا و اساس: ٣ س ٩٥٧ ص

 .نزديك به البارقى يوسف: فا و اساس: ٥ س

 .يوسف قبل از بود عامل او: فا/ آمده مكرر يوسف، دست از آنجا بود عامل: اساس: ٩ س

 .رفتن خواهى كجا گفت: اساس: ١١ س

 .عمرو بن يوسف: فا و اساس: ١٥ س

 .آنكه: اساس: ٢٢ س

 .كه پنداريم ما: فا: ١٨ س ٩٥٨ ص

 .العزيز عبد بن عمر: فا و اساس: ٢٢ و ١٩ س ٩٥٩ ص
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 .شرطه صاحب: فا: ١٩ س

 ١٤٣٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .القيسى خزيمة بن نصر: اساس: ٢١ س

 .سيار بن نصر بن عاصم پسر او: فا: ١٥ س ٩٦٤ ص

 .آهنين از غلى: اساس: ٢٤ س

 .خويش شيعت از مرد مردان با شد بيرون زراره بن عمرو: دارد افزونى: اساس: ١١ س ٩٦٦ ص

 .محرم بن سورة: فا و اساس: ١٦ س ٩٦٨ ص

 .عمرو بن يوسف: فا و اساس: ٢١ و ٢٣ س

 .نماند گسيخته مطلب كه گرفتم صب و ص نسخه دو از ندارد، را بخش اين: فا و اساس: ١ س ٩٦٩ ص

 .است آمده اساس نسخه در فقط بخش اين: فا: ١ س ٩٧٧ ص

 .فا در است نيامده بند اين: فا: ١٨ تا ١١ س ٩٨٨ ص

 .الحرزى ضحاك: فا و اساس: ٢ س ٩٨٩ ص

 .فردا تا بازگرديم: فا: ١٥ س ١٠٠٠ ص

 .شرطه صاحب: فا: ٩ س ١٠٠١ ص

 .زاده لوك: فا: ١٧ س

 .نديدم عجلى هرگز: فا: ٨ س ١٠٠٢ ص

 ١٤٣٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .گويى همى: فا: ١٤ س ١٠٠٤ ص

 .هزار دوازده با: اساس: ١٧ س

 .لشكر گزينان از: فا: ١٧ س
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 .آمد باز هزيمت به: فا/ شدند كرمانى باز هزيمت به: اساس: ٢٠ س

 .نامبردار بود مردى: فا: ٢١ س

 ولد اخبار: «عنوان: صب./ شد گرفته صب و ص نسخه دو از و نيامده فا و اساس در بخش اين: ١ س ١٠٠٦ ص
 .»مسلم بو كار ابتداى و العّباس

 .شد گرفته صب و ص نسخه دو از نبود، ما اساس در بخش اين: صب و ص: ١ س ١٠٠٩ ص

 .قريد او نام مدينه و مكه ميان: ص: ١٥ س ١٠١٨ ص

 .شد گرفته فب و فا نسخه دو از نيامده اساس در كه[]  داخل عبارت: فب و فا: ٥ -٨ س ١٠٢٣ ص

 .الحسين بن الحسن بن اهللا عبد: فا و اساس: ١٧ و ٢٣ س

 .بروى نه توام با: فا: ٩ س ١٠٢٤ ص

 .كردن خواست آنچه بفرمود: ... فا/ اى حربه را نصر ناگاه: اساس: ١٣ س ١٠٢٥ ص

 .كرمانى تا شريح بن حارث نامش: اساس: ١٦ س

 .ندارد »بوستان به فروشد...  روزنى حجره اندر و« عبارت. شد بوستان اندر و بودند: فا: ١٦ س ١٠٢٦ ص

 .عثمان بن سفيان: فا/ عثمان بن سفيان ابو: اساس: ٢ س ١٠٢٩ ص

 ١٤٣٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 گويند؟ عديده...  گويند باسا را او: فا گويند؟ اسا را آن: اساس: ١٦ س

 .گويند تا و: فا: ١٨ س

 .العجلى بشر بن الّرحمن عبد: فا و اساس: ٨ س ١٠٣٠ ص

 .كنيم تاختن اگر: ص: ١٦ س ١٠٣٨ ص

 .مسلم بو بن الّرحمن عبد مسلم بو امير: اساس: ١٧ س ١٠٤٢ ص

 .بكشتند جلّ  و عزّ  را خداى: فا: ٢ س ١٠٤٣ ص
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 .برزين دار: اساس: ٢١ س

 ... بكشتندش ايشان گفت را الحمار مروان بكشتند گفتند يارانش: فا: ٢٣ س ١٠٤٦ ص

 .را محّمد بن مروان كشتن و شام به على بن اهللا عبد رفتن: است چنين فا نسخه در عنوان: فا: ١ س ١٠٤٨ ص

 .شد گرفته فا نسخه از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ٤ -٣ س

 .شد عراق به خود و: فا: ٥ س

 .در المؤمنين امير برادر االمام محّمد ابراهيم: فا: ٦ س

 .ترما: فا: ١٥ س

 .بكشت و نيزه پهلوگاه بر: اساس/ بكشت و تهيگاه بر: فا: ١١ س ١٠٤٩ ص

 .كرده اصالح خود مروان، پيش العباس ابو سر: اساس: ١٧ س

 .ندارد »مسلم بو پيش: «فا: ١ س ١٠٥٥ ص

 ١٤٣٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»سلمه« نسخه دو هر در: فا و اساس: ٩ س ١٠٥٧ ص

 .هبيره عمرو بن يزيد: جا همه در: صب و ص: ١٧ س ١٠٦١ ص

 .خزيمه بن خازم: جاى به خازم، بن خزيمه: ص: ١٨ س ١٠٦٥ ص

 .ايوب بن عمرو: جاى به يزيد، بن عمرو: ص: ٢٢ س

 .شد گرفته صب نسخه از است، نيامده ص نسخه در[]  داخل عبارت: صب: ٣ -٥ س ١٠٧٠ ص

 .است صب از[]  داخل عبارت: ص: ١٦ -١٧ س

 ماه هشت و سال سه سفاح. كردند بيعت را جعفر بو: «است نادرست اساس نسخه عبارت: اساس: ٥ س ١٠٧٢ ص
 .»كرد خالفت روز دوازده و

 .گرفتم فا نسخه از نيامده، اساس در[]  داخل در شده نقل عبارت: فا: ٦ -١٦ س
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 .نوشت جعفر به فتحنامه: فا: ٥ س ١٠٧٣ ص

 .كرد نماز وى بر ميمون بن عيسى: فا و اساس: ٢٢ س

 .المازلى ايوب ابو: اساس: ٢٢ س

 .حبيب عباس: صب و ص: ١٤ س ١٠٧٥ ص

 .نويسد مى »روندى« جا همه: ص: ١٦ س ١٠٩٤ ص

 .روى نيكو بهره دو: فا: ٨ س ١١٥٠ ص

 ١٤٣٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .آمدى اندر رحبه به: فا: ١ س ١١٥٢ ص

 .يابد نمى عيب هيچ: فا: ٣ س

 ...». و مذهب به بودى او داعى گاهى و كردى ابراهيم تدبير گاهى يعقوب: «فا: ٢٠ س ١١٥٥ ص

 .گفت را او يعقوب: اساس: ١١ س ١١٥٧ ص

 .هادى و مهدى ايام در زنادقه ظهور خبر: فا: ١ س ١١٧١ ص

 .اند ايستاده قطار به اشتران گفتندى بخنديدندى كردندى مى طواف گرد بر گرد: فا: ١٣ س

 و حكمت و فصاحت خداوندان: «است چنين پيشين صفحه آخر سطر از فا، نسخه در عبارت: فا: ١ س ١١٧٣ ص
 تازى لغت بر كه چيزها و سخن نيكويى و دبيرى و فصاحت با بود المقفع اهللا عبد چون گفتندى نيكو شعرهاى و خرد
 سخن خوبى بدان تازى است كرده ترجمه او دمنه و كليله و كردندى ياد را او نخست شمردندى بر امت بدين كه

.«... 

 .تعليقات: ك. ر. الحسين على بن الحسين: صب/ الحسينى على بن حسين: ص: ١ س ١١٧٧ ص

 .بود آزار دو هر...  مادرش و او ميان و: فا: ٦ س ١١٨٠ ص

 .شرطه صاحب: فا: ٤ س ١١٨١ ص

 .بكنم خواهى آنچه: اساس: ٩ س
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 .تعليقات: ك. ر. بود ساله شش و سى بمرد چون: فا و اساس: ١٦ س ١١٨٢ ص

 ١٤٣٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شرطه صاحب: فا: ١٠ س ١١٨٤ ص

 .گرفتم فا از ندارد، را[]  داخل عبارت: اساس: ١١ س

 .برنخيزد سوگندان كه: فا: ١٣ س

 .دادن درويشان به خواسته: فا ندارد، »كرد كفارت را همه و: «فا/ كرد كفايت: اساس: ١٣ س

 .افتاد موقف به: فا: ١٨ س

 .شد گرفته فا از است،[]  داخل عبارت فاقد: اساس: ١ -٥ س ١١٨٥ ص

 .پس از كرد عهد ولى را االمين محمد چون و آمد بر روزگار و كرد عهد ولى: فا: ١١ س

 .شد گرفته فا از[]  داخل عبارت: اساس: ١ -٣ س ١١٨٦ ص

 .غلبه به بگرفت طبرستان: فا: ٦ س

 .ندارد »طالب بو آل: «فا: ٣ س ١١٨٧ ص

 .تعليقات: ك. ر. على بن حسن: فا و اساس: ٦ س

 .يحيى بن فضل اميرى را طبرستان: فا: ١٠ س

 .را مهتران و را علما بنبشت: فا: ١٤ س

 .المسيب بن محمد: فا و اساس: ١٣ س ١١٨٩ ص

 .تعليقات: ك. ر...  قحطبه بن حميد و قحطبه بن شبيب: فا و اساس: ١٣ س

 .العكى عيسى: فا: ١٥ س

 .الخطيب ابن: فا و اساس: ١٦ س ١١٩٠ ص

 .شدند مردان دو هر: فا: ٥ س ١١٩١ ص
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 .تعليقات: ك. ر. نه و هشتاد و صد: فا و اساس: ٨ س

 ١٤٣٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را او شهر از اى گوشه: اساس: ٩ س

 .بنوشت چك دو و: فا: ١٤ س

 .آن سبب ذكر و ايشان بر الرشيد هارون شدن متغير و برامكه آل خبر: عنوان: فا: ١ س ١١٩٣ ص

 .رسيد با او بيت اهل بر: فا: ١٣ س ١١٩٤ ص

 .آمده فا نسخه در عينا عجيب، -غيب اتفاق: فا: ١٤ س

 .بود رشيد حاجب جعفر: اساس: ١٤ س ١١٩٥ ص

 .وى نام مهدى بنت عّباسه: فا: ٢٣ س

 .شد گرفته فا از ندارد، را عبارت: اساس: ١٢ -١٣ س ١١٩٩ ص

 .ديگرى يك هر: فا: ١٣ س

 .حبشستان: اساس: ٦ س ١٢٠٠ ص

 .سپردمى بدو: فا: ١١ س

 .رى حد به تا الرشيد هارون آمدن بيرون خبر: عنوان: فا: ١ س ١٢٠١ ص

 .گفت يحيى و فضل: اساس: ٦ س

 .اهللا عبد بن عود: فا و اساس: ٧ س

 .نقطه بى: فا/ بكشيد ستم از: اساس: ١٠ س

 .تعليقات: ك. ر. فغفور: فا و اساس: ٧ و ٤ و ٣ س ١٢٠٢ ص

 و خراسان از عيسى بن على عزل و سمرقند به نصر بن الليث بن رافع خروج خبر: فا: عنوان: ١ س ١٢٠٣ ص
   فرستادن
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 ١٤٤٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .او عوض بن اعين بن هرثمة

 .بود زنى: فا: ٧ س

 .وى از مردمان گيرند عبرت تا: فا: ١٢ س

 .سمرقند اميرى به: اساس: ١٢ س

 .وفاتش ذكر و خراسان به او دوم خروج و رشيد خبر: عنوان: فا: ١ س ١٢٠٧ ص

 .خيشوع: فا و اساس: ١٢ س

 .رقه قضاى را محمد: فا/ الكسائي الحسن بن محمد: اساس: ١٧ س

 .كرد وزير او را سهل بن فضل: اساس: ٦ س ١٢٠٨ ص

 .كرمان به: اساس رفت، گرگان به آنجا از و شد بهتر آنجا و رفت قومش به: فا: ٨ س

 .خيشوع: فا و اساس: ١٦ س

 .خالفتش مدت و سن مبلغ و هارون وفات خبر: عنوان: فا: ٢٣ س

 .بشورانيدند من بر: فا: ٤ س ١٢٠٩ ص

 .نكشد سختى بدين: اساس/ كشم: فا: ٥ س

 .پاره چاره: اساس: ٨ س

 .كردندش گور به آنجا: فا: ١٠ س

 .سه و نود و صد سال از گذشته روز سه اآلخر جمادى ماه از شب نيم به: فا: ١٢ س

 .شد گرفته فا از نيامده، اساس در سطر دو اين: اساس: ١٤ -١٥ س

 .ندارد »روز شانزده و ماه دو: «فا: ١٦ س

 .موى جعد و سپيد: فا: ١٧ س
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 .ماند پسر سيزده وى از بمرد: فا: ١٧ س

 .زينب: فا و اساس: ٢٣ س

 .العزيز ام: فا و اساس: ٢٤ س

 .السالم و گفتند بسيار شعرها رشيد مرثيه اندر و معتصم، مادر ندارد، »بودش فرزندان مادر: «فا: ٢٤ س

 خشم را محّمد و سرودت بر...  آمد بد فال به را محّمد بگفت همان بگوى ديگر گفت: فا: ٩ -١٠ س ١٢٢٤ ص
 .ندارد را...»  كنيزك آن دندان يك« بشكست، قدح و آمد اندر قدح آن بر...  نفيس بود قدحى را او و گرفت

 ١٤٤١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شد دراز مردمان و او بر حصار: فا: ١٣ س

 .نهادند وعده...  كه فرستاد: ١٤ س

 .شد كارآگه اين...  برد اندر: فا: ١ س ١٢٢٥ ص

 .ندارد »اندر آب به: «فا: ١٢ س

 .آمد بر شهرستان سوى به غربى: فا: ١٣ س

 .ندارد »حالى: «فا: ١٩ س

 .را او و بود بزرگ دندانهايش: ٢٠ س

 .ندارد »آنگاه هم: «فا: ٢١ س

 .بزندش آورد بر: فا: ٢٢ س

 .گرفت دست به بالش: فا: ٢٣ س

 .خست اندر محمد روى به و آمد بر بالش به و بزد شمشير قريش: فا: ٢٤ س

 .ببريد قفاى پس از گردنش و: فا: ١ س ١٢٢٦ ص

 .كشت خود را خويشتن: فا: ٤ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .شود اسير مأمون كه: اساس/ شدى او در به...  بودى اسيرى محمد كه: فا: ١٢ س

 .فساد و عيار خداوندان: اساس: ٢٥ س

 .برادر زن از بغداد به را مأمون: فا: ٥ س ١٢٢٧ ص

 .العّباس بنى خلفاى نشستند پدران عراق به: فا: ٦ س ١٢٢٩ ص

 .كردن خالف را مأمون: فا: ٩ س

 .است نقطه بى اساس/ رفتن نبايد اكنون: فا: ١٤ س

 .كردند خروج كه سرايا ابو و علوى ابراهيم بن محّمد خبر: عنوان: فا: ٢٣ س ١٢٣٠ ص

 .تعليقات: ك. ر...  على بن زيد بن محّمد: فا و اساس: ١٧ س ١٢٣١ ص

 ١٤٤٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ندارد »طالب ابى ابن: «فا...  حسين بن العابدين زين على بن محّمد: ... فا: ١ س ١٢٣٢ ص

 .گذشتن نهشت را ايشان: فا: ٢٢ س

 .خواندندى االفطس ابن: فا: ٢٥ س

 .على بن حسين بن حسين: اساس و فا: ٢٥ س

 .الحسين بن داود: اساس: ١ س ١٢٣٣ ص

 .موسى بن داود: فا و اساس: ٤ س

 .محّمد آمد پير سوى: فا.../  محمد راشد سوى: اساس: ١٠ س ١٢٣٤ ص

 .كردند دعوت او بيعت به همه را مردمان و خواندند: اساس: ١٦ س

 .او بود يمن امير اساس: ١٩ س

 .شدند ستوه علويان از: فا: ٢١ س

 .٩٩٨ -١٠٠٠ صص. ١١ ج. بردم سود اصالح براى طبرى تاريخ متن از است، مبهم ما متن: ١٠ س ١٢٣٨ ص
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 .الصادق جعفر بن محّمد پسرزاده: فا: ١٧ س ١٢٤٠ ص

 .االحور بن سعيد: فا و اساس: ١٩ س ١٢٤٥ ص

 .رفتن نخواست عيسى و كرد اجابت عيسى: اساس: ٥ س ١٢٤٦ ص

 .االحور بن سعيد: فا و اساس: ١١ س

 .برفت هزيمت به عيسى: فا: ١٣ س

 .كند مى نهى ما طاعت از را مردمان: فا: ١٩ س

 .آمدند گرد...  الشام باب از مردمان: فا: ٢٤ س

 ١٤٤٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .گفت حديث ايشان: فا: ١١ س ١٢٤٧ ص

 .گفته رضا: اساس: ١٥ س

 .الديلمى فرخ: فا و اساس: ١٩ س

 او كشتن فرمودى تو كه كشتن بخواهى را ما تو كه است حالل نه ترا و ما خونهاى از بترس: فا: ١٧ س ١٢٤٨ ص
 .بكشى را ما باز و

 .تعليقات: بنگريد. الحسن بنت توران: فا و اساس: ٣ س ١٢٤٩ ص

 .شب آن و بخورد بسيار انگور آن از آمدش خوش خورد انگور: فا: ٧ س

 .كردند نگهبان او بر را طوسى حميد: فا: ١٦ س

 .حرب بى شد ساكن فتنه: فا: ١٤ س ١٢٥٠ ص

 .بودى روا خواستى حاجتى: فا: ٢٠ س

 .بسيار بدوختند سياه ها عمامه: فا: ٢٢ س

 .ندارد را صفحه پايان تا...»  همى مأمون از طاهر و« از: فا: ٤ س ١٢٥١ ص
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 .هشت و دويست: فا و اساس: ٤ س ١٢٥٢ ص

 .دو هر و نبشتندى معتصم و مأمون نام به: فا: ٥ س

 .شد طوس به: اساس: ٨ س

 .آورد فرود رود لب بدان: فا: ١٠ س

 .طرطوس: فا: ٤ س ١٢٥٣ ص

 .ماه پنج و سال پنج و بيست: فا و اساس: ٥ س

 ١٤٤٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .وى حالهاى و بالّله المعتصم خالفت خبر: عنوان: فا: ١ س ١٢٥٤ ص

 .ندارد »كرد مى...  را او مأمون پسر عباس و: «فا: ٣ س

 .جانب آن همه به بابك: فا: ٦ س

 .آمدشان خوش و يافتند آسان را بابك مذهب: فا: ٩ س ١٢٥٧ ص

 .شدن توانستندى اندر تنگها به: فا: ١٠ س

 .جا همه: خديو بخار: اساس: ٢١ س ١٢٦٦ ص

 نو خطى به و كند مى تغيير بود، نسخ به كه ما اساس نسخه خط] ٣٥٣ b[ برگ از پس: اساس: ١٣ س ١٢٨٠ ص
  .است شده كوتاه عموما هم روايتها. شود مى بدل نستعليق و نويس
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 ١٤٤٥،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ] تعليقات[

 ١٤٤٧،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٧ -١٦، س ١ص 

هاى مختلف آمده است. در متن تاريخ طبرى  انساب پيغمبر صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، در منابع مختلف، به گونه
سخن » نسب رسول اهللا صلعم و ذكر بعض اخبار آبائه و اجداده«از  ١١٢٣ -١٠٧٣، صص ٣(چاپ دوخويه) ج 

 .(٧٩١ -٨٢٨، صص ٣گويد. در ترجمه فارسى، با حذف و اسقاط از همين مقوله سخن رفته است (ج  مى

 ٤در سيرة الّنبي صلعم ألبى محمد عبد الملك بن هشام (به اهتمام محّمد محيى الّدين عبد الحميد، دار الفكر، 
ذكر سرد الّنسب الزكى، من محّمد صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، إلى آدم عليه «ميالدى)  ١٩٣٧ه. ق  ١٣٥٦لد، مج

، صص ١آمده (ج » سياقة الّنسب من ولد اسماعيل عليه الّسالم«)، و سپس ١ -٣، صص ١آمده است (ج » الّسالم
٣ -٩). 

انشاى رفيع الدين اسحق بن محمد همدانى قاضى ابرقوه، در سيرت رسول اهللا (ص) مشهور به سيرة النبى، ترجمه و 
، انتشارات بنياد ١٣٦٠مجلد، تهران  ٢هجرى (با مقدمه و تصحيح دكتر اصغر مهدوى. چاپ اّول  ٦٢٣ -٥٨٢

باب دوم: در تفصيل نسب حضرت پيغمبر عليه «و » باب اول: در نسب پيغمبر عليه الّصالة و الّسالم«فرهنگ ايران) 
 .) آمده است١٨ -١١٢(صص » الّسالم از اسماعيل تا عبد اهللا پدر پيغمبر ما عليه الّسالمالّصالة و 

در باب پانزدهم شرف الّنبى، تصنيف ابو سعيد واعظ خرگوشى، ترجمه نجم الّدين » ذكر انساب رسول عليه الّسالم»
رات بابك)، آمده ، انتشا١٣٦١(به تصحيح و تحشيه محمد روشن، تهران  ١٨٦ -١٨٧محمود راوندى، صص 

 .است

  شود، همچون تاريخ يعقوبى ياد مى» نسب پيامبر خدا (ص)«در ديگر كتابها به مناسبت از 

 ١٤٤٨،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... ) و٥١٥ -٢١احمد بن ابى يعقوب، ابن واضح يعقوبى، به ترجمه شادروان دكتر محمد ابراهيم آيتى (صص 

كذب الّنّسابون، «سله نسبها هماهنگى اندك است، و از آن است كه حديث نبوى ناظر به اين معنى است: در اين سل
(فيض القدير شرح ». (صح) -ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس». ٣٨: ٢٥قال اهللا تعالى: َو قـُُروناً بـَْيَن ذِلَك َكِثيراً 
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إذا بلغ نسبى إلى عدنان «) و رسول خدا خود گفته است: ٥٥٠الجامع الصغير، للعالمة المناوى، الجزء الرابع، ص 
 .(، دانشگاه تهران١٣٦٢(تاريخ پيامبر اسالم، تأليف دكتر محمد ابراهيم آيتى، چاپ سوم، تهران، ». فامسكوا

 :٢٠، س ٨ص 

. در متن كند ) قصّى از حليل بن حبشّيه، دختر او حّبى را خواستگارى مى١٠٩٣، ص ٣در متن عربى تاريخ طبرى (ج 
 .(١١٩، ص ١آمده است، و نيز در سيرت رسول اهللا (ج » حبشّية«ما از دختر نامى نيست. در متن سيرة الّنبى 

 :٣، س ٩ص 

ابى غبشان و «گويد:  در متن ترجمه تاريخنامه طبرى، ابو غبشان، سليمان بن عمرو است، در متن عربى تاريخ طبرى مى
 .(١٠٩٤ص  ،٣(ج ...» هو سليم بن عمرو بن بوّى 

 :٥، س ١٤ص 

)، ترجمه ١٠٨٩، ص ٣شعر از مطرود بن كعب الخزاعى است كه درباره هاشم گفته است (متن عربى تاريخ طبرى، ج 
 :فارسى نياورده شعر را. بيت دوم شعر چنين است

  سّنت إليه الّرحلتان كالهما            سفر الّشتاء و رحلة اإليالف         

 :است. و نيز، ر. ك» و رحلة االصياف«، نسخه بدل: ١٤٧، ص ١ج  ر. ك: سيرة الّنبى،

 .(١٢٤، ص ١سيرت رسول اهللا، (ج 

گويد  در الطبقات الكبير محّمد بن سعد كاتب الواقدى (به اهتمام ادوارد زاخائو. ليدن) قسم األّول، درباره اين شعر مى
 .١٧نيز ر. ك: شرف الّنبى، ص و » و قال عبد اهللا بن الزبعرى فى ذلك): «٢٢، س ٤٣، ص ١(ج 

 :٢، س ١٦ص 

هاى ديگر نادرست آمده است. متن را از تاريخ طبرى، (متن عربى، ج  عمرو بن زيد بن لبيد، در نسخه اساس و نسخه
 .٤٥، چاپ سوم، ص ٤٠) گرفتم، و نيز ر. ك: تاريخ پيامبر اسالم، چاپ اول، ص ١٤، س ١٠٨٢، ص ٣

 :٦، س ١٨ص 

  تنها در متن -»و عبد اهللا را كنيت ابو عبد اهللا بود« -پيامبر صّلى اهللاشاره به كنيه پدر 

 ١٤٤٩،ص:٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .اى نديدم شود. در ديگر منبعها چنين اشاره ما، ترجمه تاريخنامه طبرى ديده مى

» -و ذكر بعض اخبار آبائه و اجداده -عليه و سّلمنسب رسول اهللا، صّلى اهللا «ابن اثير در الكامل (طبع تورنبرگ) در 
 :(٥، ص ٢نويسد (ج  مى

و اسم رسول اهللا، صّلى اهللا عليه و سّلم، محّمد، و قد تقّدم ذكر والدته فى ملك كسرى انوشيروان، و هو محّمد بن »
 .«بعبد اهللا، و يكنى عبد اهللا ابا قثم، و قيل: ابا محّمد، و قيل: ابا احمد بن عبد المطّل

 ... شود (تأليف االمام اى در السيرة الحلبّيه ديده مى اشاره به كنيه عبد اهللا، ابو قثم، به گونه

 :(ه.، المكتبة االسالمية ١٣٢٠على بن برهان الّدين الحلبى، بيروت، 

و هو ابن تسع  فى االمتاع لّما مات قثم بن عبد المطّلب قبل مولد رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم بثالث سنين ...»
سنين وجد عليه وجدا شديدا فلما ولد رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم سماه قثم حتى اخبرته أمه آمنة انها امرت في 

منامها ان تسميه محّمدا فسماه محمدا اى و ال مخالفة بين هذه الروايات على تقدير صحتها كما ال يخفى النه يجوز ان 
 :٧، س ١٨) ص ٨٠(الجزء االول، ص ...» رها يكون نسى تلك الرؤيا ثم تذك

ها روى داده بود كه درست آن را بازيافتم  هاى اساس و ديگر نسخه خلطى در نسخه» عبد اهللا و بو طالب«در نام مادر 
 .و آوردم

 :(٣٦٤، ص ١اى گفتنى است درباره برادران اّمى عبد اهللا (ترجمه، ج  در تاريخ يعقوبى نكته

رسول خدا است و ابو طالب، كه عبد مناف باشد، و زبير كه ابو طاهر است، و عبد الكعبه يعنى عبد اهللا كه پدر »
 :١٥، س ١٩ص ...» مقّوم، و مادر اينان فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بود 

آمده است. نسخه ، گزينش من از متن عربى تاريخ طبرى. در نسخه اساس ما و نسخه فا: فّيال »نام خواهرش ام قتال»
 :(١٠٧٨، ص ٣بدلهاى تاريخ طبرى نيز شايسته بررسى است (ج 

 .فّتال، قتال

 :(٥٨ -٥٩، صص ١گفتار صاحب طبقات الكبير درباره خواهر ورقة بن نوفل چنين است (ق 

  ...» الخثعمّيةاند: فاطمه بنت مّر  گويند قتيله بنت نوفل بن اسد بن عبد العّزى ... بوده است، و نيز گفته مى«

 ١٤٥٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 :١٠ -١٣ س ،٢٠ ص

 .دهد مى پيامبر والدت از پيش اهللا صّلى خدا پيامبر پدر اهللا عبد درگذشت از خبر ما متن

 ):٣٦٢ ص ،١ ج يعقوبى، تاريخ( نويسد مى و داند مى نادرست را گفتار اين يعقوبى

 از پيش بعضى قول به و والدت از پس ماه دو -محّمد بن جعفر روايت به -خدا رسول پدر المطّلب عبد بن اهللا عبد«
 رسول ميالد از پس اهللا، عبد وفات كه است اجماعى چه. است نادرست دوم قول اين و گذشت، در بزرگوار آن ميالد
 پنج و بيست وفات هنگام وى...  اند گفته پيغمبر ميالد از پس سال يك را او وفات هم كسانى و است بوده اكرم
 .»بود ساله

 ):٦١ -٦٢ صص ،١ ق( گويد مى سرانجام و آورد مى گوناگون روايتهاى الكبير طبقات در سعد بن محّمد

 .»گذاشت جاى به گوسفند اى گله و شتر پنج و ايمن امّ  المطّلب عبد بن اهللا عبد«

 :٤ س ،٢٣ ص

 ).١١٢٧ ص ،٣ ج( را درست صورت گرفتم طبرى تاريخ متن از آمده، نادرست ما متن در خديجه پدر نام

 :ياسر عمار قول به) ٣٧٥ ص ،١ ج( يعقوبى تاريخ در

 از سخن...»  بودم او دوست چه داناترم خويلد دختر خديجه با خدا رسول ازدواج امر به مردم همه از من گفت كه«
 .است خديجه عمومى اسد بن عمرو

 در اسد بن خويلد خديجه، پدر نيز) ١٦٧ ص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه و يعقوبى نقل به اسحاق، ابن سيره در
 .است داشته شركت ماجرا

 :١١ س ،٢٥ ص

 بن عمرو« منابع طبق بر خديجه عمّ . است اشتباه اين گمان بى و است شده خوانده »اسد« خديجه عمّ  ما، متن در
 عمّ  كه كرده اتكا عّباس ابن روايت به و گفته، باز را واقدى روايت نيز) ١١٢٩ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ. است »اسد

 .آورد در خدا رسول ازدواج به را او »اسد بن عمرو« خديجه
 

 :٢١ س ،٤٠ ص
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 عليه نبى معجزات و تهامه بنى و خزاعه بنى حديث: «است آمده عنوانى فب و فا نسخه دو در فصل اتمام از پس
 :كنم مى نقل فا نسخه از را آن است، نيامده ما اساس نسخه در مبحث اين ،»الّسالم

 يك به دو هر و تهامه، بنى را يكى و گفتندى، خزاعه بنى را يكى: طايف به بودند قبيله دو كه كردند روايت چنين
  چهارده بود بت يكى را ايشان. بودند نزديك جاى

 ١٤٥١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 محرم آن تا محرم اين از. پربها در از دندانها و بود يمانى جزع از بت آن چشم و پهنا، بدست چهارده و باال ارش
 سبز زمرد از نهادندى تخت زير كرسى و بنهادندى ديبا زير زرين تختى و بگسترانيدندى وى بر ديباها و آمدندى بيرون
 را او تعالى خداى دون و بنهادندى، آن زبر و بياوردندى را بت آن آنگه و بركشيدندى، كرسى زير) ؟( مله هفتاد و

 را ايشان مر و شدى اندر بت آن شكم به ديو و كن، مبارك ما بر سال امسال خداى، اى: گفتندى و كردندى سجود
 .بازگشتندى و سخن آن بر كردندى شادى و گرفتندى كبر ايشان. كردم مبارك شما بر امسال گفتى و كردى اجابت

 زنان. رفت سخن جاى يك به رشتند همى پشم و ماهتاب به بودند نشسته تهامه بنى زنان با خزاعه بنى زنان شبى پس
 حديثشان بدين و بهتريم خود ما: گفتند تهامه بنى زنان. بهتريم شما از ما: كه گفتند ايدون را تهامه بنى زنان خزاعه بنى

 پس. آمد اندر محرم و ببود ديگر سال تا گرفتند، اندر دل به و بشنيدند سخن اين مردانشان و رفت، سخن بسيار
 .كردند سجود را او خداى فرود از و نهادند وى بر را بت آن و بنهادند و بياوردند زرين تخت آن و بيامدند

 اندر بت آن شكم به و بيامد باد آكنده، اندر وى شكم به بود مشك و بود كاواك بت آن شكم كه گويند ايدون و
 .برزد خزاعه بنى زنان به و آورد بر دهانش از مشك و شد

 و بياشوفتند، مردان و تهامه بنى زنان. بهتريم شما از ما كه نگفتيم كه گفتند تهامه بنى زنان بر خزاعه بنى زنان پس
 يك به كه خواستند و سو آن از هزار چهار و بايستادند سو اين از هزار چهار. شدند اندر سالح به مرد هزار هشت
 .آويزند بر جاى

 برنهاد زين و بياورد تازى اسبى تا بفرمود را غالمى. بردند وى به آگهى اهللا، عبد او نام را قبيله دو هر آن مر بود مهترى
 و آمد اندر مرد هزار هشت ميان به و نشست بر اسب به و بخواست اى نيزه و پوشيد اندر جوشن و خفتان و خود و
 اين كه بايد تهامه، بنى مردمان اى و خزاعه بنى مردمان اى: كه كرد بانگ و بسيار كرد تواضع و آمد فرود اسب از

 اگر و داديم، را شما بهترى بهتريم، شما از ما اگر و شما، برادران ما و ماييد برادران شما چه بفكنيد ميان از عداوت
 به تعالى خداى و. بياراميدند تا اندر مرد هزار هشت اين ميان به كرد همى تواضع و پذيرفتيم، بهيتان بهيد، ما از شما
 .دهد اسالم را ايشان مر كه كرد نگاه ايشان به اهللا عبد تواضع آن بركت
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 آن گذشت، پاس يك شب از چون و رفاييل، فريشته آن نام آمد سيم آسمان به فريشته يك آمد اندر شب چون
 كسى زمين و آسمان اندر كه ايشان، نه و بهيد شما نه تهامه، بنى و خزاعه بنى مردمان اى: گفت و كرد بانگ فريشته
  بن محّمد از بهتر نيست
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 همچنان و آمد دوم آسمان به فرشته آن بگذشت پاس دو شب از چون و. است خلق همه بهترين وى كه اهللا عبد
 .بود كرده بار نخست كه كرد بانگ

 بر هزار و رويد راست بر مرد هزار و بشنويد مردمان، اى: كه را مردمان گفت اهللا عبد اين بشنودند، آواز اين چون
 و برفتند پس. آيد همى كجا از آواز اين تا كنيد نگاه و بگرديد اندر بيابان به مرد هزار و گيريد عقبه مرد هزار و چپ
 كه كرد آواز و آمد اول آسمان به فريشته آن بدميد سپيده چون و. بازگشتند مهترشان باز نديدند را كس كردند، طلب
 آن. مكه به است به محّمد همه از زمين و آسمان خلق اين كه بدانيد تهامه، بنى مردمان و خزاعه بنى مردمان اى

 هزار هشت اين. آيد همى آسمان از شنيديم ما كه بانگ اين كه آيد گمانى همى مرا مردمان، اى: كه گفت مهترشان
 فرود: گفت اهللا عبد. بريم گمان همچنين نيز ما كه] فا ١٦٠ b[ گفتند ايدون و سخن بدين شدند متابع را او مرد
 .ما نه و بهيد شما نه كه آمد پديد ما بر اكنون كه گفت را ايشان مر و. بنهيد سالحها و آييد

 به گفتند و كردند مشورت. كنيد مشورت: گفت را ايشان مر اهللا عبد اهللا، عبد نزديك به آمدند گرد همه بامداد پس
 دلير، و زبان فصيح و روى نيكو بود غالمى و. آوردند فراز خواربار و بشدند. خواربار گفتند. بود عزيزتر چه مّكه
 به حى از و قبيله از آمد همى غالم اين پس. آرد مّكه به طايف از خواربار تا فرستادند وفد را غالم آن مر. نام عمرو
 اين. كرد همى شبانى جهل بو غالم اين و هشام، بن جهل بو غالمان از ديد را غالمى پس. مّكه نزديكى به تا حى
 آمدى؟ كار چه به: گفتا. آرى: گفت آمدى؟ ايدر راه از كه پرسيد جهل بو غالم. رسيد شبان اين نزديك به عمرو
 اى، شنيده غلط سخن اين شما و نيست كس محّمد اينجا: گفت جهل بو غالم. بگفت را جهل بو غالم مر قّصه عمرو
 .بازگردى كنى فرمان اگر

 :گفت مهتر؟ تو از هست كسى اندر مكه به كه گفت را جهل بو غالم عمرو اين

 وليد نزديك به. يافت را المخزومى المغيرة بن وليد آمد، اندر مكه به چون پس. دانند بهتر ايشان مگر: گفت. هست
 هست؟ پيرتر تو از كسى: گفت را او عمرو. نيست محّمد اينجا: گفت وليد. كرد آگاه خبر اين از را او مر و آمد
 را غالم اين مر ميان آن اندر الخطّاب بن عمر. آمد وى نزديك به. است پيرتر سال چهل به من از الحكم ابو: گفت
 محّمد اينجا: گفت نيز عمر. بپرسيد را الخطّاب بن عمر مر غالم اين بود، نشده مسلمان هنوز عمر و آمد، پيش
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 او مر و جهل، بو نزديك به تا آمد و. شوم الحكم ابو نزديك به من: گفت غالم اين. خويش قبيله به گرد باز نيست،
  قيمت چنانكه بفروش مرا مر بارهات و گرد باز غالم، اى نيست محّمد اينجا: گفت جهل بو. كرد آگاه قصه اين از را
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 قيمت را بارهات تا بيار را او مر و شو وى نزديك به بازرگان است ترسا يكى اينجا گفتش و. افزونتر دينار ده بود بارت
 شتران اين بر كه بارها اين: گفت و برگشت بارها آن گرد ترسا آن پس. بياورد را بازرگان ترساى آن و برفت پس. كند
 .ارزد دينار سيصد است

 تا دهم تو دست به است من دينار اين: گفت عمرو. داد را عمرو و بسخت دينار ده و سيصد هشام بن جهل بو
 .بستد را دينار جهل بو. بازدهى مرا بامداد

 درويشان بر كن صدقه و بفروش بارها نيابى را محّمد مّكه به اگر كه را عمرو اين مر بود چنان فرمان و. برفت غالم
 آن و آيم، باز تو نزديك به بامداد: كه را جهل بو گفت عمرو اين پس. ده عطا وى به ما از اين بيابى اگرش و مّكه،

 مسلمان، ديد را زنى. بازگشت جهل بو خانه از غالم اين و. سپارم بديشان تا بنماى مرا اند صدقه اهل كه كسانى
 محّمد گفتند پرسيدم، را تن چهار سه: گفت غالم. بازگردى ناديده را محّمد و بيامدى دور راه از غالم، اى: گفتش
 به او دان كليد و خردك، بينى درى تا شو فرو كوى بدين شو. كردند حسد و گفتند دروغ: گفت زن! نيست اينجا
 .است پيغامبر در آن آكنده، اندر خاك

 اين خبر از كرد آگاه الّسالم عليه را پيغامبر و بيامد جبريل رسيد، پيغامبر به آنكه از پيش و آمد همى غالم آن پس
 پس. تافت همى وى از كه ديد نورى آمد اندر غالم. ايستاد نماز به و برخاست پيغامبر. مّكه كافران خبر از و غالم
 تو: گفت غالم گويم؟ من يا گويى تو غالم اى: گفت پيغامبر پس. نبود بت اندر وى به و ديد محراب كرد نگاه غالم
 .بخواه دينار و برو و خيز: گفت پيغامبر پس. كرد آگاه را او حالها همه آن از پس. گوى

 شما و دارند ننگ دروغ گفتن از تازيان كه شنيدم چنين من خواجه، اى: گفت و آمد جهل بو نزديك به غالم آن پس
 بو. برم محّمد نزديك به تا بازده من به دينار آنگه. نيست اينجا گفتيد و است بوده شما نزديك به محّمد و. نداريد
 اشتران يا گندم، با خريدى شتران من از دى كه گفت غالم. نيست دينار من نزديك به ترا: گفت و شد منكر جهل
 .كرد آگاه را او مر و آمد پيغامبر نزديك به عمرو پس. ام نديده هرگز ترا من: گفت جهل بو. دينار يا بازده من به گندم

 روى نور و هشام، بن جهل بو در تا غالم اين با برفت و افگند بر ردا و كرد اندر پاى به نعلين الّسالم عليه پيغامبر
. كرد استوار خويشتن بر خانه در و شد اندر خانه به و برخاست ملعون جهل بو. افتاد اندر جهل بو سراى به پيغامبر
 .نداد آواز او و بزد جهل بو در پيغامبر
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 همى بيرون دهانش از آتش و گرفته، دست به آتشين عمودى و آمد بيرون فريشته يكى و شد نيم دو به خانه آن بيغوله
 محّمد و برو ملعون، اى: گفت و زد جهل بو به بانگ و. دميد

 ١٤٥٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 دينار: گفت خواهى؟ چه محّمد، يا: گفت. خواهد چه محّمد تا آمد بيرون جهل بو پس. كن اجابت و بگشاى در را
 بود سنگ يكى و. ببست سراى در و آمد اندر خانه به جهل بو و. نيم آگاه: گفت جهل بو. ده باز وى به غالم اين
 تا آريد سنگها كه بود فرموده را ديوان مر الّسالم عليهما داود بن سليمان كه سنگها آن از اندر، جهل بو سراى به

 الّسالم عليه سليمان كه شدند آگاه چون و. آوردندى سنگ ديو چهل و افگنم، بنا] ١٦١ a[ را المقدس بيت مزگت
 .بود افتاده جهل بو سراى به كه بود سنگها آن از يكى اين و بگريختند و بينداختند را سنگها يافت، فرمان

 خواست و برد بام به را سنگ آن جهل بو. نهادند جهل بو گردن به و برداشتند سنگ آن تا بفرمود را غالمان جهل بو
 بو. افتاد اندر جهل بو گردن به و شد سوراخ ميانش تا داد فرمان را سنگ آن تعالى خداى. زند پيغامبر سر بر كه

 قدرت رب، يا]:  گفت و[ كرد آسمان سوى سر بديد آن و كرد نگاه چون پيغامبر پس. زنهار محّمد، يا: گفت جهل
 :شد نيمه دو به تا داد فرمان را سنگ آن مر تعالى و تبارك خداى. بنماى را گبر اين مر خويش

 .داشت سايه را وى مر و بايستاد پيغامبر سر بر نيمه يك و شد فرو جهل بو سراى به نيمه يك

 چون بباش، در پس از تو آرم بيرون دينار و شوم اندر خانه به من چون كه فرمود را غالم و آمد فرود بام از جهل بو و
 ملعون جهل بو در و. بشكند او گردن تا كنيد فراز درها شما كند، اندر در از سر و بستان، دينار گويم را محّمد من
 شير دو بستاند، دينار و كند اندر در از سر كه خواست پيغامبر چون محّمد، يا: گفت و آورد بيرون دينار بود، دره دو
 .كردند لعين جهل بو آهنگ و چپ، از يكى و راست دست از يكى: كردند باز دندانها كه ديد نر

 پس. انداخت پيغامبر سوى دينار و دهم، ترا دينار تا كنى بيرون در از سر كه محمد، اى تو خداى به: گفت جهل بو
 .برفت وى با و برگرفت دينار غالم. برگير دينار و بيا غالم، اى: گفت پيغامبر

 دينار خبر از و بخواندند را غالم اين مر. بودند نشسته آنجا كافر پنجاه و سيصد. برگذشتند) ؟( الفگاهى به پس
 وى از ما پدران و است آمده اندر محّمد دين به جهل بو كه گفتند كافران. داد باز من دينار: گفت غالم. بپرسيدند

 روى. نگيرد مهترى ما سر بر تا آييم اندر محّمد دين به و برويم ما گيرد مهترى ما بر آنكه از پيش اكنون. بودند به
 .بود نشده مسلمان هنوز و آمد، ايشان پيش الخطّاب بن عمر. آيند پيغامبر نزديك به كه بنهادند

 وى سخن و ديديد را جهل بو مر شما كه گفت را ايشان عمر. بگفتند او پيش جهل بو قصه. رويد مى كجا: گفت
  وى از شما پيش من تا بياييد: گفت. نه گفتند شنيديد؟
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 بپرسيدند وى از و آمدند جهل بو سوى پس. آييم اندر محمد دين به و برويم نه، اگر و آرد حجت اگر گيرم، حجت
 باز سبب آن از دينار شدم، آگاه محّمد جادوى از كه باشيد آگه و بدانيد: گفت دادى؟ باز دينار اين كه بود چون كه
 .دادم

. بيامد طالب بو پس. طالب بو سوى فرستادند پيغام و آمدند گرد جهل بو با الندوه دار به مرد پانصد و هزار روز ديگر
 است مفلس اگر و كنيم، عالج را او تا است ديوانه اگر گويد همى محّمد كه است سخن چه اين طالب، بو يا: گفتند

 را محّمد تا: گفت طالب بو. نگويد ديگر سخن چنين اين كه بايد دهيم، زن خواهد زن اگر و دهيم، خواسته را او تا
 .فرستم پيغام

 به و نكرد سالم بسيار، خلقى نشسته، ديد را مّكه مردمان و بيامد. بياى كه فرستاد پيغام پيغامبر سوى طالب بو پس
 را طالب بو و كردى؟ چنين چرا محّمد، يا: گفتند. بنشست ايشان از برتر و آمد بر و برگذشت كافران آن گردن
 كرد آن يكى گفتند كرد؟ چه كه گفت را ايشان مر طالب بو. ديديم وى از كه نبود پيغامبران ادب بارى اين: گفتند
: گفت طالب بو. بنشست ما از برتر و برفت سوم و بگذشت، ما گردنهاى بر ديگر و نكرد، سالم ما بر و بيامد كه

 شما و ام هدى بر من كه گويد ايدون ديگر و خلقم، همه گزين و زمينم و آسمان گزين من كه گويد مى من برادرزاده
 بودگان گم بر بود راست راه بر كه كسى و ننشيند، شما از فروتر بود زمين و آسمان گزين كه كسى و ضاللت، بر

 خداى به و پيغامبرى به تا را فرعون الّسالم عليه نمود موسى همچنانكه بنمايد، كه بايد عالمتى پس گفتند. نكند سالم
 .بگرويم وى

 آن و كردندى، تاختن آب وى بر مردمان و فگنده الندوه دار به بود سنگ يكى خواهيد؟ عالمت چه: گفت پيغامبر
 برگش و الندوه، دار ديوار باالى آيد بيرون درختى تا بگو سنگ اين از كه گفتند. بودند آورده سليمان ديوان سنگ
 هر و گردد، بينا بخورد وى از كه نابينايى هر و مسكه، از چربتر و انگبين از تر شيرين ترنج وى بر و مورد، برگ چون
 ساعت يك الّسالم عليه پيغامبر و. گردد گويا بخورد وى از كه گنگى هر و گردد، شنوا بخورد وى از كه كرى

 را آدم آنكه از پيش كه بدان كه دهد مى درود ترا خداى. محّمد يا: گفت و آمد الّسالم عليه جبريل. بود خاموش
 كه من محّمد، اى. بوديم آفريده تو كرامت از سنگ اين اندر را درخت اين سال، هزار دو به را حوا و بيافريديم
 .بخواهند تو از اين كافران كه دانستم خداوندم

 و گرفت آمدن بيرون سنگ از درخت آن پس. ماليد بر سنگ به دست و كرد دعا و كرد نماز ركعت دو پيغامبر پس
 .خواستند همچنانكه] ١٦١ b[ بيستاد، پيغامبر باالى به تا
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 :گفت درخت پس. خواستند الندوه دار ديوار باالى به ترا: گفت را درخت آن پيغامبر

 بيستاد، و برسيد الندوه دار باالى به تا گرفت بباليدن درخت. بگذرم تو باالى از تا خداى، پيغامبر يا مرا ده دستورى
 .آورد بيرون بار و بودند خواسته ايشان كه بزرگ همچنان

 تو پيش و بيايد نيمه يك و شود اندر سنگ به نيمه يك شود، نيم دو به درخت اين تا بگو محّمد، يا: گفتند كافران
 .گويى همى كه همچنين اى تعالى خداى پيغامبر تو كه جدا جدا برگى هر و شاخه هر دهد گواهى و بايستد اندر

 پيغامبر پيش نيمه يك و رفت فرو سنگ به نيمه يك و شد نيم دو به تا داد فرمان را درخت آن مر تعالى خداى پس
 ديگر نيمه اين تا بگوى محمد، يا: گفتند كافران پس. اهللا رسول محّمدا انّ  و اهللا اّال  إله ال ان اشهد: گفت و بايستاد

 .رود خويش جاى باز

 .شد باز خويش جاى به نيمه آن و كرد دعا الّسالم عليه پيغامبر پس

 خداى كرد، دعا پيغامبر پس. گردد شب روز اين تا بگويى كه بايد است، مانده ديگر عالمت يكى: گفتند كافران
 نيم دو به تا بگوى را ماه اين محّمد، يا: كه گفتند كافران. آمدند بر ستارگان و ماه و گردانيد شب را روز آن تعالى
 به نيمى شد، نيمه دو به ماه و كرد دعا پيغامبر پس. بباشد خويش جاى به نيمى و افتد اندر تو كنار به نيمى شود،
 خويش جاى به باز تا بگوى را همه اين محّمد، يا: گفتند كافران. افتاد اندر وى كنار به نيمى و شد باز خويش جاى
 بگوى را خدايت محّمد، يا: گفتند كافران. شد باز خويش جاى به نيمه آن كرد دعا الّسالم عليه پيغامبر پس. شوند باز
 .بياورد روز و ببرد شب باز تعالى خداى كرد، دعا پيغامبر پس. بياورد روز و ببرد را شب اين تا

 چه: گفت. تو پيغامبرى به و بگرويم تو خداى به تا است مانده ديگر عالمت يك محّمد، يا: گفتند كافران پس
 فريشتگان و بگويند را ما پدران و فرستد فرو را فريشتگان و كند زنده را ما پدران تا بگوى را خدايت: گفت خواهيد؟

 و عز خداى از بياورد آيت اين و آمد الّسالم عليه جبريل پس. بگرويم ما تا خدايى پيغامبر تو كه دهند گوايى را ما
 :جل

 لِكنَّ  وَ  اهللا َيشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  لِيُـْؤِمُنوا كانُوا ما قـُُبًال  ءٍ  َشيْ  ُكلَّ  َعَلْيِهمْ  َحَشْرنا وَ   اْلَمْوتى َكلََّمُهمُ  وَ  اْلَمالِئَكةَ  ِإلَْيِهمُ  نـَزَّْلنا أَنَّنا َلوْ  وَ 
 .پراكندند پس. ١١١: ٦ َيْجَهُلونَ  َأْكثـََرُهمْ 

 است پورداود استاد شادروان گفتار استوارى و درستى گوياى كه »كافر« معنى به است »گبر« واژه درباره گفتنى نكته
 .٣٠٢ -٣١٥ صص آناهيتا، در
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 :گويم مى باز را عبارت

 رب، يا: گفت و كرد آسمان سوى سر بديد، آن و كرد نگاه چون پيغامبر پس. زنهار محّمد، يا: گفت جهل بو«
 .»بنماى را گبر اين مر خويش قدرت

 ١٤٥٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 صب و ص و فب و فا نسخه چهار در زير عبارت فقط است، نيامده خزاعه بنى حديث صب و ص هاى نسخه در
 :شود مى ديده

 چنانكه بگويم، من و است لطيف چيزى نيز آن و اندر، كتاب بدين است نكرده ياد عمر اسالم جرير بن محمد و«
 :٢ س ،٤١ ص.» ام خوانده ديگر كتب اندر

 .»بود طلحه زن و حفصه او نام بود خواهرى را عمر: «گويد مى عمر اسالم درباره ما متن

 و بود، خواهرى را عمر: «است آمده ١٤١ a صب و ١٨٢ a ص و ٣١ فب و ١٦٢ a فا ما، ديگر هاى نسخه در
 ):بعد به ٣٣٠ صص ،١ ج( است آمده اهللا رسول سيرت در.» بود اهللا عبيد بن طلحة زن كه گويند ايدون

. كنند عطا و مجاهد ديگر روايتى و كنند، مدينه اهل روايت يكى: است روايت دو عنه، اهللا رضى عمر، اسالم در«
 در اسالم به الخطّاب بنت فاطمه خواهرش كه بود آن عنه، اهللا رضى عمر، اسالم سبب كه است آن مدينه اهل روايت
 از) بعد به ٣٦٤ صص اول، جزء( النبى سيرة...»  بود شده مسلمان همچنين نفيل بن زيد بن سعيد شوهرش و آمد،
 .آورد مى...»  نفيل بن زيد بن سعيد عند كانت و -الخطاب بنت فاطمه« را عمر خواهر نام و كند مى ياد عمر اسالم

 را او عموما كه بكر، ابو اسالم مورد در. نيست يكسان رايها خديجه، مورد در حتى كسان، آوردن اسالم درباره
 خواندنى روايتى طبرى تاريخ عربى متن در بردند، مى گمان نابالغ را) ع( على امام چون دانند، مى مسلمان مرد نخستين
 ):١١٦٧ ص ،٣ ج( است

 لكن و خمسين من اكثر قبله اسلم لقد و ال، فقال اسالما اولكم بكر ابو كان أ البى قلت قال سعد بن محمد عن... «
 .»اسالما افضلنا كان

 از بيش او از پيش نه، گفت آوردن؟ اسالم در است ايشان اول بكر، ابو آيا گفتم را پدرم: گفت سعد بن محمد«
 .»بود ما افضل اسالم در او ولى بودند آورده اسالم تن پنجاه

 .بعد به ٨٩ ص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ: ك. ر اسالم در سابقان درباره
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 :١٧ س ،٥٠ ص

 فا نيز و ١٤٢ a صب ،١٨٣ b ص هاى نسخه در.» بازگشتند نوميد ايشان...  شويد نوميد يكباره: گفت طالب بو«
a است آمده طالب ابو الميه از بيتهايى ،١٦٤. 

 اصغر دكتر آقاى عالمانه اهتمام به اهللا رسول سيرت ترجمه مصحح متن از را آن و دانستم، سودمند را الميه نقل
 آن كامل متن و است آمده توضيح و شرح با) ١٢ -١٣ صص( ناصريه تحفه در الميه اين از بيتهايى. برگرفتم مهدوى

 ).٢٨٦ -٢٩٨ صص االول، الجزء( النبى سيرة در

 ١٤٥٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

  الوسائل و العرى كلّ  قطعوا قد و            فيهم ودّ  ال القوم رأيت لّما] و[         

  المزائل العدوّ  أمر طاوعوا قد و            األذى و بالعداوة صارحونا قد و            

  باألنامل خلفنا غيظا يعّضون            أظّنة علينا قوما حالفوا قد و            

  المقاول تراث من عضب أبيض و            سمحة بسمراء نفسى لهم صبرت            

  بالوصائل أثوابه من أمسكت و            إخوتى و رهطى البيت عند أحضرت و            

  نافل كلّ  حلفه يقضى حيث لدى            رتاجه مستقبلين معا قياما            

  نائل و إساف من الّسيول بمفضى            ركابهم األشعرون ينيخ حيث و            

  بازل و الّسديس بين مخّيسة            قصراتها أو األعضاد موّسمة            

  كالعثاكل معقودة بأعناقها            زينة و الّرخام و فيها الودع ترى            

  بباطل ملحّ  أو بسوء علينا            طاعن كلّ  من الّناس بربّ  أعوذ            

  نحاول مالم الّدين في ملحق من و            بمعيبة لنا يسعى كاشح من و            

  نازل و حراء فى ليرقى راق و            مكانة ثبيرا أرسى من و ثور و            

  بغافل ليس اهللا إنّ  بالّله و            مّكة بطن من البيت، حقّ  بالبيت، و            
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 ١٤٥٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

  األصائل و بالّضحى اكتنفوه إذا            يمسحونه إذ المسودّ  بالحجر و         

  ناعل غير حافيا قدميه على            رطبة الّصخر في إبراهيم موطئ و            

  تماثل و صورة من فيهما ما و            الّصفا إلى المروتين بين أشواط و            

  راجل كلّ  من و نذر ذى كلّ  من و            راكب كلّ  من اهللا بيت حجّ  من و            

  القوابل الّشراج مفضى إلى إالل            له عمدوا إذا األقصى بالمشعر و            

  الّرواحل صدور باأليدى يقيمون            عشّية الجبال فوق توقافهم و            

  منازل و حرمة من فوقها هل و            منى من المنازل و جمع ليلة و            

  وابل وقع من يخرجن كما سراعا            أجزنه المقربات ما إذا جمع و            

  بالجنادل رأسها قذفا يؤّمون            لها صمدوا إذا الكبرى بالجمرة و            

  وائل بن بكر حّجاج بهم تجيز            عشّية بالحصاب هم إذ كندة و            

  الوسائل عاطفات عليه رّدا و            له احتلفا ما عقد شّدا حليفان            

  الجوافل الّنعام خد و شبرقه و            سرحه و الصّفاح سمر حطمهم و            

  عاذل اهللا يّتقى معيذ من هل و            لعائذ معاذ من هذا بعد فهل            

 

 ١٤٦٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

  كابل و ترك أبواب بنا تسدّ             أنّنا لو وّدوا و العّدى بنا يطاع         

  بالبل في أمركم إّال  نظعن و            مّكة نترك اهللا بيت و كذبتم            

  نناضل و دونه نطاعن لّما و            محّمدا نبزى اهللا بيت و كذبتم            

  الحالئل و أبنائنا عن نذهل و            حوله نصّرع حّتى نسلمه و            
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  الّصالصل ذات تحت الّروايا نهوض            إليكم الحديد فى قوم ينهض و            

  المتحامل األنكب فعل الطّعن من            ردعه يركب الّضغن ذا ترى حّتى و            

  باألماثل أسيافنا لتلتبسن            أرى ما جدّ  إن اهللا لعمر إنّا و            

  باسل الحقيقة حامى ثقة أخى            سميدع الّشهاب مثل فتى بكّفى            

  قابل بعد حّجة تأتى و علينا            مجّرما حوال و أيّاما و شهورا            

  مواكل ذرب غير الّذمار يحوط            سّيدا أبالك ال قوم، تركت ما و            

  لألرامل عصمة اليتامى ثمال            بوجهه الغمام يستسقى أبيض و            

  فواضل و رحمة فى عنده فهم            هاشم آل من الّهالك به يلوذ            

  آلكل جّزآنا و بغضنا إلى            بكره و أسيد أجرى لقد لعمرى            

 

 ١٤٦١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

  القبائل تلك أمر أطاعا لكن و            قنفذ و علينا يربع لم عثمان و         

  قائل مقالة فينا يرقبا لم و            يغوثهم عبد ابن و أبّيا أطاعا            

  يجامل لم معرضا توّلى كلّ  و            نوفل و سبيع من لقينا قد كما            

  المكايل بصاع صاعا لهما نكل            منهما اهللا يمكن أو يلقيا فان            

  المواصل المحبّ  دأب إخوته و            بأحمد وجدا كّلفت لقد لعمرى            

  الّتفاضل عند الحّكام قاسه إذا            مؤّمل أىّ  الّناس في مثله فمن            

  بغافل عنه ليس إالها يوالى            طائش غير عادل رشيد حليم            

  المحافل في أشياخنا على تجرّ             بسّنة ء أجى أن ال لو اهللا فو            

  الّتهازل قول غير جّدا الّدهر من            حالة كل على اتّبعناه لكّنا            
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  األباطل بقول يعنى ال و لدينا            مكّذب ال ابننا أنّ  علموا لقد            

  المتطاول سورة عنه تقّصر            أرومة في أحمد فينا فأصبح            

  الكالكل و بالّذرا عنه دافعت و            حميته و دونه بنفسى حدبت            

 :٦ -٧ س ،٥١ ص

 برادر »خلف بن امّية« البته. است نادرست كه است آمده »خلف بن امّية« ما اساس در

 ١٤٦٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كرد مى مسخره را) ص( پيامبر نيز يك آن. است شده اشاره او به اينجا در كه است ابىّ  اين

 ).١٤٦ ص كتاب، همين دوم چاپ( سوم چاپ ١٦٨ ص: نيز و. ١٥٩ ص اسالم، پيامبر تاريخ: ك. ر

 :٥٤ و ٥٣ ص

 ).١١٨١ -٨٢ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در است رفته سخن تفصيل به حبشه مهاجران از

 .آورد مى را آنان اسامى و كند مى ياد حبشه نخستين مهاجران از نيز) ١٣٦ -٣٧ صص االول، قسم( الكبير الطبقات

 هاى قبيله و شمرد مى بر را »حبشه سرزمين به نخستين مهاجران« نيز) ٣٤٤ -٥٣ صص االول، الجزء( النبى سيرة
 .كند مى ياد نيز را آنان

 .است »حبش جانب به صحابه هجرت« در) ٣١٢ -١٤ صص ،١ ج( اهللا، رسول سيرت ترجمه پانزدهم باب

 ).١٢٩ -٣٢ صص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ ،)٣٨٥ -٨٨ صص ،١ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ: ك. ر نيز

 :١٧ س ،٥٦ ص

 :گويد مى ما اساس: اند شده برده نام تن دو حبشه به نجاشى نزد قريش فرستادگان از

 اهللا رسول سيرت ترجمه اساس در كه است اين در نكته ولى آوردم، را آن درست البته كه المخزومى، ربيعة بن اهللا عبد
 را »ابى« عموما زبانان فارسى كه است پيدا اين از و است، آمده ربيعه بن اهللا عبد گونه بدين نام هم) ٣١٥ ص ،١ ج(
 النبى، سيرة... ( العاص، بن عمرو ديگر آن و ،... و وقّاص سعد همچون اند انداخته مى اسم دو ميان در اسماء سر از

 ).١١٨٩ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ ،٣٥٦ ص اّول، جزء
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 :١ س ،٥٧ ص

 :آورم مى را آن كه است، رفته سخن نجاشى و مهاجران گفتگوى از تفصيلى به فب و فا نسخه دو در

 فردا كه بفرمود را خويش حاجب مر نجاشى پس. بپرسد مذهب آن از و كند گرد را ايشان ملك كه بنهادند آن بر... 
 از علم به و نبود طّيار جعفر از تر متكلم كسى مسلمانان اندر و. بيامد العاص بن عمرو. آر من پيش و كن گرد را همه
 نجاشى سرهنگان همه و بنشست نجاشى و. كردند پيش را او سخن به مسلمانان. بود آموخته بسيار قرآن و بيشتر او

 طّيار جعفر از نجاشى پس. بنشستند و بيامدند نيز قسيسين و ترساآن علماى و بنشستند

 ١٤٦٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 جعفر. دين اين را شما است فرموده كه و شما، قوم دين اين مخالف داريد همى شما كه است دين چه اين كه پرسيد
 تعالى و تبارك خداى. پرستيديم مى را بت ما جدان و پدران و كفر و ضاللت اندر بوديم مردمانى ما الملك، ايّها: گفت
 كتاب آسمان از او بر و هاشم، بنى از الّسالم عليه محمد او نام آورد بيرون پيغمبرى ما ميان از و نهاد منت ما بر

 عذاب و زدند همى را ما ما قوم و. بگرويديم بدو ما و كرد نهى كفر از و نمود راه و كرد دعوت را ما او و فرستاد
 .ملك زنهار به آمديم ملك پادشاهى اندر و بگريختيم ايشان از. داشتند همى

 پس اهللا، رسول محّمد و اهللا اّال  اله ال بگويد اّول: گفت جعفر فرمايد؟ چه و چيست مرد اين دين: گفت نجاشى پس
 پيوستن رحم به و كردن، تعهد را درويشان مر و داشتن فرمايد روزه و دادن، فرمايد صدقه و زكوة و كردن فرمايد نماز
 مر بشنيد، اين چون نجاشى. كند نهى گفتن دروغ و پرستى بت از و زنا از و داشتن، نگاه را خويشتن پليديها همه از و

 اين با فرستادى حبشه زمين به تعالى خداى را پيغامبر اين اگر و است، نيكو مذهبى اين: گفت را العاص بن عمرو
 را خويش پيغامبر مر شما چرا. بگرويدندى بدو تا بفرمودمى همه را خلق و بگرويدمى بدو من دين، اين و مذهب
 ناسزا را عيسى مر او ياران و محّمد اين ملك، اى: گفت العاص بن عمرو. نپذيريد همى او دين و داريد همى دروغزن
 جعفر سوى روى حبشه ملك نجاشى. گوييد شما كه گويند چنان نه و است خداى بنده او كه گويند چنين و گويند
 پيغمبر زبان به گفت تعالى خداى كه گوييم آن ما: گفت طّيار جعفر اندر؟ عيسى به گوييد چه شما: گفت و كرد طّيار
 پيغامبر عيسى و. ٥٩: ٣ فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  قال ثُمَّ  تُرابٍ  من َخَلَقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  اهللا ِعْندَ   ِعيسى َمَثلَ  ِإنَّ : كه الّسالم عليه ما

 نجاشى پس. مادر و پدر بى خداى فرمان به آدم چنانكه پدر، بى بيامد مادر از تعالى خداى فرمان به و است خداى
 ايشان آنكه از عيسى عمرو، اى: گفت را العاص بن عمرو مر و برداشت زمين از را خس يكى و كرد فراز دست
 .نيست پستر و پيشتر چيزى به است انجيل در آنكه تا گويند مى

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



: گفت و دادند العاص بن عمرو با همه بودند فرستاده مّكيان كه ها هديه همه آن تا بفرمود نجاشى و بپراگندند همه پس
 همه آن نجاشى سرهنگان و. دارد دروغزن را خويش پيغامبر مر كه نيست حاجت كس آن آن و شما هديه به مرا
 .نپذيرفتند و دادند باز العاص بن عمرو به ها هديه

 :٢٣ س ،٥٩ ص

  است شده تلقى نجاشى فرستاده متن، در كه هدايا اين. است شده خلطى ما نسخه در

 ١٤٦٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :گويد مى آنجا در. ديد توان مى الكبير الطبقات در را اين تفصيل. است مقوقس هاى هديه

 استرى، و اى جامه و بود، بلند پايگاهى قبط در را آنان كه كنيز، دو...  قبط بزرگ اسكندريه صاحب مقوقس«
 .»فرستاد

 و ماريه يكى نيكوروى قبطيان از كنيزك دو« و ماده، و نر رود مى سخن استر دو از ما متن در شود مى ديده چنانكه
 بن محّمد چنانكه است، آمده شيرين و ماريه كنيز، دو نام فب، و فا نسخه دو در كه است گفتنى...».  ابكر يكى
 ابراهيم، مادر ماريه، و بپذيرفت، را او هديه صلعم خدا رسول): «١٧ ص ،٢ ق( گويد مى الكبير الطبقات در سعد،
 :٢ س ،٦٠ ص...»  دلدل نبوده، تاكنون او جز عرب در كه سفيد، استر و او، خواهر »شيرين« و خدا، رسول فرزند

 تفصيل. ام آورده متن در كه دهد مى ارائه را درست صورت فب، و فا نسخه دو. است آمده امّيه بن زهير: ما اساس در
 الطبقات ،)بعد به ٣٥٩ صص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)بعد به ٣٩٧ صص اول، جزء( النبى سيرة در را قضّيه
 .ببينيد) ١٤٠ -٤١ صص ،١ ق( الكبير

 :٨ س ،٦٥ ص

 فرزندان عمرو سديگر و مسعود ديگر و بود حبيب نام« را برادر سه فب، و فا ديگر نسخه دو و ما اساس نسخه در
 ،٣ ج( طبرى تاريخ متن از كه است ياليل عبد و نيست عمرو سوم برادر نام است پيدا و است، آمده »عمير بن عمرو
 .شد اصالح منبعها ديگر به نگريستن و ،)١٢٠٠ ص

 ).٤١٨ ص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)٢٨ ص الثانى، الجزء( الّنبى سيرة: ك. ر

 :١٦ و ١٤ س ،٦٦ ص
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 ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر. »عداش« غالم آن نام و است آمده »نينو« شهر نام: فا نسخه و ما اساس نسخه در
 ص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)٣٠ ص الثانى، الجزء( النبى سيرة: ك. ر نيز و. شد اصالح) ١٢٠١ ص ،٣

 تاريخ ترجمه ،)٣٨٩ ص الثالث، الجزء( اسالميه مكتبه. مرعشى نجفى العظمى اهللا آيت مقدمه با الغابه اسد و ،)٤٢٠
 ).٣٩٥ ص ،١ ج( يعقوبى

 :١٠ -١١ س ،٦٨ ص

 ص ،٣ ج( است طبرى تاريخ از حاضر متن. است آمده مختلف هاى گونه به ها نسخه در آورده اسالم پريان نامهاى
١٢٠٢.( 

 :٧ -٩ س ،٧٢ ص

 درست صورت. است شده خوانده باز آشفته و مبهم نامهاى با ما هاى نسخه در آمدند، حجّ  به خزرج از كه تنى شش
 ).١٢١٠ -١٣ صص ،٣ ج( گرفتم بر طبرى تاريخ عربى متن از را

 ١٤٦٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 براى عفرا بن معاذ و الّزرقى مالك بن رافع بار نخستين كه است آمده) ١٤٦ ص ،١ ق( الكبير الطبقات از روايتى در
 و آوردند اسالم پس. كرد عرضه آنان بر اسالم و رفتند رسول بنزد. شد عرضه آنان بر رسول كار و رفتند مّكه به عمره
 .بود زريق بنى مسجد شد، خوانده قرآن آن در مدينه، در كه مسجدى اولين. بازگشتند مدينه به

 تاريخ ،)٤٢٩ ص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)بعد به ٣٨ صص الثانى، الجزء( النبى سيرة: شود ديده نيز و
 ).بعد به ٩٥ صص ،٢ ج( الكامل ،)٣٩٥ ص ،١ ج( يعقوبى

 ...: و ٦ و ٤ س ،٧٥ ص

 مورد متنهاى به مراجعه با كه است، آمده نادرست يكباره شود مى ديده بدلها نسخه در چنانكه ما، هاى نسخه در نامها
 سيرت ترجمه ،)٤٢ -٤٣ صص ثانى، جزء( النبى سيرة ،)١٢١٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ: ك. ر. شد اصالح استناد
 ).بعد به ٤٣٢ ص ،١ ج( اهللا رسول

 :١٧ س ،٧٦ ص

 ج طبرى، تاريخ: ك. ر. ام گرفته عربى متن از را]  صيفى[ حال، بهمه قيس، بو: فب و فا و است آورده قبس بو: اساس
 .٤٦ ص ثانى، جزء النبى، سيرة ،١٢١٧ ص ،٣
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 :٥ س ،٨١ ص

 كه برد مى نام كلثوم از ما متن. است اختالف رفت او خانه به مدينه، به هجرت آغاز در خدا رسول كه كسى نام در
 ،)١٢٤٣ ص ،٣ ج. (برد مى نام نيز خيثمه بن سعد از طبرى. است هدم بن كلثوم طبرى تاريخ حسب بر او كامل نام
 خانه كه خيثمه بن سعد خانه به را ياران ديدار و بود كلثوم خانه به خود خدا رسول كه است درست دو هر اين البّته و

 .آمد مى شد مى خوانده عزبها

 الغابه، اسد ،١١٠ ص ،٢ ج النبى، سيرة ،١٠٦ ص ثانى، مجلد الكامل، ،١٥٨ ص االول، القسم الكبير، الطبقات(
 ).٢٧٥ ص ،٢ جزء

 بن سعد خانه به و مرد او كه نگذشت روزى چند و آمد فرود هدم بن كلثوم بر...  خدا رسول: «گويد مى يعقوبى
 ).٤٠٠ ص اول، ج يعقوبى، تاريخ ترجمه.» (شد منتقل...  خيثمه

 سعد او نام. رفت او خانه به خدا رسول كه نيست آن زراره، بن اسعد. است آشكار ما متن نادرستى منقوالت، اين با
 .است خيثمه بن

 :٢ س ،٨٦ ص

 آنكه) ١٢٥٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در. است شده خوانده منيه بن يعلى ما متن در يمن، در بكر ابو كاردار
 .است امّيه بن يعلى بود يمن در و نهاد تاريخ

 .بود منيه بن يعلى بود بكر ابو كارداران از آنكه) ٤٢١ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل حسب بر

  منيه بن يعلى همان امّيه بن يعلى دانستم و نگريستم) ١٢٨ ص ،٥ ج( الغابه اسد به سرانجام

 ١٤٦٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .غزوان بن عتبة اخت و است غزوان بنت كه است مادر به او انتساب جا اين در و است

 ).منيه بن يعلى( امّيه بن يعلى: است آمده چنين نيز طبرى تاريخ فهرست در

 ).٢٦٩ ص ،٩ ج م، ١٩٦٩ -ه ١٣٨٩ ثالث، طبع( زركلى، اعالم: ك. ر نيز و

 يغمايى، حبيب اهتمام و تصحيح به طبرى، تفسير ترجمه. (است آمده طبرى تفسير ترجمه در نهادن تاريخ حديث
 ).٦٣٧ ص ،٣ ج مهدوى، يحيى دكتر موقوفه تهران، دانشگاه
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 :١ س ،٨٩ ص

 .است آمده پيامبر هجرت از گونه ديگر روايتى ،١٤٣ b -١٤٤ b صب و ١٨٥ b -١٨٧ a ص نسخه دو در

 -٧٣ صص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه و النبى سيرة با دارد همانندى نسخه دو اين روايت كه است گفتنى
٤٦٤.( 

 :است چنين ديده نمى را آن خواننده اما شنيده، مى اسماء كه اشعارى

 معبد أمّ  خيمتى حّال  رفيقين            جزائه خير الّناس ربّ  اهللا جزى         

 محّمد رفيق أمسى من فأفلح            ترّوحا ثمّ  بالبرّ  نزال هما            

 بمرصد للمؤمنين مقعدها و            فتاتهم مكان كعب بنى ليهن            

 نصف( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)٢١١ ص الثامن، الجزء( الكبير الطبقات: نيز و) ١٠٠ ص ،٢ ج النبى، سيرة( 
 ).١٢٤٠ -٤١ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ ،)٤٦٨ ص اول،

 :٩ س ،٩١ ص

 :آورم مى كه است چنين نسخه دو اين در منقول روايت: صب و ص

 اسماء، بكر، ابو و بخوابانيد، آنجا را على و آمد بيرون و برخاست الّسالم عليه پيغامبر بگذشت لختى شب از چون
 تو. بمانم آنجا شب و روز سه دو كه بود روم، كوه به همى الّسالم عليه پيغامبر با من: گفت و بخواند را خويش دختر
 .آر ما نزديك به قريش خبر و آر طعام را ما شبى هر

 را اشتران اين: كه گفته را او و بود داده را او اشتران عامر، نامش حبشى، بود مواليى عنه اهللا رضى را بكر ابو و
 و. شد غار به و برفت و. بياور را اشتران دوشنبه روز: گفت را عامر. بود كرده راست كارها همه او و بدار، بنيكويى

 .شدند اندر غار به دو هر و. بود رفته پيش الّسالم عليه پيغامبر و. برفت او پس از عنه اهللا رضى بكر ابو

 را او. بود خفته او جاى بر على و نيافتند، را پيغامبر مشركان. ببود روز چون پس

 ١٤٦٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 زمانى و آمدند گرد قريش و بردند مسجد به را على. بگريخت شما از دانم، چه من: گفت است؟ كجا محّمد: گفتند
 سرخ اشتر صد را او آرد، باز را محّمد كه هر: كه كرد بانگ فرمودند منادى پس. كردند يله پس داشتند، رنجه را او
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 خبر و برد طعام و شد غار به اسماء آمد شب چون پس. نيافتند اثر هيچ و برفتند خلق سوى هر از و. بدهيم موى
 بكر ابو پس. بياراميدند همه قريش تا ببودند اندر غار به روز سه. بودند گفته مّكه به چه هر و بگفت، را ايشان قريش
 شب الّسالم عليه پيغامبر و. بيارد را اشتران آن تا بگوى را عامر و آر بيشتر طعام امشب: گفت را اسماء عنه اهللا رضى
 با ببردند دليلى و. نشست بر عنه اهللا رضى نيز بكر ابو و نشست اشتر بر و آمد بيرون غار از شب اّول به چهارم

 .راه بى برد مدينه به را ايشان دليل آن و خويشتن

 :گفت كه عنه، اهللا رضى الصديق بكر ابو دختر اسماء، از كنند روايت ايدون و

 شب سه پس از پس. شدند كجا ايشان كه ندانستيم ما برآمد، شب سه و بكر، ابو با برفت الّسالم عليه پيغامبر چون
 همى من و رفتند همى وى پس از مردمان و نديدم، كس و گفت، همى شعر اين غنا به كه مّكه زبر از شنيدم آوازى

 :است اين شعر و برفت، مكه باالى از تا نگريستم

 شعر

 معبد أمّ  خيمتى حال رفيقين            جزائه خير الّناس ربّ  اهللا جزى          

 محّمد رفيق امسى من فافلح            به فاعتدوا بالهدى نزال هما            

 بمرصد للمؤمنين مقعدها و            فتاتهم مكان كعب بنى ليهن            

 اندر االّول ربيع ماه اول الّسالم عليه پيغامبر و. رفتند مدينه سوى ايشان كه دانستم بشنيدم اين چون: گفت اسماء
 عليه پيغامبر خبر مدينه مردمان و. بنشست درختى سايه زير زمين، بانگى بر مدينه از آمد، فرود قبا به و آمد مدينه
 .آمدند همى او نزديك و بودند، يافته الّسالم

 اشتر بر پس و نماز، پيش از كرد خطبه و بكرد نماز آدينه روز و آمد فرود قبا به دوشنبه روز الّسالم عليه پيغامبر و
 مهار: كه الّسالم، عليه گفت، پيغامبر. آى فرود من خانه به كه گرفتند همى دست به اشتر مهار كس هر و. نشست

 ١٨٦ b است مدينه مسجد امروز كه آنجا تا رفت همى اشتر و. شدن بايد كجا كه داند خود او كه افكنيد اشتر بر
 .سهيل و سهل نامشان بود يتيم دو زمين آن و. آمد فرود آنجا الّسالم عليه پيغامبر. زد زمين به زانو

 بسيار عيال را او و انصارى، ايّوب ابو كنيتش و الضمر بن خالد نامش آمد فرود مردى خانه به الّسالم عليه پيغمبر و
  الّسالم عليه را پيغامبر. چيز هيچ بى و تنگ داشت جايى و بود

 ١٤٦٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 و ثيابه فيه اّلذى الّرجل موضع: الّسالم عليه گفت پيغامبر. آى فرود من خانه به گفت همى كسى هر و برد خانه به
 زمين پاره آن تا بفرمود و آمد فرود ايوب ابو خانه به و برفت و. است او بنگاه و جامه كه است آنجا مرد جاى امتعته،
 عليه اهللا صّلى را پيغامبر كردند اى حجره و كردند، تمام مسجد تا بود همى ايوب ابو خانه به و. مسجد بهر از بخريدند

 و. شد بام بر خود و پرداخت پيغامبر بهر از سرايى او بود، ايوب ابو خانه به پيغامبر چون و. مسجد پهلوى هم سّلم و
 بود؟ چگونه دوشت ايوب، ابا يا: گفتند را ايوب ابو پس. بام بر ايّوب ابو و خفتى سراى فرود الّسالم عليه پيغامبر
 اهللا و. سّلم و عليه اهللا صّلى پيغامبر زير از و بود تقّدس و تعالى ايزد زبرش از كه كس آن حال باشد چگونه: گفت
 .بالّصواب اعلم

 :٩٣ ص

 .شود ديده) ٢٤٨ ص( اسالم پيامبر تاريخ است مطّلب بن حارث بن عبيدة همان كه عبيده ابو درباره

 :٢٠ س ،٩٦ ص

 ثانى، جزء( است آمده »العشيره غزوة« الّنبى سيرة در. سازم مشخص را غزوه نام و بياورم عنوانى اينجا در بود شايسته
 ).٢٣٤ ص

 ).٥٢٥ ص دوم، نصف( اهللا رسول سيرت ترجمه ،)٤ ص االول، القسم الثاني، الجزء( الكبير الطبقات: ك. ر نيز و

 :٢١ س ،١٠٠ ص

 ج( طبرى تاريخ: ك. ر. بود نادرست ما هاى نسخه و متن عبارت. شد اخذ گون گونه منبعهاى از[]  قالب درون عبارت
 جزء( النبى سيرة ،)١١٤ ص ،٢ ج( الكامل ،)٥ ص االول، القسم الثانى، الجزء( الكبير الطبقات ،)١٢٧٥ ص ،٣

 ).٢٤٠ ص ثانى،

 .برد نمى نام اسير دو اين از) ٥٣١ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه

 :١١ -١٢ س ،١٠٨ ص

 ممنوع جنگ در مشاركت از پيغمبر را نوجوان پنج ما متن حسب بر. »بازگردند تا بفرمود...  بودند خرد كه را تن پنج«
 تاريخ متن حسب بر. وقّاص ابى بن عمير و ظهير بن اسيد ثابت، بن زيد خديج، بن رافع عمرو، بن اهللا عبد: ساخت
 .است شدگان ممنوع از نيز عازب بن براء ،)١٣٥٨ ص ،٣ ج( طبرى
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 بر افزون و. است رفته اشاره حاشيه در نكته اين به اسالم پيامبر تاريخ در. نيافتم خبرى موضوع اين از ديگر منابع در
 .است شده برده نام نيز ارقم بن زيد از طبرى، تاريخ متن در شده ياد نامهاى

 ١٤٦٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 در شركت اجازه پيامبر از گريه به وقّاص ابى بن عمير كه است آمده اسالم پيامبر تاريخ در هم و طبرى، تاريخ در هم
 در. برد مى نام »حضير بن اسيد« از اسالم پيامبر تاريخ در كه است آن گفتنى نكته. شد كشته و رفت. يافت جنگ
 اى نتيجه به من جستجوى. دانم نمى است، درست كدامين. است ظهير بن اسيد از سخن طبرى تاريخ متن و ما متن

 در باز و كنم مى ياد آن از خود جاى به كه دارد مى باز جنگ از را كسانى خدا رسول نيز احد غزوه در البته. نرسيد
 .است ظهير بن اسيد غزوه، آن

 ).١٥١ ص ثانى، مجلد( اثير ابن الكامل ،)٢٥٤ ص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ: ك. ر

 :٧ -٨ س ،١١٤ ص

 ص ،٣ ج( گرفتم طبرى تاريخ متن از. بود نادرست فا نسخه و اساس ما، هاى نسخه در قبيله دو اسمهاى صورت
١٢٩٩.( 

) ٥٤٤ ص ٢ ج اهللا، رسول سيرت( »آمد خوش]  نه[ فال به«...  آن ترجمه و الّنبى سيرة قياس به نيز ما متن عبارت
 :بود چنين) ٢٥٣ ص ثانى، جزء( الّنبى سيرة متن در عبارت كه شد، اصالح

...»  سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول فكرههما غفار، بنى من بطنان حراق، بنو و الّنار بنو: فقيل اهلهما عن سأل و«
 :٢ س ،١١٩ ص

 .است مجمل بسيار ١٤٦ a صب نسخه و ١٩٠ a ص نسخه دو در ماجرا نقل

 :٢٢ س ،١١٩ ص

 ص ،٣ ج( طبرى تاريخ از را متن. شده دانسته سعيد بن عاص غالم و است آمده يسار گرفتار غالم نام ما اساس در
 .١١٩ ص الثانى، المجلد الكامل،: ك. ر نيز كردم، اصالح) ١٣٠٣

 :١٦ -١٨ س ،١٢٠ ص

 .شده ياد اجمال به قريش سران شمار بود، داده روى ما هاى نسخه در كه خلطى از گذشته

 :برد مى نام اينان از) ١٣٠٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن
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 نوفل بن عامر بن الحارث و خويلد بن نوفل و حزام بن حكيم و هشام بن البخترى ابو و ربيعة بن شيبة و ربيعة بن عتبة
 نبيه و خلف بن امّية و هشام بن جهل ابو و االسود بن زمعة و كلده بن الحارث بن النضر و نوفل بن عدى بن طعيمة و
 .ودّ  عبد بن عمرو و عمرو بن سهيل و الحّجاج ابنا منّبه و

  ).٥٤٨ ص دوم، نصف اهللا، رسول سيرت ترجمه ،٢٥٦ ص ثانى، جزء النبى، سيرة: ك. ر نيز و(

 ١٤٧٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢٠ س ،١٢٠ ص

 من سوى همه است جگر اندر شكم به را كه هر گفت را ياران الّسالم عليه پيغمبر: «است آمده عبارتى ما متن در
 :است چنين) ١٣٠٥ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در عبارت اين.» آمدند

 ترجمه چنين را عبارت پاينده مرحوم.» كبدها افالذ اليكم القت قد مّكة هذه فقال الناس على صلعم اهللا رسول فاقبل«
 ).٩٥٨ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ ترجمه( كرده

 اهللا رسول سيرت ترجمه در.» است انداخته شما سوى را خود جگر هاى پاره مّكه: «گفت و كرد كسان به رو پيمبر«
 :آمده گونه بدين عبارت) ٥٤٩ ص ،٢ ج(

 يعنى فرستاد، شما پيش و كرد دور خود از همه رؤسا، و قريش مهتران و اشراف از بود وى در چه هر كه مكه اينك«
 :١٧ س ،١٢٤ ص.» آمدند بيرون اينك جمله. است نمانده هيچكس رؤسا و مهتران و اشراف از مّكه در

 .إليك العينين من احبّ  انصر ربّ  يا: است چنين ١٤٧ a صب ،١٩٠ b ص نسخه دو در عبارت

 :١٠ س ،١٢٦ ص

 .كردم ياد آن از» ١٧ س ،٥٠ ص« تعليقه در كه طالب، ابو المّيه از است بيتى

 :١٨ و ١٢ س ،١٣٠ ص

 ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن از را درست وجه. است بوده آمده »الليث ابو« ما هاى نسخه در عمرو بن كعب كنيه
 ».٢٠ س ،١٤٢ ص« تعليقه: ك. ر نيز و. گرفتم) ١٣٤١

 راه در سر كه او جوانمردى و البخترى ابو و -آمده المنذر ابو نادرست به ما هاى نسخه در كه -مجّذر ماجراى
 ).٢٧٢ ص ثانى، جزء( است آمده النبي سيرة در نهاد، دوست
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 ،٢ ج( است آورده را ماجرا گوياى نقل اهللا، رسول سيرت ترجمه كرده، ياد اجمال به را داستان كه ما متن خالف بر
 ):٥٦٧ -٦٨ صص

 نيز مرا رفيق دهى زينهار مرا اگر: گفت و بود آمده وى با مّكه از و بود وى رفيق كه بود ديگر يكى البخترى ابو با«
 تو از بيش و است نداده اجازت ديگر كس هيچ ترا جز الّسالم، عليه سّيد كه نتوانم،: گفت مجّذر. بياييم تا ده زينهار
 براى از: گفت وى چرا؟: گفت. آيم نمى نيز من دهى، نمى زينهار رفيقم كه اكنون: گفت البخترى ابو. است نفرموده
 قريش زنان فردا و دادن، باز خصمان دست به را خود صاحب و رهانيدن را خود نباشد روا حمّيت و مرّوت در آنكه

  صاحب و برهانيد خود تن بود، پير مردى كه البخترى، ابو كه گويند و كنند عيب مرا و بنشينند

 ١٤٧١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بازداد خصم دست به را خود

 البخترى ابو مجّذر بنداد، دست وى چون. نهاد وى به روى و كشيد بر شمشير و برخواند خود كنيت البخترى ابو پس
 كه خداى بدان: گفت و خداى به خورد سوگند و آمد الّسالم عليه پيغمبر خدمت به و آورد، قتل به را وى و بيفگند

. آورم تو خدمت به را وى بودى فرموده چنانكه بدهد، دست البخترى ابو تا كردم جهد كه فرستاد خلق به راستى به ترا
 بن كعب درباره.» بكشتم را وى و افتادم قتال آن در بضرورت وقت آن. آمد در كارزار به من با و بنداد دست لكن و

 صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه( بود پيامبر ياران كهنسالترين از وى كه است ذكر شايان نيز اليسر ابو عمرو،
٨٢٨ -٩٢:( 

 غزو در كه بود چنان آن وى حديث و. بود اليسر ابو برفت دنيا از كه الّسالم، عليه پيغمبر صحابه از كسى آخرترين«
 عليه سّيد بودند، رسيده حصن بنزديك چون رفتند، مى حصار اندرون به و آمدند مى صحرا از يهود گوسفندان شبى خيبر

 اليسر ابو بريم؟ كار به آن از امشب ما تا بياورد دو يك يهود گوسفندان اين از و برود كه باشد كس: گفت الّسالم
 .به امتعنا الّلهم: گفت و كرد دعا را او الّسالم عليه سّيد پس. برفت و. بروم من اهللا، رسول يا: گفت و برخاست

 .وى عمر به ده برخوردارى را ما و گردان دراز اليسر ابو عمر خدايا،: گفت

 آهو همچون و گرفت دهان در خود پيراهن دامن و برخاست قّوت، با و بود دونده مردى عظيم اليسر ابو اين و
 .بود بر گوسفند دو و دريافت گوسفندان و رسيد حصن در به تا دويد مى

 از گوسفندان دو هر آن و: الّسالم عليه پيغمبر نزد تا دويد مى همچنان و. چپ دست به يكى و راست دست به يكى
 حق الّسالم، عليه سّيد دعاى بركات به و بخورد، آن از الّسالم عليه سّيد و. بكشت و افگند در و نشاند فرو بغل
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 بر بسيار نيكو كارهاى وى دست از و بود، وى برفت دنيا از كه صحابه از كسى آخرترين تا كرد، دراز وى عمر تعالى
 .رسيد مسلمانان به وى سعى از راحتها بسيار و آمد

 الّسالم عليه پيغمبر صحابه كه دريغا: گفتى و بگريستى كردى حكايت اين كه گاه هر بود، شده پير چون اليسر ابو و
 :١٨ س ،١٣٠ ص.» عنه اهللا رضى بود، عمرو بن كعب اليسر ابو وى نام و. بماندم تنها و درگذشتند همه

 جاى به اسيد، بن خليده: است شگفتى مايه آور خنده وجهى به گاه من اساس هاى نسخه در نامها تصحيفى صورت
 .مليحه بن جنادة

 :٣ س ،١٣٤ ص

  آمده) ١١ ص ،١ ق ،٢ ج( الكبير الطبقات در. است درست طبرى قول به ما متن اشاره

 ١٤٧٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :است

 :فيهم االنصار من ثمانية و المهاجرين من ستة رجال عشر اربعة المسلمين من يومئذ استشهد و«

 عمر مولى مهجع) ٤ البكير ابى بن عاقل) ٣ وقّاص ابى بن عمير) ٢ مناف عبد بن المطّلب بن الحارث بن عبيدة) ١
 معوذ) ١٠ عوف) ٩ سراقه بن حارثة) ٨ المنذر عبد بن مبّشر) ٧ خيثمه بن سعد) ٦ بيضاء بن صفوان) ٥ الخطّاب بن
 و رجال سبعون يومئذ المشركين من قتل و فسحم بن الحارث بن يزيد) ١٣ معّلى بن رافع) ١٢ الحمام بن عمير) ١١
 آنكه. برد مى نام تن سيزده از و كند مى ياد تن چهارده از طبقات صاحب چرا ندانستم...»  رجال سبعون منهم أسر
 خوانده »اليدين ذو« را وى الكبير، طبقات در. است نضله بن عمرو عبد بن عمير الشمالين ذو است نيامده نامش
 ).١١٨ -١٩ صص ،٣ ج( است

 :است آمده) ٥٧٢ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه در

 اين و. بود مهجع مسلمانان از شد كشته بدر روز در كه كسى اّول و رمضان، ماه هفدهم بود آدينه روز بدر غزو و«
 جزء الكامل،: ك. ر نيز و.» بود سراقة ابن حارثة آمد قتل به كه كسى دوم و. عنه اهللا رضى بود عمر موالى مهجع
 .١٢٦ ص ثانى،

. اند يافته شهادت بدر روز در كه انصار، از ديگر تن هشت و اند، مهاجران از الشمالين ذو با ٥ تا ١ شماره نامهاى
 ).٢٩٠ ص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ(
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 :٤ س ،١٣٥ ص

 :گويد مى و مدينه مردم براى فتح بشارت باب در آورد مى اجمال به خبرى ما متن

 در خبر...»  بودند مدينه به كه مسلمانان سوى فرستاد مدينه به را او و بخواند را حارثه زيد روز ديگر پيغامبر پس«
 ):١٣٣٤ ص ،٣ ج( است گوياتر طبرى تاريخ متن

 على و صلعم رسوله على اهللا فتح بما العالية اهل إلى بشيرا رواحة بن اهللا عبد الفتح عند صلعم اهللا رسول بعث ثم«
 ص ،٢ ج( است طبرى متن همانند نيز الكامل در اثير ابن خبر...»  السافلة اهل الى حارث بن زيد بعث و المسلمين

١٣٠:( 

  بن زيد و العالية اهل الى بشيرا رواحه بن اهللا عبد سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول بعث و«

 ١٤٧٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 باالى -عالى مردم به دادن بشارت براى را رواحه بن اهللا عبد خدا رسول.» ( «المدينة من السافلة اهل الى بشيرا حارثة
 ).»داشت گسيل -شهر پايين -پايه فرو مردم دادن بشارت به را حارثه بن زيد و -شهر

 ):٥٨١ -٨٢ صص ،٢ ج( رود مى تن دو سفارت از خبر نيز اهللا رسول سيرت ترجمه در

 تا فرستاد مدينه به پيش از حارثه بن زيد و رواحه اهللا عبد شد، فارغ غنايم قسمت از الّسالم عليه سّيد چون پس«
 جلّ  و عزّ  اهللا فتح بما العالية اهل الى بشيرا« از گفتگو نيز النبى سيرة عربى متن در.» برد مدينه به بدر فتح بشارت
 ).٢٨٤ -٨٥ صص دوم، جزء( است »السافلة اهل و...  صلعم اهللا رسول على

 :١٠ س ،١٣٩ ص! جنوب؟ و شمال مفهوم گوياى السافله اهل و العاليه، اهل

 نضر) ع( على كشتن باب در كند مى متهم اشتباه به را طبرى تاريخنامه، گرامى مترجم يا مترجمان كه است شگفتيها از
 گويند نمى اين جز نگريستم بدان كه منابعى همه. را عقبه) ع( على و كشت را نضر عاصم: گويد مى و را، حارث بن
 ):٢٦٨ و ٣٥٧ صص ثانى، جزء( است آمده النبى سيرة در. است گفته طبرى كه

 صّلى اهللا رسول عند صبرا طالب ابى بن علىّ  قتله الدار، عبد بن مناف عبد بن علقمة بن كلدة بن الحرث بن النضر«
 ):٥٨٣ ص ،٢ ج( است گوياتر اهللا رسول سيرت ترجمه عبارت.» يذكرون فيما بالّصفرا، سّلم و عليه اهللا

 تن دو آن از و. آوردند مدينه به باقى و بكشتند را ايشان صحابه راه در تن دو بودند، گرفته كه اسيران جمله از و«
 قصص مقابله در قرآن، در وى با نمودى معارضه و رنجانيدى الّسالم، عليه سّيد، هميشه كه بود الحارث بن نضر يكى
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 صفراء وادى به چون. كردى حكايت و گفتى قريش با عجم ملوك و اسفنديار و رستم قصه الّسالم، عليهم انبياء،
 بهر از بود، معيط ابى بن عقبة ديگر يكى و بزد، وى گردن و كشيد بر شمشير عنه، اهللا رضى على، مرتضى رسيدند،
 اهللا كّرم على، مرتضى هم كه گويند و بكشتند، را وى تا بفرمود الّسالم عليه سّيد رسيدند، صفراء وادى به چون آنكه
 ):٧٣ ص ،٢ ج( است آمده نيز اثير ابن الكامل در.» بكشت را او وجهه،

 فى قريش اشدّ  كان و قائد، ابا يكنى الدار، عبد بن مناف عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث بن النضر: منهم و«
 عنقه، بضرب سّلم، و عليه اهللا صّلى اهللا، رسول امر و بدر يوم المقداد أسره...  سّلم و عليه اهللا صّلى الّنبى، تكذيب
 ):١٣٠ -٣١ صص همان،( گويد مى اثير ابن ديگر، جاى در.» باالثيل صبرا طالب ابى بن علىّ  فقتله

 ١٤٧٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 امر و بالصفراء، فقتله النضر بقتل طالب ابى بن علىّ  فامر معيط، ابى بن عقبة و الحارث بن النضر االسرى فى كان و«
 :١٢ -١٣ س ،١٣٩ ص...»  معيط ابى بن عقبة بقتل ثابت بن عاصم

 علقمه بن نصر عندك، من الحقّ  هو هذا كان ان الّلهم: سخن اين كه گويند مفّسران گروهى: «ما متن عبارت اين در
 بن نضر با آيا علقمه بن نصر. ظاهرا است شده خلطى ،»حنين يا مّكه فتح روز قريش از حارث نضر نه بود گفته
 :١٨ س ،١٣٩ ص! نيست؟ يكى الدار، عبد ابن مناف عبد بن علقمة بن كلدة بن حارث

 مورد در نكته. گرفتم بر را درست صورت منابع، از. بود مغشوش سخت ما هاى نسخه در عمرو بن فروة و هند ابو نام
 ):٥٨٣ -٨٤ صص ،٢ ج( است آمده وى درباره ديگر خبرى اهللا رسول سيرت ترجمه در كه است آن هند، ابو

 و بود زاده بنده و بود هند ابو وى نام و انصار از بود يكى رسيد، مدينه منزلى يك به الّسالم، عليه مصطفى، چون پس«
 .كردى الّسالم عليه پيغمبر، حّجامى و بودند، كرده آزاد را وى

 عليه سّيد پيش به و برگرفت و بكرد چنگال بزرگ خيك يك رسيدن، خواهد الّسالم عليه پيغمبر كه بدانست چون
 ابو: گفت كرد، انصار باز روى الّسالم، عليه سّيد و بنهاد، الّسالم عليه پيغمبر، پيش چنگال آن و رفت باز الّسالم،

 زن را وى آن از بعد انصار. خواهيد زن وى از و دهيد زن را وى و كنيد نكاح وى با كه بايد است، شما از يكى هند
 ج( النبى سيرة روايت همانند نيز) ١٣٣٦ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن خبر.» نداشتند ننگ و خواستند وى از و دادند
 .است) ٢٨٧ ص ،٢

 .»آفروشه« فارسى به و گويند »خبيس« تازى به كه است سيرة ترجمه »چنگال« همان ما متن »خبيص«

 :١٧ س ،١٤١ ص
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 آن و. است آمده آن ترجمه و النبى سيرة در تفصيلى به او سرودن شعر و گريستن و حكيمه، ابو اسود، ماجراى
 :است چنين اشعار

 الّسهود الّنوم من يمنعها و            بعير لها يضلّ  أن تبكى أ         

 الجدود تقاصرت بدر على            لكن و بكر على تبكى فال            

 الوليد ابى رهط و مخزوم و            هصيص بنى سراة بذر على            

 االسود اسد حارثا بّكى و            عقيل على بكيت ان بكى و            

 

 ١٤٧٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 نديد من حكيمة ألبى ما و            جميعا تسمى ال و بّكيهم و         

 يسودوا لم بدر يوم ال لو و            رجال بعدهم ساد قد اال            

 ،٣ ج طبرى، تاريخ ،٥٨٩ -٩٠ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه ،٢٩١ -٩٢ صص ،٢ ج الّنبى، سيرة( -
 ).١٣٤٢ -٤٣ صص

 :١٢ س ،١٤٢ ص

 است، السهمى ضبيرة بن وداعة ابو وى و است نادرست كه است آمده زراعه ابو ها، نسخه حسب بر ما متن در
 ):٥٩٠ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه عبارت به كه است مطّلب پسرش

 آن و نهاد مدينه در روى قريش پنهان به...  بود بزرگ مردى و داشت بسيار مالى و بازرگان بود جوانى ايشان ميان در«
 ص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز...» ( گفتندى وداعه ابو وى پدر نام و بود مطّلب جوان اين نام...  ببرد خود با درم

١٣٤٣.( 

 :١٥ س ،١٤٢ ص

 و آمد خدا رسول نذر به آنكه و او، پسر نه بود، »عمرو بن سهيل« بود اسير آنكه. است داده روى خلطى ما متن در
 .بود حفص بن مكرز آورد، فدا
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 بود، شكافته لب عمرو، ابن سهيل. بفرستد را خود فداى خود تا فرستاد را سهيل و ماند زندان در خود حفص بن مكرز
 مثله را او گفت خدا رسول. بگويد سخن تو ضد به نتواند تا بكش را او پيشين دندان دو: گفت را خدا رسول عمر و

 كه گويد سخن جايگاهى به او روزى بسا چه...  باشم خدا رسول چه اگر كرد، خواهد مثله خدايم كه كنم نمى
 ).١٣٤٣ -٤٤ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ. (نباشد تو ناخوشايند

 ).١٣١ -٣٦ صص ،٢ ج( دخشم بن مالك دست به است عمرو بن سهيل اسير گوياى نيز اثير ابن الكامل خبر

 :٢٠ س ،١٤٢ ص

 :است بوده چنين فا و اساس نسخه دو حسب بر ما اساس عبارت

 نوفل و عقيل كه است آن درست...»  عتبه بن حليفة حارث بن نوفل و طالب ابى بن عقيل برادرزادگانت...  عم، يا«
 چنين را عبارت توان مى. است بوده او پيمان هم و حليف عمرو بن عتبة و اند بوده المطّلب عبد بن عّباس برادرزادگان

 :كرد اصالح

 باز را خويشتن و اند درويش سه هر ايشان و عتبة، حليفت و حارث، بن نوفل و طالب ابى بن عقيل برادرزادگانت«
 :است چنين طبرى تاريخ عبارت...»  خريدن نتوانند

 ١٤٧٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 فانك فهر بن الحارث بنى اخا حجدم بن عمرو بن عتبة حليفك و الحارث بن نوفل و طالب ابى بن عقيل اخيك ابنى«
 :چنين الكامل عبارت و...»  مال ذو

 حجدم بن عمرو بن عتبة حليفه و المطّلب عبد بن الحارث بن نوفل و طالب ابى بن عقيل و نفسه العّباس فدى و«
 آمده) ١٣٢ -٣٣ صص ،٢ ج( االثير ابن الكامل و ،)١٣٤٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در ماجرا تفصيل...» 
 .است

 :٢٠ س ،١٤٣ ص

 در اين، از گذشته. است شده ضبط »الّرحمن عبد بن سعيد« بنادرست ما هاى نسخه در اّكال، بن نعمان بن سعد اين
 :است آمده منابع

 بهر از روند، مّكه به مسلمانان از كه كس هر كه بود چنان مسلمانان با قريش عهد و شد، مّكه به عمره بهر از... «
 به وى چون. عهداند آن سر بر هم ايشان كه پنداشت انصارى پس. نگويند هيچ و نشوند معترض را او عمره، يا حجّ 
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 ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه...» ( خود پسر بهر از كرد محبوس و بگرفت را او سفيان ابو درآمد، مّكه
٥٩٢.( 

 اّكال بن نعمان بن سعد او از النبى سيرة و طبرى تاريخ برد، نمى نام انصارى از كه اهللا رسول سيرت ترجمه خالف بر
 :اند كرده ضبط را سفيان ابو شعر منبع دو هر و اند، برده نام -عوف بن عمرو بنى اخو

 الكهال الّسّيد تسلموا ال تفاقدتم            دعاءه أجيبوا اّكال ابن رهط أ         

 الكبال اسيرهم عن يفّكوا لم لئن            اذلّة لئام عمرو بنى فانّ             

 ).١٣٣ ص ،٢ ج الكامل، ،٢٩٤ -٩٥ صص ،٢ ج النبى، سيرة ،١٣٤٥ -٤٦ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ( 

 :٤ س ،١٤٩ ص

 مدينه به رمضان از مانده روز هشت چهارشنبه روز الّسالم عليه پيغمبر گويد مى) ١٣٦٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن
 :١٣ س ،١٤٩ ص! بازگشت

 بر سعد بن محّمد. است شده دانسته هجرت، از پس ماه سه و بيست محرم، نيمه در الكبير، طبقات در كدر، غزو
 .گذاشت خود جاى به را مكتوم امّ  ابن) ص( پيغمبر كه است آن

: گويد مى هشام ابن و رفت، سليم بنى غزاى به خود تن به سپس و ماند روز هفت خدا رسول: گويد مى اسحاق ابن
 خود جانشين را، مكتوم أمّ  ابن يا را الغفارى بن عرفطة بن سباع

 ١٤٧٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٦٢٩ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه ،٤٢١ ص ،٢ ج النبى، سيرة. (ساخت

 و كرد، بيرون آن خمس و يافت غنيمت شتر پنجاه) ص( پيامبر كه است آمده) ٢١ ص ،٢ ج( الكبير الطبقات در
 .رسيد شتر دو تن هر به كه كرد بخش ياران ميان را شتر بازمانده

 :٢٠ س ،١٥٠ ص

 جنگ اين انگيزه گوياى) ١٣٥٩ -٦٠ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در نيز و ما، متن در قينقاع بنى غزو خبر
 .نيست
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 و. يهود از هم زرگرى دكان پيش در فروخت مى شير زنى قينقاع بنى بازار در كه بود آن ايشان عهد نقض سبب... «
 آن چنانكه زرگر،. ندارم بر نقاب: گفت زن. ببينم ترا تا بردار نقاب: گفت را وى زرگر. بود گذاشته فرو نقابى زن آن
 و نكردندى پاى در جامه زير كه بود چنان عرب زنان قاعده و. زد آن بر گرهى و برداشت وى جامه دامن ديد، نمى زن

 .آورد بر فرياد و شد ظاهر وى عورت و خاست پاى بر و دانست نمى زن آن و. پوشيدندى دراز هاى جامه

 .بكشت را زرگر آن و كشيد بر شمشير ديد چنان چون و بود، ايستاده مسلمانان از يكى و

 الّسالم، عليه پيغمبر، به خبر چون و. كشتند باز را مسلمان مرد آن و شدند جمع يهود و زدند بانگ زرگر آن كسان و
 اهللا، رسول سيرت ترجمه...» ( داد حصار را ايشان و رفت، ايشان غزاى به و كرد لشكر الّسالم، عليه سّيد آوردند،

 ).بعد به ٤٢٦ صص ،٢ ج النبى، سيرة نيز و ،٦٣١ -٣٤ صص ،٢ ج

 ):١٩ -٢٠ صص ،١ ق ،٢ ج( نويسد مى الكبير الطبقات صاحب

 خوانده روحا كه كمانى و شكست، احد به و شد مى خوانده كتوم كه كمانى كمان، سه سالحهايشان از خدا رسول«
 ديگرى و صغديّه، كه سپرى گرفت، سالحهايشان از سپر دو نيز و گرفت، شد مى خوانده بيضا كه كمانى و شد مى
 و نيزه، سه و ديگر، شمشيرى و شد، مى گفته بّتار كه شمشيرى و قلعى شمشيرى شمشير، سه و شد، مى گفته فّضه

 :١٥ س ،١٥٢ ص...»  زرگرى ابزار و يافتند آنان حصار در بسيار سالحهاى

 ج( الكبير طبقات و) ١٣٦٤ -٦٦ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در آنكه جز است، گويا ما متن در سويق غزو خبر
 رود مى نكته اين به اشاره ،)٤٢٢ -٢٤ صص ،٢ ج( النبى سيرة و) ١٨١ ص ،١ ج( المغازى و) ٢٠ ص ،١ ق ،٢
 در كه است گفتنى! گشايد نمى سفيان ابو روى به در او و كوبد مى را اخطب بن حيى خانه در نخست سفيان، ابو كه

  بن حيى از) ٦٢٩ -٣٠ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه

 ١٤٧٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نيست سخنى را، او خانه در سفيان ابو كوفتن در و اخطب،

 :٢٢ س ،١٥٣ ص

) ٢٣ -٢٤ صص ،١ ق ،٢ ج( الكبير طبقات در خبرها گوياترين. است مجمل بسيار ما منابع در امرّ  ذى غزو خبر
 :آورم مى را آن ترجمه كه است آمده

 ثعلبه بنى از گروهى كه رسيد خبر) ص( خدا رسول به كه بود هجرت ماه پنجمين و بيست در االول، ربيع ماه در... «
 ... اند آمده گرد شود مى خوانده الحارث بن دعثور كه مردى دور به امرّ  ذى در محارب و
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 مدينه در را عّفان بن عثمان و بود اسبان او با و آمد بيرون االّول ربيع ماه دوازدهم در مرد پنجاه و صد چهار با پس
 كه داد خبر و شد وارد خدا رسول بر. برخورد آنان به ثعلبه از نام جّبار مردى القصه ذى در. ساخت خود جانشين
: ك. ر نيز...» ( شد خواهند فرارى كوهها سر به بشنوند، شما حركت خبر چون و نيستند، تو با رويارويى مرد آنان

 ).١٩٣ -٩٦ صص ،١ ج المغازى،

 .است آمده »خّبار« مرد اين نام) ٢٩٩ ص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ در

 :٦ س ،١٥٤ ص

 كم چيزى ما متن خبر و است، آمده منابع همه در بود »روا سخن و مهتر« مردى كه اشرف بن كعب قتل ماجراى
 :را كعب شعر جز ندارد

 ...»: قتال بر ايشان تحريض و است كرده قريش مدح و مرثيت كه است وى آن از بيت چند اين و«

  تدمع و تستهلّ  بدر لمثل و            اهله لمهلك بدر رحى طحنت         

  تصّرع الملوك انّ  تبعدوا ال            حياضهم حول الّناس سراة قتلت            

  الضّيع اليه يأوى بهجة ذى            جد ما ابيض من به اصيب قد كم            

  يربع و يسود اثقال حّمال            اخلفت الكواكب اذا اليدين طلق            

  يجزع كعبا ظلّ  االشرف ابن انّ             بسخطهم اسرّ  اقوام يقول و            

  تصدّع و باهلها تسوخ ظّلت            قّتلوا ساعة االرض فليت صدقوا            

  يسمع ال مرعشا اعمى عاش او            بطعنه الحديث اثر اّلذى صار            

 جّدعوا و الحكيم ابى لقتل خشعوا            كّلهم المغيرة بنى انّ  نبئت            

  تّبع و المهلكين مثل نال ما            منّبه و عنده ربيعة ابنا و            

  يجمع و الّصالحات يبنى الّناس فى            هشامهم بن الحارث أنّ  نّبئت            

  االروع الكريم الحسب على يحمى            إنّما و بالجموع يثرب ليزور            
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 ١٤٧٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ج المغازى، ،٤٣١ -٣٣ صص ،٢ ج النبى، سيرة نيز و ،٦٣٦ -٣٧ صص دوم، نصف اهللا، رسول سيرت ترجمه(
 ).١٨٤ -٩٣ صص ،١

 پاينده القاسم ابو مرحوم از آن فارسى ترجمه در و است، آمده) ١٣٦٩ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در كه شعرى
 :است گشته خدا رسول خشم مايه كه است همان نيامده،

  بالحرم الفضل أمّ  أنت تارك و            بمنقبة تحلل لم انت راحل أ         

  الكتم و الحّناء و القوارير ذى من            انعصرت تعصر لو رادعة صفراء            

  تقم لم ثمّ  قياما تأّتت اذا            مرفقها و كعبها بين ما يرتجّ             

  منجذم غير متين منها الحبل و            تواصلنا إذ حكيم أمّ  اشباه            

  الّسقم من كعبا شفت تشاء لو و            بها الفؤاد جنّ  عامر بنى احدى            

  بالذمم االيفاء و المحّلة اهل            والدها القوم فرع و الّنساء فرع            

  الظّلم ليلة فى لنا تجّلت حّتى            طلعت قبلها بليل شمسا ار لم            

 :٢ س ،١٥٦ ص

: ك. ر. (فاجاب بطعنة الفتى دعى لو: است بوده آمده صورت بدين ما هاى نسخه متن در عرب معروف المثل ضرب
 ص ،١ ج المغازى، ،٢٢ ص ،٢ ج الكبير، طبقات ،٤٣٨ ص ،٢ ج النبى، سيرة ،١٣٧١ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ
 :است آمده) ٦٤١ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه در آن فارسى ترجمه و.) ١٨٩

 :١٩ س ،١٥٧ ص.» دهد باز وى جواب بخوانند را وى كه كس هر كه بود آن جوانمردى«

 آنكه نخست: است آمده نكته دو سعد، بن محّمد الكبير طبقات در اما. بينيم مى منبعها همه در را قرده غزو خبر
) ٣٠٤ ص اسالم، پيامبر تاريخ( داشت، امارت سريّه نه در زيد البته و يافت، امارت حارثه بن زيد كه بود سريّه نخستين

) ٢٤ -٢٥ صص ،١ ق ،٢ ج( الكبير طبقات در سعد ابن. نيست ميان در سفيان ابو از سخنى آنكه، ديگر نكته و
 :گويد مى
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) ١٩٧ ص ،١ ج( المغازى در نيز واقدى...»  ربيعه ابى بن اهللا عبد و العزى عبد بن حويطب و امّيه بن صفوان فيها«
 روز نخستين را سريّه اين زمان آنكه ديگر نكته و ،...» زيد فيها خرج سريّة اّول هى و: «كه گويد مى را نكته همين

 گرفتار واقدى كه كند مى ياد حاشيه در مغازى، گرامى مترجم. داند مى هجرت ماه هفتمين و بيست االخره جمادى
 ص ،١ ج مغازى، ترجمه( است دانسته هجرت هفتم و بيست ماه را االول جمادى پيشتر، خود زيرا است، شده اشتباه
. است شده ياد هجرت، از پس ماه هشت و بيست غزوه، اين تاريخ) ٢٤ ص همانجا،( الكبير، طبقات در). ١٤٣

 ،٢ ج الّنبى، سيرة ،١٣٧٣ -٧٥ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز(

 ١٤٨٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 ).٦٣٤ -٣٥ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه ،٤٢٩ ص

 :١٣ س ،١٥٨

 خبر كند، مى ياد الحقيق ابى بن سّالم و اشرف بن كعب -نامدار يهودى دو كشتن از آنكه با تاريخنامه، متن در
 نصف( اهللا رسول سيرت ترجمه از را ماجرا. ماند مى ناگفته مسعود بن محّيصة دست به يهودى بازرگان سنينة ابن كشتن
 :است ما تاريخنامه كننده تكميل كه آورم مى) ٦٤٣ -٤٤ صص دوم،

 و بود، كافر حوّيصه و بود مسلمان محّيصه و بودند، برادر دو هر حوّيصه و محّيصه« »حوّيصه و محّيصه حكايت«
 آورد قتل به را اشرف كعب الّسالم، عليه سّيد چون كه بود آن وى اسالم سبب و. شد مسلمان نيز او آن از بعد

 ديدند مى جهودى كجا هر و نهادند در روى صحابه آن از بعد و. آورند قتل به را او يابند جهودى كجا هر تا بفرمود
 .كشتند مى

 و محّيصه برادر دو بدين الخصوص على بود، يهود همه بر مّنت يد را او و بازرگان، محتشم بود مردى يهود ميان در و
 پرورده و رسيد، مى بديشان وى از احسانها پيوسته و بودند، همسايه وى با و بودند يهود قوم از هم ايشان كه حوّيصه،
 خود قوم از آورند، قتل به يهود كه بفرمود الّسالم، عليه پيغمبر، چون. بود آمده اسالم در محّيصه و. بودند وى نعمت
 .بود كرده مفارقت

 و افتاد اتفاق بكشند، يهود تا بفرمود الّسالم، عليه سّيد، چون و. بود صلب مسلمانى در شد مسلمان محّيصه چون
 داشت وى بر كه مّنت يد بدان و بود كرده بسيار احسان وى برادر و وى حق در كه افتاد بازرگان آن سر بر محّيصه
 .بكشت را وى حال در هم و نكرد ابقا هيچ

: كه گفت و گفت وى به سخت سخنهاى و بداد بسيار دشنام بكرد، حركت چنين اين كه بديد را او حوّيصه برادرش
 كشتى؟ همى را وى كه نداشتى شرم و بود، وى نعمت از است رسته اندام بر كه تو گوشت و پوست
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 برادر چه اگر و نكنم، تأخير هيچ بكشم ترا كه فرمايد اگر بكشم، را وى كه فرمود مرا كه كس آن: كه گفت محّيصه
 باز آن از بعد و كرد، تعجب آن در و اسالم دين در وى صالبت در و ماند فرو خود برادر سخن در حوّيصه. منى
 برادر بر كه دارد بدان را مرد آن حالوت كه دينى: كه گفت مى خود با و بود مى انديشه در شب همه و رفت خانه
 مسلمان و آمد الّسالم، عليه سّيد، خدمت به و برخاست ديگر روز و. بود حق دين دين آن ضرورت نكند، ابقا خود
 ،)١٤٤ -٤٥ صص ،٢ ج( اثير ابن الكامل ،)١٣٧٢ -٧٣ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن را ماجرا اين...»  شد
 ابن: بدل نسخه النبى سيرة در. اند كرده ياد) ٤٤١ ص ،٢ ج( الّنبى سيرة و) ٣٣٤ -٣٥ صص ،٤ ج( الغابه اسد
 .است آمده نيز سبينه

 ١٤٨١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ابن قتل« ذيل ،)١٩١ -٩٢ صص ،١ ج( واقدى المغازى در -محّيصه و حوّيصه -برادر دو و سنينه ابن ماجراى
 .است آمده »االشرف

 :١ س ،١٦١ ص

 :گويند مى سعد ابن و واقدى. بود شوال هفتم شنبه روز طبرى روايت بر بنا احد جنگ آغاز

 :ك. ر. هجرت سوم سال شوال، هفتم شنبه روز به بود گذشته هجرت از ماه دو و سى

 .٢٥ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير، الطبقات ،١٩٩ ص ،١ ج المغازى، ،١٣٨٣ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ

 :١٤ س ،١٦١ ص

 محّمد و...  بود شده اسير و بود بدر به بدر روز و...  گفتى شعر حربها در نحيف و ضعيف تنى به« كه شاعرى آن
 .داشت نام الجمحى اهللا عبد بن عمرو عّزه ابو »كرده مّنت وى بر) ص(

 الكامل، ،٦٤٧ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه ،٤ ص ،٣ ج الّنبى، سيرة ،١٣٨٥ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر
 .١٤٩ ص ،٢ ج

 :٩ س ،١٦٢ ص

 :آمدند خود مردان با قريش از احد جنگ به كه زنانى

 مغيره، بن وليد دختر فاطمه، جهل ابو بن عكرمة زن هشام، بن حارث دختر حكيم، ام سفيان ابو زن عتبه، دختر هند،
 عمرو زن حّجاج، بن منّبة دختر ريطه، امّيه بن صفوان زن ثقفى، عمرو بن مسعود دختر بّره، يا برزه هشام بن حارث زن
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 و عمير بن عزيز ابى مادر مضّرب، بن مالك دختر خناس، طلحه ابى بن طلحة زن شهيد، بن سعد دختر سالفه، عاص
 .٥ -٦ صص ،٣ ج الّنبى، سيرة ،١٣٨٦ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ علقمه دختر عمره، عمير بن مصعب

 :١٢ س ،١٦٢ ص

 اعراب. كرد مى خطاب دسمه ابو ديد مى گاه هر سفيان، ابو همسر ربيعه، بن عتبة بنت هند، را حبشى غالم وحشى اين
 .است) ١٥٠ ص ،٢ ج( االثير ابن الكامل و ،)١٣٨٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ از دسمه ابو

 :١٧ س ،١٦٢ ص

 نيز و است شده خوانده »عينين) «١٣٨٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در كوه اين ،»هست كوهى آنجا و مدينه، در به«
 .٦ ص ،٢ ج الّنبى، سيرة در

 ١٤٨٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١١ س ،١٦٣ ص

 مردى خدا، رسول حركت روز اين در كه است آمده) ١٣٨٨ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ و) ٧ ص ،٣ ج( الّنبى سيرة در
 .كرد نماز او بر) ص( پيامبر و بود مرده نجار، بنى از عمرو بن مالك انصار، از

 :١٤ س ،١٦٣ ص

 چون مردمان: «شود مى آورده مفرد صورت به گاه جمع شخص سوم فعل كه شود مى ديده اى نكته كهن نثرهاى در
. مشو بيرون خواهى اگر. كنيم تو فرمان ما رفتن، بيرون آيد كراهيت ترا اگر اهللا، رسول يا: گفتند بديدند، او كراهيت
 :١٨ س ،١٦٣ ص.» نشايد پوشيدم سالح كه اكنون) نگفتيد( نگفتى پيشتر چرا: گفت

 اين. است عمير بن مصعب مسلمانان پرچمدار ،)١٣٩٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن از پيروى به ناگزير ما، متن در
 در اثير ابن و) ١٠ ص ،٣ ج( الّنبى سيرة در هشام ابن ،)٢٨ ص ،١ ق ،٢ ج( الكبير طبقات در سعد ابن را قول

) ٣١١ ص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ در آيتى شادروان منبع ندانستم. كنند مى تأييد) ١٥٢ ص ،٢ ج( الكامل
 طالب، ابى بن على مهاجران پرچمدار و مهاجران، و خزرجيان و اوسيان براى برد مى نام پرچمدار سه كه است بوده چه
 از روانش بازيافتم،) ٢٧ ص ،٢ ج( الكبير طبقات در بعد را آيتى مرحوم اشاره مورد منبع! برد؟ مى نام را الّسالم، عليه

 :١٣ س ،١٦٤ ص! باد برخوردار ايزدى بخشايش
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 جنگ در. شود ديده ما تاريخنامه متن ١٠٨ ص. بود داشته ممنوع جنگ از را خردساالن نيز بدر جنگ در خدا رسول
 ج طبرى، تاريخ: شود مى ديده منابع همه در نكته اين و بازداشت، جنگ از را خردساالن) ص( پيامبر نيز احد، حاضر،

 .١٥١ ص ،٢ ج الكامل، ،١١ ص ،٣ ج النبى، سيرة ،١٣٩١ ص ،٣

 :٥ س ،١٦٧ ص

 الّدار عبد بن عثمان ابن طلحة همان گرديد، روبرو) ع( طالب ابى بن على با و »داشت مشركان لواى كه طلحه«
 اى: گفت. شد آشكار عورتش و افتاد. كرد قطع را او پاى و زد بدو اى ضربه) ع( على. دلير بود مردى« كه است
 ).١٣٩٦ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ. (كرد تركش) ع( على.» دهم مى قسمت خويشاوندى به عمو، پسر

  صاحب كه كند مى ياد طلحه ابى بن سعد ابو نام به مرد اين از) ١٩ ص ،٣ ج( الّنبى سيرة در

 ١٤٨٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٦٦٢ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه: ك. ر نيز. (بود مشركان لواى

 :١٧ س ،١٦٩ ص

 بودند آمده وى با كه زنانى با عتبه بنت هند شدند، برو رو گروه دو چون كه است آن از خبر طبرى تاريخ متن در
 :گفت مى هند پس. انگيختندشان مى بر و زدند مى مردان سر پشت و برگرفتند دفها

  نعانق تقبلوا ان            طارق بنات نحن         

  نفارق تدبروا او            الّنمارق نبسط و            

  وامق غير فراق            

 

 ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه ،١٣ ص ،٣ ج الّنبى، سيرة ،١٤٠٠ و ١٣٦٧ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ( 
٦٥٥.( 

 :١١ س ،١٧٠ ص
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 مواردى و وقاص، ابى سعد جاى به وقّاص سعد: شود مى حذف اسم دو وسط در خاصه ،»ابى« عموما كهن متنهاى در
 ج اهللا، رسول سيرت ترجمه: ك. ر نيز و ،»الحقيق ابى بن سّالم« جاى به »الحقيق بن سّالم« چون متن همين در ديگر
 ».المعبد ابى بن معبد« جاى به »المعبد بن معبد: «٦٨٧ ص ،٢

 :١٧ س ،١٧١ ص

 :قس. تأكيد مقام در دهيد، ده، دادن، از امر فعل ده،

 .زه: گفت مه و، احسنت: گفت فلك            ده: گفت قدر و، گير: گفت قضا         

 ).١٩٧ ص ،٤ ج مسكو، چاپ فردوسى، شاهنامه( 

 سرش تا ده،: بگويد آنكه منتظر سّياف و مناظره، در دلف بو با افشين و ايستاده دست به برهنه شمشير سّياف«
 ).٢١٦ ص دوم، چاپ فياض، دكتر بيهقى، تاريخ.» (بيندازد

 نهادند در ناچخ و تير. دهيد: گفت را غالمان شكر) «٤١٢ ص همان،.» (دهيد: گفت و زد دست بر دست احمد«
 :٤ س ،١٧٧ ص) ٦١٦ ص همان،...» ( وى پسر دو با بكشتند را الجبار عبد و

 من بر نيز آن مفهوم و است آمده گونه دو به فا و اساس نسخه دو در كه است ناشناخته اى واژه ما، متن عبارت در
 :نيست روشن

 مكه راه به و گرفته، دست به اسبان و بودند نشسته شتر بر ايشان. بنگريست و شد كوه سر بر عنه، اهللا رضى على،«
 .آمد فرود و كرد تكبير كوه از هم اهللا رضى على آنگاه. شدند مى

 ١٤٨٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ص.» باشيد آراسته اكنون كرديد،!) باسا؟: ل. ن( بارسا كارى است؟ تكبير چه اين: گفت و بازگشت سفيان بو
 :١٣ س ،١٧٨

 ):١٣١ -٣٢ صص ،٣ ج( آمده الغابه اسد در كه است خبرى جحش اهللا عبد اين درباره

 شمشير جحش اهللا عبد دست در چوب آن داد، وى به خرمايى خشك چوب خدا رسول. شكست شمشيرش احد روز
 .خريد دينار دويست به را آن ترك بوغاى تا گشت دست به دست سالها و شد، خوانده عرجون شمشير آن. شد

 :٧ س ،١٧٩ ص
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 عنوانى الكبير، طبقات و المغازى در! نساختم مشخص غزوه اين براى فرعى عنوانى و كردم غفلت متن چاپ در
 از دوم و سى ماه در شوال ماه هشتم يكشنبه روز: «گويد مى و ،»االسد حمراء صلعم اهللا رسول غزوة: «دارد شاخص
 ديروز تا كه آنان جز و خواند، فرا دشمنانشان تعقيب به را مردم كه فرمود را بالل يكشنبه، روز بامداد...  بود هجرت

 جنگ در من و گماشت، خواهرانم بر مرا احد، در پدرم: گفت اهللا عبد بن جابر. نيايند بيرون اند بوده همراه مرا
 ص ،١ ج المغازى،...» ( داد اجازه را او) ص( خدا رسول پس. باشم تو همراه ده دستورى مرا اينك. نداشتم مشاركت
 النبى، سيرة ،٦٨٧ -٩٤ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه: نيز و ،٣٤ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير، الطبقات ،٣٣٤
 ).١٦٤ ص ،٢ ج الكامل، و ،٥٢ ص ،٣ ج

 :٧ س ،١٨٠ ص

 توان مى) ٣٢١ -٣٤ صص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ در را گوناگون آراى احد، جنگ كشتگان شمار باب در
 :آورم مى را آن مجمل ديد،

 افزوده استدراك عنوان به را ديگر نفر پنج هشام ابن است، شمرده نفر پنج و شصت را احد شهيدان اسحاق ابن«
 .است

 .رسيدند شهادت به انصار از نفر هفتاد و مهاجران از نفر چهار احد روز: گويد مى قتيبه ابن

 :كه است گفته خدرى سعيد ابو و مسّيب بن سعيد قول از واقدى: گويد مى الحديد ابى ابن

 هم نفر شش و برد مى نام را قريش شهداى نفر چهار آنگاه. رسيدند شهادت به نفر يك و هفتاد احد در انصار از تنها
 تفصيل به سپس.» اند بوده نفر يك و هشتاد احد در مسلمين شهداى اين بنابر: گويد مى و افزايد مى آن و اين قول از
 هاى كشته از نفر دو و بيست اسحاق ابن) ٣٢١ -٣٤ صص همان،. (كند مى ياد كشتگان اى پاره احوال شرح از

 ٣٣٥ صص همان،... ( برد مى نام را قريش

 ١٤٨٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١ س ،١٨١ ص) بعد به

 ق ،٢ ج( طبقات در سعد بن محّمد. است شده خوانده سريّه عنوان به عموما گوناگون منبعهاى در رجيع، غزو خبر
 عنوانى) ٣٥٤ ص ،١ ج( المغازى در واقدى اما است، كرده ياد »مرثد ابى بن مرثد سريّه« به آن از) ٣٩ ص ،١

 .الّرجيع غزوة: دارد مستقل

 .»ثالث سنة فى الّرجيع يوم ذكر: «است آمده) ١٦٠ ص ثالث، جزء( الّنبى سيرة در
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 .»رجيع اصحاب حكايت: «است چنين عنوان ،)٧٠٣ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه در

 ج( اثير ابن الكامل در ،»كرد مهتر...  را مرثد« نفرى شش گروه بر آمده، طبرى تاريخ متن نيز و تاريخنامه، متن در
 .»مرثد ابى بن مرثد: قيل و ثابت، بن عاصم عليهم امرّ  و: «گويد مى) ١٦٧ ص ،٢

 خواندنى كه است آمده) ٧٠٥ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه در حكايتى) ص( پيامبر ياران باور استوارى از
 :است

 از جماعتى و. بكش و بر در به حرم از را او: گفت و داد باز خود آن از غالمى دست به را زيد امّيه، بن صفوان«
 را وى كه بنشاند را دثّنه زيد صفوان، غالم چون و. بود سفيان ابو يكى ايشان جمله از و. برفتند وى با تماشا به قريش
 دهم مى سوگند و بگوى، راست و بپرسم تو از چيزى من: كه گفت را زيد و رفت وى پيش در سفيان ابو بزند، گردن
 .گويى مى چه تا بگوى: گفت. است چون كه بگويى راست كه خداى به ترا

 سالمت به خود خانه در تو و بودى محّمد تو جاى به ساعت اين اگر كه بگوى راست كه خداى به: گفت ديگر
 كشتن؟ خواهند ترا كه ساعت اين يا بودى، خوشتر ترا خود، فرزند و زن با بودى نشسته

 كه داشتمى آن از دوستر برفتى جمله و بودى جان هزار مرا اگر و. است خوشتر ساعت اين مرا كه اهللا و ال: گفت
 .رسيدى الّسالم، عليه محّمد، به آزارى كمتر

 اصحاب كه دارند دوست چنان يكى كه قومى نديدم هرگز من قوم، اى: گفت و كرد خويش قوم با روى سفيان ابو
 سيرة متن در سفيان ابو پرسش.» اهللا رحمه. آوردند قتل به را زيد ساعت در هم و. دارند مى دوست را محّمد محّمد
 :است ديگر اى گونه به) ١٦٤ ص ثالث، جزء( الّنبى

 و بزنيم، گردن را او تا بود مى تو جاى به اينك محّمد كه دارى مى دوست آيا سوگند، خدا به ترا: گويد مى سفيان ابو«
  آنجايى در محّمد ندارم دوست كه قسم خدا به: گفت بودى؟ خانواده در تو

 ١٤٨٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ١٠ -١٢ س ،١٨١ ص.» باشم خانواده همنشين من و دهد، آزارش و بخلد او پاى به خارى هست، اينك كه
 بن مريد: «است كرده ياد چنين اساس در. بود آشفته بسيار ها نسخه ديگر و اساس در سطرها اين در شده ياد نامهاى
 بن حبيب« پنجم و »الزينه بن زيد« چهارم و» االفلح ياسر بن عاصم« سديگر و ،»الوليد بن خالد« ديگر و »مريد ابى
 .شد اصالح منابع به استناد با. »عدى

 :٧ س ،١٨٢ ص
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 متن مبناى بر ما متن. بود آشفته و نادرست و...»  كه بخريد جحش بن خبيب: «بود چنين فا نسخه و اساس عبارت
 .شد اصالح استفاده مورد هاى نسخه ديگر با ،)١٤٣٢ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ

 :٤ س ،١٨٥ ص

 ،٣ ج طبرى، تاريخ. (باشد پيامبر فرستادگان نگهبان كه پذيرفت بود صعصعة بن عامر بنى سرور كه مالك بن عامر اين
 :٢ س ،١٨٦ ص) ١٤٤٢ -٤٤ صص

 نيز و! دانسته تن هفتاد تا قولى به را آنان شمار كه است آمده نيز) ١٧١ ص ،٢ ج( الكامل متن در ماجرا اين خبر
 .شود ديده ١٤٤٢ -٤٥ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ

 .است مالل مايه آن ذكر كه است مغشوش چندان ها نسخه ديگر و اساس، نسخه در نامها

 :١٨ س ،١٨٩ ص

 .است »كعب بن جحاش بن عمرو« افگند، اهللا رسول سر بر سنگ كه »عمرو«

 .١٧٣ ص ،٢ ج الكامل، ،١٤٤٩ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر

 :٨ س ،١٩٩ ص

 .است عربى متن مبناى بر اصالح. بوده آمده »اسيد بن كعب: «فا و اساس نسخه در

 :١٠ س ،٢٠٠ ص) ١٤٨٧ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ(

 برادرى عوف بن عمرو بنى با كه است المنذر عبد بن لبابة بو وى. آمده درست »لبابه بو« نام آور شگفتى وجهى به
 .بود قريظه بنى پيمان هم و داشت

 .١٨٥ ص ،٢ ج الكامل، ،١٤٨٨ -٨٩ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر

 .است آمده كتابها در توبه، پذيرفتن اميد به بست ستونى به را خود كه لبابه، بو توبه شرح

 .١٤٨٨ -٩٠ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ: نيز و ،٧٥٢ -٥٣ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت: ك. ر

 ١٤٨٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٠ س ،٢٠١ ص
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 زبير. الرحمن عبد ابو او كنيه »القرظى باطا بن زبير« ديگر آن و است »شّماس بن قيس بن ثابت« ،»ثابت« كامل نام
 به اهللا رسول از او خواستن زنهار و زبير اين داستان) ١٤٩٥ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ. (است درست اول فتح به

 ياران از را او همه اين با دانست چون آنكه و را، او دارايى و او خاندان و او خدا رسول دادن زنهار و ثابت، خواهش
 عبرت و خواندنى برگرفت، او سر نيز ثابت و كند، ملحق ياران به را او خواست ثابت از است، نمانده كس همدمان و

 و ،١٤٩٥ -٩٦ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ ،٢٦١ -٦٢ صص الثالث، الجزء النبى، سيرة: ك. ر. است آموز
 .٢١٧ -١٨ صص ،٢ ج الكامل،

 .است آمده »خيبر غزوه ذكر« در الكامل در زبير ماجراى

 :٦ س ،٢٠٤ ص

 ودّ  عبد صورت دريافتم سپس ولى. واو ضم به كردم، گذارى اعراب چنين منبعها از بسيارى مبناى بر متن در را ودّ  عبد
 ):٢٢ آيه ،)٧١( نوح سوره( است آمده قرآن در. واو فتح به است درست

 .٢٣: ٧١ َنْسراً  وَ  يـَُعوقَ  وَ  يـَُغوثَ  ال وَ  ُسواعاً  ال وَ  َودًّا َتَذُرنَّ  ال وَ  آِلَهَتُكمْ  َتَذُرنَّ  ال قاُلوا وَ 

 ،١٣٤٨ نائينى، جاللى رضا محّمد سيد ترجمه با متن كلبى، االصنام كتاب. (»الجندل بدومة وّدا كلب اتخذت و«
 ).١٠ ص ،١٣٦٤ نو، نشر دوم، چاپ ١٠ ص

 :١٤ س ،٢٠٥ ص

 .است غطفان...  بن قنفذ بن ثعلبة بن أنيف بن عامر ابن مسعود، بن نعيم گر خدعه يهودى آن

 تاريخ متن در و ،٣٦١ -٦٥ صص ،٢ ج مغازى، ترجمه ٤٨٠ -٩٣ صص ،٢ ج المغازى، در بتمام او داستان
 .١٨٢ -٨٤ صص ٢ ج الكامل،: ك. ر نيز و. است آمده او كامل نام با) ١٤٨٠ ص ،٣ ج( طبرى،

 :٢٢ -٢٤ س ،٢٠٥ ص

 و است توجيه قابل من گمان به و است بوده چنين ها نسخه ديگر و اساس در است، ناهماهنگ بوجهى فعلها اگر
 .درست

 :٧ س ،٢٠٨ ص
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) ١٤٦٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در. است آمده اجمال به) ٧٢٦ -٢٧ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در ماجرا
 چراگاه را فزارى حصن بن عيينة و نشانيد، مدينه در خود جاى به را الغفارى عرفطة بن سباع پيامبر، كه است آمده
 ).١٧٧ -٧٨ صص ،٢ ج( الكامل در نيز و داد،

 .٤٥ ص ،٢ ق ،١ ج طبقات، ،٤٠٢ ص ،١ ج مغازى،: ك. ر. است الجندل دومة: درست اعراب

 ١٤٨٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٥ س ،٢٠٩ ص

 پيمبر بنده رباح از و است آمده گويا اى گونه به) ٧٧٣ -٧٤ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در قرد ذى غزو خبر
 .نيست نامى

) ١٥٠٢ -١٥٠٦ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ در وى نقل و بود عرب دوندگان از اسلمى اكوع بن عمرو بن سلمة
 -٣٢ صص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ ،١٨٨ -٩١ صص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز و است، آمده بتفصيل
٤٢٨. 

 :١ س ،٢١٢ ص

 بسيار و است آمده عايشه زبان از) ٧٨٥ -٩٦ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در »بستند عايشه بر كه إفك حديث«
 .است رسا و گويا

 با اندر پدر خانه به عايشه كه دانم همى تا است دير من: «است شده نقل جحش بنت زينب از كه ما متن خالف بر
 :گويد مى خود عايشه اهللا، رسول سيرت در ،»داشت سر صفوان

 الّسالم، عليه سّيد، خانه در كه زينب خواهرش تعّصب بهر از جحش بنت حمنه« ،...» نگفت هيچ خود زينب... «
 ...». گفت مى بود

: كه است چندان) ع( على ناخشنودى اهللا، رسول سيرت در ولى رود، مى سخن) ع( على ناخشنودى از ما متن در
 .»الّسالم عليه خداى پيغمبر با بگوى راست سياه، اى: گفت و بزد سخت را عايشه كنيز بريره«

 »االفك اصحاب و عنها اهللا رضى عائشة ذكر: «عنوان با است، آمده مغازى در عايشه و إفك اصحاب مبسوط شرح
 ).٣١٧ -٢٩ صص ،٢ ج مغازى، ترجمه ٤٢٦ -٤٠ صص ،٢ ج مغازى،(

 :است گويا) ٧٨٥ -٩٦ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در وحى هاى نشانه
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 بدانستند، چون پس آيد، مى وحى را وى كه بدانستندى بودندى نشسته كه مردم آمدى، وحى را وى كه آنگاهى هر«
 چاپ( رازى الفتوح ابو تفسير در...»  كشيدند در وى سر بر يمانى برد و بنهادند وى سر زير در و بياوردند بالشى
 :است آمده) ١٥١ ص ،١٠ ج دوم،

 من بر آن و جرس، آواز كه باشد چنان اوقاتى: فرمود آيد؟ چون وحى كه پرسيد را صلعم رسول هشام بن حارث«
 .بدانم و بشنوم گويد آنچه و مردى، صورت به بيايد فرشته اوقاتى و سخت، و بود گران

 .»ريختى مى خوى او و گذاردى مى او به وحى جبرئيل كه سرد سرماى در صلعم را رسول ديدمى گفت عايشه

 ١٤٨٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 »بود نكرده زنان با نزديكى هرگز و بود حصور وى و بنمود را خود) ع( سيد نزديك: «كه است قولى نيز صفوان درباره
 ).٣٥٣ ص ،٣ ج الّنبى، سيرة ،٧٩٧ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ترجمه(

 :١٩ س ،٢١٤ ص

 ص ،٣ ج( طبرى تاريخ روى از. است بوده آمده حصين بن اسيد حضير، بن اسيد نام فب، نسخه و اساس نسخه در
 .شد اصالح) ١٥٢٢

 :٢ س ،٢١٧ ص

 .كردم ياد» ١٠ س ،٢٠١ ص« تعليقه در كه است همان قيس بن ثابت

 :١ س ،٢١٩ ص

 :است بوده الوليد بن خالد فرستند، مى مسلمانان و پيامبر پيشگيرى به قريش آنكه تاريخها، اى پاره در

 تو آمدن از قرشيان پيمبر، اى: گفت و رسيد بدو الكعبى سفيان بن بشر رسيد، عسفان به پيغمبر چون: گويد زهرى«
 و اند زده اردو طوى ذى در و اند پوشيده پلنگ پوست كه دارند همراه را قوم اوباش و اند، شده بيرون و اند يافته خبر
.» اند فرستاده الغميم كراع به خود سواران با را وليد بن خالد اينك و شوى، مّكه وارد نگذارند كه اند خورده قسم

 ).١٥٣٠ -٣١ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ(

 سيرت ،٤٣٩ ص ،٢ ج ترجمه ٥٧٩ ص ،٢ ج مغازى، شده برده نام جهل ابى بن عكرمة از هم جايها اى پاره در
 .٦٩ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير، طبقات ،٤٥٩ ص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ ،٧٩٨ ص ،٢ ج اهللا، رسول

 :گويد مى) ٢٠٠ ص ،٢ ج( الكامل در نيز اثير ابن
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 را او و شد، روبرو جهل ابى بن عكرمة با كه فرستاد را او و شده، مسلمان بود پيامبر با خالد كه است شده گفته«
 :١٦ س ،٢١٩ ص.» است درست نخستين اما كرد، هزيمت

 ناجية برد فرو چاه به اهللا رسول تير كه كس آن گويد مى اسحاق ابن قول از) ١٥٣٣ -٣٤ صص ،٣ ج( طبرى، تاريخ
 .٢٠١ ص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز و. بود عازب بن براء كه برند مى گمان علم اهل اى پاره بود، يعمر بن عمير بن

 :٢٠ س ،٢١٩ ص

 .بودند ص پيامبر دوستداران از كه بيامد، خود خويشان از تن چند با خزاعى ورقاء بن بديل

  ،٢ ج واقدى، مغازى ،٧٠ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير، طبقات ،١٥٣٥ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ(

 ١٤٩٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٣ س ،٢٢٠ ص.) ٤٥٠ ص ،٢ ج ترجمه، ٥٩٣ ص

 بازگشت، و بگزارد رسالت بود غّدار مردى كه حفص بن مكرز پس از اهللا رسول سيرت روايت به ثقفى مسعود بن عروة
 قريش پيش و شد پيدا رقّتى را وى بديد، را پيامبر چون او كه بفرستادند رسولى به را علقمه بن حليس قريش سپس و

 .آمد خدا رسول نزد به آمد،

: «... گفت و داد دشنام را او بود، ايستاده) ع( سّيد سر بر كه بكر ابو كرد، پرخاش پيغامبر با چون مسعود بن عروة
 ... بليس خود بتان پاى ميان و مخند خود بر و برو عروه، اى

 و كرد همى دراز دست مباالت بى باشد عرب قاعده چنانكه و گفت، مى سخن الّسالم عليه سّيد با عروه آن از بعد
 الّسالم عليه پيغمبر با و كن كوتاه دست گفتى و زدى وى دست بر تازيانه...  شعبه بن مغيرة پس گفت، همى سخن
 رسول سيرت: ك. ر. است خواندنى كه است آمده سيرت و مغازى در تفصيلى به موضوع...»  گوى سخن ادب به

 .بعد به ٤٥١ ص ،٢ ج ترجمه، بعد به ٥٩٤ ص ،٢ ج واقدى، مغازى و ،٨٠٥ -٨٠٨ صص ،٢ ج اهللا،

 .»صلعم اهللا رسول لحية يتناول جعل ثم« عروه كه است آمده) ٣٦٢ ص ثالث، جزء( الّنبى سيرة عربى متن در

 ...». بلحيته اخذ كّلمه فكلما صلعم الّنبى يكّلم جعل و: «گويد مى) ١٥٣٦ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در و

 :٢٥ س ،٢٢١ ص

 :است آمده) ٨٠٩ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در
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 و بترسيدند دارد، جنگ سر و است كرده تازه بيعت خود لشكر با الّسالم عليه سّيد كه بدانستند چون قريش پس«
 ... درافگن صلحى محّمد ميان و ما ميان و برو كه گفتند را او و بخواندند عمرو بن سهيل آنگاه

 در.» آورد هم به قريش مراد به صلح كار و بكشيد، دراز سخن الّسالم عليه پيغمبر با و آمد در عمرو بن سهيل پس«
 طبقات در نيز و. نيست او از نامى هم اسالم پيامبر تاريخ در و نيست، العّزى عبد بن حويطب از سخنى متن اين

 .٧٠ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير،

: واقدى مغازى در و شوند مى برده نام تن سه صلح، براى قريش فرستادگان از) ١٥٣٩ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در
 ياد حفص بن مركز: سومى) ٦٠٤ ص ،٢ ج( مغازى در فالن، بن حفص و العّزى عبد بن حويطب و عمرو بن سهيل
 .شده

 ١٤٩١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 -٦٨ صص( اسالم پيامبر تاريخ در و است، آمده) ٨١١ -١٢ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در صلحنامه متن
 ص ،٢ ج( الكامل ،)١٥٤٦ -٤٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن ،)١١٢٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ ترجمه ،)٤٦٧
 -٦٥ صص ،٢ ج ترجمه، ٦١٠ -١٧ صص ،٢ ج( واقدى مغازى و ،)٣٦٦ ص ،٣ ج( الّنبى سيرة ،)٢٠٤
٤٦٤.( 

 :٥ س ،٢٢٣ ص

 تاريخ در نيز و. است شده خوانده عمرو بن سهيل بن جندل): ١٥٤٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در سهيل پسر
 .٤٦٨ -٦٩ صص سوم، چاپ اسالم، پيامبر

 :٨ س ،٢٢٤ ص

 كه او، داستان و است، جاريه بن اسيد بن عتبة او اسم كه بصير ابو جاى به است آمده نصير ابو ما هاى نسخه در
 راه به بودند تن هفتاد كه گروهى با و گرفت كناره سپارد، مى باز قريش به را وى صلحنامه اثر بر پيامبر دانست چون
 سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ نيز و) ١٥٥١ -٥٢ صص ،٣ ج( است آمده طبرى تاريخ در پرداخت، قرشيان بستن
 ).٨١٧ -٢٠ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت و ،)٤٧٤ -٧٦ صص

 ).٤٧٤ -٧٨ صص ،٢ ج ترجمه، ٦٢٤ -٢٩ صص ،٢ ج( است آمده واقدى مغازى در تفصيلى با ماجرا اين

 :٥ -١٤ س ،٢٢٦ ص
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 نامها تفصيل. كردم اصالحش طبرى تاريخ متن مبناى بر بود، نادرست و آشفته ما هاى نسخه در پيامبر رسوالن نامهاى
 بعد به ١١٣٢ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ ترجمه بعد، به ١٥٥٩ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ: شود ديده طبرى تاريخ در
 به ٢١٠ صص ،٢ ج الكامل، ،١٠٦٣ -٦٤ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت ،)نيست همانند متن با نامها اى پاره(

) بعد به ١٥ صص ،٢ ق ،١ ج( الكبير طبقات در هم جامعى وصف. بعد به ٤٧٩ صص اسالم، پيامبر تاريخ بعد،
 .است آمده

 :١٢ س ،٢٢٨ ص

 ص ،٢ ج الكامل، در نيز و است، آمده »خرخسره) «١٥٧٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در »خسرو خر« ضبط
٢١٤. 

 :٦ -٨ س ،٢٣٠ ص

 .ساللم و الوطيع نطأة، كتيبه، قموص، ناعم،. برد مى نام را حصار شش و گويد مى حصار هفت ما متن

. ساللم و وطيح صعب، قموص، ناعم،: كند مى ياد حصار پنج از) ١٥٧٦ -٨٣ صص ،٣ ج( نيز طبرى تاريخ متن
 او بر كه آسيايى سنگ به مسلمه بن محمود كه است حصارى ناعم

 ١٤٩٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ،»شقّ « حصار سه از سپس و. معاذ بن صعب حصار صعب، و بود، الحقيق ابى ابن آن از قموص. شد كشته افگندند
 .برد مى نام »كتيبه« و »نطأة«

 كتيبه، نطأة،): ٤٨٤ -٩٧ صص ،٢ ج ترجمه، ٦٣٧ -٥٣ صص ،٢ ج مغازى،( برد مى نام دژها اين از نيز واقدى
 س ،٢٣٢ ص( آمده ما متن در چنانكه! بود يهودى ناعم مال ناعم دژ گويد مى و ساللم، و نزار، شّق، ناعم، وطيح،

٧.( 

 :يافتم را درست وجه ،)٢١٠ b برگ ص، نسخه( خود دسترس در هاى نسخه از اى نسخه در سرانجام

 خواندندى، المظفر حصن را اين و كنانه، را سديگر و قموص، را ديگر و ناعم، نام را يكى بود حصار هفت را خيبر و
 پنجم و بود، نام شقّ  را حصار چهارم و گفتندى، الحقيق ابى حصن را قموص و بود، معاذ بن الصفر حصار اين مهتر و
 ... ساللم هفتم و وطيح، را ششم و نطأة، را
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 الصفر آوردم، درست صورت به منبعها مبناى بر را آن نادرستيهاى اما است، آورده درست شمار به را نامها نسخه البته
 آمده نيز طبرى تاريخ متن در كه است معاذ بن صعب همان) كتابه يا كتيبه تصحيف ظاهرا( كنانه دژ مهتر) ؟( معاذ بن

 ):٦٥٨ ص ،٢ ج مغازى،( گويد مى واقدى اما. است

 .»بود كاال و پايان چهار و روغن از پر كه بود يهود دژ آن و بود، نطأة در معاذ بن صعب دژ«

 :١٨ س ،٢٣٢ ص

 :است مبهم كه است عبارتى

 دانستند مردمان. برنشاندش خويش پس از و افگند او سر بر خويش رداى. آمدش خوش بديد، را صفيه چون پيغمبر«
 جحش بنت زينب خدا رسول كه آنجا پيشتر، است آمده متن همين در عبارت گونه اين.» آمد خوش را او پيغمبر كه
 :پسندد مى و بيند مى را

 خوش چشم به را او پيغمبر. بود نديده برهنه سر ليكن و سرپوشيده، بود ديده بسيار را زينب الّسالم عليه پيغمبر«
 ).كتاب همين ٨ -٩ س ،١٩٧ ص.» (آمد

 :٤ -٧ س ،٢٤٤ ص

 سال به كه آيد مى بر) ١٥٩٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن از. گويد نمى سخنى العوجا ابى ابن رفتن تاريخ از ما متن
 .است بوده قعده ذى ماه در هفتم،

 .است حّجه ذى نيز طبرى متن بدل نسخه كه كند، مى ياد حّجه ذى ماه از مغازى در واقدى

 ١٤٩٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 همه تباهى مايه و رساند خبر سليم بنى به كه بود العوجا ابى ابن همراه كشى خبر كه است آن مغازى در گفتنى نكته
 گويد مى را همين نيز سعد ابن) ٥٦٥ ص ،٢ ج ترجمه، ٧٤١ ص ،٢ ج مغازى،. (گشت او خود احيانا و ياران،

 .٢٢٨ ص ،٢ ج الكامل، در است چنين نيز). ٨٩ ص ،١ ق ،٢ ج طبقات،(

 .دهد مى خبر يارانش همه و العوجا ابى ابن شهادت از) ١٠٨٠ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت

 :٩ س ،٢٤٤ ص

 و طبرى تاريخ در »كديد« اعراب. هم الكبير طبقات در و است، آمده تفصيل به مغازى در اهللا عبد بن غالب سريّه
 ،٢ ج ترجمه، ٧٥٠ -٥٢ صص ،٢ ج مغازى، ،٢٢٩ ص ،٢ ج الكامل،. (است فتح به اهللا رسول سيرت و طبقات
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 ج اهللا، رسول سيرت ،٩١ ص ،١ ق ،٢ ج سعد، ابن طبقات ،١٥٩٧ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ ،٥٧٢ -٧٤ صص
 دوم فتح و اول ضمّ  به تمام اعراب به كديد فا، نسخه و ما اساس نسخه در كه است نادر موارد از.) ١٠٧٩ ص ،٢

 .است شده ضبط

 :٦ س ،٢٤٥ ص

 ،٢ ج الكبير، طبقات ،٧٥٣ ص ،٢ ج مغازى،. (سعد ابن و واقدى روايت به بود سىّ  منطقه در وهب بن شجاع سريّه
 ).٢٣٠ ص ،٢ ج الكامل، و ،١٦٠١ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ ،٩٢ ص ،١ ق

 :١٠ س ،٢٤٥ ص

 ،٢ ج( سعد ابن طبقات در -طبرى تاريخ متن همانند -است شده خوانده الخبط غزوة ما متن در كه خبط سريّه خبر
 ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت و) ١٦٠٥ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ ،)تورنبرگ چاپ( اثير ابن الكامل ،)٩٢ ص ،١ ق

 .است آمده) ١٠٨٩

 پروارى اشترانى عباده، ابن سعد بن قيس است، آمده تفصيل به مغازى در جّراح بن عبيدة ابو سرپرستى به سريّه اين نقل
 اطعام از را او عمر روز سه از پس ولى رهاند، باز گرسنگى و قحط از را مسلمانان و خريد شرط به جهنى مردى از

 هم) ٢٣٣ ص ،٢ ج( الكامل در). ٥٩٠ -٩٣ صص ،٢ ج ترجمه، ٧٧٤ -٧٧ صص ،٢ ج مغازى،( بازداشت
 .است شده سعد بن قيس سوى از شتر كشتن به اشاره

 :٢٤ س ،٢٤٥ ص

 صص ،٢ ج ترجمه، ٧٦٩ -٧٤ صص ،٢ ج( است آمده مغازى در مبسوط اى گونه به نيز الّسالسل ذات سريّه
٥٨٧ -٩٠.( 

 ):١٠٦٩ -٧٢ صص ،٢ ج( است گويا و مبسوط نيز اهللا رسول سيرت در ماجرا نقل

 ١٤٩٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .خواست مدد زيادت و فرستاد) ع( پيغمبر خدمت به مرد...  العاص بن عمرو پس«

 ... عمر و بكر ابو ايشان جمله از مهاجران، لشكر با بفرستاد را الجّراح بن عبيدة ابو) ع( سّيد

 .كرد امير ايشان سر بر جّراح عبيده ابو و. بودند
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 دقيقه هيچ منصب و رياست امور در و بود كاردان طرار مردى العاص بن عمرو سيد، بر...  عبيده ابو چون پس«
 بديد را مهاجر لشكر و عبيده ابو چون العاص بن عمرو پس...  بود وى خالف بر...  عبيده ابو نهاد و فرونگذاشتى،

 عمرو، اى: گفت...  عبيده ابو مأمور؟ من و باشى من امير تو آنكه بهر از يا آمدى مدد بهر از تو عبيده، ابا يا: گفت
. اند من با كه لشكرى و دانم من و تواند، با كه لشكر و دانى تو كه باش مى خود حال به تو و نيستم آن بند در من

 اين از العاص بن عمرو غرض و. اميرم من و مأمورى تو و اند فرستاده من مدد بهر از ترا كه نه: گفت العاص بن عمرو
 ج طبرى، تاريخ ،٢٣٢ ص ،٢ ج الكامل، ،٩٤ -٩٥ صص ،١ ق ،٢ ج طبقات: نيز و...» ( بود تقدم طلب سخن
 :١٢ س ،٢٤٦ ص.) ١٦٠٤ -١٦٠٥ صص ،٣

. است گوياتر مغازى و) ١٦٠١ -١٦٠٣ صص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در وليد بن خالد و عاص عمرو آوردن اسالم
 :گويد مى عاص عمرو): ٧٦٩ -٧٢ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در است آن همانند و

 ... باشيم محّمد دست زير كه اوليتر باشيم نجاشى ملك دست زير ما: ... گفتم... «

 امّية بن عمرو بوديم، رسيده نجاشى ملك پيش به چون پس. نهاديم حبشه در روى و بخريديم ها تحفه و برخاستيم پس
 ... نجاشى ملك پيش رسالت به بود آمده الّسالم عليه پيغمبر پيش از كه ديدم را الضمرى

 ... كرد پرسش مرا نجاشى و...  كردم سجده وى پيش و...  رفتم نجاشى ملك پيش به

 :گفتم آن از بعد. بگفت شادباش بسيار و آمد خوش سخت را او و بنهادم وى پيش ها تحفه آن

 ايشان از و گرفته پيش عداوت ايشان با و كرده مخالفت را خود قوم كه است مردى رسول...  مرد اين پادشاه، اى
 دست به را وى كه است آن تو خدمت از من التماس اكنون...  الّسالم عليه پيغمبر يعنى است، آورده قتل به بسيار
 ... بكشم را وى من تا دهى من

 من چنانكه زد، خود بينى در دست خشم از چنانكه شد، خشمناك عظيم كه ديدم نجاشى بگفتم، سخن اين چون
 و شرم از ديدم، چنان را وى چون. كنيد باز رد وى به وى هاى تحفه: گفت و بشكست خود بينى مگر كه پنداشتم
 ... شوم فرو زمين به كه خواستم مى خجالت

 جبرئيل يعنى اكبر ناموس كه است آمده كسى پيش از وى كه خواهى مى كسى من از تو عمرو، اى: گفت]  نجاشى[
 پادشاه، اى: گفتم...  آمد مى موسى به همچنانكه آيد مى وى به

 ١٤٩٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... است باطل و نيست حقّ  وى دين و نيست خداى رسول محّمد كه پنداشتيم مى چنان ما
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 بيعت و بروم نيز من تا اسالم دين به كن بيعت و بياور دست نيز تو پادشاه، اى: گفتم و بودم گستاخ من: گفت عمرو
 وى پيش از من. اسالم دين به كرد بيعت من با و كرد دراز دست نجاشى. درآيم وى دين به و كنم وى متابعت و كنم

 نهاده مدينه در روى...  كه ديدم...  وليد بن خالد داشتم مدينه در روى...  چون...  آمدم خود قوم بر و برخاستم
 محّمد اين كه نماند شك هيچ مرا و بنگرستم نيك عمرو، يا: گفت خالد روى؟ مى كجا خالد يا: گفتم را او. بود

 ... شوم مسلمان كه روم مى مدينه به و است خداى پيغمبر

 و آورد، اسالم و رفت الّسالم عليه سّيد پيش در الوليد بن خالد اول و آمدند، مدينه به و شدند همراه ديگر يك با پس
 بن عمرو) ٥٦٥ -٧٢ صص ،٢ ج ترجمه، ٧٤١ -٥٠ صص ،٢ ج( واقدى مغازى در...»  برفت عمرو آن از بعد
 ازدواج به را سفيان ابو دختر حبيبه، ام نجاشى، تا بود آمده اى نامه با نجاشى، نزد به خدا رسول فرستاده الضمرى، امّية
 .٢٣٠ -٣١ صص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز. آورد در حضرت آن

 .است آمده مفّصل او خود زبان از مغازى در وليد بن خالد آوردن اسالم نقل

 :٨ س ،٢٤٨ ص

 كه بوده آمده وليد ابن خالد) ص( پيامبر سفارش حسب بر اسالم سپاه امير سومين منابع، همه خالف بر ما، متن در
 ،٩٢ -٩٤ صص ،١ ق ،٢ ج الكبير، طبقات ،١٦١٠ -١٨ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ( آوردم را درست وجه من

 ).٥٧٦ ص ،٢ ج ترجمه، ٧٥٦ ص ،٢ ج مغازى،

 :گويد مى) ٨٥٢ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در

 روم كفار غزو به را ايشان و كرد، ترتيب خود لشكر از مرد هزار سه آمد، در االولى جمادى ماه چون...  سّيد... «
 ).٤٢٧ ص ثالث، جزء( الّنبى سيرة در است چنين و...»  كرد امير ايشان سر بر حارثه بن زيد و فرستاد،

). همانجا( طبرى تاريخ همچنانكه آورد مى تن هزار سه را اسالم فرستادگان شمار اهللا رسول سيرت شود، مى ديده چنانكه
 .نويسد مى »تن هزار سه« ٧١٣ مورخ »ص« نسخه البته. گويد مى تن هزار كه است ما متن فقط

 :٦ -٧ س ،٢٤٩ ص

 .كردم اصالح منابع حسب بر كه بود نادرست و مغشوش ها نسخه در نامها

 :١٧ س ،٢٤٩ ص
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. است آمده »بلعجالن اخو اقرم بن ثابت) «١٦١٥ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در ما، متن در شده ياد ارقم بن ثابت
 .است ارقم بن ثابت آن بدل نسخه اما

 ١٤٩٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در اما. است »العجالن بنى اخو ارقم بن ثابت« هم) ٤٣٥ ص ثالث، جزء( النبى سيرة در
 .آمده »العجالنى اقرم بن ثابت) «٨٥٧ ص

 ).٥٧٦ -٨٦ صص ،٢ ج ترجمه، ٧٥٥ -٦٩ صص ،٢ ج( نويسد مى »ارقم بن ثابت« جا، همه واقدى مغازى

 ):٢٣٨ ص ،٢ ج( است آمده اثير ابن الكامل در

 :١٨ س ،٢٥٢ ص...»  االنصارى ارقم بن ثابت الراية اخذ رواحة ابن قتل لّما و«

 .است ما متن همانند اهللا رسول سيرت در و است آمده تمام شرح به واقدى مغازى در مّكه فتح غزوه خبر

 حضور به يارى طلب و دادخواهى براى خزاعه از سوار چهل همراه خزاعى سالم بن عمرو: «گويد مى مغازى در واقدى
 .٩٧ ص ،١ ق ،٢ ج طبقات،: نيز و) ٦٠٢ ص ،٢ ج ترجمه، ٧٨٩ ص ،٢ ج...» ( آمد) ص( پيامبر

 :بعد به ٢ س ،٢٥٣ ص

 -٦٧ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در آيد، مى مدينه به صلح كردن نو و عذرخواهى به حرب بن سفيان بو كه آنجا
 .است نرفته سخن آن از ما متن در كه است آمده اى نكته) ٨٦٦

 سخت من بر كار على، يا: گفت و كرد على باز روى. نداشت فايده هيچ و بكوشيد طريقى همه به سفيان ابو پس«
 كرم على، مرتضى. گردم باز و برخيزم من تا بگوى دانى مى مصلحت آنچه تو اكنون. دانم نمى حيلت هيچ و است شده
 اى: گفت آن از بعد. على از نرنجد وى كه كند گسيل خود پيش از طريقى به سفيان ابو كه خواست مى وجهه، اهللا
 سفيان، ابو اى: گفت پس. بگوى: گفت. بگويم چيزى ترا لكن. ندارد فايده ترا گويى چه هر ساعت اين سفيان، ابو
 و رو، مردم ميان به و برخيز اكنون. باشد مؤثر و قبول مردم پيش تو جوار و قريشى، پيشواى و اى كنانه بنى مهتر تو

 سخن آن چون و گرفتم، خود زينهار در و آوردم خود جوار در را مردم جانب دو هر از: كه بگوى و ده جوار را مردم
 .نباشد كارى كس هيچ با را كس هيچ آنگاه كه برو و برنشين و آى بيرون مسجد از باشى، گفته

 اى: گفت و آمد مسجد در و برخاست بود، گفته را وى وجهه اهللا كّرم على، مرتضى همچنانكه سفيان ابو پس
 به...»  آوردم خود جوار در را همه و دادم زينهار جانب دو هر از محّمد اصحاب و قريش قوم من كه بدانيد مردمان،
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 كامل و) ٦٠٦ ص ،٢ ج ترجمه، ٧٩٤ ص ،٢ ج( واقدى مغازى ،)١٦٢٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در نكته اين
 .است شده اشاره) ٢٤١ ص ،٢ ج( اثير ابن

 ١٤٩٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 رسول سيرت( است خواندنى) ع( على امام توصيه از قريش تلّقى و مّكه به او بازگشت و سفيان ابو كار پايان البّته
 ).٨٦٧ -٦٨ صص همانجا، اهللا،

 وى با چند هر و رفتم محّمد بر: گفت سفيان ابو كردى؟ چه گفتند و شدند باز وى پيش قريش رسيد، مكه به چون«
 بر و برخاستم. نديدم خيرى هيچ وى در و آمدم بكر ابو پيش به و برخاستم وى پيش از داد، نمى خود من جواب گفتم
 به مرا...  ديدم نرمتر همه از وى و رفتم، على مرتضى بر و برخاستم. بداد چند دشنامى مرا خود وى و. رفتم عمر
 ... آمدم و كردم آن من و كرد اشارت چيزى

 در...»  كرد مى افسوس تو بر على: گفتند پس. نه: گفت سفيان ابو كردى؟ محّمد اجازت به كار اين: گفتند قريش
 بك تلعب ان على زاد ما -قريش -قالوا: «مبهم ضمير ولى است اهللا صّلى پيامبر به معطوف اى گونه به عبارت مغازى
 :٣ س ،٢٥٤ ص) ٦٠٨ ص ،٢ ج ترجمه، ٧٩٥ ص ،٢ ج...» ( تلعبا

 به است آمده »غفار بنى« منابع همه در. نيست درست غطفان بنى است، آمده ما متن در كه عرب حيهاى شمار در
 .»غطفان بنى« جاى

 :است شمرده بر نيز را گروهها اين شمار) ١٦٤٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در

 از و تن، هفتصد سليم بنى از و تن، سه و هزار مزينه از و تن، صد چهار اسلم از و تن، صد چهار غفار بنى از... «
 ج مغازى،( گويد نمى چيزى آنان شمار از ولى برد مى نام جايى در ها قبيله از واقدى...»  تن صد چهار و هزار جهينه
 ):٧٩٩ ص ،٢

 و جهينة، و مزينه، و غفار، و أسلم، - سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول على قدموا حّتى ناحية كلّ  فى رسوال بعث«
 طبرى نقل با) ٨٠٠ ص همانجا، مغازى،( كند مى ياد عرب گروههاى شمار از كه ديگر جايى در واقدى...»  اشجع

 .نيست هماهنگ

 :٦ س ،٢٥٤ ص
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 ج( الّنبى سيرة و ،)١٦٢٧ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ و ما، متن روايت به مدينه، بر مّكه جنگ در) ص( پيامبر خليفت
 رهم ابو ،)٢٤٢ ص ،٢ ج( اثير ابن كامل و) ٨٧٠ ص دوم، نصف( اهللا رسول سيرت: آن ترجمه و) ١٧ ص ،٤

 .است الغفارى خلف بن عتبة بن حصين بن كلثوم

 در و شود، مى برده نام مكتوم امّ  بن اهللا عبد از) ٩٧ ص ،١ ق ،٢ ج( سعد ابن طبقات در اما

 ١٤٩٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .المنذر عبد لبابة ابو از) ٤١٨ ص ،١ ج( يعقوبى تاريخ ترجمه

 شهر من خلون ليال لعشر االربعاء يوم خرج: «آمده چنين الكبير طبقات در جنگ به) ص( پيامبر رفتن بيرون تاريخ
 آمده طبرى تاريخ در...»  رمضان شهر من مضين لعشر خرج و: «گويد مى الّنبى سيرة در...»  العصر بعد رمضان
 .است چنين هم الكامل در...»  رمضان شهر من مضين لعشر خرج و: «است

 تاريخ ترجمه در و...»  شد بيرون مدينه از رمضان ماه دهم الّسالم، عليه سّيد پس: «است آمده اهللا رسول سيرت در
 را عصر نماز كه هنگامى جمعه روز هشتم، سال رمضان ماه از گذشته روز ده قولى به و شب، دو خدا رسول: «يعقوبى
 :٧ -٨ س ،٢٥٦ ص.» رفت بيرون خواند،

 اشاره آنان نام به) ١٦٢٨ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در كه بودند تن سه آمدند، در به مّكه از جاسوسى به كه آنان
 ص) ٠٨١٤ ص ،٢ ج مغازى،: ك. ر نيز. (خزاعى ورقاء بن بديل و حزام، بن حكيم حرب، بن سفيان ابو: رود مى

 :١٣ س ،٢٥٦

 شهبا را آن زينى بود استرى الّسالم عليه را پيغمبر و بود، نشسته پيغمبر استر بر المطّلب عبد بن عّباس: «عبارت در
 .است آمده اشتر ها، نسخه از اى پاره در ،...» خواندندى نيز بيضا و خواندندى

 ...». البيضاء صلعم اهللا رسول بغلة): «١٦٣١ ص ،٢ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن

 نويسد مى واقدى...»  الّسالم عليه نشستم، محمد استر بر و برخاستم: «آمده) ٨٧٢ ص ،٣ ج( اهللا رسول سيرت در
 ):٨١٥ ص ،٢ ج مغازى،(

 :١١ -١٢ س ،٢٥٩ ص...»  الدلدل سّلم، و عليه اهللا صّلى اهللا رسول بغلة المطّلب عبد بن العّباس ركب قد و«
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 طبرى، تاريخ( بودند كعب بنى از االشعر ابن و فهر، بن محارب بنى از جابر بن كرز: عّوام زبير گروه از كشته تن دو
 »خالد خزاعى، اشقر خالد و الفهرى، جابر بن كرز): «٩٨ ص ،١ ق ،٢ ج( سعد ابن طبقات در) ١٦٣٥ ص ،٣ ج

 ).٨٢٨ ص ،٢ ج( مغازى در است همچنين و است، آمده

 ١٤٩٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :بعد به ٤ س ،٢٦٠ ص

 .ندارد هماهنگى منابع همه در شدند محكوم كشتن به) ص( پيامبر سوى از كه كسانى نام

 خطل، بن اهللا عبد نام ضبط امّيه، بن صفوان جاى به شده ياد »االسود بن هّبار« از سعد، ابن طبقات در و مغازى در
 عبد بن اهللا عبد: يعقوبى تاريخ ترجمه در و. آمده »االدرمى خطل بن هالل بن اهللا عبد« الكبير طبقات و مغازى در

 .خطل بن العّزى

 و الكبير، طبقات در نيز و است، آمده ساره النبى، سيرة در برد مى قريش به را بلتعه ابى بن حاطب نامه كه زن آن نام
 .دارد نام كنود زن آن مغازى در

 و ٨٢٥ صص ،٢ ج مغازى، ،٣٠ و ١٦ صص ،٤ ج النبى، سيرة ،٩٨ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير، طبقات: ك. ر(
 هجرت هنگام به »العّزى عبد بن اسد بن مطّلب بن اسود بن هّبار.) «٤١٩ ص ،١ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه ،٧٩٨
 در كه اى بچه ترس از زينب چنانكه برد، فرو زينب كجاوه به اى نيزه و پرداخت وى تعقيب به خدا رسول دختر زينب
 ص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ. (گرفت قرار بخشش مورد و آورد اسالم بعدها وى. كرد سقط داشت شكم
 :٢٦٣ ص) ٥٦٤

 بن صفوان عكرمه، داستان ميان آن از كه است آمده تفصيل به واقدى مغازى در صلعم، پيامبر شدگان بخشوده حديث
 اهللا عبد كنيزك -قرينا يا -فرتنا اسود، بن هّبار بود، عّفان عثمان همشيره كه سرح، ابى بن سعد بن اهللا عبد امّيه،
 صص ،٢ ج ترجمه، ٨٥١ -٦٠ صص ،٢ ج مغازى،. (است شده، خوانده هم ارنبه قريبه،: ديگر كنيزك آن -خطل
 ص ،٢ ج ترجمه، ٨٦١ ص ،٢ ج( آمده چنين مغازى در را كافران) ص( رسول بخشودن توجيه) ٦٥٠ -٦٠

٦٦٠:( 

 فرياد شدند، كشته بود داده فرمان ايشان قتل به) ص( پيامبر كه افرادى چون كه كرد نقل...  هذلى يزيد بن اهللا عبد«
. گردند تو فداى مادرم و پدر: گفت و آمد) ص( پيغامبر پيش حرب بن سفيان ابو. شد شنيده مّكه در زارى و نوحه
 .بدار باقى را خويش خويشاوندان بقيه
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 :١٠ س ،٢٦٣ ص.» شد نخواهد كشته باشد، كافر كه حالى در قريش از كسى هرگز اين از پس: فرمود) ص( پيامبر

 ):٣٠ ص ،٤ ج( است آمده النبى سيرة در اما. است »البرزه ابو« ما متن در خطل بن اهللا عبد كشنده

  .»االسلمى برزة ابو و المخزومى حريث بن سعيد فقتله خطل بن اهللا عبد اّما و«

 ١٥٠٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٦ س ،٢٦٣ ص

 بن حارث و مخزومى، ربيعه ابى بن اهللا عبد: شوهرش خويشاوندان از تن دو مّكه فتح روز طالب، ابى دختر هانى، امّ 
 :٣ س ،٢٦٨ ص) ٦٣٤ ص ،٢ ج ترجمه، ٨٢٩ ص ،٢ ج مغازى،. (داد پناه را هشام

 .»خوانند البجال ذو را آن است جايى طايف پهلوى بر مّكه راه روزه دو بر«

 .است آمده »المجاز ذو« جا اين اسم) ١٦٥٤ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن در! ام كرده غلطى چنين چگونه ندانستم

 :٢٤ س ،٢٦٩ ص

 ابى بن اسيد بن عتاب« پيامبر سوى از مّكه امير) ٦٩ ص ،٤ ج( النبى سيرة و) ١٦٥٩ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در
 .شده خوانده »شمس عبد بن امّية بن العيص

. است شمس عبد ابن امّية بن عمرو بنت زينب مادرش و بود، محّمد ابو يا الّرحمن، عبد ابو اسيد، بن عّتاب كنيه
 .داشت سال بيست حدود در داد مّكه عاملى را او) ص( پيامبر كه زمانى

 ).٣٥٨ ص ،٣ ج الغابه، اسد. (كرد تعيين شريعت و فقه آموزش براى را جبل بن معاذ) ص( پيامبر كه شد گفته

 :١ -٣ س ،٢٧٠ ص

 سپاه اندكى از امروز را ما گفت ديد، بسيار را مسلمانان سپاه. كرد نگاه و شد تل آن سر بر المطّلب عبد بن عّباس«
 داده نسبت صلعم پيامبر به) ٩١٦ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در آمده، متن در كه عبارت اين...»  نكنند عيب
 :است شده

 روى نگريد، در خود لشكر در شوكت، و كثرت آن با شد بيرون مرد هزار دوازده آن با الّسالم، عليه سّيد، چون پس«
 .قّلة من اليوم نغلب لن: گفت و كرد اصحاب با
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 از آورد خللى اگر و است، بسيار ما لشكر آنكه بهر از كردن، نتواند غلبه ما بر دشمن لشكر، اندكى از امروز: گفت
 :است آمده ،)٥٨٦ ص سوم، چاپ( اسالم پيامبر تاريخ در.» باشد ديگر چيزى

 كمى از امروز: گفت و شد شگفت در مسلمانان بسيارى از بكر ابو حنين، جنگ در: نويسد مى ارشاد در مفيد شيخ«
 فرارى بيدرنگ مشركين با برخورد از پس و كرد را خود كار زخم، چشم همين اما خورد، نخواهيم شكست سپاهيان
 ...» نماند باقى كسى خدا رسول با نفر ده جز و گريختند، همگى و شدند

 ١٥٠١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٣ -٤ س ،٢٧١ ص

 عبد بن عّباس ،)ع( طالب ابى بن على: ورزيدند پايدارى كه هاشم بنى از بودند اينان خدا رسول همراه ياران از
 حارث، بن ربيعة حارث، بن نوفل المطّلب، عبد ابن الحارث بن سفيان بو المطّلب، عبد بن عّباس بن فضل المطّلب،

 و عمر، و بكر، ابو: خاندانها ديگر از و. لهب ابو بن معّتب لهب، ابو بن عتبة المطّلب، عبد بن زبير بن اهللا عبد
 .زيد بن اسامة

 طبقات: ك. ر. (نيست نامى زبير اهللا عبد و حارث بن نوفل از ولى برد مى نام را خزرجى عبيد بن ايمن: مغازى در
 س ،٢٧١ ص) ٩٠٠ ص ،٣ ج مغازى، ،٥٨٧ ص سوم، چاپ اسالم، پيامبر تاريخ ،١٠٩ ص ،١ ق ،٢ ج الكبير،
١٧: 

 چون كه است عبدرىّ  طلحة ابى بن عثمان بن شيبة همان وى است، آمده عثمان بن سليمان: ما معتبر نسخه دو در
 و نهاد قلبش بر دست رسول. افتاد دلش در رعبى وى، سوى به) ص( رسول نگريستن با كرد، خدا رسول كشتن قصد
 :٨ س ،٢٧٣ ص) ٩٠٩ ص ،٣ ج مغازى،: نيز و ،٧ ص ،٣ ج الغابه، اسد: ك. ر. (بخشيد آرامش را او

 حارث بن ربيعة بن اهللا عبد بن عثمان هوازن، پرچم شد، كشته چون كه است مالك بن حارث بن سبيع الخمار، ذو
 .برگرفت

 :١٢ س ،٢٧٤ ص

 پيامبر كه او، پشت بر بود رسول دندان جاى بداد، كه نشان آن بود، حليمه دختر خدا، رسول رضاعى خواهر شيماء
 عليه آمد مصطفى خدمت به چون.) «٤٨٩ ص ،٥ ج الغابه، اسد ،٩١٣ ص ،٣ ج مغازى،: ك. ر. (بشناخت
 .رضاع از توام خواهر من اهللا، رسول يا: گفت الّسالم،
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 تو با و بودم گرفته خود پشت بر ترا روز فالن كه است آن نشان: گفت چيست؟ نشان: گفت الّسالم، عليه سّيد پس
 سّيد، آنگاه. افتاد من پشت بر نشان آن از چنانكه بگزيدى، سخت و فروگرفتى دندان به من پشت تو كردم، مى بازى
 را او و بگسترانيد خود پيش در و فروگرفت خود مبارك دوش از ردا را وى كرامت و گفتى، راست: گفت الّسالم عليه
...»  بكرد بسيار داشت تيمار و مراعات را او آن از بعد و نشاند، خود رداى سر بر تمامتر چه هر اكرامى و اعزازى به
 :٣ س ،٢٧٥ ص) ٩٢٤ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت(

 عمرو بن مسعود و بازداشتند، جعرانه در و بفرمود بودند آورده كه بسيار اموال و سبايا«

 ١٥٠٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :است آمده متن همين حاشيه در). ٩٢٥ ص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت( »گماشت آن سر بر الغفارى

 روانه حنين غزو از پس الّسالم عليه پيغمبر) ١٤٣ و ١٣٠ و ١٠١ صص ،٤ ج( عربى متن طبق بر و مشهور بر بنا«
 رفته مّكه به شب يك در عمره قصد به غنائم تقسيم از پس جعرانه از و بازگشته جعرانه به آنجا از سپس و شده طائف

 :١٤ س ،٢٨٠ ص.» است بازگشته و

 :نيست هماهنگى يافتند بسيار نصيب غنيمتها از كه كسانى نام ضبط در

 حارثة بن عالء« و است، آمده »كلده بن الحرث بن نصير): «١٤٠ ص ،٤ ج( النبى سيرة در »الحارث بن النضير«
 .»الثقفي جارية بن عالء« ،»الثقفى

 .است داده ارائه را صورتها اين بدلهاى نسخه) ١٦٨٠ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ متن

 :كردم اصالح آن روى از من كه است ما متن همانند) ٧ ص ،٤ ج( الغابه اسد در

 بنى خلفاء من هو و قلوبهم المؤلفة احد ثقيف وجوه من...  العّزى عبد بن سلمة ابى بن اهللا عبد بن حارثة بن العالء«
 و جارية بن العالء العسكرى احمد ابو قال و االبل، من مائة حنين غنائم من سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول اعطاه زهرة

 .»الثالثة اخرجه خارجة يقول بعضهم

 -٢٠ س ،٢٨٠ ص) ٩٤٦ ص ،٣ ج مغازى،. (رسيد او به شتر پنجاه كه برد مى نام نيز حارثه بن اسيد از واقدى
١٩: 

 چشم در را آن وى و بايست، مى وى چنانكه نيكو و نبود فربه چنان آن و بود، بداده شتر چند را مرداس بن عّباس«
 :كرد عتاب الّسالم، عليه پيغمبر از آن در و بگفت بيت چند اين آن از بعد و گرفت خشم و نيامد
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  األجرع فى المهر على بكرى            تالفيتها نهابا كانت         

 وى زبان و برويد: گفت. لسانه عّنى فاقطعوا]  به[ اذهبوا: گفت دادند، عرض الّسالم، عليه سّيد، بر شعرها اين چون و
 ج اهللا، رسول سيرت. (»شد خشنود تا دادند وى به ديگر شتر چند و. بدهيد ديگر چيزى را او يعنى كنيد، قطع من از
 ،١٤٠ -٤١ صص ،٤ ج النبى، سيرة ،١٦٨٠ -٨١ صص ،٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز) ٩٣٧ -٣٨ صص ،٢

 .٢٧٠ ص ،٢ ج الكامل، ،٩٤٦ -٤٧ صص ،٣ ج مغازى

 :٩ س ،٢٨٣ ص

 .كردم اصالح ،)١٦٨٧ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن حسب بر را اسد بنى فرستادگان

 :٢ س ،٢٨٤ ص

  عثمان: است چنين) ص( پيامبر با صلح براى عمير بن عمرو بن ياليل عبد همراهان نامهاى

 ١٥٠٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بن غيالن بن شرحبيل وهب، بن عمرو بن الحكم ربيعة، بن خرشة بن نمير عوف، بن اوس بشر، بن العاص ابى ابن
 .سلمه

 اهللا، رسول سيرت و ،٩٦٣ ص ،٣ ج مغازى، ،١٩٦ ص ،٤ ج النبى، سيرة ،١٦٨٩ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ: ك. ر(
 :٧ س ،٢٨٦ ص.) ٩٩٢ -٩٦ صص ،٢ ج

 صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در داستانش و نامش است آمده نادرست هميشه چون ما هاى نسخه در كه خيثمه، ابو
 .آمده تمام وجه به) ٩٦٦ -٦٨

 ).٩٩٨ -٩٩ صص ،٣ ج مغازى،( »السالمى خيثمة بن اهللا عبد يسّمى خيثمه ابو كان«

 :٥ س ،٢٨٧ ص

 بر جزيت و كرد صلح و آمد الّسالم عليه پيغمبر خدمت به ايله صاحب رسيد، تبوك به الّسالم عليه سّيد چون پس«
 جمله نواحى آن مهتران و بنوشتند، اى عهدنامه جدا ايشان از را قومى هر تا بفرمود الّسالم عليه سّيد و. گرفتند خود

 .بود رؤبه بن يحّنة ايله صاحب نام و. بود اين بودند نوشته ايله صاحب بهر از كه صلحنامه و. كردند صلح و بيامدند

 ايلة، اهل و رؤبة بن ليحّنة سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول الّنبىّ  محّمد و اهللا من امنة هذه الّرحيم الّرحمن اهللا بسم
 الّشام اهل من معهم كان من و سّلم و عليه اهللا صّلى الّنبىّ  محّمد ذّمة و اهللا ذّمة لهم البحر و البرّ  فى سّيارتهم و سفنهم
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 ال إنّه و الّناس من اخذه لمن طّيب إنّه و نفسه دون ماله يحول ال فإنّه حدثا منهم احدث فمن البحر اهل و اليمن اهل و
 سيرة ،٩٧٣ -٧٤ صص ،٢ ج اهللا، رسول سيرت. (»بحر أو برّ  من يريدونه طريقا ال و يردونه ماء يمنعوا ان يحلّ 
 ).١٠٣١ ص ،٣ ج( است آمده هم مغازى در كلمات در تفاوتى با صلحنامه) ١٨٠ -٨١ صص ،٤ ج النبى،

 :٢ س ،٢٨٨ ص

 :آمده بيشترى آگاهيهاى) ٩٧٩ -٨٠ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در ضرار، مسجد درباره

 معارضه بپردازند مدينه بيرون مسجدى كه كردند مواضعت منافقان مشاهير از تن دوازده كه بود چنان آن حكايت و«
 ... را الّسالم عليه پيغمبر مسجد

 آن از كه بود رفته روم قيصر به رفت، پيش از او حكايت و بود الّسالم عليه پيغمبر دشمن كه راهب عامر ابو و«
 و عمارت به شما كه روم از بود فرستاده منافقان به پيغام كند، جنگ الّسالم عليه پيغمبر با و آورد لشكرى جايگاه
 اين كه منافقان اين پس...  باشيد كرده تمام مسجد شما لشكر، با بيايم من چون تا باشيد، مشغول مسجد ترتيب
 ... شد گفته كه كردند مى غرضها اين جهت از كردند مى بنا مسجد

 ١٥٠٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را وى مسجد آن بناى در ايشان غرض و منافقان احوال رسيد، مدينه بنزديك و آمد باز تبوك غزو از -پيغمبر -چون«
 انصار از كه عدّى، بن عاصم و دخشم بن مالك رفتى، مدينه به آنكه از پيش آن از بعد. بگفتند را وى و شد معلوم
) ١٨٥ ص ،٤ ج( النبى سيرة در...»  كردند خراب و بسوختند را مسجد آن و برفتند تا بفرمود را ايشان بودند،

 :برد مى نام چنين را مسجد ويرانى براى) ص( رسول فرستادگان

 متن...»  عدى بن عاصم اخاه او عدى بن معن و عوف بن سالم بنى اخا الدخشم بن مالك صلعم اهللا رسول فدعا«
 و حذف) ١٢٤١ ص ،٤ ج( ترجمه در ولى است، همداستان النبى سيرة با هم) ١٧٠٤ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ

 .است داده روى اسقاطى

 ):١٠٤٧ ص ،٣ ج مغازى،( داند مى تن پانزده را ضرار مسجد كنندگان بنا واقدى

 مجّمع ابنه و ،-الدار حمار هو و -العطّاف، بن عامر بن جارية: رجال عشر خمسة الّضرار مسجد بنوا اّلذين كان و«
 وديعة و جارية، بن يزيد ابنه و -يخرج ان فابى اليته احترقت اّلذى هو و -جارية بن زيد ابنه و امامهم، هو و جارية بن
 معّتب و االزعر، بن حبيبة ابو و عثمان، بن بجاد و نبتل، بن اهللا عبد و اخرج، داره من و] خالد بن خذام و[ ثابت، بن
 .»حاطب بن ثعلبة و حنيف، بن عّباد و قشير، بن
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 عدىّ  بن عاصم): ١٠٤٦ ص همانجا،( فرستد مى آن سوختن و مسجد ويرانى به خدا رسول كه را تن دو آن و
 .اند السالمى الّدخشم بن مالك و العجالنى

 :١٤ س ،٢٩٠ ص

 طبرى تاريخ مبناى بر. است آمده بيضا و محرم) صب ص، فب، فا، اساس،( ما هاى نسخه در معروف شمشير دو نام
 ،٢ ق ،١ ج( الكبير طبقات در »سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول سيوف ذكر. «كردم اصالح) ١٧٠٦ ص ،٤ ج(

 .است اصالح اين مؤيد نيز) ١٧١ -٧٢ صص

 :٤ و ٥ س ،٢٩٤ ص

 آمده نادرست ها نسخه ديگر و اساس نسخه در است، تن هفت و آمدند ص پيغامبر نزد به تميم بنى از كه كسانى نام
 .است آورده بدرستى را نامها) ١٠٠ برگ( فب نسخه. است

 :است چنين كسان نام) ١٧١٠ -١١ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر

 فالن، بن حتات اهتم، بن عمرو التميمى، بدر بن زبرقان حابس، بن اقرع الّتميمى، عدس بن زرارة بن حاجب بن عطارد
 .عاصم بن قيس زيد، بن نعيم

 .است آمده »يزيد بن الحبحاب« ،»حتات« جاى به) ٢٢٢ ص ،٤ ج( النبى سيرة در

 ١٥٠٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :است آمده الّنبى سيرة متن در كه گويد مى همان) ١٠١٢ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه

 جمله از و برخاست، خود قوم اشراف از جماعتى با بود، تميم بنى قوم پيشواى و رئيس كه زراره بن حاجب بن عطارد«
 ص ،١ ق ،٢ ج( الكبير طبقات در سعد ابن...»  بودند حبحاب و بدر، بن زبرقان و بود، حابس بن اقرع ايشان
 :است آمده اختالف با نام دو و است آورده را نامها) ١١٦

 .الحارث بن قيس: آمده افزون نامى و ،»مجاشع بن الحارث بن رباح و...  سعد بن نعيم«

 ):٩٧٥ ص ،٣ ج مغازى،( گويد مى واقدى

 بن قيس و عاصم، بن قيس و بدر، بن الزبرقان و زرارة، بن حاجب بن العطارد رؤسائهم، من عشرة منهم فقدم«
 س ،٢٩٤ ص...»  مجاشع بن الحارث بن رياح و حابس، بن االقرع و االهتم، بن عمرو و سعد، بن نعيم و الحارث،

١٣: 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 همان آمدند ص پيامبر نزد به مفاخره به كه آنان و است، نادرست »نضير بنى وفد« ها نسخه همه اعتبار به ما متن در
 .شد برده نام پيشتر كه اند تميميان

 و است، آمده) ١٧١٢ -١٦ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در بدر بن زبرقان و ثابت بن حّسان مفاخره اشعار متن
 ).٩٧٧ -٧٨ صص ،٣ ج مغازى، ،٢٨٨ -٨٩ صص ،٢ ج الكامل،( مغازى و كامل در نيز

 :١٩ و ١٣ س ،٢٩٥ ص

 ):١٠٤٣ ص ،٢ ج( گويد مى اهللا رسول سيرت در. است مغشوش ما هاى نسخه در نامها

 و كالل، عبد بن نعيم دوم و كالل، عبد بن حارث اول: بودند آمده در اسالم به كه بودند پادشاه چهار ايشان و... «
 پادشاهان نزد به) ص( پيامبر فرستادگان...»  يزن ذو زرعه چهارم و همدان، و معافر، و رعين، ذى قيل نعمان، سوم
 ):١٧١٩ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ( بودند تن پنج يمن

 .»اصحابهم و مّره بن مالك و نمر بن عقبة و عباده بن مالك و زيد بن اهللا عبد و جبل بن معاذ«

 :٢٢ س ،٢٩٧ ص

 رسول سيرت در دلنشين و فصيح وجهى به ص پيامبر با وى پاسخ و پرسش و خدا رسول نزد به ثعلبه بن ضمام آمدن
 ).١٠٢٣ -٢٥ صص ،٢ ج( است آمده اهللا

 ١٥٠٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٧ -٨ س ،٢٩٨ ص

 ص ،٤ ج النبى، سيرة( بودند اينان آورد خدا رسول نزد به وليد بن خالد كه كعب بن الحارث بنى مهتران از تن شش
٢٦٤:( 

 اهللا عبد بن شّداد و الّزيادى، قراد بن اهللا عبد المحّجل، بن يزيد المدان، عبد بن يزيد الغصة، ذى الحصين بن قيس
 .الضبابى اهللا عبد بن عمرو و القنانى،

 در كه است آمده »قريظ بن اهللا عبد« ،»قراد بن اهللا عبد« نام ،)١٧٢٥ -٢٦ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در
 .است قراد اهللا عبد بدل، نسخه

 .»غيرهما و المدان عبد بن يزيد و...  الحصين بن قيس): «٢٩٣ ص ،٢ ج الكامل،( برد مى را تن دو نام اثير ابن
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 :٥ -٦ س ،٢٩٩ ص

 :گويد مى ما متن. است داده روى اشتباهى ما، متن در آن اعتبار به و ما، هاى نسخه در

 نادرست اين و. شد مرتد ص پيامبر يس از و آورد، اسالم بود ترسايى دين بر كه المعّلى بن حنش بن عمرو بن جارود
 طبرى، تاريخ. (داد شهادت و برخاست شدند مرتد كه خود قوم بر كه چندان بود استوار اسالم بر خود جارود. است
 :است جارود باور استوارى گوياى) ١٠٢٥ -٢٦ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت گفتار) ١٧٣٦ -٣٧ صص ،٤ ج

 خدمت به و برخاست خود قوم از جماعتى با پس. داشت ترسايى دين و بود القيس عبد قبيله پيشواى و رئيس جارود«
 ... آمد الّسالم عليه پيغمبر

 .شدند مسلمان و خاستند پاى بر بودند وى با كه جماعتى و شد مسلمان...  جارود آنگاه

 در اسالم به جمله و كردند دعوت اسالم دين به را ايشان و القيس، عبد رفتند، خود قوم بر باز و برخاستند آن از بعد
 .آمدند

 با وى و شدند مرتد وى قوم الّسالم، عليه پيغمبر وفات از بعد چنانكه پارسا، و بود صلب عظيم مسلمانى در جارود و
 ...». كرد همى جنگ ايشان

 .بازداشت ارتداد از را خود قوم و آورد اسالم جارود كه گويد مى را همين اختصار به) ٢٩٨ ص ،٢ ج( هم الكامل

 در. است آمده) ٢٦٠ -٦١ صص ،١ ج( الغابه اسد در آن گوناگون وجوه كه است اختالف جارود پدر نام و نام در
 .آمده المعّلى بن جارود الغابه اسد همانند الكامل

 :٦ س ،٢٩٩ ص

 آنها از و رود، مى آنان وصف) ٥٥ -٥٦ صص ،٢ ق ،١ ج( الكبير طبقات در كه بودند تن ده قريب حنيفه بنى وفد
  نخستين وى آموخت، قرآن كعب بن ابىّ  از كه عنفوة بن رّحال: است

 ١٥٠٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نهاد گردن -الكّذاب -حبيب بن مسيلمة دعوى به كه بود كس

 :٢٣ س ،٣٠٠ ص

 ».١٩ س ،٣٩٢ ص« تعليقه: ك. ر. گفت خواهيم سخن خود جاى به مّجاعه درباره
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 :٣ -٤ س ،٣٠١ ص

 طبقات نيز و. عاقب و سّيد: كردم اصالح) ١٧٤٠ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن به مراجعه با را نجران وفد مهتران
 :٩ -١٢ س ،٣٠١ ص...»  المسيح عبد هو و عاقب: «گويد مى كه) ٨٤ ص ،٢ ق ،١ ج( الكبير

 سخن »عامر بن هالل وفد« از) ٥٠ -٥١ صص ،٢ ق ،١ ج( الكبير طبقات در. نشود اشتباه عامر بنى وفد درباره
 خانه به...»  بجير بن مالك بن اهللا عبد ابن زياد« ،»عامر بن هالل وفد« در. »صعصعة بن عامر وفد« و است رفته
 و گزارد، ص پيامبر با را ظهر نماز و رفت مسجد به...  شد وارد ص پيامبر همسر »الحارث بنت ميمونة« خود خاله
 ... كشيد او روى و سر بر دست پيامبر سپس

 ماجراى كه است جعفر ابن مالك بن قيس بن أربد و الطفيل، بن عامر همان ما، متن در شده ياد عامر بنى وفد فرستاده
 ج طبرى، تاريخ: ك. ر. (است آمده اهللا رسول سيرت و النبى، سيرة و الكامل، و طبرى، تاريخ متن در پيامبر با آنان
 اهللا، رسول سيرت ،٢٣٣ -٣٥ صص ،٤ ج النبى، سيرة ،٢٩٨ -٩٩ صص ،٢ ج الكامل، ،١٧٤٦ -٤٧ ص ،٤
 :٢ -٣ س ،٣٠٢ ص) ١٠٢٠ -٢٣ صص ،٢ ج

 اربد مادر از نه و لبيد، او نام بود برادرى را قيس بن اربد اين و: «گويد مى كه آنجا است داده روى اشتباهى ما متن در
 ربيعة بن لبيد اخا قيس بن اربد كان و: «گويد مى) ١٧٤٧ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن.» بود عامر بنى از ليكن و بود
 قيس بن اربد اين و: «آمده) ١٠٢٢ ص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت در و) ٢٩٩ ص ،٢ ج الكامل،: نيز و. (»الّمه
 .است زياد ما متن در »نه« كه پيداست آوردم كه شاهدها اين با. »مادر از بود ربيعه بن لبيد برادر

 :١٢ -١٣ س ،٣٠٢ ص

 و نيست، »جده« كه است زيد جاى درباره نخست. است داده روى اشتباه دو ظاهرا ها، نسخه از پيروى به ما متن در
 .است ها نامه كه جايها سوختن ديگر

 :است چنين) ١٧٤٧ -٤٨ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ عبارت

 زنش او مرگ از پس و داد، جان و بگرفت را او تب آمد، فرود فرده نام به آبى سر بر و رسيد نجد ديار به زيد چون«
 .»بسوزانيد بود نوشته او براى پيمبر كه را هايى نامه

 ١٥٠٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 س ،٣٠٢ ص.) ٢٤٥ -٤٦ صص ،٤ ج النبى، سيرة ،٥٩ -٦٠ صص ،٢ ق ،١ ج الكبير، طبقات: ك. ر نيز(
١٨ -٢٢: 
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 فب، نسخه و) ٤٤٠ ص ،١ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ ،)١٧٥٠ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن با را نامها آشفتگى
 .كردم اصالح

 ):١٠٨٩ ص ،٣ ج مغازى،( نويسد مى واقدى. نيست همداستانى حجّ  به ص پيامبر رفتن تاريخ در منابع، با را ما متن

 .»القعده ذى من بقين ليال لخمس السبت يوم المدينه من سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول خرج«

 :گويد مى) ١٧٥١ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن

 .»القعده ذى من بقين ليال لخمس الحج الى صلعم الّنبى خرج«

 ):١٢٤ ص ،٢ ق ،١ ج( است آمده الكبير الطبقات در

 المسلمون كان و الوداع حّجة الّناس يسّمى الّتى هى و مهاجره من عشر سنة بالّناس صلعم اهللا رسول حّجة ثم«
 ص ،٤ ج( نويسد مى النبى سيرة...»  القعده ذى من بقين ليال لخمس السبت يوم ذلك و...  االسالم حّجة يسّمونها
٢٧٢:( 

 آمده اهللا رسول سيرت در...»  القعده ذى من بقين ليال لخمس الحج إلى سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول خرج«
 ):١٠٦٠ ص ،٢ ج( است

 از عشر سنه در القعده ذو ماه پنجم و بيست در الّسالم عليه سّيد: كه گفت و كرد حكايت عنها اهللا رضى عايشه و«
 ):١٠٢ برگ( گويد مى نيز -٧١٣ مورخ -فب استوار نسخه...»  مّكه قصد به شد بيرون مدينه از حجّ  بهر

 .»شد حج به سّلم و عليه اهللا صّلى پيامبر كه دهم سال از بود مانده روز پنج القعده ذى ماه از و«

 :است صريح حجّ  تاريخ ذكر در) ٣٦٥ -٦٦ صص( النبى شرف عبارت

 ديگر نماز و كرد، مدينه به آدينه نماز و آمد بيرون مدينه از و كرد حج عزم الّسالم عليه رسول درآمد عشر سنه چون«
 مّكه به و حج به گرفتند احرام همه بودند رسول خدمت در كه صحابه و گرفت احرام پس. الحليفه ذى به شام و

 :٣٠٥ ص...»  كرد سعى و كرد طواف و الحجه ذى پنجم يكشنبه روز رسيدند

 )منبع پنج مبناى بر صلعم پيامبر هاى غزوه(

 ١٥٠٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 سريّة اهللا رسول سيرت/ الكبير طبقات/ مغازى/ طبرى تاريخ/ طبرى تاريخنامه منبع پنج مبناى بر صلعم پيامبر هاى غزوه
 عبيدة سريّة/ ١/ ٩ المطّلب عبد بن حمزة سريّة/ ٣/ ١٢٦٥ المطّلب عبد بن حمزة سريّة/ ٩٣ المطّلب عبد بن حمزة
 سريّة/ ١٢٦٥ الحارث بن عبيدة سريّة/ ٩٤ الحارث بن عبيدة سريّة ٢/ ٥٢١) وّدان( ابوا غزاى/ ٢/ ٢ الحارث بن

 سريّة/ ٩٥ وقّاص ابى بن سعد سريّة ٥٢٢ رثالحا بن عبيدة سريّة/ ٣ وقاص ابى بن سعد سريّة/ ١٠ الحارث بن عبيدة
 ٥٢٤ المطّلب عبد بن حمزة سريّة/ ٣) وّدان( االبواء غزوة/ ١١ وقّاص ابى بن سعد سريّة/ ١٢٦٥ وقّاص ابى بن سعد
 بواط غزو ٥٢٥ بواط غزو/ ٣ -٤ بواط غزوة/ ١١ ابواء غزوة/ ١٢٦٦) وّدان( ابواء غزوه/ ٩٥) ابواء( وّدان غزو
 العشيره ذات غزو ٥٢٥ عشيره غزو/ ٤) بدر( جابر بن كرز طلب غزو/ ١٢ بواط غزوة/ ١٢٦٨ بواط غزوه/ ٩٦
 كرز غزو ٥٢٨) كرز( االولى بدر غزو/ ٤ العشيره ذى غزوة/ ١٢) كرز( االولى بدر غزوة/ ١٢٦٩ عشيره غزوه/ ٩٦
 عبد سريّة/ ٥ جحش بن اهللا عبد سرية/ ١٢ العشيرة ذى غزوة/ ١٢٦٩) بدر( جابر بن كرز غزوه/ ٩٨) بدر( جابر بن
 عبد( نخله سريّة)/ نخله( جحش بن اهللا عبد سريّة/ ٩٨) نخله( جحش بن اهللا عبد سريّة ٥٢٨) نخله( جحش بن اهللا
 سرية/ -١٩ القتال بدر/ ١٢٧٣/ ١٠٧ الكبرى بدر غزو ٥٣٦ الكبرى بدر غزو/ ٦ بدر غزوة/ ١٣) جحش بن اهللا

/ ١٢٨٤ الكبرى بدر غزوة/ ١٤٩) سليم بنى( الكدر غزو ٦٢٩) كدر( سليم بنى غزو/ ١٨) عصماء( عدى بن عمير
 قينقاع بنى غزوة/ ١٥٠ قينقاع بنى غزو ٦٢٩ سويق غزو/ ١٩ عمير بن سالم سريّة)/ عدى بن عمير( عصماء قتل سريّة

/ ١٣٦٣ الكدر قرقرة غزو/ ١٥٢ سويق غزو ٦٣١ غطفان بنى غزو/ ١٩ -٢٠ قينقاع بنى غزوة/ ١٧٢/ -١٣٥٩
/ ١٣٦٤ الّسويق غزوة/ ١٥٣) غطفان( امرّ  ذى غزو ٦٣١ بحران غزو/ ٢٠ الّسويق غزوة/ ١٧٤ عفك ابى قتل سريّة
) غطفان( امرّ  ذى غزوة/ ١٥٤ اشرف كعب كشتن ٦٣١ قينقاع بنى غزو/ ٢١ الكدر قرقرة غزوة/ ١٧٦ قينقاع غزوة

 بن زيد( قرده سريّة ٦٣٤) قرده( حارثه بن زيد سريّة/ ٢١ االشرف بن كعب قتل سريّة/ ١٨١ الّسويق غزوة/ ١٣٦٧
 اشرف بن كعب مقتل/ ٢٣ غطفان اهللا رسول غزوة/ ١٨٢ الكدر قرارة غزوة/ ١٣٦٨ بحران غزوة/ ١٥٧) حارثه
 سليم بنى غزوة/ ١٨٤ االشرف ابن قتل/ ١٣٦٨ اشرف بن كعب خبر/ ١٥٩ الحقيق ابى بن سّالم كشتن ٦٣٥

 حارثه بن زيد سريّة/ ١٩٣ امر بذى غطفان غزوة/ ١٣٧٣ القردة غزوة/ ١٦١ احد غزو ٦٤٥ احد غزو/ ٢٤) بحران(
) بحران( سليم بنى غزوة/ ١٣٧٥ الحقيق ابى بن سّالم مقتل/ ١٧٩ االسد حمراء غزو ٦٨٧ االسد حمراء غزو/ ٢٤

/ ١٣٨٣ احد غزوة/ ١٨١) مرثد( رجيع سريّه ٧٠٣) مرثد( رجيع حكايت/ ٢٥ -٣٤ احد اهللا رسول غزوة/ ١٩٦
 معونه بئر خبر ٧٠٩) عمرو بن منذر( معونه بئر حكايت/ ٣٤ -٣٥ االسد حمراء اهللا رسول غزوة/ ١٩٧ القدرة سريّة

 بنى غزو/ ٣٥ االسد عبد بن سلمة ابى سريّة/ ١٩٩ احد غزوة/ ١٤٢٨ االسد حمراء غزوة/ ١٨٥) عمرو بن منذر(
 انيس اهللا عبد سريّة/ ٣٣٤ االسد حمراء غزوة/ ١٤٣١) مرثد( رجيع غزوة/ ١٨٨ النضير بنى غزو ٧١٣ الّنضير

 االسد عبد بن سلمه ابى سريّة/ ١٤٤١ معونه بئر خبر/ ١٩٣ الّرقاع ذات غزو ٧١٨ الّرقاع ذات غزو)/ سالم كشتن(
 سريّة/ ٣٤٦ معونه بئر غزوة/ ١٤٤٨ الّنضير بنى غزوة/ ١٩٥ الموعد غزو ٧٢٤ اآلخرة بدر غزو/ ٣٥ -٣٦/ ٣٤٠
  ٧٢٦ الجندل دومة غزو/ ٣٦ -٣٩) معونه بئر( عمرو بن المنذر

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم
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 الّرقاع ذات غزوة/ ١٩٩ قريظه بنى غزوة اهللا رسول سيرت/ الكبير طبقات/ مغازى/ طبرى تاريخ/ طبرى تاريخنامه
 خندق غزو ٧٢٧ خندق غزو/ ٣٩ -٤٠) رجيع( مرثد ابى بن مرثد سريّة/ ٣٥٤) مرثد( الّرجيع غزوة/ ١٤٥٤

 بنى غزو/ ٤٠ -٤٢ الّنضير بنى اهللا رسول غزوة/ ٣٦٣ الّنضير بنى غزوة/ ١٤٥٧ الّسويق غزوة/ ٢٠٢) احزاب(
 -٤٣ الموعد بدر غزوة/ ٣٨٤ الموعد بدر غزوة/ ١٤٥٩ الموعد بدر غزوة/ ٢٠٨ الجندل دومة غزو ٧٤٩ قريظه
 غزوة/ ٣٩١ عتيك ابن سريّة/ ١٤٦٢ الجندل دومة غزوة/ ٢٠٨ لحيان بنى غزو الحقيق ابى بن سّالم كشتن/ ٤٢
/ ٣٩٥ الّرقاع ذات غزوة/ ١٤٦٣ خندق غزوة/ ٢٠٩ قرد ذى غزو ٧٦٧) انيس اهللا عبد/ (٤٣ -٤٤ الّرقاع ذات
 دومة غزوة/ ١٤٨٥ قريظه بنى غزوة/ ٢١٠ مصطلق بنى غزو ٧٧٢ لحيان بنى غزو/ ٤٤ -٤٥ الجندل دومة غزوة

 لحيان بنى غزوة/ ٢١٨) حديبيه( القضاء عمرة غزو ٧٧٣ قرد ذى غزو/ ٤٥ -٤٧ المريسيع غزوة/ ٤٠٢ الجندل
 غزوة/ ٢٣٠ خيبر غزو ٧٧٦ مصطلق بنى غزو/ ٤٧ -٥٣) احزاب( الخندق غزوة/ ٤٠٤ المريسيع غزوة/ ١٥٠٠

 غزو ٧٩٧ حديبيه غزو/ ٥٣ -٥٦ قريظه بنى الى اهللا رسول غزوة/ ٢/ ٤٤٠) احزاب( الخندق غزوة/ ١٥٠٢ قرد ذى
 خيبر غزو/ ٥٦) قرطاء( سلمه بن محّمد سريّة/ ٤٩٦ قريظه بنى غزوة/ ١٥١١ المصطلق بنى غزوة/ ٢٣٥ فدك
 -٥٧ لحيان بنى اهللا رسول غزوة/ ٥٣١ انيس اهللا عبد سريّة/ ١٥٢٨ حديبيه غزوة/ ٢٣٨ القرى وادى غزو -٨٢٠
 غزو/ ٥٨ -٦١ الغابه غزوة/ ٥٣٤ القرطاء غزوة/ ١٥٧٥ خيبر غزوة/ ٢٤٨ مؤته حرب ٨٣٤ القرى وادى غزو/ ٥٦
/ ٦١ الغمر الى عّكاشة سريّة/ ٥٣٥ لحيان بنى غزوة/ ١٥٨٣ فدك غزوة/ ٢٥١ مّكه فتح غزوه ٨٤٨ القضاء عمرة
 ذى الى مسلمه بن محّمد سريّة/ ٥٣٧ الغابة غزوة/ ١٥٨٤ القرى وادى غزوة/ ٢٦٧ حنين غزو ٨٥١ مؤته غزو

/ ٦١ -٦٢/ ٥٥٠ الغمر الى عكاشة سريّة/ ١٥٩٤ القضاء عمرة خبر/ ٢٧٦ طايف غزو ٨٦١ مّكه فتح غزو/ القصه
 عبيده ابى سريّة/ ٥٥١ القصه ذى الى مسلمه بن محّمد سريّة/ ١٦٠٥ خبط غزوه/ ٢٨٤ تبوك غزو ٩١٢ حنين غزو
 ٩٦١ تبوك غزو/ ٦٢ سليم بنى الى حارثه بن زيد سريّة// ١٦١٠ مؤته غزوة/ ٩٢٩ طايف غزو/ ٦٢ القصه ذى الى
 سريّة/ ١٦٥٤ حنين غزوة ٦٣ العيص الى حارثه بن زيد سريّة/ ٥٥٢ القصة ذى الى عبيدة ابو سريّة/ ١٦١٨ مّكه فتح
 الطرف الى حارثة بن زيد سريّة/ ١٦٦٩ طايف غزوة ٦٣ الّطرف الى حارثه بن زيد سريّة/ ٥٥٣ العيص الى حارثة بن زيد

 سريّة/ ٥٥٥ حسمى الى حارثة بن زيد سريّة/ ٤/ ١٦٩٢ تبوك غزوة ٦٣ -٦٤ حسمى الى حارثه بن زيد سريّة/ ٥٥٥
 دومة الى عوف بن الّرحمن عبد سريّة/ ١٧٠٦) طى( طالب ابى بن علىّ  سريّة ٦٤ القرى وادى الى حارثه بن زيد

 بن على سريّة/ ٥٦٢ طالب ابى بن على سريّة ٦٤ -٦٥ الجندل دومة -عوف بن الّرحمن عبد سريّة/ ٥٦٠ الجندل
 ٦٥ طالب ابى

 ١٥١١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 بن اهللا عبد سريّة ٦٥ -٦٦ قرفه امّ  الى حارثه بن زيد سريّة/ ٥٦٤ قرفه ام الى حارثه بن زيد سريّة الكبير طبقات/ مغازى
 الحديبيه غزوة ٦٦ -٦٧ رواحه بن اهللا عبد سريّة/ ٥٦٨ جابر بن كرز سريّة ٦٦ عتيك بن اهللا عبد سريّة/ ٥٦٦ رواحه
/ ٧٠٦ فدك موضوع ٦٨ الّضمرى امّية بن عمرو سريّة/ ٦٣٣ خيبر غزوة ٦٧ -٦٨ العرنّيين الى كرز سريّة/ ٥٧١
 ابى سريّة ٧٧ -٨٥ خيبر اهللا رسول غزوة/ ٧٢٢ تربة الى الخطاب بن عمر سريّة ٦٩ -٧٦ حديبيه اهللا رسول غزوة
 بنى الى بكر ابى سريّة/ ٧٢٣ فدك الى سعد بن بشير سريّة ٨٥ تربة الى الخطاب بن عمر سريّة/ ٧٢٢ نجد الى بكر

 الجناب الى سعد بن بشير سريّة ٨٦ فدك الى سعد بن بشير سريّة/ ٧٢٦ ثعلبه بن عبد بنى سريّة ٨٥ -٨٦ كالب
 العوجاء ابى ابن سريّة ٨٧ يمن الى سعد بن بشير سريّة/ ٧٣١ القضّية غزوة ٨٦ الليثى اهللا عبد بن غالب سريّة/ ٧٢٧
 عمير بن كعب سريّة ٨٩ العوجا ابى ابن سريّة/ ٧٥٠ اهللا عبد بن غالب سريّة ٨٧ -٨٩ القضّية اهللا رسول عمرة/ ٧٤١
/ ٧٥٥ مؤتة غزوة ٩١ اهللا عبد بن غالب سريّة/ ٧٥٣ وهب بن شجاع سريّة ٨٩ -٩١ اهللا عبد بن غالب سريّة/ ٧٥٢
/ ٧٧٤ عبيده ابو -الخبط سريّة ٩٢ عمير بن كعب سريّة/ ٧٦٩ الّسالسل ذات غزوة ٩١ -٩٢ وهب بن شجاع سريّة
 غزوة/ ٧٨٠ الفتح غزوة ٩٤ -٩٥ الّسالسل ذات الى عاص بن عمرو سريّة/ ٧٧٧ خضرة غزوة ٩٢ -٩٤ مؤته غزوة
 ٩٥ -٩٦ ربعى بن قتادة ابى سريّة/ ٨٨٥ حنين غزوة ٩٥ عبيده ابو الخبط، سريّة/ ٣/ ٨٧٥ جذيمه بنى
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 رسول غزوة/ ٩٨١ عامر بن قطبة سريّة ٩٦ اضم بطن الى قتادة ابى سريّة/ ٩٢٢ الطائف غزوة الكبير طبقات/ مغازى
 سريّة/ ١٠٥ العزى الى الوليد بن خالد سريّة/ ٩٨٢ سفيان بن ضحاك -كالب بنى سريّة ٩٦ -١٠٥ الفتح عام اهللا

 بن على سريّة ١٠٦ مناة الى زيد بن سعد سريّة/ ٩٨٣ مجّزز بن علقمة سريّة ١٠٥ -١٠٦ سواع الى العاص بن عمرو
 عبد بن اكيدر غزوة/ ٩٨٩ تبوك غزوة ١٠٦ -١٠٨ جذيمه بنى -الوليد بن خالد سريّة/ ٩٨٤ الفلس الى طالب ابى

 بن الطفيل سريّة/ ١٠٧٩ اليمن الى طالب ابى بن على سريّة ١٠٨ -١١٣ حنين الى اهللا رسول غزوة/ ١٠٢٥ الملك
 حصن بن عيينة سريّة/ ١١٤ -١١٥ الطائف اهللا رسول غزوة/ ١١١٧ مؤتة زيد بن اسامة غزوة ١١٣ -١١٤ عمرو
 سريّة/ ١١٧ -١١٨ مجّزز بن علقمة سريّة/ ١١٧ سفيان بن الّضحاك سريّة/ ١١٧ عامر بن قطبة سريّة/ ١١٦ -١١٧
 -الوليد بن خالد سريّة/ ١١٨ -١٢١ تبرك اهللا رسول غزوة/ ١١٨ محصن بن عّكاشة سريّة/ ١١٨ طالب ابى بن على
 ١٢٢ طالب ابى بن علىّ  سريّة/ ١٢٢ المدان عبد
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 :١٠ -١٥ س ،٣٠٥ ص

 كند مى ياد انمار از تاريخنامه، در. طبرى تاريخ متن در هم و ما تاريخنامه متن در هم است اشتباهى ها غزوه شماره در
 .است نيامده جا همين در جز نام اين به ولى است درست كه
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 :است آمده) ١٣٧٣ ص ،٣ ج( طبرى تاريخ در

 في اسحاق ابن قول ذكرنا قد و امرّ  ذو لها يقال انمار غزوة صلعم اهللا رسول غزا السنة هذه من االّول ربيع فى انّ  و«
 .»قبل ذلك

 تاريخنامه،. (كرد غطفان بنى قبيله قصد ص پيامبر كه است انمار غزوه همان امرّ  ذى غزو كه است پيدا توضيح اين با
 طبرى تاريخ عربى متن در غزوه اين گفت بايد نيز العشيره غزوة باب در) ١٣٦٧ ص ،٣ ج طبرى، تاريخ ،١٥٣ ص

 .است نيامده ها غزوه شمار به) ١٧٥٦ -٥٧ صص ،٤ ج(

 مسّلم كه حالى در طبرى، تاريخ متن در نه و تاريخنامه، فهرست در نه است، نيامده ها غزوه شمار در نيز قينقاع بنى
 ):١٥١ ص( گويد مى تاريخنامه متن و است ها غزوه از است

 :نيز و.» (شد بيرون قينقاع سوى و برخاست و شد شاد آيت بدين الّسالم عليه پيغمبر«

 ها غزوه از هيچيك نام با! چيست ندانستم است آمده ما متن در كه قرود، غزوه) بعد به ١٧٦ صص ،١ ج مغازى،
 سردارى به قرده سريّه. طبرى تاريخ و ما تاريخنامه متن دو هر در است شده برده نام قرد ذى غزو نيست، سنجش قابل
 با) ٤ ص ،١ ق ،٢ ج( الكبير الطبقات در كه است همان نيز االولى بدر غزوه! نيست ها غزوه از نيز حارثه زيد

 :عنوان

 بدرستى نيز را النخله بطن غزوه) ١٢ ص ،١ ج مغازى،: نيز. (است آمده »الفهرى جابر بن كرز طلب غزوة«
 ميان در را آن به ديگرى اشاره! رود نمى شمار به غزوه و است، بوده نخله در جحش بن اهللا عبد سريّه. نشناختم
 ص پيامبر و است غزوه آنكه با االسد، حمراء) ١٣ ص ،١ ج مغازى،. (است واقدى قول آن مؤّيد و! نيافتم ها غزوه
 .نيامده حساب به داشته، شركت آن در خود

 :است ص پيامبر مشاركت گوياى كه است چنين تاريخنامه عبارت

 ص متن،.» (بنشست روز سه و االسد، حمراء او نام ميل هشت بر احد برابر شد منزلى به و برفت پيغمبر پس«
 :١٠ س ،٣٠٨ ص) ٣٣٤ -٤٠ صص ،١ ج مغازى، ،١٧٩

 بن زرارة بن هالة ابو و مخزوم، بن عمر بن اهللا عبد بن -عائذ يا -عابد بن عتيق المؤمنين، امّ  خديجه، شوهران درباره
 را خديجه نخستين شوهر منابع اى پاره اند، گفته گونه دو نباش

 ١٥١٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 نخستين را هاله ابو ديگر اى پاره و طبرى، تاريخ و النبى شرف و الكبير الطبقات و النبى سيرة چون اند دانسته عتيق
 ).الغابه اسد( اند دانسته خديجه شوهر

 ،١٧٦٦ -٦٧ صص ،٤ ج طبرى، تاريخ ،٣٢١ ص ،٤ ج النبى، سيرة ،١٥٦ ص ،٨ ج الكبير، الطبقات: ك. ر(
 سيرة در و است، اول فتح به طبرى تاريخ در عتيق نام ضبط) ٢٠١ ص النبى، شرف ،٤٣٤ ص ،٥ ج الغابه، أسد
 .مكسور تشديد به سوم حرف و دوم فتح و اول ضمّ  به النبى

 :١٤ س ،٣٠٨ ص

 .نيست هماهنگى خدا رسول پسران نامهاى و تعداد در اما نيست، اختالفى ص پيامبر دختران شمار در

 ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن...»  اهللا عبد و طاهر، و الطيب، و القاسم،: آمدش پسر چهار را او« گويد مى ما متن
 :نيست درست البته و است هماهنگ ما متن با) ١٧٦٧

 .»فاطمه و كلثوم ام و رقيه و زينب و اهللا عبد و الطاهر و الطّيب و القاسم: ثمانية اهللا لرسول فولدت«

 ):٢٠٦ ص ،١ ج( است آمده النبى سيرة در

 اهللا صّلى يكنى كان به و القاسم،: ابراهيم اّال  كلهم، ولده سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا لرسول فولدت: اسحق ابن قال«
 الّنبى سيرة متن با ،)١٦٧ ص ،١ ج( اهللا رسول سيرت ترجمه، در...»  زينب و الطّيب، و الطاهر، و سّلم، و عليه

 .مغاير طبرى تاريخ و ما متن با و است همداستان

 :شد ظاهر وى از فرزند هفت و برد خانه به -خديجه -را او عليه، اهللا صلوات سّيد، پس«

 ص ،١ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ عبارت: ...» دختران. بودند طيب و طاهر و قاسم: پسران. دختر چهار و پسر سه
 :است گويا بس) ٣٧٥

 آن فرزندان از و گرفت همسرى به را خويلد دختر خديجه كه بود ساله سى قولى به و ساله پنج و بيست خدا رسول«
 در چه است، او هم طاهر و طيب كه اهللا عبد و بعثت از پيش كلثوم امّ  و زينب و رقيه و قاسم: خديجه از بزرگوار
 يا ١٨ يا ١٦ در كه است بوده هجرت هشتم سال به قبطيه ماريه زاده ابراهيم، البته،...»  است يافته والدت اسالم
 الغابه اسد در اثير ابن نوشته) ٧٧ ص اسالم، پيامبر تاريخ. (كرد وفات خدا، رسول وفات از پيش ماه سه ماهگى، ٢٢
 ):١٦ ص ،١ ج( است خواندنى نيز
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 سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا رسول كان به و فالقاسم الذكور اّما و...  ابراهيم اّال  خديجة من كّلهم الذكور اوالده و... «
  النه الطّيب هو و اهللا عبد و الطاهر و القاسم قيل و الطيب و الطاهر و يكنى
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 ثمّ  ولده من مات من اّول هو و بمّكة القاسم فمات الطّيب و الطاهر هو و اهللا عبد و القاسم قيل و االسالم فى ولد
 اهتمام به آن ترجمه كه خرگوشى، واعظ سعيد ابو نوشته. است اهللا رسول معتبر هاى سيره از النبى شرف...»  اهللا عبد
 و است »الّسالم عليه رسول فرزندان ذكر: «در كتاب اين بيستم باب. است دست در اينك راوندى محمود الدين نجم
 ):١٩٧ ص( گويا

 و خواندندى، طاهر و گفتندى طّيب را او و اهللا، عبد و قاسم پسران: دختر چهار و زاد پسر سه را رسول و... «
 و. بود القبطيه مارية از او كه ابراهيم اّال  بودند، خديجه از همه كلثوم امّ  و رقيه و زينب و فاطمه: دختران و ابراهيم،
 از بعد يافتند فرمان مّكه به طيب و قاسم اما. زادند اسالم در كه ابراهيم و فاطمه اّال  زادند، جاهليت در فرزندان جمله
 :٨ -٩ س ،٣٠٩ ص.» روز هفت

 الطبقات ،١٧٦٦ -٧٧ صص ،٤ ج طبرى، تاريخ: شود ديده. است آمده تفصيل به منابع در صلعم پيغمبر زنان ذكر
 .بعد به ٣٢١ صص ،٤ ج النبى، سيرة بعد، به ٣٥ صص ،٨ ج الكبير،

 :٣١٠ -٣١١ ص

 -٢٠٥ صص( الّنبى شرف و يادشده منبعهاى به نگريستن با كه بود آشفته بسيار ما متن در خدا رسول زنان نامهاى
 :آورم مى را منبعها از برگرفته جدولى بضرورت و شد، اصالح) ٢٠٠

 خديجه/ ٣/ ١٧٦٦ خديجه/ ٣٠٨ خديجه الّنبى شرف/ الكبير طبقات/ طبرى تاريخ/ تاريخنامه) ص( خدا رسول زنان
 عايشه/ -/٣٩ عايشه/ -سوده/ ٣٠٩ سوده -سوده/ -سوده/ -١٧٦٧ عايشه/ -عايشه ٢٠١ خديجه/ ٨/ ٣٥

/ -جويريه -حفصه/ -٦٠ سلمه امّ / -سلمه امّ / -سلمه امّ  ٢٠٢ شريك امّ / -٥٦ حفصه/ -١٧٧١ حفصه/ -حفصه
/ -نبزي/ حجش بنت// -سلمه امّ / -٧١ زينب/ -جبيبه امّ / -جبيبه ام -حبيبه امّ / -٦٨ جبيبه ام/ ١٧٧٢ جويريه
/ ١٧٧٣ صفّيه/ -صفّيه حجش بنت/ -٨٢ خزيمه بنت/ -حجش بنت/ -حجش بنت ٢٠٣ زينب/ -زينب/ -زينب
 -ميمونه/ -٨٥ صفّيه/ -ميمونه/ -ميمونه -خزيمه بنت/// -زينب/ -٨٣ جويريه

 ١٥١٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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-شنباء/ -غزيّه ٢٠٤ صفّيه/ -٩٢ ريحانه/ -١٧٧٤ نشاة/ -سبا الّنبى شرف/ الكبير طبقات/ طبرى تاريخ/ تاريخنامه
/ -١٧٧٥ اسماء/ -دحيه خواهر -خزيمه بنت -قتيله/ -١٠٠ عاليه/ -غزيّه/ -زينب -جويريه/ -٩٤ ميمونه/ 

 مليكه/ -ماريه/ ٣١٠ قتيله -عاليه/ -١٠٥ قتيله/ -ريحانه/ -عاليه -ضحاك بنت)/// شراف( فاطمه/ -١٠٢ اسماء
 شراف/ -ليلى -دحيه اخت/// -شراف/ -١٠٦ جندب بنت/ -١٧٧٥ زينب/ -خوله -صلت بنت سنا/ -١٠٦
 مليكه/ -١٠٨ هانى امّ / -قتيله/ -ضباعه -امّيه/ -١٠٧ ليلى/ -عاليه/ -هانى امّ  -خوله/ -١٠٦ سبا/ -١٧٧٦
-جمره -عمره/ -١١٠ صفّيه/ -خوله/ -حبيبه// -)شريك ام/ (-ليلى/ -١٠٩ ضباعه/ -فاطمه/ ٣١١ صفّيه ٢٠٥

 بنت// -ريحانه/ -١١٣ خوله/ ٤/ ١٧٧٧ هانى ام/ -ريحانه/ شريك امّ // ٢١٠ ماريه/ -١١٠ غزيّه/ -ليلى/ 
 شراف/ -حبيب ام// -هذيل بنت/ -بشامه بنت/ -١١٤ خوله/ -صفّيه/ -١١٣ امامه/ -ضباعه/ -ماريه/ حكيم
 :بعد به ٣ س ،٣١٢ ص// -ريحانه/// -ماريه// -دحيه اخت/ -جمره// -١١٥

 :آورم مى آن از جدولى نيست، هماهنگى نيز آنان شمار و) ص( پيامبر بندگان نامهاى در

 ١٥١٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بن اسامة حارثه بن زيد/ حارثه بن زيد/ حارثه بن زيد/ حارثه بن زيد الّنبى شرف/ الكبير طبقات/ طبرى تاريخ/ تاريخنامه
 ابو) صالح( شقران/ شقران صالح)/ عدى بن صالح( شقران/ شقران ثوبان/ ثوبان/ ثوبان/ ثوبان زيد بن اسامة/ -/-/زيد
 سلمان)/ فيروزان( فارسى سلمان) اسلم( رافع ابو)/ اسلم( رافع ابو)/ ابراهيم اسلم،( رافع ابو)/ ابراهيم اسلم،( رافع

/ انسه)/ مسّرح ابو( انسه/ انسه) مهران رياح،( سفينه/ سفينه)/ رباح مهران،( سفينه)/ مهران( سفينه/ -/-)مابه( فارسى
 ابو/ مويهبه ابو/ مويهبه ابو/ مويهبه ابو) سليمان( كبشه ابو/ كبشه ابو)/ سليم( كبشه ابو)/ سليم( كبشه ابو انسه
 ضميره ابو/ -)/واح( ضميره ابو)/ واح( ضميره ابو مدعم/ مدعم/ مدعم/ مدعم فضاله/ فضاله/ فضاله/ فضاله مويهبه
/ بكره ابو -/-)/خصى( مابور)/ خصى( مابور) نوبتى( رباح)/ ؟( اسود رباح)/ دار پرده( اسود رباح)/ سياه شتربان( رياح
 صص ،٤ ج طبرى، تاريخ: ك. ر( كركره/ كركره/ -/-نوبى يسار/ نوبى يسار/ نوبى يسار/ -بكره ابو/ -/بكره ابو
 النبى شرف در.) ٢٠٦ -٢٠٩ صص النبى، شرف ،١٧٩ -٨٠ صص ،٢ ق ،١ ج الكبير، الطبقات ،١٧٧٨ -٨٢

 :است آمده ديگر بندگانى نامهاى اين، بر افزون) همانجا(

 االصغر، رافع ابو لقيط، ابو رويفع، افلح، عبيد، عسيب، ابو سلمى، ابو صالح، انجشه، هند، ابو ايمن، ابو طهمان،
 .وقاق البشر، ابو حبيب، بن بجيل لبانه، ابو االكبر، يسار

 كشته مهاجمان دست به كه دار گله سياه آن ديگر سوى از. رسد مى نظر به نادرست ما متن در يادشده رياح ضبط
 .شمرد نمى بر را سيزده شماره ما متن ،)٢٠ س( ٣١٣ ص در. است نوبه اهل غالم يسار شود، مى
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 بر را خدا رسول نامه وصيت دوانيق بو منصور: گويد مى و آمده ما متن) ٢٣ -٢٤ سطر( ٣١٣ ص در كه اى نكته
 برند مى نام مهدى از منبعها ديگر. نيست درست ظاهرا نهاد، چشم

 ١٥١٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 در را ص پيامبر بندگان نامهاى.) ٢٠٨ ص النبى، شرف ،١٧٨١ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ. (است بوده منصور پسر كه
 :گردد فراهم مقايسه مجال تا آورم مى) ٣١١ -١٣ صص ،٢ ج( الكامل

 ابو( الفارسى سلمان ،)ابراهيم( رافع ابو ،)عدى بن صالح( شقران ،)اهللا عبد ابو( ثوبان زيد، بن اسامة حارثه، بن زيد
 ابو مدعم، االسود، رباح ،)رويقع( مويهبه ابو ،)سليم( كبشه ابو ،)مسروح ابو( انسه ،)رباح مهران،( سفينه ،)اهللا عبد

 .بكره ابو مابور، ،)محدث( مهران نوبى، يسار ضميره،

 :بعد به ٦ س ،٣١٥ ص

 صص ،٢ ق ،١ ج( الكبير طبقات در. ديد توان مى گستردگى به منابع در را ص پيامبر چارپايان ديگر و اسبان نام
 رسول لقاح ذكر صلعم، اهللا رسول ابل ذكر دوابه، و صلعم اهللا رسول خيل ذكر: است آمده زير فصلهاى) ١٧٤ -٧٩
 ٤ س ،٣١٧ ص) ٣١٤ -١٥ صص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز و. (الغنم من صلعم اهللا رسول منائح ذكر صلعم، اهللا
 :بعد به

 .است اندك اختالف ص پيغمبر دبيران ذكر در

 ):٤٤٦ ص ،١ ج ترجمه،( نويسد مى خود تاريخ در يعقوبى

 و عّفان، بن عثمان و طالب، ابى بن علىّ : از بودند عبارت نوشتند مى را قراردادها و ها نامه و وحى كه نويسندگانش«
 بن مغيرة و سرح، ابى بن سعد بن اهللا عبد و حسنه، بن شرحبيل و سفيان، ابى بن معاوية و امّيه، بن عاص بن عمرو
.» نميرى حصين و صلت، بن جهيم و كعب، بن ابىّ  و ربيع، بن حنظلة و ثابت، بن زيد و جبل، بن معاذ و شعبه،
 ج الغابه، اسد: ك. ر. (است بوده ص پيامبر كاتب كه است ربيع بن حنظلة همين ما متن در مذكور االسيدى حنظلة

 :بعد به ٤ س ،٣١٨ ص) ٣١٣ ص ،٢ ج الكامل، ،١٧٨٢ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ ،٥٨ ص ،٢

 اسماء ذكر: است آمده جدا عنوانهاى در ص پيامبر سالحهاى) ١٧٨٦ -٨٨ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در
 الطبقات: نيز و. (صلعم ترسه ذكر صلعم، دروعه اسماء ذكر صلعم، رماحه و قسّيه اسماء ذكر صلعم، اهللا رسول سيوف
 س ،٣٢٠ ص) ٣٥٩ -٦١ صص النبى، شرف ،٣١٦ ص ،٢ ج الكامل، ،١٧١ -٧٤ صص ،٢ ق ،١ ج الكبير،
 :بعد به ١٧
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 ،٤ ج( طبرى تاريخ متن از را آن كه آورد مى نام شش و گويد مى نام هفت ما متن

 ١٥١٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كردم تدارك) ١٧٨٨ ص

 فنون فى االرب نهاية در. است آمده نيز »ماحى) «٣٠٦ ص ،٢ ج( الكامل و طبرى تاريخ از صفحه همين در
 :نويسد مى است، شده اشاره آن به كه نامهايى از بيرون كه است آمده »ص خدا رسول هاى كنيه و نامها« االدب،

 نقل هم اينها باال اسم پنج بر عالوه و ،»است نام ده مرا است فرموده كه است شده روايت حضرت آن از هم و«
 .»هستم قّيم و پيامبران آخرين و خونريزيها، رسول و راحت رسول و رحمت رسول من: «است شده

 خيال و گويم نمى روايت طريق از را مطلب اين من و است كامل و جامع قّيم كلمه معنى گويد مى عياض قاضى«
.) ٨٠ ص ،١ ج ،١٣٦٤ تهران، دامغانى، مهدوى محمود دكتر ترجمه االرب، نهاية. (»باشد قثم آن صحيح كنم مى
 سه فرزند يادبود به نخست را پيغمبر المطّلب عبد آن موجب به كه است منقول »امتاع« از روايتى حلبى سيره در«

 پيغمبر مادر آمنه ولى ناميد،) مثلث ثاى فتح و قاف ضم به( قثم بود درگذشته پيغمبر تولد از پيش سال سه كه اش ساله
 ٣ س ،٣٢٢ ص) ٥٣٨ ص قرآن، اعالم.» (است محّمد مولود نام اند گفته وى به رؤيا عالم در كه رسانيد او عرض به
 :١٠ و

 در) ١٧٩٥ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ. (داشت لقب الخمار ذو كه است عنسى عوف بن كعب بن عبهلة همان اسود
 .عبهله بدل نسخه با است آمده عيهله): ٣٣٦ ص ،٢ ج( الكامل متن

 بحريه دروغين، پيامبران تاريخ ،٢٩٩ ص ،٥ ج زركلى، االعالم ،٧ و ٦ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه: ك. ر نيز(
 :١٣ س ،٣٢٢ ص.) بعد به ٤٥ ص ولى، وهاب دكتر ترجمه اوك، اوچ

 به و شد جدا كنده ملوك از دهم سال به...  مالك بن الذؤيب بن الحارث بن سلمة بن الحارث ابن مسيك، بن فروة
 ... پيوست خدا رسول

 ،٣٣٣ ص) ٢٨٢ -٨٣ صص ،٥ ج الكبير، الطبقات. (بود شاعر وى. گذشت در پيامبر تا بود صدقات عامل فروه
 :٢٠ و ١٢ س

 ص ،٤ ج طبرى، تاريخ: شد اصالح منابع مبناى بر كه بود آمده...  حصين بن اسيد: ما اساس هاى نسخه در
  ٩٢ -٩٣ صص ،١ ج الغابه، اسد ،١٣٥ -٣٦ صص ،٢ ق ،٣ ج الكبير، الطبقات ،١٨٤٣
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 ١٥٢٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

. كرد بيعت بكر ابو با كه است كس نخستين وى. آوردم و نگريستم منابع به نيز را االنصارى االعور سعد بن بشير
 ،٨٦ -٨٧ صص ،١ ق ،٢ ج الكبير، الطبقات ،١٩٥ ص ،١ ج الغابه، اسد ،١٨٤٤ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ(

 :١٥ و ٧ و ١ س ،٣٣٤ ص.) ٢٩ ص ،٢ ج زركلى، االعالم

 .آوردم اساسى منبعهاى ديدن با را صفحه اين در مذكور نامهاى درست صورت

 .١٨٣٩ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ ،١٥٨ ص ،٤ ج الغابه، اسد: ك. ر االنصارى ساعدة بن عويم درباره

 ،١٨٧٧ و ١٨٢٤ صص ،٤ ج طبرى، تاريخ: ك. ر شماس بن قيس بن ثابت و انصارى، عدى بن معن درباره نيز و
 .٢٢٩ ص ،١ ج و ٤٠١ ص ،٤ ج الغابه، اسد

 :٢٢ س ،٣٣٦ ص

 عمر ابا يكنى السلمى الخزرجى االنصارى...  كعب بن غنم بن كعب بن حرام بن زيد بن الجموح بن المنذر بن حباب«
 ).٣٦٤ ص ،١ ج الغابه، اسد...» ( عمرو ابا قيل و

 :١٨ س ،٣٤٢ ص

 به را او و كرد حمله وى بر ليثى شعوب بن اسود بن شّداد سفيان، ابو با جنگ در كه انصار، از عامر ابى بن حنظلة
 »المالئكه غسيل« روى اين از و. »دهند مى غسل فرشتگان را حنظله: «گفت حنظله درباره ص پيامبر. رسانيد شهادت
 :١٧ -٢٥ س ،٣٤٤ ص) ٣٢٨ ص اسالم، پيامبر تاريخ. (يافت لقب

 .است اسالم در گيرى رشوت نخستين

 را او شام اميرى و بخواند يزيد، را، پسرش ساعت اندر هم نكنم، بيعت گويد مى...  سفيان بو كه بشنيد بكر بو چون«
 ... داد

 -١٣ س ،٣٤٦ ص.» كرد بيعت و برفت شب اندر داد، واليت را پسرش بكر بو كه بشنيد سفيان بو چون پس«
١١: 

 رسول دفن و غسل كار در مشارك دو هر و بود، بدر جنگاوران از خولى بن اوس و است، پيغمبر كرده آزاد شقران
 ).٦٣ ص ،٢ ق ،٢ ج الكبير، الطبقات ،١٨٣٠ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ( .خدا
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 دفن كار در او مشاركت) ٣٤٢ ص ،٤ ج( النبى سيرة متن در ولى نيست، نامى خولى بن اوس از اهللا رسول سيرت در
 ).٣٣٢ ص ٢ ج الكامل،: نيز و. (است آمده كردن

 :٨ س ،٣٤٧ ص

  نكته. اهللا رسول سيرت در نيز و آمده، طبرى تاريخ در كه است نشده اى نكته به اشاره متن در

 ١٥٢١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :آورم مى) ١١٢٣ -٢٤ صص ،٢ ج( اهللا رسول سيرت از نقل به را

 .الّسالم عليه سّيد گور در كردند اختالف ديگر و«

 كردن، بايد لحد وى گور كه گفتند بعضى و است، مّكه اهل قاعده همچنانكه كردن، نبايد لحد كه گفتند بعضى
 .است مدينه اهل قاعده همچنانكه

 از بود ديگرى و مّكه، اهل قاعده به نكردى لحد و اصحاب ميان در بردى فرو وى گور كه مهاجر از بود شخصى و
 آن طلب به بفرستاد كس دو عنه اهللا رضى عّباس نمودند، اختالف چون پس. بردى فرو لحد و كندى گور كه انصار
 كه بودند راه به دو هر ايشان چون و انصار، كن گور طلب به يكى و مهاجر، كن گور طلب به يكى: شخص دو

 .سّلم و عليه اهللا صّلى اهللا لرسول خر الّلهم: گفت و برداشت دست بيايند،

 او و برد، مى لحد كه درآمد شخص آن اول پس. گردان ميّسر را خود پيغمبر باشد بهتر كه چنان آن خدايا، بار: گفت
 .»كرد لحد و برد فرو الّسالم عليه سّيد گور و بياوردند را

 ابو و كند، مى گور مّكيان رسم بر كه جّراح، بن عبيدة ابو را تن دو آن نام ،)١٨٣٢ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در
 .است آورده كند، مى گور مدينه اهل شيوه بر كه سهل، بن زيد طلحة

 بن عبيدة ابو نام با كندن گور براى كس دو خواستن و عّباس فرستادن خبر ،)٣٤٣ ص ،٤ ج( النبى سيرة متن در
 ).٧٥ ص ،١ ق ،٢ ج( سعد ابن الكبير الطبقات از روايتى در نيز و است، آمده سهل بن زيد طلحة ابو و الجّراح

 :٣ س ،٣٥٢ ص

 به ١٨٥١ صص ،٤ ج طبرى، تاريخ. (كردم گفتگو» ١٠ و ٣ س ٣٢٢ ص« تعليقه در پيشتر، كّذاب، اسود درباره
 :١٠ س ،٣٥٢ ص.) بعد به ٣٣٦ صص ،٢ ج الكامل، و بعد،
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 در و است آمده باذام بن شهر) ٦ ص ،٣ ج( الغابه أسد و ،)١٨٥٢ ص ،٤ ج( طبرى، تاريخ متن در باذان بن شهر
 .باذان بن شهر) ٣٣٦ ص ،٢ ج( الكامل

 :١٤ س ،٣٥٢ ص

 اضافه گوياى و است، او هم و است آمده »امّيه بن يعلى) «١٨٥٢ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در »منيه بن يعلى«
 االعالم ،١٢٨ ص ،٥ ج الغابه، اسد ،٣٩٠ ص ،٥ ج ،١٢٢ ص ،٢ ق ،٢ ج الكبير، الطبقات: ك. ر نيز! (بنّوت
 :١٥ س ،٣٥٢ ص.) ٢٦٩ ص ،٩ ج زركلى،

 همه اشتباه اين البته و. است داده روى اشتباهى رود، مى سخن يمن به عامالن فرستادن از كه آنجا ما، متن در
  بن معاوية نهم و: «آمده ما متن در. است من دست زير در هاى نسخه

 ١٥٢٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عبارت و طبرى تاريخ عبارت. است اى قبيله نام و نيست، كس نام »كنده بن معاوية« كه است آن راست...»  كنده
 :است گويا الكامل

 او اهللا عبد كنده بن معاوية بنى على و ثور بن عّكاشة السكون و السكاسك على حضرموت اعمال على استعمل و... «
) ٣٣٦ ص ،٢ ج( الكامل در) ١٨٥٣ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ...» ( بكر ابو وّجهه حّتى يذهب فلم فاشتكى المهاجر
 .است طبرى عبارت همانند عبارت

 :٤ س ،٣٥٤ ص

 المكشوح بن قيس فى مستوفى ذكره يرد و العنسى االسود قتل في شرك ممن هو و المكشوح بن يغوث عبد بن قيس«
 ).٢٢٢ ص ،٤ ج الغابه، اسد( »موسى ابو هاهنا اخرجه اشهر به فهو

 اسمه قيل و االكثر هو و هالل بن هبيرة قيل و يغوث عبد فقيل ابيه اسم فى اختلف و شّداد ابو المكشوح بن قيس«
 ... الحارث بن هالل بن هبيرة بن يغوث عبد

 اّلذى هو و عمر ايّام في قيل و بكر ابى ايّام فى اّال  يسلم لم قيل و الرؤية و باللقاء له صحبة ال قيل و صحبة له قيل
 مذحج فارس كان و صلعم اهللا رسول حياة في اسالمه على يدل االسود فقتله فيروز مع العنسى االسود قتل على اعان
 بن عمرو اخت ابن هو و شاعرا بطال فارسا كان و على مع بصفين قتل ثم نهاوند مقرن بن النعمان مع شهد و... 
 ).٦١ ص ،٦ ج االعالم، نيز و ،٢٢٧ ص ،٤ ج همان،...» ( كرب معدى
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 :٦ س ،٣٥٤ ص

 فب نسخه در. است آورده »داذويه) «١٢٩ ص ،٢ ج( الغابه اسد و) ١٨٥٥ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ را ،»زادويه«
 .آمده »دادبه) «١١٠ برگ(

 :٧ س ،٣٥٨ ص

 .كردم اصالح فا نسخه و منابع به مراجعه با كه بود آمده »اسيد بن طليحة« بنادرست ما هاى نسخه در

 و كرد نبّوت دعوى و شد مرتد سپس و آورد اسالم نهم سال به كه است االسدى...  نوفل بن خويلد بن طليحة وى،
 فرارى نبرد از پس طليحه. فرستاد او دفع به را وليد بن خالد دوازدهم سال اوايل در بكر ابو. برداشت مردم از زكات

 :٦ -٧ س ،٣٥٩ ص) ٦٦ ص ،٣ ج الغابه، اسد. (گرديد باز اسالم به سپس و گشت،

 :است چنين) ١٨٨ -٨٩ صص ،٢ ج( الصغير جامع شرح القدير فيض در حديث متن

 ١٥٢٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اّال  اموالهم، و دماءهم مّنى عصموا قالوها فاذا اهللا، رسول اّنى و اهللا إّال  اله ال ان يشهدوا حّتى الّناس اقاتل ان امرت«
 .»اهللا على حسابهم و بحّقها

 :٢ س ،٣٦٠ ص.) ٢٩٨ ص ،٥ ج النبوى، الحديث اللفاظ المفهرس المعجم: نيز و(

 .است آمده ديگر اى گونه به حديث مراجع در...»  المدينة لبارز االسالم انّ « خبر

 :است گونه بدين) ٥٢ ص ،١ ج( النبوى الحديث اللفاظ المفهرس المعجم در

 .الحّية تأرز كما المدينة إلى ليأرز االيمان إنّ 

 :گونه بدين) ٣٢٤ ص ،٢ ج( القدير فيض در و

 .جحرها إلى الحّية تأرز كما المدينة الى ليأرز اإليمان إنّ 

 :١٢ -١٣ س ،٣٦٠ ص

 بهشت به يافتگان بشارت تن ده شمار در كه صلعم پيامبر ياران بزرگان از تن دو اهللا، عبيد بن طلحة و العّوام، بن زبير
 ع على المؤمنين امير با المؤمنين، امّ  عايشه، همدستى به جمل جنگ در و يافتند، ناخوش انجامى دوگان هر و بودند،

 السباع وادى در جرموز بن عمير دست به نيز زبير و شد، كشته ه ٣٦ سال به جمل روز در طلحه. برخاستند ستيزه به
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 االعالم ،١٥٢ -٦١ صص و ٧٠ -٨٠ صص ،١ ق ،٣ ج الكبير، الطبقات: ك. ر. (ه ٣٦ سال به رسيد، قتل به
 .٣٣١ و ٧٤ صص ،٣ ج زركلى،

 ):٦٩٠ ص ،٢ ج ترجمه، الذهب، مروج( نويسد مى مسعودى

 تا كه ساخت بصره در اى خانه عّوام بن زبير جمله از. كردند فراهم ها خانه و ملكها صحابه از بسيارى عثمان ايام در«
 در. آيند مى فرود آنجا ديگران و بحرين كشتيبانان و مالداران و تجار و است، معروف ه ٣٣٢ سال به يعنى كنون،
 و است معروف هم هنوز گفتيم وى امالك و ها خانه درباره آنچه. بساخت هايى خانه نيز اسكندريه و كوفه و مصر

 .نيست پوشيده

 گفتيم كه والياتى در و داشت، كنيز و غالم هزار و اسب هزار و بود، دينار هزار پنجاه مرگ از پس زبير موجودى
 .گذاشت جا به امالكى

 دينار هزار روزانه عراق امالك از. است معروف...  اكنون هم كه ساخت اى خانه كوفه در تيمى اهللا عبيد بن طلحة
 :٩ -١١ س ،٣٦١ ص...»  داشت درآمد اين از بيش سراة ناحيه در. اند گفته نيز اين از بيشتر و داشت، درآمد

. شد اصالح) ١٨٧٨ ص ،٤ ج( طبرى، تاريخ متن به نگريستن با. بود آشفته ما متن در صدقات كارداران نامهاى
 .يافت توان مى آنجا در هم را ماجرا تفصيل

 ١٥٢٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ج الغابه، اسد: ك. ر( صفوان، بن صفوان و است، نادرست ما متن منقول صفوان بن عدىّ  حاتم، بن عدىّ  مورد در
 ).٢٣ ص و ٣٩٢ صص ،٣

 :٢٣ س ،٣٦١ ص

) ٣٤٥ ص ،٢ ج( الكامل عبارت. است آمده پدر نام بى) ١٨٧٨ ص ،٤ ج( طبرى، تاريخ متن در اوس بن حطيئة نام
 شاعر العبسى، مالك بن اوس بن جرول) ٣٠ ص ،٢ ج الغابه، اسد: نيز. (نامعلوم حطيئه پدر نام و است مبهم هم

 ... تاريك انتسابش و بود آشفته نسبش مخضرم،

 و مادر و زن كه بود بدزبان هجوگويى. نبود استوار چندان اسالمش ولى گرويد، اسالم به) ص( پيامبر روزگار اواخر در
 و كنند سوار خرى ماده بر را او تا گفت رسيد فرا مرگش چون گويند. بودند رنج در او زبان از نيز...  و فرزند

 .رسيد در مرگش تا...  كردند چنين و بميرند، رختخواب در نبايد بزرگوار مردان زيرا بميرد، تا بگردانند
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 عصر از عربى، زبان ادبيات تاريخ ،٥٢ -٥٤ صص ،٢ ج االدب، ريحانة ،١١٠ ص ،٢ ج زركلى، االعالم: ك. ر
 .١٤٩ -١٥٣ صص آيتى، المحّمد عبد ترجمه الفاخورى، حّنا حاضر، قرن تا جاهلى

 :٢٠ س ،٣٦٢ ص

 ابن كامل در. جاحز ابن طريفة) ١٨٨١ ص ،٤ ج( طبرى، تاريخ در و است، آمده »حاجز بن معن« ما هاى نسخه در
: نيز. (است »معن« طبرى، تاريخ بدل نسخه كه است گفتنى...  است آمده حاجز بن معن) ٣٤٦ ص ،٢ ج( نيز اثير
 :١٨ س ،٣٦٥ ص) ٥١ ص ،٣ ج الغابه، اسد

 .بود جاهلّيت در قريش اشراف از...  القرشى المخزومى...  المغيرة بن الوليد بن خالد

 .كرد مى مشاركت مسلمانان با مشركان جنگ در حديبيه عمره تا و داشت، سواران رياست

 لقب خدا رسول و يافت، اسالم سپاهيان سردارى و آورد، اسالم عاص عمرو با مكه فتح از پيش هجرى ٧ سال به
 پيروز همواره و جست شركت جنگها بسيارى در بكر ابو روزگار به ص پيامبر وفات از پس خالد. داد بدو اهللا سيف
 ٢١ سال به وى. بود سليمان ابو خالد كنيه. ساخت كنار بر سردارى از را او و ورزيد مى دشمنى خالد با عمر. بود

 :٤ س ،٣٧٠ ص) ٣٤١ -٤٢ صص ،٢ ج زركلى، االعالم ،٩٣ ص ،٢ ج الغابه، اسد. (درگذشت هجرى

 به( زمل ام) ١٧٤ ص ،٣ ج( زركلى اعالم در و) ٣٥٠ ص ،٢ ج( اثير ابن كامل در حذيفه بن مالك دختر سلمى
 .است شده خوانده) زاء

 ١٥٢٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١ س ،٣٧٢ ص

. است آورده »ياليل عبد بن اياس« را او اسم و است، آمده) ٣٥٠ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل در »فجاءه« اين خبر
 ولى است، شده ضبط »الميثاء ابى بن نخبة): «همانجا( كامل در »نجبه« نام و) ١٩٠٢ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ: نيز(

 .است »نجبه« آن بدل نسخه

 :١ س ،٣٧٥ ص

 او به تميم، بنى او، قبيله بزرگان. بود سخنگو و شاعر و زيبا زنى صادر، ام عقفان، بن سويد بن الحارث بنت سجاح
 .داشتند باور وى پيامبرى به و پيوستند
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 مسيلمه شكست از پس سجاح. كرد زناشويى او با و پيوست سجاح به بود، پيامبرى داران دعوى از خود كه مسيلمه
 .زيست آرامش در و آورد اسالم سپس و بازگشت خود قبيله به

 .درگذشت هجرى ٤١ سال از پس سجاح

 :١٠ -١١ س ،٣٧٨ ص.) ٩٦ -١١٤ صص دروغين، پيامبران تاريخ ،١٢٢ ص ،٣ ج: االعالم: ك. ر(

 بن قيس و بدر بن الزبرقان و حابس بن االقرع منهم تميم وجوه من...  زيد بن عدس بن زرارة بن حاجب بن عطارد«
 ).٤١١ ص ،٣ ج الغابه، اسد...» ( اصح االّول و عشر سنة قيل و تسع سنة ذلك و فاسلموا غيرهم و عاصم

 جمله از و برخاست، خود اشراف از جماعتى با بود، تميم بنى قوم پيشواى و رئيس كه زراره بن حاجب بن عطارد«
 قومى تميم بنى و. آمدند الّسالم عليه پيغمبر خدمت به و بودند حبحاب و بدر، بن زبرقان و بود حابس بن اقرع ايشان
. بود حجره در الّسالم، عليه سّيد، شدند، مسجد به و درآمدند مدينه به چون. بود حّدتى و درشتى ايشان در كه بودند
 سّيد و. ما بر به آى بيرون محّمد، يا: گفتند و برداشتند آواز و آيد، بيرون حجره از الّسالم عليه سّيد كه نكردند صبر
 فرستاد، فرو آيت اين تعالى حق آنگاه. برنجيد ايشان ادبى بى آن از و بشنيد ايشان آواز حجره اندرون در الّسالم عليه
 از ترا دهند آواز كه كسها آن كه[ ٤: ٤٩...  يـَْعِقُلونَ  ال َأْكثـَُرُهمْ  اْلُحُجراتِ  َوراءِ  من يُناُدوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : تعالى قوله
 ايشان بهتر بود ايشان سوى آيى بيرون تا كنند صبر ايشان اگر و. كنند همى خردمندى نه ايشان بيشتر ها حجره پس
 سّيد آن از بعد] «١٧٢٧ -٢٨ صص ،٧ ج طبرى، تفسير ترجمه -.مهربان و است آمرزگار جلّ  و عزّ  خداى و را،
 تو با كه آمديم ما محّمد، يا: گفتند و درآمدند سخن به ايشان و بنشست، ايشان پيش و آمد بيرون الّسالم عليه

 و برخاست بود ايشان خطيب و پيشوا كه حاجب ابن عطارد آنگاه...  برشمريم خود مآثر و مفاخر و كنيم مفاخرت
 علينا له اّلذى لّله الحمد: فروخواند خطبه اين

 ١٥٢٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... الفضل

 اهللا، رسول سيرت...» ( بگفت بيت اين و برخاست -بدر بن زبرقان -ايشان شاعر ديگر بود، شده فارغ اين از چون و
 :٢ س ،٣٨٣ ص) ١٠١٢ -٢٠ صص ،٢ ج

) ١٩١٩ ص ،٤ ج( طبرى، تاريخ متن در. »نطيف« فا نسخه در و است بوده آمده »نطوف« ما اساس نسخه در
 .است آمده حاشيه در »نطوف«
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 ص.) اند مردان مردمان، ديگر پيامبران ولى -است كردن جماع از كنايه -گردانيم مى را او كه است بانويى ما پيامبر(
 :٢٣ س ،٣٨٣

 از و بود ص رسول ياران از وى. است آمده »اهللا عبد بن طلحة« اساس نسخه در جا همه بتقريب، اهللا، عبيد بن طلحة
 .مبشره عشره

 :٢٤ س ،٣٨٦ ص

 .گرفتم) ١٩٢٥ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ از را االزور بن ضرار نام درست وجه

 كار به را »ادفئوا« واژه خالد روايت، اين بنابر است، ديگر گونه به مالك كشتن درباره طبرى روايت كه است گفتنى
 اسيران و مالك دريافتند، را »كشتن« واژه اين از كنانه مردم اما داشت، مى مقصود را اسيران كردن گرم آن از كه برد،
 ص) ٣٥٨ ص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز و! (است شده تفاهمى سوء كه دريافت بشنيد، هياهو چون خالد. كشتند را

 :١٧ س ،٣٨٩

 .است سلمه امّ  آن بدل نسخه و است آمده شمله امّ  ،)١٩٢٩ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در

 .است آمده سلمه امّ  ابن همان) ٣٥٩ ص ،٢ ج( الكامل در ولى

 :١٣ س ،٣٩١ ص

 ج( كامل و) ١٩٣٠ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن اعتبار به كه است...  عتبه بن حنيفة ابو ضبط فا و اساس نسخه در
 مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن عتبة ابن حذيفة ابو) ١٧٠ ص ،٥ ج( الغابه اسد در. شد اصالح) ٣٦١ ص ،٢

 .است آمده القرشى

 :٢١ س ،٣٩١ ص

 .بود عرب پرخوران از آوردن اسالم از پيش وى. است اثال بن ثمامة الحنفى، اثال ابن

 :٢٢ س ،٣٩١ ص) ٢٤٦ -٤٨ صص ،١ ج الغابه، اسد ،٤٠١ ص ،٥ ج الكبير، طبقات: ك. ر(

  ولى شده ضبط) مهمله حاء به( رّحال: سعد ابن طبقات در. عنفوه بن رّحال الّرجال، نهار

 ١٥٢٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 ص ،٤ ج( نيز طبرى تاريخ در. است كرده تصريح حاء ضبط نادرستى به و آورده رجل ماده در را آن قاموس صاحب
 و المفتوحه، بالّراء عنفوة بن الّرّجال): ٣٦٧ ص ،٢ ج( الكامل در و نهشل، بن عنفوة بن بالحاء رّحال: آمده) ١٩٤١
 .اكثر االّول و المهمله بالحاء قيل و المشّدده، بالجيم

 .٦٧١ ص اسالم، پيامبر تاريخ ،٥٥ ص ،٢ ق ،١ ج سعد، ابن طبقات: ك. ر نيز

 :١٩ س ،٣٩٢ ص

 وليد بن خالد. گروهش سران از حكيم و بليغ مردى و بود، پيامبر ياران از اليمامى، حنفى، سلمى بن مرارة بن مّجاعة
 ص ،٤ ج سعد، ابن طبقات ،١٦٠ -٦١ صص ،٦ ج زركلى، االعالم). (ه ٤٥/ م ٦٦٥( گرفت زنى به را او دختر
٤٠٠.( 

 :٧ س ،٣٩٣ ص

 .شد اصالح) ١٩٢٥ -٢٦ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر المنهال بنت تميم ام

 :٢٥ س ،٣٩٣ ص

 در شد داده بدو پرچم كه) ١٩٤٥ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ مبناى بر است اهللا عبد بن سالم حذيفه، بو موالى سالم،
 .مسيلمه با نبرد

 :٢ س ،٣٩٦ ص

 مسيلمه قتل در انصار از مردى با مطعم بن جبير حبشى غالم وحشى، ،)١٩٤٣ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ روايت بر بنا
 است؟ كشته را او ما از يك كدام كه داند مى بهتر خدا: گويد مى او هم و داشت، مشاركت

 .شمشيرش به انصارى و زند مى مسيلمه بر حربتى وحشى است، چنين) ٣٦٤ ص ،٢ ج( نيز الكامل در

 :١٥ س ،٣٩٤ ص

) ١٩٤٩ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در ولى. »چرده و خشك و دراز مردى: «است چنين ما متن در مسيلمه وصف
 :نيز و. (»اخينس اصيفر رويجل: «است آمده مسيلمه وصف در

 ).٣٦٥ ص ،٢ ج الكامل،
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 ج طبرى، تاريخ ترجمه( »فرورفته بينى زردنبوى كوتوله: «است كرده ترجمه چنين را عبارت اين پاينده القاسم ابو مرحوم
 ).١٤٢٩ ص ،٤

 :٢ س ،٣٩٨ ص

 .است شده گزيده) ١٩٥٣ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر »حنفى عمير بن سلمة« نام درست صورت

 ١٥٢٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢٠ س ،٣٩٩ ص

 ،٤ ج( طبرى تاريخ متن از كه است آمده بنادرست ديگر هاى نسخه و اساس در نيز »وقش بن سالمة بن سلمة« نام
 .گرفتم) ١٩٥٥ ص

 :١٣ س ،٤٠٦ ص

 نام گوناگون صورتهاى الغابه، اسد در). ١٩٦٠ ص ،٤ ج( است آمده تفصيل به طبرى تاريخ در عمرو بن جارود خبر
 ).٢٦٠ ص ،١ ج( است گرفته قرار بحث مورد او

 :١٠ س ،٤٠٧ ص

 صص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن از رباب و دار و جواثا ضبيعه، بن حطم صفحه، اين در شده ياد نامهاى صحيح وجه
) ٣٦٨ -٧٢ صص ،٢ ج الكامل،: نيز و. (است آمده »دارين« آنجا در كه ،»دار« جز شده، گرفته) ١٩٦١ -٦٣
 :١٣ س ،٤٠٩ ص

 :گفت شعرى بميرند، تشنگى از كه آمد نزديك و شد سخت مسلمانان بر كار چون كه است همان حذف بن اهللا عبد

 اجمعينا المدينة فتيان و            رسوال بكر ابا ابلغ اال         

 محصرينا جواثا في قعود            كرام قوم الى لكم فهل            

 الّناظرينا يغشى الّشمس شعاع            فجّ  كلّ  فى دماءهم كان            

 للمتوّكلينا الّنصر وجدنا            انّا الّرحمن على توّكلنا            

 هست؟ خبر اند شده محاصره مدينه در كه گروهى از را شما آيا كه ده خبر مدينه جوانمردان و بكر ابو به! هان[ 
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 توّكل بخشنده خداوند بر ما كند مى خيره را بينندگان ديدگان خورشيد شعاع چون ريخته، فرو اى دره هر در آنان خون
 س ،٤١٤ ص.) ٣٦٨ ص ،٢ ج الكامل، ،١٩٦٢ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ. (است حاصل پيروزى را متوكالن ايم كرده
١٩: 

) ٣٧٣ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل در شخريت نام ضبط. محارب بنى از مصّبح و بود، شخراة بنى از مردى شخريت
 .فا نسخه نيز و ما اساس نسخه همچون است آمده مهمله سين به

 :٥ س ،٤١٦ ص) ١٩٨٠ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ: نيز(

 و) ١٩٨٣ ص ،٤ ج( است بوده طبرى تاريخ مبناى بر النصرى، عوف بن مالك نام ضبط

 ١٥٢٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٣٧٤ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل

 اگر: «فرمود و داد امان را او كه پيامبر پيام به سرانجام و داشت، فرماندهى هوازن و حنين غزوه در عوف بن مالك
 ص پيامبر و آورد، اسالم و آمد خدا رسول بنزد مالك ،»دهم مى باز را او دارايى و خانواده آيد، من بنزد مسلمان مالك
 :١٣ -١٤ س ،٤٢٠ ص) ٢٨٩ -٩٠ صص ،٤ ج الغابه، اسد. (بخشيد بدو نيز شتر صد

 شب هشت« را وفات تاريخ) ٤١٨ ص ،٢ ج( هم اثير ابن كامل. نيست يكسان بكر ابو درگذشت تاريخ ها، نسخه در
 ج طبرى، تاريخ: نيز. (سال سه و شصت را بكر ابو عمر سال و داند مى »شنبه سه روز اآلخر، جمادى آخر به مانده
 ):١٨ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه( نويسد مى يعقوبى) ٢١٢٨ ص ،٤

 .»شد واقع...  مانده اآلخر جمادى از شب دو قولى به و شب، هشت شنبه سه روز او مرگ«

 ... صخر بنت سلمى الخير ام مادرش و...  عامر بن عثمان قحافه ابى پسر بود، اهللا عبد بكر، ابو نام

 گفت و خواند، نماز وى بر عمر و گذشت در هجرت ١٣ سال اآلخرة جمادى از مانده شب هفت جمعه روز به وى
 گويد مى مسعودى) ٢٠٥ -٢٤ صص ،٣ ج الغابه، اسد... ( شنبه سه شب شد گفته و درگذشت، دوشنبه شامگاه

 عبد را او صلعم پيغمبر شد مسلمان وقتى و داشت نام الكعبه عبد جاهليت در وى): ٢٦١ ص االشراف، و التنبيه(
 .ناميد اهللا

 :٢ -٣ س ،٤٢١ ص
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 آنجا در. »صديق بكر ابى زنان نامهاى ذكر« در است بابى ،)٢١٣٤ -٣٥ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ عربى متن در
 اهللا عبد كه بود...  جابر بن اسعد بن عبد ابن العّزى عبد دختر قتيله: جاهليت در بكر ابو نخستين زن كه است آمده
 .شدند زاده او از اسماء و

 كرد ازدواج...  شمس عبد بن عويمر بن عامر دختر يا...  ذهل بن عميرة بن عامر دختر رومان ام با جاهليت در نيز و
 ... اند اوى فرزندان عايشه و الّرحمان عبد كه

 زاده او از بكر ابى ابن محّمد...  بود طالب ابى بن جعفر همسر پيشتر كه گرفت را عميس دختر اسماء اسالم، در
 ... شد

 كلثوم ام و بود آبستن بكر ابو مرگ بهنگام كه گرفت زنى به را...  زيد بن خارجة دختر حبيبه اسالمى، دوره در نيز و
  .آورد دنيا به را

 ١٥٣٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... عميرة بن عامر بنت است آمده »رعد) «٤٢٠ ص ،٢ ج( الكامل در رومان ام نام

 :٧ -٨ س ،٤٢٢ ص

 :آورم مى كه است ديگر اى گونه به) ٢١٣٣ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در بكر ابو نسب

 بن فهر بن غالب بن لؤىّ  بن كعب بن مّرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن اهللا عبد بكر ابو
 .مالك

 .مالك بن فهر بن غالب بن لؤىّ  بن مّرة بن تيم...  بن بكر ابو): ٤٢٠ ص ،٢ ج( الكامل در

 :١٣ س ،٤٢٢ ص

 .است آمده) ١٤٢ ص ،٣ ج( سعد ابن طبقات در عبارتها، در اندك اختالفى به بكر ابو نامه وصيت متن

 :است شده نقل بكر ابو مرگ دليل از ديگرى روايت) ١٤٣ ص ،٣ ج( طبقات در

 روز پانزده و كرد، غسل بود سردى روز كه اآلخره، جمادى هفتم دوشنبه روز وى كه بود آن از بكر ابو بيمارى پيدايش
 ... كند پيشنمازى مردم بر عمر تا داد فرمان رفت، نمى نماز به و بود تبدار

 ).٤١٩ ص ،٢ ج( است شده نقل روايت اين نيز الكامل در
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 :٥ س ،٤٢٦ ص

 .گرفتم) ٢١٥٧ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن از است، آمده نادرست ها نسخه در بيسان نام

 :٧ س ،٤٢٦ ص) ١٠٧ ص يعقوبى، البلدان: نيز(

 چون و...  شوند مى جمع او گرد مردم كه كند مى ياد نامى »باهان« از) ٢١٤٦ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در
 ... پيوندد مى هرقل به روم سرور باهان كند مى صلح دمشق

 :١٣ س ،٤٢٦ ص

 :اند كسان اين) ٢١٥٠ -٥١ صص ،٤ ج( طبرى تاريخ در روند مى فحل سوى به شرحبيل با كه اى گانه ده سران

 كعب، بن الّصعق بن عمارة كليب، بن عمرو حثمه، بن عامر الجرشى، عامر بن يزيد بن عمرو عبد الّسلمى، االعور ابو
 .مخشّ  بن عمارة عصمة، بن بشر خثعمه، ابن عامر بن لبدة عمرو، بن الحبيب بن عمرو شامل، بن علبة بن صيفى

 :١٥ س ،٤٢٩ ص

  بن عمرو بن مسعود بن عبيد ابو وى. است آمده مسعود بن عبيدة ابو ما هاى نسخه بيشتر در

 ١٥٣١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٢٤٨ -٤٩ صص ،٥ ج الغابه، اسد( است مختار پدر الثقفى...  عوف بن عمير

 :٨ س ،٤٣٠ ص

 .نقطه يك عربى باء به است دخت بوران مصّحف و نيست درست آن و است، آمده دخت توران ما متن در

 پيش پرويز خسرو) م ٦٢٨( قتل از پس كه مرجى و هرج دوره در پرويز، خسرو دختر ساسانى، ملكه دخت بوران«
 نام. ساخت منعقد روم با قطعى صلح. كرد پادشاهى ماه ١٦ حدود. نهادند او سر بر شاهى تاج تيسفون در آمد،
) مصاحب غالمحسين دكتر نظر زير ،١ ج فارسى، المعارف دائرة.» (است دخت بوران از ديگرى ضبط دخت پوران

 ):٣٧٢ ص آناهيتا،( نويسد مى پورداود شادروان

 اخير سالهاى اين در است، بوراندخت پهلوى به نيز ها سكه در و شده ياد باء با جا همه در باشد، بوران بايد نام اين«
 نام مانند رنگ، سرخ يا گلگون گلرنگ، دخت يعنى بوراندخت. است سرخ معنى به بور. اند آورده پوراندخت كه است

 .سرخاب سهراب
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 با بوران واژه نيز و ندارد، شرم و آزرم با پيوستگى واژه اين. جوان هميشه نشدنى، پير دخت يعنى آزرميدخت خواهرش
 .»ندارد پيوستگى پور

 :٢٥ س ،٤٣٠ ص

 در نيز و. است جابان) ٢١٣٦ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در. است آمده حابان ما متن در گفتگو مورد دهقان نام
 ).٤٣٥ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل

 :٣ -١٣ س ،٤٣٢ ص

 مردانشاه و ماه جشنس نيز) ٤٣٥ ص ،٢ ج( الكامل و) ٢١٦٦ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متنهاى در جابان سرداران
 .العكلى شّماخ بن اكتل را مردانشاه و كند، مى اسير التيمى فّضة بن مطر را جابان) ايضا( متن دو اين در. است

 :٦ س ،٤٣٣ ص

) ٤٣٦ ص ،٢ ج( الكامل و) ٢١٦٨ ص ،٢ ج( طبرى تاريخ متن دو از كه است جايى درست صورت سقاطيه
 .گرفتم

 :٤ س ،٤٣٥ ص

 .شود ديده» ٨ س ،٤٣٠ ص« تعليقه دخت، بوران درباره

 :٦ س ،٤٣٦ ص

 نيامده الكامل در نيز و طبرى، تاريخ متن در برگرفت، پرچم عبيده، ابو پس از كه ثقفى، نفير بن جبير سردار، اين نام
 .است

 ١٥٣٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 است، فرمانده »جبر« من پس از بود گفته خود مادر رؤياى شنيدن از پس كه عبيده ابو وصّيت به است اى اشاره تنها
 :١٠ س ،٤٣٦ ص) ٢١٧٨ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ. (حارثه بن مثّنى به تا بود برده نام را تن هفت او پس از و

 آمده دومه ،)٤٣٨ ص ،٢ ج( الكامل و) ٢١٧٧ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ در عبيده، ابو همسر مختار، مادر نام
 .است

 :٢٥ س ،٤٣٦ ص
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 .٢١٧٩ ص ،٤ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. ما هاى نسخه در است مغشوشى نام درست صورت ثقفى مرثد بن اهللا عبد

 :١٥ و ٣ س ،٤٣٧ ص

 ٧٦٨ ص به بنگريد نيز و است، آمده »شدن كشته« ،»مردن« معنى به الزم، فعل صورت به جا، دو اين در »كشتن«
 .متن همين

 :١١ س ،٤٣٩ ص

 را مهران كه رود مى اشاره تغلبى جوانى به فقط نيست، مهران كشنده از نامى) ٢١٩٣ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ متن در
 .»المرزبان قتلت انا التغلبىّ  الغالم انا: «گويد مى و كشد مى

 :١٣ -١٤ س ،٤٤٤ ص

 :را درست وجه گرفتم) ٢٢٣٦ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ از بود، مغشوش بس ما هاى نسخه در نامها

 بن عدى العجلى، حّيان ابن فرات التميمى، الربيع بن حنظلة الكنانى، جويّة بن حملة رهم، ابى بن بسر مقّرن، بن نعمان
 بن عمرو عمرو، بن عاصم حّسان، بن حارث قيس، بن اشعث حاجب، بن عطارد النّباش، بن زرارة بن المغيرة سهيل،
 :٢١ س ،٤٤٥ ص) ٤٥٦ ص ،٢ ج الكامل،: ك. ر نيز. (حارثه بن معنى شعبه، بن مغيرة كرب، معدى

 ج( طبرى تاريخ متن در اما است، التميمى حفص بن عّمار شود، مى فرستاده گوشت طلب به كه كس آن ما متن در
 ).٤٥٨ ص ،٢ ج( الكامل در نيز و! »تميمى مالك بن سواد) «٢٢٤٤ ص ،٤

 :٩ س ،٤٤٧ ص

. ظاهرا است نادرست آن و است، آمده الخطاب بن عمر بن عاصم و الخطاب عمر بن عاصم: ما هاى نسخه همه در
 .است العمرى التميمى عمرو بن عاصم آن درست و

 ١٥٣٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ج طبرى، تاريخ: ك. ر. االقلح ابى بن ثابت بن عاصم خواهر جميله از بود عاصم نام به پسرى را عمر كه نماند ناگفته
 .٢٧٣٣ ص ،٥

 :١ س ،٤٤٩ ص
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 يوم وقعة خبر ،)فب و فا( العماس يوم وقعة خبر ،)اساس( اغماس هاى گونه به ما، هاى نسخه در عماس حرب خبر
 :ك. ر. است عماس آن درست و است، آمده) صب و ص( االغماس

 .٢٣١٦ ص ،٥ ج طبرى، تاريخ

 :٥ س ،٤٥٠ ص

 نيافتم يغوث عبد بن عامر نام به مردى ،)٤٧٧ ص ،٢ ج( الكامل در نيز و ،)٢٣٢٣ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در
 را پارسى سپاهى كه است شده ياد علقمه بن شبر نام به مردى از متن دو هر در. باشد رفته او بر چنين ماجرايى كه

 ... بگشود زرين كمر و بكشت

 :١٦ س ،٤٥٠ ص

 متن در آن توجيه. الهرير ليلة: صب و ص و فب در و است آمده »الحديد ليلة« فا و اساس نسخه در الهرير ليلة
 از زدند، بانگ و نگفتند سخن و جنگيدند بامداد تا شب آغاز از: كه است چنان) ٢٣٣٤ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ
 .شد ناميده الهرير ليلة آن

 :١٠ س ،٤٥١ ص

 ).٢٣٣٦ ص ،٥ ج( است طبرى تاريخ متن از عّلفه بن هالل فّرخزاد، رستم كشنده نام درست وجه

 :٩ س ،٤٥٢ ص

) ٢٣٥٧ ص ،٥ ج( طبرى، تاريخ متن در! شاعر نام و شعر گوينده باب در است شده خلطى ظاهرا ما متن در
 :گفت اهللا عبد ابن جرير و كشيد، مى درد خود دمل از سعد: گويد مى

 القصر فى سعد و اهللا نصر قد            عمرو ابو كنيتى جرير انا         

 :گفت باز مسلمانان از مردى و

 ... انزل حّتى نقاتل

 .است مسلمانان از مردى و نيست، اهللا عبد بن جرير آمده ما متن در كه شعرى گوينده پس

 :٨ س ،٤٥٣ ص

 :ك. ر. بوده آمده ما هاى نسخه در نادرست و گوناگون هاى وجه به المازنى غزوان بن عتبة
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 .٢٣٨٠ ص ،٥ ج طبرى، تاريخ

 ١٥٣٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٢ س ،٤٥٥ ص

 الكامل در. آمده بودردا ما فب نسخه در. است آمده البطريق توذرا) ٢٣٨٩ ص ،٥ ج( عربى متن در سرهنگ نام
 ).٤٩٠ ص ،٢ ج( آمده البطريق توذر: نيز

 :٢٠ س ،٤٦٥ ص

 در ،)٥١٥ ص ،٢ ج( الكامل و) ٢٤٤٤ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ عربى متن در جز را مقّرن]  بن عمرو[ بن عمرو نام
 .نيافتم او از نامى نيز اعالم كتب در. نديدم ديگر منبعى

 :٨ س ،٤٦٧ ص

 در هم است، رفته اشاره او به) ٢٤٥٦ ص ،٤ ج( طبرى تاريخ در كه است عتبه بن هاشم ما، متن در شده ياد هاشم
 ).٥٢٠ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل

 :٤ س ،٤٦٨ ص

 .است ديگر نام تصحيف گمان بى كه است آمده »حبش« ما متن در عجم سپاه سردار

 :شود مى ديده صورتهايى چنين آن بدلهاى نسخه و) ٢٤٧٣ ص ،٥ ج( طبرى متن در

 ... و حرشوم خشرشنوم، خسرسنوم، خسرشنوم، خسروشنوم،

 .شود مى ديده حرسوم و خشرشنوم): ٥٢١ ص ،٢ ج( نيز اثير ابن الكامل در

 .تعليقات اين در» ٣ س ،٥٥٢ ص« تعليقه به بنگريد نيز

 :٩ س ،٤٦٩ ص

 تاريخ متن همانند و است درست فب و فا نسخه. ما هاى نسخه در است آمده گوناگون صورتهاى به المعتم، اهللا عبد
 ).٢٤٧٤ ص ،٥ ج( طبرى

 .است آمده) ٢٦٤ -٦٥ صص ،٣ ج( الغابه اسد در وى احوال شرح
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 :٢٥ س ،٤٦٩ ص

 .»غنيمت از بود آمده درم هزار را مردى هر: «گويد مى ما متن در

 ):٢٤٧٧ ص ،٥ ج( است آمده طبرى تاريخ متن در

 .شد قسمت »درهم هزار پياده براى و درهم، هزار سه سوار براى«

 ):٥٢٤ ص ،٢ ج( است آمده هم الكامل در! است آمده »درهم هزار نه را مردى هر« صب و ص هاى نسخه در

 .»درهم الف الراجل سهم و درهم، آالف ثالثة الفارس سهم فكان الغنيمة قسموا و«

 :٤ س ،٤٧٠ ص

 :است چنين طبرى عبارت. نيست سخن مهران، پسر از) ٢٤٧٨ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در

 ١٥٣٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 نيز الكامل در...»  جمعا جمع قد الهرمزان بن آذين انّ  سعدا بلغ المدائن الى جلوالء من عتبة بن هاشم رجع لّما و«
 .است رفته سخن »الهرمزان بن آذين« از) ٥٢٥ ص ،٢ ج(

 :٤ س ،٤٧٣ ص

 :نيز. است) ٢٥٠٥ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن از غنم بن عياض نام درست صورت

 .٥٣٢ ص ،٢ ج الكامل،

 الغابه، اسد...» ( سعيد ابو قيل و سعد ابو القرشى فهر...  بن هالل بن ربيعة بن شداد ابى بن زهير بن غنم بن عياض«
 :١٤ س ،٤٧٧ ص) ١٦٤ -٦٥ صص ،٤ ج

 ):١٨٧٢ ص ،٥ ج ترجمه، ،٢٥٢١ ص ،٥ ج( آمده شعرى در عبارت اين مضمون طبرى تاريخ در

 مطار غّرة ذى على ال و            حمار على اهللا يعجزوا لن         

  السارى امام الموت يصبح قد            

 

 :٢٢ س ،٤٧٨ ص.) است رونده پيشاپيش مرگ كه باشد گاه گريزان، نوجوانى از نه و ماند، نمى باز خرى از خدا( 
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 ابو خالفت در كه يمن، يهوديان از يكى) ق. ه ٣٤ يا ٣٢ فت( ماتع بن كعب اسحاق ابو شهرت االحبار، كعب«
. رود مى شمار به اسرائيل بنى داستانهاى باب در مسلمين اطالعات از بسيارى منبع و آورد، اسالم خطاب عمر يا بكر

 ).اسرائيليات(

. آموختند وى از را پيشين اقوام اخبار نيز ايشان و آموخت، صحابه از را سنت و كتاب آمد مدينه به كه هنگامى
 به عبرى، است اى كلمه است »احبار« آن جمع كه حبر و اند، كرده ضبط نيز »الحبر كعب« صورت به را او عنوان
 از( اسالمى مؤلفين. است رفته كار به نيز ربى از كمتر مقامى معنى در گاه و ربى، كلمه برابر و يهودى روحانى معنى
 اطالعات االحبار كعب كارهاى و زندگى از. دانند مى »عالم« كلمه برابر را آن) العلوم مفاتيح در خوارزمى قبيل

 المقدس بيت به عمر كه هنگامى و است، بوده نزديك عمر با وى روايات، بعضى طبق بر. نيست دست در چندانى
 زمان اينكه با و اند، نوشته ق. ه ١٧ سال در را االحبار كعب آوردن اسالم. است بوده وى همراه نيز او شده وارد

 او به) عمر قتل پيشگويى جمله از( پيشگوييهايى. است نشده حاصل او براى پيغمبر ديدار كرده، درك را اسالم پيغمبر
 .است منسوب

 مورد) غفارى ذر ابو قبيل از( پيغمبر بزرگ و برجسته ياران از بعضى ميان در االحبار كعب

 ١٥٣٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 مسلمانان كار در اينكه از و. اند داده او به »اليهوديه ابن« عنوان و اند، تاخته او بر بشدت گاه و بوده، ترديد و طعن
 كعبه، است گفته مى كه اند كرده روايت وى از. اند داشته ترديد نيز او اسالم در و اند، نموده انتقاد كرده مى نظر اظهار
 .كند مى سجده المقدس بيت برابر در بامداد، هر

 در و گذشت، در سالگى ١٠٤ سن در عثمان خالفت روزگار به و بود، شام در معاويه با چند يك االحبار كعب
 .شد سپرده خاك به دمشق، در روايتى به و حمص،

 خبر با كارها همه از كه رود مى كار به كسى درباره است، او نام از تصحيفى كه االخبار، كعب فارسى زبان در
 اسالم به ما متن اشاره) ٨٥ ص ،٦ ج زركلى، االعالم: ك. ر نيز و ،٢٢٣٤ ص ،٢ ج فارسى، المعارف دايرة.» (باشد
 .است فارسى المعارف دايرة گفتار مؤّيد -»بود شده مسلمان سال آن و« -االحبار كعب آوردن

 :٤ -٨ س ،٤٧٩ ص

 :كنم مى ياد كه است مغايرتهايى متن با پاينده، مرحوم ترجمه نيز و ما متن در گروهها، خصلتهاى باب در

 ):٢٥١٥ -١٦ صص ،٥ ج( گويد مى طبرى تاريخ تازى متن
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 جزء و فارس فى فتسعة اجزاء عشرة البخل قسم و الّناس سائر فى جزء و الترك في فتسعة اجزاء عشرة الحفظ قسم«
 اجزاء عشرة الّشبق قسم و الّناس سائر فى جزء و السودان فى فتسعة اجزاء عشرة السخاء قسم و الناس سائر فى

 سخنى بخل و سخا از و است، شده ترجمه مردى به ما متن در شبق...»  الّناس سائر فى جزء و الهند فى فتسعة
 ،)مردى( شبق از و است، گشته منسوب سياهان به ناروا به بخل ،)١٨٦٨ ص ،٥ ج( پاينده مرحوم ترجمه در! نرفته
 .است مانده ناگفته هنديان و پارسيان سهم ترتيب بدين و است، نرفته سخنى

 :١ س ،٤٨٨ ص

 تاريخ متن دو به استناد با كه است آمده ما هاى نسخه در تصحيفهايى با شعبه بن مغيرة كردن زنا شاهدان نامهاى
 .كردم ياد را آنها درست وجه) ٥٤١ ص ،٢ ج( الكامل و ،)٢٥٢٩ ص ،٥ ج( طبرى

 الثقفى اهللا عبد ابو كلده بن الحارث بن نافع: «است ديگرى وجه به) ٨ ص ،٥ ج( الغابه اسد در كلده بن نافع نام
 -ابيه بن زياد و كلده، بن الحارث بن نافع بكر، ابو -تن سه اين كه است پيدا...»  سمّيه امهما المه بكره ابو اخو

 .سمّيه: مادر از بودند برادران

 ١٥٣٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢١ س ،٤٨٨ ص

 :است چنين) ٢٥٣٢ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در شعبه بن مغيرة عزل بر مبنى عمر فرمان

 .»العجل و يدك فى ما فسّلم اميرا موسى ابا فبعثت عظيم نبأ بلغنى فانّه بعد اّما«

 بدل نسخه در صورت اين كه »اليه فسّلم« عبارت در جز است چنين فرمان متن) ٥٤١ ص ،٢ ج( نيز الكامل در
 .است آمده طبرى تاريخ

 :٢٤ س ،٤٨٨ ص

 نيز و) ٢٥٣٢ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن با اين و است نام طايفه كرد هديه موسى ابو به مغيره كه كنيزى ما متن در
 .است مغاير) ٥٤١ ص ،٢ ج( الكامل متن

 .كرد هديه او به شد مى خوانده عقيله كه طايف از كنيزكى: است آمده متن دو اين در

 :١٦ س ،٤٨٩ ص

 .است طبرى تاريخ متن همسان كه است فا نسخه از الحصين بن عمران نام درست صورت
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 خيبر عام اسلم نجيد بابنه نجيد ابا يكنى...  الكعبى الخزاعى عمرو...  بن خلف بن عبيد بن الحصين بن عمران« او و
 :٣ س ،٤٩١ ص.) ١٣٧ -٣٨ صص ،٤ ج الغابه، اسد...» (

 از و است، مسعود ابن نعيم و مقّرن بن نعيم ،)٢٥٣٤ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در كوفه از سعد فرستادگان نام
 .است چنين) ٥٤٢ ص ،٢ ج( نيز اثير ابن الكامل در. نيست خبرى است آمده ما متن در كه -مسعود بن اهللا عبد

 .شد اصالح منبع دو اين حسب بر ما، هاى نسخه مغشوش نامهاى ديگر

 :٩ س ،٤٩٢ ص

 بريد او از سپس و داشت همراهى ع على با صّفين در وى. ص پيامبر ياران از اهواز گشاينده سعدى زهير بن حرقوص
 ص ،١ ج الغابه، اسد: ك. ر. شد كشته ٣٧ سال به وى. جنگيد سخت على المؤمنين امير با و پيوست خوارج به و

 .٢٥٤١ ص ،٥ ج طبرى، تاريخ ،٣٩٦

 جزى) «٢٨٢ -٨٣ صص ،١ ج( الغابه اسد در. است شده گرفته طبرى تاريخ از نيز معاويه بن جزء نام درست وجه
 .»اعلم اهللا و همزه آخره جزء قيل و«...  است آمده...»  عباده بن حصين بن معاوية بن

 :١٤ س ،٤٩٤ ص

 شخص نام اين كه پذيرفت توان مى دشوار اما و است، ما هاى نسخه شده تصحيف نامهاى به نزديك صورت هربد،
 .٢٥٤٦ ص ،٥ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. باشد

 ١٥٣٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢٠ س ،٤٩٥ ص

 الهجرتين هاجر االسالم قديم العامرى القرشى...  نصر بن ودّ  عبد بن قيس ابى بن العّزى عبد بن رهم ابى بن سبرة ابو«
 المطّلب عبد بنت بّرة اّمه و) «... ٢٠٧ ص ،٥ ج الغابه، اسد...» ( عثمان خالفة فى سبرة ابو توفى و...  جميعا
 :١٧ س ،٤٩٨ ص) ٣٢٨ ص ،٥ ج سعد، ابن طبقات...» (

 مستجاب. بود جنگها در پيشروان شجاعان از است، مالك بن انس برادر الخزرجى، االنصارى النضر بن مالك بن براء
 اگر »خواهيد دعا مالك بن براء برادر از: «گويد مى كه ما متن در ١٩ سطر اشاره. نيافتم منابع در را براء بودن الدعوه
: ك. ر. »مالك بن براء برادر،: «شود خوانده بيان عطف يا بدل صورت به بايد باشد بوده الدعوه مستجاب خود براء

 .١٧٢ ص ،١ ج الغابه، اسد ،٩ -١٠ صص ،١ ق ،٧ ج طبقات،
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 ص...»  ده فتح را مسلمانان و ده شهادت مرا رب، يا: «رسيد اجابت مظان به براء خواست دو جنگ، همين در البته
 :١٤ س ،٥٠١

 بروشنى) ٢٥٥٩ -٦٠ صص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در ولى نوشت، عطا درم هزار ده را هرمزان عمر، ما متن در
 ).٥٤٩ ص ،٢ ج( اثير ابن الكامل در نيز و جا، دو در است آمده »الفين«

 :١٥ س ،٥٠١ ص

) ٢٥٥١ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در ولى است، ما متن قول اين و. »هجرت از بود نوزدهم سال به اهواز فتح آن«
 :گويد مى بتصريح

 .»سيف راوية فى الهرمزان اسر فيها و تستر و السوس و رامهرمز فتح كان ١٧ سنة اعنى السنة هذه فى«

 ):١٣٣٦ دوم چاپ ،٢٤٣ ص اول، چاپ البلدان، فتوح ترجمه: (گويد مى بالذرى

 جنگ به را نهرتيرى نواحى و االهواز سوق گرديد، بصره والى مغيره جاى به عمر جانب از كه هنگامى موسى، ابو«
 :٩ س ،٥٠٣ ص.» داد انجام هجرى هفده سال در خود او را كار اين. كرد فتح

 دو از) ٢٥٨٤ -٨٥ صص ،٥ ج( عربى متن در. جاثليق اين نام است آمده مريم ابن ما هاى نسخه از اى پاره در
 عاص عمرو نزد به كه اند جاثليق دو مريام ابو و مريم ابو هم الكامل در و مريام، ابو و مريم ابو: برد مى نام جاثليق
 ).٥٦٦ و ٥٦٤ صص ،٢ ج( آيند مى

 ١٥٣٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢ س ،٥٠٦ ص

 و اسحاق، ابا يكنى و مّرة بن كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهيب بن مالك: وقّاص ابى اسم و -وقاص ابى بن سعد
 ... قصىّ ...  بن امّية بن سفيان بنت حمنة اّمه

 در كه بود كس نخستين وقاص سعد...  بود هفده او عمر سال و...  آوردند اسالم كه داند مى كس سوم را خود او
 ... داد بشارت بهشت به را او ص پيامبر كه بود كس نخستين وى...  انداخت تير اسالم

 عضو وى...  ساخت بركنار كوفه حكومت از را او عمر. مدائن و عراق فاتح و بود قادسيه در اسالم سپاه سردار سعد
 ... بود عمر سوى از خليفه تعيين ششگانه شوراى

 .درگذشت مدينه ميلى شش عقيق، در ٥٨ يا ٥٥ سال به وقاص سعد
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 ،٣ ج االعالم، ،٢٩١ -٩٣ صص ،٢ ج الغابه، اسد ،٩٧ -١٠٤ صص ،١ قسم ،٣ ج سعد، ابن طبقات: ك. ر
 .١٣٧ ص

 :٣ س ،٥٠٦ ص

 است شده گفته. آمده ما هاى نسخه در كه است اى شده تصحيف وجوه درست صورت عتبان بن اهللا عبد بن اهللا عبد
 :١٧ س ،٥٠٨ ص) ١٩٩ ص ،٣ ج الغابه، اسد. (است بوده ص پيامبر ياران از وى

 .رفت ص پيامبر سوى به كه بود عرب هاى قبيله وفدهاى از وى مزنى،...  مقّرن بن عمرو بن نعمان يا مقّرن، بن نعمان

 -٩٧ صص ،٥ ج( است آمده طبرى تاريخ در نيز ديگر روايتى نهاوند، در عرب سپاه سردارى به او گزينش در
 ،٣ ج الكامل،: ك. ر. بود كرده آن آرزوى كه رسيد، شهادت به نهاوند نبرد همين در وى). ٢٦١٣ -١٤ و ٢٥٩٦

 .٣٠ -٣١ صص ،٥ ج الغابه، اسد ،٩ ص

 چهارشنبه روز را نهاوند فتح وى. گويد مى باز اختصار به را نهاوند فتح و نويسد مى مقّرن بن عمرو بن نعمان بالذرى،
) ٦٣ -٦٧ صص دوم، چاپ البلدان، فتوح ترجمه. (داند مى هجرى ٢٠ سال در قولى به يا هجرى، ١٩ سال در

 ).١٤٦ -٥٢ صص نشأت، صادق ترجمه. الطوال اخبار ترجمه( نويسد مى هجرى ٢١ سال به را نهاوند واقعه دينورى

 :٧ س ،٥٠٩ ص

 ).٢٦١٦ ص ،٥ ج( »طزر« و طبرى تاريخ متن در است آمده »القلعه مرج«

 به. ٦/ ٥ قرن فارسى ترجمه. اصطخرى ممالك و مسالك.» (زنجان...  طزر مرج،...  همدان،: جبال شهرهاى ذكر«
  )١٦٤ ص افشار، ايرج اهتمام

 ١٥٤٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ده حلوان تا مرج از و فرسنگ، نه است اى قلعه كى مرج تا آنجا از و فرسنگ، هشت زبيديه تا شاهان كرمان از... «
 ).١٦٣ ص همان،( »فرسنگ

 گوسفندان و جارى آبهاى و زيبا حصارى با خرم است شهرى اين و است فرسخ ٩ القلعه مرج شهر تا زبيديه از... «
 كه است همان جبال مشهور شهرهاى) «١٠٣ ص شعار، دكتر ترجمه. االرض صورة ترجمه...» ( گونه رايگان
 گويد القلعه مرج وصف در حوقل ابن) «١٠٢ و ١٠٥ صص همان،...» ( طزر مرج،...  همدان يعنى برشمردم
 كند مى حكايت يعقوبى. دارد وجود خوب و پرجمعيت روستاهاى آن حوش و حول و مهم بارويى داراى است شهرى
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 است واقع طرز چمن اينها طرف آن فرسخ چهار. داشتند مى نگاه را خود اسبان ايلخى عباسى خلفاى آن مراتع در كه
 بنا را آن شاهان پسر خسروجرد ياقوت، گفته به و داشته وجود آنجا در ساسانى قصر يك از آثارى مقدسى قول به كه

 .بود كرده

 همانجا اند كرده ذكر را آن ياقوت جز ديگر نويسان جغرافى كه يزيد قصر نيست دور و داشته خوب بازارهاى طزر«
 محمود ترجمه شرقى، خالفت سرزمينهاى تاريخى جغرافياى...» ( است زبيديه طزر از بعد فرسخ شش. است بوده

 ).٥٨٧ و ١٨٨ و ٧٣ صص منزوى، نقى على دكتر ترجمه التقاسيم، احسن: نيز و ،٢٠٧ ص عرفان،

 :٢٤ و ١٩ س ،٥٠٩ ص

 سپس و است آمده نقطه بى »وفيعت« نخست فا، نسخه در ولى است، صريح فب و اساس هاى نسخه در ،»رفيعت«
 :است درست متن در آمده صورت البته و. »رفيعت«

 ).١٩٧ ص الصحاح، من الصراح( »بردارند كه قّصه رفيعة،«

 ).٣٠٥ ص ،١ ج االخوان، دستور( »بردارند كسى به كه قّصه الرفيعة،«

 ).٤٦٤ ص االرب، منتهى( »بردارند كه قّصه كسفينة، رفيعة،«

 :١١ س ،٥١٠ ص

 ):٢٦٠٦ ص ،٥ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن. است آمده گوناگون صورتهاى به ها نسخه در عبس بنى

 محمد فقال عبس بنى الى انتهوا حتى الثناء ترك يتعمدون و لهم يسوغ ال و سوء يقولون ال يسكتون كانوا فانّهم... «
 ).٦ ص ،٣ ج( برد مى نام را عبس بنى و كند مى نقل را ماجرا هم الكامل در...»  قال اال حقا يعلم رجال بالّله انشد

 ١٥٤١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٣ س ،٥١٧ ص

 ص ،٥ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز و رفت، سخن» ٣ س ،٥٠٦ ص« تعليقه در عتبان، بن اهللا عبد بن اهللا عبد درباره
٢٦٣٤. 

 :١٥ س ،٥١٨ ص
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. است آشفته سخت دهد، مى ارائه را كنگور درست وجه كه صب نسخه جز ما، هاى نسخه در شده ياد منزل صورت
 قصر و است شده خوانده باز اللصوص قصر به گاه كنگاور، كنگوار، كنگور، شهر اين نام كهن، جغرافيائى منابع در

 .دزدان

 ):١٦٢ ص ممالك، و مسالك( نويسد مى »جبال شهرهاى مسافت ذكر« در اصطخرى

 ص همان،( آورده »جبال شهرهاى« شمردن بر در نيز و...»  فرسنگ هفت دزدان قصر تا آباد اسد از و... «
١٦٤:( 

 :گويد مى مستوفى حمد...»  دينور آباد، اسد دزدان، قصر نهاوند،... «

 .دارد عالى درجه دزدى در آنجا اهل آنكه جهت اند خوانده اللصوص قصر را آن كنگور«

 در و بود، من هزار ده بيش كما يك هر چنانكه اند كرده ستون به گران سنگهاى و ساخت اى قلعه او در پرويز خسرو
 چاپ القلوب، نزهة( »عظيم و خوب بغايت ساخت جامعى كنگور در االستاد مونس. نيست سنگ چنان نزديكى آن

 ).١٢٩ ص سياقى، دبير چاپ ،١٠٨ ص لسترنج،

 ):١٦٥ ص همان،( نويسد مى او هم و

...»  فرسنگ پنج صهنه ديه تا او از فرسنگ شش كردستان اول كنگور ديه تا او از است راه اين در الوند كوه گريوه«
 شهر تا او از و فرسنگ پنج بيدستان تا كنگور از فرسنگ پنج و هفتاد قبل ما شرح موجب به كنگور تا بغداد از«... 
 :دارد اى اشاره مقدسى) ١٧١ ص همان،...» ( فرسنگ سه نهاوند

 ترجمه( نويسد مى مورد چند در فقيه ابن) ٤١ ص ،١ ج التقاسيم، احسن.» (است جبال در منزلى: اللصوص قصر«
 ):٣٤ ص البلدان، مختصر

 خراسان و جبال شهرهاى و مصر و مغرب مردم.» «... است افتاده استوار ستونهايى و شگفت بنايى دزدان، قصر در«
 صص همان،.» (دزدان قصر ستونهاى و...  اسكندريه، مناره چونان نيست جايها ديگر در كه است شگفتى چيزهاى را

 )١٠٢ ص همان،.» (نيست دزدان قصر ستونهاى از انگيزتر شگفت ستونى هيچ...  گويند) «٨٨ -٨٩

 ١٥٤٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ):٤٨١ ص البلدان، تقويم( نويسد مى الفداء ابو
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 قصر: گويد »المشترك« صاحب. آباد اسد نزديك است شهرى اللصوص قصر: كه است آمده »اللباب« در«
 نيز نقطه، بى راى سپس و واو فتح و نون سكون و دوم كاف فتح به گاه و كاف دو كسر به كنكور را اللصوص
 عمر ابن جزيره به نزديك استوار است اى قلعه نيز كنكور: گويد همو و همدان، و قرميسين ميان است شهركى: گويند

 هفت در آن و گويند كنگور را اللصوص قصر: گويد »التميير« كتاب در المجد ابو و »اللباب« صاحب نيز و
 :نويسد مى لسترنج.» است آباد اسد فرسخى

 به آنجا از عرب لشكريان عبور هنگام اسالم فتوحات آغاز در چون كه است كنگوار واليت صحنه قريه از بعد... «
 .ناميدند) دزدان قلعه( اللصوص قصر را آن اعراب دزديدند را مسلمين باركش چارپايان آنجا اهالى نهاوند

...»  بود ساخته عباسى، خليفه بالّله مقتدر حاجب مونس، را آن آدينه مسجد و بود بزرگ شهرى كنگوار شهر
 ).٢٠٣ -٢٠٤ صص شرقى، خالفت سرزمينهاى تاريخى جغرافياى(

 :٥ -٦ س ،٥١٩ ص

 اين نام كه االسدى الورقاء]  بن حارث[ بن اهللا عبد الرياحى، الورقاء بن اهللا عبد: است آمده مشابه نام دو ما متن در
 ).٢٦٣٦ ص ،٥ ج( است آمده نيز طبرى تاريخ متن در دو

 نامى الرياحى ورقاء بن اهللا عبد از جز ،)٥٤٤ ص ،١ ج( العبر و) ١٨ ص ،٣ ج( الكامل جمله از تاريخى، منابع در
 .نيافتم خبرى نام دو اين از نيز رجال كتب در. نيست

 :١٠ س ،٥١٩ ص

 »شهريزاد« نسخه دو در و ،»ابراز شهر« فب در ،»شهريار« ما نسخه دو در براز، شهر ايرانى، پير سپاهساالر نام
 .است آمده

 الكامل متن در البته. آمده »جادويه براز شهر) «٢٩ ،٣ ج( اثير ابن كامل و) ٢٦٣٨ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در
 .است بدل نسخه »براز شهر« و آمده »جاذويه بن شهريار«

 و ٩٧ صص القصص، و التواريخ مجمل. (شود مى ديده شهريزاد، براز، شهر ابراز، شهر صورتهاى التواريخ مجمل در
 ).٨٣ و ٨٧

 :١٦ س ،٥٢١ ص
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 شادى كه اهللا و: «گويد مى عّمار فارسى عبارت در. نيست يكسان ترجمه در تازى جمله با فارسى عبارت ما، متن در
 كارى مرا اهللا و: «است آمده فا نسخه در). اساس نسخه( »نيامدم اندوه كردى عزل چون و دادى ميرى كه نيامدم
 شادى دادى كار مرا چون: «است چنين نيز صب نسخه در. »نيامد اندوه مرا كردى عزل چون و نيامدم شادى دادى
  عزل چون و نيامدم

 ١٥٤٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :آمده زير گونه دو به) ٢٦٧٦ -٧٧ صص ،٥ ج( طبرى تاريخ در عربى عبارت. »نيامد اندوه مرا كردى

 .»عزلت حين ساءنى لقد و استعملت حين سّرنى ما اهللا و فقال العزل؟ اساءك لعّمار قيل«

 .»عزلتنى حين ساءنى لقد و بعثتنى حين به فرحت ما اهللا و فقال عزلتك حين اساءك فقال«

 آمد، بد مرا شدم معزول چون: گويد مى صريحا عّمار است، مغاير ما متن با عبارت دو هر اين در پاسخ پيداست و
 باشد، شده اشتباهى اگر و است، دور احتمال اين ها نسخه همسانى با كه باشد بوده ،»آمدم اندوه« متن عبارت شايد
 ).٣٢ ص ،٣ ج( است چنين نيز الكامل در. است بوده عربى عبارت در

 :٣ س ،٥٢٢ ص

 ص ،٥ ج( هم طبرى تاريخ متن در و است، »شنوم خسرو) «١٧٦ برگ( فب نسخه در ايرانى، سردار »خيش« نام
 ما؟ متن در است شده ناميده »حبش« ،»٣ س ،٤٦٨ ص« تعليقه پيشتر، كه نيست ايرانى سردار همان وى). ٢٦٤٨
 .شود ديده» ٤ س ،٤٦٨ ص« تعليقه

 :١٠ س ،٥٢٢ ص

 ج( طبرى متن در. نديدم مكان اين به اى اشاره منابع در. است آمده مختلف هاى گونه به ما هاى نسخه در رود، واج
 ).٢٢ -٢٤ صص ،٣ ج( است آمده الكامل در نيز و ،)٢٦٥٠ ص ،٥

 :٩ -١٠ س ،٥٢٤ ص

 :است چنين عبارت) ٢٦٥٣ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در. است مبهم نامى زينى، رى، دهقان

 ):٢٤ ص ،٣ ج( است آمده الكامل در...»  قها له يقال بمكان الزينبى فلقيه الفّرخان ابو الزينبى خرج و«

 .»الّرى من الفرخان ابو الزينبى خرج و الّرى قدم حتى رود واج من نعيم انصرف ثم«
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 فتوح ترجمه در! آن؟ بدل يا بيان عطف گويا و است زينبى همان الفرخان ابو است، آمده متن دو اين در كه چنان
 ):٧٧ ص دوم، چاپ ،١٤٨ ص اول، چاپ: (خوانيم مى مورد اين در بالذرى، البلدان

 تازيان. برد زينبدى پسر فرخان باروى در بر لشكر سلمه. بود كرده يكسره را رى اهل و ديلميان كار عروه جنگ... «
 .شد مى خوانده عارين آن از پيش و ناميدند، مى زينبى را وى

 ... بپردازند خراج و جزيه و شوند ذمى همه كه پذيرفت و كرد صلح طلب زينبى ابن كوچك، نبردى از پس

 ١٥٤٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :بود بخش دو دستبى زيرا كرد، صلح وى با نيز رى دستباى اهل جانب از زينبى ابن«

 ...». همدان دستباى و رى دستباى

 :١٥ س ،٥٢٤ ص

 ):١١٧ ص ممالك، و مسالك( نويسد مى اصطخرى »قها« درباره

 قرب اين از دهى هر در كى ام شنوده...  و ارنبويه و ورامين چون شهرها اين از بزرگتر است ديهها رى ناحيت در و«
 .»مركوى و كها و دماوند و..  بيرونى و درونى قصرانين روستاهاى و بود، زيادت مرد هزار ده

 :نويسد مى نام اين توضيح در كريمان حسين دكتر آقاى

 -اصطخرى. اند بوده ساخته آنجا در استوار اى قلعه و داشته، نام همين به بزرگ ديهى كه بوده رى در رستاقى قوسين«
 :گفته رى رستاقهاى شمردن بر مقام در -١٢٣ ص

 ... ذلك غير و قوسين رستاق و دنباوند و...  الخارج و الداخل قصران

 ... باشد انطباق قابل »مركوى« و »كها« با قوسين بايد موجب بدين كه... 

 و ها تبديل قاعده طبق بر و باشد؟) كوهك( كوهين اصل در است، كوسين معرب گمان بى كه قوسين كه بود تواند آيا
 ،٢ ج باستان، رى ،٣٨٢ -٨٣ صص نخستين، بخش قصران،( »باشد؟ شده قوسين و كوسين ديگر يك به سين
 ).٦٠٨ -٢٢ صص

 :٢٥ س ،٥٤٣ ص
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 صورت به) ٤١ ص ،٣ ج( الكامل در. دارد »اردنيان« و »اردينان« صورت ها نسخه در متن، در آمده »آذربيان«
 .است شده گرفته) ٢٦٩٩ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن از نيز »آذربيان« البته. است آمده »ارزنبان«

 :٥ س ،٥٤٧ ص

 در و) ٢٧٠٤ ص ،٥ ج( است شده ضبط »قفس« طبرى تاريخ متن در نويسند، قوفص تازى به كه كوفج پارسى قوم
 ).٤٢ ص ،٣ ج( »القفص« الكامل

 مردمانى و بلوچ، از اّال  نترسند كس از كوچ و. خوانند بلوچ و كوچ را قوم دو اين و باشد، كوچ پارسى به قفص و... «
 ).١٤١ ص ممالك، و مسالك( »ندارند رنجه را كسى و نزنند راه. باشند صحرانشين

 ).١٤٤ ص همان،( »را بلوچ همچنين و هست، ديگر زبانى را كوچ و است، پارسى زبان كرمان اهل زبان«

 ... است شده ضبط) aKaM( مكه جمشيد تخت و بيستون در داريوش ميخى هاى كتيبه در بلوچستان نام«

 ١٥٤٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اقوام با كرمان كوههاى در و كردند، فتح خطاب عمر خالفت دوره در ق. ه ٢٣ سال در مسلمانان را كرمان«
 ص ،١ ج فارسى، المعارف دايرة.» (شدند مواجه بلوص يا بلوچ و) sfoq( قفص يا) coK( كوچ نام به بيابانگردى

٤٤٤.( 

 :٢ س ،٥٤٩ ص

. نيست شك جاى كلمه اين درستى در اينك و است، ها نسخه در كلمه اين گوناگون هاى وجه درست صورت رتبيل،
 سال ٤ و ٣ شماره آريانا،: افغانى دانشمند حبيبى الحىّ  عبد شادروان گفتار: ك. ر واژه اين تسميه وجوه بررسى براى
 .»پيل و رتبيل: «٩ شماره ١٨ سال يغما، پاريزى، باستانى ابراهيم محمد دكتر ،»پيل و رتبيل و زابل رتبيالن« ٢٤

 :٧ س ،٥٥٢ ص

 آمده» ١٩ -٢٠ س ،٢٨٠ ص« تعليقه در پيشتر، -... عنى اقطع -ع پيامبر گفتار به اشاره عمرو به موسى بو پاسخ
 .١٥ -١٦ صص ،٢ قسم ،٤ ج سعد، ابن طبقات: ك. ر كردم ياد كه منابع آن بر افزون. است

 :٢٠ س ،٥٥٢ ص

 چاپ ،٨١ ص االخبار، شهاب فارسى شرح.» (داريد دوست را ديگر يك تا ستانيد و دهيد هديت تحابّوا، تهادوا«
 ).٣١٢ ص دوم،
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 هديه كه را ديگر يك دهيد هديه. ببرد دل كينه هديه كه دهيد هديه: عليه اهللا صّلى پيامبر گفت. تحابوا تهادوا«
 ... باشيد دوست را ديگر يك تا دهيد هديه. ببرد عداوت

 كسى به سيبى كه نگيرد جاى چنان دلها در بنگارى خويش روى بر اگر خوب نقش هزار كه گفتند حكما از بعضى«
 .دهى

: گفت اعمش. بگذشت يوسف بو قاضى. نشسته وى روى پيش تلميذان و بود نشسته مسجد در اعمش كه گويند«
 مسلمانان خداى: گفت. الغشوم الظالم هذا شر من المسلمين اهللا اراح: گفت. است يوسف ابو: گفتند كيست؟ اين
 دستى و درم، صد چهار را او شب آن. رسيد يوسف بو به خبر اين روز در هم. بازرهاناد خائن بيدادگر اين شر از را

 .فرستاد اعمش به جامه

 .يوسف ابو: گفتند كيست؟ اين: گفت اعمش. گذشت مى مسجد در بر اين بامداد«

. درآمدند گوى و گفت به تلميذان. بيفزاياد وى چون مسلمانان در تعالى خداى. مثله المسلمين فى اهللا زاد: گفت
 دوست مرا و فرستاد جامه دستى و درم صد چهار دوش مرا او كه مكنيد مالمت مرا فرزندان، اى: گفت اعمش
 .»تحابوا تهادوا: گفت صلعم پيغامبر كه گردانيد خويش

 ).٢٧١ ص ،٣ ج ،... القدير فيض ،٣٨٥ -٧٦ صص الشهاب، شرح فى االطناب ترك(

 .است عبرت مايه رشوه به هديه از ص رسول قول تفسير

 ١٥٤٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٤ س ،٥٥٥ ص

 .است »ارفى اروى،« آن بدل نسخه اما). ٢٧١٦ ص ،٥ ج( است آمده »يرفا« طبرى تاريخ متن در »ارفى«

 :١ س ،٥٦٠ ص

 ثمّ ): «٢٧٢٥ ص ،٥ ج( است آمده طبرى تاريخ در است، تغاير طبرى تاريخ متن و ما متن ميان عمر مرگ تاريخ در
 ،٣ ج( است چنين سعد ابن طبقات در آمده روايتهاى...»  ٢٣ سنة الحّجة ذى من بقين ليال لثلث االربعاء ليلة توفى
 ):٢٦٥ ص ،١ ق

 ... اهللا رحمه الخميس يوم مات و االربعا يوم طعن«
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 هالل صباح االحد يوم دفن و عشرين و ثالث سنة الحّجة ذى من بقين ليال الربع االربعاء يوم الخطّاب بن عمر طعن
 گويد مى مسعودى...»  ليلة عشرين و احدى و اشهر خمسة و سنين عشر واليته فكانت عشرين و اربع سنة المحّرم

 ):٦٦١ ص ،١ ج الّذهب، مروج ترجمه(

 را وى هجرى سوم و بيست سال مانده حّجه ذى از روز چهار چهارشنبه روز به شعبه بن مغيرة غالم لؤلؤ ابو فيروز«
 .»بود روز چهار و ماه شش و سال ده حكومتش. بكشت

 ):٤٩ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه( نويسد مى يعقوبى

 ابو زد ضربت را او كه كسى و خورد ضربت...  ٢٣ سال در مانده الحّجه ذى از شب چهار چهارشنبه روز در عمر«
 :٣ س ،٥٦١ ص...»  بود شعبه بن مغيرة از غالمى لؤلؤه

 من گمان به كه است آمده »سلمه« فا نسخه و اساس نسخه در. است حنتمه معتبر، منابع همه در عمر مادر نام
 ،٣٨٩ ص« تعليقه: ك. ر. خواند مى »سلمه ام ابن« را او عمر، به خطاب خالد، كه آنجا ،»سلمه امّ « از است خلطى
 ».١٧ س

 :١٦ س ،٥٨٢ ص

 متن نامهاى فهرست در نامى چنين. است يكسان ها نسخه و است آمده المفضل بن عمرو سجستان، عامل ما، متن در
 .شود نمى ديده الكامل و طبرى تاريخ

 ج( الكامل در. است البرجمى الفصيل بن عمران عثمان، سوى از شود مى سجستان عامل آنكه معتبر، منبع دو اين در
: ك. ر نيز و. است آمده الفصيل جاى به الفضيل ،)٢٨٣٠ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ بدل نسخه و) ١٠٠ ص ،٣

 .٦٠ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه

 :١ س ،٥٨٦ ص

 ،٥ ج( طبرى تاريخ متن از. است آمده »اريش« ما هاى نسخه همه در چاه نام

 ١٥٤٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .١١٣ ص ،٣ ج الكامل،: ك. ر نيز. كردم پيروى) ٢٥٨٦ ص

 :١ س ،٥٨٨ ص

 ).٢٨٦٥ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن در »الصور ذات غزو«
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 ).١١٧ ص ،٣ ج( الكامل در نيز و است، شده خوانده) دكلها غزوه( »الصوارى غزوة«

 :٢٠ س ،٥٨٩ ص

 :بود آمده ما متن در. بود آشفته ها نسخه از پيروى به ما متن عبارت

 .»كرد خليفت كرمان به را مجاشع بن اهللا عبد -عامر بن اهللا عبد يعنى -او«

 :است چنين عبارت از من توجيه. شود نمى ديده نامى مجاشع بن اهللا عبد اعالم، كتب در و

 بن مجاشع همان مجاشع، و است، او بدل اهللا، عبد عبارت، اين در. »كرد خليفت كرمان به را مجاشع اهللا، عبد او،«
 ص ،٣ ج الكامل،: ك. ر نيز. است من تصحيح و توجيه مؤّيد ،)٢١٥٦ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ متن. است مسعود
١٢٤. 

 :٢٢ س ،٥٨٩ ص

 ولى ،)٢٨٨٧ ص ،٥ ج( طبرى تاريخ در نيز و است، »احمر بن امين« ما متن در طوس، به عامر بن اهللا عبد فرستاده
 در ،)٦٠ ص ،٢ ج( يعقوبى تاريخ در و) ١٢٤ ص ،٣ ج( است آمده »اليشكرى احمر بن امير« الكامل در نام اين

 .است »احمر بن امير« هم طبرى تاريخ بدل نسخه

 :١٠ س ،٥٩٢ ص

 و آميخته هم در اى گونه به ،»ارحبى كعب بن مالك« و »االشتر الحارث بن مالك« -نام دو ما هاى نسخه در
 نيز و كردم اصالح) ١٤٤ ص ،٣ ج( الكامل و) ٢٩٢١ ص ،٦ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر كه بود آمده نادرست

 .را الخزاعى الحمق بن عمرو نام

 :٤ س ،٥٩٦ ص

 بن اهللا عبد از) ٢٩٤٤ ص ،٦ ج( طبرى تاريخ در. است ما هاى نسخه اتفاق حسب بر ما متن در سواد بن اهللا عبد
 ).١٥٥ ص ،٣ ج( الكامل متن نيز و برد، مى نام السوداء

 :١٠ س ،٦٠٤ ص

 .٣٧٦ ص ،٣ ج الغابه، اسد ،٣٦ -٥٨ ،١ ق ،٣ ج الكبير طبقات: ك. ر او انساب و عثمان احوال در
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 در و) ٣٧ ص همانجا،( است فاء ضم به الكبير طبقات در فرافصه، عثمان، همسر نائله پدر نام ضبط است گفتنى
 .است فاء ضم به كه) ٢٨٢٧ ص ،٥ ج( مورد يك در جز فاء، فتح به عموما طبرى تاريخ

 ١٥٤٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٢ س ،٦١٣ ص

 هى و منيه بن بيعلى المعروف هو و خالد، ابو قيل و صفوان ابو...  الحارث بن همام بن عبيدة ابى بن امّية بن يعلى«
 ).١٢٨ ص ،٥ ج الغابه، اسد...» ( عتبه اخت غزوان بنت منية هى و امه

 .است يكى دو هر منيه بن يعلى و اميه، بن يعلى و نيست، نادرست ها نسخه اختالفهاى است پيدا توضيح اين با

 :٣ س ،٦١٤ ص

 ».١٢ س ،٦١٣ ص« تعليقه: ك. ر

 :٥ س ،٦٢٧ ص

 ج( است آمده هزار نه و هزار هفت طبرى، تاريخ متن در رفتند جمل به ع على امام يارى به كوفه از كه كسانى شمار
 ):٧٩ ص ،٢ ج ترجمه،( گويد مى يعقوبى تاريخ در). ١٣٥١ -٥٤ صص ،٦

 .»پيوستند على به كوفيان از نفر هزار شش فقط... «

 ):٢٣١ ص ،٣ ج( نويسد مى الكامل در اثير ابن

 :١٠ س ،٦٣٧ ص...»  رجل و رجل الف عشر اثنا الكوفه من سار من عدد ان: قيل و«

 ):٢٤٩٤ ص ،٦ ج ترجمه، ،٣٢٤٨ ص ،٦ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن. است داده روى خلطى ما متن در

 .فرستاد خربتا مردم سوى را جعفى جمهان بن حارث بديد اين بكر ابى بن محمد چون«

 مردم از يكى] بكر ابى ابن محمد. [شد كشته و بجنگيد آنها با حارث. بود وى سپاه جزو نيز كنانى حارث بن يزيد
 .»بكشتند نيز را او كه فرستاد مضاهم ابن نام به را كلب

 .است »كنانه بنى« از حارث بن يزيد ظاهرا آمده ما متن در كه »كنانه«

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 مردمان نزد را جعفى جمهان بن حارث بكر، ابى بن محّمد): ٢٧٣ ص ،٣ ج( است آمده نكته همين نيز الكامل در
 .بود كنانه بنى با حارث بن يزيد او گروه در و فرستاد، خربتا

 :٦٥٢ ص

 نيست، مقابله قابل -ما متن به ها نسخه نزديكترين -»فا« نسخه با كه است اى گونه به ما متن در...»  حكمين خبر«
 .شود ديده فا نسخه ٢٧١ b -٢٧٢ a برگهاى. صب و ص نسخه دو با نيز و

 :٣ س ،٦٥٦ ص

 طبرى تاريخ متن در. است شده خوانده اليربوعى، زرعم خارجى، آن. صب و ص و فا هاى نسخه و اساس نسخه در
  فب نسخه كه است الطائي، البرج بن زرعة): ٣٣٦٠ ص ،٦ ج(

 ١٥٤٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است آن مؤيد

 .است سعدى زهير ابن حرقوص و طايى برج بن زرعة: ع على امام به معترض دو نام) ٣٣٤ ص ،٣ ج( نيز الكامل در

 :٧ س ،٦٦٢ ص

 معاويه دوست كه مهتر آن نام اما است، مضمون اشتراك منابع در اشتر، مالك كشتن براى معاويه انديشى چاره خبر در
) ٣٣٩٣ ص ،٦ ج( طبرى تاريخ متن در جامع، بن جبلة: گويد مى ما متن. است مبهم كشت زهر به را اشتر و بود
 آن نام) ١٠٠ ص ،٢ ج( يعقوبى تاريخ ترجمه در. ما متن گزيده نام از دور بدلهايى نسخه با است آمده »جايستار«
 نيامده قلزم مهتر نام ،)٣٥٣ ص ،٣ ج( الكامل در. آمده »خانسار« الفدا ابو تاريخ از نقل به و است مانده سفيد مرد

 ملعون، آن نام) ٨٨٧ ص ،٢ ج( هم الصفا روضة در ،)٦٣٢ ص ،١ ج( خلدون ابن تاريخ العبر، در نيز و است،
 .است نيامده مالك قاتل

 :١٤ س ،٦٦٣ ص

 .گيرد مى پناه جبله سراى به او و كند، مى هزيمت را حضرمى اهللا عبد قدامه، بن جارية كه است آن از سخن ما متن در

) سنبيل دار( سنبيل خانه در را حضرمى اهللا عبد جاريه، كه است آمده) ٣٤١٧ ص ،٦ ج( طبرى تاريخ متن در اما
 .كند مى هالك را آنان و افگند مى در خانه به آتش سرانجام و كند مى محاصره

 :است آمده طبرى تاريخ همانند) ٣٦١ ص ،٣ ج( نيز الكامل در
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 رجال سبعون و الحضرمى ابن فهلك فيه، بمن القصر جارية احرق و...  سنبيل بقصر فتحّصن الحضرمى ابن فانهزم«
 .»القصر الى زياد عاد و معه،

 :س ،٦٧٠ ص

 امير ديوان شرح در اختالفاتى با گشته، منسوب ع على امام به ما متن در كه بيت دو اين...»  اّلذى اخوك«
 .است آمده) ٣١٩ ص تهران، چاپ( الهيجى البالغه نهج شرح حاشيه در المؤمنين،

 :٥ س ،٦٧١ ص

 طبرى تاريخ متن در است، آمده خطى هاى نسخه اجماع به ما متن در كه ملجم، ابن پيمان هم اهللا، عبد بن مبارك نام
 .آمده »مبارك« طبرى تاريخ در بدل نسخه كه است گفتنى. است آمده اهللا عبد بن برك ،)٣٤٥٦ ص ،٦ ج(

 البرك اسم قيل و الصريمى، التميمى اهللا عبد بن البرك و): «... ٣٨٨ -٨٩ صص ،٣ ج( است آمده الكامل در
  ...». الحّجاج

 ١٥٥٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٦ س ،٦٧٣ ص

 عمرو بن سهل) فا و اساس( ما هاى نسخه در او، سوى از رفت بامدادين نماز به كه عاص، عمرو شرط صاحب نام
 .خارجه: صب و ص نسخه دو در و است، آمده العامرى

 .است شده خوانده عاص، عمرو شرط صاحب عامر بنى از حذافة بن خارجة ،)٣٤٦٥ ص ،٦ ج( طبرى تاريخ متن در

): ١٣٨ ص ،٢ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ در نيز و است، آمده حبيبه ابى بن خارجة ،)٣٩٤ ص ،٣ ج( الكامل در
 .حذافه بن خارجة

 :٦٧٦ ص

 آن ترجمه نيز و ،)بعد به ٣٤٧٠ صص ،٦ ج( شود ديده طبرى تاريخ متن او، سيرت و فرزندان و ع على نسب درباره
 .١٣٩ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه: ك. ر نيز ،)بعد به ٢٦٩٥ صص ،٦ ج(

 :١٩ س ،٦٨٠ ص

 :برد مى نام را تن هفت ولى خواند مى عرب داهيان از را تن شش ما متن در
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 بن عمرو و معاويه و -بودند على شيعت سه هر اين و -عّباس بن اهللا عبد بديل، بن اهللا عبد عباده، بن سعد بن قيس
 را تن پنج »مكيدتهم و العرب راى ذوو) «٨ ص ،٧ ج( طبرى تاريخ متن در! ابيه بن زياد و شعبه بن مغيرة و العاص،

 :كند مى ياد

 بديل بن اهللا عبد المهاجرين من و سعد، بن قيس و شعبة بن المغيرة و العاص بن عمرو و سفيان ابى بن معاوية«
 .بودند على با بديل ابن و قيس: نويسد مى و...»  الخزاعى

 -٤٠٩ صص ،٣ ج( هم الكامل در! نيست عّباس بن اهللا عبد و زياد از نامى طبرى متن در كه آيد مى بر نوشته اين از
 اثير ابن عبارت. برد مى نام را طبرى شمرده بر تن پنج همين -است طبرى ابتكار بى ناقل عموما كه -اثير ابن) ٤٠٨
 :است چنين

 :مكيدتهم و العرب رأى ذوو انهم يقال خمسة الفتنة ثارت حين الناس دهاة يعّدون كانوا و«

 ...». الخزاعى بديل بن اهللا عبد و سعد، بن قيس و شعبة، بن المغيرة و عمرو، و معاويه،

 :٥ س ،٦٨٢ ص

 در. است نادرست گمان بى كه است آمده »اهتم بن بشر« صورت به ما متن در خراسان به عامر اهللا عبد فرستاده
 شده خوانده سلمى هيثم بن قيس فرستاده اين ،)٤١٧ ص ،٣ ج( اثير ابن كامل و) ١٧ ص ،٧ ج( طبرى تاريخ متن
 .است

 :٤ س ،٦٨٤ ص

 و فا و اساس هاى نسخه -استناد مورد هاى نسخه مبناى بر ما متن در حسن امام مرگ سال

 ١٥٥١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است نادرست قطعا و آمده يك و چهل سال - فب

 را متن نادرستى. آمده...»  يك و چهل بر سال بود االّول ربيع ماه اندر حسن بيعت) «٢ س ،٦٨١ ص( ما متن در
 .دانم نمى توجيهى مرگ سال در

 ):١٥٤ ص ،٢ ج ترجمه،( گويد مى يعقوبى تاريخ در

 .»كرد وفات ٤٩ سال االول ربيع ماه در على بن حسن«
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 يا ،٤٩ سال در است شده گفته است، اختالف او وفات سال در): ١٥ ص ،٢ ج( كه است آمده الغابه اسد در
 .٥١ يا و ٥٠

 :٦ س ،٦٨٧ ص

 يعقوبى تاريخ در خواندنى و دلنشين روايتى به بخوانند، سفيان ابى بن زياد را او تا معاويه سوى از زياد نسبت پذيرفتن
 ):١٤٦ -٤٧ صص ترجمه،( آورم مى را آن كه است آمده

 و بودم، فروش شراب طائف در من ليكن ندارم، اّطالعى على گواهى از من: گفت و آمد پيش سلولى مريم ابو... «
 درازا به غريبى مريم، ابو اى: گفت سپس و آشاميد و خورد پس. افتاد من بر گذارش سفرش از بازگشت در سفيان ابو

 آيد؟ مى دست به زناكارى آيا كشيده،

 نزد را همان بغلش، زير بدبويى و پستانها درازى وجود با: گفت. كنم نمى پيدا تو براى را عجالن بنى كنيز جز: گفتم
 .آر من

 چنان را پشتم آب مريم، ابو اى: گفت من به و بازگشت من نزد سپس و آميخت، در او با و آوردم وى نزد را او پس
 .زد برق چشمش در آبستنى كه كشيد

 .گويم مى است بوده چنانكه را حق: گفت. دادن دشنام براى نه ايم آورده گواهى براى ترا ما: گفت زياد پس

 :١٥ س ،٦٩٦ ص...»  كرد امضاء را وى شهادت معاويه پس

 -٢٠٥ صص ،٧ ج( طبرى تاريخ متن در. برد مى نام را تن سه ولى كند مى ياد معاويه همسر چهار از ما متن در
 :است چنين معاويه همسران نام) ١٠ ص ،٥ ج( الكامل نيز و ،)٢٠٤

 افتاده فاخته نام ما متن در! فاخته خواهر و است قرظه دختر كه كتوه و نائله، و فاخته و است بحدل دختر ميسون
 .است

 :٥ س ،٧٠٠ ص

 :هست ديگر روايتى حسين امام ياران از المظاهر بن حبيب نام ضبط درباره

 مهمله طاء با اصول بعضى در اقوال مشهورترين بر بنا محّمد وزن بر معجمه ظاء فتح و ميم ضم به مظّهر، بن حبيب«
  العين ابصار( »نويسند مى مظاهر كتب و السنه در و است آمده هم

 ١٥٥٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 ).١ ص االشرف، النجف فى الحيدرية مطبعة قمرى، ١٣٤١ چاپ سماوى، محمد شيخ الحسين، انصار في

 :١٤ س ،٧٠٣ ص

 »و« حذف با من ،»آمدند او پذيره غالب بن همام و شاعر فرزدق: «گونه بدين بوده داده روى خلطى ما متن در
 .باشد شاعر فرزدق بدل »غالب بن همام« كه آوردم چنان را عبارت

 با او، شاعرانه ذوق. بزدل و بار و بند بى فاسق، توجه، بى ناشايست، بود مردى -هجرى ١١٤ در متوفى -فرزدق«
 خاطره به نسبت كه است تعلقى يكى يافت، توان مى او از شرافتى اندك نشان كه جاهايى تنها. داشت تناسب هجا
 عليه على حضرت ديده مصيبت!) خانوار؟: ترجمه متن در( خاندان به نسبت كه است اخالصى ديگر داشت، پدرش
 ... داشت مى ابراز الّسالم

 از ديگران، اشعار زيباترين سرقت و تقليد رغم على وى. آيد مى شمار به عرب شاعران بهترين از يكى فرزدق همه اين با
 عبد. م. ج عرب، ادبيات تاريخ...» ( برد كار به مختلف مواضع در را هنر اين توانست و بود برخوردار واقعى هنرى

 ).٧١ -٧٢ صص آذرنوش،. آ دكتر ترجمه الجليل،

 بررسيها، و مقاالت مجله ،٢١٧ -٢٥ صص آيتى،. م. ع ترجمه الفاخورى، حّنا عربى، زبان ادبيات تاريخ: ك. ر نيز و
 ).آذرنوش. آ نوشته ،»بزرگ اى قصيده درباره پژوهش): «٣٩ و ٣٨ شماره(

 :١٧ س ،٧١٤ ص

 ):٣٧٦ ص ،٧ ج: (است آمده اختالفى با طبرى، تاريخ متن در يزيد شعر

 اظلما و اعقّ  كانوا هم و علينا            اعّزة رجال من هاّما يفّلقن         

 :خواند بر الحكم بن يحيى كه بيتهايى نيز و

  الوغل الحسب ذى العبد زياد ابن من            قرابة ادنى الّطفّ  بجنب لهام         

  نسل لها ليس اهللا رسول بنت و            الحصى عدد نسلها امسى سمّية            

 :دوم بيت دوم مصراع در آمده اختالفى با) ٩٠ ص ،٤ ج( الكامل متن در نيز و

 ... لهام

 .نسل من اليوم المصطفى آلل ليس و... 
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 :٩ س ،٧٢٣ ص

 بن عامر« فا و اساس هاى نسخه حسب بر ما متن در كردند، بيعت او با بصره مردم كه المطّلب عبد بنى از مرد آن
  المطّلب عبد بنى از مردى از فقط صب و ص هاى نسخه. است آمده »سعد

 ١٥٥٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .اند كرده ياد

 پس از و -سعد عمر بدل نسخه با -است »سعيد بن عمرو« از سخنى ،)٤٥٩ ص ،٧ ج( طبرى تاريخ در روايتى به
 .»مسعود بن عامر« وى

 خروشيدند بر همدان زنان و شد گزيده امارت به كه برد مى نام را سعد بن عمر ،)١٤١ -٤٢ صص ،٤ ج( الكامل در
 .گزيدند بر را مسعود بن عامر سپس و

 :١٦ س ،٧٢٥ ص

 :آن درست. اوست نسب گوياى اى گونه به و است آمده »غسان بن يزيد« ما هاى نسخه در

 الكامل متن در و) ٤٧٠ -٧١ صص ،٧ ج( طبرى بدل نسخه در كه است غسانى) نون كسر به( نمس ابى بن يزيد
 .است آمده »النمس ابى« بدل نسخه در و الغمس ابى) ١٤٦ -٤٩ صص ،٤ ج(

 :١٣ س ،٧٢٦ ص

 :است ديگر روايتى -صب و ص -نسخه دو اين در

 داشتند شرم همى و بود يزيد بن خالد هواى را دمشق مردمان و. كردند همى تدبير و آمدند گرد مردمان روز ديگر
. نرود در به امّيه بنى از كار اين كه خواستند مى و داشتند الزبير بن اهللا عبد بيعت همه كه جهان همه بر شدن مخالف
 بنواختند را او آمد اندر اهللا عبيد چون. گويد چه تا بپرسيم وى از گفتند مهتران. آمد پديد دور از زياد بن اهللا عبيد پس
 كه برد نبايد بيرون امّيه بنى از كار اين و كردن بيعت را زبير پسر نيست روى گفت اهللا عبيد. خواستند راى وى از و

 بريد بيرون خاندان اين از كار اين كه امروز. شد آراسته تا معاويه گاه به كردند حرب چند كه دانيد را شاميان شما
 راست زبير پسر امروز ليكن و است حق را يزيد بن خالد اين و. باشيد كرده باطل را خويش پدران كه بود چنان

 آزمايش را او و است جوان خالد و. كوشيد ببايد زبير پسر با بسيار را او نشيند خليفتى به امروز كه هر و بيستاد،
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 و ديده جهان و آزمايش با و پير امّيه، بنى از بايد كسى نيازموده، را جهان سرد و گرم و است نگذشته سر بر بسيار
 .الحكم بن مروان از تر شايسته تدبير و راى به ندانم را كس هيچ من. دهيم بدو را كار اين تا چشيده، سرد و گرم

 .شد مقرر وى بر و كردند بيعت را الحكم بن مروان آنگاه هم و. گفتى راست: گفتند مردمان

 :١٤ س ،٧٢٧ ص

. صب و ص نسخه دو با دارد اختالف دمشق، اميرى به يزيد بن خالد گماردن باب در) فا( آن مؤيد نسخه و ما متن
 .»داد مصر اميرى را يزيد بن خالد: «است آمده نسخه دو اين در

 ١٥٥٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه است آمده ديگر اى گونه به) ٥٨٦ مورخ( رضوى قدس آستان نسخه در »ضحاك و مروان بين راهط مرج وقعه«
 :آورم مى زير در را آن متن

 كه همانجا بنشست مرج به او باشد، را خالد وى پس از كه شرط بدين كردند بيعت مروان با كه شنيد ضحاك چون
 هرگز كار اين و بفريفت، ترا مروان اين و است، حق من بر ترا پدر و ترا پسر، يا گفت و فرستاد خالد به كس و بود،
 رها كجا تو به كار اين مروان پس از ايشان. زاده برادر ده و است پسر ده را مروان كه يزيد، آل به نه و رسد تو به نه

. خواست سپاه وى از و الزبير، بن اهللا عبد به كرد نامه و ماند، مروان بر كار اين كه نگذارم دارم جان تا من و كنند،
 به و آمدند فراهم لشكر دو هر پس. شام اهل مگر بود الزبير ابن بيعت در جهان همه و. بياراست را حرب نيز مروان
 .كردند حرب و آمدند فرو راهط مرج

 .شد راست الزبير بن اهللا عبد بر كار و بكشت، را ضحاك و كرد هزيمت را ضحاك سپاه مروان و

 در نيز نسخه اين). ٢٨٧ ص ايران، فرهنگ بنياد مينوى، مجتبى استاد مقدمه با طبرى، تاريخ ترجمه عكسى چاپ(
 .رساند نمى مددى ابهام گشادن

 خود پس: «كند مى تأييد را اساس نسخه قول اى گونه به كه است اى اشاره) ١٩٩ ص ،٢ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ در
 .»بازگشت و گماشت مصر بر را مروان العزيز عبد

 در مروان بن العزيز عبد اميرى گوياى كه است اى اشاره» ٧١ سال رويدادهاى« ذيل) ٣٣٢ ص ،٤ ج( الكامل در
 :است مصر
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 مروان بن العزيز عبد اخيه الى به بعث ثم اليها، معه حمله او الكوفه، الى رأسه الملك عبد بعث مصعب قتل لما و«
 :٧٣١ ص...»  بمصر

) فا( آن با سنجش قابل نسخه نيز و ما، اساس نسخه در تفصيل اين با »كوفه به عبيد ابى بن مختار فرمان آغاز«
 .آوردم و گرفتم بر صب و ص نسخه دو از را روايت اين من. است نيامده

 محمد دكتر حروفى چاپ و بعد، به ٢٩٠ ص) ٥٨٦ مورخ( رضوى قدس آستان عكسى نسخه با را روايت اين توان مى
 .سنجيد ،)بعد به ٤٩ ص( مختار خونخواهى و) ع( على بن حسين الشهداء سيد قيام: عنوان با مواليى سرور

 :١٦ س ،٧٣١ ص

  روشن يزيد، نبشتن نامه و مختار آزادى باب در صب، و ص نسخه دو از برگرفته عبارت

 ١٥٥٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نيست

 ):٥٢٢ -٢٣ صص ،٧ ج( آمده طبرى متن در آن تفصيل كه است چنان ماجرا

 در او از و رود -بود او زن مختار خواهر صفّيه كه -عمر بن اهللا عبد نزد تا فرستاد قدامه بن زايدة پيش كس مختار«
 .كند آزاد را او زياد بن اهللا عبيد تا بنويسد معاويه بن يزيد به اى نامه كه خواهد

 .دهد مى مختار ساختن آزاد دستورى را اهللا عبيد او و نويسد، مى يزيد به آميز شفاعت اى نامه عمر اهللا عبد

 ،٢٩١ ص عكسى، چاپ طبرى، تاريخ ترجمه: نيز.» (زياد بن اهللا عبيد زندان از مختار جستن بند از راه است اين
 ).٢٠١ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه

 :١٥ س ،٧٣٦ ص

 شود، كشته نيز او اگر و كردم، امير شما بر را مسّيب شوم كشته من اگر: گويد مى و كند مى خطبه صرد بن سليمان
 .را رفاع شود كشته او اگر و را، سعد بن اهللا عبد

 و ص نسخه دو از) شداد بن رفاعة و وال اهللا عبد( را ديگر جانشين دو است، داده روى افتادگى ما اساس نسخه در
 ابو مرحوم فارسى ترجمه در. است شده ياد هاى نسخه اين مؤيد) ٥٥٦ ص ،٧ ج( نيز طبرى تاريخ متن! برگرفتم صب
 ؟!است افتاده »سعد بن اهللا عبد« نام) ٣٢٣٥ ص ،٧ ج( پاينده القاسم
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 :١٦ س ،٧٤٠ ص

 ،٧ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر. بود خوانده امير را »مسلم بن اهللا عبد« و بود داده روى زشت اشتباهى ما متن در
 :است آن مؤّيد) ١٩٤ ص ،٤ ج( نيز الكامل كه شد اصالح عبارت) ٥٢٠ ص

 :١٤ س ،٧٤٥ ص...»  برگزيد اميرى به را...  ربيعه بن كريز بن عبيس بن مسلم حارث، بن اهللا عبد يعنى اهللا، عبد«

 شد، اصالح) ٦١٣ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ حسب بر متن. است نادرست كه بود آمده »شرحبيل بن عامر« ما متن در
 عامر ابو هو و عبد بن شراحيل: «است چنين نام و است، آمده گشادگى به ديگر اى گونه به ماجرا آنجا در البته و

 .»الشعبى

 .»شراحيل ابوه و الشعبى جملتهم من كان و): «٢١٥ ص ،٤ ج: (گويد مى هم كامل در

 :٨ س ،٧٤٦ ص

 دو. آورد نمى را آنها نام ولى دارد، مهتر هفت كه رود مى سخن كوفه محله هفت از ما متن در

 ١٥٥٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ج( طبرى عربى متن از را درست صورت من كه شمرد مى بر نادرست اى گونه به را مهتر هفت نام صب و ص نسخه
 :كنم مى ياد) ٢١٦ -١٧ صص ،٤ ج( كامل و ،)٦١٤ ص ،٨

 الجوشن، ذى بن شمر جعفى، قيس بن زحر الخثعمى، كعب ابى بن كعب قيس، بن سعيد بن الّرحمان عبد مطيع ابن
 .ربعى بن شبث حوشب، ابو رويم، بن الحارث بن يزيد سليم، بن مخنف بن الّرحمن عبد

 :٧ س ،٧٤٨ ص

 نادرست كه است شده خوانده »اشتر مالك بن اهللا عبد« ما متن در فرستاد، شهرى هر به مختار كه اميرى نخستين
 .است

 االشتر اخو الحارث بن اهللا عبد راية المختار له عقد رجل اول): «٧٣٤ -٣٥ صص ،٨ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن
 .»ارمينيه على له عقد

 .»فرستاد ارمينيه به را الحرث بن اهللا عبد: «نيز) ٣٠٢ ص( طبرى تاريخ ترجمه عكسى چاپ در

 ):٢٢٧ ص ،٤ ج( است آمده چنين نيز الكامل در
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 .»ارمينيه على االشتر اخى الحارث بن اهللا لعبد المختار عقدها راية اول كان و«

 :٨ س ،٧٤٨ ص

 ص ،٤ ج( كامل و) ٦٣٥ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن از را اصالحى چنين نيز عطارد بن عمير بن محمد درباره
 .بود آمده عطارد بن محّمد ما متن در زيرا گرفتم،) ٢٢٧

 :١٥ س ،٧٥٢ ص

 ،٤ ج( كامل و) بعد به ٦٦٢ صص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در يارانش و حسين امام كشندگان ديگر و شمر، كشتن
 .است شده ياد گشادگى به) بعد به ٢٢٨ صص

 :١ س ،٧٦٤ ص

 كه است آمده گونه دو به) ٧٠١ -٧٠٥ صص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در »ع طالب ابى بن على كرسى خبر«
 .است ما متن همانند دوم روايت

 :١٥ س ،٧٦٦ ص

 .است نادرست اين و ،»بكشت را زياد اهللا عبيد حصين: «است آمده ما بنيادين نسخه دو در

 را زياد اهللا عبيد اشتر مالك بن ابراهيم احتمال به ،)بعد به ٦٧١ صص ،٨ ج( است آمده طبرى متن در چنانكه
) ٢٤٩ b( صب و) ٣٢٢ b( ص نسخه دو در آمده روايت). بعد به ٢٦١ صص ،٤ ج الكامل،: نيز. (كشد مى
 :است گويا

 ١٥٥٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يقين و كردش، نيم دو به بزد شمشير زخم يك به فرستاد دوزخ به زياد بن اهللا عبيد خويش دست به ابراهيم... 
 .بود شب كه است، وى كه بدانست

 بكشت، را او ابراهيم چون. برفتى دور مشك آن بوى و بود متعرس كه داشتى مشك خود با دايم زياد بن اهللا عبيد و
 اندر؟ تاريكى بدين است زياد پسر كه دانى چه كه گفت غالم. كن باز را زياد پسر سر و آى فرود كه گفت را غالم
 .بود همچنان و آيد، همى مشك بوى شمشير از: گفت

 به طبرى تاريخ متن در است، آمده اجمال به ما متن در كه زياد، بن اهللا عبيد با اشتر مالك بن ابراهيم حرب« خبر
 :آورم مى را آن متن من و ،)٢٤٩ a بن b( صب و) ٣٢٢ a بن b( ص نسخه دو در چنانكه است، آمده تفصيل
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 آن با خواند باز را االشتر مالك بن ابراهيم مختار كه وقت اين و زياد بن اهللا عبيد با اشتر مالك بن ابراهيم حرب خبر
 لقيط بن طفيل و بازفرستاد مرد هزار هفت آن با را ابراهيم بنشست، فتنه چون كوفه، فتنه بهر از مرد هزار هفت

 .كرد مقدمه بر]  النخعى[

. ميل پنج بر موصل از خوانند) ؟( حرور را آن كه است رودى است، شام كه سوى آن از شد، اندر موصل حد به چون
 مبارزان از السلمى الحباب بن عمير و بود، آمده اندر هفت و شصت سال و بود، آمده فرود رود آن لب به زياد پسر
 .آيم تو زى من كه فرستاد كس را ابراهيم. بود وى دوست مالك بن ابراهيم و بود، زياد بن اهللا عبيد ميسره بر بود، شام

 با حرب روز من كه كرد وعده را مختار و كرد بيعت وى با و آمد ابراهيم سوى الحباب بن عمير آمد اندر شب چون
 است؟ تدبير چه را ما: گفت ابراهيم. آيم تو زى سپاه همه

 كنيم؟ صبر چند گاهى و]  كنيم كنده يا[ كنيم حرب فردا

 كه است آن حرب تدبير و بسيار، ايشان آن و است اندكى تو سپاه كه كن حرب فردا كه گفت الحباب بن عمير
 از و آمدند فرود كه ديدند ترا سپاه امروز ايشان و. بود بيش صبر را بسيار سپاه و برد، نبايد روزگار را اندك سپاه
 سال يك تو با كه ندارد باك زياد پسر و بشود، هيبت آن آيد، پديد ايشان اندكى بريد، روزگار چون و بترسيدند، ايشان
 .كند صبر

  چنين هم مرا مختار و كنى، نصيحت همى مرا كه دانستم اكنون كه گفت ابراهيم

 ١٥٥٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 الجشمى مالك بن على و كرد، ميمنه بر االزدى]  مغفل بن يزيد بن[ سفيان و كرد تعبيه سپاه ابراهيم روز ديگر. فرمود
 آن و لشكرگاه اين ميان و. را مالك بن احمد داد، را برادر رايت و بيستاد، اندر قلب به خود و كرد، ميسره بر

 .نى يا كنند همى حرب شام سپاه كه نداشت خبر ابراهيم].  نديدندى[ را ديگر يك چنانكه تلى، لشكرگاه

 رو سوى آن از تل اين از: گفت و بفرستاد]  آمده غلط نسخه دو هر در[ سلولى زهير بن اهللا عبد نامش را، مردى پس
 بيرون ايشان ميان از سوارى و) ؟( برنشيند همى كه گفت مدد با را مرد اين كنند؟ چه همى ايشان كه كن خبر مرا و

 ندانيد و است، امام را شما آنكه بى كنيد حرب ما با شما الكّذاب، المختار شيعه و تراب ابى شيعه يا: گفت و آمد
 خواهيد؟ چه همى كه

 صد وى خون چه اگر. حسين خون بدل بكشيم تا دهيد ما به الّلعنه عليه زياد پسر كه خواهيم آن شما از ما: گفتم من
 .نباشد عنه اهللا رضى حسين خون قطره يك بدل هزار

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 .بدهيم را او كند واجب امامت اين تعالى خداى حكم به را كه هر آييم، گرد شما و ما آنگاه

 غدر و] يد[ نپسنديد كرديم، حكم چون. على بر حكمين اين كرديم راه يك باشيد، وفا بى عراقيان شما: گفتند
 من كيستى؟ تو: گفتند چند هر و. بوديم داده رضا آن بر ما كه بود حكم آن نه كرديد شما كه حكم آن و كرديد،
 .ندادم پاسخ و نگفتم

 a[ بر و كرد، را]  السكونى[ نمير بن حصين ميمنه بر. كرد تعبيه را خود سپاه زياد پسر و شدند برابر سپاه دو هر پس
 ميسره بر ميمنه كردند، حمله چون پس. بود آمده ابراهيم سوى اندر شب آنكه را، الحباب بن عمير ميسره] ٣٢٢
 .بود مالك بن على ميسره بر و كردند، حمله ابراهيم

 رايت ابراهيم و. شد هزيمت ابراهيم ميسره بر بيفتاد، على چون پس].  بكشت[ را]  جشمى[ مالك بن على حصين
 سر بر خود ابراهيم و. گردان باز را ايشان و شو اندر هزيمتيان پيش كه بفرمود بود، داده را ورقا بن اهللا عبد ميسره،
 مان همه! شدن؟ تواند كه هزيمت كوفه تا اينجا از رويد؟ كجا! جوانمردان يا: گفت و كرد برهنه سر. بود ايستاده تلى
 حمله شام ميسره بر كه خويش ميمنه به بفرمود ابراهيم پس. ميسره رايت با بازگشتند مردمان! گرديد باز. بكشند را

 .شود هزيمت به يا راند بتنها مگر بودند، كرده بيعت و بود آمده شب به الحباب بن عمير آنكه اميد به كنيد

 ١٥٥٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كردند حمله سپاه همه با پس. شد نوميد وى از ابراهيم و كرد، حرب و كرد صبر شام ميسره بر الحباب بن عمير پس
 بفرمود ابراهيم و شدند، هزيمت شام سپاه ببود، شام نماز وقت چون. كردند صبر سوى دو هر از. بنيرو كردند حربى و
 همى يافت همى را كه هر و بشد، هزيمتيان پس از و بكشت بسيار خويش دست به و بكشيدشان، بتوانيد چند هر كه

 .بكشت را نمير بن حصين و بكشت، را]  التغلبى جدير[ بن شريك و كشت،

 يقين و كردش، نيم دو به و بزد شمشير زخم يك به فرستاد دوزخ به زياد بن اهللا عبيد خويش دست به ابراهيم و
 مشك آن بوى و بودى متعّرس كه داشتى مشك خود با دايم زياد بن اهللا عبيد و بود، شب كه است، وى كه بدانست

 .كن باز را زياد پسر سر و آى فرود كه گفت را غالم بكشت، را او ابراهيم چون. برفتى دور

. بود چنان هم و آيد، همى مشك بوى شمشير از: گفت. اندر تاريكى بدين است زياد پسر كه دانى چه: گفت غالم
 همه آن عراقيان بيم از شدند هزيمتيان پس از كه كسها آن و بيستاد، جاى بر و شد ايمن دلش و كرد باز وى سر پس

 .بود بيش كشته از غرقه و شدند، غرقه شاميان

 اندر سلطان سراى به مختار و. فرستاد مختار به را زياد بن اهللا عبيد سر و مختار، سوى نبشت فتحنامه ابراهيم و
 همان بود نهاده پيش حسين سر و بود نشسته وى كه آنجا هم بنهاد، پيش زياد بن اهللا عبيد سر و كوفه، به بنشست
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 آمد فرود ساباط به و بسيار سپاه با آمد بيرون كوفه از مختار روز، دو به آمد فتح خبر تا) ؟( بيش و سال ديگر وقت
 :گفت و كرد خطبه را مردمان و بنشست لشكرگاه به خود و كرد امير كوفه بر را االشعرى مالك بن سايب و... 

 عبيد و است، كرده فتح ابراهيم آنكه از آوردم، فتح خبر پيش را شما ليكن و برم، حرب به را شما تا آمدم بدان من
 .آيد خبر فردا پس يا فردا و است، كشته را زياد بن اهللا

 فتنه مختار بر كه خواستند مردمان و. الّلعنه عليه زياد بن اهللا عبيد سر با ابراهيم رسول و آمد فتح خبر روز ديگر پس
 .بود گفته مختار كه ندانست و نگفت غيب چنين اين كس الّسالم عليه پيغامبر پس از كه گفتند و شوند،

 كوفه به مختار و داد، ابراهيم به نواحيها آن و را جزيره و را موصل و كرد، باز نامه جواب را مالك بن ابراهيم مختار و
 .اعلم اهللا و. شد باز

 آن نادرستى به سنجيدم، الكامل و طبرى تاريخ متن دو با را آن چون كه است، داده روى اشتباه دو شده نقل متن در
  :بردم پى

 ١٥٦٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بن ابراهيم: گويد مى ما متن در كه است آن ديگر نكته. است خازر است موصل حد در كه رود آن نام آنكه نخست
 .سپرد مالك بن احمد خود برادر به را رايت مالك

 :٧٦٨ ص! است او مادرى برادر كه سپارد مى اهللا عبد بن الّرحمن عبد به را رايت ابراهيم الكامل، و طبرى متن دو در

 تفصيل به) بعد به ٧١٨ صص ،٨ ج( طبرى تاريخ در نيز]» مختار كشتن و[ زبير بن مصعب با مختار وقعه خبر«
 مورد سه در »كشتن). «بعد به ٢٤٩ b برگهاى( صب و) بعد به ٣٢٢ b برگهاى( ص نسخه دو در نيز و است آمده
 :٧ س ،٧٧٤ ص! است نرفته كار به متعدى معنى به نيز متن اين در

 سعد بن يحيى كه است ما متن همانند روايتى). ٧٨٩ و ٧٨٦ صص ،٨ ج( است آمده روايت دو طبرى تاريخ متن در
 عمرو كه او، دختر موسى امّ  شوهر است، معاويه بن يزيد بن اهللا عبد ديگر، روايتى در و دارد، مى باز رفتن از را برادر
 ص ،٤ ج الكامل،: نيز و. است آمدنى كه آنچه سرش به آيد مى و رود، مى او ولى دارد، مى باز رفتن از را سعيد بن

٢٩٨. 

 :١٠ س ،٧٧٦ ص
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) ٧٩٨ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن به نگريستن با كه بود آمده نادرست شرط صاحب نام ها، نسخه ديگر و ما متن در
 .الحصين بن عّباد: آوردم را آن درست وجه

 :١٢ س ،٧٧٩ ص

 :آن مقدمه با آورد مى را زبير اهللا عبد خطبه متن صب و ص نسخه دو در

 خطبه و كرد گرد را مردمان و كرد، صبر و نكرد پديد جزع و شد تافته رسيد الزبير بن اهللا عبد به مصعب خبر چون
 و تعزيت، اندر نكند نيز و جهان، اندر بود نكرده كس خطبه آن مثل هرگز چنانكه فصيح، معانى بسيار اى خطبه كرد،
 .بالّصواب اعلم اهللا و شد، خواهد يادكرده كه بود گفته ايدون و. الزبير بن اهللا عبد چنانكه بود، نكرده مصيبت بر صبر

 طبرى، تاريخ نيز و ،٢٥٤ a برگ صب، نسخه ،٣٢٨ b و ٣٢٩ a برگهاى ص، نسخه... ( زبير بن اهللا عبد خطبه
 ).٨١٨ -١٩ صص ،٨ ج

 :٥ س ،٧٨٠ ص

 در بتفصيل -برگرفتم طبرى تاريخ متن از را اسم اين درست صورت كه -جارود بن منذر دختر العزيز، عبد زن ماجراى
 دختر كشنده مرد، آن نام حتى و است، آمده) ٣٤٢ ص ،٤ ج( كامل و) ٨٢٧ -٢٨ صص ،٨ ج( طبرى تاريخ
 و طبرى تاريخ در است آمده نيز الّشنى، حديد ابو منذر،

 ١٥٦١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .اند گفته كه شعرى

 :٢٠ س ،٧٨٠ ص

 نيز و. رود مى خوارج عقب به كه است، آمده قحذم بن داود خالد، فرستاده نام) ٨٢٧ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در
 .٣٤٤ ص ،٤ ج الكامل، در

 :٦ س ،٧٨٧ ص

) ١٠٠٦ ص ،٨ ج( طبرى متن در ماجرا. رفتند الكبير، ربه عبد الكبير، رب عبد جانب به بيازردند، قطرى از كه آنان
 .ضّبى مقعطر كشنده آن نام و ،)٤٣٨ ص ،٤ ج( الكامل در نيز و است، آمده

 :٢٠ س ،٧٨٧ ص
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 صص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن از را نام اين و است، آمده نادرست هاى گونه به االشقرى كعب نام ما هاى نسخه در
 .برگرفتم) ١٠٠٧ -١٨

 :است آمده فا نسخه در آن از بيتهايى ولى نياورده ما اساس نسخه كه گفت شعرى و است »االزد من بطن االشقر«

 الّسهر عينى فآذى ارقت قد و            الّسفر عنكم عدانى اّنى حفص يا         

 مزدجر االهواء عن فيه الّشيب و            غانية الّشيب بعد كعب يا عّلقت            

 .است نيامده او شعر و اشقرى كعب نام اين) ٣٦٤٦ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ ترجمه در

 :٢٢ س ،٧٨٨ ص

 آن مطلع و است آمده) ٤٤٣ ص ،٤ ج( الكامل نيز و) ١٠٢١ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در هالل بن عبيدة شعر
 :است اين

  غليل الّصدور فى منها الشكّ  لذى            بخطبة االصمّ  قام لقد لعمرى         

 .است نيامده طبرى تاريخ ترجمه در هم اشاره اين و شعر اين

 :٥ س ،٧٩٠ ص

 ها نسخه وصف در چنانكه و. بود داده را مهّلب جبيب را، او حجاج كه است آمده »اشتر« صريحا ما هاى نسخه در
 .است نوشته »اشتر« بتصريح اينجا در ولى نويسد، مى نقطه بى را »شين« عموما فا نسخه است، آمده

 ).٤٤٨ ص ،٤ ج( الكامل در نيز و است، »خضراء بغلة« از سخن ،)١٠٣٥ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در

 :٧٩٣ ص

  آن همگون نسخه و ما، اساس نسخه در كه است آمده بخشهايى صب، و ص نسخه دو در

 ١٥٦٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :آورم مى را آن بضرورت است، آمده طبرى تاريخ متن در بخشها اين چون. است نيامده) فا(

 و. داريا شهرهاى از جزيره حد از بود مردى شبيب اين و يوسف بن حّجاج با او حربهاى و]  خوارجى[ شبيب خبر
 علم را مردمان و كردى عبادت بسيار و مسّرح، بن صالح او نام دادى، پند را مردمان نيك و مرد نيك بود مردى
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 آموخته خواص از فقه و علم او و عراق، اندر و مداين و جزيره و موصل اندر بودند بسيار شاگردان را او و آموختى،
 علم به هم و قرائت به هم بود امام و خواندى، مسعود اهللا عبد قرائت به قرآن و بود، مسعود بن اهللا عبد شاگرد و بود،
 .فقه

 و آمد، كراهيت آن از را صالح جزيره، و موصل به كرد جور بسيار و داد اميرى را مروان بن محّمد الملك عبد چون و
 كرد پديد چنين اندر خويش مرتبت به و آمدش، درد نيز آن از كند، چه همى عراق به او كه بشنيد نيز حّجاج اخبار
 خود يا بردارى زمين پشت از ديگر يك پس از را ايشان و كنى، جهاد ايشان با كه است آن عبادت ترين فاضل كه

 .شوى كشته

 از را ضالّ  امامان اين تا كنيد بيعت من با! كنند؟ چه مردمان اين كه نبيند همى و عادل، مگر نشايد امام: گفت پس
. آييد بيرون كه كنيد وعده را روزى و خوانند، بيعت بدين را مردمان اين و شهرى، هر به بپراگنيم و گيريم بر زمين
 .بپراگندند شهرى هر به و كردند بيعت وى با ايشان

 و. آييم بيرون ماه نيمه چهارشنبه، روز صفر، ماه به كه كرد وعده را مردمان و بود شش و هفتاد سال اول به اين و
 .جزيره و موصل شهرهاى به بپراگندند ياران

 با كه ازارقه و خوارج مهتران از آنجا از و فرستاد، مداين به را او و شبيب، نامش شاگردان از بود مردى وى با و
 .را صالح كردند اجابت همه اين بودند، بسيار بودند الفجاه بن قطرى

 بنگرد تا شد بيرون شهر از صالح و آمدند، گرد جانبى هر از و داريا، شهر به آمدند صالح سوى همه بيامد وعده چون
 َغَلَبتْ  قَِليَلةٍ  ِفَئةٍ  من َكمْ  اآليه،: است بس اين را ما: گفت صالح. بودند تن ده و صد همه. اند آمده گرد تن چند كه
 .٢٤٩: ٢ اهللا بِِإْذنِ  َكِثيَرةً  ِفَئةً 

 نخست. كرده گياه به است اسبان ما شهر مرغزار بدين را مروان بن محّمد: گفت صالح پس. بودند پياده همه ايشان
 .ببردند تمامت را اسبان و آمدند تن ده و صد كه بردند مروان بن محّمد به خبر. برنشينيد و بياوريد آن غنيمت

 مرد هزار با]  حارثى عدى بن[ عدى نامش فرستاد بيرون را مردى مروان بن محّمد
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 كه اندكى و بكشتند، بسيار و بردند شبيخون سپاهش و عدى بر شب آن و شد، آگاه صالح و] مرد ٥٠٠: طبرى[
 مروان بن محّمد به خبر و ببخشيد، خويش سپاه بر سالحها و ايشان هاى خواسته آن صالح. شدند هزيمت به بماندند
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 ايشان. مرد پانصد و هزار با]  ربيعى جعونه بن[ حارث نامش بفرستاد را مردى پس. گرفت خشم عدى بر. آمد
 .بيامدند

 حرب و برفتند او پس از ايشان]. آمد: طبرى[ قبل آن نام جزيره، از بود شده شهرى به و بود برفته آنجا از صالح
 سى صالح مردمان ز و شدند، كشته تن هفتاد ايشان مردمان ز و بازگشتند، آمد، اندر شب چون. شب تا روزى كردند
 عراق حد به و برويم اينجا از امشب تا كه است آن صواب. بسيار دشمن و است اندك عدد را ما: گفتند ايشان. تن

 .شويم

 را عميره بن حارث و. بشنيد ايشان خبر حّجاج و].  دسكره[ بر آمدند عراق حد به و بگريختند اندر شب به پس
 او پس از حارث. آمد خانقين به و برفت آنجا از. نبود بيش مرد نود را صالح و مرد، هزار سه با] ٣٣١ b[ بفرستاد
 نتوانست كرد، جهد صالح پس. كرد گريختن آهنگ صالح].  مدبج[ نامش جانبى به آمده فرود بيافت را او بيامد،
 .آمد گرفتار تن بيست با. گريختن

 اهل و شدند، اندر حصار به تن هفتاد آن با شبيب بود، حصارى اندر نزديكى به و بگريخت تن هفتاد با شبيب و
 بام از ايشان و. بگرفت حصار گرداگرد و بيامد. شد آگاه حارث و. كردند مهتر خود بر را شبيب و بيامدند حصار
 و زدند اندر آتش و بنهادند حصار در بر بسيار هيزم تا بفرمود حارث پس. آمد اندر شب تا انداختند، همى تير حصار
 ايمن حارث ياران و بگيريم، را ايشان بامداد و كنند، شبيخون ما بر كه گذشتن، نتوانند آتش بر ايشان تا گفتند
 .بخفتند

 آتش آن بر لختى و گرفتند اندر اسبان پاى به و كردند] تر[ نمدها تا فرمود را ياران شبيب ببود، شب نيم چون
 كشتن و نهادند اندر شمشير و كردند شبيخون سپاه بر تن هفتاد آن با شبيب و بگذشتند، آتش آن بر و افگندند،

 .كردند رها خواسته و شدند هزيمت بودند حارث لشكر كه ايشان و. گرفتند اندر

 گرد مرد دويست تا كرد حيلت و موصل، زمين به برفت و ببخشيد خود ياران بر و كرد غنيمت ايشان خواسته شبيب
 .شبيب احوال از شد خبر را يوسف بن حّجاج و. كرد

 به مردى حّجاج. كنان غارت شد همى آذربايجان تا و برفت آنجا از شبيب. بفرستاد مرد هزار پنج با را غالب بن شفيق
 .شبيب طلب به برفت سفيان و بسيار، سپاه با سفيان، نامش فرستاد وى طلب

  شهرى هر به و شدى، جزيره و موصل و عراق حدهاى به نبودى، جاى يك بر شبيب و
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 از بود مرد دويست وى با و. برگرفتى المال بيت از يافتى آنجا كه خواسته آن و بكشتى را بندار و امير بشدى، كه
 تاختن همچنين او و شدن، نتوانستى ايشان پس از گران سپاه و تاختندى، همى خواستندى كجا هر. جزيره سواران
 طلب به لشكر با سفيان و بكشت، را كاردارانش و بگسست، حّجاج بر دخل و بستد، بيشتر عراق خراج تا كرد همى
 .بود آمده فرود كوهى...  به بيافتش تا گشت همى او

 مرد صد با خود و كرد پاى بر كوه پس از مرد صد كرد، قسمت دو را خود ياران و نشست بر بديد سپاه چون شبيب
 در خود كمين از را ايشان تا نهاد، هزيمت به را روى شبيب آمد، نزديك سپاه با سفيان چون و بيستاد، جاى بر

 از و پيش از و جستند، بيرون كمين از سپاه آن و آورد حمله مرد صد آن با و برگردانيد روى و بيستاد پس. گذاشت
 .آمدند يوسف بن حّجاج نزد باز و شدند هزيمت به سفيان سپاه و نهادند، اندر شمشير پس

 به شبيب كه يافت خبر. برفت سورة و. گزيده مبارز مرد هزار سه با بفرستاد را التميمى الحرّ  بن سورة حّجاج پس
 حرب آراسته و بيدار يافتند را شبيب آمدند فراز چون. كرد تاختن مرد سيصد با و برخاست خوارج گورستان به نهروان

 كه سپاه آن و رسيد، ايشان لشكرگاه به تا شد همى ايشان پس از و كرد هزيمت را او شبيب و كردند حرب او با. را
 .شدند كشته خلقى و شدند هزيمت نيز بودند آنجا

 همى هزيمت مرد دويست دست از مرد چندين را، شما باد شرم: گفت آمد، حّجاج باز هزيمت به سورة چون پس
 به شهر مردمان و شد، مداين به تا برفت و كرد قسمت سپاه بر شبيب بود سورة لشكرگاه اندر چه هر پس. شويد
 باز سواد حد به و برفت و براندند، همه گوسپند و گاو از بود يافته شهر از بيرون چه هر شبيب و گرفتند، اندر حصار
 .شد

 :طبرى[ الكندى سعيد عثمان نامش بخواند را او و مبارز، بود مردى حّجاج پس

 هر و فرستاد، شبيب طلب به مرد هزار چهار را او حجاج. بود مبارزان از خواندندى، جرك لقب به را او و ،] عذرى
 شد همى ديه به ديه شبيب و آمد، بر ماه سه دو تا شد، همى او پيش از شبيب و شد، مى يافت همى شبيب خبر كجا
 .بشكست حّجاج بر دخل و خراج همه و كرد، همى غارت و

 ببود، چاشتگاه وقت چون. بود كرده مهمان را شبيب ديه آن دهقان و نهروان، حد به ديهى به بيافتند شبيب اثر پس
 از را خويشتن و برنشاند سپاه و بخورد نان و نينديشيد، ايشان از شبيب پس] ٣٣٢ a. [بگرفتند حصار گرداگرد سپاه
 .شدند هزيمت ايشان و نهادند اندر شمشير و كرد حمله سپاه آن بر و افگند، بيرون حصار
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 از و كردند خسته را او و شدند كشته او سپاه از مرد پانصد تا كرد همى حرب و بيستاد خويش خاصگيان با جرك و
 و بگسست، حّجاج از دخل همه و بنشست، نهروان به شبيب و ببردند، و برگرفتند را او ياران آنگه. بيفگندند اسب
 .كرد خليفت كوفه بر كسى

 و. كرد كوفه آهنگ و برفت نهروان از نيز او شد، بصره به و برفت كوفه از يوسف بن حّجاج كه بشنيد شبيب چون
 ].فرمايى؟ چه كرد، كوفه آهنگ شبيب كه[ فرستاد حّجاج به خبر المغيره بن عروة

 كوفه به روى شبيب كه آمد فراز عروه نامه روز ديگر آمد بصره به حّجاج كه روز اين حرب به كوفه در به شبيب آمدن
 كوفه به حّجاج كه شد شبيب به خبر و آمد، باز كوفه به و برفت بشتاب و داشت باز دست را بصره كار حّجاج. نهاد

 كوفه به شبيب از پيش تا بتعجيل و برفت حّجاج. شود اندر كوفه به حّجاج از پيش تا برفت بشتاب شبيب. بازگشت
 شهر به حّجاج گفتند را او و رسيد، كوفه در بر شام نماز شبيب و آمد، اندر شهر به ديگر نماز حّجاج و شود، اندر
 .شد اندر

 فرود كوفه در بر شبيب كه بگفتند را حّجاج و نشوم، اندر كوفه به تا نگردم باز امشب من كه خورد سوگند شبيب و
. بگذشت شب از لختى تا بود همى شبيب و. فردا تا ببنديد كوشك در. كرد نتوان حرب امشب: گفت. است آمده
 در آهنين عمودى. يافت بسته در. شد حّجاج كوشك در به و برفت و افگندند اندر شهر به ياران با را خويشتن پس

 .است پديد آن اثر هنوز و نشست، آن اندر عمود و. آهنين بود درى. سراى در بر بزد داشت دست

 در به تا برفت و بكشت را ايشان. مردان نيك از يافت تن چهار. شد بزرگ مسجد به و برفت ياران با شبيب پس
 شهر از و برفتند و ببرد بود، سراى در بر اسبى و غالمى و بود بسته در حّجاج شرط صاحب شد، شب چون. سراى
 .بالّصواب اعلم اهللا و. شدند بيرون

 تعالى خداى: گفت و عراق، به الملك عبد به كرد نامه حّجاج پس عراق اهل و شبيب ميان پسين باز حرب خبر
 اين عراق سپاه چون و. شوند شبيب حرب به تا فرست لشكرى شام سپاه از. است گرفته باز كوفه اهل از نصرت

 نيز الملك عبد و بشود، ما آب و نام بگيرند، را شبيب و بيايند شام سپاه اين اگر گفتند و آمدند گرد همه بشنيدند،
 .ندهد روزى را ما

 ما نيست، كار به شام سپاه را ما االمير، ايّها: گفتند و آمدند حّجاج سوى همه پس
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. برويد: گفتا حّجاج. است ديوان اندر نام را ما كه مرديم هزار چهل ما و كنيم، كفايت را او كار و برويم بجمله خود
 نامشان كه برفت كوفه جوانان از مرد هزار ده با نيز االشعث محّمد بن الّرحمن عبد و برفتند مرد هزار چهل آن پس
 .كرد سپهساالر مرد هزار پنجه اين بر ورقاء بن عّتاب حّجاج و. نبود ديوان اندر

 پنجاه اين پيش و بگزيد مرد سيصد جمله آن از و بودند، آمده گرد مرد هزار كرد، عرض سپاه. بود مداين به شبيب و
 صبر شبيب. كنند حرب فردا آنكه بر آمدند فرود سپاه دو هر و. است بغداد امروز كه آنجا ساباط، به آمد مرد هزار
 هزيمت ايشان و. كشتند همى و نهاد اندر شمشير و كرد، شبيخون مرد هزار پنجاه آن بر و شد، تاريك شب تا كرد
. كشتيم را عّتاب كه كردند بانگ و] ند[ بيفگند را عّتاب پس. ننگريد بدو كس خواند، همى را سپاه عتاب و. شدند

 .كشتند همى و شدند همى هزيمتيان پس از چنان هم و شدند، هزيمت لشكر و

 لشكرگاه به ايشان با و كردند بيعت بيم از. مردمان آن بيعت به كرد بانگ منادى و آمد فرود شبيب بود، روز چون
 آمده مرد هزار شش شام مردمان و شدند، اندر كوفه به هزيمتيان و كرد، غنيمت همه را خواسته آن و شد، باز ايشان
 سپاه: گفت حّجاج آمدند، باز هزيمت به كوفيان چون. داشت همى كوفه به] ٣٣٢ b[ را ايشان حّجاج و بودند،
 .است بگرديده عراق اهل از نصرت كه دانم، من را عراق

 و كوفه، در به مرد هزار شش آورد، بيرون و بساخت را شام سپاه حّجاج. نهاد كوفه به روى روز ديگر شبيب و
 آن و. كوفه در به بودند كرده بيعت وى با كه كوفيان آن با و خويش، مرد ششصد آن با شبيب و بزد، لشكرگاه
 شدند، اندر كوفه به همه ايشان نگريخت، حّجاج چون. بگريزد حّجاج كه پنداشتند كردند بيعت شبيب با كه كوفيان

 و شام سپاه با بياراستند را حرب بودند، آمده وى با مداين از و بودند وى با كه بماند خود مرد ششصد آن با شبيب و
 .بالّصواب اعلم اهللا و. كردند حرب

 عرض را شام سپاه حّجاج و. فرسنگ يك بر آمد فرود حّجاج بنزديكى شبيب و شام سپاه و حّجاج با شبيب حرب خبر
 طلب را خود پدر خون امروز: گفت و كرد سپاهساالر را او عّتاب، بن خالد نامش بود پسرى را ورقا بن عّتاب و كرد،
 .فرستاد شبيب پيش و بداد مرد دويست و هزار را او و بخواند را الثقفى معاوية بن حارث حّجاج پس. كن

  حّجاج نزد هزيمت به حارث ياران و بشكست را حارث و كرد حرب وى با شبيب
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 نيز شبيب و كرد راست را صفها حّجاج روز ديگر و آمد، فرود حّجاج برابر و برگرفت آنجا از شبيب و. آمدند اندر
 كه پنداشت شبيب. پوشيده وى سر بر خود فرستاد، بيرون خويش آن از را غالمى حّجاج نخست پس. بركشيد صف
 .بود حّجاج موالى بنگريد چون. بيفگند و زد عمودى و آورد او بر حمله. است حّجاج آن
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 آن بر و بنهادند كرسى صفّ  پيش تا بفرمود و شد پياده حّجاج پس! سگ بدين من زخم اين دريغ اى: گفت شبيب
 و. كنيد حمله كه مرد دويست با بفرمود نيز را سويدا شبيب و كنيد، حمله! الشام اهل يا: گفت و نشست كرسى
 .گردانيدند باز را سويدا و شبيب و كردند حمله شاميان

 كرد، حمله مرد دويست با شبيب پس. شد پيشتر و خاست پاى بر و كردن، بايد چنين حرب! اكبر اهللا: گفت حّجاج
 و كردند تيرباران شام سپاه. كرد حمله خويش سپاه همه با شبيب پس. شد پيشتر لختى حّجاج. بپذيرفتند شاميان و

 شبيب پشت پس از تا بفرستاد ديگر راهى به مرد هزار با را عّتاب بن خالد و كرد تكبير حّجاج. گردانيدند باز را شبيب
 بفرمود را سپاه سو اين از حّجاج و. بكشتند غزاله، نام را، زنش و بكشتند، را او مصاد، شبيب، برادر و آمدند، اندر
 كه هر و برد، همى خويش پيش اندر را خويش سپاه و برگردانيد، روى شبيب و كردند، حمله شام سپاه. كنيد حمله كه
 .ببريد پل و بگذاشت، فرات رود از را خويش لشكر تا بكشت، بسيار خلقى و كرد، همى حرب آمدى، پس از

 عبد حبيب حّجاج روز ديگر. آمد كوفه با حّجاج و بازگشت سپاه. گرديد باز شما! شود دوزخ به تا بهل: گفت حّجاج
 از حبيب و آمد، فرود آنجا و انبار، تا شد همى شبيب و شبيب، طلب بر مرد هزار سه با بفرستاد را الحكمى الّرحمان

 پشت بر كرد، گروه چهار به را سپاه. نيارد شبيخون تا داريد نگاه را خويشتن امشب: گفت را ياران و برفت، او پس
 تا و بكشتند را خلقى. آورد حمله سوى هر از و مرد، صد با آورد تاختن شبيب ببود، شب نيم چون. بيستادند اسبان
 .بكشت بسيار خلقى ايشان از او و شدند، كشته تن سى شبيب گروه از تا كردند، مى حرب چنان هم روز

 به و شد كرمان به آنجا از و شد، پارس به و بگذشت اهواز به و شد، پيروز جلّ  و عزّ  خداى از شبيب ببود روز چون
 اندر كوفه بر شام سپاه حّجاج و بيامد و بازگشت آنگاه. بياسود تا ماه، چهار بنشست و شد اندر كرمان كوههاى

 اندر حرب رسيد، شبيب بنزديك چون. سپاه همه با بفرستاد را سفيان آيد، باز شبيب كه شنيد خبر چون. داشت همى
 .گرفتند

 ١٥٦٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

. جنبانيدن نتوانست جاى از را شام سپاه گونه هيچ به و كرد، همى حرب ديگر نماز تا پيشين نماز از روز آن شبيب و
 فرود امشب: گفت را ياران و بازگشت شبيب آمد، اندر شب چون و. حربى ترين سخت كردند همى حرب شام نماز تا

 .آييم حرب باز بامداد و آييم

 ]a بگذشت پس از او و بگذشتند، پل بر او سپاه همه تا گذشتند همى رود از و] ٣٣٣. 

 اسبش پاى. بود او پيش اندر كه نهاد ماديانى پشت بر و آورد بر دست شبيب]  اسب[ بود، رسيده پول نيمه به چون
 و آمد بيرون و كرد شناه اسب و شد جدا اسب پشت از شبيب و افتاد، اندر رود به ستان اسب و بشد، جاى از
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 باز و بردش فرو آب و مفعوال، اهللا امر فكان: گفت و كرد بانگ شبيب افتاد، اندر روز به چون و كرد، غرقه را شبيب
 پس. العليم العزيز تقدير ذلك: گفت و آورد بر ديگر و برد فرو ديگر و مقدورا، قدرا اهللا امر كان و: گفت و آمد بر
 را او: گفت. بكشتند را شبيب كه شد مادرش به خبر و. بپراگندند همه او ياران و شد، هالك و بردش فرو اب

 :گفتند. نكشند

 از ديدم آتش من، از شد جدا او چون كه زيرا: گفت. گفتند دانستى، چه! گوييد همى راست اكنون: گفت. شد غرقه
 .نكشد آب جز را آتش كه دانستم. آمد بيرون من

 .بالّصواب اعلم اهللا و بود ساله سه و پنجاه بمرد كه روز آن مرد، هفت و هفتاد سال به

 :عنوان كه آنجا ما، چاپى متن ٧٨٥ ص در

 جرير بن محّمد از است خبرى فا نسخه در است، آمده »مروان بن الملك عبد عهد در خوارج با مهّلب حرب خبر«
 نسخه دو از حّجاج بر را او آمدن بيرون و شبيب كار كه اينك. است ناخوانا سخت كه كارش آغاز و شبيب درباره
 و بياورم خواند، توان مى را نسخه كه آنجا تا را، خبر آن كه دانم مى ضرورى اينجا در آوردم، و گرفتم بر صب و ص
 :فا نسخه روى از شبيب خبر اينك. برسانم گرامى خوانندگان لحاظ به الكامل در نيز و طبرى تاريخ متن در را آن جاى

 بيرون عثمان روزگار به كه بود الباهلى ربيعة بن سلمان...  شبيب پدر نعيم بن يزيد كه گويد چنين جرير بن محمد و
 را كنيزكى نعيم بن يزيد آن كردند، همى قسمت بردگان چون. بودند آورده بسيار غنيمت آمدند، باز چون. بودند شده
 را شبيب و يزيد، از گرفت بار كنيزك آن و. هجرت از بود پنج و بيست سال آن و. بخريد را او. نيكوروى سخت ديد
 :گفت بزاد چون وى. گوسپندكشان عيد شنبه روز بزاد

 ١٥٦٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 فرود پس برسيدى، جهان همه به و رفتى اندر هوا به و شدى جدا من از بزرگ آتشى كه ديدم خواب به ايدون من
 باشد كسان آن از و كند فسادها كه شود چنان كودك اين: گفتند بپرسيد، چون. افتادى اندر روان آب به و آمدى
 و رنج آن و. نبود بتر وى از شدند بيرون حّجاج بر كه خوارج همه كه شد بزرگ چنان كارش و. بريزد خون بسيار كه
... 

 .نكشيد كس از كشيد او دست از حّجاج كه

 b برگ...» ( آمد بيرون حّجاج بر حّجاج، دست از بود مداين امير شبيب بن مغيرة بن مطرف...  شبيب بيرون و
 :٧ س ،٧٩٦ ص) ٤٣٣ ص ،٤ ج الكامل، ،٩٧٧ -٧٨ صص ،٨ ج طبرى، تاريخ: (ك. ر نيز و ،)فا نسخه ٢٩١
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 ص ،٤ ج( الكامل و) ١٠٥٤ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن حسب بر كه بوده آمده وائله بن عامر ما هاى نسخه در
 .است الكنانى واثلة بن عامر الطفيل ابو او و آوردم، را آن درست صورت) ٤٦٢

 :٢٣ س ،٧٩٧ ص

 ،٤ ج( الكامل نيز و ،)١٠٥٩ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در كه است آمده عبارتى ها، نسخه اعتبار به ما، متن در
 :گويد مى ما متن. است آمده آن نقيض) ٤٦٤ ص

 :گويد مى طبرى تاريخ متن اما. »است ترس جاى است سكستان از حديث اين اگر«

 ...». تخّوفته خراسان قبل من كان ان و تخفه، فال سجستان قبل من الحدث هذا كان ان المؤمنين، امير يا فقال«

 »است ترس جاى« آن خبر كه است افتاده است خراسان به معطوف كه اى جمله ما، متن عبارت از من گمان به
 :١٥ س ،٨٠٤ ص! مانده جاى به همچنان

 .است آمده »سه و هشتاد سال به بمرد اندر الحّجه ذى ماه به« مهّلب مرگ تاريخ ما، متن در

 توسعة بن نهار فقال ،٨٢ سنة الحّجة ذى فى توفى و قال) «١٠٨٣ -٨٤ صص ،٨ ج: (گويد مى طبرى تاريخ متن
 :التميمى

  المهّلب بعد الجود و الّندى مات و            للغنى المقّرب الغزو ذهب اال         

  مغرب و شرق كلّ  عن غّيبا قد و            ضريحه رهنى الّرود بمرو اقاما            

 .است آمده صب و ص نسخه دو در توسعة بن نهار شعر البته....» 

  .است آمده دو و هشتاد سال حوادث ذيل مهلب مرگ سال) ٤٧٥ -٧٦ صص ،٤ ج( نيز الكامل در

 ١٥٧٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٨ س ،٨٠٥ ص

 ص ،٨ ج( طبرى تاريخ عربى متن در و است آمده »القشرى اهللا عبد بن جرير بن خالد« ها نسخه و ما متن در
 .»القرشى« بدل نسخه با القسرى، اهللا عبد بن جرير بن خالد) ١٠٩٨

 :١٢ س ،٨١٦ ص
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 .برد مى نام را پسر پانزده ما متن. نيست يكسان ديگر منبعهاى و ما متن در الملك عبد پسران نامهاى

 داند، مى »بكار« همان را بكر ابو آنكه بر افزون كند، مى ياد پسر شانزده از) ١١٧٤ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در
 .نيامده ما متن در كه شده ياد عنبسه، متن اين در. سعيد را سعد و

 ج ترجمه،. (شود نمى برده نام ما متن در عنبسه و حّجاج ميان آن از كه كند مى ياد را پسر چهارده نيز يعقوبى تاريخ
 .شد خوانده سعيد يعقوبى تاريخ در نيز سعد) ٢٣٣ ص ،٢

 .سعيد نيز را سعد و خواند، مى »بكار« همان را بكر ابو. است پانزده پسران، نام) ٥١٩ ص ،٤ ج( نيز الكامل در

 :١٦ س ،٨١٧ ص

 همانند عبارت) ١١٨٠ ص ،٨ ج( طبرى، تاريخ متن در. است شده خوانده »االعور عمرو« ما متن در جغانيان ملك
 ):تيش: ل. ن( »بيش« ملك نام و است متن

 ...». بالده الى فدعاه ذهب من مفتاح و بهدايا الصغانيان ملك االعور بيش تلّقاه النهر قطع فلّما... «

 :برد نمى نام چغانيان ملك از اما آورد، مى را ماجرا عين ،)٥٢٣ ص ،٤ ج( الكامل در اثير، ابن

 ...». بالده الى دعاه و ذهب من مفاتيح و بهدايا الّصغانيان ملك فتلّقاه النهر، فقطع... «

 :١٠ س ،٨٣٧ ص

 »خالد« نام افتادن). ١٢٣٠ -٣١ صص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در است »القسرى اهللا عبد بن خالد« با مكه اميرى
 :گويد مى طبرى. اند آورده مى پسر نام جاى به را پدر نام كه است زبانان فارسى متعارف شيوه از ظاهرا ما، متن از

.» الوليد مات ان الى عليها واليا يزل فلم، القسرى اهللا عبد بن خالد مّكة الملك عبد بن الوليد وّلى السنة هذه فى و«
 :٣ س ،٨٤١ ص

 ماجراها نقل در طبرى جرير بن محّمد كوتاهى به اشاره تاريخنامه، متن گرامى مترجمان كه بسيار موردهاى از اى نمونه
 :گويند مى و اند كرده

 ١٥٧١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

.» كرديم ياد بوديم يافته ديگر كتب در چنانكه ما و است، كرده مختصر جرير بن محّمد خوارزم جيفان حديث اين و«
 :٥ س ،٨٤١ ص
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 ).٥٧٠ ص ،٤ ج( نيز الكامل در و است آمده ،»جرد خام« ،)١٢٣٨ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در جاجرم، ملك

 :٣ س ،٨٤٢ ص

 ... المجشر: آن بدل نسخه در و است آمده السلمى مزاحم بن مجّسر« ،)١٢٤١ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در

 .آمده...)  المجّشر( ش تشديد به ما ضبط همانند نام اين ،)٥٧١ ص ،٤ ج( الكامل متن در

 :٩ س ،٨٤٥ ص

 .گويد نمى سخنى نيز نامه عهد از و نيست، همسان ما متن با است، آمده صب و ص نسخه دو در كه روايتى

 صص ،٨ ج( است آمده طبرى تاريخ متن در همچنانكه شهرها، اين گشادن درباره قتيبه ستايش در شاعران شعرهاى
 .است آمده اى پاره صب، و ص نسخه دو در ،)١٢٥٠ -٥١

 :١٢ س ،٨٤٨ ص

 -٥٧ صص ،٨ ج( آمده طبرى تاريخ در همچنانكه. است آمده صب و ص نسخه دو در الخرع، بن عوف شعر متن
 :كنم مى ياد را آن) ١٢٥٦

 طارا حيث طائرا نّتقى ال و            الّلقا لحبّ  البالد نأمّ          

 اليسارا نالقى حال كلّ  على            بارحا جاريا ال و سنيحا            

 :٤ س ،٨٥٤ ص

 االشعرى ربيعة بن مالك بن حارث سليمان، بنزد الملك عبد بن وليد فرستاده ،)١٢١٦ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ متن در
 .است آمده ما متن در كه حارثه، نه شده، خوانده

 :١ س ،٨٥٦ ص

 :كه شد اصالح طبرى تاريخ اساس بر كه بوده، آمده مجاهد عطاى فا، و اساس نسخه دو مبناى بر ما متن در

 در ١١٥ سنه در و است فقيهان بزرگان از تابعى صفوان، بن اسلم بن عطاء -رباح ابى بن عطاء محّمد ابو مراد. عطا
 .است آمده ١١٤ سنه) ٢٩ ص ،٥ ج( زركلى اعالم در). ٣٤٤ -٤٦ صص ،٥ ج الكبير، طبقات. (است گذشته

 ١٥٧٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 -٤٤ صص ،٥ ج( الكبير طبقات در. است بوده قاريان شيخ و مفّسر تابعى، المّكى، الحّجاج ابو جبر، بن مجاهد
 .ق. ه ١٠٤ االعالم، در و است آمده ق. ه ١٠٣ او درگذشت سال) ٣٤٣

 :١٨ س ،٨٥٧ ص

 طبرى تاريخ متن حسب بر كه بود آمده بنادرست هشام، بن الحارث بن الّرحمن عبد بن بكر ابو نام ما هاى نسخه در
 .٥٢٦ ص ،٤ ج الكامل، نيز و شد اصالح

 آن و است، مدينه هفتگانه فقيهان، از يكى القرشى، المخزومى هشام بن الحارث بن الّرحمن عبد بن بكر ابو وى
: ك. ر. يسار بن سليمان و زيد، بن خارجة و عتبه، بن اهللا عبيد و القاسم، و عروة، و المسّيب، بن سعيد: ديگران
 .٤٠ ص ،٢ ج زركلى، االعالم

 :١ س ،٨٧١ ص

 :است تابدار متن عبارت

 جهان به ايشان تا بفرستم خويش آن از اى پرستنده من اگر و نينديشد، سخن اين از قتيبه، برادرم،: گفت الّرحمن عبد«
 ...». بپراگنند اندر كوهها به و جهان) ؟( بيابانها و بشوند اندر

 باشد؟ »جهان پايانهاى به« شايد شود، نمى خوانده اين جز فا و اساس نسخه

 :٢٣ س ،٨٧٣ ص

 :است چنين عبارت ما اساسى هاى نسخه در

 عبارت. دارد تغاير صريحا طبرى متن با اين و...»  بود اياس بن حيان مهترشان و بودند ازد از مرد هزار ده و... «
 :است چنين) ١٢٩١ ص ،٨ ج( طبرى تاريخ

 طبرى تاريخ همانند عبارت ،)١٥ ص ،٥ ج( نيز الكامل در...»  حوذان بن اهللا عبد رأسهم آالف عشرة االزد و«
 :است

 :٢٣ س ،٨٧٣ ص...»  حوذان بن اهللا عبد عليهم و آالف، عشرة االزد و«

 :بود چنين ها نسخه حسب بر ما متن عبارت
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 ص ،٨ ج( است چنين طبرى تاريخ متن عبارت.» بود زحر بن جهم مهترشان و بودند هزار هفت و چهل اين از جز و«
١٢٩١:( 

 ...». و على بن اهللا عبيد او زحر بن جهم عليهم آالف سبعة الكوفه اهل من و«

 :١٢ س ،٨٨٨ ص! نباشد نادرست متن تا آوردم، را]  كوفه اهل از[ متن مبناى بر من

 به( مخلد اعراب با متن در. است آمده اعراب دو با) ١٣٥٠ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن در »يزيد بن مخلد« نام
 .حاشيه در) الم تشديد به( مخّلد و ،)مفتوح الم و خاء سكون و م فتح

 ١٥٧٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است آمده) الم و ميم فتح به( مخلد) ٧٤ ص ،٨ ج( زركلى االعالم در

 :١٤ س ،٨٨٩ ص

 .».بكشتند جاى يك بر تركان از مرد هزار چهار: «گويد مى ما متن

 ):١٣٢٠ ص ،٩ ج( است آمده طبرى تاريخ متن در اما

. نويسد مى...»  صبرا تركى الف عشر اربعة قتل و« صريحا هم اثير ابن...»  صبرا تركى الف عشر اربعة قتل و«
 ).٣٠ ص ،٥ ج الكامل،(

 :٢٢ س ،٨٩٧ ص

 ص ،٩ ج( طبرى تاريخ در بياورد، را الملك عبد بن سليمان بيت اهل تا گمارد مى حيوه بن رجاء كه كس آن
 جابر بن كعب) ٣٩ -٤٠ صص ،٥ ج( اثير ابن الكامل در و است، شده خوانده العبسى حامد بن كعب ،)١٣٤٤
 .شرطه صاحب -عبسى

 ).٢٥٩ ص ،٢ ج ترجمه،. (برد مى نام عبسى حامد بن كعب از نيز يعقوبى تاريخ

 :٢١ و ٦ س ،٩٠٥ ص

 ».١٢ س ،٨٨٨ ص« تعليقه: ك. ر. كردم پيروى اساس از اينجا در را مخلد نام اعراب و ضبط

 :٨ س ،٩٠٥ ص
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 ،)١٣٥٠ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ در ولى رسد، مى مهّلب بن يزيد به عقيلى نهر به الحميرى وجيه بن موسى ما، متن در
 .بصره پل نزديك است آمده معقل، نهر

 :٢٢ س ،٩٠٦ ص

 در كه، حالى در شود، مى تلقى تن دو داود ابو و ابراهيم بن خالد كه است آمده چنان ها، نسخه مبناى بر ما متن در
 .است يكى دو هر اين اصل

 ص ،٩ ج( است طبرى تاريخ متن استنباط اين تأييد. او كنيه و است اسم دارد، بدل حالت داود، ابو ابراهيم، بن خالد
 :آورد مى كسان آن شمار در كه) ١٣٥٨

 و التميمى كعب بن موسى و الطائي، شبيب بن قحطبة و التميمى قريظ بن هز ال و الخزاعى كثير بن سليمان منهم«
 ):٥٤ ص ،٥ ج( كند مى بيان را ترتيب همان نيز كامل در...»  شيبان بن عمرو من داود ابو ابراهيم بن خالد

 ...». ذهل بن شيبان بنى من داود ابو ابراهيم بن خالد و التميمى، كعب بن موسى و... «

 :٢ س ،٩١٧ ص

 :است نامفهوم متن در ها نسخه از برگرفته عبارت

 ١٥٧٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 باشد) ؟( جبال اندر تو دست به و آيند، تو بنزديك تواند، هواخواهان و اهواز، انداز موصل به كه گروه آن و... «
.«... 

 گمانم، به درست، وجه سنجيدم، طبرى تاريخ متن با را آن چون كه است عبارتى ،٢٤ سطر به ما، متن ٩١٩ ص در
 .است »مرجئان« تصحيف »جبال« واژه جا، دو اين در. شد يافته

 :٩١٩ ص عبارت در خاصه

 ...». بودند او با گروهى مذهبان هم از و بود) مرجئان( جبال مهتر و گفتندى، رؤبه بو را او بود مردى و«

 :است آمده چنين ،)١٣٩٩ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن در

 ...». اصحاب معه و المرجئه من طائفة رأس كان و رؤبه، ابو قال«

 :٢٤ س ،٩١٩ ص
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 ».٢ س ،٩١٧ ص« تعليقه: ك. ر است، درست مرجئان مهتر جبال مهتر

 :١١ س ،٩٢١ ص

 .١٤٠٢ ص ،٩ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. شد اصالح كه است آمده »مهّلب بن الفضل« بنادرست، ما هاى نسخه در

 :٢ س ،٩٢٢ ص

 بدل نسخه با ،)٨٣ ص ،٥ ج( الكامل و) ١٤٠٥ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن دو در كلبى عّياش بن قحل نام
 .است آمده »فحل«

 :٢١ س ،٩٢٤ ص

 يا است »قهستان« واژه تصحيف از دگرگونى اين دانم نمى. است...»  دهستان ملك صول پسر« از سخن ما متن در
 .نه

 ):١٤١١ ص ،٩ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن در

 ...». اسيرا قهستان ملك صول ابن اخذ و... «

 .است طبرى تاريخ همانند درست عبارت) ٨٥ ص ،٥ ج( نيز الكامل در

 :١٨ س ،٩٢٥ ص

 ...». داد خراسان و كوفه و بصره واليت را او الملك عبد بن يزيد بپرداخت، يزيد حرب از مسلمه چون پس«

 آن ناگزير نيست، خبرى صب، و ص نسخه دو در نيز و است، آمده طبرى تاريخ متن در كه بخش دو از ما، متن در
 :ندهد روى تاريخ تداوم در نقصى كه آورم مى زير در صب و ص نسخه دو سنجش از پس را، بخش دو

 ١٥٧٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خراسان به كه كرد نامه او بر يزيد بپرداخت، مهّلب آل كار از مسلمه چون و الباهلى هبيرة بن عمر و مسلمه اخبار
 .كند طلب را ايشان وديعتهاى و امانتها و كند شمار المهّلب بن يزيد كارداران با تا فرست اميرى اندر

]  خزين: نسخه دو هر در[ خذين سعيد را او آنكه بفرستاد، را الحكم بن الحارث بن العزيز عبد بن سعيد مسلمه، پس
]  ابى[ بن الحكم بن الحارث بن العزيز عبد بن سعيد او نسب و امّيه، بنى بزرگان از بود مردى و بودند، كرده لقب
 خو اندر نعمت به و پوشيدى حرير و خزّ  و ديبا هميشه و متنّعم بود مردى. بود امير مردى نه ليكن امّيه، بن العاص
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 بر را او كه خواست. داشت زنى به را او دختر مسلمه و. باشند نعمت خداوندان و مهترزادگان كه چنان بود، كرده
 .داد خراسان اميرى را او باشد، نامى امّيه بنى ملوك اندر نيز را او تا كشد

) ؟( جاللى و بود نشسته اندر عمارى به او و. شدند باز او پيش خراسان سپاه آمد، اندر مرو به كه روز نخستين پس
 :گفتند و آمد ناخوش آن را مردمان پس. فروهشته بر از ديبا

 .ننمايد كس به روى و نشسته، عمارى اندر زنان چون آيد همى اندر شهر به كه است اميرى چه اين

 مردمان و ديبا، قباى و پرنيان پيراهنى و داشت، پوشيده خز و ديبا هاى جامه. داد بار آمد، اندر شهر به چون پس
 آن بر را او و آمدندى، سالم به مهتران النهر وراء ما و خراسان از شهرى هر از و. بودند نشنيده رسم آن خراسان
 به و كردند، امير ما بر كه كيست خود اين: گفتندى و آمدندى بيرون. نشسته ديبا فرشهاى آن بر و ديدندى زينت
 .خواندندى]  خزين: نسخه دو هر[ خذين سعيد را او پارسى زبان

 و. بريدند باز درم هزار هفتصد همه با و كرد مصادره و كرد گرد خراسان به را او عمال و المهّلب بن يزيد اهل همه و
 .ستدن بتوانستى درم هزار هزار كه بود كس] خود[ ايشان از

 ما تركان و نكردى، غزو او و! است؟ كار چه ستدن درم با را خذين: گفتند و كردند افسوس او بر نيز بدين مردمان
 بسيار، سپاه با كورصول او نام بيامد، ايشان از مهتر يكى و شدند، دلير. است نرم چنين او كه شدند آگاه النهر وراء
 الّرياحى بشر بن مسّيب. آمد خذين به خبر. كردند بخارا آهنگ آنجا از و شدند مرتد باز سغديان و آمد، سغد به و
]a مرد هزار چهار با بفرستاد را] ٣٥٤. 

 ١٥٧٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .استادند باز او از هزار مردى بگذشت، رود از مسّيب چون. مبارز بود مردى مسّيب و

 حرب تركان با و. بودند مانده مرد هفتصد او با آمد، سغد حد به مسّيب چون. استادى باز همى كسى منزلى هر به و
 .شدند تركستان باز تركان و. يافت بسيار غنيمتهاى و بستد، سغد و كرد هزيمت را تركان و ،)؟( سختى بر كرد

 از تركان كه شهر آن كه فرستاد باز جواب سعيد. رود تركستان به تا خواست سپاه و سعيد، به كرد نامه مسّيب و
 فسوس نيز بدين مردمان و آمد، مرو به باز مسّيب پس. آى باز و برخيز. باشد بس ستدى، باز بودند ستده مسلمانان
 .بگرفتند سغد و بيامدند تركان باره ديگر آمد، باز مرو به او چون و. كردند

 سعيد اين از ضعيفتر بود نيامده خراسان به اميرى هيچ امّيه بنى از و. نرفت كس. برويد كه بفرمود را سپاه باز سعيد و
 سپاه با بگذاشت جيحون و كراهّيت، بر برفت مرو از سعيد آنگاه. نرود سپاه اين نروى تو تا: گفتند را او پس. حذين
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 ديد روان آبهاى و ها سبزه و ديهها و برگشت سغد گرد او و. سغد به كردند حرب او پيش سپاه و آمد سعيد و. بسيار
 .خرم هاى خانه و

 تركان با و بودند شده مرتد بار چند ايشان كه كنند غارت را سغد كه خواستند كردند، هزيمت را تركان مسلمانان چون
 ويران كه نبايد است، بوستانى چون سغد اين و كنيد، ويرانى شما كه مشويد اندر سغد به: گفت سعيد پس. شده يكى
 و آمد، خوش بستان را خذين: گفتند و كردند افسوس او بر نيز اين بر مردمان و. بازداشت سغد از را سپاه و. شود
 .شدى باز كه نكرد يله را لشكر شوند، مرو باز كه خواستند چند هر و. بماند آنجا سال آن

 سال آن و. بردند سمرقند در به نرم نرم را او چنان هم و. است خوشتر بوستان اين شوى پيشتر چند هر: گفتند و
 .بماند آنجايگه

 هيچيز يزيد سوى كه زيرا كرد، باز عراق و خراسان از را مسلمه الملك، عبد يزيد آمد، اندر سه و صد سال چون و
 خليفت را كسى. دارم حديثى تو با كه فرستاد نامه را او پس. كردى عود نامه كه داشت شرم همى يزيد و فرستاد، نمى
 .بفرستاد و بداد خراسان عهد را هبيره عمر و. بياى خود و كن

 امير: گفت روى؟ همى كجا: گفت را او مسلمه. آمد پيش را او هبيره عمر شد، همى شام سوى عراق از مسلمه چون
 .است فرستاده خراسان و عراق به مرا المؤمنين

 برفت، مسلمه! مهّلب آل هاى خواسته كردن طلب به: گفت! شوم همى واليت به: گفت او كار؟ چه به: گفت مسلمه
 .آمد عراق به عمر و

  بزرگ بود عّباس اهللا عبد بن علىّ  بن محّمد داعى آنكه صادق، محّمد ابو ميسره كار و

 ١٥٧٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

. برداشتند هبيره بن عمر به خبر پس. آمدند همى رسوالن را او سو هر از و بودند، گشته بسيار او متابعان و بود، شده
: گفتند مردمانيد؟ چه شما: كه بپرسيد را ايشان و بودند، آمده شهرها كز رسوالن و غريبان آن با و بخواند، را ميسره

 شما كه شنوم همى كه است مذهب چه اين پس: گفت. بازارگانى به ايم آمده اينجا و شهرى، هر از ايم بازرگانان ما
 .مشغوليم نان طلب به ما و نداريم، خبر ما: گفتند كنيد؟ دعوت همى ديگرى اسامى به و داريد،

 ما كه دانند و دهند گواهى شناسند را ما كه عراق مهتران همه: گفتند ايد؟ بازرگانان شما كه دهد كه گواهى: گفت
 ايشان كه دادند گواهى و بيامدند و بودند، اندر ايشان دست به خود گفتند، ايشان كه مهتران آن پس. ايم بازرگانان
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 علىّ  بن محّمد سوى عراق از ايشان و. بازداشت دست را ايشان عمر پس. نيست تهمت ايشان اندر و اند، بازارگانان
 .آمدند عّباس اهللا عبد بن

 و. سّفاح لقبش و العّباس، ابو او كنيت و كرد، نام اهللا عبد را و آمد، پسرى را محّمد چهار و صد سال اين اندر و
 .بود او نشست خالفت به كه عّباس بنى از كسى نخستين

 را آن كه بود دهى بغداد جاى و نبود، بغداد وقت بدان و. كوفه به بنشست و بگسترد عدل و داد هبيره بن عمر
 هبيره قصر را آن و گشته، شهرى اكنون و راه، نيمه بر ساباط ميان با كرد بنا كوشكى كوفه ميان و. گفتندى ساباط
 .است خوش جاى آن كه كنند منزل را آن حّجاج و كوفه، و بغداد ميان گويند،

 و برنداشتى وى از جزيت مغ، و ترسا و گبر و جهود از شدى مسلمان كه هر كه بود مذهبى] را[ يوسف بن حّجاج و
 دهى به دهى از كس آن اگر شد، مثبت سلطان ديوان اندر و شد الزم كردنى بر چون و. است خراج جزيت گفتى
 بخرد را زمين آن كه هر و باشد، شده الزم زمينى بر كه خراج چون هم برنخيزد، وى گردن از و نيفتد وى از آن شود،
 .شود الزم وى بر خراج آن

 b[ بدان بناچار مردمان و نپذيرفت، كردند، الزم او بر حّجتها و كردند مناظره او با سخن اين با عراق فقهاى و علما
 و نيامدند اندر اسالم دين به هيچكس گبر و ترسا و جهود از كه شد چنان او روزگار به و دادند، اندر تن] ٣٥٤
 .نداريم باز دست را خويش دين بارى داد، بايد مى خراج كه بار يك: گفتند

 اندر مسلمانى به كافر هيچ تا ببندد خلق بر مسلمانى راه تا خواست آن مذهب بدين حّجاج كه گفتند ايدون علما و
 و برخاست، عراق از مذهب اين بمرد، حّجاج پس. بود تر زشت دگر از يك حّجاج ملعون آن مذهبهاى همه و نيايد،
 و جهود و مغ از بسيار خلقى و بيفگندند، او از جزيت آمد اندر مسلمانى به كه هر و. نپسنديد و نگفت نيز اين كس
 از ترسا،

 ١٥٧٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .آمدند اندر مسلمانى به حّجاج پس

 كه كافران بدان عراق شهرهاى همه به فرستاد كس و آورد باز حّجاج مذهب اين نيز او بيامد، هبيره بن عمر چون و
. بخواست نيز بودند گذاشته مسلمانى اندر كه گذشته سالهاى آن و خواست، جزيت ايشان از و بودند، شده مسلمان

 .آمد باز ديگر حّجاج گفتند و آمد، منكر سخت آن را عراق مردمان و
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 صاحب مسلم،]  ابى بن يزيد[ او نام بود بوده وزيرى را حّجاج و رفت، اين بر عراق حكم همه چهار و صد سال اين و
 به را المهّلب بن يزيد و كرد باز عراق از را يزيد اين بنشست، سليمان و بمرد وليد بمرد، حّجاج چون. بود او خراج
 به را مسلم ابى بن يزيد بنشست، الملك عبد يزيد و بمرد سليمان چون. شد شام به مسلم ابى بن يزيد و فرستاد، عراق
 خراج بودند، شده مسلمان كه ذّمت اهل از و كرد زنده حّجاج مذهب آن آنجا هم او و اندلس، به و فرستاد افريقيه
 بر كه كردند نامه الملك عبد يزيد به و مذهب، آن بهر از بكشتند را مسلم ابى بن يزيد اين افريقيه مردمان پس. ستد
 و عليه اهللا صّلى پيغامبر سّنت و خداى كتاب حكم خالف بر آورد بيرون مذهبى مرد اين ليكن و نشديم، عاصى تو

 اكنون و بكشتيم، را او. كردن آن احتمال نتوانستيم ما. كند زنده حّجاج مذهب اندر ما ميان به كه خواست و سّلم،
 .فرست ديگر بندارى را ما. بدهيم او ديت

 كه بترسيد بشنيد، آن عراق به هبيره عمر چون پس. فرستاد ديگر بندارى را ايشان و نكرد، انكارى ايشان بر يزيد پس
 مذهب اين و بترسيد. نكند انكار ايشان بر الملك عبد بن يزيد و بكشند، را مرو و كنند چنان هم او با عراق مردمان

 .شدند خشنود او از عراق مردمان و داشت، باز دست را

 خذين سعيد را مرو و كنند فسوس او بر خراسان به و است نرم مردى العزيز عبد سعيد كه گفتند را هبيره بن عمر پس
 وى بر كه بفرستم كسى من كنند، همى فسوس او بر خراسانيان اگر: گفت هبيره بن عمر. خوانند مى قريش مخّنث و

 .كردن نتوانند فسوس

 خاصه امّيه، بنى حربهاى اندر را او بود نيكو اثرهاى و نامبردار، و مبارز بود مردى اندر لشكر به هبيره بن عمر با و
 عمرو بن سعيد را مرو و داشتى، بزرگ را او الملك عبد يزيد و كرد، المهّلب بن يزيد با مسلمه كه حرب آن اندر

 ]. ى[ گفتند الحرشى

 سمرقند در به خذين سعيد و آمد، مرو به سعيد و فرستاد، خراسان اميرى به را الحرشى سعيد اين هبيره بن عمر پس
 به خذين سعيد و. آمدند النهر وراء ما باز و شدند چيره باره ديگر تركان و. آمد مرو باز شد، خبر چون. غزو به بود

 .شد باز عراق

 باز تركان از سمرقند و سغد و آمد، سغد به سپاه، با برفت مرو از حرشى سعيد و
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 مقدمه بر بودى كه لشكرى هر به و شاعر، و فصيح و دلير بود مردى خود و. كرد اسير بسيار و بكشت بسيار و ستد
 ديده سستى خذين سعيد از چه هر خراسان مردمان و شدى، بيرون خود نخست رسيدى، حرب به چون و. بودى
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 آنجا از بودند گرفته غلبه كه تركان و. گشت تازه النهر وراء ما به مسلمانى باز و ديدند، هيبت و مردى وى از بودند،
 :كنيم ياد آن از بيت يكى و اند، گفته قصيده اين يكى شاعران آن جمله از. كردند مدح را او شاعران و شدند، رانده

 شعر

  ريش كلّ  ريشت الّنبل بانّ             قومى فتيان مبلغ ذا فمن          

  قريش من المخّنث ال سعيدا            سعيد من ابدل اهللا انّ  و            

 نيز خود و فرمود، مى حرب را ايشان و بود، برده حرب پيش ايشان دايم كه نيامد، خوش سعيد اين را لشكريان و
 :گفتند شعر و خواستند آرزو به خذين سعيد آن باز سپاه. برفتى

  بيت

  المتاح القدر و الّسوء لجدّ             سعيد من سعيدا تبّدلنا          

] ٣٥٥ a[ را او و الملك، عبد فرزندان روزگار ديگر بر كنند فضل را الملك عبد يزيد ايام تاريخ اصحاب و علما و
 آن و شد، تازه الّنهر وراء ما به مسلمانى تا فرستاد خراسان به را الحرشى سعيد كه است اين و. نيكوسيرتيها به بستايند
 .كرد هالك بودند النهر وراء ما به كه را مرتدان و براند، بودند آمده كه تركان

 مردمان آنكه ديگر و بود آن ديگر و. فرستاد خراسان به الملك عبد يزيد فرمان به هبيره بن عمر را الحرشى سعيد و
 نكرد عقوبت و نكرد انكار ايشان بر يزيد. كرد آشكارا را حّجاج مذهب او آنكه بهر از بكشتند، را او عامل افريقيه
 .را ايشان

 و هيبت، با و بود متكبر او و سليمان، روزگار به بود مدينه امير الفهرى ضّحاك بن الّرحمن عبد كه بود آن ديگر و
 پيغامبر ياران] و[ فرزندان بر]  كه[ رسيد بدان منشى بزرگ از و نكردى، كار كس فرمان به و داشتى خوار را مهتران
: كه فرستاد كس على بن حسين دختر فاطمه نزديك كه رسيد بدان منشى بزرگ از و كردى، استخفاف الّسالم عليه
 فرستاد جواب را او فرستاد، كس بدو چون. بزرگ داشت پسر سه و. نشسته اندر خانه به و بود پير او و باش، من زن
 تو پسران كه فرستاد باز جواب الّرحمن عبد. نيست حاجت شوى به مرا و گذشت، اندر كردن شوى وقت مرا كه
 .بزنم حد و بگيرم را ايشان من نباشى، من زن اگر. كنند همى زنا و خورند نبيذ كه بينند همى

  بر گرفت خشم يزيد. بناليد و الملك عبد يزيد به كرد نامه و بترسيد، او از زن آن
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! خواهد زنى به الّسالم عليه پيغامبر نبيره همى كه رسانيد آنجايگه بر منشى بزرگ و خواسته را او: گفت و الّرحمن عبد
 .خواستن صدقه به شود زن آن در به او كه كنم ايدون من

 مصادره دينار هزار پنجاه و كن بند را الّرحمن عبد: گفت و داد مدينه اميرى را النضرى الواحد عبد بن اهللا عبد پس
 مردمان از اندر مدينه به كه گردد چنان تا كن همى عذاب باشى بستده همه چون و بستان، دارد چه هر و كنش،
 .شود خوش دل او بر را مدينه مردمان تا خواهد، صدقه

 گردن بر غلّ  و پوشيده اى پشمينه اندر مدينه به كه رسيد بدان الّرحمن عبد كار و كرد، چنين هم و برفت الواحد عبد
 .الملك عبد يزيد از بپسنديدند و آمد خوش نيز آن را مردمان و. خواستى همى صدقه در به در و نهاده،

 .التوفيق بالّله و احلم، و اعلم اهللا و. كرد باز خراسان از چهار و صد سال را الحرشى سعيد مر هبيره عمر پس

 و سغد فتح چون سعيد كه بود آن خراسان از را الحرشى سعيد كردن باز سبب خراسان از را الحرشى سعيد كردن باز
 كشت همى و گرفت همى بودند شده مرتد كه را، سمرقند و سغد دهقانان آن و كرد، هزيمت تركان و بكرد سمرقند

 فرياد فرغانه ملك از و شدند، فرغانه به و بگريختند او پيش از ايشان از بسيار خلقى پس ستد، همى ها خواسته و
 .آمدند خجند به و بازگشتند آنجا از ايشان. سعيد بيم از نداد يارى را ايشان فرغانه ملك. خواستند

 غارت سمرقند و سغد خشم آن بهر از نپذيرفت، را ايشان فرغانه ملك و شدند فرغانه به ايشان كه شد آگاه سعيد و
 به را ايشان ماه شش و كرد، حرب و شد خجند در به و گرفت بر سپاه و كرد، برده و بكشت يافت را كه هر و كرد
 خراسان به سعيد كه شد الملك عبد يزيد به خبر اين و. حصار اندر بودند مرد هزار همه ايشان و بداشت، حصار در

 .بنواختش و كرد نامه بدو و بپسنديد، سعيد از و شد شاد. كند همى فتحها چنين

 المؤمنين امير دست از واليت مرا كه گفت و بكشيد هبيره بن عمر از گردن سعيد آمد، سعيد به بريد بر نامه چون
 :گفتى نخواندى، امير را عمر آن از پس از و است،

 چنين نامه و گفت، چنين المثنى ابو و كنيد، نامه المثنى ابو سوى: گفتى بود، المثنى ابو عمر كنيت و المثنى، ابو
 .آمدش اندوه و شنيد همى را آن عمر و. است آمده

] سر[ و كرد، اسير بسيار و بكشت بسيار بودند آنجا كه تركان آن از و بگشاد، خجند حصار سعيد آن از پس از و
 و بكشتش و بود، ديواشتى او نام بگرفت، آنجا را سغد دهقانان
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 كرد صلح او با پس. بود يك و او نام و گرفت، حصار به را كش دهقان و آمد، كش به و بازگشت و برگرفت، سرش
 .بدهد برده سر هزار شش آنكه بر

 آن با بنشاند كش به را سّيار نصر پس. لشكرش اندر بود او با سّيار نصر و. بنشست و آمد نخشب به آنجا از پس
 .سعيد سوى آورد نخشب به و بدادند، بودند پذيرفته كه خواسته و بردگان تا دهقانان

 آمد، مرو سوى و بگذشت جيحون از و داد،] را[ السرى بن] ٣٥٥ b[ سليمان مر نخشب و كش ميرى سعيد پس
 شادى بدان مردمان و همه، پس از بود نگشته باز حال بدان النهر وراء ما از خراسان امير هيچ هرگز كه فتحى و

. نفرستاد هبيره بن عمر به و فرستاد، الملك عبد بن يزيد بنزديك و كرد بيرون غنيمتها خمس و آمد مرو به پس. كردند
 .كرد همى صبر و آمد، اندوه را عمر و

. سعيد سوى نشد مرو به و بيامد معقل. كاردارى به فرستاد هرى به را القشيرى عمرو بن معقل پس آن از عمر پس
 .داشت هبيره بن عمر منشور و آمد، هرى به نشابور از بلكه

 سوى فرستادند مرو به و كردند بند را معقل پس. فرست من سوى و كن بند را معقل كه كرد نامه. شد آگاه سعيد
! گيرى؟ اندر كار و بروى خود و نيايى، من سوى و آيى اندر واليت به كه باشى كه تو كه گفت را معقل سعيد. سعيد
 .تو همچنانكه دارم هبيره بن عمر منشور من: گفت معقل

 المؤمنين امير دست از واليت من كه نكند، آگاه مرا و فرمايد اميرى اندر خراسان به كه بود كه عمر: گفت سعيد
 .كرد زندان به و بزد چوب دويست را معقل و. الملك عبد بن يزيد دارم،

 را سعيد خراسان اگر: گفت و الملك، عبد بن يزيد به كرد نامه و نماند، صبرش نيز بشنيد، آن هبيره بن عمر چون
 از را او تا ده دستورى مرا. كند همى چنين و چنين من با سعيد است، مرا اگر و كنم، كوتاه آن از دست من تا دادى،
 .كنم باز خراسان

 به را سعيد بن مسلم عمر پس! ده خواهى را كه هر تو ام، داده ترا خراسان من كه كرد جواب را نامه الملك عبد يزيد
 سرهنگان از و بود، معروف]  مردى[ الكالبى زرعة بن]  اسلم[ بن سعيد بن مسلم عمر، پس. فرستاد خراسان به اميرى
 كن بند را سعيد كه بفرمود را او عمر. نامبردار و بود مبارز و بود، كرده حربها و اميريها و بود، بوده يوسف بن حّجاج

 .فرست من سوى معقل دست به و

 سعيد معقل. فرستاد عراق به وى دست به و كرد بند را سعيد و آورد، بيرون زندان از را معقل و آمد خراسان به مسلم
 بنزد چون و كرد، شكنجه و نمود عذاب بسيار اندر راه به را
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 گونه گونه و كرد همى عذاب را او معقل و. بخواه او از خراسان خواسته كه سپرد معقل به را سعيد عمر، آمدند، عمر
 .بستد خواسته همه تا دميد اندر شكمش به مورچه و كرد، سوراخ ناخنانش تا و نهاد، او بر سختى

 ابو او كنيت و بمرد، الملك عبد يزيد اندر، شعبان ماه به. بگذشت ماه هفت او از و آمد، اندر پنج و صد سال و
 .بنشست خالفت به الملك عبد بن هشام او پس از بمرد، چون بود ساله چهل و بود، خالد

 :١٠ و ٤ س ،٩٣٠ ص

 چنين اشتباه به كه باشد هبيره بن عمر همان بايد وى. بينيم نمى »هبيره يزيد بن عمر« الكامل، و طبرى تاريخ متن در
 .آمده

 :٦ س ،٩٥٦ ص

 تاريخ: ك. ر. شده ياد »الصلت بنت عمرو امّ « به او از و است نيامده طبرى تاريخ متن در ،»الصلت بنت هند« نام
 .١٦٨٦ ص ،٩ ج طبرى،

 :٣ س ،٩٥٧ ص

 آمده، فرود او سراى به على بن زيد كه مردى ،»الحارثه بن زيد]  بن اسحاق[ بن معاوية« نام كامل و درست صورت
 ):١٦٧٩ ص ،٩ ج( است آمده شود، مى ياد زيد با كنندگان بيعت از كه آنجا طبرى، تاريخ متن در

 و االنصارى حارثة بن زيد بن اسحاق بن معاوية و العبسى خزيمة بن نصر و كهيل بن سلمة منهم جماعة بايعه قد و«
.«... 

 :٥ س ،٩٥٧ ص

 :بوده چنين بنادرست عبارت و بود داده روى خلطى اساس، نسخه مبناى بر ما، متن در

 ...». را او و شد عمر بن يوسف بنزديك البارقى يوسف«

 .آوردم و يافتم را »البارقى سراقة بن سليمان« نام درست صورت ،)١٦٩٨ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن به مراجعه با

 :١٩ س ،٩٥٩ ص
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 ،)١٦٩٩ ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن به مراجعه با كه بود آمده بنادرست ها نسخه مبناى بر ما، متن در شرط، صاحب
 .كردم اصالح را آن ،)٢٤٢ ص ،٥ ج( الكامل و

 :٢ و ١ س ،٩٦١ ص

 .كردم اشاره آن به هم پيشتر كه بود شده قيد نادرست ما هاى نسخه در زيد ياران نامهاى

 .است پذيرفته صورت طبرى تاريخ عربى متن به مراجعه با نامها اين اصالح
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 تصحيف صورت نام اين آيا. نيافتم را »العمرى اهللا عبد بن زياد« نام الكامل، در نيز و طبرى تاريخ متن در آنكه گفتنى
 .٢٤٦ ص ،٥ ج الكامل، ،١٧١١ ص ،٩ ج طبرى، تاريخ: ك. ر! است؟ »نهدى زياد« شده

 :١٧ س ،٩٦١ ص

 و) حارثه بن زيد و اسحاق بن معاوية و خزيمه بن نصر: (است آمده نام سه ما متن در شدند، كشته كه زيد ياران از
 خود االنصارى، حارثة بن زيد بن اسحاق بن معاوية آوردم،» ٣ س ،٩٥٧ ص« تعليقه در چنانكه. است نادرست اين
 .١٦٧٩ ص ،٩ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. شده ياد تن دو صورت به متن در كه است تن يك

 :١ س ،٩٧٩ ص

 بن ابراهيم خليفتى خبر« و »برادرش ابراهيم به او كار رسيدن و يزيد پسرش خليفتى و وليد كشتن خبر« بخشهاى
 و اجمال نهايت در شد، برگرفته اساسى هاى نسخه از كه »الملك عبد بن محّمد بن مروان خليفتى خبر« و...»  الوليد

 محّمد بن مروان خالفت« و »الوليد بن يزيد وفات خبر« و »الوليد بن يزيد خالفت خبر« روى، آن از. است اختصار
 روى بازگوييهايى اگر. كردم نقل است، همانند طبرى تاريخ متن با كه صب، و ص نسخه دو از را »بالحمار الملّقب
 .بماند ناگفته متن اصيل روايت اساس، نسخه حذف با نخواستم كه است آن از است، داده

 :٩ س ،٩٨٠ ص

 ج( طبرى تاريخ متن حسب بر »الوليد بن مسرور« گزينش. است آمده الوليد بن مسروق صب، و ص نسخه دو هر در
 .است) ٢٩٣ ص ،٥ ج( اثير ابن الكامل نيز و ،)١٨٢٧ ص ،٩

 :١١ س ،٩٨٨ ص
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 آوردم، صب و ص نسخه دو از را آن مبسوط نقل آنكه با است، اساس نسخه از...»  محمد بن مروان خليفتى خبر«
 .نيست اندك آن در ناگفته نكته كه آوردم و يافتم رسا آن، كوتاهى با نيز، را بخش اين

 :٢٠ س ،٩٨٨ ص

 .»بودند خليفه چهارده همه و بود روز هفت و ماه دو و سال چهار و هشتاد امّيه بنى پادشاهى جمله و«

 :است آمده) ٨٥ ص( الّسلف تجارب در

 :وجه اين بر كرده، نظم بيت چهار در را ايشان اسامى دولت دعاگوى... «

  است ايشان نام قطعه اين در و عصر ملوك            بودند چهارده تمام امّيه بنى         

 

 

 ١٥٨٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و الملك، عبد به ملك رسيد است مروان درگذشت او چون است، معاويه يزيد اوست از بعد و هند پسر معاويه         
 حمار آنگه براهيم، دگر يزيد باز و وليد و هشام و بود يزيد است سليمان از پس بهينشان، بود كه عمر وليد به زو

 .است مروان

 

 :آورم مى زير در كه است داده ترتيب خليفگان جلوس سال از فهرستى قزوينى محّمد عّالمه شادروان

 ٦٤/ يزيد بن معاوية ٦٠/ يزيد ٤١/ معاويه ٤٠ -٣٥/ على ٢٣/ عثمان ١٣/ عمر ١١/ بكر ابو جلوس تاريخ/ خلفا
 ٩٩/ العزيز عبد بن عمر ٩٦/ الملك عبد بن سليمان ٨٦/ الملك عبد بن وليد ٦٥/ مروان بن الملك عبد ٦٤/ مروان
 عبد بن وليد بن ابراهيم ١٢٥/ الملك عبد بن يزيد بن وليد ١٠٥/ الملك عبد بن هشام ١٠١/ الملك عبد بن يزيد

 -٧٦ صص ،»موقتى يادداشتهاى« سوم، جلد قزوينى، يادداشتهاى: ك. ر ١٣٢ -١٢٧/ الحمار مروان ١٢٦/ الملك
٧٥. 

 :٩ -١٠ س ،٩٩٢ ص

 :آورم مى زير در كه ها نسخه اعتبار به البدا است داده روى اشتباهى ما متن در
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 از و بكشت، را او عمرو و كرد، حرب ثابت و فرستاد، اندر شهر به مرد هزار سه به را الوضاح بن عمرو مروان،«
 ثابت است، آمده) ٢٤ -٢٥ سطر( آينده سطرهاى به چنانكه.» بجستند در ديگر به باقى و بكشت بسيار را او ياران
 در. شود نمى كشته نعيم بن

 ١٥٨٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 »بكشت را او عمرو« عبارت و اصالح را متن روى، اين از. نيست اين جز ،)١٨٩٤ ص ،٩ ج( هم طبرى تاريخ متن
 .كردم حذف را

 :٤ س ،٩٩٨ ص

 آمده »كبر« ما متن در شده، خوانده »كفرتوثا) «١٩١٤ -٣٨ صص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن در كه جاى آن نام
 .است

 :٣ -٤ س ،١٠٠٦ ص

 صريحا و كنند مى انتقاد را طبرى جرير بن محّمد طبرى، تاريخ متن گرامى مترجم يا مترجمان، كه است جايهايى از
 :گويند مى

 هم به و كرديم ياد تمامتر جاى ديگر از ما بود، گفته پراگنده كتاب اين اندر جرير بن محّمد العباس بنو اخبار اين«
 .»آورديم

 :٦ س ،١٠٠٦ ص

 ١٢٠ حوادث ذيل در دعوت اين طبرى، تاريخ متن در و است، آمده ١١٣ سال به ما متن در عّباسيان دعوت آغاز
 ).١٦٣٩ ص ،٩ ج( است شده قيد

 :١ س ،١٠٠٩ ص

 را »الخارجى حمزة ابى خبر« و »مرو به مسلم ابو دخول« و »خراسان به مسلم بو آمدن« بخش سه ها، صفحه اين در
 ما اساس متن در كه است آمده هايى نكته نخستين بخش دو در كه زيرا آوردم، و گرفتم بر صب و ص نسخه دو از

 كه چند هر آوردم، دارد كامل هماهنگى نيز طبرى تاريخ متن با كه را بخشها اين ناگزير. بود نيامده آنها از خبرى
 يكباره -»الخارجى حمزة ابى خبر« -سوم بخش اما آمده اى گونه به نيز ما متن در و است مكرر ها اشاره از اى پاره
 .است نرفته آن از سخنى ما متن در و دارد تازگى
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 :١ س ،١٠١٥ ص

 .بنگريد» ١ س ،١٠٠٩ ص« تعليقه به را بخش اين توضيح

 :١٥ س ،١٠١٨ ص

 ص ،٩ ج( طبرى تاريخ متن در. است آمده »قريد« ما متن در آيند مى گرد لشكر دو مدينه و مكه ميان كه جايى نام
 .است »الثعالب قرين« جاى اين نام ،)١٩٨٢

 :١٦ س ،١٠٢٥ ص

 روشن نكته اين زيرا است، نادرست »بكشد را كرمانى تا سريج، بن حارث نامش گماشته، بر مردى« عبارت ما متن در
  كشته كرمانى دست به پيشتر سريج بن حارث كه است

 ١٥٨٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به سّيار نصر سوى از كه است سريج حارث پسر او. است چنين الكامل، نيز و طبرى، تاريخ در چنانكه است، شده
 :شود مى گماشته كرمانى كشتن

 ).١٩٧٥ ص ،٨ ج طبرى، تاريخ...» ( فارس ثلثمائة من نحو فى سريج بن الحارث ابن اليه فوّجه«

 .شود مى فرستاده سريج بن حارث پسر است، پيدا و است آمده) ٣٦٥ ص ،٥ ج( الكامل در عبارت همين درست

 :٢ س ،١٠٢٩ ص

 نسخه در و: عثمان ابن سفيان ابو: اساس نسخه در. است آمده گونه دو به ما اساسى هاى نسخه در زور شهر كاردار
 تاريخ متن از كه است »سفيان بن عثمان« درست، نام. است نادرست صورت دو هر اين و عثمان، بن سفيان: فا

 ).١٠ ص ،١٠ ج( گرفتم طبرى

 :١٩ س ،١٠٤٦ ص

 او و بگفت شعر بيت دو شدند، همى هزيمت به چنان كه بديد را مروان لشكر چون على بن اهللا عبد ياران از مردى«
 .»بنكوهيد را

 آمده نيز او شعر و است شده خوانده عاص، بن سعيد فرزندان از مرد اين ،)٤١ ص ،١٠ ج( طبرى تاريخ متن در
 ):٣٧٥ b: ص: (آمده صب و ص نسخه دو در همچنانكه است،
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 :را مروان كرد هجا بيت دو يك العاص بن سعيد فرزندان از مردى

  الهرب هّمه ظليما الظّلوم عاد            له فقلت بمروان الفرار لجّ          

  حسب ال و دين فال الهوينا عنك            ذهبت اذ الملك ترك و الفرار اين            

  كلب دونه فكلب نداه تطلب            ان و العقاب فرعون الحلم فراشة            

 :١ س ،١٠٥٧ ص

 ما متن در كه آوردم، و سنجيدم را آن و برگرفتم صب و ص نسخه دو از نيز را) الخّالل سلمة ابى مقتل( بخش اين
 صص ،١٠ ج( طبرى تاريخ به بسيار مانندگى بخشها اين در صب و ص نسخه دو اين و بود، مانده ناگفته هايى نكته
 .دارد) بعد به ٥٨

 :٤ -٥ س ،١٠٥٧ ص

 جاى سلمه بو نّيت اين در ظاهرا...»  دهد عنه اهللا رضى طالب ابى بن علىّ  آل به كار اين كه كرد آن نيت سلمه بو«
 :است انديشه اين گوياى كه است آمده جهشيارى الكّتاب و الوزراء در خبرى. نباشد ترديد

 درباره و نمود، مالقات ع على شيعيان از تن چند با او شد، محّقق سلمه ابو بر »امام ابراهيم« گذشت در چون«
  كس سه براى و كرد، گفتگو ايشان با ع على اوالد به خالفت امر انتقال

 ١٥٨٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عبد و ع، محّمد بن جعفر تن سه آن. ببندد خالفت پيمان او با و كند، واگذار ايشان از يكى به را كار تا نوشت نامه
 .بودند الحسين بن علىّ  بن عمر و حسن، بن اهللا

 نامه دو پذيرفت، را نامه مفاد او چنانكه و كند، مالقات را ع جعفر نخست كرد امر او به و داد مردى به را ها نامه
 غير در و كند، پاره را سوم نامه پذيرفت او گاه هر. برود حسن بن اهللا عبد ديدن به نپذيرفت، اگر و كند، پاره را ديگر
 .برود على بن عمر سراغ به صورت آن

 چراغ در بخواند را آن آنكه بى ع جعفر اّما داد، او به را ع محّمد بن جعفر عنوان نامه و رفت مدينه به مزبور فرستاده
 .ديدى كه است همين جواب: گفت و سوزانيد
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 بر كار اين از را او ع محّمد بن جعفر اما پذيرفت، را نامه او. نمود مالقات را حسن بن اهللا عبد فرستاده آن، از پس
 فريب سلمه ابو و نيستند، شيعه خراسان مردم كه كرد نشان خاطر و. نكند را كارى چنين گفت و داشت حذر

 ... است انداخته خطر به را خود جان و خورده،

 الفضل ابو ترجمه جهشيارى، الكّتاب، و الوزراء. (»شد كشته هجرى دو و سى و يكصد سال رجب ماه در سلمه ابو
 ).١٢٦ و ١٢١ -٢٢ صص طباطبائى،

 :٧ س ،١٠٥٧ ص

 .»نديدى محل و آب را خويشتن«

 :عزت آبرو، -١٦...  آب«

 معجز باب تو غنچه گشاده            بابل جادوى آب تو نرگس ببرده          

 س ،١٢٩ ص ع، بلعمى( كردى دلير خود بر را مردمان و ببردى خويش آب) ... ٧ س ،١٠٢ ص. رودكى( موسى
 محل( امروزين رايج تركيب گوياى ،»ديدن محل« و) ٣ ص اول، بخش فارسى، زبان تاريخى فرهنگ) ...» (١٦

 :شود مى ديده بسيار هاى گونه به فارسى كهن متنهاى در كه است) نهادن محل گذاشتن،

 ،)بيهقى. (است پيدا كس هر محلّ  چه گويد، سخن ابواب اين در كه نيست زهره را كس و نباشم، همداستان البته«
.» كند مى نازگرى او كه فرستادن نبايد تشريف و دادن، نبايد تمكين و نهادن، نبايد محلّ  را او كيست؟ بارى خاقانى«
 ... و) خاقانى منشآت(

. »لغوى بحث نگذاشتن، محل« عنوان با است خواندنى سياقى دبير محّمد دكتر آقاى مبسوط گفتار باره اين در و
 .٩٧٨ -٨٦ صص ،١٠ شماره ،١٧ دوره سخن، مجله

 :١٠ س ،١٠٦٠ ص

 تاريخ از روايتى با هماهنگ صب و ص هاى نسخه از برگرفته روايت اين. است گوناگون روايتهاى سّفاح زندگى درباره
 .بود ساله شش و سى: گويد مى كه) ٨٨ ص ،١٠ ج( است طبرى

 .»بود سال شش و سى او سن): «٣٤٨ ص ،٢ ج ترجمه،: (گويد مى هم يعقوبى

 ١٥٨٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٥٧ ص حبيبى، الحى عبد تصحيح به االخبار، زين. (سال سه و سى: نويسد مى گرديزى
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 ):٣٢٤ ص( است آمده القصص و التواريخ مجمل در

 سى عمرش و...  سال همين الحّجه ذو ماه سيزدهم يكشنبه روز بمرد آن اندر و آمدش بر آبله و رفت انبار به سّفاح«
 ):٤٥٩ ص ،٥ ج( آمده چنين نيز الكامل در.» گويند نيز شش و سى و بود، سال سه و

: قيل و سنة، ثالثون و ثالث مات يوم له كان و بالجدرىّ ...  باالنبار السّفاح مات مائة و ثالثين و ست السنة هذه فى«
 :٦ س ،١٠٧٢ ص...»  سنة عشرون و ثمان: قيل و ثالثون، و ست

 اين نادرستى پيشين، گفتارهاى از گذشته. كردم گفتگو گوناگون منبعهاى از پيشين تعليقه در سّفاح، عمر سال درباره
 :گويد مى كه تر پايين سطر چند در او خود گفتار حسب بر نيز »بود عمر سال دو چهل را او و« قول

 بود روز دو و ماه هشت و سال چهار وى خالفت جمله و...  بود ساله هشت و بيست بنشست خالفت به چون... «
 :١ س ،١٠٧٣ ص! است او ساله سه و سى عمر قول مؤّيد اى گونه به و است، آشكار...» 

 ناسازگار) ٤٦٠ ص ،٥ ج( الكامل و طبرى تاريخ متن با است دانسته برمك بن خالد را سّفاح وزير كه ما متن روايت
 .است

 به برمك بن خالد از نخست نيز جهشيارى...»  عطّيه بن الجهم ابو وزيره كان) «٨٨ ص ،١٠ ج: (گويد مى طبرى
 ):١٢٥ -٣٠ صص الكّتاب، و الوزراء( برد مى نام سّفاح وزير عنوان

 را او فصاحت چون العّباس ابو يافت، حضور او با مبايعت براى برمك بن خالد و شد بسته بيعت العّباس ابو با وقتى«
 غنايم امور اداره كه خودش كار به را او و آمد، خوش او از را العّباس ابو...  است عرب اصل از كه كرد گمان ديد،
 دوستداران خود وظيفه در خالد. نمود واگذار او به را -سپاه -جند ديوان و خراج ديوان كارهاى سپس. گماشت بود

 .گذاشت جاى به خود از نيكويى اثر و كرد پيدا بسيارى

 كرد، معمول را دفاتر در ثبت كه بود كسى نخستين خالد و كردند، مى ثبت اوراق در را كارها بود معمول ديوانهاى در
 ... نمود احراز را وزارت مقام و شد العّباس ابو خاّصان از و

 ...». بود العّباس ابو نزد مسلم ابو جانب از نيابت به عطّيه بن الجهم ابو

 ).٥٧ ص االخبار، زين. (برد نمى نام را ديگرى خّالل، سلمه ابو جز گرديزى

 ١٥٨٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ):٣٢٥ ص( است آمده القصص و التواريخ مجمل در
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 گويا گفتارى كيرانى نخجوانى هندوشاه تنها...»  البرمكى خالد وى از بعد و بود الخّالل سلمة ابو كاتب، و وزير«
 ):٩٩ -١٠٠ صص الّسلف، تجارب( دارد

 .كرد سالم او بر خالفت بر و رفت خدمتش به سلمه ابو كردند بيعت سّفاح با چون... «

 هذا مع و داد، دشنام را او و انفك، رغم على كردند بيعت من با مسلمانان: گفت شد، آگاه حالت اين از سّفاح
 ... نهادند نام محّمد آل وزير را سلمه ابو و كرد، تفويض وى به وزارت

 بر و الّرحمن، عبد بن الجبار عبد گويند بعضى و بود، عطّيه بن الجهم ابو گويند بعضى سّفاح، وزير سلمه ابو از بعد
 .»است بوده برمك بن خالد صولى قول

 :١ س ،١٠٧٣ ص

 .»بود غّسان ابو او موالى حاجب«

 ):٩٢ ص ،١٠ ج( است آمده طبرى تاريخ در

 خوانده »هيثم بن خالد« را او حاجب گرديزى...»  العّباس ابى حاجب هو و زياد بن يزيد اسمه و غّسان ابا... «
 ).٥٧ ص االخبار، زين. (است

 ).٣٤٧ ص ،٢ ج ترجمه،( آمده غّسان ابو همان يعقوبى تاريخ در اما

 :٧ س ،١٠٧٤ ص

 .است »مّره بن يونس« ما متن در موسى، بن عيسى وزير

 موسى بن عيسى كاتب وى ،)٥٨١ ص ،٥ ج( اثير ابن الكامل نيز و ،)٣٢٩ ص ،١٠ ج( طبرى تاريخ متن در
 متن با كه است مّره بن يونس« نام اين بدل نسخه طبرى، تاريخ در. است »فروه بن يونس« او نام و است شده خوانده

 .است هماهنگ ما

 :١٩ س ،١٠٧٦ ص

 نه.» «... شوند مسلم بو زينهار به كه ترسيد همى و بود، امين نه ايشان بر او: «است يافته راه غلطى عبارت اين در
 .است درست...»  بود ايمن

 .است درست آن و است »ايمن« صب نسخه در ولى شود، مى خوانده امين ص، نسخه در البته
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 :٩ س ،١٠٨٥ ص

 :است نادرست آن و است، شده دانسته تن دو ابراهيم بن خالد و داود بو ما، متن در

  .شود ديده ١٠٦٩ و ١٠٦٨ هاى صفحه متن، همين. تن يك و است ابراهيم بن خالد كنيه داود، بو

 ١٥٩٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٠٩٣ ص

 و اسفنديار ابن طبرستان تاريخ و -طوسى الملك نظام سياستنامه -الملوك سير: كهن متنهاى بيشتر در سنباد اخبار
 :است آمده) شورا مجلس كتابخانه در خطى اى نسخه( التواريخ زبدة

 سپهساالرى و بود كشيده بر را او. داشت قديم صحبت حق مسلم ابو با و نام، سنباد گبر، نيشابور در بود رئيسى«
 ... داده

 بو كه عراق، مردمان به است مسلم بو رسول كه كرد دعوى و كرد مسلم ابو خون طلب گشت حال قوى چون سنباد
 از و سفيد گشت كبوترى بخواند، تعالى خداى مهين نام و. او كشتن به منصور كرد قصد ليكن و اند، نكشته را مسلم
 ... بپريد ميان

 صد از بيش بودند او با كه پياده و سواره از كه رسيد جايى به و شد بزرگ او كار پس. آمدند گرد وى به بسيار خلقى
 ).١٥٢ -٥٩ صص سوم، چاپ كوب، زرين الحسين عبد دكتر سكوت، قرن دو...» ( بودند مرد هزار

 ق. ه ١٣٧ در او خونخواهى به كه خراسانى مسلم ابو...  سردار ق،. ه ١٣٧ فوت فيروز، اسپهبد به ملقب سنباد«
 نيز مسلم ابو خزائن بر رى در و بگرفت، قومس و نشابور و قزوين و رى و...  كرد خروج عباسى خليفه منصور بر

 ... خليفه برانداختن آهنگ و يافت دست

 ... نمود

 خود و شدند، مقتول كسانش و ياران از تن هزار شصت نزديك گويند و شد، مغلوب رى و همدان بين جنگى در او
.» فرستادند خليفه نزد را سرش و رسيد، قتل به طبرستان امراى از يكى دست به طبرستان به عزيمت هنگام به...  او
 ).مصاحب غالمحسين دكتر سرپرستى به فارسى، المعارف دائرة(

 

 :٩ س ،١١٢٦ ص
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 »باخمرى« به) ٣٠١ ص ،١٠ ج( طبرى تاريخ متن حسب بر كه بوده، آمده ،»باخم« ما متن در جاى اين نام
 .١١١ ص السلف، تجارب: ك. ر نيز. شد گردانيده

 :٩ س ،١١٤٢ ص

. يافت اشتهار عّباسى دوره در و دريافت را اموى روزگار است، كوفه اهل از شاعرى المحاربى، أسيد بن اميل بن مؤّمل
 ).٢٩١ ص ،٨ ج زركلى، االعالم. (شد كور خويش عمر اواخر در

 :١٠ س ،١١٤٨ ص

 داود بن سليمان ايوب ابو پس...  برمك خالد: كاتب وزير. نحيف و ريش دراز و بود لون سفيد مردى منصور«
 ...» يونس بن الربيع الفضل ابو و...  الموريانى

 ١٥٩١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 صص الّسلف، تجارب ،١٣٣ -٨٣ صص جهشيارى، الكتاب و الوزراء: نيز و القصص، و التواريخ مجمل: ك. ر
١١٧ -٢٠. 

 :٤ س ،١١٥١ ص

 ...». بود كوفه امير عيسى سال ده و: «گويد مى اينجا در. است آمده گونه دو به ما متن در موسى بن عيسى اميرى

 ...». سال سيزده شهرى به بود امير كه مردى: «آورد مى تر پايين اندكى و

 .دهد مى خبر...»  بود كوفه امير سال سيزده« از) ٣٠٢ a( صب و) ٣٩٩ a( ص نسخه دو

 :١٥ س ،١١٥٤ ص

 .»خواندندى االمين يعقوب را او و داد، بدو مهدى الزمام ديوان... «

 شده توضيح گويايى به »الزمام ديوان« ،)٣٠٢ b( صب و) ٤٠٠ a( ص نسخه دو در ما، متن ديگر روايت در
 :است

 .نبود آن را خليفت هيچ وى از پيش كه بود نهاده مهدى كه بود ديوانى آن و داد، بدو مهدى الزمام ديوان و... 

 يكى و امير، بر كند زمامى كه بفرمود و برندارند، راست خبرهاى و نكنند نصيحت مرا بريدان صاحب كه گفتى ايدون
 .كردند چه روز آن اندر ايشان كه بودى او زى تن سه اين خبر شبانگاه روز هر تا بندار، بر يكى و حاكم، بر
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 خبر فرستادند نامه چون بريدان صاحب دست بر و بنشاندند، زمامان چنين هم تا بفرمودى مملكت اندر شهر هر به و
 .را بريدان صاحب نيمى و دادند را زمامان نيمى كردند، نيم دو به زمامان با بريدان صاحب روزى و. نماند

 ديوان را ديوان آن و پارسايان، و علم اهل از مگر برگماشتند آن بر را كسى و جدا، بنهادند ديوانى را زمامان اين و
 .پارسا و علم اهل از مردى كرد، پاى به صاحبديوانى را آن و كرد، نام الزمام

 خواندندى، االمين يعقوب را او و نهاد، اندر او دست به را الزمام ديوان آن ،]شد[ واثق بدو و بركشيد يعقوب چون و
 .شد او دست به كارها همه و

 ... راند همى يعقوب الزمان ديوان و المال بيت و ديوان و خاصه كارهاى همه و بود اهللا عبد بو بر وزارت نام و

 .٤٦٤ -٦٦ صص ،١٠ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز و

 ١٥٩٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و الوزراء: (دارد آميز شماتت اى نكته جهشيارى نهاد، زمام ديوان بار نخستين كه بود مهدى كه اشارت اين در
 ).٢٠٥ ص الكّتاب،

 بوده اين منظورش كرد، تأسيس را مالى ديوان كه بود شخصى نخستين مهدى است گفته كه كسى من نظر به... «
 .»نمود توليد را مالى بحران او كه است

 :٨ -٩ س ،١١٥٨ ص

 سفارش خالف بر كه علوى، مردى به يعقوب دلبستگى از همگان و است آمده نيز منبعها ديگر در يعقوب كار تباهى
 و التواريخ مجمل بعد، به ٢٠٨ صص جهشيارى، الكّتاب و الوزراء: ك. ر. اند گفته سخن ساخت آزادش مهدى،

 .٣٣٦ ص القصص،

 .است شيرين و است آمده داود بن يعقوب خود زبان از) ١٢٧ -٢٩ صص( السلف تجارب در ماجرا نقل

 :١١٥٩ ص

 عبيد ابو فرزند كشتن نيز و او، از حاجب ربيع زشتگوييهاى و مهدى، نزد در اهللا عبيد ابو بلند پايگاه از نيز جهشيارى
 ).١٩٧ -٢٠٠ صص الكّتاب، و الوزراء. (كند مى گفتگو زنديقى اتهام به مهدى دستورى به اهللا

 :١٢ س ،١١٦٣ ص
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 ...». بود قهرمانى را مهدى مر«

 ).٦٣ ص البلغه،( »جمع القهارمه، كارفرماى،: القهرمان«

 ).٢٧ ص المرقاة،. (»كارفرماى: القهرمان«

 ).٥٠٩ ص ،١ ج االخوان، دستور( »كارفرماى: القهرمان«

 :٢٥ س ،١١٦٨ ص

 قيام عباسى خليفه ضد بر هجرى ١٥٨ يا ١٥٢ سال در مقّنع به معروف بلخى مروزى كازكى هاشم - مقّنع اخبار«
 معروف مبّيضه يا جامگان سپيد به كه پيروانش همكارى با النهر وراء ما در سالها و آورد، وجود به دينى جنبشى و كرد
 .رسيد پايان به روزگارش و شد تباه كارش هجرى ١٦٦ سال در تا جنگيد خليفه قائدان و عامالن با بودند

 لكن يافته، انجام سالى چه در امر اين كه نيست معلوم چه اگر و شد، نوشته درى فارسى زبان به وى از پس او اخبار
 آن نوشتن به ٣٩١ سال در ظاهرا كه( الخاليه القرون عن الباقيه آثار تأليف از پيش بيرونى ريحان ابو كه است محقق
 اخبار من و: «گويد مقّنع ظهور شرح از پس مذكور اثر در چنانكه بود، كرده ترجمه عربى به را كتاب آن) بوده مشغول

 و »ام آورده استقصاء با قرمطيان و جامگان سپيد اخبار در خود كتاب در را آن و گردانيده عربى به فارسى از را او

 ١٥٩٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شود مى محدود ٣٩٠ -١٦٦ سالهاى ميان كتاب آن تصنيف تاريخ اين بنابر

 تاريخ كتاب عربى متن كه قباوى نصر بن محّمد بن احمد نصر ابو اما نيست، دانسته مقّنع اخبار كتاب مؤلف
 به هجرى ٥٢٢ سال در را) هجرى ٣٤٨ صفر -٢٨٦( نرشخى جعفر بن محّمد -ه ٣٣٢ در شده تأليف -بخاراى
 :كه گويد مقّنع خروج ذكر در آورده، در فارسى

 محّمد و است، مقّنع اخبار صاحب كه ابراهيم و ناتمام، ليكن است آورده را فصل اين كتاب اندر جعفر بن محّمد«
 مقّنع اخبار عنوان به فارسى به كتابى نامى ابراهيم كه آيد مى بر قول اين از و...»  كه است آورده الطبرى جرير بن

 چون كه داد احتمال توان مى و است، كرده نقل را آن از مقدارى نصر بن محّمد و بوده، باقى ٥٢٢ سال تا كه نوشته
 وجود با ريحان ابو منقوالت و مطابق الباقيه اآلثار در مذكور كتاب با ،»فارسى« آن زبان و مقّنع اخبار كتاب عنوان
 طبرى تاريخ بر كتاب آن ذكر تقدم اگر و باشد، يكى كتاب دو هر است، موافق نصر بن محّمد نقل با اساسا اختصار

 سال يا -٣٠٢ -طبرى كتاب ختم سال از قبل مقّنع اخبار پس باشد، زمانى تقدم بر مبنى نصر بن محّمد قول در
 .است شده نوشته -هجرى ٣١٠ -او وفات
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 دست در آنكه تأليف تاريخ باشد، يافته تأليف موضوع يك در و عنوان يك با فارسى به كتاب دو كه شود فرض اگر و
 تأليف تاريخ و -الباقيه اآلثار تأليف تقريبى سال -٣٩١ سال حدود از متأخرتر آمد در عربى به و بوده ريحان ابو

 نرشخى كتاب ترجمه سال -٥٢٢ سال از متأخرتر شد، ضبط بخارا تاريخ فارسى ترجمه در آن از قسمتى كه ابراهيم
 .بود نتواند -فارسى به

 در موجود!) ؟( بلعمى تاريخ از اى نسخه در نيز مهمى سودمند قسمت است، كرده ابراهيم كه مقّنع، اخبار كتاب از
 شود نمى ديده رسيده نظر به كه!) ؟( بلعمى تاريخ معمولى چاپى و خطى هاى نسخه در كه شده ضبط وين كتابخانه

 دانشكده مجله ،»هجرى چهارم قرن پايان تا فارسى نثر آثار كهنترين از بعضى« صديقى، غالمحسين دكتر...» (
 .١٣ سال تهران، دانشگاه ادبيات

 و شدند، فتنه اين بر مردم بسيار و...  را خلق كرد دعوت و آمد بيرون -مهدى -او روزگار به جامه سپيد مقنع و«
 ).٦٦ ص االخبار، زين.» (ننمودى كس به روى داشت جراحت روى بر كه بود آن سبب

 به وى اخبار نيز طبرى تاريخ در. است نيامده صب، و ص نسخه دو در نيز و ما، اساس هاى نسخه در مقنع خبرهاى
 ،)٢٨١ b -٢٨٣ a برگهاى( بود آمده ،٣٧٤ شماره به وين، خطى نسخه در آنچه روى، اين از. است آمده كوتاهى

 كتاب از خود گويى كه را بخارا، تاريخ گزارش آن، پس از و آورم، مى زير در است، خبر ترين گسترده نسبت به و
 .كنم مى نقل برگرفته مقّنع اخبار

 ١٥٩٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بزرگ مبارزان از كه يحيى بن جبرئيل بكشت، را مسلم ابو چون]  خراسان بر يحيى بن جبرئيل اميرى] [ مقنع اخبار[
 شهر همه رسيد آنجا چون. كرد سمرقند و بخارا قصد. شدند مطيع را او خراسان همه. فرستاد خراسان به را او بود

 .سغد ملك مقّنع دست در روز آن كرد، سمرقند عزم و بستد خراج آنجا. بردند شهر در و كردند استقبال

 ميان افتاد حرب. كرد نصب آنجا نامى سپهدار و گرفت فرو دست به واليت مقّنع شد، شوريده امّيه بنى ملك چون
 .بگريختند تركان و سغديان از بودند جبرئيل مخالف كه هر و ايشان و جبرئيل

 ده با را نامى خارجه. رسيد مقّنع به خبر. كرد هزيمت به را ايشان جبرئيل. بفرستاد سنگين لشكرى مقّنع آن از بعد
 بسيار ترك و كردند هزيمت را ايشان كردند، حرب ديگر يك با. بفرستاد را نامى عقبه خراسان امير. بفرستاد مرد هزار
 را يحيى بن جبرئيل كه آورد نامه عقبه پيش يكى آن از بعد. خواند باز سمرقند از را خارجه مقّنع. شدند كشته

 را او و برفتند او عقب در تركان. نهاد پس باز روى است، راست كه پنداشت عقبه. كردند غارت سمرقند و بكشتند،
 .بگرفتند او خزانه و كردند غارت
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 مرد هزار چهارده و شدند جمع خراسان امراى آن از بعد. كرد آگاه را مرو اهل حال آن از و نهاد مرو به روى عقبه
 اين از من چون: گفت را خود برادر سرجمه. بفرستاد مرد هزار بيست با را نامى سرجمه مقّنع. آمدند گرد ترمذ در

 نامه مقّنع. كردند هزيمت را باقى و بكشتند بسيار خلقى و كردند چنان. كن حمله جانب آن از تو برم حمله جانب
 و بداشت، حصار در را ايشان ماه يك و گرفت حصار در را ايشان و آمد آنجا. رو چغانيان به كه سرجمه به نوشت

 .چغانيان به سرجمه و بود سمرقند در بر خارجه. كرد مى غارت ديهى روز هر آن حوالى بر

 و خرد نخشب اهل. آمد فرو نخشب در به او. بگير را نخشب گفت را او و مرد هزار سه با بفرستاد ديگر تركى مقّنع
 نتوانند چيزى نخشب كه بدانست چون. كردند حرب باتّفاق و كردند بيرون خوردنى توانگران و كردند اتّفاق بزرگ
 حصارى ديه آن در خود. كنيم غارت و رويم آنجا گفتند بود، بزرگ دهقانى آنجا كه نهادند، ديه به روى كردن،
 آن و كردند اتفاق شب يك ديه اهل. شد محكمتر شود، خراب مگر كه انداختند حصار آن گرد در آب. بود محكم
 .كردند بردار را ايشان مهتر و بكشتند را جامه سپيد تركان

 ١٥٩٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و نوشت نامه بدو] ٢٨٥ b[ بود، برادرى را او بودند، كرده بردار را او كه مهتر آن. شد غمناك رسيد مقّنع به خبر
 غارت از ما كه جبرئيل پيش نوشت نامه دهقان آن. آيد بيرون سمرقند از يحيى بن جبرئيل كه بس نماند خيلى: گفت
 بسيار ثواب را امير آييم، سمرقند به عياالن با تا فرستد سواران را ما بيند مصلحت امير اگر شديم، عاجز سپيد تركان
 .بفرستاد را برادر برخواند نامه چون جبرئيل. باشد

 ما آب كه است روز چند تركان امير، اى گفت و شد باز او پيش دهقان آمد، جبرئيل برادر كه دانست دهقان چون
: گفت او ياران از يكى. باشد دليل كه بايد يكى: گفت. برود آب سر تا امير. ميرند مى تشنگى از خلق و اند بيفگنده

 .بدانست كرد سؤال چون و. كن سؤال و بخوان را دليل بدانى كه خواهى اگر. كند مى مكر مرد آن امير، اى

 .جانب اين از است كمين در سپاه و اندازه بى آمد دشمن اينك كه گرديد باز حال در]. آمد[ بيرون طاليه

 روى و شد خسته جانب دو از يحيى بن يزيد. كردند سخت حربى و نهادند جبرئيل برادر به روى سپاه طرف دو هر باز
 چون. شب تا كرد حرب و بگرفت گرداگرد دشمن. رفت آنجا در رسيد، ويران كوشكى به راه در و. نهاد هزيمت به

 .بمرد يحيى بن يزيد. رفتند اى گوشه به يكى هر درآمد شب

 حرب كه ديد را تركان. برسيد كوشك بدان تا آمد بيرون سمرقند از و برنشست شد، خبر را جبرئيل برادرش چون
 بيرون را خويشتن. رسيد امير اينك بشارت، گفت تكبير او چون ليث بن نصير. كردند تكبير سپاه با جبرئيل. كردند مى

 .برفتند هزيمت به باقى و بكشت را دهقان آن يحيى بن جبرئيل و كردند، هزيمت به را جامگان سپيد و افگندند
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 و مرد، هزار چهارده با فرستاد سمرقند به را) ؟( دهقان بن نيزه مقّنع پس. كرد دفن و برد سمرقند به را برادر جبرئيل
 .گرفتند حصار را قلعه و كرد غارت را سمرقند

 را، خلخ بود برادرى و. شدند يكى همه و بيامد خلخ. خواند سمرقند غارت به را او و خاقان خلخ به نوشت نامه مقّنع
 نيز را او. آمد بيرون دهقان بن نيزه پس. بكشت را او و رفت) ؟( ليس. خواست مبارز و مبارز، مردى فيل او نام

 .كردند شادى مسلمانان. بكشت

 .كردند غارت و قتل و رفتند سمرقند در ديگر راهى از آمد در شب چون

: گفت و فرستاد خراسان اميرى به را مسلم بن معاذ پس. بگريستند مسلمانان مصيبت از شد، خبر چون را جعفر ابو
 چون. دشمن دفع كار در كن جهد جد و است، مبارك مردى او كه را يحيى بن جبرئيل اّال  كن معزول را همه و برو
 عقب در گفت سعيد. خواند خود پيش را او و بود، اهواز امير كه حرشى سعيد به نوشت نامه رسيد مرو به مسلم معاذ
 تو

 ١٥٩٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 تنازع خاقان خلخ و غورى كيال ميان و رفت سمرقند به يحيى بن جبرئيل برسيد، مسلم بن معاذ چون. آيم بخارا به
 غارت و بگرفتند مسلمانان راه و. رفت ببايد بيكند) ؟( حر گفت كيال. است را ما گفتند سمرقند غنيمت كه افتاد
 .شدند پنهان و آمدند) ؟( بپايان و كردند

 .آمد بيرون غورى كيال. بيكند به فرستاد مى خيل خيل و كرد تعبيه سپاه مسلم معاذ

 هزيمت به روى و انداخت تركان دل در ترس تعالى حق. زدند او بر و بيامدند خاصه مرد هزار چهار با مسلم بن معاذ
 گرد] ذ[ معا بر مردم. آوردند بخارا به نهرها و بكشتند تركان از مرد سيصد و نهادند در شمشير مسلمانان. نهادند
 .آمدند

 بدين تركان كه بفروش گوسفندان اين: گفت معاذ. داشت خود با گوسپند هزار ده و برسيد، سپاه با حرشى سعيد و
 و برفت مقدمه بر سعيد. برد نتوانند گوسفندان اين از مويى شوند گرد مضر و بيعه اگر: گفت سعيد. نمايند رغبت

 .سپرد سوار صد به گوسفندان

 ديگر قومى و كردند حرب و باستادند تركان بعضى كرد، حمله سعيد چون. ببردند گوسفندان آن و بيامدند تركان
 .براندند گوسفندان
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 من به سپاه ببردند، تركان گوسفندان كه كردم گرد جمله: گفت سعيد. بخواند را سعيد و آمد فرو موضعى در معاذ
 در را ايشان تركان. بگذاشت را معاذ كينه از سعيد. باد گوسفندت بر لعنت: گفت معاذ. آرم باز گوسفندان تا فرست
 كه برسيد قاصدى و بيامد سعيد پس. رفتن نيارستند آب به و شدند تشنه] ٢٨٦ a[ مسلمانان و گرفتند، حصار
 .آيد مى مدد به حاج امير حرب بن هاشم

 و برفتند هزيمت به. نمودند قيام جامگان سپيد حرب به باتّفاق و آمدند سمرقند به و برداشت سپاه آن از پس
 .زدند ايشان ديه در آتش و رفتند مى ايشان عقب در مسلمانان

 .آمدند زنهار به چندى سوار با مقّنع آن از سرهنگى. بگريخت شب در مرد هزار با خارجه

 در همه را خود قوم. شد غمناك رسيد مقّنع به خبر اين چون. آمد مرو به معاذ پس. بكشت را همه و زد ايشان بر معاذ
 خليفه مرو در معاذ. بود سخت بغايت قلعه) ؟( دو آن و بود، كرده گرد آنجا در طعام ساله ده و كرد گرد قلعه

 سپاه حال در معاذ. نكرد التفات قطعا. خواند خداى به را او و فرستاد سوار يكى و نهاد، مقّنع به روى خود و بنشاند
: گفت را داود. آمد در زمستان. كردند مى حرب و گرفتند ميان در قلعه جانب دو از و كردند، قلعه عزم و كرد عرض
 كشته بسيارى جامگان سپيد و آمدند، او راه به جامگان سپيد. بازگشت داود. كردن نتوانند كارى سرما در عرب
 .رفت سمرقند به معاذ و رفت بلخ به داود. برفتند هزيمت به و شدند
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 معاذ از و نوشتى نامه مهدى به روز هر حرشى سعيد و. شد خليفه مهدى پسرش و بمرد جعفر ابو سال اين در و
 و. رود مقّنع حرب به تا ده بدو خواهد چه هر و سپار حرشى سعيد به لشكر كه معاذ به رسيد نامه تا كردى شكايت

 .نكنى سستى دشمن كار در زنهار كه رسيد سعيد به نامه

 به) ؟( قيرم مقّنع برادر. كرد مى جنگ و بگرفت قلعه گرداگرد و رفت بيرون سمرقند از و كرد عرض سپاه حرشى سعيد
 سى با بود كش حصار در مقّنع آن از يكى و بكشت و بگرفت را او يحيى بن جبرئيل بن اسيد. آمد بيرون مبارزت
 را همه بودند او با كه جامگان سپيد و شد راست كشيان با و كرد توبه. بود قتوم او نام و كودك، و زن و مرد هزار

 ديوارهاى بر كه بود مردى سعيد لشكر ميان در و. شد شاد. آمدند حرشى سعيد سوى كش مهتران با و بكشت،
 در به چون. رويم حصار در توانيم نوع هر به شب آن كه كردند بيعت تن دو با او. رو سبك بغايت و برشدى راست
 ديگر روز جامگان سپيد. دادند خلعت را ايشان. آوردند سعيد پيش و برداشتند سرش. يافتند مست را خارجه رفتند،
 .آن كرد كه ندانستند و ديدند سر بى را خارجه
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 آيم تو زنهار به اگر كه فرستاد كس سعيد به سرجمه مدتى از بعد. داد سرجمه به سپاه. شد غمناك رسيد، مقّنع به خبر
 .نكنى بدى من ياران و من با دهم راه قلعه اين در ترا و

 چون. اندرون در مقنع و بود بيرون قلعه در سرجمه. داشت گرامى را ايشان سعيد. آمد بيرون مرد هزار سه با سرجمه
 .است نيك نه كار كه بدانست مقنع رفت، بيرون قلعه در سعيد

. بمردند جاى بر همه. داد مى بديشان و كرد مى آنجا در زهر و كرد مى پر قدح را زنى هر و بنشست، خود زن صد با
 داد زهر را همه و رفت غالمان پيش و برخاست مقّنع. بيفگند را خود و ريخت گريبان در قدح آن نام، نوقه با بود زنى
 را خادم بود، خادمى را او و. دست در شمشير مست، شترى همچون ديدم را او من: گويد مى نوقه با. بمردند همه و

 را خود عاقبت و كردم تباه را خلق چندين: گفت مى و افگند تنور آن در را خود. آتش پر بود تنورى و كرد، پاره پاره
 .بسوخت تا غريد مى و طپيد مى تنور آن در و. سوخت بايد مى

. خواهم مى: گفت سعيد. بگشايم قلعه در تا خواهى مى گفت و آمد قلعه بام بر شد، هالك او كه بديد چون بانوقه
. دهى من به درم هزار ده خزينه از و ننمايى تصرف مرا خاصه هاى جامه و ها پيرايه كه بگشايم در شرط بدان: گفت
 آنچه و رفتند قلعه در خلق و بگشاد قلعه در و بيامد بانوقه. است زنده مقّنع كه داشت تصّور اما. كرد قبول سعيد
 آنجا در القرشى عمرو بن عامر بن اهللا عبد و. برداشتند ها خزانه و. آورد جاى به بود كرده قول
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 ملعون تو و بودند محّمد آل دشمن تو پدران: گفت انداخت وى روى در خيو سعيد. آوردند سعيد پيش را او و. بود
 المؤمنين امير به فتحنامه و بازگشتند ظفر و فتح با سعيد و. بزدند گردنش تا بفرمود شدى، كافر] ٢٨٦ b[ بيكبارگى
 .شدند شاد بغايت آن از مسلمانان و فرستادند مسلمانان و مهدى

 :آورم مى را آن از اى فشرده كه است آمده گويا وجهى به مقّنع خبرهاى نيز بخارا تاريخ در

 اول در وى و. بود حكيم بن هاشم او نام و خوانند، كازه را آن كه ديهى از مرو، روستاى اهل از بود مردى مقّنع«
 علم و مشعبدى و كرد، حاصل به علم جنسى هر از و شدى، مشغول آموختن علم به آن از بعد و كردى، گازرگرى
 در كرد هالك منصورش بن مهدى و كرد، مى نيز نبوت دعوى دانسته، نيك شعبده و بياموخت، طلسمات و نيرنجات

 جادويى در و بود، خوانده پيشينيان علم از بسيار كتابهاى و بود زيرك بغايت و هجرت، از هفت و شصت و صد سنه
 ... بود شده استاد بغايت

 الّدعوة صاحب مسلم ابو روزگار به مقّنع اين و...  داشتى پوشيده خويش روى و سر كه اند خوانده بدان مقّنع را او
 ... خراسان سرهنگان از بود سرهنگى] العّباسّية[
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 كرد زندان و برد بغداد به مرو از و فرستاد كس را او دوانقى جعفر ابو و بود، اين بر مدتى و كرد نبّوت دعوى وى و
 مردمان كيستم؟ من كه دانيد: گفت و كرد گرد را مردمان و آمد باز مرو به يافت، خالص چون آن از بعد از. سالها
 ... عالم همه خداى و شمايم خداى من كرديد، غلط گفت. حكيمى بن هاشم تو: گفتند

 صورت به باز و ابراهيم، صورت به باز و نوح، صورت به باز و نمودم، خلق به آدم صورت به را خود كه آنم من: گفت
 ابو صورت به باز و سّلم، و آله و عليه اهللا صّلى مصطفى محّمد صورت به باز و عيسى، صورت به باز و موسى،
 .بينيد مى كه صورت اين به باز و مسلم،

 :نوشت چنين نامه اندر و داد خويش داعيان به و واليتى، هر به نوشت ها نامه و

 من جز و است، مرا كردگارى و عزّ  و...  است مرا پادشاهى كه بدانيد و گرويد من به...  الّرحيم الّرحمن اهللا بسم«
 را او.» ... است را او دوزخ نگرود كه هر و راست، او بهشت گرود من به كه كس هر و...  نيست ديگر خداى
 جيحون از...  كردند آشكارا وى دين و اند آمده گرد وى دين به عظيم خلقى النهر وراء ما واليت به كه شد معلوم

 .كردند رغبت وى بر خلق و شد، مسّلم را او واليت آن و رفت كش واليت به و بگذشت،

 و كشاورزان، و درختان و روان، آب وى اندر و استوار، بغايت بود حصارى سام كوه بر
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 و كرد، جمع آنجا شمار بى نعمت و بسيار مال و كردند، عمارت تا فرمود را آن استوارتر، اين از ديگر حصار
 ... شدند بسيار جامگان سفيد و نشاند، نگاهبانان

 بآخر و وى، حرب به فرستاد لشكرها بسيار و. شد تنگدل. روزگار آن اندر بود مهدى خليفه و رسيد بغداد به نفير
 ... فتنه آن دفع به نشابور به آمد خود

 نمجكت را آن كه رفتند ديهى به بودند، مقّنع كرده بيعت از كه جامگان، سپيد گروه آمدند پديد نخستين بخارا به و
 ... بود نه و پنجاه و صد سال در اين و...  خوانند

 و بامداد كردند حرب پيوسته ماه چهار...  فرستاد مقّنع حرب به را يحيى بن جبرئيل خود وزير بود، خليفه كه مهدى
 ... بودى را جامگان سپيد ظفر اّال  نبود روز هيچ و شبانگاه،

 تركان با و رفت سمرقند و سغد به مسلم بن معاذ...  بود آمده بسيار ترك لشكر و بودند، بسيار جامگان سپيد سغد در
 ... را او خصم گاه و بود را او ظفر گاه. سال دو مّدت تا كرد بسيار حربهاى جامگان سپيد و
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 زارى و سجده و شدند، جمع مقّنع حصار در به...  مقّنع لشكر از تن هزار پنجاه كه است آورده جعفر بن محمد
 را خويش خداوند ديدار تا نگرديم باز گفتند و كردند الحاح. نيافتند جواب هيچ. خواستند ديدار وى از و كردند
 .نبينيم

 طاقت كه ننمودم خواست ديدار من از موسى كه...  مرا بندگان بگوى: گفت را او مقّنع...  را، او بود غالمى
 ديدار ما: گفتند و كردند، زيادت خواهش و تضرع ايشان. بميرد حال در و ندارد، طاقت مرا بيند كه هر و نداشت،
 .نمايم ديدار را شما تا بياييد روز فالن كه كرد وعده را ايشان وى. باشد روا بميريم اگر خواهيم،

 اى آيينه زنى هر نخشب، و كش و سغد دهقانان دختران از زن صد بودند، حصار در او با كه زنان آن تا بفرمود پس
 .بود افتاده زمين به آفتاب نور كه وقت بدان دارند مى ديگر يك برابر و آيند، بر حصار بام به و بگيرند

 را غالم آن آنگاه. شد نور پر حوالى آن ها آيينه آن شعاع از بتافت، ها آيينه آن بر آفتاب چون. بودند شده جمع خلق
. ديدند نور پر جهان همه بديدند چون! بنگريد نمايد، مى شما به خويش روى خداى كه مرا بندگان مرا بگوى: گفت

 :گفتند و كردند سجده بيكباره همه و بترسيدند

 سجده در همچنان و. بدرد ما هاى زهره بينيم اين از زيادت اگر. باشد بس ديديم كه عظمت و قدرت اين خداوندا،
 خشنود شما از شما خداى كه بردارند، سجده از سرها تا مرا بندگان بگوى كه را غالم آن فرمود مقّنع تا بودند مى

 مباح شما بر واليتها همه: گفت آنگاه. بيم و ترس با برداشتند سجده از سر قوم آن. آمرزيد را شما گناهان و است،
  ... كردم
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 با وى. نبودى راه حصار بدان را كس هيچ و كوه، سر بر بود ديگرى حصار حصار اندر و...  مقنع شدن هالك سبب
 كه دانست مقّنع...  شد پراگنده وى لشكرهاى و كرد، تنگ وى بر كار هرات امير چون...  بود مى حصار در زنان آن

 .داشتن نتواند را اندرون حصار

 از من جده كه گفتند و بود، كش دهقانان از كه هارون، بن محّمد على ابو از است كرده روايت جعفر بن محّمد
 :گفت مى و داشت، مى حصار در و گرفته، خويش بهر از مقّنع كه است بوده خاتونان جمله

 خاص قدح يك را زنى هر و كرد، زهر شراب اندر و خويش، عادت بر شراب و طعام به بنشاند را زنان مقّنع روزى
 و نخوردم من و خوردند همه پس. بخوريد خويش قدح جمله كه بايد شما بخورم خويش قدح من چون: گفت و فرمود
 و انداختم، ايشان ميان در خويشتن نيز من و بمردند، و بيفتادند زنان همه و. ندانست وى و ريختم، خود گريبان در

 .ندانست من حال از وى و ساختم، مرده را خويشتن
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 نزديك به. بودند تفتانيده تنور باز روز سه تا بود فرموده و...  ديد مرده را زنان همه و كرد، نگاه و برخاست مقنع پس
 او از رفتم، تنور آن نزديك به من. آمد بر دودى و انداخت، تنور در را خويشتن و كرد بيرون جامه و رفت تنور آن
 ... نديدم اثرى هيچ

 آنجا از و روم، آسمان به من شوند عاصى من بندگان چون كه گفتى پيوسته كه بود، آن وى سوختن را خود سبب و
 فرشتگان تا رفت آسمان به او كه گويند خلق تا سوخت جهت آن از را خود وى. كنم قهر را ايشان و آرم فرشتگان

 رضوى، مدرس استاد تصحيح به بخارا، تاريخ...» ( بماند جهان در او دين و دهد، نصرت آسمان از را ما و آرد،
 -هشتم باب از حكايتى در مقّنع اخبار نيز عوفى الحكايات جوامع در.) ٨٩ -١٠٤ صص ايران، فرهنگ بنياد چاپ
 :است آمده -كردند پيغمبرى دعوى كه جماعتى ذكر در

 از و كرد خدايى دعوى او و...  آمد بيرون خواندندى مقّنع را او كه حكيم بن هاشم مهدى، المؤمنين امير ايّام در«
 و بشكست، را جمله بود، آمده المؤمنين امير حضرت از كه لشكر و...  آمد در نسف و كش به و بگذشت جيحون
 .يافت استيال نواحى آن بر سال چهارده

 در آن شعاع رسيدى، الّسماء وسط به آفتاب كه روز هر كه پرداخت نوعى سيماب از چاه بن در و ساخت، طلسمى و
 جوامع...» ( شد جمعى گمراهى سبب طلسم اين و روشن، و سبز ماه مثال بر آمدى بر چيزى آنجا از و افتادى، چاه

 سوم، قسم از اول جلد الحكايات،

 ١٦٠١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).٢٢٩ -٣٠ صص

 :است خواندنى نكته اين و است آمده نيز الّسلف، تجارب در ،»خراسان به مقّنع خروج« خبر

 سحر به مقّنع كه بود چاهى النهر وراء ما بالد از نخشب زمين به كه است چنان آن و است، مشهور مقّنع ماه... «
 فرو چاه به باز و يافت ارتفاع اندكى و آمد بر چاه آن از جسم آن كه ديدند چنانكه ماهى، شكل بر ساخت جسمى
 ).١٢١ -٢٢ صص الّسلف، تجارب...». ( رفت

 :١٤ -١٥ س ،١١٧٠ ص

 صب و) ٤٠٥ a( ص نسخه دو در...»  سال صفر ماه از بود گذشته روز ده آمد اندر بغداد به هادى كه روز آن«
)a است آمده چنين ،)٣٠٦: 

 ):٥٤٨ ص ،١٠ ج( گويد مى طبرى تاريخ متن در.» هفتاد و صد سال رمضان ماه از بود دهم آمد... «
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 ».-١٦٩ -... السنة هذه من صفر من بقين لعشر... «

 :١ س ،١١٧٧ ص

 پس و برگرفتم صب و ص نسخه دو از را بخش اين. است نيامده »على بن حسين خروج« خبر ما اساس هاى نسخه در
 .دادم جاى متن در سنجش از

 ):٥٥١ ص ،١٠ ج( است چنين طبرى تاريخ متن در على بن حسين اين نسب سلسله

 .»بفخّ  المقتول طالب ابى بن علىّ  بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علىّ  بن الحسين خروج... «

 ):٩٠ ص ،٦ ج الكامل،( آورد مى اختالفى با را على بن حسين نسب اثير ابن

 المقتول هو و بالمدينة، طالب ابى بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن الحسين ظهر -١٦٩ -السنة هذه فى و«
 .»مّكة عند بفخّ 

 :٥ -٦ س ،١١٨٠ ص

 :است گنگ و نارسا عبارت، اين ما متن در

 و بود، گرامى سخت اندر مهدى دل به خيزران مادرش ميان و او ميان و. بمرد سحرگاه و...  شد بيمار هادى... «
 .»بود آزار وى از دو هر را رشيد و هادى

 اى گونه به عبارت اين و است آمده المهدى »بن هادى وفات خبر) «٣٠٨ a( صب و) ٤٠٧ b( ص نسخه دو در
 :است روشن

 آن از آن و بود، شده تبه هارون برادرش و خيزران مادرش ميان و او ميان بمرد، كه پيش و...  شد بيمار هادى... «
 و هادى و بود، گرامى سخت اندر مهدى دل به خيزران مادرش كه اوفتاد

 ١٦٠٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٦ س ،١١٨٢ ص...»  نخواستى حاجت هيچ مهدى از هرگز او و بودند،] آزار در[ او از دو هر رشيد،

 صص ،١٠ ج( است طبرى تاريخ مبناى بر متن گزينش. آمده »شش و سى« ما اساس نسخه در هادى، عمر سال
٥٧٩ -٨٠.( 
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 ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه ،١٠١ ص ،٦ ج الكامل،. (است آمده »ساله شش و بيست« نيز يعقوبى و كامل در
٤٠٩.( 

 ).٥٨٠ ص ،١ ج همانجا،. (است شده گفته نيز ساله، سه و بيست طبرى، از روايتى در

 :است خواندنى كه است آمده) ٣٤٢ ص( القصص و التواريخ مجمل در روايتى هادى، مرگ درباره

 را هادى كمانى و. جاى دور به آباد عيسى به بستان اندر آويخت مى اى پرده همى فراشى كه گويند جاى ديگر و... «
 رسد؟ آنجا تير ايدر از گويى: گفت. داشت دست به و بودند آورده

 .بمرد و شد دوخته ديوار بر و رسيد، برنا آن پشت بر و بينداخت تيرى و

 همان بمرد تا كرد همى فرياد و خاريد مى. آمد خارش به پاش پشت ساعت همان و آن از گشت غمناك هادى و
 ... گويند نيز روز سه تا و شب، همان و ساعت

 ماه يك و سال يك و بيست و شده، هجرت از هفتاد و صد سال االول ربيع ماه هفتم بود آدينه شب حال اين و
 :٨ س ،١١٨٧ ص.» گويند نيز شش و بيست و بود، عمرش

 ص ،١٠ ج( طبرى تاريخ متن حسب بر كه است بوده آمده و ،»شّماع« ما هاى نسخه در طنجه، به هادى فرستاده
 .است »اليمامى شماخ« آن كامل صورت و گردانيدم، »شماخ« به) ٥٦١

 :١٣ س ،١١٨٩ ص

 محّمد بن عّباس جاى به مسّيب، بن محّمد. بود آمده نادرست ما هاى نسخه در يحيى بن جعفر همراه سرهنگان نامهاى
 كه العكى، عيسى نام نيز و بود، شده دانسته تن دو نيز قحطبه بن حميد بن شبيب و بود، آمده زهير بن المسّيب بن
 .كردم اصالح ،)٦٣٩ -٤١ صص ،١٠ ج( طبرى تاريخ متن مبناى بر

 :١٤ س ،١١٩٠ ص

 :گويد مى ما متن

 .»كرد شريك اندر خالفت به امين با را مأمون نه و هشتاد و صد سال«

  سال را، مأمون اهللا عبد براى گرفتن بيعت سال) ٦٥٢ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن در اما

 ١٦٠٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 آخر الى همدان حدّ  من وّاله و ١٨٣ سنة فى بالّرقة المأمون اهللا لعبد بايع ثم: «... گويد مى و است دانسته ١٨٣
 ...». المشرق

 تاريخ عبارت و است، آمده »سه و هشتاد و صد« مأمون بيعت سال) ٤٢١ ص ،٢ ج ترجمه،( نيز يعقوبى تاريخ در
 :است گويا

 حتى مردم همه از و كرد، بيعت محّمد از پس وليعهدى به مأمون -اهللا عبد -پسرش براى ١٨٣ سال همين در رشيد«
 دو در.» بود]  فاصله[ سال هشت محّمد براى بيعت و]  مأمون براى[ بيعت ميان و گرفت، بيعت وى براى بازاريها
 .است آمده »سه و هشتاد و صد سال« نيز) ٣٠٩ a( صب و) ٤١٠ b( ص نسخه

 :است شده ياد دو و هشتاد و صد مأمون، با بيعت سال ،)١٦١ ص ،٦ ج( الكامل در

 واله و االمين، بعد العهد بوالية المأمون اهللا لعبد الرشيد بايع السنة هذه فى. مائة و ثمانين و اثنتين سنة دخلت ثم«
 .»يحيى بن جعفر الى سّلمه و المأمون، لّقبه و همدان، الى بها يتصل ما و خراسان

 :٨ س ،١١٩١ ص

 .»محمد پس از كرد عهد ولى را اهللا عبد سه، و هشتاد و صد سال به«

 مأمون براى گرفتن بيعت سال را ١٨٣ سال استوار، منبعهاى همه كردم، ياد» ١٤ س ،١١٩٠ ص« تعليقه در چنانكه
 س ،١١٩٤ ص! باشد »سه و هشتاد و صد« تصحيف ،»نه و هشتاد و صد« كه پنداشت توان مى. اند دانسته درست
١٢: 

 :است متن عبارت روشنگر اى گونه به نيز) ٤١٢ a( ص نسخه عبارت...»  جهان اندر كه نگويد كس هرگز و«

 .رسيدند پسرانش و يحيى كه رسيد جا بدان را كسى اسالم و عجم ملوك كز نگويند هرگز«

 يحيى سال هفده كه روزگار، درازى) ؟( نخستين از يكى شد، پيدا عيب سه دو او بر گشتن، بخواست كار چون پس
 وى دست به رشيد كدخدايى و بود، داده رشيد به و بود كشيده بر را يحيى مهدى كه باز گه آن از بود، رانده وزيرى
 .»وزيرى خاصه آيد، اندر عيب سوى هر از شود، دراز آن مّدت كه را كارى هر و نهاد، اندر

 :٢٠ س ،١١٩٦ ص

 آمده »الحسنى اهللا عبد بن يحيى« نام با ما متن ١١٩٥ ص ،٧ سطر در كه است همان...»  الحسنى اهللا عبد خبر«
 .است
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 :١٢٠٠ ص

 از كه را برامكه تاريخ از خطى اى نسخه گرگانى، قريب العظيم عبد ميرزا شادروان استاد

 ١٦٠٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 با كه رسانيد طبع به ١٣١٢ سال به فراوان اهتمامى و سودمند اى مقدمه با بود، وى شخصى كتابخانه مخطوطات
 بخشايش از روانش. است ١٣١٣ آبان سعيد فقيد آن مقدمه تاريخ. است برمكيان خبرهاى جامع اختصار، وجود
 .باد برخوردار ايزدى

 ...: و ٣ س ،١٢٠٢ ص

 .است شده ياد ،)١٩٤ ص ،٦ ج( الكامل و ،)٦٩٥ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ در نقفور، الروم ملك

 :١٢ س ،١٢٠٧ ص

 نيز. گرفتم) ٧٣١ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ از را متن. است آمده »خيشوع« پزشك آن نام فا، و اساس هاى نسخه در
 .٢٠٧ ص ،٦ ج الكامل،: ك. ر

 :١٧ س ،١٢٠٧ ص

 حنيفه ابى علم نشر اّلذى هو و االصول، و بالفقه امام اهللا، عبد ابو شيبان، بنى موالى من فرقد بن الحسن بن محّمد«
 .صحبه خراسان الى الرشيد خرج لما و. عزله ثم بالّرّقة القضاء الرشيد فواله... 

 ).٣٠٩ ص ،٦ ج االعالم،...» ( االصول و الفقه في كثيرة كتب له...  الرى فى فمات

 تصور سامع كرد، مى تكلم كه وقتى هر. بود فصيح بسيار و متبحر قرآنّيه و عربّيه علوم و حساب و نحو در... «
 .است شده نازل او زبان و لغت با مجيد قرآن كه نمود مى

 در دويم و سى و يكصد سال به شيبانى والدت نمودم، استفاده شتر بار يك شيبانى علم از كه گويد شافعى امام«
 ).٢٩١ ص ،٣ ج االدب، ريحانة...» ( شد واقع...  هجرت نهم يا هفتم هشتاد و يكصد سال به او وفات واسط،

 :١٧ س ،١٢٠٧ ص

 و لغت و نحو اساتيد و مشاهير از قارى، نحوى لغوى است اديبى...  فيروز بن اهللا عبد بن حمزة بن على كسايى،«
 ).٥٢ -٥٦ صص ،٥ ج االدب، ريحانة...» ( ادبيه علوم و قرائت
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 و اللغة فى امام: الكسائي الحسن ابو الكوفى، بوالء، االسدى اهللا عبد بن حمزة بن على« -ه ١٨٩ -الكسائي«
 الفرس اوالد من اصله...  عاما سبعين عن بالّرى، توفى و...  قراها احدى فى ولد. الكوفة اهل من. القراءة و النحو

 ).٩٣ -٩٤ صص ،٥ ج االعالم،...» (

 :١٥ س ،١٢٠٨ ص

 در بتفصيل قفطى او، احوال در. رفت اى اشاره» ١٢ سطر ،١٢٠٧ ص« تعليقه در پيشتر، بختيشوع، بن جبريل درباره
 :است گفته سخن الحكماء، تاريخ

 ... بختيشوع بن جورجيس بن بختيشوع بن جبرئيل«

 ١٦٠٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 معالج تا را بختيشوع رشيد، كرد امر شد، مريض برمكى خالد بن يحيى بن جعفر مائه، و سبعين و خمس سنه در چون
 چون و ملك، امر به مگر نكند، خدمت را ديگر باشد، ملك خاص چون آنكه است طبيب ادب از كه زيرا باشد، او

 :گفت را بختيشوع يافت، صّحت جعفر

 .دارم مبذول او درباره احسان و اكرام بوده، من با پيوسته تا نمايى، اختيار ماهر طبيبى من براى از خواهم مى

 .است ماهرتر من از صناعت اين در او كه ندارم، گمان جبرئيل پسرم از تر حاذق: گفت بختيشوع

 همواره كه را مرضى وى با داد شرح جعفر شد، حاضر چون و. فرست من سوى را او: گفت و شد مسرور جعفر
 آن روز سه مّدت در كه نحوى به جبرئيل، را آن كرد تدبير پس. ندانستى آن اظهار محرم را كس و نمودى آن اخفاى
 و داشت، مى گرامى و عزيز خويش جان چون را او كه رسيد هم به محبتى او به را جعفر سبب بدين و شد، زايل مرض
 .شد مى واقع او با شربش و اكل و بود، توانست نمى وى از جدا ساعتى

 خميازه كه كشيدن هم از را خود و تمّطى حالت در را رشيد محبوبات از اى محبوبه كه افتاد اتّفاق چنان اوقات آن در
 .آورد زير كه نبود قادر و بماند هوا در هيأت همان بر بود، برده باال كه دستهايش آنكه شد، عارض گويند، مى

 جعفر با و آمد، گران رشيد خاطر بر و شد، نمى ظاهر اصال نفعى اثر و نمودند، مى روغنها ماليدن به آن معالجه اطباء
 بسى هست طبيبى نيز مرا! موالى يا كه كرد عرض جعفر. بماند عليل چنين دختر، فالنه كه كرد اظهار خود اندوهناكى

 خاطرش به تدبيرى كه شايد بكند، معنى اين در فكرى كه باشد فرمان نيز را او اگر. است بختيشوع پسر و ماهر،
 و گرفت نخواهد خشم من بر المؤمنين امير اگر: گفت جبرئيل...  گردانيدند حاضر را او تا كرد امر رشيد پس! برسد
 چيست؟ آن كه بگوى: گفت رشيد. رسد مى خاطرم به تدبيرى آورد، نخواهد سخط معرض در را بنده
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 سخط و خشم به كنم مى آنچه بر و آورند در مجلس همين و مجمع همان ميان به را صبّيه تا بفرماى كرد عرض
 وى بر جبرئيل نظر چون. آوردند در مجلس به سراى حرم از را جاريه تا بفرمود رشيد پس! نفرمايى مبادرت و تعجيل
 چون بگرفت، اش جامه دامن محابا بى كرده، فراز دست رسيد، نزديك چون و نهاد آغاز دويدن او جانب به افتاد،
 .سازد برهنه را او خواهد كه كسى

 خود دامان و آورد فرود دست. گرديد روان اعضايش انزعاج، و حيا شّدت از و شد، منزعج جاريه حركت اين از
  عّلت و بود همين المؤمنين، امير يا: گفت و برگشت جبرئيل. بگرفت

 ١٦٠٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ).١٨٣ -٢٠٢ صص قفطى، الحكماء تاريخ...» ( گشت زايل

 چهار. (است گشته منسوب سينا على ابو الحق حجة رئيس شيخ به عروضى، نظامى مقاله چهار در درمان، گونه اين
 ).١١٣ -١٤ صص تعليقات، با مقاله

 ).١١٢ -١٣ صص همانجا،( است آمده بختيشوع حذاقت و مهارت از كتاب همان در نيز داستانى البته

 :آورم مى كه است آمده كتاب آن بر قزوينى محمد عّالمه تعليقات در سودمند يادداشتى بختيشوع نام اشتقاق درباره

 زبان تركيبات از است »بخت« كلمه آن جزء يك كه مرّكبه اعالم از آن نحو و بخت يوشع و بختيشوع كلمه اما«
 .است فارسى

 :گويد بابكان اردشير تاريخ از ٥٠ -٤٩ صفحه حاشيه در آلمانى نلدكه مستشرق عّالمه

 ديگر جزء يك و ،»دهد مى نجات« يعنى »بزد« و »كرد رها« يا »داد نجات« يعنى »بخت« كلمه از مرّكبه اعالم«
 را، »بخت مرا« كنيد مالحظه. است شده معمول پارسى زبان در عيسويان اسلوب تقليد به كه است تركيباتى از ظاهرا
 يعنى را، »بختيشوع« همچنين و ،)٥٧ ص ،٢ ج العبرى، بن الفرج البى الكنيسة تاريخ( داد نجات پروردگار يعنى
. است »بختيشوع« از ديگر هيئتى ظاهرا كه »بخت يوشع« همچنين و -.است معموله اعالم از كه داد، نجات عيسى
 ).چق( ٥ س ،٢٤ ص النديم، ابن فهرست

] ديگر و -المجوسى مهبزد بن ابزون على ابو -»دهد مى نجات ماه« يعنى است، »مهبزد« كلمه[ يكى ايرانى اعالم از
 -سيبخت يا -٣٧٥ ص ،١ ج العبرى، بن الفرج البى الكنيسة تاريخ و السمعانى انساب -سبخت يا سبخت كلمه
 رفتار و نيك گفتار و نيك پندار »سه« از مقصود گويا و »اند داده نجات سه: «يعنى -٧٨ ص للبالذرى، البلدان فتوح
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 بخت، چهار: معّرب است بخت صهار كلمه ديگر و ،)زردشتيان اصطالح در هورشت و هوخت و هومت: (باشد نيك
 .چيست چهار از مقصود نيست معلوم ولى ،»اند داده نجات چهار« يعنى

 :يعنى شاهنامه در است فردوسى »هفتواد« همان كه است »بخت هفتان« كلمه ديگر«

 دارد، اهرمن به تعّلق زرتشتيان طريقه در كه است سياره سبعه اينجا در »هفتان« از مقصود و ،»اند داده نجات هفت«
 با مقاله چهار...» ( يزدان از زردشتيان يعنى بهدينان كه دارد چشم را معاونت همان اهريمن عوانان از كه كسى يعنى

 ).٤٠٦ -٤٠٨ صص تعليقات،

 بدين براون ادوارد توسط مقاله چهار انگليسى ترجمه بر تعليقات از يشوع بخت خاندان نسب شجره تعليقات همين در
 :است شده نقل گونه

 ١٦٠٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هارون و هادى مهدى، طبيب( II يشوع بخت. ٣) ه ١٥٢ متوفى منصور، طبيب( I جرجيس. ٢ I يشوع بخت. ١
)] ه ٢١٣ متوفى مأمون، و امين الرشيد، هارون طبيب( جبرائيل. ٤ --II جرجيس. ٥) [ه ١٨٥ متوفى الرشيد،

 عضد طبيب( جبرائيل. ٩)] [ه ٢٥٦ متوفى معتز، طبيب( III يشوع بخت. ٦ --)متقى طبيب( اهللا عبيد. ٧[
 ص همانجا،) (ه ٣٢٩ متوفى مقتدر، طبيب( VI يشوع بخت. ١٠] يوحنا يا يحيى. ٨ --)ه ٣٩٧ متوفى الدوله،
 جبرئيل، ابن بختيشوع بختيشوع، بن جبرائيل جورجيس، بن بختيشوع جبرائيل، بن جورجيوس احوال شرح) ٤٠٨
 سيد االطباء، طبقات فى االنباء عيون ترجمه: ك. ر. است آمده االنباء عيون در بتفصيل بختيشوع، اهللا عبيد بن جبرائيل
 .٣١٧ -٧٦ صص آبادى، نجم محمود دكتر و غضبان جعفر

 وجود بى را اى زده آفت كه دانا طبيب آن حكايت: ... است آورده نظم به الذهب سلسلة در جامى را حكايت اين«
 :آورد بيرون مرض تنگناى از ادوات و آالت دستيارى بى و كرد معالجه اسباب

 ١٦٠٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ...» ارزانى طبيبى دوران داشت            سامانى ملوك از يكى به         

 ).٢٩٨ -٩٩ صص اورنگ، هفت و ،٤٠٨ -٤٠٩ صص تعليقات، با مقاله چهار( 

 :١٥ س ،١٢٠٨ ص
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 بمرد شب آن رشيد و بود، غلط و بدادند، را رشيد كه دارويى به افتاد خالف منكه و بختيشوع بن جبريل ميان... «
 منكه! بكش مرا نشوى بهتر فردا اگر ده، زمان مرا المؤمنين امير يا: گفت. بكشد را بختيشوع بن جبريل كه خواست
. بميرد امشب خود ملك اين بفريفت، را ملك اين بختيشوع بن جبريل: گفت و بخنديد و آمد بيرون. بود ايستاده آنجا

 !».را او فردا كشد چگونه

 گسترده پوششى كه بود مانوى مردى به منكه خنديدن نديدم، طبرى تاريخ در را بختيشوع بن جبريل و منكه اختالف
 ).٧٤٧ -٤٨ صص ،١١ ج طبرى، تاريخ... ( افگنده آن بر داروهايى و بود

 :١٠ -٩ س ،١٢٠٩ ص

 نسخه دو در و آمده، »الطوسى الحميد بن احمد« ما نسخه در درگذشت و آمد فرود وى خانه به هارون كه مردى نام
 .الطوسى الحميد عبد بن حميد): ٣١٥ b( صب و) ٤١٩ b( ص

 وى محل و است شده خوانده »الطائي غانم ابى بن حميد« وى) ٧٣٧ -٣٨ صص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن در
 .١٩٣ سنه از گذشته، اآلخر جمادى از روز سه شنبه، شب شب، نيمه به و ،»مثّقب«

 :٢٣ س ،١٢٠٩ ص

 »زبيده جعفر امّ « آزاد زن اين و است، نادرست ما هاى نسخه روايت...»  جعفر امّ  زينب: يكى بودش، دو آزاد زن«
 ... كرد زفاف و ازدواج او با مهدى، خليفگى روزگار به شش، و پنجاه و صد سال به كه منصور بن جعفر دختر است

 .٧٥٧ -٥٨ صص ،١١ ج طبرى، تاريخ: ك. ر! بود على مادر كه بود فرزنددار كنيز و نبود، آزاد زن نيز العزيز، امة

 :٥ س ،١٢١٥ ص

 .بود نادرست ما هاى نسخه كه گرفتم) ٧٩٧ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن از را »نهربين«

 :٧ -٥ س ،١٢١٨ ص

) ٤٢٣ a( ص نسخه از را آن درست صورت كه است داده روى زشت غلط دو سطر، دو اين در بسيار، شرمسارى با
 :آورم مى

  كدخدايى رياست[ يعنى كرد، نام الرياستين ذو را او و...  داد خلعت نيز را]  سهل فضل[ «

 ١٦٠٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 ):٨٤١ ص ،١١ ج( است گونه بدين عبارت نيز طبرى تاريخ متن در] ...»  حرب تدبير ديگر و مملكت،

 الحسن عند سيفه رأى انه بعضهم فذكر الرئاستين، ذا سّماه و علما اعطاه و شعبتين ذى سنان على لواء له عقد و... «
 :١١ س ،١٢١٨ ص...»  التدبير رئاسة اآلخر الجانب من و الحرب رئاسة جانب من بالفّضة عليه مكتوبا سهل بن

 .است »نهربين راه« همان »نهرين راه«

 :٧ س ،١٢٢١ ص

 ج طبرى، تاريخ: ك. ر. است »نهيك بن عيسى]  بن محّمد[ بن على« همان ما متن در شده ياد »عيسى بن على« اين
 .٢٦٧ ص ،٦ ج الكامل، ،٨٦٤ ص ،١١

 :٢٠ س ،١٢٢٢ ص

) ٨٨١ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن حسب بر و است، نادرست كه بود آمده »عيسى بن محّمد بن على« ما متن در
 .آوردم است »ماهان ابن عيسى بن محّمد« او درست نام كه را امين محّمد شرط صاحب

 :٢٥ س ،١٢٢٢ ص

 ).٨٨١ ص ،١١ ج( آوردم طبرى تاريخ متن از كه است درستى وجه نيز بادغيسى يعقوب بن يوسف

 :٨ س ،١٢٢٤ ص

 .»بگفت چند بيتى و برگرفت بربط كنيزك«

 :الكامل و طبرى تاريخ متن در نيز و است آمده صب و ص نسخه در بيت

  بالّدم ضّرج منك ذنبا أيسر و            ناصرا اكثر كان لعمرى كليب         

 ).٢٨٠ ص ،٦ ج الكامل، ،٩٠٩ ص ،١١ ج طبرى، تاريخ ،٤٢٧ a ص، نسخه( 

) ٩٠٩ -١٠ صص ،١١ ج( طبرى تاريخ نيز و ،)٣٢١ b( صب و) ٤٢٧ a بن b( ص هاى نسخه در عبارت دنباله
 :آورم مى كه است ديگر

 كنيزك! بود سرود چه اين) نسختين فى كذا( سرد اى: گفت را او و آمدش، بد فال به و آمد اندوه اين از را محّمد
 .آمد ياد اينم زمان اين كه دار معذور المؤمنين، امير يا: گفت
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  :گفت. بگوى ديگرى: گفت

 ١٦١٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

  بيت

 بّكاء لالحباب الّتفّرق انّ             ارّقها و عينى فراقهم ابكى          

 عّداء الّدهر ريب و تفانوا حّتى            دهرهم ريب عليهم يعدو زال ما            

: گفت. آمد ياد اينم كه دار معذور المؤمنين، امير يا: گفت گويى؟ چرا تخليط با سرودهاى اين! ويلك: گفتار محمد
 :گفت. گوى ديگر اكنون معذورى،

 شعر

  الّشرك كثيرة المنايا انّ             الحرك الّسكون ربّ  و اّما          

  الفلك في الّسماء نجوم دارت            ال و الّنهار و الّليل اختلف ما[             

 ] ملك الى الّدنيا بحبّ  عان ملك من الّنعيم لنقل اال

  بمشترك ال و بفان ليس            ابدا دائم العرش ذى ملك و          

 رشيد به مهدى از و] بود[ مهدى آن از كه بلور بود قدحى را محّمد و. اهللا لعنك برخيز: گفت و آمد خشم را محّمد
 .بود نيكو بغايت و بود دينار هزار دو آن قيمت بود، آمده

 را آن مجلسى هر محّمد و برفتى، وى از غم آن نگرستى اندر بدان چون] ٤٢٧ a[ بودى، غم هزار را كسى اگر چه
 محّمد و بشكست، قدح و بيفتاد و آمد، بر قدح بدان پايش خجلى از براند، را كنيزك آن محّمد چون. خواستى پيش
 ج الكامل،: ك. ر نيز...» ( بود حصار اندر تا بود تمام ماه چهارده و بخورد شراب شب آن و آمد، بد فال به آن را
 ).٢٨١ ص ،٦

 :٥ س ،١٢٢٧ ص

 ص ،١١ ج( گويد مى چنين طبرى تاريخ متن. مبهم و است نارسا عبارت...»  عيسى أمّ  برادر زن از بغداد به را مأمون«
٨٣٦:( 
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 ببغداد المأمون قصر فى نزوال الهادى موسى ابنة عيسى امّ  اّمهما مع هما و المأمون اهللا لعبد ابنان ببغداد كان و... «
 .»ولده اكبر هما و بغداد قدموا حتى بها يزاال فلم خراسان الى اّمهما مع اليه خرجا ببغداد المأمون ظفر فلّما

 :١٦ س ،١٢٣٠ ص

 ).٩٧٦ ص ،١١ ج( گرفتم طبرى تاريخ متن از را طباطبا ابن نام درست وجه

 :٣ و ١ س ،١٢٣٣ ص

 صورت و كردم اصالح ،)٩٨١ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ مبناى بر بود، نادرست ما اساس هاى نسخه متن در نامها
 :است چنين يك هر كامل

 ١٦١١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بن الحسين بن علىّ  بن االفطس حسن بن حسين العّباس، بن اهللا عبد بن علىّ  بن محّمد بن موسى بن عيسى بن داود
 .طالب ابى بن علىّ  بن الحسن بن الحسن بن داود بن سليمان بن محّمد طالب، ابى بن علىّ 

 ...: و ١٨ س ،١٢٣٣ ص

 ،١١ ج( است طبرى تاريخ متن از برگرفته و است درست سعيد ابو بن علىّ  و كندغوش حّماد شده ياد نامهاى در
 .طالب ابى بن على بن حسين بن على بن محّمد بن جعفر بن موسى بن زيد و ،)٩٨٤ -٨٦ صص

 :١١ س ،١٢٣٨ ص

 .شده اشاره او به ،...» و ١٨ س ،١٢٣٣ ص« تعليقه در كه است همان سعيد، ابو بن على اين

 :١٥ س ،١٢٣٩ ص

 ).١٠٠١ ص ،١١ ج( شد گرفته طبرى تاريخ از كه است نامى درست صورت المرورودى، خالد ابى بن محمد

 :٢٥ س ،١٢٤٠ ص

 ).١٠٠ ص ،١١ ج( برگرفتم طبرى تاريخ متن از. بود آشفته خادم و مأمون خال نام ما، هاى نسخه در

 به كه است شده شمرده سهل بن فضل خويشاوند الضحاك، ابى بن رجاء ،)٤٦٥ ص ،٢ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ در
 :مأمون فرمان به آورد خراسان به را ع رضا امام و رفت مدينه
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 جاى به را مردم و نمود، بيعت وى با خود از پس وليعهدى به ه ٢٠١ سال رمضان ماه هفتم دوشنبه روز در مأمون«
 :٢٤ س ،١٢٤١ ص...»  كرد سبزپوش سياه،

: ك. ر. پذيرد نمى را خالفت كه است او و است، آمده منصور بن مهدى اشتباه به المهدى، بن منصور سطر، اين در
 .١٠٠٥ -١٠٠٦ صص ،١١ ج طبرى، تاريخ

 بن صالح بن محمد كردند، عرضه او بر را خليفگى كه كس اين نام) ٤٦٧ ص ،٢ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ در
 را خالفت منصور بن ابراهيم او برادر زيرا! نمايد مى اشتباه نام اين. پذيرد نمى او كه است شده خوانده منصور،

 .٣٢٦ -٢٧ صص ،٦ ج الكامل،: ك. ر! پذيرد مى

 :٢٣ س ،١٢٤٥ ص

 تاريخ. (پذيرند نمى او از را مأمون با كردن بيعت شيعيان كه است ع رضا امام برادر العلوى، جعفر بن موسى بن عّباس
 ).١٠٢٠ ص ،١١ ج طبرى،

 ١٦١٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٧ و ١ س ،١٢٤٦ ص

 .٣٤٢ -٤٣ صص ،٦ ج الكامل،: ك. ر نيز. شده داده توضيح پيشتر موسى، بن عّباس درباره

 :٢٠ و ١٩ س ،١٢٤٧ ص

 :است چنين سهل بن فضل كشتن براى مأمون گماشتگان نامهاى

 .الصقلبى موّفق و الديلمى فرج الّرومى، قسطنطين و االسود، المسعودى غالب

 .٣٤٧ ص ،٦ ج الكامل، ،١٠٢٧ ص ،١١ ج طبرى، تاريخ: ك. ر

 ):٤٦٩ ص ،٢ ج ترجمه،( گويد مى و است آمده اجمال به يعقوبى تاريخ در ماجرا

 فضل...  آمدند در وى بر شمشيرها با خادم سراج و رومى غالب كه ترتيب بدين شد كشته حمام در سهل بن فضل«
 .»يابو يك و اسب يك و غالم پنج بجز ظرفى نه و اسبى نه و اى مزرعه نه و بود مالى نه را

 :٣ س ،١٢٤٩ ص
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 -٥٥ صص( القصص و التواريخ مجمل در دلپذير هايى گونه به را، سهل بن حسن دختر بوران مأمون گرفتن زنى به
 .است آمده -)٣٤ -٣٦ -صص( مقاله چهار -النوادر مجمع و) ٣٥٤

 :آورم مى را مقاله چهار وصف

 وقت در مشرق از تر خرم زده، چينى ايزار منّقش، و مجّصص ديد اى خانه بيامد، العروس بيت به مأمون چون... «
 لعل و درّ  به و افگنده، كشيده زر شوشه از حصير وارى خانه و گل، رسيدن گاه به بوستان از خوشتر و صبح، دميدن

 .كرده ترصيع پيروزه و

 جوانى و صّحت از و تر، شيرين زندگانى و عمر از نشسته، او صدر در نگارى و نهاده، بالشى شش مثال آن بر هم و
 مشك رشك را او موى. خواندى خداوند را او انور شمس كه عارضى با نوشتى، بنده بدو غاتفر سرو كه قامتى. خوشتر

 .عبهر و جزع حسد او چشم و بود، عنبر و

 دست و بخواست، گرم عذرى و بكرد نيكو خدمتى و آمد باز مأمون پيش و بخراميد، و خاست پاى بر سروى همچون
 .بايستاد خدمت به او پيش و بنشاند، صدر در و بياورد و بگرفت مأمون

 .افكند بساط بر چشم و آورد، پيش در سر و آمد، در زانو دو به. فرمود نشستن را او مأمون

. بركشيد مرواريد دانه هژده قبا خالل از و كرد دراز دست. نهاد دل سر بر جان بود، باخته در دل. گشت واله مأمون
 مدّورتر مشترى و كيوان از و آبدارتر، خوبرويان دندان از و تر، روشن آسمان كواكب از عصفورى، بيضه چند يكى هر
 ... كرد نثار منّورتر، بلكه

 نازنين آن و گرفت، استيال شرم عارضه. كند معانقه مگر تا كرد باز انبساط در و بيازيد دست گشت، مشعوفتر مأمون
 ظاهر او وجنات صفحات بر خجالت و شرم از و شد، واقع است مخصوص زنان به كه حالتى كه شد منفعل چنان

 فال اهللا امر اتى المؤمنين، امير يا: گفت فور بر گشت،

 ١٦١٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .تستعجلوه

 اين در او بردن كار به لطف و آيت اين فصاحت غايت از افتد غشى را او كه خواست و كشيد، باز دست مأمون
 بدو اّال  نشد مشغول كار هيچ به و نيامد، بيرون خانه آن از روز هژده و داشت، نتوانست بر چشم او از نيز. واقعه
.«... 
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 :٥ س ،١٢٥٠ ص

: ك. ر. آمده نادرست ما هاى نسخه در كه است نامى درست صورت المرورودى، خالد طالب ابى بن محّمد بن عيسى
 .١٠٣٠ ص ،١١ ج طبرى، تاريخ

 :٥ س ،١٢٥٣ ص

 .نيست درست آن و است، بوده آمده ماه پنج و سال پنج و بيست ما، هاى نسخه در مأمون خليفگى سال شمار

 او درگذشت سال و است، آمده روز سه و بيست و ماه پنج و سال بيست ،)١١٤٠ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن در
 .بود هفتاد و صد سال االول ربيع نيمه او زادن سال و ،٢١٨

 :نويسد مى يعقوبى

 بود ماه چهار و سال هشت و چهل سنش و داد روى ٢١٨]  سال رجب از مانده[ روز سيزده پنجشنبه روز او مرگ«
.«... 

 .٤٥٧ -٥٨ صص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه ،٤٩٣ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه: ك. ر

 :گويد مى اثير ابن

 ... رجب من بقيت ليلة عشرة الثنتى المأمون توّفى -٢١٨ -السنة هذه فى و«

 سبعين سنة االّول ربيع من للنصف مولده كان و...  يوما عشرين و ثالثة و اشهر خمسة و سنة عشرين خالفته كانت و
 ).٤٣١ -٣٢ صص ،٦ ج الكامل،...» ( مائه و

 :١٠ س ،١٢٧٢ ص

: ك. ر. است درست آن و است ديوداد، جا، همه) ١٢٢٨ ص ،١١ ج( طبرى تاريخ متن در ديودار، الساج ابو اين
 .٥٠٤ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه

 :١٧ س ،١٢٧٤ ص

 ).١١٢٥ -٢٦ صص ،١١ ج( است طبرى تاريخ از متن صورت. است آمده »بوزبار« ما اساس نسخه در

 :٧ و ٨ س ،١٢٧٩ ص
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 ج( اثير ابن الكامل در آن همانند درست و ،)١٣٢٤ ص ،١١ ج( است چنين طبرى تاريخ در معتصم چهره وصف
 ):٥٢٤ ص ،٦

 ١٦١٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ...». العينين حسن حمرة اللون مشرب مربوعا طويلها اللحيه اصهب ابيض ذكر فيما كان و... «

 :بود روز در و ماه هشت و سال هشت ،)همانجا( الكامل نيز و ،)همانجا( طبرى تاريخ در او خليفگى سال شمار

 ...». يومين و اشهر ثمانية و سنين ثمانى خالفته فكانت«

 ...». بود سال هشت حكومتش و سال نه و چهل او سن): «٥٠٥ ص ،٢ ج ترجمه،( گويد مى يعقوبى

 ):٤٢٣ ص الطوال، اخبار ترجمه( نويسد مى دينورى

 هشت او خالفت مدت...  درگذشت هفت و بيست و دويست سال به االول ربيع نوزدهم پنجشنبه روز بالّله معتصم«
 :٥ س ،١٢٨٠ ص.» بود ساله نه و سى مرگ هنگام به و بود روز هفده و ماه هشت و سال

 ):١٣٦٤ ص ،١١ ج( گويد مى طبرى تاريخ در. است آمده ما متن در فقط »چشم يك« وصف

 -٦٠ صص( است آمده القصص و التواريخ مجمل در...»  بياض نكت فيها و اليسرى العين قائم الجسم حسن«
٣٥٩:( 

 بود چشمش بر اى نقطه و چشم فراخ و باال معتدل بود، محاسن نيكو زدى، زردى به او لون سپيد، بود مردى واثق«
.«... 

 :نويسد مى او خليفگى سال شمار در و

 .»نگويد جرير تاريخ در روز شش اين و بود، روز شش و ماه شش و سال پنج واثق خالفت«

 ):١٣٦٤ ص ،١١ ج( است نوشته چنين را واثق خالفت روزگار است، ما دست در آنكه طبرى، تاريخ متن

 ...». ساعة عشرة اثنتى و ايام سبعة و بعضهم قال و ايام خمسة و اشهر تسعة و سنين خمس خالفته كانت و«

 .را واثق خليفگى است آورده روز پنج و ماه نه و سال پنج طبرى، بمانند درست) ٣١ ص ،٧ ج الكامل،( نيز اثير ابن

 :٨ س ،١٢٨٠ ص
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 .»كرد نماز وى بر المتوكل جعفر وى برادر: «گويد مى ما متن

 ):١٣٦٣ -٦٤ صص ،١١ ج( است آمده طبرى تاريخ متن در اما

 ١٦١٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 امره تولى و قبره ادخله و عليه صّلى اّلذى كان و بالهاروني قصره فى دفن و الحّجة ذى من بقين لستّ  وفاته كانت و«
 ...». دؤاد ابى بن احمد

 ):٣٠ ص ،٧ ج الكامل،( گويد مى اثير ابن

 ...». المتوّكل اخوه عليه صّلى قيل و قبره، فى انزله و احمد عليه صّلى مات لّما و«

 ).٣٦٠ ص القصص، و التواريخ مجمل.» (كرد نماز وى بر برادرش«

 :١٣ س ،١٢٨٠ ص

 در و. يابد مى ادامه نونويس ديگر، خطى به آن دنباله و رسد مى پايان به ما نسخه ،٣٥٣ b برگ پايان از پس درست،
 .آيد مى كوتاهى به خليفگان خبرهاى آن

 :٤ س ،١٢٨٢ ص

 .است آمده »سجاع« ما متن در متوكل مادر نام

 ):٣٦١ ص( نويسد مى التواريخ مجمل

 .»خوارزميه شجاع او نام ولد، ام: مادرش«

 ):١٤٠٧ ص ،١١ ج( است آمده ٢٣٦ سال حوادث ذيل در طبرى، تاريخ در

 .»النجف الى المتوّكل فشّيعها المتوكل امّ  شجاع جّدته معه حّجت و المنتصر محّمد حجّ  فيها و«

 :٩ س ،١٢٨٢ ص

 ):١٤٠٧ ص ،١١ ج( است آمده طبرى تاريخ در. است ديگر منبعهاى از متوّكل كاتب نام درست صورت

 الفضل بن محّمد صرف و خاقان بن يحيى بن اهللا عبيد المتوّكل استكتب -مائتين و ثلثين و ستّ  سنة -فيها و«
 .»الجرجرايى
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 .خاقان بن يحيى بن اهللا عبيد«

 كريم و مسعود مردى چون و شدى، واقع خطا او تدبير اما دانستى نيكو بغايت استيفا و حساب و نوشتى خوب خط
 ... بودى متعّفف آن، غير و سلطان اموال از و پوشانيدى، را عيوب او كرم و سعادت بود،

 بر لشكر. بترسيد او برخاست، متوّكل قتل فتنه چون. داشتندى دوست را او لشكر و بود سيرت نيكو مردى اهللا عبيد و
 ترا كه باشد آن كنيم تو با امروز كه مكافات كمينه كردى، نيكويى ما با وزارت ايّام در تو گفتند و آمدند او خانه در
 .داريم نگاه

 ).١٨١ ص الّسلف، تجارب.» (نرسيد او به ضررى متوّكل كشتن از و نمودند او مالزمت ايام آن در

 ):٣٦١ ص( نويسد مى القصص و التواريخ مجمل صاحب. نيست درست نكته اين و

 ١٦١٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كشته دو هر و افگند، وى بر را خود بود، آنجا وزير خاقان بن فتح و بستند، اندر شمشير و آمدند اندر غالمان... «
 ).٧١ ص الوزراء، دستور: ك. ر نيز.» (شدند

 :كند مى اشاره نكته بدين اى گونه به مستوفى حمد

 كار سر در دو هر و متوكل، از خاقان فتح و الرشيد، هارون از برمكى جعفر كه نيافت تمكين آن خلفا از هيچكس«
 .»رفتند ايشان

 ).٥١٨ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه ،٣٢٣ ص نوايى، الحسين عبد دكتر تصحيح به گزيده تاريخ: ك. ر(

 اند، گفته سخط و رضا مقام در وافى عقول خداوندان كه شافى جوابهاى در شانزدهم، باب در الحكايات، جوامع در
 ).٢٣٦ ص گراورى، چاپ. (است آمده خاقان فتح از حكايتى

 و داشتندى، كراهت را ديگر يك و بودى منافرت و منافات پيوسته منتصر پسرش و متوكل ميان متوكل شدن كشته«
 فتح و متوّكل كه شبى در و كرد اتفاق تركان با كه رسيد بدانجا كار تا. منتصر نه منتظرى تو: گفتى را او متوكل
 فتح كه درانداختند آوازه و بكشتند، را دو هر و آمدند در تركان خوردند، مى شراب بود، امرا بزرگترين كه خاقان،
 .بكشيم قصاص به را فتح ما بكشت، را متوّكل خاقان

 ).١٨٠ ص الّسلف، تجارب.» (بود مائتين و اربعين و سبع سنه در حادثه اين و
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 معجم در مرزبانى را اشعارش از اى نمونه و بود هم شاعر محاربه، امر در مهارت و تجربه داشتن بر عالوه خاقان فتح«
 ).٩١ -٩٠ ص( آورده الشعرا

 و كرد، آورى جمع او براى منجم بن يحيى بن على كه داشت اى كتابخانه وى كه است كرده تصريح...  النديم ابن
 و تعليقات...» ( بود بصره و كوفه علماى و اعراب فصحاى مركز اش خانه و نشد، ديده آن از نيكوتر و بزرگتر
 ).١٥٦ -٥٧ صص الّسلف، تجارب بر حواشى

 :است خاقانى اشاره مورد خاقان فتح به نامدار شاعر بحترى، پيوستگى

 بن حسن و شام، پادشاه الدوله سيف جاه جناح در ببغا بلفرج بلغا سّيد و هشام، احتشام و فر شعاع تحت فرزدق... «
 و ،٢٩٨ ص خاقانى، منشآت. (»خاقانى بن فتح مكرمت جناب در بحترى و الرشيد، بن امين انس مجلس در هانى
 ).١٥٧ -٥٨ صص الّسلف، تجارب بر حواشى و تعليقات نيز

 ١٦١٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٣ س ،١٢٨٢ ص

 ... المتوكل بن المنتصر محمد

 ).١٨١ -٨٢ صص الّسلف، تجارب...» ( باك بى و سفاك بغايت بود زيرك مردى او«

 ).٣٢٥ ص گزيده، تاريخ.» (كردى قياس بى كرامات و انعامات علويان حق در... «

 ابى آل حق در وى محبت) ٤٠٠ -٤٠١ صص مرزبانى، الشعراى معجم به شود رجوع. (داشت شعر طبع منتصر«
 همين به صريحا نيز بحترى قصايد در است، منعكس اثير ابن و طبرى در آنكه از گذشته معنى اين و مشهور، طالب
 و التواريخ مجمل در) ١٥٩ -٦٠ صص الّسلف، تجارب بر حواشى و تعليقات...» ( است گرديده اشاره مطلب

 ).٣٦٢ ص( است نرفته سخنى منتصر خليفگى از القصص،

 :١٧ س ،١٢٨٣ ص

 ولد امّ  كه است آمده »مخارق« نيز وى مادر نام. معتصم پسر نه بود، معتصم بن محّمد بن احمد العّباس ابو مستعين،
 .بود

 ص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه ،٣٦٢ ص القصص، و التواريخ مجمل ،٥٢٥ ص ،٢ ج يعقوبى، تاريخ ترجمه: ك. ر
 ):٥٢٥ ص ،٢ ج همان،( نويسد مى يعقوبى. ٥٥٠
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 پايان از و شدند بيمناك متوّكل اوالد از تركان گفت، زندگى بدرود منتصر چون لكن نبود، خالفت اهليت را مستعين«
 .»كنند بيعت معتصم بن محّمد بن احمد با تا داد دستور را ايشان خصيب بن احمد پس ترسيدند، كار

 ):١٨٤ ص الّسلف، تجارب( گويد مى نيز نخجوانى هندوشاه

 و خمسين و اثنتين سنه در و بود، بذلى و حتى سما او نفس در كه آن اّال  نداشت محمود خصلتى هيچ مستعين«
 .»كردند خلع را او مأتين

 .بود تركى وصيف امرش مدبّر كه آنگاه بود، »شيرزاد صالح بن احمد« مستعين دبير

 ).١٥٣١ ص ،١٢ ج طبرى، تاريخ(

 صغير بغاى كه چندى از پس و. داد وزارت را يزداد بن محّمد بن اهللا عبد صالح ابو مستعين شد، كشته اتامش چون
. داد جرجرايى فضل بن محمد به را او جايگاه مستعين گريخت، بغداد به او و شد، خشمگين يزداد صالح ابو گروه بر
 .١٥١٣ -١٤ صص ،١٢ ج طبرى، تاريخ: رك

 وى درست نام و است آمده غلط به ما متن در قاضى اين نام كه دريافتم مستعين، اخبار در بسيار جستجوى از پس
 .است »عّمار بن احمد بن جعفر«

 :است نكته اين مؤيد ،)١٣٥ ص ،٧ ج( الكامل نيز و) ١٥٣٤ ص ،١٢ ج( طبرى تاريخ خبر

 ١٦١٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .»رمضان شهر من بقين لسبع االحد يوم القاضى عّمار بن احمد بن جعفر مات -٢٥٠ سنة -فيها و«

 :١ س ،١٢٨٤ ص

 ):٣٦٢ ص( نويسد مى چنين را معتزّ  خليفگى سال القصص و التواريخ مجمل صاحب

 چهار جرير تاريخ در و گويد، هفت و بيست روز، روايت ديگر به و بود، روز پنج و بيست و ماه شش و سال سه«
 ...». ماه چهار و سال

 ):١٧١١ ص ،١٢ ج( است آمده طبرى تاريخ متن در اما

 اربعا كّله عمره كان و يوما، عشرين و ثلثة و اشهر ستة و سنين اربع خلع ان الى بسامّرا له بويع يوم من خالفته فكانت«
 ...». سنة عشرين و
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...».  هذه من دارد، خوب اشعار. زمانه علماى اعلم و بود يگانه فضايل و فضل در...  -معتزّ  -زبير اهللا عبد ابو«
 ).٣٢٧ ص گزيده، تاريخ(

 طبرى تاريخ در ورزيد، دريغ جانش نجات براى -معتزّ  -خود پسر از و آورد گرد كه فراوان دارايى و قبيحه از داستانى
 ).١٧١٥ -٢٠ صص ،١٢ ج( است آمده

 تصّرف در نيز قهستان و فارس و شد مستولى كرمان و خراسان بر ليث بن يعقوب مائتين و خمسين و خمس سنه در«
 :نيز و ،٣٢٨ ص گزيده، تاريخ...» ( فرستاد منشور را او خليفه. آورد

 ).بعد به ١٦٩٨ صص ،١٢ ج طبرى، تاريخ

 :٨ س ،١٢٨٤ ص

 كارها كه باشد »اسكافى محمود بن جعفر« همان بايد...»  محمد بن جعفر وى كاتب: «است آمده ما متن در اينكه
 .شد سپرده بدو اآلخر جمادى از گذشته روز ده پنجشنبه، روز به

 .١٧٠٧ -١٧٠٩ صص ،١٢ ج طبرى، تاريخ: ك. ر

 كرم به را دلها و بود كريم مردى اما نداشت، ادبى و علم. محمود بن جعفر نسبش و نام و است الفضل ابو كنيه«
 ).١٨٥ ص الّسلف، تجارب...» ( پوشانيد مى را او معايب كرم و كرد، مى صيد

 ).١٨٦ ص همان،. (»بود تركان مقدم...  وصيف پسر صالح«

 .نهد مى بر بند را انبارى اسرائيل بن جعفر ابو كه است، وصيف پسر صالح همين

 خاطر بر ديوان خرج و دخل تمامت چنانكه بود حاذق كاتبى احمد و داد اسرائيل بن احمد جعفر ابو با وزارت معتزّ «
 ... كرد ايراد خويش ذهن از را آن تمامت او شد، ضايع ديوان محاسبات از دفترى گويند كه حّدى تا داشت

 در...  وصيف پسر صالح با مادرش و معتزّ  و طلبيدند، مال او از و...  بگرفتند را او تركان

 ١٦١٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 وفات كه بزد چندان باره ديگر را اسرائيل بن احمد و نكرد، قبول ايشان شفاعت صالح. كردند شفاعت وزير باب
 ).بعد به ١٧٠٧ صص ،١٣ ج طبرى، تاريخ: نيز و ،١٨٦ ص الّسلف، تجارب.» (كرد

 ):١٦٨٤ ص ،١٢ ج( هست اى اشاره طبرى تاريخ در الشوارب ابى بن محّمد بن حسن درباره
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 را معتزّ  وزير نام مسعودى كه است گفتنى...»  القضاه قضاء الشوارب ابى ابن الحسن ولىّ  -٢٥٢ سنة -فيها و«
 :ما متن همانند است دانسته محّمد بن جعفر

 وصيف بن صالح نام به ها نامه و گرفت، وزارت كار به را تن چند آن از پس. بود محّمد بن جعفر با معتزّ  وزارت«
 ).٥٧٢ ص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه...» ( بود او با وزارت گويى شد، مى فرستاده

 ):٣٦٤ ص( آورد مى چنين را معتزّ  انگشترى نقش القصص، و التواريخ مجمل صاحب

 .»اعلم اهللا و. بود جعفر بن الزبير: گويند ديگر روايتى به و بالّله، المعتزّ : خاتم نقش«

 :١٤ س ،١٢٨٤ ص

 .شد اصالح طبرى تاريخ مبناى بر كه بود آمده »شجاعه« مهتدى مادر نام ما هاى نسخه در

 ).١٧١٢ ص ،١٢ ج( است صريح طبرى عبارت

 و الكامل و طبرى تاريخ متن در و است »اسحاق ابو« ما متن در مهتدى كنيه...»  قرب تسّمى كانت و رومّية اّمه و«
 :الّسلف تجارب

 ):٣٦٥ ص( نويسد مى القصص و التواريخ مجمل صاحب. اهللا عبد ابو

 المؤمنين امير: خاتم نقش و...  قرب او نام رومّيه، ولد ام مادرش الواثق، هارون بن محّمد جعفر ابو: حليت و نسب«
 .»الّسالم عليه على

 ).١٨٦ ص الّسلف، تجارب ،١٩٨ ص ،٧ ج الكامل، ،١٧١٢ ص ،١٢ ج طبرى، تاريخ: ك. ر نيز(

 ).٣٢٩ ص گزيده، تاريخ. (ما متن همانند است خوانده...  واثق بن محّمد اسحاق ابو را او هم مستوفى حمد

 و ماه يازده): ١٨٣٤ ص ،١٢ ج( طبرى تاريخ در و آمده، روز هژده و ماه يازده ما متن در مهتدى خليفگى دوره
 ص( القصص و التواريخ مجمل در و روز، پانزده و ماه يازده): ٢٣٣ ص ،٧ ج( الكامل در و روز، پنج و بيست
 يازده): ٥٤٠ ص ،٢ ج ترجمه،( يعقوبى تاريخ در و چهار، روزها روايت ديگر به و روز و بيست و ماه يازده): ٣٦٤
 .سال يك از كمتر روز

 پايان به روز دوازده پنجشنبه و شد خلع رجب ار گذشته روز چهارده ،٢٥٦ سال به و بود ساله هشت و سى مهتدى
  )١٨٣٤ ص ،١٢ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. (درگذشت رجب،
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 ١٦٢٠:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عبد بن عمر به تشّبه خويش طريقه در و سيرت، نيكو و پرهيزگار و عابد مردى. بود خلفا افاضل از -مهتدى -او«
 به مهتدى. نباشد عّباس بنى در و باشد، العزيز عبد عمر مثل امّيه بنى در كه دارم مى شرم من كه گفتى و كردى العزيز
 ).١٨٦ ص الّسلف، تجارب...» ( كردى نيكو حكمها و نشستى مظالم

 :٢٠ س ،١٢٨٤ ص

 .نيافتم نامى چنين منابع در كه است شده خوانده »عماره بن احمد صالح ابو« ما متن در مهتدى، كاتب

 ):١٧٩٠ ص ،١٢ ج( است شده ياد وى بزرگ دبيران از طبرى، تاريخ در

 .الفرج ابو و منصور، بن اهللا عبد و يزداد، بن محّمد اهللا عبد صالح ابو

 رجب از بازمانده روز دوازده به پنجشنبه روز به كردند نماز او بر مهتدى، برادران از تن چند و الواحد، عبد بن جعفر
 ).٢٣٣ ص ،٧ ج الكامل، ،١٨٣١ و ١٨٢٣ صص ،١٢ ج طبرى، تاريخ. (شش و پنجاه و دويست سال

 مستعين انگشترى نقش ،)٣٦٢ ص( القصص و التواريخ مجمل در. رسد نمى نظر به درست مهتدى انگشترى نقش
 .باحمد اهللا رافه: است آمده چنين

 :٢٥ س ،١٢٨٤ ص

 سيزده شنبه سه روز به اهللا، على المعتمد فتيان، ابن به نامبردار متوكل بن احمد): ١٨٢٢ ص ،١٢ ج( طبرى تاريخ در
 .٢٣٥ ص ،٧ ج الكامل،: ك. ر نيز. يافت خليفگى شش و پنجاه و دويست سال گذشته رجب از روز

 :١ س ،١٢٨٥ ص

 و التواريخ مجمل...» ( فتيان او نام ولد، ام مادرش و المتوّكل، جعفر بن احمد العّباس ابو: او حليت و نسب«
 ).٣٦٦ ص القصص،

 ):١٨٩ ص الّسلف، تجارب( گويد مى بديع اى نكته نخجوانى

 معتمد دولت و. غالب او دولت بر و او بر طلحه الموّفق برادرش و بود، راى ضعيف او و...  كردند بيعت معتمد با«
 عقد و حلّ  و عزل و ترتيب و نهى و امر اّما بود، او نام به مؤمنان امارت نام و سّكه و خطبه داشت، غريب وضعى
 شوال، دوازدهم يك، و شصت و دويست سال به ،)١٨٩٠ ص ،١٢ ج( طبرى قول به معتمد...»  كرد مى برادرش
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 گويد مى مستوفى حمد گزيده، تاريخ صاحب خواند، اهللا الى المفّوض را او و داد عهدى ولى را جعفر خويش، پسر
 ):٣٣٢ ص(

 او از بعد و داده، لقب بالّله المفّوض و بود كرده وليعهد را جعفر خود پسر اول، در معتمد،«

 ١٦٢١:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عهد ولى را موفق بن احمد خود، برادرزاده معتمد. گذشتند در او حيات حال در دو هر ايشان و را، موفق خود برادر
 :٤ س ،١٢٨٥ ص...»  كرد لقب بالّله معتضد و كرد،

 :او گذشت در سال. داند مى روز شش و سال سه و بيست را معتمد خالفت سالهاى طبرى

 مروج ترجمه ،٢١٣٣ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. بود نه و هفتاد و دويست سال رجب از مانده روز يازده
 .٦٢٥ ص ،٢ ج الذهب،

 عبيد) ٣٦٦ ص القصص، و التواريخ مجمل.» (بمرد فجا به بود خورده بسيار گويند و بمرد، مستى آن در شبى پس«
 بر و كرد تشييع را او پياده موّفق و درگذشت، سه و شصت و دويست سال به كه بود معتمد وزير خاقان، يحيى بن اهللا
 ).٣١٠ ص ،٧ ج الكامل،. (خواند نماز او

 -٩٤ صص( الّسلف تجارب و) ٣٦٦ ص( القصص و التواريخ مجمل در كه بود كاتب و وزير چندين را معتمد
 :است آمده آنان نامهاى) ١٩١

 بن اهللا عبيد ايوب ابو بلبل، بن اسماعيل الّصقر ابو شيرزاد، بن صالح بن احمد بكر ابو مخلد، بن الحسن محّمد ابو
 .١٠٢ -١٣ صص الوزراء، آثار: ك. ر نيز...  و وهب بن سليمان

 :٨ س ،١٢٨٥ ص

 .كردم مى گزين جاى عنوان در بايد كه است صورت اين درستى گوياى اهللا، على المعتمد: انگشترى نقش

 :١١ س ،١٢٨٥ ص

 عمّ  از بعد. خليفه شانزدهم و عّباس، از است يازدهم« بالّله، معتضد المتوّكل، بن طلحة احمد ابى بن احمد العّباس ابو
 دوم سّفاح را او كاردانى غايت از و بود، تجربه صاحب و همت عالى و عالم و عقل كامل. نشست خالفت به

 ).٣٣٣ -٣٤ صص گزيده، تاريخ...» ( خواندند

 :ك. ر. روميه ضرار: به شد اصالح كه بود »طرار« ما هاى نسخه در معتضد مادر نام
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 .٦٢٧ ص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه ،٥١٤ ص ،٧ ج الكامل، ،٣٧٠ ص القصص، و التواريخ مجمل

 االثنين ليلة المتوّكل بن الموّفق بن احمد العّباس ابو بالّله المعتضد توّفى. اآلخر ربيع فى -٢٨٩ -السنة هذه فى«
 .»مائتين و اربعين و اثنتين سنة من الحّجة ذى فى مولده كان و منه، بقين لثمان

 ).٦٢٧ ص الذهب، مروج نيز و ،٥١٣ ص ،٧ ج الكامل،(

 .»كرد خالفت روز هفت و بيست و ماه دو و سال ده«

 ):٣٦٧ ص( گويد مى القصص و التواريخ مجمل صاحب

 ١٦٢٢:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 تاريخ در و روز، دو و ماه نه و سال نه: روايت ديگر به و بود، روز سه و ماه هشت و سال ده معتضد خالفت مدت«
 فوّلى بالخالفة، بالّله المعتضد العّباس البى بويع -٢٧٩ سنة -الليلة هذه صبيحة وّلى...» « گويد سال ده راست جرير
 و الخاّصه حجبة و الحرس ميكال بن الشاه بن محّمد و الوزارة وهب بن سليمان بن اهللا عبيد و الشرطة، بدرا غالمه
 ).٢١٣٣ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ...» ( السمرقندى خفيفا صالح فاستخلف باالمين، المعروف صالحا العامة

 ).٥١٤ ص ،٧ ج الكامل،! (داند مى روز سيزده و ماه نه و سال هفت را معتضد خالفت دوران اثير ابن

 امير فرزندان بر بودى مشفق عظيم معتضد و...  نويسند معتضدى نيروز تقاويم در را آن كه بنهاد نوروز پس... «
 ).٣٦٨ ص القصص، و التواريخ مجمل...» ( نكشت ايشان از را كسى هرگز و الّسالم، عليه على المؤمنين

 مروج ،٢١٣٣ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. داشت معتضد وزارت وهب، بن سليمان بن اهللا عبيد القاسم ابو
 .٦٢٥ ص ،٢ ج الذهب،

 كه است آمده) ٣٦٩ ص( القصص و التواريخ مجمل در معتضد، مرگ در اهللا، عبيد بن قاسم ترفند از بديع اى نكته
 :نيافتم طبرى در را آن خبر

 او وزير پس. بود رّقه به محّمد ابو پسرش و ،»نه و هشتاد و دويست سال اندر بغداد به بمرد بيمارى از معتضد... «
 گونه و نگيرد بوى تا زنگار، و صبر از كردند پر و بشكافتند قفا از او مغز تا را طبيب بفرمود اهللا عبيد بن قاسم

 به را او و شد تخت بر غالمى و پوشيدند، جامه و بياگندند، خوش بوى از و كردند بيرون شكمش آالت و نگرداند،
 و آمدند اندر بزرگان تا بود، پيدا صورت اندكى گذاشته، فرو روى بر قصب و داده، باز مسند به پشت گرفت، باز بر

 .داد مى جواب وزير و كردند، سالم
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 بماند، پوشيده كار اين و بكرد، چنين بار چندين و گشتند، مى باز مردم و كنيد، تخفيف است، رنجور امير: گفت پس
 :٢٥ س ،١٢٨٥ ص...»  كردند تازه بيعت و آمد، باز رقّه از مكتفى پسرش تا

 ).٢٢٨٠ ص ،١٣ ج تاريخ،( نويسد مى مكتفى مادر نام درباره طبرى

 تقى اهتمام به. عمرانى...  على بن محّمد الخلفاء، تاريخ فى االنباء: ك. ر نيز. »جيجك تسّمى تركّية ولد امّ  اّمه و... «
 .١١٥ ص بينش،

 :٣ س ،١٢٨٦ ص

  خالفته كانت و بالّله المكتفى توفى -٢٩٥ سنة -منها خلت ليلة عشرة الثنتى القعدة ذى فى و«

 ١٦٢٣:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

...»  ٢٦٤ سنة ولد كان و يومئذ سنة ثلثين و اثنين ابن توّفى يوم كان و يوما، عشر تسعة و اشهر سّتة و سنين ستّ 
 ).٢٢٨٠ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ(

 ):٦٧٩ ص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه( دارد نارسا روايتى مكتفى مادر نام در مسعودى

 :٤ س ،١٢٨٦ ص...»  اند گفته نيز اين جز و بود، ظلوم نام به كنيزى نيز مكتفى مادر«

 عبيد بن قاسم همان وى و است، نادرست »اهللا عبد بن قاسم بن الحسن ابو« ما، متن در مكتفى كاتب نام گمان بى
 تاريخ فى االنباء: نيز و ،٢٢٠٧ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ: ك. ر. است منبعها ديگر و طبرى تاريخ در شده ياد اهللا

 .١١٦ ص الخلفا،

 :١٠ س ،١٢٨٦ ص

 درباره و ،)٢٢٨٠ -٨١ صص ،١٣ ج( طبرى تاريخ در است آمده »شغب« بالّله، المقتدر معتضد، بن جعفر مادر
 :نويسد مى تولدش سال و عمر سال

 و سنة عشرة ثلث ابن يومئذ هو و بالّله المقتدر لّقب المعتضد بن جعفر بويع لّما و بالّله، المعتضد بن جعفر بويع ثم«
 ابو كنية و ،٢٨٢ سنة من رمضان شهر من بقين لثمان الجمعة ليلة مولده كان و يوما، عشرين و احد و واحد شهر

 .١٠ -١١ صص ،٨ ج الكامل،: ك. ر نيز...»  الفضل
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 »شعب« ما متن همچون او، مادر نام ،)١٩٨ ص( الّسلف تجارب و) ٣٧٧ ص( القصص و التواريخ مجمل در البته
 .است آمده

 :١٣ س ،١٢٨٦ ص

 .است بوده سيزده، ،)١٩٨ ص( الّسلف تجارب و) ٣٣٨ ص( گزيده تاريخ در خليفگى، هنگام به او عمر سال و

 :١٦ س ،١٢٨٦ ص

 ج طبرى، تاريخ: ك. ر. منبعها ديگر و است آمده طبرى در چنانكه است يعقوب، بن يوسف بن محّمد: المقتدر قاضى
 .٦٩٢ ص ،٢ ج الذهب، مروج ،٢٢٨٣ ص ،١٣

 :١٧ س ،١٢٨٦ ص

 االحمد ابو: درست بنا القصص و التواريخ مجمل و ما متن در كه است، حسن بن عّباس االحمد ابو مقتدر، وزيران از
 .است آمده حسن بن عّباس بن

 ).٢٢٨٢ ص ،١٣ ج طبرى، تاريخ. (شد كشته اعجمى بدر دست به مقتدر، براندازى فتنه در كه است همان وى

 ):٣٤١ ص گزيده، تاريخ( است درست مستوفى حمد سخن و است بوده وزير چند را مقتدر

  على ابو: يكى جمله از بنشاند، وزير چهارده تا بودى، مزاد در وزارت مقتدر عهد در«

 ١٦٢٤:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :١٩ س ،١٢٨٦ ص...»  بود خط واضح مقله، بن الحسين بن على بن محمد

 .است آورده باختصار را خليفگان اخبار خود كاتب و است نونويس بخشها، اين در ما نسخه كردم، ياد پيشتر چنانكه

 ديگر در آن همانند كه است آمده بسيار بخش اين در گفتنى و است، فا نسخه از برگرفته »بالّله المقتدر اخبار«
 .شود نمى ديده منبعها

 :٢٣ س ،١٢٨٦ ص

 .است آمده بار دو يك متن اين در »پسر« معناى به »پس« واژه

 :٣ س ،١٢٩١ ص
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 .است حسن بن عّباس: وزير كنيه اينجا در احمد، ابو

 :١٢ س ،١٢٩٣ ص

 ... شد طاهر/ مهدى سراى به: است چنين عبارت ما نسخه متن در

 :٢ س ،١٢٩٨ ص

 :١٢ س ،١٣١٥ ص) ؟( مسعل زربفت ديباى: است خوانا نا عبارت

 و) ٦٩٦٩ ص ،١٦ ج ترجمه،( طبرى تاريخ ذيل حسب بر. است شده خوانده »ظلوم« ما نسخه در القاهر، مادر
 .است قبول وى نام الّسلف، تجارب نيز و) ١٢٧ ص( الخلفا التاريخ فى االنباء

 :١٨ س ،١٣١٥ ص

 از كرد، نيابت را او كلواذى بن اهللا عبيد و بود فارس در كه مقله، بن على بن محّمد: القاهر وزير نام درست صورت
 .است) ٦٩٤ ص ،٢ ج( الذهب مروج و) ٦٩٧٠ ص ،١٦ ج ترجمه،( طبرى تاريخ ذيل

 :١٨ س ،١٣١٥ ص

 ):٦٥٣ ص ،٢ ج الذهب، مروج ترجمه( نويسد مى مسعودى القاهر، حاجب درباره

 اكنون و بودند، جمله آن از راضى و قاهر كه شد خليفه چند حاجب بعدها...  بود شهره مؤتمن نام به كه سالمه«
 .»است مّتقى خدمت در دوم، و سى و سيصد سال به يعنى

 ):٢١٤ ص الّسلف، تجارب( نويسد مى او گدايى و قاهر درباره اى نكته نخجوانى

 .»خليفه مستكفى بر بود تشنيع مرادش بلكه درويشى، از نه خواست مى صدقه منصور جامع در كه ديدند روزى«

 ١٦٢٥:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :٢١ س ،١٣١٥ ص

 .است نادرست همه اين كه است شده خوانده »اهللا رضى احمد خليفه قاهر پسر: «ما نسخه در

 راضى نام) ٧٠٢ ص ،٢ ج( نيز الّذهب مروج در البته. است آمده »راحم« بنادرست ما نسخه در نيز راضى مادر نام
 .نيست درست است آمده »مقتدر جعفر بن محّمد« كه
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 عمره كان و ايام، عشرة و اشهر عشرة و سنين ست خالفته كانت...  المقتدر بن احمد العّباس ابو بالّله الراضى«
 -٣٦٦ صص ،٨ ج الكامل،...» ( شاعرا اديبا كان و االستسقاء، عّلته كانت و شهورا، و سنة ثالثين و اثنتين
٢٨٢.( 

 يكى: نداشت آن خليفه هيچ او از بعد كه چيزها به شد متفّرد و عاقل و ذكى و فصيح و شاعر...  بالّله الراضى«
 خويش ملك تدبير آنكه ديگر نيست، شعر ديوان را عباسى خليفه هيچ او از پيش و كردند، مدّون را او اشعار آنكه
 او از بعد را خليفه هيچ و كرد خطبه منبر بر را آدينه روز آنكه ديگر و شد، نمى محتاج وزراء استشارت به و كرد مى
 ).٢١٦ ص الّسلف، تجارب...»  نيفتاد اتفاق آن

 :١١ س ،١٣١٧ ص

 ):٣٨١ ص( گويد مى القصص و التواريخ مجمل صاحب. است مبهم ما متن در طايع مادر نام

 :است آمده گوناگون طايع، خليفگى سالهاى شمار...»  گويند نيز) ؟( له هر و الملك علم نام ولد ام: مادرش«

 عشرة سبع: اثير ابن و ،)٣٨١ ص( گويد مى روز شش و ماه چهار و سال هفده: القصص و التواريخ مجمل صاحب
 ).٨٠ ص ،٨ ج الكامل،... ( ايّام ستة و شهور ثمانية و سنة

 :١٨ س ،١٣١٧ ص

 ).٤٢٠ ص ،٨ ج الكامل،...» ( بالّله المعتضد بن على بالّله المكتفى بن اهللا عبد القاسم ابو بالّله المستكفى هو«

 ).٤٢١ ص ،٨ ج همان،( گراييد مى تشّيع به و بود خردمندى و داننده مردى او كه نويسد مى اثير ابن هم

 :سپس القاهر،: نخستين. كشيدند ميل چشمانشان كه است خليفه سومين مستكفى اين

 .متقى

 :٣ س ،١٣١٨ ص

  سال و است، آمده »مشعله) «٣٨٠ -٨١ صص( القصص و التواريخ مجمل در مطيع مادر نام

 ١٦٢٦:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خمسة و سنة عشرين و تسعا): ٦٣٧ ص ،٨ ج( الكامل در و روز، پانزده و ماه شش و سال نه و بيست: او خليفگى
 .ايّام غير اشهر
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 او ايّام در و كردند، بيعت او با ثلثمائه، و ثالثين و اربع سنه در المطيع، به ملّقب المقتدر بن الفضل القاسم ابو«
 ... الخ. آوردند باز معهود مقام به را االسود حجر قرامطه

 از بعد يعنى ،٣٣٩ سال در و كندند، ٣١٧ سال در اند كرده ضبط اسالمى مورّخان كه طورى به را االسود حجر«
 در ترك امراى از يكى كه بجكم آمده، معتمد منابع ساير و اثير ابن در كه شرحى به و دادند، عودت را آن سال، ٢٢
 به دينار هزار پنجاه خود اصلى محل به محترم و مقّدس سنگ آن اعاده و تحويل قبال در كه شد حاضر بود، بغداد
 و گرداندند بر رايگان را آن باشند، پولى متوقع اينكه بدون بعدا ولى كردند، ردّ  را پيشنهاد اين آنان اما بدهد، قرامطه

 ،٨ جلد الكامل،.» (باشند تاريخى واقعه آن شاهد مردم عاّمه تا كردند نصب شهر آن جامع مسجد در و برده كوفه به
 ).٤٨٦ ص

 كه كسى و) ١١٩ ص ،٣ جلد الّزاهره، نجوم. (بود جّنابى سعيد ابو بردى، تغرى ابن تصريح به االسود حجر بركننده
 حين در كه شنبر بن الحسن بن سنبر نام به قرامطه از بود شخصى داد، قرار مجددا خود جايگاه در را مطّهر سنگ آن

). ٣٠٢ ص ،٣٣٩ سال حوادث ،٣ جلد الزاهره، نجوم. (بمشّيته رددناه و اهللا بقدرة اخذناه: گفت چنين آن وضع
 ).٢٠١ ص ،٨ ج الّسلف، تجارب بر حواشى و تعليقات(

 سعيد ابو كه است پيدا. كند مى بنياد بى چنين استنتاجى قاضى، مرحوم چون دانشمند محققى كه است شگفتيها از
 :شود مى كشته) ٨٣ ص ،٨ ج الكامل،( اثير ابن صريح گفتار به ق. ه ٣٠١ در -جّنابى -اى گناوه

 ...». الحّمام فى صقلبى خادم قتله القرامطه، كبير الجّنابى بهرام بن الحسن سعيد ابو قتل السنة هذه فى«

 -السنة هذه فى بالّناس حجّ : «است قرمطى سعيد ابى بن سليمان طاهر ابو كند، مى بر را االسود حجر كه كس آن و
 يوم بمكة القرمطى طاهر ابو فوافاهم الطريق، فى فسلموا مكة الى بغداد من بهم سار و الديلمى، منصور -٣١٧
 الحجر قلع و نفسه، البيت فى و الحرام المسجد فى حّتى قتلوهم و الحّجاج، اموال اصحابه و هو فنهب التروية،
 ).٢٠٧ ص ،٨ ج الكامل،...» ( هجر الى نّفذه و االسود

 ج( است صريح خود الكامل، روايت. است آورده را درست تاريخ خانه، به سنگ بازگردندان تاريخ در فقيد آن البته و
 ):٤٨٦ ص ،٨

 ١٦٢٧:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

: قالوا و مّكة، الى األسود الحجر القرامطة اعاد -ه ٣٣٩ -السنة هذه فى« االسود الحجر القرامطة اعادة ذكر«
 .بأمر اعدناه و بأمر، اخذناه
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 ارادوا فلّما القعدة، ذى فى ء شى بغير اآلن رّدوه و يجيبوه، فلم دينار، الف خمسين رّده فى لهم بذل قد بجكم كان و
 سنة الحرام البيت ركن من أخذوه كانوا و مّكة، الى حملوه ثم الّناس، رآه حّتى بجامعها عّلقوه و الكوفة، الى حملوه رّده
 ).٣٧٣ ص االشراف، تنبيه ترجمه: ك. ر نيز. (»سنة عشرين و اثنتين عندهم مكثه كان و ثالثمائة، و عشرة سبع

 :١٩ س ،١٣١٨ ص

 ص ،٨ ج الكامل،...» ( تمنى قيل و دمنه، اسمها ولد امّ  اّمه و المعتضد، بن المقتدر بن اسحاق بن احمد العّباس ابو«
٨٠.( 

 ).٣٨٢ ص( است آمده »ايمنى« قادر مادر نام القصص و التواريخ مجمل صاحب قول به

 :٣ س ،١٣١٩ ص

 ):٩٤ -٩٥ صص ،١٠ ج( است چنين الكامل در مادر نام را اهللا بامر القائم

 ... علم اسمها قيل و خالفته، ادركت روميه، قيل و ارمنيه، الّندى، قطر تسّمى ولد امّ  اّمه«

 قيل و اياما، و اشهر ثمانية و سنة اربعين و اربعا خالفته و ايّام، خمسة و اشهر ثالثة و سنة سبعين و ستا عمره كان و
 تسعة و سنة سبعين و ستا عمره يكون هذا على و ثالثمائة، و تسعين و احدى سنة الحّجة ذى عشر ثامن مولده كان
 گويد ماه هشت و سال چهار و چهل را القائم خليفگى سال نيز مستوفى حمد...»  يوما عشرين و خمسة و اشهر

 ).٣٥٥ ص گزيده، تاريخ(

 ).٣٨٣ ص القصص، و التواريخ مجمل( .است آمده الدجى بدر: قائم مادر نام القصص و التواريخ مجمل در

 نصر ابو و دارست بن الفتح ابو ايّوب، بن محمد: است شده ياد قائم كاتبان و وزيران نام) همانجا( منبع همين در و
 .٩٥ ص ،١٠ ج الكامل،: نيز. دامغانى اهللا عبد ابو و ماكوال ابن او قاضى و جهير،

 :١٩ س ،١٣١٩ ص

 بن اهللا عبد القاسم ابو اهللا بامر المقتدى االمام توفى المحّرم، عشر خامس السبت يوم -٤٨٧ -السنة هذه فى و«
 كانت و ايّام، سبعة و اشهر ثمانية و سنة ثالثين و ثمانيا عمره كان و...  فجأة المؤمنين امير اهللا بامر القائم بن الذخيرة
 غير اشهر ثمانية و سنة عشرة تسع خالفته

 ١٦٢٨:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 خالفة و بالّله، المستظهر ابنه خالفة و خالفته، ادركت العين، قّرة تدعى و ارجوان، تسّمى ارمنّية ولد امّ  اّمه و يومين،
 .المسترشد ابنه ابن

 .جهير بن منصور ابو الدولة عميد ثم شجاع، ابو ثم جهير، نصر ابو الدوله فخر وزرله و

 ).٢٢٩ -٣٠ صص ،١٠ ج الكامل،. (»الشامى بكر ابو ثم الدامغانى، اهللا عبد ابو: قضاته و

 ):١٦٦ -٧٠ صص الخلفاء، تاريخ فى االنباء: (نويسد مى اهللا بامر المقتدى درباره عمرانى على بن محمد

 ... باالرجوانية تعرف حبشّية اّمه«

 ثالثين و تسعة ابن هو و اربعمائه و ثمانين و سبع سنة المحّرم فى اهللا عبد القسم ابو اهللا بامر المقتدى االمام توّفى و
 از جدولى رسد، مى پايان مقتدى به عباسى خليفگان خبرهاى كه اينك.» شهور و سنة عشر تسعة خالفته كانت و سنة

 :آورم مى برگرفتم) ٧٦ -٧٧ صص ،٣ ج( قزوينى محّمد عالمه يادداشتهاى از كه را يك هر خليفگى روزگار

/ مأمون ١٩٣/ امين ١٧٠/ الّرشيد هارون ١٦٩/ هادى ١٥٨/ مهدى ١٣٦/ منصور ١٣٢/ سّفاح جلوس تاريخ/ نام
/ معتمد ٢٥٥/ مهتدى ٢٥٢/ معتزّ  ٢٤٨/ مستعين ٢٤٧/ منتصر ٢٣٢/ متوّكل ٢٢٧/ واثق ٢١٨/ معتصم ١٩٨
٢٥٦ 

 ١٦٢٩:،ص٥ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ٣٣٤/ مطيع ٣٣٣/ مستكفى ٣٢٩/ مّتقى ٣٢٢/ راضى ٣٢٠/ قاهر ٢٩٥/ مقتدر ٢٨٩/ مكتفى ٢٧٩/ معتضد
 ٥٣٠/ مقتفى ٥٢٩/ راشد ٥١٢/ مسترشد ٤٨٧/ مستظهر ٤٦٧/ مقتدى ٤٢٢/ قائم ٣٨١/ قادر ٣٦٣/ طايع

  ٦٤٠ -٦٥٦/ مستعصم ٦٢٣/ مستنصر ٦٢٢/ ظاهر ٥٧٥/ ناصر ٥٦٦/ ء مستضي ٥٥٥/ مستنجد
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