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  الملخص 

يعود العتبي في النسب إلى عتبة بن أبي سفيان أخ معاوية ، كان 

فانعكس ذلك في كتاباته التاريخية مما حدا بنا " ومؤرخا" نسابا" شاعرا" خطيبا

لكتابة هذا البحث الذي يتعلق بمنهجه في رواياته التاريخية فاتسم أسلوبه في 

كما وصف األحداث التاريخية  )، وجزالة اللفظبالبساطة(اته التاريخية كتاب

كما استخدم ) عن األسلوب الخيالي القصصي" بعيدا" علميا" دقيقا" وصفا(

القران الكريم واألحاديث النبوية والشعر والخطب واألمثال كما الورد وثائق 

عن شمول رواياته " تتعلق بالكتب المتبادلة بين الحكام والوالة والقادة فضال

  .مساحة زمانية ومكانية كبيرة
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Abstract 

AL – Utby goes back in relation to Utba bin abi 
sufyan‚ Muawiyas brother. He was a spokes man, poet‚ 
genealogist and historian.This is reflected in his historical 
writings.  

This research deals with his approach in his historical 
narrations . He is characterized by his  easy style and 
eloquence. He described the historical events scientifically 
and precisely  away from the imaginary fictional style . He 
used Quran, prophet tradition,poetry, speeches and proverbs 
He aLso mentioned documents related to the messages 
exchanged among rulers‚governors and Leaders. In 
addition,his narrations covered awide SpatiaL and temporal 
range. 

The Approach of AbduL- Rahman 

 AL – Utby  in HistoricaL Writing 
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  :لوبه أسـ ١

وعلى هذا االساس اتبع العتبي . )١(االسلوب هو الوجه والمذهب او الفن

مثل عوانه بن الحكم ين التاريخي مشابها لمؤرخي عصره اسلوباً ومنهجا في التدو

اهتم باألخبار دون سواه ، هذا ما ذهب اليه ابن  -، أي انه )م٧٦٤/هـ١٤٧ت (

كان : (بقولهما  )٣(، وابن خلكان والقمي)راألغلب عليه األخبا: (بقوله  )٢(قتيبة

الذين مزجوا الحديث لكنه اختلف مع بعض الرواة ) يروى االخبار وايام العرب

والزهري ) م٧١٣/هـ٩٤ت،(بالتاريخ في مروياتهم التاريخية مثل عروة بن الزبير

ومحمد بن اسحاق ) م٧٥٨/ه١٤١ت(وموسى بن عقبة ) م٧٤٢/ه١٢٤ت (

  )٤().م٧٦٨/ هـ١٥١ت(

  موقفه من السندـ ٢

 ، وهو سلسلة الرواة الذين نقلوا لنا متنهو االخبار عن طريق المتن:السند

مة في التحري والتثبيت من ، وحظي الحديث النبوي بجهود عظي)٥(النبوي* الحديث

على اوجه لم يظفر بها نص )صلى اهللا عليه واله وسلم(؛ نسبته الى النبي حيث صح

دثون ان يصلوا الى قواعد نقدية هي ارقى ما عرفته من النصوص ، واستطاع المح

  )٦(.الحضارة االسالمية في تحقيق نسبة االقوال الى قائلها

وللحديث اهمية خاصة اذ تترتب عليه االحكام الشرعية ذات المساس 

بمصالح الناس مما يجعل التدقيق فيه امراً ضرورياً فضالً عن كونه احد مصادر 

ضعيف المحدث اذا مال مر الذي حدا بعلماء الجرح والتعديل تاال. )٧(التشريع والفقه

كما دفعهم التزامهم باإلسناد الى تقسيم االخباريين والمؤرخين واالدباء . الى االخبار

فأنسحبت  )٨(.وتوثيقهم وتضعيفهم من خالل استخدام االخيرين لإلسناد فيرواياتهم

ى االخباريين والمؤرخين علتأثير قواعد منهج المحدثين في التزامهم االسناد 

 انهم تساهلوا في ، فأصبحت االسانيد تتقدم رواياتهم التاريخية واالدبية االواالدباء

  .)٩(،السيما ان هدف علم التاريخ هو العظة واالعتبار فحسباستخدامهم لها
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  :تأثر العتبي كغيره من االخباريين باالسناد فاستقى رواياته عن طريقين    

ريق رواة اخرين اقدم منه او معاصرين له مثل ابيه عبيد اهللا العتبي عن ط:االول  

وعوانه بن الحكم وسفيان بن عيينة وابن جعديه وغيرهم كثير ، اما الطريق الثاني 

  .فكان اعتماده على سماعه للرواية بنفسه واستقائها من مصادرها االولى 

رواية ) ١٠٢٣(ي وبلغت مجموع الروايات التي جمعناها من مرويات العتب 

رواية غير مسندة ، قسم ) ٤٢٢(رواية مسندة و ) ٦٠١(مسندة وغير مسندة منها 

والقسم الثاني وصلت سلسلة اسناده الى  )١٠( من الروايات تنتهي بشيوخه مباشرة

، وكان الشيخ )١٢(والثالثة وصلت سلسلة اسنادها الى ثالثة شيوخ  )١١(شيوخ شيوخه

للخبر ومنها روايات كان الراوي االصلي للخبر هو  الثالث هو الراوي االصلي

وفي هذه االمور يحاول الوصول الى الحقيقة )١٤(والشيخ الخامس )١٣(الشيخ الرابع

  .من خالل استقاء رواياته من المصادر االصلية

ومن ذلك يتضح ان العتبي توخى الدقة والحذر في نقل رواياته المسندة الى 

عن الحدث التاريخي فنجد سلسلة اسناده تتعدى الى شيخ شيوخه مباشرةً وان ابتعد 

او شيخين او ثالثة حتى تصل بعض رواياته الى خمسة شيوخ كما بينا ، المهم ان 

  .االخير يكون قد شارك بالحدث فقط النه يتحرى الدقة في نقل الحدث التاريخي 

و المشافهه فقد اورد ااما بالنسبة الستخدامه الفاظ التحميل الدالة على السماع        

 ،)١٧()اخبرنا(،)١٦()معتس(،)١٥()ناحدث:(من رواياته على شيوخه بلفظ ثيرالعتبي الك

  )١٩()بلغني(، )١٨()قال لي(

حدثنا طارق بن :(وقد ترد هذه االلفاظ في بدء الكالم نحو قوله 

، )٢٢()وسمعت عامر بن ضبارة يخطب(،)٢١()حدثني بعض مشايخنا(،)٢٠()المبارك

  )٢٣().ني اعرابي عن ثالثة اخوهاخبر(
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ويبدو ان مثل هذه االلفاظ قد دلت وبشكل واضح ان العتبي كان يستقي 

رواياته من اصولها شفاهاً دون اعتماده على مدونات مكتوبه وفي بعض الروايات 

  )٢٤().حدثنا خلف ابو معمر مولى ال قحذم:(يكون بعض شيوخه من الموالي كقوله

  )٢٥() .يمان مولى لقريشحدثني ابو سل(ورواية 

) كان الهيثم بن عدي فيما زعموا دعياً( وفي حالة عدم وثوقه بمعلوماته يقول 

  :قال الشاعر

  فلم ينيلوه عداهــم الى نــسب       لــاذا اجتدى معشراً من فض

  الى النصارى واحياناً الى العربفقدم نسبتهمفما زال له حول ومرتحل          

  )٢٦(بــين في النسـالدال قبل الع    ل   ـعدي في بني ثمواذا نسبت      

ث موثقاً بذلك روايته نحو واحياناً يصرح في سنده ان شيخه قد شهد الحد

ى حدثني الحسن بن وصيف قال اصابتنا ريح ببغداد لم تأت به ريح قط حت(:قوله

ه فالقيته فجعلت اطلب المهدي خوفاً ان يسقط علي. ظننا انها تؤدي بنا الىالقيامة

اشتكي أبي فكتب : حدثني عبد الرحمن بن زياد قال(وقوله ، )٢٧(...)ساجداً 

  .)٢٨(...)إلى

حدثني ابو الغصن :(اسمه نحو قولهد يستعين بكنية الشيخ بدال من ايراد وق

حدثنا ابو سليمان : (، وقوله )٣٠(...)حدثنا ابو ابراهيم قال (، وقوله)٢٩(...)االعرابي

وله يورد اسم الشيخ وكنيته كق، واحيان اخرى )٣١()مرأة عن زوجهاسئلت ا: قال

انشدني ابو اسحاق ابراهيم بن (وقوله )٣٢(...)حدثني ابو يعقوب الخطابي (

  وفي الحالة الثالثة ال يذكر اسم شيخه اوالً  ،)٣٣()...خداش
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بي حدثني ا(قوله  )٣٤()دخل ابن عباس على عمرو بن: حدثني ابي قال : (نحو قوله

شيخه هنا ابيه فحتى ان لم  )٣٥().قال اختصمت بني اسرائيل في القدر خمسمائة عام

  .يذكر االسم يعرف القارئ انه عبيد اهللا 

وثيقه او للتفريق بينه وبين وفي احيان اخرى ولزيادة التعريف بشيخه او ت

بن  حدثني اسحاق(، وقوله  )٣٦(...)حدثني ابو خالد من ولد اميه بن خلف قال(:اخر

ابراهيم بن الصباح بن مروان وكان مولى لبني امية من ارض البلقاء من اعمال 

  )٣٧().دمشق ، وكان حافظاً الخبار بني امية

حدثني من : (وقد ترد مصادر بصيغ مبهمة او حتى مبنية للمجهول نحو قوله

  )٣٨().شهد ابن المنصور حين حضر فقال كأني اراك تسر بالموت

: ، وقوله)٣٩()من بني تميم عن بعض اشياخه من قومهحدثني رجل :( وقوله

  )٤٠(...)حدثني رجل من اهل المدينة قال كان بالمدينة(

حضرت ابن الفقير يخطب على نفسه من : حدثني رجل قال : (وقوله

حدثني رجل ( ،  )٤٢(...)حدثني رجل من اهل الشام عن االبرش الكلبي (،)٤١()باهلة

، بعض مشايخناحدثنا (،)٤٣()احطب وهو مملق فأعناناقدم علينا الحكم ابن : قال 

حدثينه محدث يقول ان اهللا عز وجل إنما أمرنا بالصبر ليأجرنا (، )٤٤(...)قال

  . )٤٦(...)حدثني بعض علماء الفرس (و )٤٥(...).عليه

وهذا يدل على تساهل االخباري في استخدام السند وهذا طبيعي باعتباره  

يث ، او يكون طلب بعض الرواة ال يذكر اسمهم خوفاً من من اهل التاريخ ال الحد

  .تعرضهم الى مخاوف او مضايقات والسيما في الروايات ذات المواضيع الحساسة

ومن السمات االخرى لمنهج العتبي في الكتابة التاريخية هو اهتمامه كلما 

يزيد بن توفرت لديه المعلومات الكافية يذكر التواريخ ، فقد ذكر عمر معاوية بن 

وبويع (...، والرواية الثانية  )٤٧()سبع عشرة سنة واهللا اعلم: (ابي سفيان كقوله 
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حج عتبة : (، ورواية ثالثة عن حج عتبة بن ابي سفيان كقوله )٤٨()الوليد في شوال

لما : عن سفيان بن عمرو بن عتبة قال (، ورواية  )٤٩(...)سنة احدى  واربعين

لعمر بن عبد  ، ورواية عن تولية الوليد بن عبدالملك)٥٠(...)بلغت خمس عشر سنة 

وواله المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين الىسنة  ... :(العزيز فقال العتبي

وثمانين وسنة تسعين وحج الوليد سنة ثالث وتسعين ، واقام للناس الحج سنة تسع 

  )٥١().ثالث وتسعين احدى وتسعين ثم حج بالناس عمر سنة أثنتين او

تناول العتبي في كتابته للتاريخ ، النظم االدارية حيث اورد معلومات كثيرة 

، )٥٣() االمير(، و)٥٢()خليفة(مناصب االدارية في مروياته كقولهعن بعض ال

  )٥٦() .القاضي(، و)٥٥()الوالي(، و)٥٤()العامل(و

 )٥٧()الصدقات:(كما تناول العتبي المصطلحات االقتصادية كقوله

، )٦٢()الدينار(، و)٦١()الدرهم(، و)٦٠()الفدية(، و)٥٩()الميراث(، و)٥٨()ءالعطا(،و

  )٦٣().الهبه(و

، )٦٨()صيرفي(،و)٦٧()الغنيمة(،و)٦٦()الوديعة(و )٦٥()الخراج(، و)٦٤()بيت المال(و

  )٧٢().الميل(، و)٧١()الذراع(، و )٧٠()الصداق(،و)٦٩()المهر(و

 وصفه لألحداثـ ٣

يداً اريخية وصفاً دقيقاً وبأسلوب علمي تاريخي بعوصف العتبي االحداث الت

، واعتمد على امكانياته االدبية والشعرية في عن االسلوب القصصي والخيالي

صياغة الحدث التاريخي بعبارات سهلة الفهم متسلسلة االحداث مع وحدة 

فأن مروياته  التي تناقلتها الكتب التاريخية واالدبية وردت دون تغيير ، الموضوع

، اذ نرى ان الرواية متكررة في اختصار من جانب مؤلفي هذه الكتب او حذف او

وهذا يدل على سمو العتبي في اختيار . ر المختلفة دون تغيير في موضوعهاالمصاد

نوعية الروايات التي يرويها فضال عن اسلوبه المتميز في سرد الرواية، ودليال 
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، ورواية عن وضوء )٧٣()هللا عنهرضى ا(على ذلك رواية عن مقتل عمار بن ياسر

  )٧٤(.)عليهما السالم(االمام علي بن الحسين 

اعتمد العتبي في وصفه االحداث التاريخية على شكل محاورات او 

، ذاكراً اسماءهم وانسابهم فضال عن شخصيات الحدث التاريخي مخاطبات بين

ان روايات اعمالهم ودورهم وموقفهم ووجهة نظرهماتجاه الحدث التاريخي ، مع 

بعيدة عن االسهاب وقد يكون ممالً في , العتبي اغلبها قصيرة لكنها ذات معنى كبير

إن كالمنا كالم يقل : ( وهو مصداقا لقول جده عمرو بن عتبة  )٧٥(.بعض االحيان 

، وهذا ال يعني ان روايات )٧٦()لفظه ويكثر معناه ويكتفي بأواله ويشتفي بأخراه 

امعن العتبي في ايراد بعض رواياته آيات من الذكر الحكيم  و. العتبي كلها قصيرة 

او الشعر او االمثال او الخطب وكلها امور تزيد من حنكة الراوي في نقل القارئ 

  .الى زمن الحدث والعيش معه 

من المحاورات والمخاطبات التي نقلتها مرويات العتبي في المصادر 

والوليد بن ) عليهما السالم(حسين بن علي التاريخية  منها رواية عن حوار االمام ال

يا :( للوليد بن عتبة  )(قال االمام الحسين . عتبة والي المدينة من قبل يزيد 

ظالما لنفسه، عاصيا لربه، عالم تحول بيني وبين قوم عرفوا من حقي ما جهلته 

لقيت الزبير قادما : قال رجل من بني ليث( ، ورواية اخرى )٧٧(!)انت وعمك؟

مطلوب مغلوب يغلبني إبني ويطلبني : يا أبا عبد اهللا ما بالك؟ قال: لتفق

  )٧٨(...).ذنبي

ولم يقتصر العتبي في مروياته على جانب معين مثل سيرة الخلفاء والوالة 

والقادة وغيرهم حسب، بل اورد العتبي في رواياته الجوانب االجتماعية السائدة 

، منها رواية  )٧٩(رواية) ٧٠(ارهم فأورد آنذاك فتطرق الى االعراب وحياتهم واخب

هبوب الريح تقلقه، ولمعان : مسكين العاشق، كّل شيء عدوه: سمعت أعرابيةً تقول(

  )٨٠(...) .البرق يؤرقه، ورسوم الديار تحرقه 
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رأيت أعرابياً وقد دفن ابناً له، فلما حثا عليه التراب وقف على شفير ( ورواية   

  )٨١(...).، كنت هبة ماجد، وعطية واجديا بني: قبره فقال 

: ومن االمور االجتماعية التي  اوردها العتبي في مروياته التاريخية  

،  )٨٧(، والصدق)٨٦(، والسماحة)٨٥(، والبخل )٨٤(، والكرم )٨٣(، والوفاء)٨٢(العشق

  . )٨٨(واخبار النساء

المصادر على ان هذا التنوع  زاد من ثراء مروياته وجعلها اكثر تداوال في 

  .اختالف توجهاتها الفكرية والمذهبية وفي مختلف العصور 

  اثر القرآن الكريم في مروياته  ـ ٤

اتسمت كتابات العتبي التاريخية ايضا  باستشهاده باآليات القرآنية التي 

اوردها ضمن مروياته  في احداث  متعددة ومختلف العهود ويعد ذلك تعزيزا 

حرص على اتباعه واالبداع فيه، وقد بلغت مجموع  وتكامال في المنهج الذي

  :روايات ومن امثلة ذلك) ٩(قرآنية الروايات التي اورد فيها آيات 

الرواية االولى اورد فيها العتبي ثالث آيات قرآنية وهي رواية احتج ابو 

محجن بها على عمر بن الخطاب حين اتوا بجماعة يشربون الخمر فقال ابو 

لذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ﴿ليس على ا: محجن

ِإنَّما حرم اذا استحلوا اآلية ﴿)(، فقال االمام علي )٨٩(وآمنوا وعملوا الصالحات﴾

فانشد ابو  )٩١(،بعد جلد ابو محجن  وجماعته )٩٠(﴾علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ

، فقال عمر الضاعف العقوبة  لخمر وانه غير صابر عنهاشعر في امحجن ال

وما يجوز لك  أن تعاقب رجالً قال ألفعلن وهو لم يفعل ) (فأجابه االمام علي 

، اما الرواية الثانية  )٩٢(.وقد قال اهللا في الشعراء ﴿وأنهم يقولون ما ال يفعلون﴾

ِإيلَافهِم رِحلَةَ . اف قُريشٍ ِلِإيلَعن استشهاد معاوية باآلية القرآنية بقوله تعالى ﴿

فيالصو وم من قريش عند معاوية فمنعوا ـاختصم ق، عندمـا )٩٣(﴾الشِّتَاء

تشهاده واس )٩٥(، وفي الرواية الثالثة ورد في خطبة معاوية بن ابي سفيان)٩٤(الحق



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

١٩٨ 

تُقَاته ولَا تَموتُن ِإلَّا وَأنْتُم يا َأيها الَّذين َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ ﴿: بقولـه تعالى

ونملس٩٦(.﴾ م(  

اما الرواية الرابعة فعن كتاب يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الى اهل المدينة 

ِإن اللَّه لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما واستشهد بقوله تعالى ﴿ )٩٧(.يتوعدهم فيها

و هِماٍلبَِأنْفُسو نم هوند نم ما لَهمو لَه درا فَلَا موءمٍ سبِقَو اللَّه اد٩٨(﴾ِإذَا َأر(  ،

والرواية الخامسة استشهد كتاب عبد الملك بن مروان على عبد الرحمن بن 

  )١٠٠(.﴾نُونِإن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محس ﴿:بقوله تعالى )٩٩(.االشعث

) عليهما السالم(واورد في الرواية السادسة استشهاد االمام علي بن الحسين  

ملك بن عند رفض طلب عبد ال )١٠١(﴾ِإن اللَّه لَا يحب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ﴿ :باآلية 

فهدده بمنع العطاء ) صلى اهللا عليه واله وسلم(مروان بأخذ سيف رسول اهللا

   )١٠٢(.عنه

ته محمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن خطب الرواية السابعة ففيها تال اما

ونُرِى فْرعون وهامان ... طسم تلْك آياتُ الْكتابِ المبينِ ﴿ :قوله تعالى )١٠٣(بالمدينة

ونذَرحا كانُوا يم منْهما مهنُودج١٠٤(.﴾  و(  

 )١٠٥(استشهاد سفيان بن عيينة وفي الرواية الثامنة التي اوردها العتبي عن

وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم بآية القرآنية ﴿

  . شبه اطباع االدميين بطباع البهائم ف )١٠٦(﴾...أمثالكم

اما الرواية التاسـعة واالخيرة عن قول هارون العباسي ألبان القاري في 

؟ فـأجابه ابان  )١٠٨(﴾اـهـقْتَها ِلتُغْرِقَ َأهلَاَل َأخَرـقَاآلية ﴿)١٠٧(مزاح على الطعام

  )١٠٩(.﴾قْنَاه ِلبلَد ميتـس﴿:بل بقوله تعالى

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
١٩٩ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  استشهاده بالشعر ـ٥

ذكر العتبي الكثير من الروايات المتضمنة شعراً ، منها رواية عن حفصة  

لى يا أبتاه ما يحزنك وفادتك ع: ( بنت عمر بن الخطاب  في مرض أبيها عمر

  :ثم أنشأت تقول... ربٍ رحيم 

  وأعزى وفي القرآن عزائي             ةأكـظم الغلــة المخالط       

  )١١٠(ان ميعاد من ترى للفناءوفاتـك وحدا             ن بغتة لم تك       

  : اورد ورواية اخرى يقول فيها     

الكوفة لعثمان بن  كتب أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة إلى أبيه وهو والي(

  :عفان

  ير بأنني         أرِقٌ بال داء سوى اِإلنْعاظــمن مبلغٌ عنِّي األم       

  في الدار محدوداً بزرق ِلحاظ     إن لم تُغثْني خفْتُ إثمك أو أرى          

ها فابتاع له جارية بالكوفة وبعث ب. يعني دار عثمان التي تقام فيها الحدود

  )١١١(.)إليه

لما حجبت ليلى عن المجنون :( قالالعتبي في مجنون بني عامر رواية واورد      

خطبها جماعةٌ فلم يرض أهلها، وخطبها رجل من ثقيف موسٌر فزوجوه وأخفوا 

  :ذلك عن المجنون ثم نمي إليه طرفٌ منه لم يتحققه، فقال

  ا تخفي الصدور بصيروربي بم        وةً ما جهلتهاـدعوت إلهي دع       

  يرــي إنني لفقــألفقر من       لئن كنت تهدي برد أنيابها العال       

  )١١٢()فهل يأتيني بالطالق بشير      فقد شاعت األخبار أن قد تزوجت       



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٠٠ 

كان : (وذكر العتبي عن معاوية روايتين االولى اورد فيها شعرا بقوله       

  :جتمع الناس في مجلسه بهذا الشعرمعاوية  يتمثل كثيرا إذا ا

  ع للقائلـوأنصت السام      الت دواعي الهوى       إنا إذا م      

  ق بالباطلـنَلُظُّ دون الح       ـاً وال       ال نجعل الباطَل حقّ      

  )١١٣(فَنُخْمَل الدهر مع الخامل            ا ـالمنه أحـَنخاف أن تسف      

  :هوالثانية قول

أغمي على معاوية في مرضه الذي مات فيه، فقالت ابنته رملة أو امرأة من أهله 

  :متمثلةً

  من الناس إال من قليٍل مصرد         إذا مت مات الجود وانقطع الغنى      

  من الدين والدنيا بخلف مجدد             وردت أكف السائلين وأمـكوا      

  :فقال

  حسـان ال عاجز وال وكل لفات أبو        لو فات شيء إذن        

  )١١٤(يدفـع رزء المنية الحيل    الحول القلب األريب وال              

نقل العتبي رواية عن زياد بن عبيد انه لما شهد ت الشهود له بالحاق نسبه بابي   

  .سفيان

  :)١١٥(ما هجيت ببيت قطّ أشد علي من قول الشاعر: قال زياد

  

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٠١ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  ر ففي ذاك إن فَكَّرتَ معتَبرفكَّ

  ةً إال بِتَْأميرــهل نلتَ مكرمما عاشت وما علمتْ           عاشتْ سميَّة     

  أن ابنَها من قريش في الجماهير  ما عاشت وما علمتْ          عاشتْ سميَّة     

  باب المقاديـراس أسع الندفال ي       باد بقُدرته     ك عسـبحان مـن ملْ     

  

  هل نلتَ مكرمةً إال بِتَْأمير      فكَّر ففي ذاك إن فَكَّرتَ معتَبر

  أن ابنَها من قريش في الجماهير       عاشتْ سميَّة ما عاشت وما علمتْ     

   اب المقاديرـبال يدفع الناس أس       هـباد بقُدرتحان مـن ملْـك عسب     

  : العتبي رواية فيها  وذكر  

الفرزدق أبى أن يشفع فيه أحداً  وهو أمير العراقلما حبس عمر بن هبيرة 

  :فدخل عليه أبو نخيلة في يوم فطر فوقف بين يديه وأنشأ يقول 

  منهج ابو عبد الرحمن العتبي في الكتابة التاريخية

  ري ووفْريفَــداك نَـفهل فَ   تَ باألمس أسير بكر             قأطل      

  يَل الشكرــينْجي التميمي َّ القل ذر            ة أو عمن سببٍ أو حج      

  ما زال مجنوناً على آست الدهر            من حلَق القيد الثِّقال السمر      

  طرــوالك يوم الفــذا حسب ينمو وعقل يحري            هبه ألخ      

أطلق قبله رجالً من عجل جيء به من عين قال فأمر بإطالقه وكان قد  

التمر قد أفسد فشفعت فيه بكر بن وائل فأطلقه وإياه عنى أبو نخيلة فلما أخرج 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٠٢ 

الفرزدق سأل عمن شفع له فأخبر فرجع إلى الحبس وقال ال أريمه ولو مت انطلق 

قبلي بكري وأخرجت بشفاعة دعي واهللا ال أخرج هكذا ولو من النار فأخبر ابن 

ة بذلك فضحك ودعا به فأطلقه وقال وهبتك لنفسك وكان هجاه فحبسه لذلك هبير

فلما عزل ابن هبيرة وحبس مدحه الفرزدق فقال ما رأيت أكرم منه هجاني أميراً 

  )١١٦(. ومدحني أسيراً

ونقل رواية ورد فيها ان عبد اهللا بن عامر كان مكرما ألبي األسود ثم جفاه لما كان 

  :فيه أبو األسودعليه من التشيع فقال 

  من الود قد بالت عليه الثعالب ألم تر ما بيني وبين ابن عامر              

  كأن لم يكن والدهر فيه عجائب          وأصبح باقي الود بيني وبينه       

  اِلب ـه ما يغـبدا لك من أخالق          إذا المرء لم يحبِبك إال تكرهاً       

  )١١٧(تقل المعاتبما يسوال خير في         نأي خير من مقامٍ على أذىفَلَلْ       

  

  :ورواية عن كتاب مسلمة بن عبد الملك إلى أبيه، وهو بالقسطنطينية   

  و عمرة يلمحـلبرق تالال نح     ية منزلأرقت وصحراء الطوان       

  بي الصمحمحمن القوم إال القل        ن ليطيقـهـم يكـأزوال أمراً ل       

  :فكتب القعقاع بن خليد العبسي إلى عبد الملك

  سوى ما يقول القلبي الصمحمح    فأبلـغ أمير المؤمنين بأننا                

  وأكبادنا من أكلنا الخيل تقرح أكلنا لحوم الخيل رطباً ويابساً               

  الطوانة مسرحونحسبها نحـو الطوانة ظلعا         وليس لها حول        

       فليت الفزاري الذي غش نفسه        وخان امير المؤمنين يسرح  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٠٣ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  )١١٨(.يل، فكتم ذلك مسلمة بن عبد الملكوكان أصابتهم مجاعةٌ حتى أكلوا الخ

ورواية نقلها العتبي عن كتاب الحجاج إلى عبد الملك  يصف له فيه أهل   

انطلق بهذا الكتاب، وال : ه، فقال لهالعراق،  ودعا رجالً من أصحابه كان يأنس ب

يصلن من يدك إال إلى يد أمير المؤمنين، فإذا قبضه فتكلم عليه، ففعل الرجل ذلك، 

فجعل عبد الملك كلما شك في شيء يستفهمه ، فوجده أبلغ من الكاتب، فقال عبد 

يا أمير : البيت، فقال له الرجل... وإن عراراً إن يكن غير واضح : الملك

أنا عرار، وهذا الشعر ألبي، وذلك : قال. ال: ين، أتدري من يخاطبك ؟ قالالمؤمن

  : أن أمي ماتت وأنا مرضع، فتزوج أبي امرأةً فكانت تسيء واليتي، فقال أبي

  ت به األدمـفكوني له كالشّمس رب       فإن كنت مني أو تريدين صحبتي      

  مـيره أمــم خبتاً ليس في ستيم        ةـوإالّ فسيري سير راكب ناقـ      

  قد ظلمـمري بالهوان لـعراراً لع       أرادت عراراً بالهوان ومن يـرد      

   فإنّي أحب الجون ذا المنطق العمم         ر واضحن غيوإن عراراً إن يك      

  )١١٩(.وأحسن جائزته ، وسرحه . حظ وافق حكمة : فضحك عبد الملك ثم قال 

برأس عبد الرحمن بن محمد بن االشعث بن قيس  إلى عبد الملك ولما جيء     

  :)١٢٠(أرسله إلى أخيه عبد العزيز بمصر، فقال بعض الشعراء

  هيهات موضع جثّة من رأسها         رأس بمصر وجثّةٌ بـــالرخّج     

واورد رواية عن منازعة بين عمرو بن سعيد وعبد العزيز بن مروان 

ما أخواله وتداعوا بالسالح واقتتلوا وكان أيمن بن خريم فتعصب لكل واجد منه

حاضراً للمنازعة فاعتزلهم هو ورجل من قومه يقال له ابن كوز فعاتبه عبد العزيز 

  :وعمرو جميعاً على ذلك فقال

  



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٠٤ 

  يمه عبد العزيزــوبين خص            أْأقتُل بين حجاج بن عمرو       

  نوز  ـــويبقى بعدنا َأهُل الك           يءر شي غيأنقُتَل ضلَّـةً ف       

  ريزــوال وفِّقتُ للحرز الح            لعمر َأبيك ما ُأتيتُ رشدي       

  )١٢١(ومعتزٌل كما اعتزل ابن كوز              يعاًـفإني تارك لهما جم       

  )١٢٢(.ر ورى العتبي رواية عن رجل يتَخَلَّص من الْوالية بِبيت شع   

ورواية اخرى عن حوار شعري بين عمر بن عبد العزيز ورجل كان واليا 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، لعبد اهللا عمر : فعزله وامره بالرجوع ، فكتب إلى عمر

  : أمير المؤمنين، أما بعد

  ثم عد مثل شربتي لهشام فاسقني شربةً ألذ عليها               

  :لي، فاعتزل ثم كتب إليهاعتزل عم: فكتب إليه عمر   

  إنني ال أحب شرب المدام  عسالً سائالً وماء قراحاً                   

  )١٢٣(.ال حاجة لي في عملكم: عد إلى عملك، فكتب إليه: فكتب إليه عمر  

واورد العتبي رواية عن كتاب نصر بن سيار للوليد بن يزيد في اواخر   

بخراسان كتب نصر بن سيار إلى الوليد يستمده  الدولة االموية لما ظهرت المسودة

  :فتشاغل عنه فكتب إليه كتابا وكتب في أسفله يقول

  وَأحرِ بأن يكون له ضرام          أرى خَلََل الرَّماد وميض جمرٍ      

  وإن الحرب مبدؤها الكالم              ىـار بالعودين تُذْكَـفإن الن      

      يامـةُ أم نـــأأيقاظٌ ُأمي          عجب ليت شعريفقلتُ من الت      

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٠٥ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

فكتب إليه الوليد قد أقطعتك خراسان فاعمل لنفسك أو دع فإني مشغول عنك بابن 

  )١٢٤(** .ومعبد والغريض* سريج

سرح :( وفي العصر العباسي ذكر العتبي رواية عن المهدي العباسي بقوله 

يا : ها فكأنه استصغرها، فأحس به أعربي فقالالمهدي العباسي لحيته ثم قبض علي

أمير المؤمنين، إن لحيتك لجميلة أصيلة، لم فتسمج ولم تصغر فتستقبح، بل خرجت 

بمقدر من صانع أحكم صنعتها وأحسن نباتها، فمن رأى صاحبها أفلح، ومن طلب 

  :إلى حاملها أنجح، ثم قال 

  ابِتُها طويلهكثَّتْ من             ةــال تُعجبـنَّ بلحيـ

  يهـوِي بها عصفُ الريا            حِ كأنها ذنب السَّخيله    

  يوماً ولحيته قليله            رفَ الفتىـقد يرزقُ الش

  )١٢٥(.فأعجب بكالمه ووصله

وفي احدى رواياته اورد العتبي شعر او الرواية عن هارون العباسي لما عقد  

وجه الفضل بن يحيى الوفد من خراسان إلى الرشيد لما : (البيعة البنه االمين بقوله 

يحضونه على البيعة البنه محمد قعد لهم الرشيد وتكلم القوم على مراتبهم وأظهروا 

السرور بما دعاهم إليه من البيعة البنه وكان فيمن حضر محمد بن ذؤيب العماني 

  :ام بين صفوف القواد ثم أنشأ يقولفق

  نَوء السماكَين الذي يستَمطَر             ر األزهرد األمر اَألغوقُلِّ       

  سرَّت به أسرَّةٌ ومنبر             ان عام أغْبربوجهِه إن ك       

  وهلّلو لربهم وكَبَّروا            ج النّاس به واستَبشَروابتَهوا       

  إذ ثَبتَتْ أوتاد ملك يعمر          كُرواشُكراً ومن حقّهم أن يشْ       
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٢٠٦ 

       نْصرالع ث طابيمن هاشمٍ في ح       ركان عليها يزف نوطاح م  

  إذ نهضوا لملكهم فشَمَّروا        رواتم يقَصـباسِ لـَإن بني الع       

  ا دبَّرواودبَّروا فأحكَموا م        رواــدوا ونَزعوا وأمَّـوعقَـ       

فلما فرغ من أرجوزته قال له الرشيد أبشر يا عماني بوالية محمد العهد 

فقال إي واهللا يا أمير المؤمنين بشرى األرض المجدبة بالغيث والمرأة النزور بالولد 

والمريض المدنف بالبرء قال ولم ذاك قال ألنه نسيج وحده وحامي مجده وموري 

ال مرعى وال كالسعدان فتبسم الرشيد وقال قاتله اهللا زنده قال فما لك في عبد اهللا ق

  )١٢٦() .من أعرابي ما أعرفه

ورواية عن كتاب  الشاعر عوام صاحب الشاعر ابي نؤاس إلى بعض عمال    

  :ديار ربيعة

  )١٢٧(.فاسقط عنه الخراج طوَل واليته: قال

ا أمر في بينا أن: ()١٢٨(منها بقوله. وروى العتبي عن احداث هو عاصرها 

يا أمة اهللا ، هل لك زوج؟ : شارع المربد يوماً إذ أنا بامرأة جميلة، فتبعتها وقلت

فوليت عنها، . إن رأسي أشمط: فما رأيك في؟ فدنت مني وقالت: ال، قلت: قالت

فلما بعدت نادتني، يا فتى ارجع، فرجعت، فكشفت قناعها، فإذا أنا بشعر كالغراب، 

  :فأنشد قائال . هنا منك ما كرهته مناكر: فبقيت متعجباً، فقالت

  فأعرضن عني بالخدود النواضر           واني الشيب الح بعارضيرأين الغ     

  حاجر ـسعين فرقعن الكوى بالم          وكن متى أبصرنني أو سـمعن بي     

  ها والجآذرـنظرن بأحداق الم            ينـة أعـفإن عطفت عني أعنـ     

  ألقدامهم صيغت رؤوس المنابر             مـمن قـوم كريم ثناؤهـ فإني     



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٠٧ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

ورواية عن العتبي الذي وقف بباب إسماعيل بن جعفرٍ يطلب إذنه، فأعلمه الحاجب 

  :أنه في الحمام، فقال

  قال حجابه أتى الحمامــا            وأميرٍ إذا أردنا طعاماً       

  جب ما إن أردت إال السالما             فيكون الجواب مني للحا       

  كّل يومٍ نويت فبه الصيَّامـا      لست آتيكم من الدهر إال               

   )١٢٩(كان حالً لكم علي حراما              إنني قد جعلت كّل طعامٍ       

  .وهذا يدل على انه كانت له عالقة مع والي البصرة 

  :أهله كتاباً فلم يأته الجواب، فقال  رواية عن العتبي كتب إلي بعض 

  ني بالقرض قـرضـاا جازيتفم         التالقـي   ك المودةَ برتُ لـعم      

  فلم أر للجـواب إليَّ نهـضـا            وواصلت الكتاب مع التـنائي      

  )١٣٠(واب عليه فرضافقد وجب الج             ديققُ إلى صإذا كتب الصدي      

  )١٣١(:ورواية عن دخول العتبي احدى المقابر فأنشد   

  سـقياً ورعياً إلخوانٍ لنا سـلفوا      أفناهم حدثان الدهر واألبد        

  نمدهـم كل يـومٍ من بقيـتـنا        وال يؤب إلينا منهم احد        

  .)١٣٢(:وقال أبو عبد الرحمن العتبي في اسالفه من بني امية   

  كنت أبكي على من فات من سلفي       وأهل ودي جميع غير أشتاتقد        

  نوى بكيت على أهل المودات   نهم        ــواآلن إذ فرقـت بيني وبي       

  مقسومةً بين أحياء وأمـوات          ت مـدامعهـوما بقاء امريء كان       
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٢٠٨ 

  :داره قال العتبي في جارية هويها فالمه أبوه وأخرجه من   

  وصيرت بعد القرب منه إلى         المـودة بالبغــض يتبدلت من قلب 

              الرقصتقصف غصناه وحال عن            وى غضـاً فلما ملكـته    ـوكـان اله 

                  االرض الغضفليس بكفي مخرجي سعة فإن أك قد أخرجت عـن دار بغضـة     

  :إن اقلعت عن هذا قبلتك، فقال ألبيه: فقال أبوه

  ما أهوى لما تهـوى ـتـراني تاركاً لل              ه       

  )١٣٣(ب من قلبي إذاً دعـوى             أنا أشهد أن ، الح       

  ايراده االمثال والحكمـ ٦

لحكم المتداولة والمعروفة  كغيره من االخباريين استخدم العتبي االمثال وا

في مروياته التاريخية لتعزيزها وتأكيد مصداقيتها واضفاء الجمالية القصصية 

ياق النص التاريخي والفنية عليها لجعلها مقبولة ومفهومة ومتداولة تنسجم مع سـ

وجاء ) أنتسمع بالمعيدي خير من أن تراه (، ومن ابرز هذه االمثال العربي آنذاك 

، إذ )١٣٤( كان عبد الملك بن مروان يحب النظر إلى كثير عزة( لعتبي في رواية ا

يا أمير المؤمنين، هذا كثير بالباب، فاستبشر عبد الملك : دخل عليه آذنه يوماً فقال

سلم بالخالفة، فدخل كثير، وكان دميماً حقيراً تزدريه العين، ف. أدخله يا غالم: وقال

مهالً يا أمير : ، فقال كثير!) ر من أن تراهتسمع بالمعيدي خي: (فقال عبد الملك

لمعيدي ال تسمع با: العرب تقول: قال القاضي -فإنما الرجل بأصغريه . المؤمنين

بلسانه وقلبه، فإن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل  -وهو مثل سائر. أن تراه

  :وأنا الذي أقول يا أمير المؤمنين. بجنان

  فقد أبدت عريكتي األمور      وجربـت األمــور وجـربتـني      

  بيرـاقبة خـبهم ألخو مث          يـلي أنــوما يخفى الرجــال ع



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٠٩ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  رــد مزيـوفي أثوابه أس             يف فتـزدريـهـترى الرجل النح

  فيخلف ظنك الرجل الطرير   ـر فـتبـتليـه          ـويعجـبك الطري

  رم وخيرـنها كــلكن زيو  وما عظـم الرجـال لهـم بزيـن          

  )١٣٥(ولم تطل البزاة وال الصقور بغاث الطير أطولهـا جـسـوماً             

  .المنذر بن ماء السماء: ويروى هذا المثل  لمن خبره خير من مرآه، وأول من قاله

كان عمر بن قطن بن نهشل الدرامي، يغير أحياناً (وحادثة هذا المثل كالتالي

بن منذر، فطلبه زماناً، فلم يقدر عليه، فآمنه، وجعل له مائة  على مسارح النعمان

ناقة إن دخل في السلم، فقبل ذلك ودخل على النعمان، فاقتحم بعينه، وكان دميماً، 

مهالً أبيت اللعن، : فقال النعمان، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، فقال له عمر

جنانه، ببيانه، وإذا قاتل قاتل ب فإنما المرء بأصغريه لسانه، وقلبه، فإذا نطق نطق

نعم واهللا أني ألبرم منها المفتول، وأحلها : هل عندك علم من األمور؟ قال:فقال

: الصخابة الخفيفة الوثابة، قال:فما السوءة السوآء ؟ قال المرأة : حتى يحول، قال

ا، الشاب القليل الحيلة، المطيع للحليلة، فهو يحوم حوله: فما الفقر الحاضر؟ قال

فما قرين السوء قال : ويتبع قولها، فإذا غضبت ترضاها، وإذا رضيت تفداها، قال

جارك الذي إن كان فوقك قهرك، وإن كاندونك شتمك، إن منعته لعنك، وإن أعطيته 

هللا أبوك لقد أجدت، وأعطاه خمسة ألف درهم، وقوده على : كفرك، فقال له النعمان

  )١٣٦() .مائة من أصحابه

ضمرة (ان الذي قيل فيه المثل هو  )١٣٨(، وابن عبد ربه )١٣٧(يوقال الزجاج

جشم بن عمرو بن سعد وكان سيد نهد في (اما بن عبد ربة فقال بان ) بن ضمرة

  :ومن االمثال التي اوردها العتبي هي  ،)١٣٩()زمانه، وكان قَصيراً أسود دميماً 

  الشباب جنون برؤه الكبرقالت عهدتك مجنونا فقلت لها            أو       
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٢١٠ 

، ومنهم من يقول لشاعر )١٤٠(وقد اختلف اهل االدب في قائله من يقول للعتبي

  )١٤١(غيره

  ):ملك ( وقصة هذا البيت الشعري قاله  العتبي في جارية كان يحبها اسمها 

  )١٤٣(.اصبح البيت االخير من االمثال التي ذكرتها كتب االمثال

  )الشباب جنون برؤه الكبر( 

  )١٤٤(.سكر الشباب اشد من سكر الشراب: وكان يقال   

  )١٤٥(.ومن االمثال السائرة التي اوردها العتبي في مروياته  

ـُـك ال فـاسقاً          قَوياً وال أنت بالـزاهـد             ولمـا رأيت

  :وهو جزء من قصيدة للعتبي 

  دـت بالزاهـقَوياً وال أن             تُك ال فاســـقاًـولما رأي       

  امدـديقك بالحـوليس ص            س عـــدوك بالمتقىـولي       

  هل فيك من زائد: وناديت           أقمتك في السوق سوق الرقيق       

  دـائه جاحــكفور لنعم   على رجل غــادر بالصديق               

  م واحد ــيزيد على دره           دـل واحـاءني رجــفما ج       

  وة الوالدــوحلت به دع           قلهــل خانه عــسوى رج       

  اهدــافة ردك بالشـمخ           اهدــه بال شـــفبعتك من       

  اقدـالء على النـوحل الب          زليــيداً إلى منــوأبت حم       

  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢١١ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

 :ريخية التي تنسب اليه قولهومن الحكم  التي جاءت في مرويات العتبي التا

 :، وقوله)١٤٧()الشيب مجمع األمراض:(، وقوله )١٤٦()لقاء اإلخوان نزهة القلوب(

، )١٤٩()ال تنازع الرأي من ال ينازعك الحظ:(، وقوله)١٤٨()لسان التقصير قصير(

طالت خصومتهم : من كالم العرب(:، وقوله)١٥٠()اذا تناهى الْغم انْقَطع الدمع:(وقوله

إذا خفت صعوبة أمر فلصعب له، تذل مراكبه : (وقوله  )١٥١()راف الرماحبأط

حتى تجود وما ... ليس العطاء من الكثير سماحةً :(، وقوله)١٥٢()وتلين جوانبه 

ال تحملن : اجتمعت العرب والعجم على أربع كلمات، قالوا(، وقوله )١٥٣()لديك قليُل

لك فيه منفعة، وال تثق بامرأة، وال  على قلبك ما ال تطيق، وال تعملن عمال ليس

  )١٥٤().تغتر بمال وإن كثر

) االجتماعية والنفسية( ان الحكم المذكورة انفا تعكس جوهر تجاربه الحياتية 

واالحداث التي عاصرها وقد ضمنها مروياته التاريخية فأضحت سمة مميزة 

  .لمنهجه 

  بالخط ـ٧

تاباته التاريخية  خطب الخلفاء من الوثائق التي اكثر العتبي من ذكرها في ك

  :واالمراء في االمصار والقادة منها

أيها الناس، إنه و اهللا ما :( خطبة لعمر بن الخطاب وهي اول خطبة له قال 

فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له، وال أضعف عندي من 

  .)١٥٥()ثم نزل. القوي حتى آخذ الحق منه

إن اهللا عز وجّل خَلقكم فلم :( بي سفيان اولها بقوله اربع خطب لمعاوية بن ا

يأيها الذين آمنُوا اتّقوا اهللا حقّ تُقاته وال تَموتُن : ينْسكم، ووعظكم فلم يهملكم، فقال

  )١٥٦() .قوموا إلى صالتكم . إال وأنتم مسلمون
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اهللا ما إن عمر وألني أمراً من أمره، فو: أيها الناس: ( والثانية مفادها

غَشَشْتُه وال خنته، ثم والني األمر من بعده ولم يجعل بيني وبينه أحداً، فأحسنتُ 

  )١٥٧(. ... )واهللا وأسأتُ، وأصبتُ وأخطأت، فمن كان يجهلني فإني أعرفه بنفسي 

: فقال) (وثالثة بعد استشهاد امير المؤمنين االمام علي بن ابي طالب 

دونا، ورد إلينا من زماننا، فقام إليه رجل من أهل الحمد هللا الذي أدالنا من ع(

  )١٥٨(...).ما ذاك من كرامتك على اهللا يا معاوية : الشام، فقال

أيها الناس، إني من زرعٍ قد استحصد، وقد طالت عليكم : ( اما الرابعة قال

إمرتي حتى مللتكم ومللتموني، وتمنّيت فراقكم وتمنيتم فراقي، وإنه ال يأتيكم بعدي 

إال من هو شٌر منّي، كما لم يأتكم قبلي إال من كان خيراً منّي، وإنه من أحب لقاء 

ثم نزل فما صعد . اللّه أحب اللّه لقاءه، اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي

  )١٥٩() .المنبر حتى مات

فإن :( د عندما عقد ت البيعة ليزيد فقالواورد العتبي خطبة لعمرو بن سعي

معاوية أمٌل تأملونه، وأجٌل تأمنونه؛ إن استضفتم إلى حلمه وسعكم وإن يزيد بن 

  )١٦٠(...).احتجتم إلى رأيه أرشدكم

ه لسنا إلى رغاء هذ(في بيعة يزيد لرجل من حمير فقال  وخطب اخرى

وعلينا صدق الصيال؛ أما واهللا إنا لصبر تحت : عليهم تشقق المقالالجمال، 

؛ ال نسأم الضراس، وال نشمئز من المراس؛ وإن البوارق، مراقيلفى ظل الخوافق

واحدنا أللف، وألفنا كهف؛ فمن أبدى لنا صفحته، خططنا عالوته؛ ثم قام رجل من 

وأشار إلى  -هذا أمير المؤمنين، فإن مات فهذا : ذى الكالع فاشار إلى معاوية فقال

  :ثم قال -وأشار إلى السيف  -فمن أبى فهذا  - يزيد 

  سنا يزيد ـلك فسائـفإن ته              الخلفة ال تمارى معاوية،        

  )١٦١(تحكم في مفارقه الحديد           فمن غلب الشقاء عليه جهال        



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢١٣ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

الخطبة االولى في . وذكر العتبي لجده عتبة بن ابي سفيان ثالثة خطب 

اس، إنا أيها الن:( موسم الحج  سنة إحدى وأربعين، وعهد الناس حديث بالفتنة فقال

. قد ولينا هذا الموضع الذي يضاعف اهللا فيه للمحسن األجر وعلى المسيء الوزر

فال تمدوا األعناق إلى غيرنا، فإنها تنقطعدوننا، ورب متمن حتفه في أمنيته، اقبلوا 

وإياكم ولو فقد أتعبت من كان قبلكم ولن تريح من . العافية ما قبلناها منكم وفيكم

  )١٦٢(...) .يعين كال على كل فأسأل اهللا أن. بعدكم

يا حاملي أألم آنف ركبت بين أعين، إني إنما : (اما الثانية  ففي مصر لقوله

. وسألتكم صالحكم إذ كان فسادكم باقياً عليكم. قلمت أظفاري عنكم ليلين مسي لكم

فأما إذ أبيتم إال الطعن على السلطان، والتنقص للسلف، فو اهللا ألقطعن بطون 

فكم من . ظهوركم، فإن حسمت أدواءكم، وإال فإن السيف من ورائكم السياط على

حكمة منا لم تعها قلوبكم، ومن موعظة منا صمت عنها آذانكم، ولست أبخل عليكم 

بالعقوبة إذ جدتم بالمعصية، وال أويسكم من مراجعة الحسنى أن صرتم إلى التي 

  )١٦٣().هي أبر وأتقى 

اوية بن أبي سفْيان عن مصر حتى أرجف والثالثة عندما احتبستْ كُتب مع

المنْبر والكتاب في يده  أهُل مصر بموته ثم قَدم عليهم كتابه بسالمته ، فَصعد عتبةُ

ياأهل مصر، قد طالت معاتبتنا إياكم بأطْراف الرماح، وظُبات السيوف، :( فقال

  )١٦٤(... ).ـم لَهواتكم ما تُسيغه حلوقُك حتى صرنا شَجى في

األمور جارية بأقدار اهللا، : (عتبي خطبة لزياد بن ابيه فقالكما اورد ال

والناس متصرفون بمشيئة اهللا، وهم بين متسخط وراض، وكل يجري إلى اجل 

وكتاب، ويصير إلى ثواب وعقاب، أال رب مسرور ال نسره، وخائف من ضرنا ال 

  )١٦٥() .نضره 
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٢١٤ 

ن عندما اشدت شوكة لعبد الملك بن مروا ل العتبي في مروياته خطبةونق

إن نيران العراق قد عال لهبها، وكثر حطبها، فجمرها ذاك :( الالعراق علية فق

  .)١٦٦(... وشهابها وار، فهل من رجل ذي سالح عتيد، وقلب شديد، ينتدب لها؟

يا ( :دما اراد الحج فخطب الناس وقال وخطبة للحجاج بن يوسف الثقفي عن

، وبه الرغبة عنكم، أما إنكم ال *إني قد استعملت عليكم محمدا أهل العراق،

تستأهلونه، وقد أوصيته فيكم بخالف وصية رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

  )١٦٧(... ).باألنصار 

انغلق ( االولى . وروى العتبي خطبة لخالد بن عبد اهللا القسري خطبتين 

قال يا أيها الناس إن هذا الكالم يجيء عليه كالمه وأرتج عليه بيانه فسكت سكتة ثم 

  )١٦٨(...) .أحيانا ويعزب أحيانا

إن أكرم الناس من  أعطى من ال يرجوه :(والخطبة الثانية في واسط فقال

وأعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة وأوصل الناس من وصل عن 

   )١٦٩(....)قطيعة

ل خطبة خَطبها االولى هي أو. اورد العتبي خطبتين لعمر بن عبد العزيز 

أيها الناس، أصلحوا سرائركم تصلح لكم عالنيتكم، :( قالعمر بن عبد العزيز 

وأصلحوا أخرتكم تَصلح دنْياكم؛ وإن امرئ ليس بينه وبين آدم أب حي لَمعرِق في 

  .)١٧٠()الموت 

م إن لكل سفْر زاداً ال محالة، فتزودوا من دنياكم ألخرتك: ( والثانية قال فيها

التَقْوى، وكُونوا كمن عاين ما أعد اللّه له من ثَوابه وعقابه، فتَرهبوا وتَرغبوا، وال 

يطولَن عليكم األمد فَتَقْسو قلوبكم، وتَنْقادوا لعدوكم، فإنه واهللا، ما بسط أمل من ال 

  )١٧١(... ) .يدري لعلّه ال يصبح بعد إمسائه



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢١٥ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

إن أكرم الناس من أعطى : (قال وخطبة لخالد بن عبد اهللا القسري بواسط ف

من ال يرجوه، وأعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة ، وأوصل الناس من وصل 

  .)١٧٢()عن قطيعة

األمر أمر اهللا، ! أيها الناس:( ذكر العتبي خطبة  ليزيد بن الوليد فقال 

 وهذا يعكس.)١٧٣()والطاعة طاعة اهللا، فأطيعوني ما أطعت اهللا، يغفر اهللا لي ولكم 

  *رأي الحكومة بني امية بالجبرية

أيها :  ، فقال **وخطبة اخيرة في العهد االموي هي خطبة عامر بن ضبارة

  )١٧٤(. الناس الصبر على طاعة اهللا أهون من الصبر على عذاب اهللا

 الخطبة االولى لداود بن. خطب  )١٧٤(اما في العهد العباسي فقد ذكر العتبي

خطب داود بن علي بن عبد اهللا بن العباس الناس : (العلي بن عبد اهللا بن العباس ق

شكراً شكراً، إنا واهللا ما خرجنا لنحفر : فقال. في أول موسم ملكه بنو العباس، بمكة

فيكم نهراً، وال لنبني فيكم قصراً، أظن عدو اهللا أن لن نقدر عليه أن روخي له من 

  )١٧٥(...) .خطامه

: أما بعد، امتنع عليه الكالم، ثم قال: (فقالاما الخطبة الثانية فلداود بن علي  

أما بعد فقد يجد المعسر، ويعسر الموسر، ويفّل الحديد، ويقطع الكليل، وإنّما الكالم 

  )١٧٦(...) .وقد يعزب البيان. بعد اإلفحام كاإلشراق بعد اإلظالم

خطب جعفر بن : والخطبة الثالثة نقلها عن مسلمة بن هالل العبدي قال

وتعكس هذه الرواية تملق من  )١٧٧(.الهاشمي خُطبة لم يسمع أحسن منها سليمان 

العتبي او ربما خوفا على نفسه وربما انقلب ميله من االمويين للعباسيين بعد سقوط 

  .دولتهم

والخطبة الرابعة لعبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس لما أتى خبر موت 

  )١٧٨(.السفاح ادعى الخالفة  فخطب الناس
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٢١٦ 

فقرأ في خطبته (والخامسة لمحمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن في المدينة ،

طسم تلْك آياتُ الْكتابِ المبينِ إلى قوله ونُرِى فْرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما 

، قال وإذا صوت من ناحية )كانُوا يحذَرون ويومئ إلى ناحية المنصور العباسي

  : يرى قائلهيسمع وال

  )١٧٩(تُ بِعيسى بنِ موسى فَالَ تَعجل             َأتَتْك الرَّواحُل والْملجما      

فادرك العتبي بحسه التاريخي اهمية الخطب في مروياته لما تتضمنه من 

طبيعة لنمط الحكم بدءا من حكم عمر بن الخطاب مرورا بمعاوية وغيره من حكام 

من ثم العهد العباسي والذي يعكس تحول نظام الحكم من الخالفة العهد االموي و

الراشدة الى الملك العضوض االموي والعباسي وما تعكسه تلك الخطب من مظاهر 

  .سياسية كانت سائدة آنذاك ، كما يعد ذلك حلقة مكملة ترصن منهجه التاريخي 

  الكتب والرسائل المتبادلة بين الخلفاء والوالة والقادة ـ٨

من المميزات االخرى لمنهج العتبي في الكتابة التاريخية هو اهتمامه و

وايراده الكثير من الكتب والرسائل المتبادلة بين الخلفاء وامرائهم على االمصار 

االسالمية او بين االمراء انفسهم ووالتهم على المدن او بينهم وبين قادة جيوشهم او 

  :القادة انفسهم  ومن هذه الكتب

أما بعد، فإنه من : ر بن الخطاب الى ابنه عبد اللّه في غيبة غابهاكتاب عم

اتقى اللّه وقاه، ومن  توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده، ومن أقرضه جزاه، فاجعل 

عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معد يكرب  ، وكتاب)١٨٠(...التقوى جالء بصرك

فلما ضرب به وجده  .فبعث به إليه. أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة

إنما بعثت إلى أمير المؤمنين : دون ما كان يبلغه عنه، فكتب إليه في ذلك، فرد عليه

  )١٨١(.بالسيف ولم أبعث إليه بالساعد الذي يضرب به 
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يا ( وكتاب ام سلمة رحمة اهللا عليها لعائشة لما همت بالخروج إلى البصرة 

وسلم وبين أمته حجابك مضروب عائشة إنك سدة بين رسول اهللا صلى اهللا عليه 

على حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فال تندحيه وسكن اهللا من عقيراك فال تصحريها 

اهللا من وراء هذه األمة قد علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنك لو أراد أن 

رفضت عائشة  اال انها )١٨٢(...).يعهد فيك عهد بل قد نهاك عن الفرطة في البالد

سلمة وخرجت مع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا الى موقعة الجمل نصح ام 

  )١٨٣().(لمواجهة االمام علي 

أما * :(الى فرقد السبخي )(وكتاب االمام الحسن بن علي بن ابي طالب 

بعد فاني أوصيك بتقوى اهللا والعمل بما علمك اهللا واالستعداد لما وعد اهللا مما ال 

وال ينفع الندم عند نزوله فاحسر عن رأسك قناع الغافلين وانتبه حيلة ألحد في دفعه 

من رقدة الجاهلين وشمر الساق فان الدنيا ميدان مسابقة والغاية الجنة او 

  ).١٨٤(...)النار

وكتاب معاوية إلى زياد يطلب عبيد اهللا ابنه ، فلما قدم عليه كلمه فوجده 

أمثل عبيد اهللا : باً يلومه فيه ويقول يلحن ، فرده إلى زياد بن ابيه وكتب إليه كتا

، وهذا يدل على اهتمام معاوية بعبيد اهللا بن زياد كونه ابن اخيه )١٨٥(... )يضيع؟

  .زياد بعد استلحاق االخير بابي سفيان

وكتاب ورد على معاوية من بعض والته فيه نعي رجل من السلف وكان 

  :عنده عمرو بن العاص فقال عمرو 

  ـا ال تمـوتلحون وأنت حي           تخطـأك المنايموت الصا      

  :فقال معاوية

  )١٨٦(وتأترجو أن أموت وأنت حي            فلسـت بميت حتى تم      
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٢١٨ 

وذكر العتبي كتاب آخر لمعاوية بن ابي سفيان إلى عاملة بالكوفة، وهو 

  )١٨٧(... ).بزيادة عشرات في أرزاق أهل الكوفة *: (النعمان بن بشير األنصاري

وكتاب لمعاوية بن ابي سفيان لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد على الصائفة 

ما أنت : (لما جاشت الروم وغزوا المسلمين براً وبحراً ، فلما كتب له عهده قال

لكن هذا الوالء لم يمنع  )١٨٨(...) .أتخذه إماماً ال أعصيه: صانع بعهدي؟ قال

عبد الرحمن ان : ( االغتيال بقولـــه وذكر الطبري سبب. معاوية من اغتياله

بن خالد بن الوليد كان قد عظمشأنه بالشأم ومال إليه أهلها لما كان عندهم من آثار 

أبيه خالد بن الوليد ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم وبأسه حتى خافه معاوية 

  )١٨٩().وخشى على نفسه منه لميل الناس إليه 

: يرة الى معاوية بن ابي سفيان قالمصقلة بن هبوكتاب زياد بن ابيه فحمله 

إن مصقلة بن هبيرة يجتمع إليه مراقٌ من أهل العراق يرجفون بأمير المؤمنين، (

  )١٩٠(...).وقد حملته إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه 

وكتاب زياد بن عبيد الثقفي لمعاوية بن ابي سفيان في رجل من بني تميم 

ِإن هذا أدب سوء، فابعث : ( قال فيه . لخراج  ولحق بمعاويةاستعمله زياد فكسر ا

فكتب إلي به ِإلي . ال يصلح أن نسوس الناس أنا وأنت سياسة واحدةً؛ فإنا إن نشتد

  )١٩١(...) .نهلك الناس جميعا، ونخرجهم إلى سوء أخالقهم

 فعتب عليه في* روح بن زنباع وكتاب معاوية بن ابي سفيان الحد والته

: جناية فكتب إليه بالقدوم، فلّما قدم أمر بضربه بالسياط فلما أقيم ليضرب، قال

نشدتك اللّه يا أمير المؤمنين، أن تهدم منّي ركناً أنت بنيته، أو أن تضع منّي 

  )١٩٢(.وابطل معاوية بفعله هذا حدود اهللا ...) خسيسةً أنت رفعتها فعفا عنه

الى ابيه معاوية حين  أراد معاوية أن  وكتاب يزيد بن معاوية بن ابي سفيان

يقدم ابنه يزيد على الصائفة، فكره ذلك يزيد، فأبى معاوية إلى أن يفعل، فكتب إليه 

  :يزيد يقول
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  عد ذنباً           لتقطع وصل حبلك من حباليــنجي ال يزال ي       

  )١٩٣(فيوشك أن يريحك من أذاتي        نزولي في المهالك وارتحالي       

وكتاب من معاوية بن ابي سفيان الى اخيه عتبة في  مصر بعد ان أرجفَ 

فصعد عتبةُ المنبر والكتاب في يده ( ،)١٩٤(أهُل مصر بموته ثم ورد كتابه بسالمته

يا أهل مصر قد طالت معاتبتُنا إياكم بأطراف الرماح وظُبات السيوف حتى : فقال

ا تُسيغُنا حلوقُكم، وأقْذَاء في أعينكم ما تَطْرِف عليها صرنَا شَجى في لَهواتكم م

ويظهر النص مدى تذمر اهل مصر من حكم بني امية ويظهر هذا ...) جفونُكم

  .العداء جليا وعلنا وكذلك يبين سياسة القهر االمويين لألمصار االسالمية

يغير ما بقوم أما بعد ﴿إن اللّه ال : ( وكتاب يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة

حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد اللّه بقوم سوءاّ فال مرد له وما لهم من دونه من 

خلقتكنم ورقعت بكم فآخترقتكنم ثم وضعتكنم  إني واللّه قد البستكنمفا. )١٩٥(وال ﴾

وايم اللّه لئن وضعتكنم تحت . على رأسي ثم على عيني ثم على فمي ثم على بطني

وطأة أقّل بهم عددكم واذّل غابركم وأترككم أحاديث تنسخ بهم  قدمي ألطاّنكم

  .)١٩٦(...)أخباركم مع أخبار عاد وثمود

وفي عهد عبد الملك بن مروان  كتب عبد الملك بن مروان إلى بعض ولده، 

أما بعد فإني أمرتك بأمر فأتيت غيره، ووصيتك بوصية فأبيت (:في شيء وقد خالفه

لة الصبي الذي إذا أمر بشيء أباه، وإذا نهي عن شيء وخفت أنك بمنز. إال عصته

ويا سوأتي . ر بهن ينهى عنه، وفيما يضره بأن يؤمأتاه؛ فيحتال له فيما ينفعه بأ

  )١٩٧().لمن هذه حاله والسالم 

وكتاب الحجاج إلى عبد الملك كتاباً يصف له فيه أهل العراق وما ألفاهم 

  )١٩٨(.عليه من االختالف وما يكرهه منهم
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٢٢٠ 

عندما بلغ ) (وكتاب عبد الملك بن مروان لالمام علي بن الحسين 

عند زين العابدين فبعث )صلى اهللا عليه واله وسلم(عبدالملك ان سيف رسول اهللا

يستوهبه منه ويسأله الحاجة فأبى عليه فكتب اليه عبدالملك يهدده وانه يقطع رزقه 

من للمتقين المخرج من حيث اما بعد فان اهللا ض): ((فأجابه . من بيت المال 

  )١٩٩() .يكرهون والرزق من حيث اليحتسبون

وكتب عبد الرحمن بن محمد بن االشعث إلى الحجاج كتابا مبتدئا أما بعد 

  :فإن مثلي و مثلك كما قال القائل

  طـرة الخُلُـين الجِيـحربا تفرقّ ب         سائْل مجاور جرم هل جنيتُ لها     

  يغشَى األماعيز بين السَّهل و الفُرط           بـتُ بجرار له لَجـدلفأم هل      

فكتب الحجاج بذلك إلى عبد الملك فكتب إليه جوابه أما بعد فإني قد أجبت 

عدو الرحمن بال حول وال قوة إال باهللا و لعمر اهللا لقد صدق و خلع سلطان اهللا 

يانا كما ولدته أمه ثم لم يصبر عبد بيمينه و طاعته بشماله و خرج من الدين عر

فما أنا بالواني وال ... الملك على أن يدع جوابه بشعر فقال وعلى أن مثلي و مثله

  )الضرعِ الغَمر

  ستحملُهم منّي على مركَب وعرِ منهم  أظُن صروفَ الدهر والجهَل              

أم رام الخالفة أن فليت شعري أسما عدو الرحمن لدعائم دين اهللا يهدمها 

ِإن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا ( )٢٠٠(ينالها وأوشك أن يوهن اهللا شوكته فاستعن باهللا واعلم

 نُونسحم مه ينالَّذ٢٠١()و( .  

وكتاب عبد اهللا بن جعفر لخالد بن يزيد بن معاوية ليعلمه بأن الحجاج  

فكيف أذنت : (على عبد الملك ، قال  اكرهه على ان يزوجه ابنته فلما دخل خالد

إلى الحجاج يأمره بطالقها وأال  عبد الملككتبللحجاج أن يتزوج في بني هاشم ف

حملت كتاب خالد بن عبد اهللا القسري إلى : (، قال رجل)٢٠٢(...)يراجعه فى ذلك
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أمه يدعوها إلى االسالم والقرب منه ويزعم إنه أقوى على برها إذا 

  )٢٠٣(...).اقتربت

فإذا أتاك كتابي فعظني : َأما بعد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن

  . )٢٠٤(فأعص هواك، والسالم. َأما بعد: فكتب إليه الحسن. وأوجز

بسم اهللا : ولى عمر بن عبد العزيز رجالً فكره الوالية، فكتب إلى عمر

  :الرحمن الرحيم، لعبد اهللا عمر أمير المؤمنين، أما بعد

  ثم عد مثل شربتي لهشام              شربةً ألذ عليهافاسقني 

  :اعتزل عملي، فاعتزل ثم كتب إليه: فكتب إليه عمر

  عسالً سائالً وماء قراحاً             إنني ال أحب شرب المدام        

  )٢٠٥(. ال حاجة لي في عملكم: عد إلى عملك، فكتب إليه: فكتب إليه عمر

ية لما ظهرت المسودة بخراسان كتب نصر بن وفي اواخر الدولة االمو 

سيار إلى الوليد يستمده فتشاغل عنه فكتب إليه كتابا ورد فيه شعرا مر في المبحث 

  )٢٠٦(... السابق 

ان اهتمام العتبي  بالكتب والرسائل المتبادلة بين الخلفاء والوالة والقادة يعني 

والدعوات االجتماعية وتنظيم  في جانب مهم منه اهتمامه العميق بمجريات السياسية

العالقات االقتصادية واالدارية في العهود المختلفة عبر هذه الوسائل الرسمية آنذاك 

وتدل على شمولية منهجه واستيعابه لكل التفاصيل وتضمينها مروياته التاريخية 

وعدم اقتصاره على جانب دون اخر فيعتري منهجه النقص السيما وان تلك الكتب 

ل هي عبارة عن توثيق سياسي للعهود التي تناولها يستفاد منها في تحليل والرسائ

  .ودراسة تلك العهود تاريخيا
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٢٢٢ 

  ـ الشمول الزماني والمكاني٩

لم تكن  مرويات العتبي تخص فترة اسالمية واحدة او انها تقتصر على  

ي مصر واحد من امصار الدولة االسالمية ، بل امتازت بالشمول الزماني والمكان

  .للدولة العربية االسالمية

  الشمول الزماني - آ

تبي في ميدان ويعني ان الحقب الزمانية التي غطاها محمد بن عبيد اهللا الع 

، اذ بلغ عدد الروايات التي اوردها العتبي في مختلف الكتابة التاريخية كانت واسعة

واجتماعية رواية تناولت معلومات تاريخية ، وسياسية ، ) ١٠٢٣(المصادر بحدود 

،وعسكرية ، واقتصادية، وادبية ، وقد توزعت هذه الروايات من فترة ما قبل 

    .االسالم التي كانت فيها مروياته قليلة

، تناول فيها )٢٠٨(رواية) ٢٤(، وعن فترة الرسالة )٢٠٧(رواية) ٢٨(اذ روى 

ا ، اموامور اخرى )صلى اهللا عليه واله وسلم(وفادة بعض الصحابة على النبي 

روايات في خالفة ابو ) ٥( رواية) ٥٢(فقد اورد ما مجموعه  فترة الخالفة الراشدة

رواية  في  خالفة عمر ) ٢٧(، و)٢٠٩() م٦٣٤ – ٦٣٢)( هـ١٣ـ١١(بكر الصديق

روايات في خالفة عثمان ) ٥(، و)٢١١٠()م٦٤٣ -٦٣٤) (هـ٢٣ـ١٣(الخطاب بن

  . )٢١١()م٦٥٥ –٦٤٣)(هـ٣٥ـ٢٣(بن عفان 

) م٦٦٠ –٦٥٥)(هـ٤٠ـ٣٥) ((مام علي بن ابي طالباما نصيب اال

روايات في عهد االمام الحسن بن ) ٣(، و)٢١٢(رواية) ١٢(من مرويات العتبي 

  )٢١٣().م٦٦١ –٦٦٠)(هـ٤١ـ٤٠( )(علي

رواية تاريخية غطت ) ٤٩٩(اما عن عهد الدولة االموية  فقد اورد العتبي 

كم معاوية بن ابي سفيان من ح) م٧٥٠ – ٦٦١)( هـ١٣٢هـ ـ٤١(فترة حكمهم
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 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

وانتهاءاً بمروان بن محمد متناوال  والتهم وقادتهم والذين كانوا لهم دور فاعل في 

  .ادارة الدولة االموية 

–٤١(واية في عهد معاوية بن ابي سفيانر) ١٨٧(العتبي فاورد

 – ٦٧٩)(هـ ٦٤ – ٦٠(، وعن عهد يزيد بن معاوية )٢١٤()م١٤٣–٦٦١)(هـ٦٠

من مكة  )(الحسين بن علي  تناولت خروج االمام. )٢١٥(اية رو) ١٣) (م ٦٨٣

  .الى  الكوفة و رواية عن رسالة يزيد بن معاوية الى اهل المدينة يتوعدهم فيها 

ها العتبي في عهد عبد الملك بن اما الروايات التاريخية التي اورد

ع ال ، تناول فيها حروبه م)٢١٦(رواية ) ١٥٥) (م٦٨٤/٧٠٥) (هـ٨٦ –٦٥(روانم

الحركات ته  وعالقاته مع ال ابي سفيان وومراسال الزبير وقتل عبد اهللا بن الزبير

  اخبار منوعة وغيرها واخبار الوالة امثال الحجاج  و  المعارضة

 – ٧٠٥)( هـ٩٦ – ٨٦( اما عن عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان  

ليد كان دميما يتبختر ، تناول فيها صفات الو)٢١٧(رواية تاريخية) ٢٦(فأورد )م٧١٥

في مشيته وذكر اسماء عقائل الوليد االربعة و وصية االمام علي بن الحسين 

) هـ٩٩ – ٩٦(وعن عهد سليمان بن عبدالملك ) (البنه الباقر )عليهما السالم(

تناول فيها مبايعة سليمان بن عبد الملك بالخالفة  )٢١٨(رواية) ٣٨) (م ٧١٩– ٧١٥(

  .ته واخبار من وفد عليه واخيرا اعجابه بنفسه و رحالته و اخبار وال

) هـ١٠١–٩٩(وقد بلغ مجموع الروايات في عهد عمر بن عبد العزيز 

، تضمنت اهتمامه بالعلم واالدب ، كتبه )٢١٩(رواية) ٣٠) (٧١٩ -٧١٩(

 –١٠٥(وعن عهـد هشــام بن عبد الملك . ومراسالته ، خطبه ، واخبار وفاته

، تناولت  )٢٢٠(رواية) ٣٩(ــغ ما مجموع رواياته بل) م٧٤٣ –٧٢٣) (هـ١٢٥

، وفادة جماعة من قريش لهشام بن عبد الملك ، اخبار الشعراء في عهده  خطبه

  ) .االخطل ، جرير ، الفرزدق(
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فقد وصلت ) م٧٤٤-٧٤٣) (هـ١٢٦–١٢٥(اما عن عهد الوليد بن يزيد 

، وظهور شقالعتضمنت اخباره عن النساء و )٢٢١(روايات) ١٠(روايات العتبي

 – ٧٤٤) (هـ١٢٧–١٢٦(اما عهد يزيد بن الوليد . الدعوة العباسية في خراسان 

  .تناولت خطبة له  )٢٢٢(فقد روى لنا العتبي عن عهده  رواية واحدة) م ٧٤٥

اسية من مرويات العتبي واسعا جدا، اذ بلغ مـا كان نصيب الدولة العب

فاح عهد خالفـة ابو العباس السة في رواي) ٣٣(ة ، منها رواي) ٤٢٠(مجموعه 

  .)هـ١٣٦-١٣٢(

، تضمنت خطبة لداود بن علي في اول موسم ملك بني )٢٢٣()م٧٥٣ – ٧٤٩(

 –١٣٦(، اما عهد ابو جعفر المنصورلعباس وتصفية من بقي من بني امية ا

، تناول فيها ادعاء )٢٢٤(روايات) ٤(فبلغ ما مجموعه ) م٧٧٥ – ٧٥٣)(هـ١٥٨

بعد موت ابو العباس السفاح وخطبة " الخالفة"عى الحكومة عبد اهللا بن علي اد

  .محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن في المدينة 

 –١٥٨(ده العتبي في عهد المهدي العباسيوبلغ مجموع ما اور

، تناول فيها تعزية العتبي المهدي )٢٢٥(رواية) ١٧) (م٧٨٥ – ٧٧٥)(هـ١٦٩

وهنأه بالخالفة وقول وثناء رجل على ) ورجعفر المنصابو (العباسي بوفاة ابيه 

: وقيام رجل بتقبيل يد المهدي، قائال المهدي العباسي على لحية المهدي العباسي ،

  )٢٢٦().يد أمير المؤمنين أحق يد بتقبيل، لعلوها في المكارم، وطهارتها من المآثم(

اورد العتبي ) م٨٠٩ –٧٨٦)(هـ١٩٣–١٧٠(اما عهد هارون العباسي

) عليها السالم(اطمةقتل هارون العباسي أوالد ف: ، تضمنت)٢٢٧(ايةرو) ٢٠١(

الروم نساء مسلمات وندم هارون العباسي بعد قتله البرامكة وشيعتهم وسبي 

والفضل بن يحيى حض هارون العباسي على البيعة البنه االمين ، واخبار الشاعر 

  .ي، واخبار اخرى واخبار جعفر بن يحيى البرمكي مع االصمع ،السيد الحميري 
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 –١٩٨(في عهد المأمون العباسي )٢٢٨( رواية)١٦٥(اورد العتبي

طلب من العتبي تناول اولها رجل من اهل الصنعة ي) م٨٣٣ –٨١٣)(هـ٢١٨

ماأقبح اللجاجة بالسلطان، وأقبح من ذلك : (واخرى قول المأمونذكره عند المأمون 

ن لم يحمدك على حسن النيه لم م:(، وقول المأمون)بالضجر من القضاة قبل التفهم

أسوأ ما في الكريم أن يكفّ : سمعت أعرابياً يقول(و) يشكرك على جميل الفعل

. يا بني اعرف وصية اهللا إياك بي: (وقول العتبي البن له صغير) عنك خيره 

  ) .يا أبت وأنت اعرف وصيته إياك بي، واستجز األولى: فقال

السرة االموية  اذ بلغ مجموع رواياته التي ويبدو ان العتبي اهتم بأخبار ا     

  :فقال )  االموي( رواية نتيجة العتزازه بنسبه ) ٤٩٩(تناولت الفترة االموية 

  ـيغتهم صـألقدام      فــاني مـن قــوم            

  رؤوس المنـــابر      هم  كــرام أصــول            

  خرهــم وإليهم فبخالئف في االسالم في                     

  )٢٢٩(كـــل مفــاخر     الشــرك قـــادة                

 – ٤١(كثرة االحداث التي مرت بها الدولة االموية فضال عن ذلك  

سنة واكثر فكانت فترة غنية وخصبة وزاخرة باألحداث  ٩١على مدى ) هـ١٣٢

المعارك الحربية التاريخية تناولت مبايعة الخلفاء وسياستهم  وحركات المعارضة و

والنزاعات السياسية و وقد عاصرها وعاش احداثها كما عاصر فترة بني العباس 

كان قريبا من خلفاء  والتي ال تقل اهمية عن سابقتها السيما انه) هـ٢٢٨ –١٣٢(

وتربطه عالقة صداقة مع هارون العباسي ) المأمونالمهدي وهارون و(بني العباس 

  .والمهنأين للمهدي العباسي  والمأمون وكان من المعزين 
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  الشمول المكاني -ب

لم يلتزم العتبي بحدود جغرافية معينة او اقليم محدد في مروياته التاريخية 

، ذاكرا االمصار لدولة العربية المترامية االطرافبل اتسعت مروياته فشملت ا

راق حيز االسالمية ألهميتها حسب ما تتوفر لديه من معلومات تاريخية ، وكان للع

كبير من مرويات العتبي، ألنه موطنه الذي عاش فيه وعاصر بعض احداثه 

ربية االسالمية في العصر التاريخية ، فضال عن ذلك كانت بغداد حاضرة الدولة الع

رواية ، توزعت على امصاره  فكان ) ٤٢(فقد بلغت مروياته عن العراق  .العباسي

ا  كتاب معاوية لعامله بالكوفة النعمان بن تناول فيه )٢٣٠(رواية) ١٤(نصيب الكوفة 

 من مكة الى الكوفة واخبار خالد) (بشير االنصاري ، وخروج االمام الحسين

رواية  ) ١٢(فبلغت مروياته عنها  )٢٣١(القسري مع فقهاء الكوفة ، اما البصرة

موسى االشعري حين وجهه للبصرة  يبألتناول فيها وصية عمر بن الخطاب 

وعن .  البصرةبد بن عمير بن عطارد على البصرة وخطبة الحجاج ووفادة محم

تناول فيها اخبار المنصور العباسي  )٢٣٢(روايات) ٨(حاضرة الدولة العباسية بغداد 

مع حماد الراوية وريح عاصف ضرب بغداد في زمن المهدي العباسي  ووفادة 

اسط بلغ مجموع العتبي على المهدي العباسي والمأمون في بغداد  وعن مدينة و

منها بناء  الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك  )٢٣٣(روايات) ٧(رواياتهعنها 

بن مروان لمدينة واسط  وخطبة خالد بن عبد اهللا القسري في واسط ، اما النجف 

تناول فيها هروب الناس من  )٢٣٤(او الكوفة فكانت مروياته عنها رواية واحدة

اما عن الجزيرة العربية بلغت . الى النجف لكوفة مرض الطاعون الذي اصاب ا

 )٢٣٥(رواية) ١٦(رواية توزعت على مكة ) ٣٤( من مرويات العتبي ما مجموعه 

معن  ،  وفادة) ما من بيت فيه اسم محمد إالّ رأوا خيراً ورزقوا(هل مكّة تناول قوأل

مكة بعد في مكة واجتماع ابن الزبير وابن عباس في  بن أوس على ابن الزبير

  .الى الكوفة )(خروج االمام الحسين 
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تناول فيها اخبار قاضي  )٢٣٦(رواية) ١٣(اما مجموع رواياته عن المدينة 

صلى اهللا عليه (وزيارة العتبي لمسجد الرسول  محمد بن عمران الطلحيالمدينة 

تناول عن  )٢٣٧(روايات) ٣(وكان نصيب الحجاز من مروياته عنها  )واله وسلم

، وبلغت رواياته  أعرابية بالحجاز فصيحة ترقى من العينمية الحجاز و سبب تس

، بار سليمان بن عبد الملك بالطائف، وهي عن اخ)٢٣٨(رواية واحدة عن الطائف

تناول فيها وفادة عبد المطلب على  )٢٣٩(اليمن بلغت مجموع مروياته عنها روايتينو

ة فقد بلغ مجموع رواياته عنها ملوك اليمن، اما بالدالشام عاصمة الدولة االموي

منها رواية عن قدوم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف  )٢٤٠(رواية) ١٣(

يوم  )رضي اهللا عنه(بن ياسر وكان يسمي أهل الشام يوم قتل عمارلبالد الشام، 

ذكر فيها     )٢٤١(رواية) ١٤(، واما مصر فبلغ مجموع رواياته عنها  فتح الفتوح

بن ابي سفيان في مصر واخبار عبد العزيز بن مروان في مصر    خطبة جده عتبة

منها ظهور الدعوة العباسية فيها ، ورواية واحدة عن  )٢٤٢(وروايتين عن خراسان

  )٢٤٣(.سجستان تناول فيها عن اخبار صاحب سجستان 

ان الشمول الزماني والمكاني الذي عبر عنه العتبي حتى شمل حقبا تاريخية 

را اسالمية مختلفة  بمروياته التاريخية، كان قد اكد وبرهن استيعابه متنوعة وامصا

  لمفهوم االمة ،        

: ويتضح ذلك من خالل ايراد هذه المفردة في قول يزيد بن ابي سفيان  

في ) االمة(ومفردة  )٢٤٤()ألن من ولي أمر األمة ثالثة أيام أعتقه اهللا من النار(

لت أم سلمة رحمة اهللا عليها لعائشة لما همت قا: (خطاب ام سلمة عن العتبي

) صلى اهللا عليه واله وسلم(بالخروج إلى الجمل يا عائشة إنك سدة بين رسول اهللا 

وبين أمته حجابك مضروب على حرمته وقد جمع القرآن ذيلك فال تندحيه وسكن 

اهللا  صلى(اهللا من عقيراك فال تصحريها اهللا من وراء هذه األمة قد علم رسول اهللا 

كانك لو أراد أن يعهد فيك عهد بل قد نهاك عن الفرطة في ) عليه واله وسلم

وصية اعرابي لسليمان بن عبد الملك بن مروان : ،  وقوله في )٢٤٥( )...البالد



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٢٨ 

فهم حرب لآلخرة سلم للدنيا فال تأمنهم على ما ائتمنك اهللا عليه فإنهم لنيألوا (...

ت مسؤول عما اجترحوا وليس بمسؤولين عما لألمانة تضييعا ولألمة عسفا وأن

اجترحت فال تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا 

  )٢٤٦().غيره 

فاصبح مفهوم االمة  محورا الهتمام العتبي باعتباره وجودا واساسا راسخا 

  .لترابط فترات التاريخ العربي االسالمي عبر مروياته التاريخية 

  :تعقيباته وتعليقاته في رواياته  -١٠

من سمات المنهج التاريخي للعتبى في مروياته التاريخية هو توضيح 

وتعقيب بعض المصطلحات التي اوردها في رواياته التي نقلتها المصادر التاريخية 

واالدبية عنه منها لغوية وقبلية كما ابدى توضيحات لبعض الشخصيات التاريخية 

روان بن الحكم الذي كان امير المدينة كان يتمثل من شعر منها رواية عن م

  )٢٤٧(.الشماخ

  وال يضر البر ما قال الناس قالوا      ليس بما ليس به بأس بأس              

  فيوضح العتبي قصة هذا البيت الشعري

هوى الشماخ امرأة اسمها كلبة بنت جوال أخت جبل بن جوال الشاعر التغلبي ( 

  )  .أخوه جزء فلم يكلمه بعد وماتا متهاجرين وغاب فتزوجها

  :كما اراد توضيح تسمية هاشم بن عتبة بالمرقال بقوله 

المرقال : لما التقى الناس بصفين نظر معاوية إلى هاشم بن عتبة الذي يقال له(

ارقل ليموت  وكان أعور والراية بيده :  )صلى اهللا عليه واله وسلم(لقول النبي 

  :وهو يقول

  قد عالج الحياة حتى مال  أعور يبغي نفسه محال                     



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٢٩ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  .)٢٤٨()البد أن يفل أو يفال  

 :ومن توضيحاته حول سبب تسمية الشهور العربية بتسمياتها عقب بقوله       

؛ وصفر إلصفار مكة من أهلها؛ ، ألنه جعل حراما] محرما[لمحرم سمي ا(

ان، لجمود الماء فهما من شدة البرد، ورجب، والربيعان؛ للخصب فيهما، والجمادي

وشعبان، ألنه شعب  بين رجب ورمضان؛ ورمضان  لترجيب العرب أسنتها؛

إلرماض األرض من الحر؛ وشوال، ألن اإلبل شالت بأذنابها فيه لحملها؛ وذو 

  )٢٤٩(.)القعدة، لقعودهم فيه عن الغزو من أجل الحج؛ وذو الحجة، للحج

الزرافة بفتح : كرها في احدى رواياته قال العتبي ومن توضيحاته التي ذ

الزاي وضمها الحيوان المعروف وهي متولدة بين ثالث حيوانات، بين الناقة 

الوحشية والبقرة الوحشية والضبعان وهو الذكر من الضباع، فيقع الضبعان على 

رة فتأتي الناقة فتأتي بولد بين الناقة والضبع، فإن كان الولد ذكراً، وقع على البق

بالزرافة، وذلك في بالد الحبشة، ولذلك قيل لها الزرافة، وهي في األصل الجماعة، 

والعجم تسميها اشتركا، ويلنك ألن اشتر . فلما تولدت من جماعة، قيل لها ذلك

ة ، وقد ذكر في التوضيح اعاله كلمات اعجمي)٢٥٠()الجمل وكاو البقرة ويلنك الضبع

ألن اشتر الجمل ) اشتركا  ويلنك( والعجم تسميها (:قولهفي الرواية وقام  بشرحها ب

  . )٢٥١()وكاو البقرة ويلنك الضبع 

التاريخية ضمنها  اما التعقيبات الجغرافية التي ذكرها العتبي  في مروياته

ومن التعقيبات )٢٥٢()فتلك الحجاز تقول احتجزنا الحجاز(:رواية قال فيها

: قوله. خصيات الروايات التاريخية والشروحات التي ذكرها العتبي لبعض ش

مالك بن أسماء ابن خارجة الفزاري الشاعر ، أنه كان عامالً للحجاج على الحيرة، (

  .   )٢٥٤() مروان بن الحكم وهو حينئذ أمير المدينة : (وقوله  )٢٥٣()و كان صهراً له

ر كان عامالً على العراق للملك المالك لألقاليم في ذلك بختنص:( وقوله

خالد بن عبد اهللا القسري : (اخر بقوله  وتوضيح، )٢٥٥() لحين وهو كيلهراسب ا
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٢٣٠ 

، )٢٥٧()عمرو بن الوليد والي الكوفة : (، وتعقيب اخر بقوله )٢٥٦()وهو والي العراق

كتب معاوية إلى عامله بالكوفة، وهو النعمان بن بشير :(وتعقيب اخر بقوله

ن العاص وهو وال على المدينة ابنه استعمل سعيد ب: (، وقوله )٢٥٨()األنصاري 

مدح ابو حزابة عبداهللا بن علي ( ، وقوله  )٢٥٩()عمرو بن سعيد واليا على مكة 

  )٢٦٠().العشمي امير سجستان 

  )٢٦١(. )لرجل من بني عامر بن صعصعة يقال له الحسن بن الحارث :( وقوله 

 كما اورد تعقيبات اخرى لتوضيح بعض االمور عن بعض الشخصيات

، فمثال فعقب على االمام علي بن الحسين التاريخية التي وردت في مروياته

حدثني خداش (، ورواية )٢٦٢()وكان من أفضل بني هاشم: (بقوله  )عليهما السالم(

س في مجلس معاوية ورواية اخرى تصف االحنف بن قي )٢٦٣()وكان عالماً راوية

، )٢٦٤()ك، عظيم الشعلة في حربكواهللا إنه لوافر النصيب من عداوت(بن ابي سفيان 

ومن   )٢٦٥()وكان جامع شيخاً صالحاً خطيباً لبيباً جريئاً على السلطان(ورواية 

موسى بن (، وتعقيب اخر )٢٦٦()، القاضي المدينة* ابن حنطب( تعقيبات االخرى 

هشام بن عبد الملك لشبة بن (، وتعقيب اخر )٢٦٧()عيسى وهو يومئذ أمير الكوفة 

، من هذه بعض )٢٦٨()نده جرير والفرزدق واألخطل، وهو يومئذ أميٌرعقال وع

االمثلة والتوضيحات والتعقيبات التي اوردها العتبي في توضيح بعض االشياء 

  .المبهمة التي ترد في مروياته التاريخية

  )نوادره(رواياته الطريفة -١١

من سمات منهج العتبي االخرى  في كتابة التاريخ ايراده النوادر في 

الحوادث التاريخية وقد صاغها بأسلوب ادبي رفيع يشد القارئ اليها دون ملل وهي 

كفاكهة المجالس ويأخذ منها السامع العظة والحكمة السيما ان هدف دراسة التاريخ 

  .العبر واالتعاظ كما ذكرناه انفاَ



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٣١ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

سأل أعرابي قوماً : ( عتبي كثيراً من الروايات الطريفة منها قوله فقد اورد ال

أنا جاركم في بالد اهللا عز وجل، وأخوكم في كتاب اهللا عز وجل، وطالب من : فقال

  .)٢٦٩()فضل اهللا عز وجل، فهل أخ يواسي في ذات اهللا عز وجل؟ 

اً وكلباً، ما بال العرب سمت أوالدها أسداً ونمر: (وسأل العتبي أعرابياً

ألنّها سمت أوالدها ألعدائها، وسمت عبيدها : وسمت عبيدها مباركاً وسالماً؟ قال

طلب ابن عم لي الولد بعد نيف :( ،ومن الطرائف التي ذكرها العتبي  )٢٧٠()ألنفسها

، )٢٧١()سبقته باليتم قبل أن يسبقني بالعقوق : وتسعين سنة، فقلت له في ذلك فقال

. يا بني اعرف وصية اهللا إياك بي: ( ل العتبي البنه الصغيرورواية اخرى  قو

  . يا أبت وأنت اعرف وصيته إياك بي، واستجز األولى باألخرى: فقال

أما عرفت حقه؟ : ضرب رجل أباه فقيل له( وقال في رواية طريفة اخرى 

أن يتخير أمه : فما حق الولد على الوالد؟ قال: قيل! ال ألنه لم يعرف حقي: قال

: ثم كشف عن عورته فإذا هو أقلف وقال! يحسن أسمه ويختنه ويعلمه القرآنو

: اسمي برغوث وال أعلم حرفاً من القرآن، وقد استولدني من زنجية، فقيل للوالد

  )٢٧٢(!) .احتمله فإنك تستأهل

خط لي هذا الثوب وسامحني في : (قال رجل لخياط: ورواية اخرى  

ونحو ذلك . إذا تخرق رقعته لك: قال. زدني: فقال .أخيطه لك مجاناً: فقال. األجرة

. سامحني: فقال. بملء بطني: كم تطلب؟ فقال: أن رجالً كان يستأجر غالماً فقال

ال أعرف مسامحة في ذلك إال أن أصوم لك االثنين والخميس في األسابيع : فقال

  . )٢٧٣()لتربح غداءهما 

ن داري إذ هجم علي نقرة بينا أنا ذات يوم في صح: ورواية اخرى بقوله  

: فوقف في جواري وأنشأ يقول. أنا بين ضربة ولطمة: المجنون، فخفت منه وقلت

  .بعين مريضة وفكرة مغرور وتأميل جاهل 
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٢٣٢ 

  ونافست فيها في غرور وباطل            فقلت هي الدار التي ليس

  بلــذة أيـــام قصـــارٍ        ـي   عت أيامـمثلها وضي

  قــــالئــــــل        ـويلة   مامـــــي ط

  )٢٧٤(اباة وكتبت األبيات، وأغـلقـت البثم ولى هارباً، فوثبت إلى الدو        

كان األصمعي يجعل الخبز الحار أدما للخبز البارد : ورواية اخرى قال العتبي     

اني ، وجاءت هذه الرواية بلفظ ث)٢٧٥()ولو بذلت له الجنة بدرهم الستنقص منه شيئًأ

واهللا لو : لما مات األصمعي اشتروا من ماله جزوراً فنحروها عنه فقال العتبي(

عاش لما أراد الحياة بما نقصوه من ماله، ولو بذلت له الجنة بدرهم ما رضي أو 

  .، وهذا يعني ان العتبي يعرف االصمعي حق المعرفة )٢٧٦()تستنقص شيئاً

مروياته التاريخية قال  يومن الطرائف االخرى التي ذكرها العتبي ف 

رفع رجل قصة إلى المأمون، وسأله أن يأذن له في الدخول عليه، (:العتبي

أخبر : تكلم بحاجتك، قال: واالستماع منه، فأذن له، فدخل فسلّم، فقال له المأمون

أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب األيام ومحن الزمان قصدتني فأخذت 

تني، فلم تبق لي ضيعة إال خربت وال نهر إال اندقر، وال مني ما كانت الدنيا أعط

منزل إال تهدم، وال مال إال ذهب، وقد أصبحتُ ال أملك سبداً وال لَبداً، وعلي دين 

كثير، ولي عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبير، قد قَعدت بي المطالب، 

فبينما هو : مؤمنين وعطفه، قالوكبرت عني المكاسب، وبي حاجة إلى نظر أمير ال

وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر ومحنته، وال : في الكالم إذ ضرطَ، فقال

ما رأيت قط أقوى قلباً : واللّه ما ظهر مني قط إال في موضعه، فقااللمأمون لجلسائه

نفساً موال أر طَ جأشاً وال أشَدم ن هـذا الرجل، ثم أمر له بخمسين ألف درهب

  )٢٧٧().معجلة 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٣٣ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

تغنى أبان القاري مع هارون العباسي ، فجاءوا بهريسة : (ورواية اخرى  

عجيبة في وسطها مثل السكرجة الضخمة على هذا المثال من دهن الدجاج، قال 

: فاشتهيت من ذلك الدسم، وأجللت الرشيد من أن أمد يدي فأغمس فيه، قال: أبان

يا أبان، : ، فانقلب الدسم نحوي، فقال الرشيدففتحت بإصبعي فيه فتحاً يسيراً

ال يا أمير المؤمنين، ولكن سقناه لبلد ميت، : أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال أبان

  )٢٧٨().فضحك الرشيد حتى أمسك صدره 

دخل الفرزدق على : ذكر العتبي طريفتين من الطرائف عن الفرزدق بقوله 

هم فتى أسود وعلى رأسه إكليل قوم يشربون عند رجل بالبصرة وفي صدر مجلس

  :فلم يحفل بالفرزدق ولم يحف به تهاونا فغضب الفرزدق من ذلك وقال

  جلوسك في صدر الفراش مذَلَّة      ورأسك في اإلكليل إحدى الكبائر

  )٢٧٩(وما نَطَفَتْ كأس وال لذَّ طعمها     ضربتُ على حافاتها بالمشافر

لى سعيد بن العاص وعنده الحطيئة فلما مثل بين والثانية  دخل الفرزدق ع      

  يديه قال

  ولم أحسب دمي لكما حالال        اليك فررت منك ومن زياد           

  نا لشــانئكم وقـاالـفقد قل    جاء أحل قتلي      ــفإن يكن اله      

  إذا ما االمر في الحدثان غاال        ترى الغر الجحاجح من قريش       

  كـــأنهم يرون به هـالال      عيد    ــى سـقياما ينظرون إل      
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٢٣٤ 

فقال له الحطيئة هذا واهللا أيها االمير الشعر ال ما نعلل به منذ اليوم يا غالم 

أراد الحطيئة بقوله قدمته أمك فقد . قدمت أمك الحجاز فقال ال ولكن قدمه أبي

دمه أبي أي وقع بأمك فكنت أنت وقعت بها وكنت مني وأراد الفرزدق بقوله ولكن ق

  )٢٨٠(.منه

كنت عند المهاجر :( وطريفة اخرى ينقلها العتبي عن بعض اشياخه قائال  

أخبرني عن : فأتي بأعرابي كان معروفاً بالسرق فقال له. بن عبد اهللا والي اليمامة

ومن أعجبها، أنه كان لي بعير ال يسبق، . عجائبي كثيرة: قال. بعض عجائبك

لي خيل ال تلحق، فكنت أخرج فال أرجع خائباً، فخرجت يوما فاحترشت وكانت 

ضبا، فعلقته على قتبي، ثم مررت بخباء ليس فيه إال عجوز ليس معها غيرها، 

فلما أمسيت إذا بإبل وإذا شيخ . يجب أن يكون لهذه رائحة من غنم وإبل: فقلت

بي، ثم قام إلى  فلما رآني رحب. عظيم البطن شثن الكفين ومعه عبد أسود وغد

ناقة فاحتلبها، وناولني العلبة، فشربت ما يشرب الرجل، فتناول الباقي فضرب بها 

جبهته، ثم احتلب تسع أينق، فشرب ألبانهن، ثم نحر حواراً فطبخه، فأكلت شيئاً، 

وجثا على كومة من البطحاء وتوسدها، ثم . وأكل الجميع حتى ألقى عظامه بيضاً

هذه واهللا الغنيمة، ثم قمت إلى فحل إبله فخطمته، ثم قرنته  :فقلت. غط غطيط البكر

ببعيري وصحت به، فاتبعني الفحل واتبعته اإلبل إرباباً به في قطار، فصارت 

فمضيت أبادر ثنية بيني وبينها مسيرة ليلة للمسرع، ولم . خلفي كأنها حبل ممدود

ت الثنية وإذا أزل أضرب بعيري مرة بيدي ومرة برجلي حتى طلع الفجر، فأبصر

: أضيفنا؟ قلت: فقال. عليها سواد، فلما دنوت منه، إذا الشيخ قاعد وقوسه في حجره

فأخرج سهماً كأنه لسان كلب، ثم . ال: أتسخو نفسك عن هذه اإلبل؟ قلت: قال. نعم

انظره بين أذني الضب المعلق في القتب، ثم رماه، فصدع عظمه عن دماغه، : قال

انظر هذا السهم الثاني في فقرة : أنا على رأيي األول قال: ما تقول؟ قلت: فقال لي

رأيك؟ : ثم قال. ظهره الوسطى، ثم رمى به فكأنما قدره بيده ثم وضعه بإصبعه

ذنبه، والرابع . انظر هذا السهم الثالث في عكوة: قال. إني أحب أن أستثبت: فقلت

فدفعت إليه . نعم: ؟ قالأنزل آمناً: قلت. ثم رماه فلم يخطئ العكوة. واهللا في بطنك
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هذه إبلك لم يذهب منها وبرة، وأنا متى يرميني بسهم يقصد به : خطام فحله وقلت

: فقال. أقبل؛ فأقبلت واهللا فرقاً من شره ال طمعاً في خيره: فلما تباعدت، قال. قلبي

قال فاقرن من هذه . قلت نعم. ما أحسبك تجشمت الليلة ما تجشمت إال من حاجة

أما واهللا ال أمضي حتى أخبرك عن نفسك، : قلت: قال. ين وامض لطيتكاإلبل بعير

فال واهللا ما رأيت أعرابياً قط أشد ضرساً، وال أعدى رجالً، وال أرمى يداً، وال 

خذ اإلبل : فصرف وجهه عني حياء، وقال. أكرم عفواً، وال أسخى نفساً منك

  )٢٨١(). برمتها مباركاً لك فيها

لعتبي على تناوله لتلك الطرائف على قدرته في التنويع من خالل ما بينا دل ا

الذي يحول دون الجمود والتقليدية التاريخية في بعض الجوانب الحياتية 

واالجتماعية مما جعل اسلوبه في التدوين التاريخي بعيدا عن الجدية الصارمة 

احث فأضفى عليه الحيوية المقترنة بالواقعية وجعله لطيفا ومحببا للقارئ والب

  .  التاريخي كذلك

  ميوله  -١٢

كان العتبي بعيدا عن الحيادية في منهجه في التدوين التاريخي للعهد 

وغض النظر عن  في إظهار محاسن اسالفه األمويين، وتمثل ذلك جلياً  ،االموي

  :كقوله . محاسن خصومهم 

  ألقدامهم صيغت رؤوس المنابر         م ثناؤهمــوم كريــفإني من ق     

  )٢٨٢(بهم وإليهم فخر كل مفاخر        خالئف في اإلسالم، في الشرك قادة     

وفي رواية يرويها عن مفاخر اجداده كأبي سفيان ومعاوية وعمرو بن عتبة 

أهدى  :قال يالعتبأبو حاتم عن :( بن أبي سفيان، روى في مفاخر أبي سفيان قوله

فقدمت وأبو سفيان . أعز قريشي ملك اليمن عشر جزائر إلى مكة، وأمر أن ينحرها

أيها الرجل، ال يشغلنك النساء عن هذه المكرمة : عروس بهند بنت عتبة، فقال له

يا هذه، دعي زوجك وما يختاره لنفسه، واهللا ما : التي لعلها أن تفوتك؛ فقال لها
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فكانت في عقلها حتى خرج أبو سفيان في اليوم السابع . نحرها غيري إال نحرته

  . )٢٨٣.. )(. فنحرها

خَطَب معاويةُ الجمعة في :(وروى في مفاخر معاوية بن أبي سفيان  قوله

يوم صائف شديد الحر، فحمد اللّه وأثنى عليه، وصلّى على رسوله صلى اهللا عليه 

: إن اهللا عز وجّل خَلقكم فلم ينْسكم، ووعظكم فلم يهملكم، فقال تعالى: وسلم ثم قال

ّلمونيأيها الذين آمنُوا اتسإال وأنتم م وتُنقّ تُقاته وال تَمقوا اهللا ح)قوموا إلى )٢٨٤

  )٢٨٥().صالتكم

اراد العتبي بهذه الرواية اضفاء صفة الصالح والتقى والتدين لحكام بني 

  ). صلى اهللا عليه واله وسلم(امية وانهم على سيرة المصطفى 

نَظر إلي : قال عن سعد القصير: ( وروى في مفاخر عمرو بن عتبة  قوله

وما قال لي ويلك  - عمرو بن عتبة ورجل يشْتُم رجالً بين يدي، فقال لي، ويلك 

نَزه سمعك عن استماع الخَنا كما تُنزه ِلسانَك عن الكالم به، فإن السامع  -قبلها 

شريك القائل، وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وِعائك، ولو ردت كلمة 

  )٢٨٦().ي فيه لَسعد رادها كما شَقي قاُئلهاجاهل ف

وعلى الرغم  من ذلك فأن العتبي كان  يحاول االبتعاد عن  كل ما  يثير  

الحساسية والريبة نحوه فركز في مروياته التاريخية على الخطوط العامة لألحداث 

 ومن, متجنباً التفاصيل التي قد توقعه في مشاكل هو في غنى عنها من جانب 

بني جانب اخر فإنه عاش في فترة دولة بني العباس التي قامت على انقاض دولة  

وطوع المعلومة التاريخية لتعكس صورة المجتمع آنذاك امية، فسخر امكانياته ادبية 

      .محافظا على موقعه فيه دون صدام واختالف مع واقعه

لتاريخي نلمس مما تقدم ايضا ان العتبي كان قد خاض  مجال التدوين ا

وكتب ) بني امية وبني العباس ( فكتب لحكام . متناوال جوانب حياة المجتمع  كافة 

   .، واخيراً اخبار النساءالعراب والثقالء، وتناول االمثال، الحكمة، النوادروا للعامة،
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كما لم يتورع العتبي من ايراد الروايات التاريخية المثيرة ، فروى روايته        

فتلى )  عليه واله وسلمصلى اهللا(األعرابي الذي جاء إلى قبر النبي  المشهورة، عن

ذه اآلية ﴿وما َأرسلْنَا من رسوٍل ِإلَّا ِليطَاع بِِإذْنِ اللَّه ولَو َأنَّهم ِإذْ ظَلَموا َأنْفُسهم ه

دجوُل لَوسالر ملَه تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءا ﴾ جيمحا رابتَو وقد . )٢٨٧(وا اللَّه

  :جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول

  فطاب من طيبهن القاع واألكم         يا خير من دفنت بالقاع أعظمه        

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم        ر أنت ساكنهـداء لقبـنفسي الف        

) صلى اهللا عليه واله وسلم(رأيت النبيوانصرف، فغلبتني عيناي فثم استغفر 

االنفة  )٢٨٨(....يا عتبى الحق باألعرابي فبشره أن اهللا قد غفر له: في المنام فقال

وقد حكاها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب، والمؤرخون،  )٢٨٩(الذكر

  .)٢٩٠()ه أن يفعلهوكلهم استحسنوها ورأوها من آداب الزائر وما ينبغي ل

وعلى الرغم من ميل العتبي تجاه حكام العهد االموي ألنتمائه اليهم مما يؤثر 

حياديته التاريخية ، فأنه كان مهتما بإيراد الحقيقة التاريخية رغم ما يعج عصره من 

، فحظي بأحترام ات  توجهات فكرية ومذهبية مختلفةاحداث تاريخية كثيرة ذ

  . )٢٩١(مختلف المذاهب آنذاك معاصريه وتالمذته من 

ن ذكر بعض المرويات عن اهل ومن جانب اخر فأن العتبي لم يغفل ع

) (رواية عن االمام علي بن ابي طالب : ونذكر منها) عليهم السالم(البيت

 ،)٢٩٢()ما الممحاة قال االستغفارفقيل له و. ن يقنط و معه الممحاةالعجب مم:( بقوله

أما بعد فاني (لفرقد السبخي ) (الحسن بن علي ورواية عن وصية االمام 

، وروايتين )٢٩٣(...)أوصيك بتقوى اهللا والعمل بما علمك اهللا واالستعداد لما وعد اهللا

يا : بقوله ) (االولى عن وصيته البنه الباقر ) (عن االمام علي بن الحسين 

ذي مر البني اصبر على النوائب، وال تتعرض للحقوق، وال تجب أخاك إلى اال

كان علي بن ( :، والثانية عن وضوئه بقوله )٢٩٤()مضرته عليك أكثر من منفعته له
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٢٣٨ 

الحسين اذا فرغ من وضوئه للصالة وصار بين وضوئه وصالته أخذته رعدة 

ونفضة فقيل له في ذلك فقال ويحكم أتدرون الى من أقوم ومن أريد أن 

  . )٢٩٥()أناجي

ية عن خلفاء بني العباس سيما الذين كان واورد العتبي في مروياته التاريخ 

، وروى عن ما )٢٩٨(والمأمون )٢٩٧(وهارون )٢٩٦(له معهم تواصل المهدي العباسي

في العصر ) فكرية اجتماعية واقتصادية وسياسية و(عاصره من احداث تاريخية 

  )٢٩٩(.العباسي
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 الهوامش

  . ٣/٧١ي ، المصدر السابق ، ؛ الزبيد ١/٤٧١، لسان العرب ، ابن منظور )١(

  . ٥٣٨المعارف ، ص ) ٢(

  . ٢/٤٦٤؛ الكنى وااللقاب ،  ٣٩٨/ ٤وفيات االعيان ، ) ٣(

  . ٨٢، عوانة بن الحكم ، صاحمد)٤(

بعد نبوته من قول او فعل ) صلى اهللا عليه واله وسلم(هو ما اثر عن النبي : (الحديث ∗

مي ، داوود سلمان صالح ، تيسير علوم ينظر الدلي) او تقرير او وصف خلقي او خُلقي

  . ١٢٦، ص) م٢٠٠٦/بغداد(السنة النبوية ، 

، ) م٢٠٠٦/بغداد(العبيدي ، رشيد عبد الرحمن ، معجم مصطلحات الحديث النبوي ، )٥(

    . ١٥٦ص

  . ٢٨، المصدر السابق ، صالدليمي )٦(

  . ٢٩المصدر نفسه ، ص )٧(

  . ٢٥٩العلي ، ابو مخنف ، ص)٨(

  . ٢٦٠نفسه ، صالمصدر )٩(

  . ٥/١٩٢الدينوري ، المصدر السابق ، )١٠(

  .٧٩الرامهرمزي ، المصدر السابق ، ص)١١(

  . ٣٥المصدر السابق ، صابن سمعون ،)١٢(

  . ٥٩، ص)  هـ١٣٩٨/بيروت(،١، جامع بيان العلم وفضله، جابن عبد البر)١٣(

  . ٢/١٣٠، الجامع ألخالق الراوي ، الخطيب البغدادي) ١٤(
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  . ٢/١٨٨يع ، المصدر السابق ، وك) ١٥(

  . ٤/٢١٢الزمخشري ، ربيع االبرار ، ) ١٦(

  .٨/١١١المزي ، المصدر السابق ،  )١٧(

  .٩/١٣٥ابن الجوزي ، المنتظم ، ) ١٨(

  . ٢/١٧٩القالي ، المصدر السابق ،  )١٩(

  . ٢/٢٧ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٠(

  . ٥/٩٣التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، )٢١(

  . ٥/١٥١الدينوري ، المصدر السابق ، ) ٢٢(

  . ٢/١٣القالي ، المصدر السابق ،  )٢٣(

  . ١٤٩ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص)٢٤(

  .٢٠١المصدر نفسه ، ص )٢٥(

  . ١٠٩ابن عبد ربه ، طبائع النساء، ص) ٢٦(

  . ٩/١٥١ابوحيان التوحيدي ، البصائر ، )٢٧(

  .  ١٧٥/  ٢ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ) ٢٨(

  . ٧/٣٤٨ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ، )٢٩(

  . ٢/١٨٨وكيع ، المصدر السابق ،  )٣٠(

  . ١١٤ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص)٣١(

  . ٧/٣٤٨ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ، )٣٢(



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٤١ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

  . ٧/١٤٩، العقد الفريد ، ابن عبد ربه) ٣٣(

  . ٥/١٩٩ابن الجوزي ، المنتظم ، )٣٤(

  . ٣١٣ابن حبان ، روضة العقالء ، ص) ٣٥(

  .٧/١١٤ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،) ٣٦(

  .٣/١٤٤المسعودي ، مروج الذهب ، ) ٣٧(

  . ١٠٤ابن زبر الربعي ، المصدر السابق ، ص) ٣٨(

  .١/٢٧١ابن قتيبة ، عيون االخبار ، ) ٣٩(

  . ٥٠ابن عبد ربه ، طبائع النساء ، ص) ٤٠(

  .٤/٧٣، عيون االخبار، ابن قتيبة )٤١(

  . ٢/٢٥٥القالي ، المصدر السابق ، )٤٢(

  . ١/١٣١ابن حجه الحموي ، المصدر السابق ، ) ٤٣(

  . ٥/٩٣التنوخي ،الفرج بعد الشدة ،  )٤٤(

  . ٣/٨٧الخطابي ، غريب الحديث ،  )٤٥(

  . ١٨، المصدر السابق ، صابن منقذ) ٤٦(

  .  ٢٠/٣١٤النويري ، المصدر السابق ، ) ٤٧(

  . . ٦/٤٩٧الذهبي ، تاريخ االسالم ،) ٤٨(

؛ ابن  ٤٤٧، ص؛ الجريري ، المصدر السابق ١/٢٣٦، المصدر السابق ، القالي )٤٩(

  . ٣٨/٢٦٧عساكر ، تاريخ دمشق ،

  .٤٤٧الجريري ، المصدر السابق ، ص )٥٠(
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  .٩/١٩٤، البداية والنهاية ،ابن كثير) ٥١(

؛ ٤/٢٢٣، ١/٦٠؛ ابن عبد ريه ، العقد الفريد، ٢/٢٦١ابن قتيبة ، عيون االخبار ،) ٥٢(

  . ٥/١١٧؛ الذهبي ، اعالم النبالء،  ٩/٢١٨ابن كثير ، البداية والنهاية ، 

؛ الزجاجي ، اخبار ابي القاسم الزجاجي ،  ١٥٠ابن دريد ، تعليق من امالي ، ص) ٥٣(

؛  ١١٩، ص؛ المرزباني ، نور القبس  ٣/٩٧؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ٧ص

؛ السراج القاري ، المصدر السابق  ٣٦٩ابو حيان التوحيدي ، اخالق الوزيرين ، ص

؛ الميانجي ، المصدر السابق،  ٢/٢٧٥؛ ابن حمدون ، المصدر السابق ،  ١/١٨٩،

٣/٤٠٣ .  

؛ ابو  ٣١٩، المصدر السابق ، ص؛ الجريري ٥/٩٣الفرج بعد الشدة ،التنوخي، )٥٤(

؛ الذهبي ،  ٥٩؛ ابن االبار ، اعتاب الكتاب ، ص ٥/١٤٩ئر ،حيان التوحيدي ، البصا

  . ١/٣١٦؛ الدميري ، المصدر السابق ،  ٧/٢٢٢تاريخ االسالم ،

، ١/١٥٨، ١/١٨؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١/٢١٧،يون االخبارعابن قتيبة ،) ٥٥(

  . ٦/٧٠ان ،؛ البيهقي ، شعب االيم ٩/٣٠٣؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، ٢/٥٨

؛  ١/٢٨؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٢١/١٠٩، عيون االخبار ، ابن قتيبة) ٥٦(

؛ ابن  ١/٥٤؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ، ٥٢٣الجريري ، المصدر السابق ، ص

  . ١/٣٣٦منظور ، لسان العرب، 

  . ٣٩٠؛ ابن الجوزي ، ذم الهوى ، ص ١/٣٠السراج القاري ، المصدر السابق ،) ٥٧(

؛ ابو الفرج  ٤/٢١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ٣٩المبرد الفاضل ،ص)٥٨(

؛  ١/٥٤؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ، ٢٢/٣١٤؛  ١١/١٩٩االغاني ،  ،االصفهاني

  . ١١/٣٩٠؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ٢/١٥١ابن حمدون ، المصدر السابق ، 

؛ ابو  ٢/٢٨٦عبد ربه ، العقد الفريد ،؛ ابن  ٣/٣٠٣ابن قتيبة ، عيون االخبار ،)٥٩(

  . ٧/١٩١ان التوحيدي ، البصائر ، حي

  . ٣٩٠، المصدر السابق ،ص؛ الجريري١٥/١٦٩، االغاني ، ابو الفرج االصفهاني)٦٠( 
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؛ طبائع  ٧/١٣٩؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ٤/٧٤، انساب االشراف ،البالذري) ٦١(

؛ التنوخي ، نشوار المحاضرة  ٤/١٥الذهب ، ؛ المسعودي ، مروج  ١٩١النساء ، ص

؛  ٣/٥٠؛ ابو حيان التوحيدي ،البصائر ، ٧٣؛ ابو هالل العسكري ،االوائل ،ص ٦/٢٤٤،

، ؛  الحصري ١٨٠، لباب االداب ، ص ؛ الثعالبي ٣/١٩٧اآلبي ، المصدر السابق ،

فهاني، لراغب االص؛ ا ١/٢٤؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ، ١/٣٠٤المصدر السابق ،

؛ ابن حمدون ، المصدر  ٤/٣٩٧؛ الزمخشري ، ربيع االبرار ، ١/٥٥٠، المصدر السابق

؛ ١٣٤، ص ٨٩االذكياء ، ص؛  ٦/٢٥٧؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٢/٣٣٣السابق ، 

، ؛ االبشيهي ٢٢/١٧١؛ النويري، المصدر السابق، ٣٨٢الوطواط، المصدر السابق، ص

  . ١/٣٦٠المصدر السابق ، 

؛ ابو بكر  ١٨٦؛ طبائع النساء ، ص ٧/١٣٢بن عبد ربه ، العقد الفريد ، ا) ٦٢(

؛ ابن عديم،  ١٥/٤٤؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق ،  ٥/١١٢الدينوري ، المصدر السابق ،

، ؛ النويري ٧/٢٢٧ختصر تاريخ دمشق،؛ ابن منظور ، م ٦/٨٢٧١، المصدر السابق

  . ٣/٢٣٧المصدر السابق ،

  . ٢/٢١ي ، البصائر ، ابو حيان التوحيد) ٦٣(

، مناقب ال ابي طالب ،  ؛ ابن شهر اشوب ٣/١٢٠المسعودي ، مروج الذهب ،) ٦٤(

  . ٤٦/٩٥؛ المجلسي ، المصدر السابق ، ٣/٣٠٣

  . ٣٣ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص) ٦٥(

  . ٢/٢١ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، ) ٦٦(

  . ٣/٢٦٠ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ) ٦٧(

  . ١١/١٩٨ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،)٦٨(

  . ١٨٦؛ طبائع النساء ، ص ٧/١٣٢ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،) ٦٩(

؛ ابن  ٤/٢٩٥؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ٤/٢٩٥ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٧٠(

  . ٢/٤٩٨؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ١٥/٣١٥منظور ، مختصر تاريخ دمشق،
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٢٤٤ 

  . ٤/١٣٠ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ) ٧١(

   . ٥٠٥الجريري ، المصدر السابق ، ص)٧٢(

؛  ٢/٤٠، ، المصدر السابق؛ ابن الدمشقي ٥/٨٨ابن عبد ربه، العقد الفريد، )٧٣(

  . ٣/٣٧المصدر السابق ،  ،الميالني

 . ٤/٢٥، معاجز؛ البحراني، مدينة ال ١٣٣/  ٣ة االولياء ، ، حليابو نعيم االصفهاني)٧٤(

 .الثعالبي: ينظر) . لقاء اإلخوان نزهة القلوب( )٧٥(

  . ٤٦/٢٧٣ابن عساكر تاريخ دمشق ، ) ٧٦(

  . ٣/١٥٦البالذري ، انساب االشراف ، )٧٧(

 . ٥/٤٦ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  )٧٨(

 ؛ ابن طيفور ،  المصدر ٢٤٥،  ٣/٨٩، ٤١٧،  ١/٣٥٢ابن قتيبة ، عيون االخبار، )٧٩(

،  ١/٤٤؛ الخرائطي ، اعتالل القلوب ، ١٤٩،  ١٣٦،  ١١٤،  ٤٨، ٤٨السابق ، ص 

،  ٤٥،  ٣٥،  ٣٠، ١٥، ١٠،  ٤/٦،  ١٥٨/  ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١٨٩

بو بكر الدينوري ، ؛ ا ١٣٢،  ١٣١، ٨٤؛ طبائع النساء ، ص ٦١،  ٥٤،  ٤٩،  ٤٩

 ١٧٧، ١٢٣، صالبستي، روضة العقالء ؛ ابن حبان ٧/٣٤٨،  ٦/٣١٥، المصدر السابق

؛  ٢١٨، ١٧٢، ١١٥،  ٣٨، ٢/١٣، ٢٠٦،  ١/١٩٨؛ القالي ، المصدر السابق ،

،  ٥٨٥،  ١٥٨؛ الجريري ، المصدر السابق، ص  ١/٩٥الخطابي ، غريب الحديث ،

؛ ابو حيان التوحيدي ، البصائر  ٢/٢٢٧؛ ابو هالل العسكري ، ديوان المعاني ، ٧٢٣

؛ الصداقة والصديق ، ص  ٩/٩٤، ٨/٩٣، ٤٢، ٣/٤١، ٢٢٥،٢/٢١،٣٣، ١٢٣، ١/١٦،

؛  ٦/٧٠، ١/٥١١؛ البيهقي ، شعب االيمان ،٤/١١٣١؛ الحصري ، المصدر السابق ، ٩٥

؛ البكري ،  ٢/٤٤٨؛ الخطيب البغدادي ، موضح اوهام ،  ٥الطوسي ، االمالي ، ص

عساكر ، تاريخ دمشق  ؛ ابن ٤/٢١٢؛ الزمخشري ، ربيع االبرار ، ١/٨٧٦سمط اآللي،

؛ اخبار  ٨٩؛ ابن الجوزي ، االذكياء ، ص ٣٦٤؛ تبين الكذب المفتري ،٤٦/١٠٣، 

؛ بهاء الدين المنشئ ، المصدر  ٢٦٠،  ٢٢٨؛ ذم الهوى ، ص  ٧١،  ٥٨النساء ، ص
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، المصدر ؛ المجلسي ١٩/٢٢٩صر تاريخ دمشق ،؛ ابن منظور ، مخت ٥٧السابق ، ص

 .  ٣/٣٢٣، المصدر السابق ، ، صفوت  ٩٢/٣٤١السابق ،

  . ٧١ابن الجوزي ، اخبار النساء ، ص ) ٨٠(

  . ٢/٢١ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، ) ٨١(

  . ٥٧ابن الجوزي ، اخبار النساء ، ص ) ٨٢(

  . ٧/٤٤٤البيهقي ، شعب االيمان ، )٨٣(

  . ٥/٤٢٦الذهبي ، اعالم النبالء ، ) ٨٤(

  . ١٧/١١٤ي ، ابو الفرج االصفهاني ، االغان) ٨٥(

 . ٣٩، الفاضل ، ص المبرد) ٨٦(

  . ٦/٣٤٣، المصدر السابق ، اآلبي )٨٧(

  .  ٤٨ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص ) ٨٨(

  . ٩٣/ المائدة ) ٨٩(

  . ١٧٣/البقرة ) ٩٠(

 . ١٩/١٥ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، ) ٩١(

 . ٢٢٦/ الشعراء ) ٩٢(

 . ٢ – ١/ قريش ) ٩٣(

 . ٣/٢٧٦ربه ، العقد الفريد ، ابن عبد )٩٤(

 . ٤/١٧٢المصدر نفسه ، ) ٩٥(

  . ١٠٢/ آل عمران ) ٩٦(



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ
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  . ١/٣٠٠ابن قتيبة ، عيون االخبار ، ) ٩٧(

  . ١١/الرعد )٩٨(

  . ٢٢/٢٢١ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، ) ٩٩(

  . ١٢٨/ النحل ) ١٠٠(

 . ٣٨/الحج ) ١٠١(

 . ٤٦/٩٥،  المصدر السابقالمجلسي ، )١٠٢(

 . ٣١٢الصولي ، اشعار اوالد الخلفاء ، ص ) ١٠٣(

 . ٦/القصص ) ١٠٤(

  . ٣٨/ االنعام ) ١٠٦. ( ٥٥الخطابي ، العزلة ، ص )١٠٥(

 ٣٨/االنعام)١٠٦(

 . ٤/٢٢٩المسعودي ، مروج الذهب ، ) ١٠٧(

 . ٧١/الكهف) ١٠٨(

 . ٥٧/االعراف) ١٠٩(

 . ٣٠ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص  )١١٠(

 . ١/٣٧لفرج االصفهاني ، االغاني ، ابو ا )١١١(

 .٢/٤٤ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )١١٢(

 . ٢٢/١٢٨المصدر نفسه ، )١١٣(

 . ٤/٢٢٠ابن حمدون ، المصدر السابق ، )١١٤(
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  . ٢٦٨/ ٥ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  )١١٥(

  . ٢٠/٤٠٩، االغاني ، ابو الفرج االصفهاني )١١٦(

  . ١٢/٣٧٧هاني ، االغاني ، ابو الفرج االصف)١١٧(

  . ٢٢٠الجريري ، المصدر السابق ، ص  )١١٨(

 . ٢١/١٥٦النويري ، المصدر السابق ،  )١١٩(

   . ٢١/١٥٦المصدر نفسه ، )١٢٠(

 . ٢٠/٣٢٣ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  )١٢١(

 .  ٧/٦٧المصدر نفسه ، )١٢٢(

  . ٢١١الجريري ، المصدر السابق ، ص  )١٢٣(

. في صنعة الغناء د بن سريج أبو يحيى  مولى بني نوفل بن عبد مناف المشهور عبي*

؛ ١٩٥/ ٣٨، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر ١٧٧/  ٣روج الذهب ، ، مالمسعودي: ينظر

 . ٢٢٥/  ٤النويري ، المصدر السابق ، 

وهو لقب لقب به أبو يزيد المكي ألنه كان طري الوجه نضرا غض الشباب حسن ** 

ابن عساكر : ينظر. وكان ظريفاً حلو اللسان،  فدفع إلى ابن سريج ليعلمه الغناء  المنظر

   ٢٤٩/ ٤؛ النويري ، المصدر السابق ، ٣٥٩/ ٦٨تاريخ دمشق ،

  . ٦٧/ ٧ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، ) ١٢٤(

أن لحيتك (؛ وجاءت الرواية بلفظ اخر ٣٤٩/ ٩ابن حمدون ، المصدر السابق ، ) ١٢٥(

الزمخشري ، ربيع : ينظر) . لة أصيلة، لم تطل فتستسمج، ولم تصغر فتستقبحلجمي

 . ١٩٢/  ٢االبرار ، 

  . ٣٢١/ ١٨ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، ) ١٢٦(
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٢٤٨ 

  . ٥/٣٤٩ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٢٧(

الجاحظ ، الرسائل الجاحظ ، )١٢٩.( ٣١٥ابن المعتز ، المصدر السابق ، ص ) ١٢٨(

٢/٦٢ .  

 . ١٨٨المرزباني ، نور القبس ، ص ) ١٣٠(

 .٢/٥١٢، المصدر السابق ، الراغب االصفهاني) ١٣١(

 . ١٧٩المبرد ، التعازي والمراثي ، ص )١٣٢(

 . ٩٠/ ٤ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، )١٣٣(

كثير بن عبد الرحمن بن االسود بن عامر ) م٧٢/هـ١٠٥ت ( كثير عزة )١٣٤(

هل الحجاز في اإلسالم ال يقدمون عليه أحداً وكان متشيع ويظهر الخزاعي، كان شاعر أ

، وأخباره مع عزة بنت جميل الضمرية كثيرة، وكان عفيفا في �الميل إلى آل رسول اهللا 

؛ الزركلي ، المصدر السابق ،  ٣٥٠المرزباني ، معجم الشعراء ، ص : ينظر. حبه 

٥/٢١٩ . 

 . ٥٠/٨٤؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ١٩٥الجريري ، المصدر السابق ، ص  )١٣٥(

 . ٢/٢٩٢البهاء العاملي ، المصدر السابق ،  )١٣٦(

 . ٢٠٠الزجاجي ، امالي الزجاجي ، ص )١٣٧(

 . ٢/١٤٦ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٣٨(

 . ٣/٣٢٦المصدر نفسه ،  )١٣٩(

، يع االبراررب ،؛ الزمخشري ٨٨ور الثعالبي ، التمثيل والمحاضرة، ص ابو منص)١٤٠(

 . ٢/٧١؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ٣/٨٦؛ النويري ، المصدر السابق ،  ٤٦/ ٣

 . ٢/٣٧١ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٤١(
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، ص و منصور الثعالبي ، تحسين القبيحاب؛  ١٩٢، نور القبس ، ص المرزباني)١٤٢(

  ول  اما ابن حمدون قد ذكرها للعتبي لكن باختالف البيت اال. ٦٢

 :بقوله 

                      جِدَّتَـه األيام من عاش َأخْلَقَت والبصر وخانه الثقتان السمع  

  إن الشـباب جنون برُؤه الكبر قالتْ عهدتك مجنوناً فقلتُ لها                   

  . ١٩/  ٦المصدر السابق ، : ينظر 

مجمع األمثال، تح محمد محيى الدين عبد  الميداني، أحمد بن محمد النيسابوري،)١٤٣(

            ٣٩١ص ) د ت/ بيروت( الحميد ،

  . ٦٢ابو منصور الثعالبي ، تحسين القبيح ، ص )١٤٤(

؛ ابو منصور الثعالبي ، لباب اآلداب ،  ٣١٥ابن المعتز ، المصدر السابق ، ص )١٤٥(

ت (العباس الصولي ونسب  ابو هالل العسكري هذه القصيدة إلبراهيم بن .  ١٨٠ص 

  :وليس للعتبي والتي قال فيها ) هـ٢٤٣

  تهاب وال أنتَ بالزاهد    ولما رأيتك ال فاسقاً

      ِفناديتُ هل فيك من زائد        أتيتُ بك السوقَ سوقَ الرقيق  

  اق وال خالدـس ببـولي         سهـى على نفــيقتر عيس      

  س من منخر واحدـتنف           رهتيــتطيع لتقــفلو يس      

  يدي وأرث ليس بالحامد           تيت أموالهــرضيتُ لتش      

  



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٥٠ 

، ؛ من غاب عنه المطرب ٤٦١ضرة ، ص ، التمثيل والمحاابو منصور الثعالبي)١٤٦(

  . ١٠٢ص 

؛ الحصري ، المصدر  ٣٨٦ابو منصور الثعالبي ، التمثيل والمحاضرة ، ص )١٤٧(

  . ٩٧١/   ٤السابق ، 

 ٤٣٦/ ٢الزمخشري ، ربيع االبرار ، )١٤٨(

  . ١٩٧/ ١ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، )١٤٩(

؛  ٤/١٢٢المصدر السابق ،اآلبي ،  ؛ ٤/٩٧ابو حيان التوحيدي ، البصائر ،)١٥٠(

 . ١٥٢/  ٢؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ٤/١٦١الزمخشري ، ربيع االبرار، 

 . ١٥٧/  ١ي ، البصائر ، ابو حيان التوحيد )١٥١(

 . ١٠٣/  ٣الزمخشري ، ربيع االبرار ،  )١٥٢(

 . ٣٩المبرد ، الفاضل ، ص )١٥٣(

 . ٣/٩٠ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٥٤(

 . ١/٢٥٦؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ، ١/١٤المبرد ، الكامل ،)١٥٥(

 . ٤/١٧٢، المبرد ، الكامل )١٥٦(

 . ١١٥/ ٤الفريد ، ابن عبد ربه ، العقد )١٥٧(

 . ٨٨المبرد ، الفاضل ، ص )١٥٨(

 . ٤/٩٢؛ المبرد ، الكامل ،  ٢/٣١١القالي ، المصدر السابق ، )١٥٩(

 . ٢/٧١؛ القالي ، المصدر السابق ،  ١٥٠ابن دريد ، تعليق من امالي ، ص )١٦٠(

 . ١/١٦٠القالي ، المصدر السابق ، )١٦١(



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٥١ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

؛ القالي ،  ٤٤٧يري ، المصدر السابق ، ص ؛ الجر ٤/٩١المبرد ، الكامل ، )١٦٢(

 .١/٢٣٦المصدر السابق ، 

  .١/٢٤٤ ؛ القالي ، المصدر السابق ، ٩١،  ٤المصدر نفسه ، )١٦٣(

  . ٤/٢٢٣؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٢٦١/  ٢ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )١٦٤(

 . ٦/٧٠ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، )١٦٥(

 . ٢/٢١٢نفسه ، المصدر  )١٦٦(

يا (هو ابن الحجاج بن يوسف الثقفي وجاءت الرواية بأسناد محمد بن عائشة ) محمد(∗

أهل البصرة إني أريد الخروج إلى مكة وقد استخلفت عليكم محمدا ابني أوصيته فيكم 

ابن عساكر ، تاريخ ...) بخالف ما أوصى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في األنصار

 . ٦/٢١٨؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق،  ١٢/١٧٠دمشق ، 

  .١٢٠/ ٣المسعودي ، مروج الذهب ، )١٦٧(

 . ١٨/٢٤٢، المصدر السابق ، ؛ السيد الميالني ٨/١١١المزي، المصدر السابق، )١٦٨(

 . ١١٢/  ٨المصدر السابق ، )١٦٩(

 . ٢/٢٠٢صفوت ، المصدر السابق ، )١٧٠(

 . ٢٠٢/ ٢؛ صفوت ، المصدر السابق ،  ٤/١٧٩، ابن عبد ربه ، العقد الفريد )١٧١(

 . ١٨/٢٤٢الميالني ، المصدر السابق ، )١٧٢(

 . ٢/٦٢٢ابن عبد البر ، بهجة المجالس ، )١٧٣(

  ،الشهرستاني: ينظر. هي  نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى:الجبرية ∗

،   ١ح محمد سيد كيالني ، جمحمد بن عبد الكريم بن ابي بكر ، الملل والنحل ، ت

 . ٢٠،  ص ) هـ١٤٠٤/ بيروت(
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٢٥٢ 

عامر بن ضبارة أبو الهيذامالغطفاني  المري من أهل حوران وجهه ابن هبيرة لقتال  ∗∗

عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر وكان قد غلب على فارس فنفاه عنها وغلب على 

هل خراسان فاقتتلوا فقتل عامر أصبهان وفارس حتى قدم قحطبة بن شبيب في جيش من أ

 . ٢٥/٤٣٠بن ضبارة  ينظر ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

  . ٥/١٥١ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ، )١٧٤(

 . ٤/٩٢المبرد ، الكامل ، )١٧٥(

 . ٢٢ابو هالل العسكري ، الصناعتين ، ص )١٧٦(

 . ٣٤٩/  ٥ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٧٧(

 . ٣٠٥، اشعار اوالد الخلفاء ، الصولي  )١٧٨(

 . ٣١٢، ص المصدر نفسه   )١٧٩(

 . ٢/٥٥القالي ، المصدر السابق ،  )١٨٠(

  . ١/١٧٠؛ النويري ، المصدر السابق ،  ١/١٥٣، العقد الفريد ، ابن عبد ربة)١٨١(

  . ١٠ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص )١٨٢(

  . ٢/١٨٢اليعقوبي ، المصدر السابق ، ) ١٨٣(

. روى عن سعيد بن جبير ومرة الطيب. رقد السبخى أبو يعقوب، أحد زهاد البصرةف ∗

الذهبي ، : ينظر. روى عنه الحمادان، وجعفر بن سليمان. هو من سبخة الكوفة: وقيل

 . ٣٤٥/ ٣،  االعتدال ميزان

  . ٩/٢٦٩ابن كثير ، البداية والنهاية ، )١٨٤(

 . ٣داني ، المصدر السابق ، ص؛ ال ٨/٣٧٦البقاعي ، المصدر السابق ، )١٨٥(



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٥٣ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٥٩/٢٠٠ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، )١٨٦(

 . ٨/١٣٨؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢٥/٦٩

النعمان بن بشير بن سعد من بني الحارث بن الخزرج، وأمه عمرة بنت رواحة أخت  ∗

ويكنى النعمان أبا عبد اهللا وكان أول . رجعبد اهللا بن رواحة من بني الحارث بن الخز

وكان والى الكوفة لمعاوية بن أبي �مولود من األنصار ولد بالمدينة بعد هجرة رسول اهللا 

 . ٦/١٢٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : ينظر. سفيان  

    . ٥/١٤٦ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، )١٨٧(

 . ١/١١٩ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٨٨(

 . ٤/١٧٠تاريخ الطبري ،  )١٨٩(

 . ٢/٣١١القالي ، المصدر السابق ،  )١٩٠(

 . ٣٣ابن دريد ، الفوائد واالخبار ،  ص )١٩١(

روح بن زنباع بن روح بن سالمة، االمير الشريف، أبو زرعة الجذامي الفلسطيني،  ∗

/  ٤لنبالء ، الذهبي ، اعالم ا: ينظر. وكان شبه الوزير عبدالملك بن مروان . سيد قومه

٢٥١ . 

؛  القالي ، المصدر السابق ،  ٧الزجاجي ، اخبار ابو القاسم الزجاجي ، ص)١٩٢(

٢/٢٥٥ .  

 . ٥/١١٦ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )١٩٣(

 . ٤/٩١؛ المبرد ، الكامل ،  ٢/٢٦١ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )١٩٤(

 .١١اآلية / الرعد )١٩٥(

 . ٣٠٠/  ١بار ، ابن قتيبة ، عيون االخ)١٩٦(

 . ٢٣٦الصولي ، ادب الكتاب ، ص)١٩٧(



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٥٤ 

 .٢١/١٥٦النويري ، المصدر السابق ، )١٩٨(

  . ٣٠٣/  ٣ابن شهر اشوب ، مناقب ال ابي طالب ، )١٩٩(

؛ ابن حمدون ، المصدر السابق ،  ٢٢/٢٢١ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٠٠(

٢/٤٥٩ .  

 . ١٢٨/ النحل )٢٠١(

  . ١٣٢/ ٧؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١/٢٧٤كامل ، المبرد ، ال)٢٠٢(

 . ١٧٩ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص)٢٠٣(

 . ٢١ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص)٢٠٤(

 . ٢١١الجريري ، المصدر السابق ، ص)٢٠٥(

 . ١٧ص: ينظر. ٧/٦٧ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٠٦(

، ص  ١١٥؛ ابن طيفور ،  المصدر السابق ، ص  ١/١٩١الجاحظ ، الحيوان ، )٢٠٧(

، ١٤٥،  ٦٢،  ٢/٦١،  ٢٨٧،  ١/٦٠،٢١٥؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١٤٩

؛  ٤٨٤/ ٤؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ،  ٦٩؛ طبائع النساء ، ص  ٣/٢٧٦

؛  ٥/٢٩، ٣/٩٣؛ المقدسي ، البدء والتاريخ ،  ١٣١ابن حبان ، روضة العقالء ، ص 

؛ ابو  ٢٢٦؛ الدقاق ، فوائد ابن ميمي الدقاق ، ص  ٢/١٧٩القالي ، المصدر السابق ، 

؛ ابو حيان التوحيدي ، البصائر ،  ٤٢٣،  ٤٤١،  ٣١هالل العسكري ، االوائل ، ص

؛ ابو طاهر السلفي ،  ٢/٢٦٥؛ الخطيب البغدادي ، الجامع ألخالق الراوي ،  ٦/٢٢٦

؛الدميري ، المصدر  ٣٤٤، ١٨نقذ ، لباب اآلداب ، ص ؛ ابن م ١٣٢٤/ ٤الطيوريات ، 

 . ٦/٥١٩؛ السيوطي ، الدر المنثور ،   ٢/٣٢٦، ١/٣١٦السابق ، 

؛ الشيخ الصدوق، آمالي ، ص  ٧/١٠٧،  ٣/١١٨ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٠٨(

؛ ابو حيان التوحيدي ،  ٥٥؛ الخطابي، العزلة ، ص  ٢٢٢؛ معاني االخبار ، ص  ٥١

؛ الغيبة ، ص  ٩٩؛ الشيخ المفيد ، الفصول العشرة ، ص  ٤/١٩، ٢/٢١٧بصائر ، ال



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (الثامن عشر العدد  
٢٥٥ 

 
 منهج أبو عبدالرحمن العتبي

؛ ابن رشيق ، المصدر  ٢/١٣٠؛ الخطيب البغدادي ، الجامع ألخالق الراوي ،  ١١٦

؛  االنصاري الهروي ،المصدر  ١/١١٥؛ البكري ، معجم ما استعجم ،  ٢٤/ ١السابق ، 

؛ ابن القيسراني ،  ٢٥٠كنز الفوائد ، ص  ؛ ابو الفتح الكرجكي ، ٢/١٤٥السابق ، 

؛ ابن حجر ، االصابة ،  ١/٧١؛ القلقشندي ، المصدر السابق ، ٥/١٠٥اطرف الغرائب ، 

؛ ٢/٧١؛ الهروي القاري ، الشفا ،  ١/٤٩٠؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ٣/٤٤٥

ة ، ص ؛ الشيخ القمي، منازل االخر ٦٨/١٧٠،  ٧/٢٢٨المجلسي ، المصدر السابق ، 

 . ١٤٨/ ٧؛ النجفي ، موسوعة احاديث الشيعة ،  ١٧٤

؛ ابن  ٦؛ ابن طيفور،  المصدر السابق ، ص  ١/١٨٧ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢٠٩(

؛ ابن  ٢/٤١٤؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ،  ١٧٥/ ٣عبد ربه ، العقد الفريد ، 

 . ٦٥/٢٤٩عساكر ، تاريخ دمشق ، 

؛  ٣٠٩/ ١٠؛ البالذري ، انساب االشراف ،  ٢٩٨/  ١، عيون االخبار،  ابن قتيبة)٢١٠(

؛ وكيع ،  ١٤/  ١؛ المبرد ، الكامل في اللغة ،  ٣٠ابن طيفور ،  المصدر السابق، ص

؛  ١٥٢،  ٧٥؛ ابن دريد ، تعليق من امالي ، ص  ١٨٨/ ٢،  ٢٨٥/ ١المصدر السابق ، 

؛ ابو الفرج  ١١٤/ ٥،  ٢٦٣/ ٢،  ٣١٧،  ١٥٣،  ١٨/  ١ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، 

؛ الجريري ،  ٥٥/  ٢؛ القالي ، المصدر السابق ،  ١٩/١٥االصفهاني ، االغاني ، 

؛ ابن عساكر ،  ١/٢٥٦؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ،  ٦٠٤ص المصدر السابق ، 

،  ١٨٥/ ٧٠،  ١١٣، ١١٢/  ٥٩؛  ٣٤٩/ ٤٤،  ٢٣٨/  ٣٥،  ١٨/١١٢تاريخ دمشق ، 

؛  ٦/١٧٠؛ النويري ، المصدر السابق ،  ١/٢٠٣؛ ابن الجوزي ، صفة الصفوة ،  ١٨٦

 . ٢/٥٧٩عبد الهادي الصالحي ، المصدر السابق ، 

؛ الجريري ، المصدر السابق ،  ٤١،  ٣٧/  ١ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢١١(

/  ٦لنهاية ، ؛ابن كثير ، البداية وا ٣٦٥/  ٣٩؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٤٥٠ص 

٣٢٥ . 

؛  ١٠المصدر السابق ، ص ؛ ابن طيفور ، ٢/٢٧٤االشراف ،  ، انسابالبالذري)٢١٢(

؛ الطوسي ، امالي الطوسي ،  ٧/٢٥٠،  ٥/٤٦،  ٢/٢١٣ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، 

 ١/٩٦؛ الجامع الخالق الراوي ،  ٢/١٩٢، الخطيب البغدادي ، الفقيه والمتفقه ،  ٨٨ص 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
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٢٥٦ 

؛  ١١/٣٥٥؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  ٤٣/٤٥٣كر ، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عسا

  . ٨٣/ ٩؛ الشيخ االميني ، الغدير ،  ٢٢٢/ ١٤البر وجردي ، جامع احاديث الشيعة ، 

؛ ابن  ٢١٦،البيهقي ، الزهد الكبير ، ص١/١٩ابو حيان التوحيدي، البصائر ، )٢١٣(

 . ٢٩٨/ ٩كثير ، البداية والنهاية ، 

؛ الفاكهي ، المصدر  ٤٠١،  ٢٧١الزبير بن بكار ، اخبار الموفقيات ، ص  )٢١٤(

،  ٣٣٠،  ٢٩٥،   ١٦١،  ١٥٤،  ١/١٥٣؛ ابن قتيبة ، عيون االخبار ،  ٤/٧٥السابق ، 

؛ ابن طيفور ،  ٢٠٢/ ٧،  ٢٧٨،  ٥/٥٢؛ البالذري ، انساب االشراف ،  ٢٦١،  ٢/١٨

،  ٢/٢٢٨؛ الكامل في اللغة ،  ٦٨ضل ، ص ؛ المبرد ، الفا ١٤٤المصدر السابق ، ص 

؛ تعليق من امالي ،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢؛ ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص  ٩٢،  ٤/٩١

،  ٣٢٠،  ٢١٤،  ١١٩،  ٦٠،  ٣٨/ ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١٥١،  ١٥٠ص 

٨٨،  ٥/٣٥،  ٢٢٣،  ٢١٨،  ٢٠٢،  ١٧٢،  ١١٥،  ٤/١٠٧،  ٣/٢٧٧،  ٣٢١  ،

؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر  ٣٦٢،   ٢٦٩،  ٢٦٧، ١١٦،  ١١٥،  ١١٥،  ١١٢

؛ الزجاجي ،  آمالي  ٨/٧٣،  ٣٧٧،  ٣٦٧،  ٥/١٩٢،  ٣٣٠،  ٤/١٣٢السابق ، 

/ ١؛ القالي ، المصدر السابق ،  ٥٨؛ الكندي ، المصدر السابق ، ص  ٧الزجاجي ، ص 

؛  ٣١١،  ٣١١،  ٢٥٥،  ٢١٨،  ٧١،  ٢/٣٧،  ٢٧١،  ٢٤١،  ٢٣٦،  ٢٢٢،  ١٦٠

 ١٢/٣٧٠،  ٩٧/  ٣،  ٤٨،  ٤٤،  ٤٠،  ٣٦،  ٢/١٠ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، 

؛ ابو احمد العسكري ، المصون في  ٣٤١،  ٢٢/١٢٨،  ١٥/٣٨٢،  ١٣/٢٨٤،  ٣٧٧، 

، ٣٧٧،  ٣١٩،  ٢١٣؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ١٤٦،  ١٣٦االدب ، ص 

؛  ١/١١٤؛ ابو هالل العسكري ، ديوان المعاني ،  ٥٢٣،  ٥١٥،  ٥٠٥،  ٤٤٧،  ٤٥٣

؛ االبي  ١٧٠/ ٦،  ١٨٨،  ١٨٠،  ٥/١٤٦،  ١٤٧/  ٣ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، 

؛ الداني ، المصدر  ١/٢١٥؛ السيد المرتضى ، االمالي ،  ٣/١١٢، المصدر السابق ، 

ابو بكر الطرطوشي ؛  ١/٣٠؛ السراج القاري ، المصدر السابق ،  ٤٣،  ٣السابق ، ص 

،  ١٤٩/ ٣،  ١٥١/  ٢؛ ابن حمدون ، المصدر السابق ،  ١٠٤، المصدر السابق ، ص 

/ ١٩،  ١٨/٥٧،  ١١/٣٩٢؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٩/٨٤،  ٧/٢٧٢،  ٤/٢٢٠

٣٤٩،  ٢١/٢١،  ٢٠٨،  ١٩٥،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٤،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٦،  ١٨٣ 

 ،٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٩،  ٣٨/٢٦٧،  ٢٨٥/  ٣٦،  ٣٤/٣١٣،  ٣٤٩،  ٢٥/١٩٢  ،
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١٦٣/ ٥٩،  ٢١/  ٤٧،  ٢٨٤،  ٢٧٦،  ٢٧٦/ ٤٦،  ٤٥/٩٧،  ٤٤/٣٨٠،  ٢٧١  ،

٢٠٦/ ٦٣،  ٦٢/٦،  ٢١٣،  ٢٠٠،  ١٩٨،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٨٠،  ١٧٣،  ١٧٢  ،

؛ ترجمة االمام  ١٨٧،  ٧٠/٧،  ٦٩/١٥٦،  ١٢٧/ ٦٨،  ٤٩/ ٦٦،  ٤١٠،  ٦٥/٤١٠

؛ابن االثير ، الكامل ،  ٥/١٩٩الجوزي ، المنتظم  ، ؛ ابن  ١٦٥، ص ) ع(الحسن 

؛ ابن ابي الحديد ،  ٤٣٨/ ١؛ البري ، الجوهرة في نسب االمام علي واله ،  ٤/١٢٦

؛ ابن منظور ،  ٧/٣١١٩؛ ابن العديم ، المصدر السابق ،  ٢٤/ ٥المصدر السابق ، 

 ١٩/٨٠ ، ١١،٢٢٧،  ٢٣/ ١٠،  ١٠/٢٣،  ٩/٨٤،  ٥/٩٦مختصر تاريخ دمشق ، 

المزي ، المصدر السابق ، ,  ٢٢،  ٢٨/٢١،  ٧٧،  ٦٩،  ٥٧،  ٢٥/٥٣،  ٢٧١،   ٨٠،

،  ٣/٢١١، الصفدي ، الوافي ،  ١٥٥،  ٣/١٣٤، الذهبي ، اعالم النبالء ،  ٥٠٨/ ١٠

، ابن  ٢٢٧،  ١٥٢،  ١٤٧،  ١٤٣،  ٨/١٤٠، ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ٢٤/٢٢٥

، البقاعي ، المصدر  ٢/٤٠ن الدمشقي ، جواهر المطلب ، ، اب ٣/١٤٥حجر ، االصابة ، 

، عبد القادر  ١/٣٩١، ابو الفتح العباسي ، المصدر السابق ، ٣٧٦/  ٨السابق ، 

، السيد  ٢٢١، الريشهري ، المصدر السابق، ص  ٤٤/  ٨المصدر السابق ،  ،البغدادي

 .   ٤٥٢،  ٤٤٨/  ١ة ، ، الصالبي ، الدولة االموي ٣/٣٧الميالني ، المصدر السابق ، 

؛ البالذري ، انساب  ٣٨٠،  ٣٠٠،  ٢٩٣/  ١ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢١٥(

؛ الجريري ، المصدر  ٩١/  ١؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ٢٥٦/ ٢االشراف ، 

؛ ابن عساكر ، تاريخ  ٤٠ ١٠،  ٤؛ الحصري ، المصدر السابق ،  ٤٥٥السابق ، ص 

؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٤٤١/  ٤٠،  ٤٤٤/  ٣٧،  ١٤٣/  ٢٢دمشق ، 

 ٣؛ صفوت ، جمهرت خطب العرب ،  ٣٥٤/  ٣؛ الذهبي ، اعالم النبالء ،  ٣١٥/  ١٥

 /٢٦١ . 

؛ ابن قتيبة ، عيون   ٣٨١،  ٣٨٠الزبير بن بكار ، اخبار الموفقيات ، ص )٢١٦(

/  ٩،  ٧٤،  ٤٨/  ٤شراف ، ؛ البالذري ، انساب اال ٢٠٣/ ٣،  ١/١٣٠االخبار ، 

؛ ثعلب ، مجالس  ٢٧٤/ ١؛ المبرد ، الكامل في اللغة ،  ١٣/٣٩٦،  ١٣٠/ ١٠،  ٤٣٥

؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد   ١٦٤؛ ابن دريد ، تعليق من امالي ، ص   ٦٠ثعلب ، ص 

؛  ٧/١٣٢،  ٢٧٦،  ٥/٣٠٧،  ٢٧٥،  ١٧٥/  ٣،  ٢١٠،  ٥٣،  ٢/٢٦،  ٢٣٠/ ١،

،  ٣٩٥،  ١٥١/  ٥؛  ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ،  ١٨٦ء  ، ص طبائع النسا



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 الباحث محمد أحميد/  شطاركفاية.د.م.أ

٢٥٨ 

؛  ٢٣٣؛ الزجاجي ، امالي الزجاجي ، ص  ٢٣٦؛ الصولي ، ادب الكتاب ، ص  ٧/١٧٥

؛ ابن حبان ، روضة العقالء ١٤٠،  ١٢٢،  ١٢١،  ٣/١٢٠المسعودي ، مروج الذهب ، 

،  ٢/٢٤٧،  ٣٦٠/ ١غاني ، ؛  ابو الفرج االصفهاني ، اال ١٨٠،  ٩٨،  ٤٣، ص 

٢٨٩،  ٢٥٧،  ١٤/٢٤٢،  ١٢/٧٣،  ٢٣٤،  ٩/٢٢٤،  ٧/٢١٢،  ٤/٢٢٠،  ٣٩٦  ،

؛ القالي ،  ٢٦٧،  ٢٢/٢٢١،  ٣٢٧،  ٣٢٣/ ٢٠،  ١٧/١١٤،  ٣٤١،  ١٦٩/ ١٥

؛ السيرافي ، اخبار النحويين  ١٥٧،  ٢/١٠٧،  ٢٦٩،  ١٩٨،  ١/١٣المصدر السابق ، 

؛ ابن سمعون ، المصدر السابق ، ص  ٣٦النساء ، ص ؛ المرزباني ، اشعار  ٦١، ص 

؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ٢٤٤/  ٦؛ التنوخي ، نشوار المحاضرة ،  ١٣٥

؛ ابو هالل العسكري ،  ٦٢١،  ٣٩٣،  ٣٣٥،  ٣٠٦،  ٢٦٦،  ٢٢٠،  ١٩٤،  ١٢١

ق ؛ اخال ١٩١/ ٧،   ٢١٢/  ٢؛ ابو حيان التوحيدي ، البصائر ،  ٢٥١االوائل ، ص 

؛ البكري ، التنبيه  ١٣/ ١؛الخطيب البغدادي ، موضح اوهام ،  ٣٦٩الوزيرين ، ص 

   ٥٨٩/  ١؛ سمط لآللي ،  ٦١على اوهام القالي ، ص 

؛  ١٠٤/ ٢؛ الزمخشري ، ربيع االبرار ،  ٥١/ ٢؛ السراج القاري ، المصدر السابق ، 

ن عساكر ، تاريخ ؛ اب ٣٣٩/  ٣،  ٤٥٩،  ٣٤٠/  ٢ابن حمدون ، المصدر السابق ، 

،  ٢٥/٣٨٥،  ٢١٣،   ١٢٨/  ١٦،  ٢٥٨،  ٢٥٧/ ١٣،  ١٨٠،  ١٧٠/ ١٢دمشق ، 

٤٠،  ٢٧١،  ٣٨/٢٧٠،  ١٤٥/ ٣٧،  ٣٥٤/ ٣٦،  ٢٦/ ٣٣،   ٤٣٠،  ٣٩١،  ٣٨٩  /

٢١٠،  ٨٤/ ٥٠،  ٣٤٧/  ٤٩،  ٢٧٦،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٤٦،  ٣١٦/  ٤٣،  ١٦١  ،

٢٤٧/  ٦٩،  ٣٠٦/  ٦٧،  ١٢٣/  ٦٤،  ٥٨/  ٦٢،  ٤٨/ ٥٨،  ٢٤،  ٢٣/ ٥٥  ،

؛ ابن االبار ،  ١٤٥،  ١٢٨،  ١٠٤/ ٧،  ٦/٢٥٧؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٧٠/١٤٣

،  ٣١٨٩/ ٧،  ٥/٢٠٥٠؛ ابن العديم ، المصدر السابق ،  ٥٩المصدر السابق ، ص 

؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٣٧/  ٢؛ ابن خلكان ، المصدر السابق ،  ٣١٩٣

٢٦،  ٢٠٤،  ١٥٥،  ٨٦/  ٢١،  ٢٧٠،  ٢٧٠/ ١٩،  ٣٧/  ٨،  ٢٢٤،  ٦/٢١٨ /

 ٢٧٠/ ٣؛ النويري ، المصدر السابق ،  ١٠٠؛ الوطواط ، المصدر السابق ، ص  ٢١٦

؛ الذهبي ،  ٣٨/ ٢٢،  ٢٠/٣٩٩،  ٢٠٤/ ٨؛ المزي ، المصدر السابق ،  ٢١/١٥٦، 

؛  ١/١٥١در السابق ، ؛ اليافعي ، المص ٧/٢٢٢،  ٤٩٧/ ٦،  ٥٣٧/ ٥تاريخ االسالم  ، 

؛ عبد  ٢١٨/ ٩؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ٤٢الشبلي ،  المصدر السابق ، ص 

؛ االمين ،  ٣٤/ ٨؛ ابن حجر ، التهذيب ،  ١٨٠الرحيم العراقي ، المصدر السابق ، ص 
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؛ الميانجي ، المصدر  ١/١٠٧؛ مهران ، المصدر السابق ،  ٣/٥٢١اعيان الشيعة ، 

  . ١٨٣،  ١٨٢؛ غالمي ، المصدر السابق ، ص  ٣/٤٠٣،  ٤٦٤/ ٢السابق ، 

؛ ابن طيفور ،  المصدر السابق ،  ٢/٢٣؛ ١/١٦٦ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢١٧(

، ابو  ٤٩؛ طبائع النساء ، ص  ٧/١١٢؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٢٠١، ١٢٤ص 

، ابو  ٨/١١٨حيدي ، البصائر ، ؛ ابو حيان التو٤٠٥،  ٨الفرج االصفهاني ، االغاني ، 

؛  ١٣٤؛ ابن الجوزي ، االذكياء ، ص  ١٣٨، ٣/١٣٣نعيم االصبهاني ، حلية االولياء ، 

؛ ابن شهر  ٥٠/٢٣٧، ٣٢/٢٠٩،٤١/٤٠٨،  ١١/٣٩٠ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

، ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ،  ٣/٣٠٣اشوب ، مناقب  ال ابي طالب ، 

؛  ٦/٤٩٧؛  الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ١٨/١٩٨المصدر السابق ، ؛ المزي ،  ٢٤/٢٦٧

؛ المجلسي ،  ٤/٢٥؛ البحراني ، مدينة المعاجز ، ٩/١٣٣ابن كثير ، البداية والنهاية ، 

؛ االمين ، اعيان  ١٢/٣٦٣؛ النوري، مستدرك الوسائل ،  ٤٦/٩٥المصدر السابق ، 

؛ اليماني، علمو  ١٤/٤٩٥عة ، ؛ البروجردي ، جامع احاديث الشي١/٦٣٧الشيعة ،

 . ٦٤اوالدكم ، ص 

؛ ابن طيفور ،  المصدر السابق ، ص  ١١٧/ ٨البالذري ، انساب االشراف ، )٢١٨(

،  ٥٨/ ٢؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٣١؛ ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص  ١٧٩

 ٤٥٠/ ٤؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ،   ١٣/ ٨،  ١٨٧/ ٥،  ٢٠٧

،  ٣١٧،  ٨؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ١٤٤/  ٣؛المسعودي ، مروج الذهب ،  

؛ ابو هالل العسكري ، ديوان المعاني  ٦٢٤؛ الجريري ، المصدر السابق، ص  ١٤٥/ ٩

/  ٢٤،  ٦٣/ ٢٠، ١٤١،  ١٤١/ ١٦،  ٥٩/ ٩؛ ابن عساكر تاريخ دمشق ،  ٢٢١/  ١، 

؛ ابن الجوزي ، اخبار النساء ، ص  ١٧٥/ ٦٨،  ٣٩٢ /٦٥،  ١٤،  ١٤/  ٣٦،  ٤٧٢

؛ ابن منظور ، مختصر  ٤١٢٤/  ٩،  ٣٠٧٨/  ٧؛ ابن العديم ، المصدر السابق ،  ١٣٤

؛ الذهبي ،  ١٥١/  ١٠،  ١١١/ ٨ي ، المصدر السابق ، ؛ المز ٦٢/ ١٥تاريخ دمشق ، 

ناوي ، فيض القدير ، ؛ الم ٧/٩٢؛ تاريخ االسالم ،  ٥/٤٢٦،  ٤٦١/ ٤اعالم النبالء ، 

  .   ٤٠٠/ ١؛ ابن العماد الحنبلي ، المصدر السابق ،  ٢٨٩/ ٢
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٢٦٠ 

؛ البالذري ، انساب االشراف ،  ١٨٠الزبير بن بكار ، اخبار الموفقيات ، ص)٢١٩(

؛ تعليق من امالي ، ص   ٣٧،  ٢١؛ ابن دريد ، الفوائد واالخبار، ص  ٢٠١،  ٨/٢٠٠

؛ ابن عبد ربه ، العقد  ٢٢٨/  ١اعتالل القلوب ، ؛ الخرائطي ،  ١٤٧،  ١٣٩،  ١٢٨

 ٥٥،  ٦؛ ابو بكر الدينوري ،  المصدر السابق ،  ١٨٤،  ٥،  ٤/١٧٩،  ١٧/ ٢الفريد ، 

، القالي ، المصدر السابق ،  ٩/٣٠٣،  ٣٥٤/ ٣؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، 

التوحيدي ، ؛ ابو حيان  ٢١١؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص ١٧٩،  ٢/١٧٢

؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٢٣/٣٠٤؛ ابن عبد البر ، التمهيد ،  ٢/٢١٢البصائر ، 

؛ ابن منظور ، مختصر  ٥٦/١٩٩،  ٥٥/١٤٨،  ٢٥٤،  ١٣٨، ١٣٧/ ٤٥،  ١٧/١١٣

؛ ابن كثير ، البداية  ١١٧/ ٥؛ الذهبي ، اعالم النبالء ،  ١٩/١٠٠تاريخ دمشق ، 

  . ٢٠٢/ ٢لمصدر السابق ، ؛ صفوت ، ا ٩/١٩٣والنهاية ، 

؛ ابن طيفور ،  المصدر السابق ،  ٤٥١الزبير بن بكار ، اخبار الموفقيات ، ص )٢٢٠(

 ٢، ٢٨/  ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٣٧٣/ ١؛ وكيع ، المصدر السابق ،  ٧٤ص 

/  ١؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ١٩٦،  ٥/١٩٣،  ٢١/ ٤،  ٢٨١،  ٦٤،  ٨/

؛ الجريري  ٣٧٨/ ٢١،  ٤٠٩/  ٢٠،  ٢٩٦/ ١١،  ٢٧٨،  ٨٦/  ٨،  ٢٧٥/ ٣،  ١٨٣

/ ٢؛ ابو حيان التوحيدي ، البصائر ،  ٧٤١،  ٤٦٣،  ٤٥٣، المصدر السابق ، ص 

؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق   ١٨٩/  ٨؛ ابن حمدون ، المصدر السابق ،  ٣/٥٠،  ٢٧٥

ابن الجوزي ، ذم الهوى ،  ؛ ٢١٣/ ٦٨،  ٦٦/٢٥٧،  ١٧١،  ٦٣/١٢٧،   ٣١/١٧، 

؛ ابن العديم ، المصدر السابق ،  ٢٧٤/  ٣؛ ياقوت الحموي ، معجم االدباء ،  ٥٧٠ص 

؛ الميالني ، المصدر  ٢٨٩،  ٢٩؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٤٤٥٧/ ١٠

 . ١٨/٢٤٢السابق ، 

المصدر  ؛ الجريري ، ٦٦،  ٧/٥٤،  ٦/٧٩ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٢١(

؛ ابن عساكر ، تاريخ  ١٦٨/  ٢؛ السراج القاري ، المصدر السابق ،  ٣٤٠السابق ، ص 

؛ الذهبي ، تاريخ  ٨/ ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ٢١٦/ ٦٨،  ٦٣/٣٢٢دمشق ، 

 . ٣٧٢/ ٥؛ اعالم النبالء ،  ٢٩٠/  ٨االسالم ، 

 . ٦٢٢/  ٢ابن عبد البر ، بهجة المجالس ، )٢٢٢(
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؛  ٤/١٦٠؛ البالذري ، انساب االشراف ،  ٨٢ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص )٢٢٣(

؛ ابن دريد ،  ٣٠٩/  ٣؛ وكيع المصدر السابق ،  ٩٢/ ٤المبرد ، الكامل في اللغة ،

،  ١٨٤/  ٤،  ١٩٩،  ٢٧/  ٢؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٣٧الفوائد واالخبار ، ص 

؛ الصولي ، اشعار  ١٩٦/  ٢دينوري ، المصدر السابق ، ؛ ابو بكر ال ٣٤٥/  ٥،  ٢٣٤

؛ ابو الفرج  ١٨٨/  ٢،  ١/٢٦٩؛ القالي ، المصدر السابق ،  ٨اوالد الخلفاء ، ص 

؛ ابو هالل  ١٩٤؛ المرزباني ، نور القبس ، ص  ٧٥/  ١٣ ،االصفهاني ، االغاني 

 ٢؛  ٦/١١٢بغداد ، ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ  ٢٢العسكري ، كتاب الصناعتين ، ص 

؛ السراج  ٥٤/ ١؛ ابن رشيق ، المصدر السابق ،  ٢٣٨/ ١٣،  ٢٥٨/  ٦،  ٣٢٤/ 

،  ٦٨/  ٦٢،  ٣٥/ ٩؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ١/١١٠القاري ، المصدر السابق ، 

؛ ابن العديم ،  ٢٤٠/ ١٠،  ١٦١/  ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٢٧٣/ ٥٨، ٥٦/٢١٠

؛ المزي ،  ٢٤/٢٠٢؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٤/١٧٧٩المصدر السابق ، 

 . ١٦٠/ ٣،  ٢/١٥٠المصدر السابق ، 

؛ ابو الفرج االصفهاني ،  ٣١٢،  ٣٠٥الصولي ، اشعار اوالد الخلفاء ، ص )٢٢٤(

 . ١٥٢/ ٢٢؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٩٠/ ٦االغاني ، 

 ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ١٦٢/  ٣،  ١٠٩/  ٢وكيع ، المصدر السابق ، )٢٢٥(

؛  ٣٦٨/ ١٤، ؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ١٦٨/  ٧،  ١١٠/  ٣،  ٥٢/  ٢،  ٧٩/

؛ ابو  ٦٩٠؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ١٩١المرزباني ، نور القبس ، ص 

؛ ابوحيان  ٤٣٨؛ كتاب الصناعتين ، ص  ٢/٢١٥هالل العسكري ، ديوان المعاني ، 

/  ٣،  ١٩٢/  ٢، ؛ الزمخشري ، ربيع االبرار  ٦٤/  ٣؛ االبي ،  ١٥١/  ٩توحيدي ، ال

 . ٣٩٥/  ٣؛ االمين ،  اعيان الشيعة ،  ٣٤٩/  ٩، المصدر السابق ، ؛ ابن حمدون ٤٥٧

  .  ٢١٥/   ٢ابو هالل العسكري ، ديوان المعاني ، )٢٢٦(

؛ ٣/٦١،  ١/٤١وان ، ؛ الحي ١٥٥،  ٢١الجاحظ ، المحاسن واالضداد ، ص )٢٢٧(

؛ ١٣٢؛ جمهرة نسب قريش ، ص  ١٧٢، ١٢٨،  ٧٣الزبير بن بكار ، الموفقيات ، ص 

،  ٢/١٢،   ١/٢٧١؛ ابن قتيبة ، عيون االخبار ،  ١٤ابن شاذان ، المصدر السابق ، ص

  ،؛ عيون االخبار ٢/٤٧٦،  ١/٢٩٢؛ غريب الحديث ،  ٢٧٥/ ٤،  ٦٩،  ٥٤/ ٣،  ٢١٧
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؛ ابن طيفور ، المصدر السابق ،  ٧/٢٣٠الذري ، انساب االشراف ، ؛ الب ١٠٤،  ٤/٧٣

؛  ٦٧؛ الفاضل ، ص  ٢١/  ٤،  ٢/٣٣؛ المبرد ، الكامل في اللغة،  ١٥٩،  ١١٤ص 

؛ تعليق من  ٣٣؛ ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص  ٦٤/ ٢وكيع ، المصدر السابق ، 

رائطي ، اعتالل القلوب ، ؛ الخ ٧٨،  ٥؛ الوشاء ، الموشي ، ص  ٧٦امالي ، ص 

؛ ابن عبد  ٢٣٨رم االخالق، ص ؛ مكا ٣٤٤،  ٢٧٢/ ٢، ٣٧٢، ٢٠٢،  ٦٥،  ١/٤٤

، ١١٣، ١١١/ ٣، ١٥٠،  ٢/٥٤،  ٢٦٤،  ٢٥٥،   ٢٥٤،  ١/١٠٧، العقد الفريد ، ربه

١٣٦،  ٧/٧٠،  ٢٣٤/ ٤/٤،  ١٧٣، ٢٦٠،  ٢٥٦،  ٢٥٥، ١٤٢،  ٢١٨،  ١١٧  ،

؛  ٣١٤،  ١٩١،  ١٣١،  ١٢٠،  ٥٠،  ٣٣اء ، ص ؛ طبائع النس ١٨٤،  ١٧٩،  ١٤٩

؛ الصولي ، ادب الكتاب ، ص  ٧/١٦١،  ٤/٤٩٦ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ، 

؛ المسعودي ، مروج الذهب  ٦١؛ ابن االعرابي ، الزهد وصفة الزاهدين ، ص  ١٥٩

 ؛ ١٧٧،  ١٥٦،  ١٣٦،  ١٢٣؛ ابن حبان ، روضة العقالء ، ص  ٤/٢٢٩،  ٢/١٣٢،

،  ٩/١٣٣،  ٢٩٧،  ٢٩٧،  ٧/٢٦٧،  ٣/٣٥٢ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، 

 ٢/٦٧،  ١/٢٦٨؛ القالي ، المصدر السابق ،  ٢٠/٤١١، ٣٢٠،  ١٨/٢٠٩،  ١٢/٧١

؛ الزبر الربعي ، وصايا  ١٧٩؛ الرامهرمزي ، المصدر السابق ، ص  ١٨٤،  ٨٠،

؛ المرزباني ، نور  ٥/٩٣،  ٤/٢٨٠؛  التنوخي ؛ الفرج بعد الشدة ،  ١٠٤العلماء ، ص 

؛ الخطابي ،  ٧٣،  ٣٥؛ ذم الثقالء ، ص ١٩٤،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩٢القبس ، ص 

،  ٢٢٧؛  الجريري ، المصدر السابق ، ص  ٨٧/ ٣، ٥٨٨،  ٢/٥٢٨غريب الحديث ، 

؛ كتاب  ٧٣؛ االوائل ، ص  ٢/٢٠٤، ابو هالل العسكري ، ديوان المعاني ،  ٦٣٤

؛ اخالق  ٩/٢٢٤،  ٢/٣١؛ابو حيان التوحيدي ، البصائر ،  ١/٤٠٥الصناعتين ، 

ؤاالتالدارقطني ؛ السلمي ، س ١٧؛ ابن حبيب ، عقالء مجانين ، ص  ٦٢الوزيرين ، ص 

؛ ١٠/٢٣٥لثعلبي ، الكشف والبيان ، ؛  ا ٢٩٥،  ٦المصدر السابق ، ؛ االبي، ١٢، ص 

، ؛ الحصري ١٨٠داب ، ص ؛ لباب اال ٦٢ابو منصور الثعالبي ، تحسين القبيح ، ص 

، شعب االيمان؛  ٢٢٣،  ١٧٦؛ البيهقي ، الزهد الكبير ، ص  ٢/٨٥٢المصدر السابق ، 

، ؛السراج القري ٤٧٤/ ١ط الاللي ، ؛  ابو عبيد البكري ، سم ٤٤٤،  ٧،  ٦/٣٥٧

؛ الراغب االصفهاني ، المصدر  ٢/١٨٩، ٢٨٩،  ٢٨٠،  ١/٦٩المصدر السابق ، 

؛ ابو بكر الطرطوشي ، المصدر  ٥١٢،  ٤١٠،  ٤٠٢،  ٣٧٧/ ٢،   ١/٤٠٢السابق ، 

، ؛ الشجري ، االمالي الشجري ٣/٣٨ ؛ الزمخشري ، ربيع االبرار ، ٩٠السابق ، ص 
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بق، ؛ابن حمدون ، المصدر السا ٢٥؛ القاضي عياض ، المصدر السابق ، ص ١/٣٨٩

، ١٠/٢٠مشق ، ؛ تاريخ د ١/٥٩٩؛  ابن عساكر، معجم ابن عساكر،  ٤/٥٩،  ٤٤٤/ ٣

٦٨/٢٠٦،  ٦٣/١٢٦،  ٣٤/٣٧٠،  ٢٧/٣٨١،  ٣٠٠/ ١٧،  ١٥/٤٤،  ١١/٣٩٠ ،

، ؛ اخبار الظراف ٤/٤٦١؛ ابن الجوزي ، زاد المسير، ٧٠/١٦٥،  ٧٠/٧٣،  ٦٩/٢٨٩

،  ٣٩٦؛ ذم الهوى ، ص  ٢٢٠،  ١١٩؛ االذكياء ، ص  ٩/١٣٥؛ المنتظم ،  ١١١ص 

؛ابن ظافر االزي ، بدائع  ٩٠،  ٧١ ، ٥٧؛ اخبار النساء ، ص  ٥٢٧،  ٥٢٥،  ٤٦٩

؛ ابن قدامة  ١/٢٤٥؛ محب الدين العكبري ، شرح ديوان المتنبي ،  ٤٨البدائة ، ص 

؛ ابن النجار  ٥/٩٤؛ ابن االثير ، النهاية في غريب االثر ،  ٣/٥٨٩المقدسي ، المغني ، 

؛   ٢٨٧٢،  ٦/٢٨٧١؛ ابن العديم ، المصدر السابق ، ٢/٣البغدادي ، ذيل تاريخ بغداد ، 

؛ ابن منظور ، لسان  ٢/٢٠١؛ ابن خلكان ، وفيات ،  ٢٠٦النووي ، االذكار ، ص 

؛ الوطواط ، المصدر  ٦/٢٣٦؛ مختصر تاريخ دمشق ،  ٦/٢٣٦،  ١/٣٣٦العرب ، 

؛ النويري ، المصدر  ٢/١٨؛ عالء الدين البخاري ، كشف االسرار ، ١٠٩السابق ، ص 

؛ الدميري ،  ٣/٧٣اليافعي ، المصدر السابق ،  ؛ ٦/٦٥، ٢٣٧،  ٣/١٦٣السابق ،

؛ ابن  ١٣١،  ١/١٣١؛  ابن حجة الحموي ، ثمرات االوراق ،   ٢/٨المصدر السابق ، 

؛  السمهودي ،  ٤/٤٩٨، ؛االبشيهي ، المصدر السابق ،  ٣/٣٥٦حجر ، االصابة ، 

؛  ٢/٣٠٨؛ المزهر ،  ٤/٣٢٦؛ السيوطي ، الدر المنثور ،  ١/٤٤٦خالصة الوفا ،

؛  ٤/٢٥٩؛ المنتقي الهندي ، كنز العمال ،  ٤/٣٩١الحطاب الرعيني  ، مواهب الجليل ، 

؛ الفاضل  ٦١/٧٣؛ المجلسي ، المصدر السابق ،  ٢/٢٢نور الدين اليوسي، زهر االكم ، 

،  ٤٠٨،  ٣/٤٠٨؛ االمين ،  اعيان الشيعة ،  ٢١الهندي ، شرح العينية الحميرية ، ص

 .   ٣/٣٤٦لمصدر السابق ، ؛ صفوت ، ا ٥/٣٤١

؛ البيان  ٦٢/ ٢؛ الرسائل ،  ١٩/  ٣،  ٢٩٩/  ٢الجاحظ ، كتاب الحيوان  )٢٢٨(

، ؛ ابن قتيبة ، عيون االخبار ٧١ص ، الموفقيات ، ؛ الزبير بن بكار ١٨٢/  ٢تبين ، وال

،  ٤٨،  ٤٨؛ ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص  ٢٤٥،  ٨٩/  ٣،  ٤١٧،  ٣٥٢/  ١

؛ التعازي والمراثي  ٣٩الفاضل ، ص  ٤٦١٨٤؛ المبرد ،  ٢٠١،  ١٤٩،  ١٣٦،  ١١٤

؛ المنتقي من مكارم االخالق ، ص  ١٨٩/ ١؛ الخرائطي ، اعتالل القلوب ،  ١٧٩، ص 

،   ٩٠/  ٣،  ٢٧٦/ ٢،  ٢٦٧،  ٢٦٤،  ١٥٨/ ؛ لين عبد ربه ، العقد الفريد ، ا  ١٥٤

؛ طبائع النساء ،  ٦١،  ٥٤،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٩،  ٤٥،  ٣٥،  ١٥،  ١٠،  ٦/ ٤،   ٢٥٠
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/ ٨،  ٣٤٨/  ٧،  ٣١٥/  ٦؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق ،  ١٣٢،  ١٣١ص ، 

 ٤؛ المسعودي ، مروج الذهب ،  ٣٦؛ ابن االعرابي ، الزهد وصفة الزاهدين ، ص  ٦٩

 ، ٣١٧،  ٣٠٣/  ١٣،  ١٩٩/ ١١،  ٩٥/ ٣؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ١٥/ 

؛ القالي ، المصدر  ٣١١/ ٢٠،  ٢٣٢/  ١٩،  ٢١٠/  ١٨،  ٢٧٩/  ١٤،  ٣٥٤،  ٣٣١

؛ المرزباني ، نور  ١٦٧،  ١١٥،  ٩٥،  ٣٨،  ١٣/ ٢،  ٢٠٦،  ١٩٨/ ١السابق ، 

؛ الخطابي ، غريب الحديث ،  ٢٥٧؛ معجم الشعراء ، ص  ١٩٢،  ١٩١القبس ، ص 

؛ ابو هالل العسكري ،  ٥٨٥،  ٧٢٣،  ١٥٨؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ٩٥/ ١

؛ ابو حيان التوحيدي ،  ٤٠٥؛ كتاب الصناعتين ، ص  ٢٢٧/ ٢ديوان المعاني ، 

،  ٤١،  ٣٣،  ٣١،  ٢١/ ٢، ٢٢٥،  ١٩٧،  ١٥٧،  ١٢٣،  ١٦،  ١٦/ ١البصائر ، 

٥٦،  ٥٦/ ٨،  ١٨٥،  ٣٤/ ٧،  ٩٩،  ٢٨،  ٢٨/  ٦،  ٩٧،  ٩٠،  ٢٢/  ٤،  ٣٢  ،

؛ االبي ، المصدر السابق ،  ٩٥،  ٥٩الصداقة والصديق ، ص ؛  ٢٢٥،  ٩٤/ ٩،  ٩٣

 ٨٨؛ ابو منصور الثعالبي ، التمثيل والمحاضرة ، ص  ٣٤٣/ ٦،  ١٢٢/ ٤،    ١٩٧/ ٣

؛ الحصري ،  ١٠٢؛ من غاب عنه المطرب ، ص  ٢٣،  ؛ تحسين القبيح ، ص  ٣٨٦، 

؛  ٧٠/  ٦،  ١/٥١١؛ البيهقي ، شعب االيمان ،  ١١٣١،  ٩٧١/  ٤المصدر السابق ، 

؛ ابن عبد  ٤٤٨/ ٢؛ الخطيب البغدادي ، موضح اوهام ،  ٥الطوسي ، االمالي ، ص 

؛ الراغب  ٨٧٦/ ١؛ ابو عبيد البكري ، سمط الاللي ،  ٥٣٢/ ٢البر ، بهجة المجالس ، 

،  ٥٥٢،  ٥٣٩،  ٤٠٥/ ٢،  ٦٧٦،  ٥٥٠،  ٤٠٠/ ١االصفهاني ، المصدر السابق ، 

،  ٤٤٥،  ٢٨٧،  ١٠٣،  ٤٦/ ٣،  ٤٣٦،  ٤٢٠/  ٢بيع ابرار ، ؛ الزمخشري ، ر ٥٥٢

 ٨؛ ابن بسام ، الذخيرة في محاسن الجزيرة ،  ٩٧،  ٧٠/ ٥،  ٣٩٧،  ٢١٢،  ١٦١/ ٤

؛  ٢٦٣/ ٤،  ٥٥/ ٣،  ٣٣٣/ ٢،  ٤٤٢/ ١؛ ابن حمدون ، المصدر السابق ،  ٥٥٥/ 

لكذب المفترى ، ؛ تبين ا ١٠٣/ ٤٦،  ٣٢١،  ٢١٦/ ٣٣ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

؛ اخبار  ٢٦٠،  ٢٢٨؛ ذم الهوى ، ص  ٨٩؛ ابن الجوزي ، االذكياء ، ص  ٣٦٤ص 

؛ ابن العديم ، المصدر  ٣٦٠/ ٦؛ ابن ابي الحديد ، المصدر السابق ،  ٥٨النساء ، ص 

؛ ابن منظور ،  ٥٧، ص المصدر السابق ؛ بهاء الدين المنشي ،  ٢٨٧١/ ٦السابق ، 

؛  ٣٨٢،  ٣٨٢؛ الوطواط ، المصدر السابق ، ص  ٢٢٩/ ١٩مختصر تاريخ دمشق ، 

،  ١٥٢،  ٧١/ ٢؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ٣/٨٦النويري ، المصدر السابق ، 

، بهاء الدين ، المصدر السابق ،  ٢٣٥؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  ٥٩٤،  ٣٩٨
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؛ االميني ،  ٣٤١/ ٩٢،  ٣١٥،  ٣١٥/ ٤٧؛ المجلسي ، المصدر السابق ،  ٢٢٩/ ٢

  .٣٢٣/  ٣؛ صفوت ، المصدر السابق ،  ٢٣٩/  ٢الغدير ، 

 . ٣١٥؛ ابن المعتز ،، المصدر السابق ، ص  ٢/١٨٢الجاحظ ، البيان والتبين ، )٢٢٩(

؛  ١٣٦/  ٧،  ١/٢٣٠؛ العقد الفريد ،  ١٩١ابن عبد ربه ،  طبائع النساء ، ص )٢٣٠(

؛ الجريري ، الجلبس  ٣٠٣/ ١٣،   ١٤٥/ ٩،  ١/٣٧ابو الفرج االصفهاني ، االغاني، 

، ؛ الخطيب البغدادي ١٤٦/ ٥بصائر ،ال ؛ ابو حيان التوحيدي ، ٤٥٥الصالح ، ص 

،  ؛  ابن الجوزي ٢٨٩/  ١السابق ،  ، المصدر؛ السراج القاري ١١٢/  ٦تاريخ بغداد ، 

، ي؛ المز ٢٨٥/ ٢٩صر تاريخ دمشق ، ؛ ابن منظور ، مخت ١٣٤اخبار النساء ، ص 

  . ٤٩٨/ ٢؛ االبشيهي ، المصدر السابق ،  ١٥٠/ ٢المصدر السابق ، 

 ١/٢٥٥؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ١/٤١٧ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢٣١(

 ٩/١٤٥،١٣/٣٠٣،  ٦/٩٠،  ١/٣٧؛ ابو الفرج االصفهاني، االغاني ،  ١/٣٢٠،

المصدر السابق  ؛ ابن حمدون ،١٩٤، المرزباني ، نور القبس ، ص ٢٢/٣٤١،

؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ١١١؛ ابن الجوزي ، اخبار الظراف ، ص٢/١٥١،

 ،٢٧٠/ ١٩ . 

؛  ٣٤٠؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ١٩١المرزباني ، نور القبس ، ص )٢٣٢(

 ٣٢٤/ ٢؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  ١٥١/  ٩ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، 

/  ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  ٢٠١/ ٥٦؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ٢٣٨/  ٨، 

  . ٢٠٢/ ٢٤؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ١٦١

؛  ١٢٢/  ٣؛ المسعودي ، مروج الذهب ،  ٥٣/  ٢ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٣٣(

؛ الذهبي  ١١١/ ٨؛ المزي ، المصدر السابق ،  ١٤١/  ١٦ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

؛ الميانجي ، موقف  ١٨/٢٤٢؛ الميالني ، المصدر السابق ،  ٤٢٦/  ٥، اعالم النبالء ، 

  . ٤٦٤/  ٢الشيعة ، 

 . ١٤٢/  ٣ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٣٤(
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؛  ٧/٢٣٠؛ البالذري ، انساب االشراف ،  ٧٥/  ٤الفاكهي ، المصدر السابق، )٢٣٥(

/  ٣،  ١٤٥،  ٧١/ ٢؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٤/٩٢المبرد ، الكامل في اللغة ، 

؛ القالي، المصدر السابق ،  ١٢٠؛ طبائع النساء ، ص   ٢٩٤/  ٧،  ٤/٢١٨،   ٢٥٥

ص ؛ الجريري ، المصدر السابق،  ١٢/٧٣؛ ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ،  ١/٢٣٦

، ون ، المصدر السابق؛ ابن حمد ١/١٢٣، البصائر ، ؛ ابو حيان التوحبدي ٤٥٥،  ٤٤٧

 . ٣٩١/ ٤؛ الحطاب الرعيني ، مواهب الجليل ،  ٢/٣٤٠

؛  ٧/٢٣٠، البالذري ، انساب االشـراف ،  ١/٣٠٠، ابن قتيبة ، عيون االخـبار)٢٣٦(

؛  الصولي ،  ٥٠؛ طبائع النساء ، ص  ١١٣/  ٧،  ٤/٢١٨ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، 

؛ ابو الفرج  ٢٧٤/  ١الي ، المصدر السابق ، ؛الق ٣١٢اشعار اوالد الخلفاء ، ص 

؛ ابن  ٣١٩؛ الجريري ، المصدر السابق ، ص  ١٩٩/  ١١االصفهاني ،  االغاني ، 

؛  ٥٧/  ٢٥؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ٥٤/  ١رشيق ، المصدر السابق ، 

 . ٢٢/ ٢؛  نور الدين اليوسي ، زهر االكم ،  ٣٣٦/  ١لسان العرب ، 

؛ ٦/٢٩٥آلبي ، المصدر السابق ،؛ ا٤/١٦٠لبالذري ، انساب االشراف ،ا)٢٣٧(

  . ٤/٢١٢الزمخشري ، ربيع االبرار ، 

  . ١٣/  ٨،  ١٧٨/  ٥، العقد الفريد ، ابن عبد ربه)٢٣٨(

، ؛ ابو هالل العسكري ١٣٠/  ٤،  ١٤٥،  ٧١/  ٢، العقد الفريد ، ابن عبد ربه)٢٣٩(

 . ٣١االوائل ، ص 

/  ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٢٩٨،  ١٨٧/  ١، عيون االخبار ، ابن قتيبة )٢٤٠(

؛ ابو  ٤١٤/  ٢؛ ابو بكر الدينوري ، المصدر السابق،  ١١٤/  ٥،   ١٠٧/  ٤،  ١٨

، ؛ ابن عساكر ١٤٧/  ٣ابو حيان ، البصائر،  ؛ ٢٧٨/  ٨، االغاني ، الفرج االصفهاني

 . ١٨٦،  ١٨٥/  ٧٠،  ٢٤٩/  ٦٥،   ١١٣،  ١١٢/  ٥٩تاريخ دمشق ، 

 ٤؛ المبرد ، الكامل في اللغة ،  ٢٦١/  ٢،  ٢٩٨/  ١ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢٤١(

،  ١٨/  ١؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،  ٣٢؛ ابن دريد ، الفوائد واالخبار ، ص  ٩٢/ 

ابن ؛  ٢٤١/  ١؛ القالي ، المصدر السابق ،  ٥٨؛ الكندي ، والة مصر ، ص  ٢٢٣/  ٤
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؛ ابن  ٢٥٢؛ ابو طاهر السلفي ، معجم السفر ، ص  ٢٦٩/  ٣٨عساكر ، تاريخ دمشق ، 

؛  ٣٩٩/ ٢٠؛ المزي ، المصدر السابق،  ١٠٠/ ١٩منظور ، مختصر تاريخ دمشق ، 

 . ١٤٤/ ٦؛ الشيخ االميني، الغدير ،٥/١١٧الذهبي ، اعالم النبالء ، 

؛ ابن عساكر ، تاريخ  ٣٢٠/  ١٨،  ٦٦/  ٧ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٤٢(

 . ١٤٣/  ٢٢دمشق ، 

 , ٢٦٧/  ٢٢ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٤٣(

 . ١٢٦/  ٤ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، )٢٤٤(

 . ١٠ابن طيفور ، المصدر السابق ، ص )٢٤٥(

 . ١٧٥/  ٦٨ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، )٢٤٦(

 . ٣/٣٥٦ابن حجر ، االصابة ، )٢٤٧(

  . ٢٦/ ٣؛ الميالني ، المصدر السابق ،  ٢/٥٢ابن الدمشقي ، جوهر المطالب ، )٢٤٨(

  . ٢٩٤/ ٧ابن عبد ربه العقد الفريد ، )٢٤٩(

  . ٨/  ٢الدميري ، المصدر السابق ،  )٢٥٠(

  . ٨/  ٢، المصدر نفسه )٢٥١(

 . ٢٦٢،  ٥ياقوت الحموي ، معجم البلدان ،  )٢٥٢(

 . ٢٢٢/  ٧السالم ، الذهبي ، تاريخ ا )٢٥٣(

 . ٣٣٦/  ١؛ ابن منظور ، لسان العرب ،  ٣٥٦/  ٣ابن حجر ، االصابة ، )٢٥٤(

 . ٣١٦/  ١الدميري ، المصدر السابق ، )٢٥٥(

  . ٥٨/ ٢ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٥٦(
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 . ٣٧/  ١ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٥٧(

 . ١٤٦/  ٥ائر ، ابو حيان التوحيدي ، البصائر والذخ)٢٥٨(

 . ٢١٨/ ٤ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٥٩(

 . ٢٦٧/ ٢٢ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٦٠(

 . ٢٣٥/ ١٥المصدر نفسه ، )٢٦١(

؛ ابن عساكر ،  تاريخ دمشق ،  ١٣٨/  ٣ابو نعيم االصبهاني ، حلية االولياء ، )٢٦٢(

؛  المزي ، المصدر  ٣٠٣/  ٣،  ؛ ابن شهر اشوب ، مناقب ال ابي طالب ٤٠٨/  ٤١

؛  االمين ، اعيان الشيعة ،  ١٣٣/ ٩؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ١٩٨/  ١٨السابق ، 

 . ٤٩٥/  ١٤؛ البرجردي ، جامع احاديث الشيعة ،  ٦٣٧/  ١

 . ٣٨٢/ ١٥ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٦٣(

 . ١٨٨/ ٥ابو حيان التوحيدي ، البصائر ، )٢٦٤(

 . ٥٣/ ٢ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٦٥(

عبدالعزيز بن المطلب بن عبداهللا بن حنطب المخزومي أبو طالب المدني صدوق من  *

  . ٦٠٨/  ١ابن حجر ،التقريب ، : ينظر .السابعة مات في زمن المنصور العباسي 

 ٥٤/ ١ابن رشيق ، المصدر السابق ، )٢٦٦(

 ٦/١١٠بغداد ، الخطيب البغدادي ، تاريخ )٢٦٧(

 . ٨٦/ ٨ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٦٨(

 .١٦/ ١ابوحيان التوحيدي ، البصائر ، )٢٦٩(

  .  ٩٣/  ٨المصدر نفسه ، )٢٧٠(

 . ٩/٢٢٥المصدر نفسه ، )٢٧١(
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 . ١/٤٠٠الراغب االصفهاني ، المصدر السابق ،)٢٧٢(

 . ١/٥٥٠الراغب االصفهاني ، المصدر السابق ، )٢٧٣(

 . ١٠١ابن حبيب ، عقالء المجانين ، ص)٢٧٤(

؛ ١/٥٥٠،لراغب االصفهاني ، المصدر السابق؛ ا٣/١٩٧اآلبي، المصدر السابق ،)٢٧٥(

 . ٣٨٢؛ الوطواط ، المصدر السابق ، ص  ٢/٣٣٣ابن حمدون ، المصدر السابق ، 

 . ٤/٣٩٧الزمخشري ، ربيع االبرار ،  )٢٧٦(

 . ٤/١٥المسعودي ، مروج الذهب ، )٢٧٧(

  . ٤/٢٢٩المصدر نفسه ،  )٢٧٨(

 . ٣٧٧/ ٢١ابو الفرج االصفهاني ، االغاني ، )٢٧٩(

  . ٢١٦المرتضى ، امالي ، ص  )٢٨٠(

 . ١/١٥٨ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٨١(

 . ٢/٢٥٣ابن التغري بردي ، المصدر السابق ، )٢٨٢(

 . ٢/٧١ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٨٣(

 .١٠٢،آل عمران سورة  )٢٨٤(

  . ٤/١٧٢المصدر نفسه ، )٢٨٥(

 .   ٢/١٨ابن قتيبة ، عيون االخبار ، )٢٨٦(

 . ٦٤سورة النساء ، )٢٨٧(

وابن » تاريخه«ورويت هذه القصة من غير طريق العتبي رواه ابن عساكر في  )٢٨٨(
عن محمد بن حرب الهاللي وقد خمس هذه األبيات جماعة منهم » الوفاء«الجوزي في 
 .بد اهللا محمد بن أحمد األقفسهيالشيخ أبو ع
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من طريق » مصباح الظّالم في المستغيثين بخير األنام«وروى الحافظ ابن النّعمان في 
قدم علينا أعرابي بعد : قال -رضي اهللا تعالى عنه - الحافظ ابن السمعاني بسنده عن علي

القبر الشريف،  بثالثة أيام فرمى نفسه على -صلى اهللا عليه وسلم -ما دفنّا رسول اهللا
يا رسول اهللا، قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن اهللا تعالى، : وحثا من ترابه على رأسه وقال

  :ووعينا عنك وكان فيما أنزل عليك

وا اللَّهدجوُل لَوسالر ملَه تَغْفَراسو ،وا اللَّهتَغْفَرفَاس جاُؤك مهوا َأنْفُسِإذْ ظَلَم مَأنَّه لَواباً  تَوو
إنّه قد غفر : وقد ظلمت نفسي، وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر] ٦٤: النساء[رحيماً 

؛ السمهودي ، خالصة  ٣٨١/ ١٢بنظر ، الصالحي الشامي ، سبل الهدى والرشاد ، . لك
  . ١/٣٧١الوفا  ، 

  .من الفصل الثالث الروايات الغير مسندة )  ١٥٥- ١٥٤(ص : انظر ) ٢٨٩(

؛ ٣٤٦، ص ؛ابن الضياء ، تاريخ مكة المشرفة ١٨٣كي، شفاء السقام، ص السب)٢٩٠(
  . ١٨عبد الحميد ، الزيارة والتوسل ، ص 

الغالبي وابو عثمان المازني وابو العباس ( غالبية تالميذه من الشيعة الخلص ان)٢٩١(
 ).المبرد وابن دريد

؛  ٣٥٥/ ١١، ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة  ٨٨، ص الطوسي، االمالي)٢٩٢(
  . ١٤/٢٢٢البروجردي ، جامع احاديث الشيعة ، 

 . ٢٦٩/  ٩ابن كثير ، البداية والنهاية ، )٢٩٣(

  . ١٣٨/ ٣ابو نعيم االصبهاني ، حلية االولياء ، )٢٩٤(

 . ٣/١٣٣المصدر نفسه  ،  )٢٩٥(

 . ٣/٦٤اآلبي ، المصدر السابق، )٢٩٦(

  . ٢/٥٤ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، )٢٩٧(

  . ١٩١المرزباني ، نور القبس ،ص)٢٩٨(

 ) .١٨(اينظر ص)٢٩٩(


