
، وأثُرُه يف الّتدويِن  البرصيُّ األمويُّ الُعتبيُّ
اإلسالمّي

Al-Basri Al-Amawi Al-Utbi and His Influence 
on Islamic Codification

كايّب كايّب    م.د. حمّمد امحيد عبل الرِّ أ.م.د. تيسري امحّيد عبل الرِّ
  جامعة البرصة/كّلّية القانون                مديرّية تربية البرصة

Dr. Tayseer Hmaiyyed A. Al-Rekabi, assistant professor

College of law, University of Basra

Dr. Mohammad Hmaiyyed A. Al-Rekabi, Lecturer

Basra Education Directorate





201

كابّي كابّي - م.د. حمّمد احميد عبل الرِّ اأ.م.د. تي�سري احميد عبل الرِّ

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�ساد�س

ملّخ�ُص البحث

تناولنا يف بحثنا املتواضع شخصّية األخبارّي البرصّي الُعتبّي)حمّمد بن عبيد 
اهلل بن عمرو، الُعتبّي( أحد الّرواة واألخبارّيني واألدباء البرصّيني املشهورين. 
سنة  خني  املؤرِّ أغلب  باّتفاق  تويّف  العّبايّس.  العرص  يف  البرصة  يف  وترعرع  نشأ 
ّية متميِّزة بوصفه شخصّيًة برصّيًة أّوالً، وللّدور البارز  )228ه/843م(. له أمهِّ
األموّي خاّصة  والعرص  عاّمة  العصور اإلسالمّية بصورة  دراسة  أّداه يف  الذي 
اته التارخيّية التي نقلها عن آبائه وأجداده األموّيني، ومعارصته  من خالل مرويَّ
بعض احلوادث التارخيّية يف العرص العّبايّس، فضاًل عن أّنه أورد روايات عرص 

سالة، وما بعده.  ما قبل اإلسالم، وعرص الرِّ
خًا، وعاملًا،  خون واألدباء، بوصفه أخبارّيًا، ومؤرِّ أشاد به األخبارّيون واملؤرِّ

دًا، وغريها من صنوف املعرفة التي اشتهر هبا. وأديبًا، وشاعرًا، وجموِّ
بلغت روايات العتبّي )1023( رواية، منها )601( رواية مسندة، والباقي 
ثني الذين أعطوا  ند؛ ألّنه تتلمذ عىل يد املحدِّ غري مسندة، واهتامم الُعتبّي بذكر السَّ
يف  وأكَثر  متسلساًل،  ترتيبًا  األحداث  برتتيب  الُعتبيُّ  اهتمَّ  كبرية.  ّية  أمهِّ ند  للسَّ
عر واألمثال والوثائق الّرسمّية، كخطب اخللفاء  رواياته من اآليات القرآنّية والشِّ
من  والنقل؛  ّقة  الدِّ ى  فتحرَّ بينهم،  املتبادلة  والّرسائل  والكتب  والقادة  والوالة 
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أجل توثيق رواياته؛ ألّنه ال ينتقدها مبارشة، ولكن مجعه ملا ذكرناه واستشهاده 
ّقة يف النقل.  هبا داللة عىل أّنه يريد تأكيد الدِّ

كّل  مروّياته  شملْت  بل  معيَّنٍة،  زمنّيٍة  فرتٍة  عىل  الُعتبيِّ  مروّيات  تقترْص  مل 
فرتات الّدولة العربّية اإلسالمّية، ابتداًء من عرص ما قبل اإلسالم مرورًا بعرص 
فقْد  املكايّن،  الّشمول  أّما  فالعّباسّية.  األموّية،  الّدولة  ثّم  بعده،  وما  سالة  الرِّ
ت من سجستان وخراسان رشقًا  شملت مروّياته مساحة جغرافّية واسعة امتدَّ
إىل مرص غربًا، فضاًل عن اجلزيرة العربّية واليمن وبالد الّشام، مرورًا بحارضة 

الّدولة العّباسّية وموطنها العراق.  
وصاحب  ٍخ  ومؤرِّ أخباريٍّ  عىل  الضوء  البحث  هذا  ألقى  فقْد  وختامًا، 
، انتفع وسينتفع منه  تصانيف مل ُيعرف عىل نطاٍق واسٍع، لكنّه صاحُب تراٍث ثرٍّ

الكثريون من أصحاب التصانيف والباحثون عن العلم واحلقيقة.



203

كابّي كابّي - م.د. حمّمد احميد عبل الرِّ اأ.م.د. تي�سري احميد عبل الرِّ

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�ساد�س

Abstract

This research paper is about Mohammad bin Umr Al-

Utbi, one of the well-known Basri  recounters and literary 

men. He lived in Basra during the Abbasid Period. He died 

in 843 A.D. His main contribution is his comprehensive 

study of various Islamic periods, especially the Umayyad 

Period.  He also touched on the pre-Islamic era. He was 

praised for his manifold contributions as a recounter, a 

scholar, a literary figure, a poet, a reciter, etc. His recounts 

amounted to 1023. He arranged events in a chronological 

order. His recounts also included Holy Quran verses, poetry, 

proverbs, and official documents. Moreover, he covered a 

very expansive area extending from Khurasan (in the East) 

to Egypt (in the West), in addition to the Arab Peninsula, 

the Yemen, Sham, besides Iraq.
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مقّدمة

واألدباء  واألخبارّيني  واة  الرُّ أحد   )1() الُعتبيُّ عمرو  بن  اهلل  عبيد  بن  )حمّمد 
سنة  خني  املؤرِّ أغلب  باّتفاق  تويّف  العّبايّس،  العرص  يف  املشهورين  البرصّيني 
عىل  رواياته  يف  اعتمد  العراقّية،  البرصة  مدرسة  يمثِّل  كان  )228ه/843م(. 
التارخيّي واألديّب الّضخم. كان أخبارّيًا وأديبًا  أبرز شيوخها وعلامئها، له تراثه 
فروع   أحد  الُعتبّي من  انحدر  العريّب اإلسالمّي.  التاريخ  أثرًا يف  ترك  وشاعرًا، 
اجلاهلّية  املعروفة يف  األدوار  ذات  الّسفيانّية  الّساللة  فهو من  احلاكم،  ُأمّية  بني 
ِقرَص  غم من  الرُّ التي عىل  واإلسالم من)آل عتبة بن أيب سفيان(، تلك األرسة 
ْت من سنة)41-64#( )661-683م(، وتبدأ بمعاوية  فرتة حكمها، التي امتدَّ
األّمة  عىل  آثارها  إّن  إال  الثاين،  معاوية  ثّم  يزيد،  بولده  مرورًا  سفيان،  أيب  بن 
والعسكرّية  والفكرّية  ياسّية  السِّ األصعدة  خمتلف  عىل  واضحة  بصامت  تركت 
ألُسٍس اعتمدها مؤّسس الّدولة )معاوية وِمن بعده يزيد( يف تسيري عجلة احلكم 
عليه  سارت  ممّا  ورشائعه،  ونواهيه  وأوامره  اإلسالم  بدهييات  من  كثري  بتغيري 
 ، النبيِّ سالة، وابتدأْت بتوريث احلكم، مرورًا بقتل سبط  الرِّ األّمة يف عرص 
احلسني(  فكان شعار)يالثارات  باملنجنيق،  الكعبة  ورضب  املدينة،  استباحة  ثمَّ 

راية رفعها أّي ثائر أيبٍّ ضّد أّي حكومة ظاملة.
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نشأ الُعتبّي يف البرصة وترعرع فيها من أرسة عربّية، وهم )بنو ُأمّية(، وكان 
بالعامل اإلسالمّي حني حكموا  مّرت  التي  ياسّية  السِّ األحداث  هلا دور كبري يف 
ألكثر من )91( سنة، السّيام أّن جّده عتبة بن أيب سفيان كان أخا معاوية مؤّسس 
الّدولة األموّية)2(، وكانت هلم أدوار بارزة يف التاريخ، سواء كان قبل اإلسالم يف 

امًا. حماربة الّرسول أم بعد اإلسالم حني أصبحوا حكَّ
بن  اهلل  عبيد  كوالده  معروفًا،  شيخًا  أربعني  من  أكثر  عن  الُعتبّي  روى 
الشعبّي  رشاحيل  بن  وعامر  )ت198ه/814م(،  عيينة  بن  وسفيان  عمرو، 
بارزة.  علمّية  ومكانة  أدوار  هلم  كانت  الذين  وغريهم،  )ت104#/722م(، 
من  جمهولني  فكانوا  احلديث،  يرووا  مل  عادّيني  ُأناسًا  يكونون  قْد  شيوخ  وعن 
قبل علامء اجلرح والتعديل، ومل ُيرتجم هلم يف ُكُتب الرّتاجم، وكان بعض هؤالء 
اجتاهاهتم،  يف  عوا  تنوَّ خمتلفة،  إسالمّية  أمصار  من  وآخرين  برصّيني،  الشيوخ 
من  زاد  وهذا  وشعراء،  وُأدباء  أخبارّيون  وبعضهم  ثون،  وحمدِّ فقهاء  فبعضهم 

تنّوع رواياته وأغناها. 
خًا،  ومؤرِّ أخبارّيًا،  بوصفه  واألدباء،  خون  واملؤرِّ األخباريُّون  به  وأشاد 

دًا، وغريها من صنوف املعرفة التي اشتهر هبا. وعاملًا، وأديبًا، وشاعرًا، وجموِّ
النظر  وجهة  يدعم  بابًا  )الُعتبي(  منها  انحدر  التي  الُعتبّية  األرسة  كانت 
الّسفيانّية )األموّية( الناطق باسمها واملدافع عنها، هلذا نرى قلمه )العتبي( ينربي 
بذكر مناقب )فضائل( بني ُأمّية، السّيام الفرع الّسفيايّن مهام حاول جتنّب ذلك 
بالظهور منصفًا يف أحياٍن كثرية؛ ألّنه ال يستطيع االنسالخ عن جلده، فهو بني 
لذا  ُأخرى؛  جهة  من  والعّباسّيون  جهة،  من  واخلوارج  العلوّيون،  أعداء:  عّدة 

نرى امليول األموّية يف رواياته واضحًة.
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ن�ساأُتُه ومكانُتُه الجتماعّيُة

التارخيّية  املاّدة  لندرة  الُعتبّي االجتامعّية األوىل؛  الّصعب استيعاب نشأة  من 
التي توثِّق تلك األحداث، لكّن املصادر أمجعت عىل أّن للُعتبيِّ سّتة أوالد هلكوا 
يف مرض الطاعون الذي اجتاح البرصة سنة )221#-836م()3(، فانتابه وجد 

لفقدهم، فرثاهم)4(، قائاًل: 
كالبدور سّتٍة  أبا  احلاسديناوكنُت  أعنَي  َفقؤوا  وقْد 
املنون حادثاِت  عىل  وا  بالنّاقدينافمرُّ راهِم  الدَّ كمرِّ 

وقال:
البىِل ُحفَر  أودعتهم  ســّتًة  اجلبوب وساُديا  خلدودهم حتَت 
بعاُدمنُعوا جفوين أْن يصافَح بعضها قربَن  وإْن  فهنَّ  بعضًا 

حكم  أوائل  حّتى  قّوهتا  أوج  يف  العّباسّية  الّدولة  عرص  الُعتبّي  شهد  لقْد 
الواثق)5(.

العاّمة  سياستها  مستوى  فعىل  بارزة،  بسامت  التارخيّية  الفرتة  هذه  ومتيَّزْت 
اإلسالمّية  العربّية  اخلالفة  كيان  عىل  املحافظة  إىل  العّباس  بني  حّكام  سعى 

وسلطاهنا، ومواجهة كّل األخطار اخلارجّية التي هّددت الّدولة.
الُعتبّي  واستمّر  دابرهم،  قطع  بالعلوّيني، وحاولوا  بالتنكيل  العّباسّيون  قام 
ُيشاهد ويعارص األحداث ملا قىض العّباسّيون عىل حركات علوّية ُأخرى، منها 
هارون  عليه  فقىض  سنة)176#-792م(،  احلسن  بن  اهلل  عبد  بن  حييى  ثار  ملا 
يف  )207#-822م(  سنة  العلوّي  أمحد  بن  الّرمحن  عبد  وحركة  العّبايّس)6(، 
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اليمن يف زمن املأمون)7(، فضاًل عاّم قام به بنو العّباس مع آِل علِّ بن أيب طالٍب 
البيت من غري تعبئة اجليوش،  أئّمة أهِل  من مؤامرات واغتياالت لعدٍد من 
الكاظم)ت#183- جعفر  بن  موسى  لإلمام  العّبايّس  هارون  كاغتيال 
ضا)ت203#-818م()8(.  799م(، واغتيال املأمون لإلمام علِّ بن موسى الرِّ

اّتفقت أغلب املصادر عىل أنَّ وفاة الُعتبّي كانت سنة )228#/843م()9( 

1- اأ�صـلوُبُه 

اّتبع  األساس،  هذا  وعىل  الفن)10(.  أو  واملذهب  الوجه  هو  األسلوب 
الُعتبيُّ ُأسلوبًا معيَّنًا أو منهجّيًة خاّصًة يف التدوين التارخيّي ميَّزته عن غريه من 
خي عرصه، وإْن تشابه يف منهجه مع بعض شيوخه، مثل عوانة بن احلكم  مؤرِّ
)ت158#/775م(، أي: إّنه اهتّم باألخبار دون سواها، هذا ما ذهب إليه ابن 
بقوهلام:  والقمّي)12(،  خّلكان  وابن  األخبار«،  عليه  »األغلب   : بقوله  قتيبة)11(، 
»كان يروى األخبار وأّيام العرب«، لكنّه اختلف مع بعض الّرواة الذين مزجوا 
الّزبري )94#-713م(  بن  التارخيّية، مثل: عروة  بالتاريخ يف مروّياهتم  احلديث 
وحمّمد  عقبة)ت141#-759م(،  بن  وموسى  -742م(،  والّزهرّي)ت#124 

ابن إسحاق)ت 151#- 768م(.

ند 2- موقُفُه من ال�صَّ

ند: هو اإلخبار عن طريق املتن، وهو سلسلة الّرواة الذين نقلوا لنا متن  السَّ
ي  التحرِّ يف  عظيمٍة  بجهوٍد  النبويُّ  احلديُث  حظَي  وقْد  النبوّي)13(.  احلديث* 
من  نّص  هبا  يظفر  مل  أوجٍه  النّبّيعىل  إىل  نسبته  صّحة  حيث  من  والتثّبت 
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النصوص، واستطاع املحّدثون أْن يصلوا إىل قواعد نقدّية هي أرقى ما توّصل 
إليه البرش يف حتقيق نسبة األقوال إىل قائليها)14(.  

املساس  ذات  الرشعّية  األحكام  عليه  ترتّتب  إذ  خاّصة؛  أمّهّية  وللحديث 
أحد  كونه  عن  فضاًل  رضورّيًا،  أمرًا  فيه  التدقيق  جيعل  ما  النّاس،  بمصالح 
مصادر الترشيع والفقه)15(، األمر الذي حدا بعلامء اجلرح والتعديل إىل تضعيف 
املحّدث إذا مال إىل األخبار. ودفعهم التزامهم باإلسناد إىل تقسيم األخبارّيني 
خني واألدباء وتوثيقهم وتضعيفهم من خالل استخدام األخريين لإلسناد  واملؤرِّ
يف رواياهتم)16(. فانسحبْت تأثري قواعد منهج املحّدثني يف التزامهم اإلسناد عىل 
التارخيّية  رواياهتم  تتقّدم  األسانيد  فأصبحت  واألدباء،  خني  واملؤرِّ األخبارّيني 
واألدبّية، إاّل إهّنم تساهلوا يف استخدامهم هلا، خصوصًا أّن هدف علم التاريخ 

هو العظة واالعتبار فحسب)17(.

تاأّثر الُعتبّي كغريه من الأخبارّيني بالإ�صناد فا�صتقى رواياته عن طريقني:

األّول: عن طريق رواة معارصين، أو ممّن أخذ عنهم رواية احلديث، مثل: 
جعدّية،  وابن  عيينة،  بن  وسفيان  احلكم،  بن  وعوانة  الُعتبّي،  اهلل  عبيد  أبيه 
وغريهم كثري أتباع سلسلة األسناد، أّما الطريق الثاين، فكان اعتامده عىل سامعه 

واية بنفسه، واستقائها من مصادرها األوىل. للرِّ
الُعتبّي )1023( رواية  وايات التي مجعناها من مروّيات  الرِّ وبلغْت جمموع 
مسندة وغري مسندة، منها )601( رواية مسندة، و )422( رواية غري مسندة، 
سلسلة  وصلْت  الثاين  والقسم  مبارشة)18(،  بشيوخه  تنتهي  وايات  الرِّ من  قسم 
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الشيخ  إىل  إسنادها  سلسلة  وصلْت  والثالثة  شيوخه)19(،  شيوخ  إىل  إسناده 
استقاء  خالل  من  احلقيقة  إىل  الوصول  حياول  األمور  هذه  ويف  اخلامس)20(، 

واية. رواياته من املصادر األصلّية، أو من صاحب احلديث، أو الرِّ
ّقة واحلذر يف نقل رواياته املسندة إىل  ومن ذلك يّتضح أّن الُعتبّي توّخى الدِّ
تتعّدى  التارخيّي، فنجد سلسلة إسناده  ابتعد عن احلدث  شيوخه مبارشًة، وإن 
إىل شيٍخ أو شيخني أو ثالثة، حّتى تصل بعض رواياته إىل مخسة شيوخ، املهم 
احلدث  نقل  يف  ّقة  الدِّ ى  يتحرَّ ألّنه  فقط؛  باحلدث  شارك  قْد  يكون  األخري  أّن 

التارخيّي.
أّما بالنِّسبة إىل استخدامه ألفاظ التحميل الداّلة عىل الّسامع أو املشافهة، فقْد 
ثـنا()21(، )سـمعُت()22(،  أورد الُعتبيُّ الكـثري من رواياته عىل شيوخه بلفظ:)حدَّ
)بلغني()25(،  يل()24(،  )قال  )أخربنا()23(،  مبارشة،  وغري  مبارشة  بصورة  وتأيت 

وتدّل عىل التساهل يف الّسند، وقْد ترد هذه األلفاظ يف بدء الكالم.
ويبدو أّن مثل هذه األلفاظ قْد دلَّت وبشكٍل واضٍح أّن الُعتبّي كان يستقي 
وايات  نات مكتوبة، ويف بعض الرِّ رواياته من ُأصوهلا شفاهًا دون اعتامده عىل مدوَّ
ثني أبو سليامن موىل لقريش« )26(.  يكون بعض شيوخه من املوايل، كقوله: »حدَّ

فيام  عدّي  بن  اهليثم  »كان  يقول:  بمعلوماته،  وثوقه  عدم  حالة  ويف 
قًا بذلك  ح يف سنده بأّن شيخه قْد شهد احلدث موثِّ زعموا...«)27(. وأحيانًا يرصِّ
روايته، نحو قوله: »حّدثني احلسن بن وصيف، قال: أصابتنا ريح ببغداد جاءْت 
محن بن زياد، قال: اشتكى  ثني عبُد الرَّ بام مل تأِت به ريح قّط...«)28(، وقوله: »حدَّ

أيب، فكتب إىل أيب بكر بن عبد اهلل يسأله أْن يدعَو له...«)29(.
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أبو  ثنا  حدَّ قولـه:»  نحو  اسمه،  إيراد  من  بدالً  الّشيخ  بكنية  يستعني  وقْد 
ثني  »حدَّ كقوله:  وكنيته،  الشيخ  اسم  يورد  ُأخرى  وأحيانًا  إبراهيم...«)30(، 
بني  اختصمت  قال:  أيب،  ثني  »حدَّ وقوله:  اخلطايّب...«)31(،  يعقوب  أبو 

إرسائيل...«)32(.
وقْد ترد مصادر بصيغ مبهمة، أو مبنّية للمجهول، كقوله:»حّدثني رجل من 

أهل املدينة...«)33(. 
ثنا بعض مشاخينا...«)35(. وقوله: »حّدثني رجل من أهل الّشام...«)34(، »حدَّ
ند، وهذا طبيعيٌّ باعتباره من أهل التاريخ ال  وهذا يدلُّ عىل تساهل يف السَّ
احلديث، أو يكون طلب بعض الّرواة أْن ال يذكر اسمهم خوفًا من تعّرضهم إىل 

وايات ذات املواضيع احلّساسة. خماوف أو مضايقات، والسّيام يف الرِّ
كّلام  اهتاممه  هو  التارخيّية  الكتابة  يف  الُعتبّي  ملنهج  األُخرى  املميزات  ومن 
توافرت لديه املعلومات الكافية بذكر التواريخ، فقْد ذكر ُعمر معاوية بن يزيد 

بن أيب سفيان، كقوله : »سبع عرشة سنة واهلل أعلم«)36(، وغريها)37(.
فقْد أورد معلومات كثرية  النظم اإلدارّية،  للتاريخ،  الُعتبّي يف كتابته  تناول 
و)األمري()39(،  )خليفة()38(،  كقوله:  مروّياته،  يف  اإلدارّية  املناصب  بعض  عن 

و)العامل( )40(، و)الوايل()41(، و)القايض( )42(.
وتناول الُعتبّي -كذلك- املصطلحات االقتصادّية، كقوله:)الّصدقات()43(، 
ينار( )48(،  رهم( )47(، و)الدِّ و)العطاء()44(، و)املرياث()45(، و)الفدية( )46(، و)الدِّ

و)اهلبه( )49(.
و)بيت املال()50(، و)اخلراج()51( و)الوديعة()52(، و)الغنيمة()53(، و)صرييف(
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)54(، و)املهر( )55(، و)الّصدق()56(، و)الّذراع()57(، و)املِيل()58(.

3- و�صُفُه لالأحداث

 ، تارخييٍّ علميٍّ  وبأسلوٍب  دقيقًا،  وصفًا  التارخيّية  األحداث  الُعتبّي  وصف 
بعيدًا عن األسلوب القصّص واخليايّل، واعتمد عىل إمكاناته األدبّية والّشعرّية 
يف صياغة احلدث التارخيّي بعبارات سهلة الفهم متسلسلة األحداث، مع وحدة 
املوضوع، فإّن مروّياته التي تناقلتها الكتب التارخيّية واألدبية وردْت دون تغيري 
رة  أو حذف أو اختصار من جانب مؤّلفي هذه الكتب؛ إْذ نرى أّن الّرواية متكرِّ
يف  الُعتبّي  سموِّ  عىل  يدلُّ  وهذا  موضوعها.  يف  تغيري  دون  املختلفة  املصادر  يف 
واية،  الرِّ وايات التي يروهيا، فضاًل عن ُأسلوبه املتمّيز يف رسد  الرِّ اختيار نوعّية 
ودليل عىل ذلك رواية عن مقتل عاّمر بن يارس)59(، ورواية عن وضوء اإلمام 

.)60(عّل بن احلُسني

املحاورات واملخاطبات

اعتمد الُعتبّي يف وصفه األحداث التارخيّية عىل شكل حماورات أو خماطبات 
ذاكرًا أسامءهم وأنساهبم، فضاًل عن أعامهلم  التارخيّي،  بني شخصّيات احلدث 
ودورهم ومواقفهم، ووجهة نظرهم جتاه احلدث التارخيّي، مع أّن روايات الُعتبّي 
أغلبها قصرية، لكنّها ذات معنى كبري، بعيدة عن اإلسهاب، وقْد يكون مماّل يف 
بعض األحيان)61(، كقوله: »... إّن كالمنا كالم يقّل لفظه ويكثر معناه، وُيكتفى 

بأواله وُيشتفى بُأخراه«)62(، وهذا ال يعني أّن روايات الُعتبّي كّلها قصرية. 
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عر،  وقْد أمعن الُعتبّي يف إيراد بعض رواياته آياٍت من الّذكر احلكيم، أو الشِّ
أو األمثال، أو اخلطب، وكّلها أمور تزيد من حنكة الّراوي يف نقل القارئ إىل 

زمن احلدث والعيش معه.
ومن املحاورات واملخاطبات التي نقلتها مروّيات الُعتبّي يف املصادر التارخيّية 
 مع الوليد بن عتبة وايل املدينة من قبل  رواية عن حوار اإلمام احلسني بن علٍّ
يزيد. قال احلسني للوليد بن عتبة :»يا ظاملًا لنفسه، عاصيًا لربِّه، عالم حتول 
ُأخرى  ورواية  ك؟!«)63(،  وعمُّ أنت  جهلته  ما  حقِّي  من  عرفوا  قوم  وبني  بيني 
بالك؟  ما  أبا عبد اهلل،  يا  فقلُت:  قادمًا،  الزبري  لقيت  بني ليث:  »قال رجٌل من 

قال: مطلوب مغلوب، يغلبني ابني، ويطلبني ذنبي...«)64(.
والوالة  اخللفاء  سرية  مثل  معنيَّ  جانب  عىل  مروّياته  يف  الُعتبّي  يقترص  ومل 
الّسائدة  االجتامعّية  اجلوانب  رواياته  يف  يورد  بل  فحسب،  وغريهم  والقادة 

آنذاك، فقْد تطّرق إىل األعراب وحياهتم وأخبارهم، فأورد )70( رواية)65(.

مكانُتُه العلمّية واآراء الأخبارّيني واملوؤرِّخني والأدباء فيه

به،  خني  املؤرِّ إشادة  الُعتبّي،  محن  الرَّ عبد  أليب  العلمّية  املكانة  د  يؤكِّ ما  إّن 
أخباره  وأكثر  األخبار،  عليه  »واألغلب  )ت276ه(:  قتيبة  ابن  عنه  قال  فقد 
راوية  عاّلمة  بقوله:»برصيٌّ  )ت384ه(،  املرزبايّن  وذكره  أمّية«)66(،  بني  عن 
لألخبار واآلداب«)67(، وكذلك ابن النّديم )ت384ه(، بقوله: »كان من أفصح 

النّاس... و كان شاعرًا« )68(.
محن الُعتبّي األخبارّي من أهل  ذكره الطويّس)ت460ه(، بقوله:»أبو عبد الرَّ
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ث عن أبيه«)69(، وأشاد به اخلطيب البغدادّي )ت463ه(، بقوله:  البرصة، حدَّ
»كان صاحب أخبار ورواية لآلداب، وكان من أفصح النّاس...«)70(.

والّذهبّي األثري)ت630ه()72(،  وابن  )ت507ه()71(،  القيرسايّن  ابن   أّما 
باختالف  الُعتبّي  قوهلم يف  فكان   ،)74( والّصفدّي )ت764ه(  )ت748ه()73(، 
الّلفظ أّنه :»صاحب أخبار وآداب، حّدث عن أبيه«)75(، وزاد ابن تغري بردي 
)ت874ه( يف وصف الُعتبّي بفنون ُأخرى ليس األخبار فقط، بل إّنه »صاحب 

النّوادر واآلداب واألشعار واألخبار والطرائف وامللح والتصانيف«)76(.
ثون املعارصون بالُعتبّي، مثاًل قال القمّي:»الّشاعر البرصّي  وقْد أشاد املحدِّ
األديب الفاضل، كان يروي األخبار وأّيام العرب، وأكثر أخباره عن بني أمّية 

وآبائه«)77(.
الُعتبّي اقترص يف جهوده عىل رواية األخبار واآلداب  أّن  وَعرب ذلك يّتضح 
وبرع فيها، ومل يكن له نصيب يف جمال األحاديث؛ إذ أشاد به علامء اجلرح والتعديل 
غم من أّن الّذهبّي قال:»وسمع أيضًا من  ث، عىل الرُّ كأخبارّي وأديب، ال كمحدِّ

سفيان بن عيينة عّدة أحاديث، واألخبار أغلب عليه«)78(.
ز مكانة الُعتبّي العلمّية ومّيزه هبا عن غريه، اعتامد الُعتبّي عىل مصادر  إّن ما عزَّ
خني أّنه روى عن أبيه، وأّن  واية التارخيّية، ويذكر أغلب املؤرِّ حمدودة يف انتقاء الرِّ
بعض  يف  تساهل  لذلك  مشافهة؛  سمعها  أو  األحداث،  بعض  عارص  قْد  أباه 

ند)79(.  رواياته يف استخدام السَّ
عمرو  بن  اهلل  عبيد  أبيه  عن  إليه  املسندة  وايات  الرِّ أغلب  فإّن  الُعتبّي،  أّما 
الُعتبّي هي أخبار بني أمّية، وهي يف األغلب ُتنقل مشافهة من األب إىل االبن، 
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ومها ُينسبان إىل األرسة احلاكمة )بني أمّية( آنذاك، فيبعث ذلك الّسمّو والتقدير 
والّزهو يف نفسه حلفظ تراث عائلته ونقل أخبارهم، ويف ذلك قْد يطمئّن ناقل 

واية عنه من صّحتها والوثوق هبا. الرِّ

مروّياُتُه موردًا يف كتب احلديث وال�ّسّنة والتاريخ والأدب 

1- الفضل بن شاذان بن اخلليل، األزدّي النيسابورّي )ت260#/874 م(.

هّبت  واحدة غري مسندة عن»ريح صفراء  رواية  )اإليضاح(  كتابه  أورد يف 
عىل وادي خصيب، وأهله مصفّرة ألواهنم«)80(.

2- ابن عبد رّبه، أمحد بن حمّمد، القرطبّي، األندليّس )ت 328#/940م(

الفريد(  )العقد  كتابه  ففي  رواية،   )127( كتبه  جمموع  يف  الُعتبّي  عن  أورد 
)115( رواية، منها )36( رواية مسندة، و )79( رواية غري مسندة، تناولت فرتة 
سالة والعرص األموّي والعرص العّبايّس، وعن أخبار  ما قبل اإلسالم وعرص الرِّ
األعراب، وموضوعات اجتامعّية ُأخرى، منها رواية عن كرم حاتم الطائّي)81(، 
ورواية عن سؤال النّبّي حمّمد عن الّزهد يف الّدنيا)82(، ورواية عن عيادة اإلمام 
عّل بن أيب طالب الّربيع بن زياد؛ إْذ أصابته نشابة يف جبينه)83(، ورواية عن 
سؤال معاوية بن أيب سفيان عمرو بن العاص عن أعجب األشياء)84(، ورواية 

عن قول موسى بن عيسى العّبايّس أليب شّبه: ملَ ال تعودين)85(. 

3- املسعودّي، أبو احلسن، عيّل بن احلسني بن عيّل )ت346#/957م(

مسندة،  روايات   )7( منها  روايات،   )8( الّذهب(  )مروج  كتابه  يف  أورد 
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العراق)86(،  أهل  احلّجاج يف  منها رواية عن خطبة  ورواية واحدة غري مسندة، 
رواية عن رجل حمتاج من أهل الّصنعة يسأل املأمون العّبايّس قضاء حوائجه)87(. 

الّدارمّي  التميمّي،  حّبان،  بن  حمّمد  حاتم،  أبو  البستّي،  حّبان  ابن   -4
)ت354#/965م(. 

 )7( منها  روايات،   )8( الفضالء(  ونزهة  العقالء  )روضة  كتابه  يف  أورد 
البنها  أعرابّية  وصّية  رواية  منها  مسندة،  غري  واحدة  ورواية  مسندة،  روايات 
قيس:  بن  األحنف  قول  عن  ورواية  النميمة)88(،  عن  واالبتعاد   ِّ الرسِّ بحفظ 

الّصمت أمان ِمن حتريف اللَّفظ، وعصمة من زيغ املنطق)89(. 

5- الّشيخ الّصدوق، حمّمد بن عيّل بن بابويه )ت 381#/991م(.

أورد يف كتابه )األمايل( رواية مسندة واحدة عن وفادة مجاعة من بني متيم إىل 
النّبّي)90(، وأورد يف كتابه الثاين )معاين األخبار( رواية واحدة مسندة)91(.

6- الّشيخ املفيد، حمّمد بن النّعمن، البغدادّي، العكبّي )ت413#/1022م(.

ضبرية  موت  عن  مسندة  واحدة  رواية  العرشة(  )الفصول  كتابه  يف  أورد 
الّسهمّي)92(.

7- أبو نعيم األصبهايّن، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد )ت430#/1038م(.

أورد يف كتابه )حلية األولياء( روايتني مسندتني، رواية منها عن وصّية اإلمام 
عّل بن احلسني البنه اإلمام الباقر)93(، ورواية عن وضوء اإلمام عّل بن 

.)94(احلسني
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8- الرّشيف املرتىض، عيّل بن احلسني)ت436#/1044م(.

أورد يف كتابه )األمايل( رواية واحدة مسندة عن أخبار الّشاعر الفرزدق مع 
عمرو بن العاص)95(.

9- البيهقّي، أمحد بن احلسني بن عيّل بن موسى )ت458#/1066م(.

أورد يف جمموع كتبه )7( روايات، ففي كتابه )ُشعب اإليامن( )4( روايات، 
منها )3( روايات مسندة، وواحدة غري مسندة. ويف كتابه )الّزهد الكبري( أورده 
األجل،  مكتوم  آدم،  ابن  »مسكني  قول:  عن  رواية  منها  مسندة،  روايات   )3(

مكتوم العلل«)96(.

10- الّشيخ الطوّس، نصري الّدين، حمّمد بن احلسن )ت460#/1067م(.

أورد عن الُعتبّي )3( روايات، ففي كتابه )الغيبة( رواية واحدة مسندة)97(، 
 :ويف كتابه )األمايل( أورد روايتني مسندتني، منها رواية عن قول اإلمام عّل

نوب)98(. االستغفار ممحاة للذُّ

11- القايض عّياض، أبو الفضل بن موسى، اليحصبّي )ت544#/1149م(. 

امع( رواية واحدة  واية وتقييد السَّ أورد يف كتابه )اإلملاع إىل معرفة ُأصول الرِّ
مسندة)99(. 

12- ابن عساكر، عيّل بن احلسن بن هبة اهلل )ت571#/1176م(. 

ويات  أفاد ابن عساكر من مروّيات الُعتبّي، فأورد قساًم منها، وبلغ جمموع الرِّ
منها  رواية،  دمشق()132(  )تاريخ  كتابه  ففي  رواية،   )135( عنه  نقلها  التي 
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تولية  عن  رواية  ومنها  مسندة)100(.  غري  روايات  و)3(  مسندة،  رواية   )129(
عمر بن اخلّطاب معاوية بن أيب سفيان بالد الّشام.

ويف كتابه )تبيني الكذب املفرتى( رواية واحدة مسندة)101(، ويف كتابه اآلخر 
ابن  )معجم  كتابة  ويف  مسندة)102(،  واحدة  رواية   )احلسن اإلمام  )ترمجة 

عساكر( رواية واحدة غري مسندة)103(.

13- ابن شهر آشوب، حمّمد بن عيّل، املازندرايّن )ت588#/1192م(.

وصّية  عن  مسندة  غري  واحدة  رواية  طالب(  أيب  آل  )مناقب  كتابه  يف  أورد 
 .)104( البنه اإلمام الباقر اإلمام عّل بن احلسني

14- ابن األثري، عيّل بن حمّمد بن عبد الكريم، اجلزرّي)ت630#/1233م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )الكامل يف التاريخ( رواية واحدة غري مسندة)105(.
احلسني  بن  حمّمد  اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  احلديد،  أيب  ابن   -15

)ت656#/1258م(.
أورد عن الُعتبّي يف كتابه )رشح هنج البالغة( رواية واحدة مسندة)106(.

ين، حييى بن رشف )ت676#/1278م(. 16- النووّي، أبو زكرّيا، حميي الدِّ

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )األذكار النووّية( رواية واحدة غري مسندة)107(.

17- ابن قدامة املقدّس، عبد الّرمحن بن حمّمد )ت682#/1283م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )الرشح الكبري( رواية واحدة غري مسندة)108(.

ين )ت#771/1370(. ين، عبد الوّهاب بن تقّي الدِّ 18- الّسبكّي، تاج الدِّ
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أورد عن الُعتبّي يف كتابة )شفاء الّسقام( رواية واحدة غري مسندة)109(. 

19- املّزّي، يوسف بن عبد الّرمحن املّزّي )ت742#/1341م(.

جال()9(  الرِّ أسامء  يف  الكامل  )هتذيب  كتابه  يف  الُعتبّي  مروّيات  من  أورد 
روايات مسندات، منها رواية عن قول عبد امللك بن مروان بعد قتله عمرو بن 

سعيد بن العاص: ما اجتمع فحالن يف شوال واحد)110(.

20- اليافعّي، عبد اهلل بن أسعد بن عيّل )ت768#/1367م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )مرآة اجلنان وعربة اليقظان( روايتني غري مسندتني. 
الّزبري  بن  اهلل  وعبد  مروان  بن  امللك  عبد  جيمع  احلرام  البيت  عن  رواية  منها 

ومصعب بن الّزبري وعروة بن الّزبري)111(.

أمحد  بن  حمّمد  بن  عيّل  بن  أمحد  العسقاليّن،  حجر  ابن   -21
)ت852#/1448م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابيه)4( روايات، ففي كتابه )اإلصابة يف متيز الّصحابة( 
خطبة  عن  رواية  منها  مسندة،  غري  وواحدة  مسندتان،  اثنتان  روايات،   )3(
معاوية بن أيب سفيان يف الكوفة)112(. ويف كتابه )هتذيب التهذيب( رواية واحدة 

غري مسندة)113(. 

ين )ت911#/1505م(. 22- الّسيوطّي، عبد الّرمحن بن أيب بكر، جالل الدِّ

املنثور  ّر  )الدُّ كتابه  ففي  روايات،   )4( كتبه  يف  جمموعه  ما  الُعتبّي  عن  أورد 
يف التفسري باملأثور( روايتني غري مسندتني)114(. وأورد يف كتابه)املزهر يف علوم 
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الّلغة وأنواعها( رواية واحدة غري مسندة)115(. ويف كتابه)تاريخ اخللفاء( أورد 
رواية واحدة غري مسندة)116(. 

ين البهان الفورّي)ت975#/1567م(.  23- املتقي اهلندّي،  عيّل بن حسام الدِّ

أورد عن الُعتبّي يف كتابه)كنز العاّمل يف سنن األقوال واألفعال(رواية واحدة 
غري مسندة)117(. 

24- احلّر العاميّل، حمّمد بن احلسن )ت1104#/1693م(.

يعة ( رواية واحدة مسندة)118(. أورد عن الُعتبّي يف كتابه )وسائل الشِّ

25- البحرايّن، هاشم )ت 1107#/1695م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )مدينة املعاجز( رواية واحدة مسندة)119(.

26- املجليّس، حمّمد باقر )ت1111#/1700م(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )بحار األنوار اجلامعة لُدرر أخبار األئّمة األطهار( 
)7( روايات، منها )4( روايات مسندة، و )3( روايات غري مسندة، منها رواية 
الّشاعر  عن  ورواية  اخلائفني)120(،  عمل  ارزقنا  اللَّهّم  يقول:  أعرايّب  دعاء  عن 

الّسّيد احلمريّي)121(.

27- الّشيخ القمّي، عّباس )ت#1359/1940(.

الفاخرة( رواية واحدة  واملطالب  اآلخرة  )منازل  كتابه  الُعتبّي يف  أورد عن 
مسندة)122(.

28- األمني، الّسّيد حمسن )ت1371#/1952م(.
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روايات،  يعة()7(  الشِّ )أعيان  كتابه  ففي  روايات،   )8( الُعتبّي  عن  أورد 
عّل  اإلمام  عن  رواية  منها  مسندتني.  غري  واثنني  مسندة،  روايات  منها)5( 
)كشف  كتابه  يف  أّما  احلمريّي)124(.  الّسّيد  عن  ورواية   ،)123(  احلسني بن 
االرتياب يف أتباع حمّمد بن عبد الوهاب( فقْد أورد عن الُعتبّي رواية واحدة غري 

مسندة)125(.
29- األمينّي، عبد احلسني أمحد، النجفّي )ت 1392#/1972م(.

نّة واألدب()4( روايات،  أورد عن الُعتبّي يف كتابه )الغدير يف الكتاب والسُّ
واحدة مسندة، و )3( روايات غري مسندة. منها رواية عن قول الّزبري بن العّوام: 

»مطلوٌب مغلوٌب، يغلبني ابني ويطلبني ذنبي«)126(.
30- البوجردّي، حسني الطباطبائي )ت1383#/1963م(.

رواية  منها  روايتني.   ) يعة  الشِّ أحاديث  )جامع  كتابه  يف  الُعتبّي  عن  أورد 
أيب  بن  عّل  اإلمام  قول  رواية عن  منها  مسندة.  واألخرى غري  مسندة،  واحدة 

طالب: »العجب ممّن يقنط ومعه املمحاة« )127(. 

31- املياليّن، عيّل احلسينّي )معارص(.

األنوار(  عبقات  خالصة  يف  األزهار  )نفحات  كتابه  يف  الُعتبّي  عن  أورد 
.)128(روايتني مسندتني. منها رواية عن مقتل عاّمر بن يارس

32- مهران، حمّمد بّيومي )معارص(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )اإلمامة وأهل البيت( رواية واحدة مسندة)129(. 

33- يمين، حمّمد عبده )معارص(.
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رواية   ،)النّبّي بيت  آل  حمّبة  أوالدكم  كتابه)علِّموا  يف  الُعتبّي  عن  أورد 
واحدة مسندة)130(. 

34- الّسبحايّن، جعفر )معارص(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )ظالل التوحيد( رواية واحدة غري مسندة)131(. 

35- النجفّي، هادي )معارص(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )موسوعة أحاديث أهل البيت( رواية واحدة 
مسندة)132(.

36- الريشهرّي، حمّمد )معارص(.

أورد عن الُعتبّي يف كتابه )موسوعة اإلمام عّل بن أيب طالب يف الكتاب 
نّة والتاريخ( رواية واحدة مسندة)133(. والسُّ

37- الكورايّن العاميّل، عيّل )معارص(.

أورد عن العتبّي يف كتابه )ألف سؤال وأشكال( رواية واحدة غري مسند)134(.

الآياُت القراآنّيُة

التي  القرآنّية  التارخيّية -أيضًا- باستشهاده باآليات  الُعتبّي  اّتسمت كتابات 
تعزيزًا  ذلك  وُيعّد  ولعهوٍد خمتلفة،  دة،  متعدِّ أحداث  مروّياته يف  أوردها ضمن 

وتكاماًل يف املنهج الذي حرص عىل اّتباعه واإلبداع فيه)135(.
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عر ا�ست�سهاُدُه بال�سِّ

نة شعرًا، منها رواية عن كتاب الّشاعر  وايات املتضمِّ ذكر الُعتبّي الكثري من الرِّ
)عوام( صاحب الّشاعر أيب نؤاس إىل بعض ُعاّمل ديار َربيعة)136(:

الوّص بحقِّ  النّبّي  احَلَسْنبحقِّ  بحقِّ  احُلسني  بحقِّ 
حقَّها ُظلِمْت  التي  ُدفِْنبحقِّ  َمْيٍت  خرُي  ووالُدها 
اخَلراج فـي  بأرزاقنا  امُلؤْنترفــَّق  وبَحّط  برَتفيهها 

قال: فأسقَط عنه اخلراج طوَل واليته)137(.

اإيراُدُه الأمثال واحِلَكم

كغريه من األخبارّيني استخدم الُعتبّي األمثال واحِلكم املتداولة واملعروفة يف 
مروّياته التارخيّية لتعزيزها وتأكيد مصداقّيتها، وإضفاء اجلاملّية القصصّية والفنّّية 
التارخيّي  النّّص  سـياق  مع  تنسجم  ومتداولة،  ومفهومة  مقبولة  جلعلها  عليها، 

باب جنوٌن، برؤه الكرب«)138(. العريّب آنذاك، ومن أبرز هذه األمثال: »الشَّ
إليه،  ُتنسب  التي  التارخيّية  الُعتبّي  مروّيات  يف  جاءت  التي  احلكم  ومن 
قوله:»لقاء اإلخوان نزهة القلوب«)139(، وقوله :»الّشيب جممع األمراض«)140(، 
ينازعك  ال  َمن  الرأي  ُتنازع  :»ال  وقوله  قصري«)141(،  التقصري  :»لسان  وقوله 
كالم  »ِمن   : وقوله  مع«)143(،  الدَّ اْنَقطع  الغّم  تناهى  :»إذا  وقوله  احلّظ«)142(، 
ماح«)144(وقوله : »إذا ِخْفَت صعوبة أمر  العرب: طالت خصومتهم بأطراف الرِّ

فاستصعْب له، تذلُّ مراكبه وتلني جوانبه«)145(، وقوله:»
حّتى توَد وما لديَك قليُل)146(ليَس العطاُء من الكثرِي سمحًة
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عىل  حتملنَّ  ال  قالوا:  كلامت،  أربع  عىل  والعجم  العرب  »اجتمعت  وقوُلُه: 
قلبك ما ال تطيق، وال تعملنَّ عماًل ليس لك فيه منفعة، وال تثق بامرأة، وال تغرتَّ 

بامٍل وإْن كُثر« )147(. 
التي  واألحداث  احلياتّية،  جتاربه  جوهر  تعكس  آنفًا  املذكورة  احِلَكم  إّن 

نها مروّياته التارخيّية، فأضحْت ِسمة مميِّزة ملنهجه. عارصها، وقْد ضمَّ

اخلـطــب

اخللفاء  خطب  التارخيّية  كتاباته  يف  ذكرها  ِمن  الُعتبيُّ  أكَثَر  التي  الوثائق  من 
العزيز، األوىل هي  بن عبد  لعمر  منها: خطبتني  والقادة،  واألمراء يف األمصار 
ا النّاس، أصلحوا رسائركم تصلح لكم عالنِيتكم،  أّول خطبة َخطبها، قال :»أهيُّ
وأصِلحوا آخرتكم َتصلح دْنياكم؛ وإنَّ امرئ ليس بينه وبني آدم أٌب حيٌّ مَلعِرق 

يف امَلْوت«)148(.
ُدوا ِمن ُدنياكم آلخرتكم  والثانية قال فيها: »إنَّ لكلِّ َسَفٍر زادًا ال حمالة، فتزوَّ
الَتْقوى، وُكونوا كَمن عاَين ما أعدَّ اهلل له من َثوابه وعقابه، فرَتّهبوا وَترّغبوا، وال 
كم، فإّنه واهلل، ما بِسط أمل  َيطوَلّن عليكم األمد، َفَتْقُسو قلوبكم، وَتنْقادوا لعدوِّ

َمن ال يدري لعّله ال ُيصبح بعد إمسائه...« )149(.
وخطبة لداود بن علٍّ العّبايّس، فقال: »أّما بعُد، فامتنع عليه الكالم، ثّم قال: 
وإّنام  الكليل،  ويقطع  احلديد،  وُيفّل  املورس،  وُيعرِس  املعرس،  جيُد  فقْد  بعُد،  أّما 

الكالم بعد اإلفحام كاإلرشاق بعد اإلظالم. وقْد يعُزب البيان...«)150(.
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�سائُل املتبادلة بني اخللفاء والولة والقادة الكتُب والرَّ

ومن املميِّزات األُخرى ملنهج الُعتبّي يف الكتابة التارخيّية اهتاممه وإيراده كتب 
ورسائل متبادلة بني اخللفاء وُأمرائهم عىل األمصار اإلسالمّية، أو بني األمراء 
أنفسهم،  القادة  أو  قادة جيوشهم،  بينهم وبني  أو  املدن،  أنفسهم ووالهتم عىل 

ومن هذه الكتب:
»يا  اجلمل:  إىل  باخلروج  مّهت  مّلا  لعائشة  عليها(  اهلل  )رمحة  سلمة  أّم  كتاب 
ته، حجابك مضوب عىل حرمته،  عائشة، إّنك سّدة بني رسول اهلل وبني ُأمَّ
وقْد مجع القرآن ذيلك فال تندحيه، وسكن اهلل من عقرياك، فال تصحرهيا، اهلل 
من وراء هذه األّمة، قْد علَم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم مكانك، لو أراد أْن 
يعهد فيك عِهد، بل قْد هناك عن الفرطة يف البالد...«)151(. رفضت عائشة نصح 
ُأّم سلمة، وخرجت مع الّزبري بن العّوام وطلحة بن عبيد اهلل إىل البرصة ملوجهة 

)152(، فكانْت معركة اجلمل. اإلمام علٍّ
الّسبخّي(*:»أّما  وكتاب اإلمام احلسن بن عّل بن أيب طالٍب إىل )فرقد 
بعد، فإيّن ُأوصيك بتقوى اهلل، والعمل بام علَّمك اهلل، واالستعداد ملا وعد اهلل 
ممّا ال حيلة ألحٍد يف دفعه، وال ينفع النّدم عند نزوله، فاحرس عن رأسك قناع 
مسابقة،  ميدان  نيا  الدُّ فإّن  الّساق،  ر  وشمِّ اجلاهلني،  َرقدة  ِمن  وانتبه  الغافلني، 

والغاية اجلنّة أو النّار...«)153(.
كتايب،  أتاك  فإذا  بعد،  ا  َأمَّ البرصّي:  احلسن  إىل  العزيز  عبد  بن  عمر  كتب 

ا بعد، فاعِص هواك، والّسالم)154(. فِعظني وأوجز. فكتب إليه احلسُن: َأمَّ
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إّن اهتامم الُعتبّي بالكتب والّرسائل املتبادلة بني اخللفاء والوالة والقادة يعني 
ياسة يف العهود املختلفة َعرب هذه الوسائل  يف جانب مهمٍّ منه اهتاممه بمجريات السِّ
الّرسمّية آنذاك، وتدّل عىل شمولّية منهجه واستيعابه لكّل التفاصيل وتضمينها 
مروّياته التارخيّية، وعدم اقتصاره عىل جانٍب دون آخر، فيعرتي منهجه النقص، 
السّيام وأّن تلك الكتب والّرسائل عبارة عن توثيق سيايسٍّ للعهود التي تناوهلا، 

وُيستفاد منها يف حتليل ودراسة تلك العهود تارخيّيًا.

ال�ّسمول الّزمايّن واملكايّن

مل تكن مروّيات الُعتبّي ختصُّ فرتة إسالمّية واحدة، أو تقترص عىل ِمرٍص واحد 
واملكايّن لألمصار  الّزمايّن  بالّشمول  امتازْت  بل  اإلسالمّية،  الّدولة  أمصار  من 

اإلسالمّية.

أ- ال�ّصمول الّزمايّن

ميدان  الُعتبّي يف  اهلل  عبيد  بن  التي غّطاها حمّمد  الّزمانّية  املساحة  أّن  ويعني 
يف  الُعتبّي  أوردها  التي  وايات  الرِّ عدد  بلغ  إْذ  واسعة؛  كانت  التارخيّية  الكتابة 
خمتلف املصادر بحدود )1023( رواية، تناولت معلومات تارخيّية، وسياسّية، 
وايات بدءًا من  عت هذه الرِّ واجتامعّية، وعسكرّية، واقتصادّية، وأدبّية، وقْد توزَّ

فرتة ما قبل اإلسالم حّتى عرص املأمون العّبايّس)ت218#/833م(.

ب- ال�ّصمول املكايّن

التارخيّية،  مروّياته  يف  حمّدد  إقليم  أو  معّينة  جغرافّية  بحدود  الُعتبّي  يلتزم  مل 
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بل اّتسعت مروّياته، فشملْت الّدولة العربّية املرتامية األطراف، ذاكرًا األمصار 
ّيتها حسب ما يتوافر لديه من معلومات تارخيّية، وكان للعراق  اإلسالمّية ألمهِّ
بعض  وعارص  فيه  عاش  الذي  موطنه  ألّنه  الُعتبّي؛  مروّيات  من  كبري  حيِّز 
أحداثه التارخيّية، فضاًل عن ذلك كانت بغداد حارضة الدولة العربّية اإلسالمّية 
 ،)156( والبرصة  الكوفة)155(،  أمصارها:  عىل  عت  وتوزَّ العّبايّس،  العرص  يف 

ومّكة)157(، واملدينة)158(، ومرص)159(، غريها.
عًة،  إّن الّشمول الّزمايّن واملكايّن الذي عرّب عنه الُعتبيُّ شمل حقبًا تارخيّيًة متنوِّ
وأمصارًا إسالمّية خمتلفة، وبمروّياته التارخيّية تلك كان قْد أّكد وبرهن استيعابه 

ملفهوم األُّمة.

تعقيباُتُه وتعليقاُتُه يف رواياته

من سامت منهج الُعتبّي التارخيّي يف مروّياته التارخيّية توضيح وتعقيب بعض 
املصطلحات التي أوردها يف رواياته التي نقلتها املصادر التارخيّية واألدبّية عنه، 
منها لغوّية وقبلّية، وأبدى توضيحات لبعض الّشخصّيات التارخيّية، منها رواية 

عن مروان بن احلكم الذي كان أمري املدينة)160(. 
ب بقوله: ومن توضيحاته عن سبب تسمية الّشهور العربّية بتسمياهتا عقَّ

أهلها؛  مّكة من  ُجِعل حرامًا؛ وصفر إلصفار  مًا[؛ ألّنه  م ]حمرَّ املحرَّ َي  »ُسمِّ
ة الربد، ورجب،  والّربيعان؛ للخصب فيهام، واجلامديان، جلمود املاء فيهام من شدَّ
أسنَّتها؛ وشعبان؛ ألّنه شعب بني رجب ورمضان؛ ورمضان  العرب  لرتجيب 
؛ وشّوال؛ ألّن اإلبل شالت بأذناهبا فيه حلملها؛ وذو  إلرماض األرض من احلرِّ
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القعدة، لقعودهم فيه عن الغزو من أجل احلّج؛ وذو احلّجة، للحّج«)161(. 

رواياُتُه الّطريفة

من سامت منهج الُعتبّي األخرى يف كتابة التاريخ إيراده النّوادر يف احلوادث 
وهي  ملل،  دون  إليها  القارئ  يشدُّ  رفيع  أديبٍّ  بأسلوب  صاغها  وقْد  التارخيّية، 
دراسة  أّن هدف  واحِلكمة، السّيام  الِعظة  الّسامع  منها  يأخذ  املجالس،  كفاكهة 

التاريخ العرب واالّتعاظ كام ذكرناه آنفًا. 
ه؟ قال: ال؛  قال يف رواية طريفة:»رضب رجل أباه، فقيل له: أما عرفَت حقَّ
ي! قيل: فام حّق الولد عىل الوالد؟ قال: أْن يتخريَّ ُأّمه، وحُيسن  ألّنه مل يعرف حقِّ
وقال:  أقلف،  هو  فإذا  عورته،  عن  كشف  ثّم  القرآن!  ويعلِّمه  وخيتنه،  اسمه، 
فقيل  زنجّية،  من  استولدين  وقْد  القرآن،  من  حرفًا  أعلم  وال  برغوث،  اسمي 

للوالد: احتمله، فإّنك تستأهل!«)162(. 
ورواية ُأخرى: قال رجل خلّياط: »ِخط يل هذا الّثوب وساحمني يف األجرة. 
فقال: أخيطه لك جمّانًا. فقال: زدين. قال: إذا ختّرق رقعته لك. ونحو ذلك أّن 
رجاًل كان يستأجر غالمًا، فقال: كم تطلب؟ فقال: بملء بطني. فقال: ساحمني. 
فقال: ال أعرف مساحمة يف ذلك إال أْن أصوم لك االثنني واخلميس يف األسابيع 

لرتبح غداءمها«)163(.
للخبز  أدمًا  احلاّر  اخلبز  جيعل  األصمعيُّ  كان  الُعتبّي:  قال  ُأخرى،  ورواية 
هذه  وجاءت  شيئًأ«)164(،  منه  الستنقص  بدرهم  اجلنّة  له  ُبذلْت  ولو  البارد، 
واية بلفٍظ ثاٍن: »ملا مات األصمعّي، اشرتوا من ماله جزورًا، فنحروها عنه،  الرِّ
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فقال الُعتبّي: واهلل، لو عاش ملا أراد احلياة بام نقصوه من ماله، ولو ُبذلْت له اجلنّة 
بدرهم ما ريض أو تستنقص شيئًا«)165(، وهذا يعني أّن الُعتبيَّ معارٌص له.

ومن الطرائف األُخرى التي ذكرها الُعتبّي يف مروّياته التارخيّية، قال: »رفع 
رجل قّصة إىل املأمون، وسأله أْن يأذن له يف الّدخول عليه، واالستامع منه، فأذن 
املؤمنني  أمري  أخرب  قال:  بحاجتك،  تكلَّم  املأمون:  له  فقال  فسّلم،  فدخل،  له، 
ما  منِّي  فأخذْت  قصدتني،  الّزمان  وحمن  األّيام  وأعاجيب  الّدهر  مصائب  أّن 
كانت الّدنيا أعطتني، فلم تبَق يل ضيعة إاّل خربْت، وال هنر إاّل اندقر، وال منزل 
َم، وال مال إاّل ذهب، وقْد أصبْحُت ال أملك َسَبدًا وال َلَبدًا، وعلَّ َدْين  إال هتدَّ
كثري، ويل عيال وأطفال وصبية صغار، وأنا شيخ كبري، قد َقَعَدْت يب املطالب، 
وكربْت عنّي املكاسب، ويب حاجة إىل نظر أمري املؤمنني وعطفه، قال: فبينام هو 
يف الكالم إذ رَضَط، فقال: وهذا يا أمري املؤمنني من عجائب الّدهر وحمنته، وال 
واهلل ما ظهر منّي قّط إاّل يف موضعه، فقال املأمون جللسائه: ما رأيُت قّط أقوى 
ألف  بخمسني  له  أمر  ثمَّ  الّرجل،  هذا  من  نفسًا  أَشدَّ  أْرَبَط جأشًا وال  قلبًا وال 

لة(«)166(. درهم ُمَعجَّ
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25- القايل، األمايل: 179/2.

26- القايل، األمايل: ص201.
27- ابن عبد رّبه، طبائع النّساء: ص109.

28- أبوحّيان التوحيدّي، البصائر: 151/9.
29- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 175/2. 

30- وكيع، أخبار القضاة: 188/2.
31- أبو بكر الّدينورّي، املجالسة وجواهر العلم: 348/7.

32- ابن حّبان، روضة العقالء: ص313.
33- ابن عبد رّبه، طبائع النساء: ص50.

34- القايل، األمايل: 255/2.
35- التنوخي، الفرج بعد الشّدة: 93/5.

36- النويرّي، هناية األرب يف فنون األدب: 314/20.
37- ابن كثري، البداية والنّهاية: 194/9.

38- ابن قتيبة، عيون األخبار: 261/2؛ الذهبّي، أعالم النبالء: 117/5.
39- ابو الفرج األصفهايّن، األغاين: 97/3.

40- التنوخّي، الفرج بعد الشّدة: 93/5.
41- البيهقّي، ُشعب اإليامن: 70/6.

42- ابن قتيبة، عيون األخبار: 109/21؛ ابن منظور، لسان العرب: 336/1.
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43- ابن اجلوزّي، ذّم اهلوى: ص390.
44- ابن عساكر، تاريخ دمشق: 390/11.

45- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 286/2؛ أبو حّيان التوحيدّي، البصائر: 191/7.
46- أبو الفرج األصفهايّن، األغاين: 169/15.

47- البالذرّي، أنساب األرشاف: 74/4.
48- ابن عساكر، تاريخ دمشق: 44/15.

49- أبو حّيان التوحيدّي، البصائر: 21/2.
50- ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب: 303/3؛ املجليّس، بحار األنوار: 95/46.

51- ابن دريد، الفوائد واألخبار: ص33.
52- أبو حّيان التوحيدّي، البصائر: 21/2.

53- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 260/3.
54- أبو الفرج األصفهايّن، األغاين: 198/11.

55- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 132/7.
56- ابن قتيبة، عيون األخبار: 295/4.

57- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 130/4.
58- اجلريرّي، اجلليس الّصالح: ص505.

59- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 88/5؛ املياليّن، نفحات األزهار: 37/3.
60- أبو نعيم األصفهايّن، حلية األولياء: 133/3؛ البحرايّن، مدينة املعاجز: 25/4.

61- الثعالبّي، التمثيل واملحارضة: ص461.
62- ابن عساكر تاريخ دمشق: 273/46.

63- البالذري، أنساب األرشاف: 156/3.
64- ابن عبد ربِّه، العقد الفريد: 46/5.

املصدر  طيفور،  ابن  245؛   ،89/3  ،417  ،352/1 األخبار:  عيون  قتيبة،  ابن   -65
الّسابق: ص 48، 48، 114، 136، 149؛ اخلرائطي، اعتالل القلوب: 1/ 44، 189؛ ابن 

عبد رّبه، العقد الفريد: 1/ 158، 4/ 6، 10، 15، 30، 35، 45، 49، 49، 54، 61.
66- ابن قتيبة، املعارف: ص 538. 
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67- املرزبايّن، معجم الّشعراء: ص111.  
68- ابن النّديم، الفهرست: ص176.

69- الطويّس، الغيبة: ص116.
70- ابن خّلكان، وفيات األعيان: 4/ 397 - 398.

71- األنساب املتفقة: ص 23.
72- الكامل: 9/7.

73- سري أعالم النّبالء: 11/ 96.
74- الوايف: 4/ 5- 6.

75- ابن القيرسايّن، األنساب املتفقة: ص 23.
76- النجوم الزاهرة: 2/ 253.

77- الكنى واأللقاب: 464/2.
78- الذهبّي، العرب: 1/ 317.

79- العل، أبو خمنف: ص 260.
80- الفضل بن شاذان، اإليضاح: ص14.

81- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 25/1.
82- ابن عبد رّبه: 118/3.
83- ابن عبد رّبه: 213/2.
84- ابن عبد رّبه: 115/5.
85- ابن عبد رّبه: 309/3.

86- املسعودّي، مروج الذهب: 120/3.
87- املسعودّي، مروج الذهب: 15/4.

88- روضة العقالء: ص117.
89- روضة العقالء: ص 43.

90- األمايل: ص51.
91- معاين األخبار: ص222.
92- الفصول العرشة: ص99.
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93- حلية األولياء: 138/3.

94- حلية األولياء: 133/3.
95- األمايل: 215/1.

96- الزهد الكبري: ص176.
97- الغيبة:ص116.
98- األمايل: ص88.

واية وتقييد الّسامع: ص25. 99- اإلملاع إىل معرفة أصول الرِّ
100- تاريخ دمشق: 168/70.

101- تبيني الكذب املفرتي: ص364.
102- ترمجة اإلمام احلسن : ص165.

103- معجم ابن عساكر: 599/1.
104- مناقب آل أيب طالب: 303/3.

105- الكامل: 126/4.
106- رشح هنج البالغة: 24/5.
107- األذكار النووّية: ص206.

108- الرشح الكبري: 994/3.
109- السبكّي، شفاء الّسقام: ص282.

110- هتذيب الكامل: 160/3.
111- مرآة اجلنان: 151/1.

112- اإلصابة: 145/3.
113- التهذيب: 34/8.

114- الّدّر املنثور: 326/4، 519/6.
115- املزهر: 308/2.

116- تاريخ اخللفاء: ص235.
117- كنز العامل: 259/4.

118- وسائل الّشيعة: 355/11.
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119- مدينة املعاجز: 25/4.
120- بحار األنوار: 341/92.
121- بحار األنوار: 315/47.
122- منازل اآلخرة: ص174.
يعة: 637/1. 123- أعيان الشِّ
يعة: 408/3. 124- أعيان الشِّ

125- كشف االرتياب: ص262.
126- الغدير: 83/9.

127- جامع أحاديث الّشيعة: 222/14.
128- نفحات األزهار: 37/3.

.107/1 :129- اإلمامة وأهل البيت
130- علِّموا أوالدكم حمّبة آل بيت النبّي: ص164.

131- يف ظالل التوحيد: ص603.
.148/7 :132- موسوعة أحاديث أهل البيت

.321/5 :133- موسوعة اإلمام عّل
134- ألف سؤال وإشكال: 84/1.

135- وهي رواية احتجاج أيب حمجن عىل عمر بن اخلّطاب حني أتوا بجامعة يرشبون 
احلاِت جناٌح فيم طِعُموا إذا ما  الَّذيَن آمنُوا وعِمُلوا الصَّ اخلمر، فقال أبو حمجن :ليَس عىل 
َم  احلات) املائدة/93(، فقال اإلمام عّل إذا استحّلوا اآلية إِنَّ َقوا وآمنُوا وعمُلوا الصَّ اتَّ
نِْزيِر) البقرة/173( بعدها ُجِلد أبو حمجن ومجاعته، فأنشد  َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ َحرَّ
عر يف اخلمر، وإّنه غري صابر عنها، فقال عمر: ألضاعفنَّ العقوبة، فأجابه اإلمام  أبو حمجن الشِّ
، وهو مل يفعل، وقْد قال اهلل يف الّشعراء:  عّل: »وما جيوز لك أْن تعاقب رجاًل قال: ألفعلنَّ
معاوية  استشهاد  عن  الّثانية  واية  الرِّ أّما  يفعلوَن«)الّشعراء/226(،  ال  ما  يقولوَن  وأهّنم 
ْيِف) قريش/1- َتاِء َوالصَّ ِرْحَلَة الشِّ ُقَرْيٍش*إِياَلفِِهْم  ياَلِف  إِلِ باآلية القرآنّية بقوله تعاىل: 
واية الثالثة ورد يف خطبة  2(، عندما اختصم قوم من قريش عند معاوية فمنعوا احلّق، ويف الرِّ
َواَل  ُتَقاتِِه  اهللََّ َحقَّ  ُقوا  اتَّ َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ َيا  معاوية بن أيب سفيان واسـتشهاده بقولـه تعاىل: 
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َتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِموَن)آل عمران/102(.
136- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 349/5.
137- ابن عبد رّبه، املصدر نفسه: 349/5.

138- امليدايّن، جممع األمثال: ص 391
املطرب:  عنه  غاب  َمن  ص461؛  واملحارضة:  التمثيل  الثعالبّي،  منصور  ابو   -139

ص102.
140- أبو منصور الثعالبّي، التمثيل واملحارضة: ص386؛ احلرصّي، زهر اآلداب وثمر 

األلباب: 971/4.
141- الزخمرشّي، ربيع األبرار: 436/2. 

142- أبو حّيان التوحيدي، البصائر: 197/1.
143- أبو حّيان التوحيدي، البصائر: 97/4؛ الزخمرشّي، ربيع األبرار: 161/4.

144- أبو حّيان التوحيدّي، البصائر: 157/1.
145- الزخمرشّي، ربيع األبرار: 103/3.

146- املرّبد، الفاضل: ص 39.
147- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 90/3.

148- أبو نعيم األصفهايّن، حلية األولياء: 266/5.
149- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 179/4.

150- أبو هالل العسكرّي، الّصناعتني: ص 22.
151- ابن طيفور، بالغات النّساء: ص 10.
152- اليعقويّب، تاريخ اليعقويّب: 182/2.

* فرقد الّسبخّي، أبو يعقوب، أحد زّهاد البرصة. روى عن سعيد بن جبري ومّرة الطيب. 
وقيل: هو من سبخة الكوفة، روى عنه احلامدان، وجعفر بن سليامن، ُينظر: الذهبّي، ميزان 

االعتدال: 345/3.
153- ابن كثري، البداية والنّهاية: 269/9.

154- ابن دريد، الفوائد واألخبار: ص21.
أبو  136؛  الفريد: 230/1، 7/  العقد  النّساء: ص191؛  رّبه، طبائع  ابن عبد   -155
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الفرج األصفهايّن، األغايّن: 37/1، 145/9، 303/13؛ اجلريرّي، اجلليس الّصالح: ص 
455؛ أبو حّيان التوحيدّي، البصائر: 5/ 146؛ اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 112/6؛ 
اج القاري، املصدر الّسابق: 289/1؛ ابن اجلوزّي، أخبار النّساء: ص134؛ ابن منظور،  الرسِّ

خمترص تاريخ دمشق: 285/29؛ املّزّي، املصدر الّسابق: 150/2.
 ،255/1 الفريد:  العقد  ربِّه،  عبد  ابن  417/1؛  األخبار:  عيون  قتيبة،  ابن   -156
 22  ،303/13  ،145/9  ،90/6  ،37/1 األغايّن:  األصفهايّن،  الفرج  أبو  320/1؛ 
/341، املرزبايّن، نور القبس: ص194؛ ابن محدون، املصدر الّسابق: 151/2؛ ابن اجلوزّي، 

أخبار الظراف: ص 111؛ ابن منظور، خمترص تاريخ دمشق: 270/19.
157- البالذرّي، أنساب األرشاف: 7/ 230؛ املرّبد، الكامل يف الّلغة: 92/4؛ ابن عبد 
رّبه، العقد الفريد: 71/2، 145، 3/ 255، 4/ 218، 294/7؛ طبائع النساء: ص120؛ 
القايل، املصدر السابق: 236/1؛ أبو الفرج األصفهايّن، األغاين: 73/12؛ اجلريرّي، املصدر 
املصدر  محدون،  ابن  123/1؛  البصائر:  التوحيدّي،  حّيان  أبو  455؛  ص447،  الّسابق: 

الّسابق: 340/2؛ احلطاب الرعينّي، مواهب اجلليل: 391/4.
158- ابن قتيبة، عيون األخبار: 300/1، البالذرّي، أنساب األرشاف: 230/7 ؛ ابن 
النّساء: ص50؛ الّصويّل، أشعار أوالد  218، 113/7؛ طبائع  عبد رّبه، العقد الفريد: 4/ 
اخللفاء: ص312؛ القايل، املصدر الّسابق: 1/ 274؛ أبو الفرج األصفهايّن، األغاين: 11/ 
199؛ اجلريرّي، املصدر الّسابق: ص319؛ ابن رشيق، املصدر الّسابق: 1/ 54 ؛ ابن منظور، 
ين اليويس، زهر األكم: 2/  خمترص تاريخ دمشق: 57/25؛ لسان العرب: 1/ 336؛ نور الدِّ

.22
159- ابن قتيبة، عيون األخبار: 1/ 298، 261/2؛ املرّبد، الكامل يف الّلغة: 92/4؛ 
ابن دريد، الفوائد واألخبار: ص32؛ ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 18/1، 223/4؛ الكندّي، 
والة مرص: ص58؛ القايل، املصدر الّسابق: 241/1؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق: 269/38؛ 
أبو طاهر السلفّي، معجم السفر: ص 252؛ ابن منظور، خمترص تاريخ دمشق: 100/19؛ 
املّزّي، املصدر الّسابق: 20/ 399؛ الذهبّي، سري أعالم النبالء: 117/5؛ الشيخ األمينّي، 

الغدير: 6/ 144 
160- ابن حجر، اإلصابة: 3/ 356.
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161- ابن عبد رّبه، العقد الفريد: 7/ 294.
162- الّراغب األصفهايّن، حمارضات األدباء: 400/1.
163- الّراغب األصفهايّن، حمارضات األدباء: 550/1.

164- اآليب، نثر الّدّر: 197/3؛ الّراغب األصفهايّن، حمارضات األدباء: 550/1؛ ابن 
محدون، التذكرة احلمدونّية: 333/2 ؛ الوطواط، غرر اخلصائص الواضحة: ص382.

165- الزخمرشّي، ربيع األبرار: 397/4.

166- املسعودّي، مروج الذهب: 15/4.
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امل�سادُر واملراجُع

اأّوًل:القراآن الكرمي.

ثانياً: امل�صادر الأّولّية 
- اآليب، منصور بن احلسني )ت 421#/1030م(.

ّر يف املحارضات، حتقيق: خالد عبد الغني حمفوظ، ط1، دار الكتب العلمّية  1- نثر الدُّ
)بريوت/2004م(.

اجلزرّي  الكريم،  عبد  بن  حمّمد  بن  عيّل  احلسن،  أبو  ين،  الدِّ عّز  األثري،  ابن   -
)ت630#/1232م(.

العريّب،  الكتاب  دار  ط1،  تدمري،  الّسالم  عبد  عمر  حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل   -2
)بريوت/1997م( 

- األصفهايّن، أبو الفرج، عيّل بن احلسني بن حمّمد، األموّي)ت 356#/975م(.
3- األغاين، حتقيق: سمري جابر، ط2، دار الفكر، )بريوت/د.ت(.

4- مقاتل الطالبّييـن، ط2، دار إحياء الرّتاث العريّب، )بريوت/2009م(.
- البحرايّن، هاشم )ت1107#/1695م(.

5- مدينة املعاجز، حتقيق: مؤّسسة املعارف اإلسالمّية )قم املقّدسة/#1414(.
- أبو بكر الّدينورّي، أمحد بن مروان )ت333#/945م(.

6- املجالسة وجواهر العلم، حتقيق: أبو عبيدة املشهور ابن حسن آل سلامن، ط1، دار 
ابن حزم، عامل الكتب )بريوت/#1419(.

- البالذرّي، أمحد بن حييى بن جابر)ت279#/892م(. 
7- أنساب األرشاف، سهيل زكار ورياض الزركّل، ط1، دار الفكر، )بريوت/1996م(.

- البيهقّي، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن عيّل)ت#458(.



239

كابّي كابّي - م.د. حمّمد احميد عبل الرِّ اأ.م.د. تي�سري احميد عبل الرِّ

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�ساد�س

العلمّية  الكتب  دار  ط1،  زغلول،  بسيوين  الّسعيد  حمّمد  حتقيق:  اإليامن،  ُشعب   -8
)بريوت/#1410(. 

الثقافّية،  الكتب  مؤّسسة  ط3،  حيدر،  أمحد  عامر  حتقيق:  الكبري،  هد  الزُّ  -9
)بريوت/1996م(.

- ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي، األتابكّي)ت 874#/1469م(. 
10- النّجـوم الّزاهـرة يف أخبار مرص والقاهرة، )ال. ط(، مطبعة دار الكتـب، )مرص/ 

د.ت(. 
- التنوخّي، أبو عيّل، املحسن بن عيّل)ت 384 #/994م(. 

11- الفرج بعد الشّدة، حتقيق: عبود الّشاجلي، )ال.ط(، دار صادر، )بريوت/1978م(.
- أبو منصور الثعالبّي، عبد امللك بن حمّمد بن إسمعيل)ت 350#/961م(.

12- َمن غاب عنه املطرب، )ال.ط(، املطبعة األدبّية، )بريوت/#1309(.
 13- التمثيل واملحارضة، حتقيق : عبد الفّتاح حمّمد احللو، ط2، الدار العربّية للكتاب، 

)بريوت/1401#- 1981م(.
- اجلريرّي، معاىف بن زكرّيا، النهروايّن)ت390#/999م(.

سامي  الكريم  عبد  حتقيق:  الّشايف،  النّاصح  واألنيس  الكايف  الّصالح  اجلليس   -14
اجلندي، ط1، دار الكتب العلمّية، )بريوت/1426#- 2005م(.

محن البغدادّي)ت 597#/1200م(.  - ابن اجلوزّي، أبو الفرج، عبد الرَّ
15- املنتظـم يف تاريخ امللوك واألمم، حمّمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، 

ط1، دار الكتب العلمّية، )بريوت/1412# - 1992م(.
16- ذّم اهلوى، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، )ال.ط(، )ت.د(.

- ابن حّبان، حمّمد بن حّبان، البستّي )ت 354#/965م(.
ين عبد احلميد، )ال.ط(، دار  17- روضة العقالء ونزهة الفضالء، حتقيق: حمّمد حمي الدِّ

الكتب العلمّية، )بريوت/1397#- 1977م(.
- ابن حجر العسقاليّن، أمحد بن عيّل بن حمّمد بن حجر، )ت 852#/ 1448م(.

18- اإلصابـة يف متييز الّصحابــة، حتقيق: عّل حمّمد البجاوي، ط1، دار اجليل، )بريوت 
 )#1412/
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19- هتذيب التهذيب، ط1، دار الفكر، )بريوت/1404#- 1984م(.

- ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل املدائنّي)ت 656#/ 1258م(.
الكتب  إحياء  دار  ط1،  إبراهيم،  الفضـل  أبو  حمّمد  حتقيق:  البالغـة،  هنج  شـرح   -20

العربّية، ) القاهرة/ 1378#- 1959م(.
- احلّر العاميّل، حمّمد بن احلسن )ت#1104(.

يعة إىل حتصيل مسائل الرّشيعة، حتقيق: مؤّسسة آل البيت ألحياء  21- وسائل الشِّ
الرّتاث، ط2، مهر، )قم املقّدسة- 1419#/ 1998م(.

)ت#453/  القريوايّن  األنصارّي،  تيم،  بن  عيّل  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  احلرصّي،   -
1061م(

22- زهر اآلداب وثمر األلباب، )ال.ط(، دار اجليل، )بريوت/د.ت(.
- ابن محدون، حمّمد بن احلسن بن حمّمد بن عيّل )ت#562(.

23- التذكرة احلمدونّية، ط1، دار صادر، )بريوت/#1417(.
- أبو حّيان التوحيدّي، عيّل بن حمّمد )ت 414#/1023م(.

24- البصائر والّذخائر، حتقيق: د. وداد القايض، ط1، دار صادر، )بريوت/1988م(.
- اخلطيب البغدادّي، أبو بكر، أمحد بن عيّل )ت 463#/1070م(.

دار  )ال.ط(،  عطا،  النّجار  عبد  مصطفى  حتقيق:  الّسالم،  مدينة  أو  بغداد  تاريخ   -25
الكتب العلمّية، )بريوت/1977م(.

26- اجلامع ألخالق الّراوي وآداب الّسامع، د.حممود الطّحان، )ال.ط(، مكتبة املعارف، 
)الرياض/ د.ت(.

- ابن خّلكان، أبو العّباس، أمحد بن حمّمد بن أيب بكر )ت681#/1282م(.
دارصادر،  ط1،  عّبـاس،  إحسـان  حتقيق:  الّزمـان،  أبنـاء  وأنباء  األعيان  وفيات   -27 

)بريوت/1971م(.
- ابن دريد، حمّمد بن احلسن )ت321#/933م(.

سالة، )بريوت/1986م(. 28- الفوائد واألخبار، إبراهيم صالح، ط2، مؤّسسة الرِّ
ينورّي، أبو حنيفة، أمحد بن داود )ت282#/895م(. - الدِّ

29- األخبار الطوال، حتقيق: عبد املنعم عامر، ط1، دار إحياء الكتاب العريّب- عيسى 
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البايب احللبي ورشكاه، )القاهرة/1960م(.
ين، حمّمد بن أمحد بن عثمن بن قايمز )ت 748#/1347م(. - الّذهبّي، شمس الدِّ

30- سري أعالم النّبالء، حتقيق: جمموعة من املحّققني بإرشاف الّشيخ شعيب األرناؤوط، 
ط3، مؤّسسة الّرسالة، )بريوت/1405#/1985م(.

املعرفة،  دار  )ال.ط(،  البجاوي،  حمّمد  عّل  الّرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان   -31
)بريوت/د.ت(.

32- العرب يف خرب َمن غرب، حتقيق: أبـو هاجـر، حممـّد الّسعيد بن بسيوين زغلول، )ال.ط(، 
دار الكتب العلمّيـة، )بيـروت - لبنان /د.ت(.

- الّراغب األصفهايّن، أبو القاسم، احلسني بن حمّمد )ت #502(.
أيب  بن  األرقم  دار  رشكة  ط1،  والبلغاء،  الّشعراء  وحماورات  األدباء  حمارضات   -33

األرقم، )بريوت /#1420(.
- الّرامهرمزّي، احلسن بن عبد الّرمحن )ت 360#/970م(.

ث الفاصل بني الّراوي والواعي، حتقيق: د. حمّمد عجاج اخلطيب، ط3، دار  34- املحدِّ
الفكر، )بريوت/1404#- 1984م(.

- الزبيدّي، حمّب الّدين،أبو الفيض، حمّمد مرتىض احلسينّي الواسطّي)ت#1205(.
القاموس، حتقيق: جمموعة من املحّققني، )ال.ط(، )دار  35- تاج العروس من جواهر 

اهلداية/د.ت(. 
- الّزمرشّي، أبو القاسم، حممود بن عمر )ت538#/ 1143م(.

36- ربيع األبرار ونصوص األخبار، ط2، مؤّسسة األعلمّي، )بريوت/#1412(.
ين، عيّل بن عبد الكايف )ت#756(. - الّسبكّي، تقّي الدِّ

األمريّية  املطبعة  ط4،  والّسالم،  الّصالة  عليه  األنام  خري  زيارة  يف  الّسقام  شفاء   -37
الكربى، )القاهرة/#1419(.

- الّسخاوّي، حمّمد بن عبد الّرمحن)902#/1501م(.
38- اإلعالم بالتوبيخ ملن ذّم التاريخ، دار الكتاب العريّب، )بريوت/1983م(.

ين، عبد الّرمحن بن أيب بكر )ت911#/1505م(. - الّسيوطّي، جالل الدِّ
الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  ط1،  الّدمرداش،  محدي  حتقيق:  اخللفاء،  تاريخ   -39
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)بريوت/1425#-2004م(.
)بريوت/  والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  )ال.ط(،  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  ّر  الدُّ  -40

د.ت(.
41- املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، حتقيق : فؤاد عّل منصور، ط1، دار الكتب العلمّية، 

)بريوت/1418#- 1998م(.
- ابن شاذان، جبائيل بن إسمعيل بن أيب طالب، القمّي )ت نحو #660(.

انتشارات،  مؤّسسة  ط1،  األرموي،  احلسينّي،  ين  الدِّ جالل  حتقيق:  اإليضاح،   -42
)طهران /#1351(.

- الرّشيف املرتىض، أبو القاسم، عيّل بن احلسني، علم اهلدى )ت#436(.
اهلل  آية  مكتبة  املطبعة  الشنقيطّي،  األمني،  بن  أمحد  الّشيخ  حتقيق:  املرتىض،  أمايل   -43

العظمى املرعيّش النجفّي، ط1، )قم املقّدسة/1325#- 1907م(.
- ابن شهر آشوب، حمّمد بن عيّل )ت588#/ 1192م(. 

44- مناقب آل أيب طالب، حتقيق: جلنة من العلامء، املطبعة احليدرّية، )النجف/1956م(.
- الّصدوق، أبو جعفر، حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه، القمّي )ت#381(.

راسات اإلسالمّية، مؤّسسة البعثة، ط1، ) قم /#1417(.  45- األمايل، حتقيق: قسم الدِّ
اإلسالمّي)قم  النرش  مؤّسسة  )ال.ط(،  غفاري،  أكرب  حتقيق:عل  األخبار،  معاين   -46

املقّدسة/#1379(.
ين خليل بن أيبك )ت 764#/1362م(. - الّصفدّي، صالح الدِّ

47- الوايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناوؤط وتركي مصطفى، ط 1، دار إحياء الرّتاث، 
)بريوت/1420#- 2000م(.

- الطبّي، حمّمد بن جرير )ت310#/922م(.
األعلمّي  مؤّسسة  ط4،  العلامء،  من  نخبة  حتقيق:  وامللوك،  الّرسل  تاريخ   -48

للمطبوعات، )بريوت/1403#- 1983م(. 
- الطوّس، أبو جعفر، حمّمد بن احلسن )ت#460(.

)قم  الّثقافة،  دار  ط1،  اإلسالمّية،  الّدراسات  قسم  حتقيق:  األمايل،   -49
املقّدسة/#1414(. 
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املقّدسة/  قم   ( هبمن،  ط1،  ناصح،  أمحد  عّل  الطهرايّن،  اهلل  عبد  حتقيق:  الغيبة،   -50
.)#1411

- ابن طيفور، أبو الفضل، أمحد بن أيب طاهر )ت 280#/893م(.
والدة  مدرسة  مطبعة  )ال.ط(،  األلفي،  أمحد  ورشحه:  صّححه  النّساء،  بالغات   -51

عّباس األّول، )القاهرة /1326#- 1908م(.
- ابن عبد رّبه، أبو عمر، أمحد بن حمّمد، القرطبّي، األندليّس )ت 328#/939م(.

52- العقد الفريد، ط1، دار الكتب العلمّية، )بريوت/#1404(
53- طبائع النّساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأرسار، مكتبة القرآن، ) القاهرة/

د.ت(.
- ابن عساكر، تقّي الّدين، أبو القاسم، عيّل بن احلسن )ت571#/1175م(.

54- تاريخ مدينة دمشق، حتقيق : عّل شريي، )ال.ط(، دار الفكر، )بريوت/#1415(. 
55- معجم الشيوخ، حتقيق: د. وفاء تقّي الّدين، ط1، دار البشائر، )دمشق/2000م(.

56- تبني الكذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعرّي، ط3، دار الكتاب 
العريّب، )بريوت/#1404(.

املحمودّي  مؤّسسة  ط1،  املحمودّي،  باقر  حمّمد  حتقيق:   ،احلسن اإلمام  ترمجة   -57
للطباعة والنرش، )بريوت/1400#- 1980م(.

- القايض عياض، أبو الفضل، عياض بن موسى، اليحصبّي )ت#544(.
58- الشفا بتعريف حقوق املصطفى، )ال.ط(، دار الفكر، )بريوت/1988م(.

59- اإلملاع إىل معرفة ُأصول الّرواية وتقييد الّسامع، حتقيق: الّسّيد أمحد صقر، ط1، دار 
الرّتاث، )القاهرة/1379#- 1970م(.

- القايل، إسمعيل بن القاسم )ت 356#/966م(.
املرصّية،  الكتب  دار  ط2،  األصمعّي،  اجلواد  عبد  حمّمد  حتقيق:  األمايل،   -60

)مرص/1344#- 1926م(. 
- ابن قتيبة، أبو حمّمد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، الّدينورّي )ت 276#/ 889م(. 

61- عيون األخبار، )ال.ط(، دار الكتب العلمّية، ) بريوت - لبنان/ #1418(.
62- الّشعر والّشعراء، )ال.ط(، دار احلديث، )القاهرة /#1423(.
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للكتاب،  العاّمة  املرصّية  اهليئة  ط2،  عكاشة،  ثروت  حتقيق:  املعارف،   -63
)القاهرة/1992م(.

64- غريب احلديث، حتقيق: نعيم زرزور، ط1، دار الكتب العلمّية، ) بريوت/1988م(
- ابن قدامة : أبو الفرج، عبد الّرمحن بن أمحد )ت#682(.

65- الرّشح الكبري، ) ال.ط(، دار الكتاب العريّب، )بريوت/ د.ت(.
- ابن القيسايّن، أبو الفضل، حمّمد بن طاهر )ت 507#/ 1113م(. 

النقط والّضبط، حتقيق : دي يونج، )ال.ط(،  املتامثلة يف  املتفقة يف اخلّط  66- األنساب 
طبع يف ليدن، )بريل/1282#- 1865م(.

ين، إسمعيل بن عمر، القريّش ) ت 774 #/ 1372م( - ابن كثري، عمد الدِّ
العريّب،  الرّتاث  إحياء  دار  ط1،  شريي،  عّل  حتقيق:  والنهاية،  البداية   -67

)بيـروت/1988م(.
- املّبد، أبو العّباس، حمّمد بن يزيد )ت 285#/ 898م(.

68- الفاضل، ط3، دار الكتب املرصّية، ) القاهرة/#1421(.
ين بن عيّل )ت#975(.  - املتقي اهلندّي، عالء الدِّ

69- كنز العاّمل يف سنن األقوال واألفعال، حتقيق: الّشيخ بكري حياين، صفوة الّسقا، 
)ال.ط(، مؤّسسة الّرسالة، )بريوت/1989م(.

- املجليّس، حمّمد باقر )ت، 1111#/1700م(.
الوفاء،  مؤّسسة  ط2،  األطهار،  األئّمة  أخبار  لُدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -70

)بريوت/1983م(.
- املرزبايّن، أبو عبيد اهلل، حمّمد بن عمران بن موسى )ت 384 #/ 994م(.   

71- معجم الّشعراء، بتصحيح وتعليق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو، ط2، دار الكتب 
العلمّية، )بريوت/1402#- 1982م(. 

- املّزّي، أبو احلّجاج، يوسف )ت#742(.
72- هتذيب الكامل يف أسامء الّرجال، حتقيق: بّشار عّواد معروف، ط1، مؤّسسة الّرسالة، 

)بريوت/ 1400#- 1980م(.
- املسعودّي، أبو احلسن، عيّل بن احلسني بن عيّل ) ت 346#/957م(.
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ين عبد احلميد، ط1، دار األنوار،  73- مروج الّذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق: حميي الدِّ
)بريوت /2009م(.

- الّشيخ املفيد، أبو عبد اهلل، حمّمد بن حمّمد بن النعمن )ت#413(.
74- الفصول العرشة يف الغيبة، حتقيق: فارس احلّسون، ط2، دار املفيد للطباعة والنرش، 

)بريوت/1414#- 1993م(.
- ابن منظور، حمّمد بن مكرم بن منظور، األفريقّي )ت 711 #/1311م(.

حمّمد  مراد،  احلميد  عبد  رياض  النّحاس،  روحّية  حتقيق:  دمشق،  تاريخ  خمترص   -75
مطيع، ط1، دار الفكـر، )دمشـق/1402#- 1984م(.

76- لسان العرب، ط3، دار صادر، ) بريوت /#1414(.
- امليدايّن، أبو الفضل، أمحد بن حمّمد، النيسابورّي )ت، 518 #/ 1124م(.

ين عبد احلميد، دار املعرفة، ) بريوت/ د.ت(. 77- جممع األمثال، حتقيق: حمّمد حميي الدِّ
- ابن النديم، حمّمد بن إسحاق )384#-1047م(. 

78- الفهرست، حتقيق : إبراهيم رمضان، ط2، دار املعرفة، )1417#- 1997م(.
- أبو نعيم األصبهايّن، أمحد بن عبد اهلل )ت 430#/ 1038م(.

)مرص/#1394-  الّسعادة،  نرش  ط(،  )ال،  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية   -79
1974م(.

ين بن رشف )ت#676(. - النووّي، أبو زكرّيا، حميي الدِّ
80- األذكار النووّية، )ال.ط(، دار الفكر، )بريوت/1994م(.

ين، أمحد بن عبد الوهاب )ت 733#/1332م(. - النويرّي، شهاب الدِّ
81- هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق: مفيد قميحة ومجاعة، ط1، دار الكتب العلمّية، 

)بريوت/2004م (.
- أبو هالل العسكرّي، احلسن بن عبد اهلل بن سهل )ت 295#/ 907م(.

82- كتاب الّصناعتني: الكتابة والّشعر، حتقيق: عّل حمّمد البجاوي وحمّمد أبو الفضل 
إبراهيم، )ال.ط(، املكتبة العرصّية، )بريوت/#1419(.
- الوطواط، حمّمد بن إبراهيم بن حييى )ت #718(.

شمس  إبراهيم  حتقيق:  الفاضحة،  النقائض  وعرر  الواضحة،  اخلصائص  غرر   -83
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ين، ط1، دار الكتب العلمّية، )بريوت/1429#- 2008م(.   الدِّ
- وكيع، حمّمد بن خلف بن حّيان )ت 306#/ 918م(.

84- أخبار القضاة، صّححه وعّلق عليه وخّرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى املراغّي، 
ط1، املكتبة التجارّية الكربى، )القاهرة/1947م(.

- اليافعّي، أبو حمّمد، عبد اهلل بن أسعد بن عيّل بن سليمن )ت768#/1366م(.
85- مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما ُيعترب من حوادث الّزمان، وضع حواشيه: 

خليل املنصور، ط1، دار الكتب العلمّية، )بريوت/1417ه- 1997م(.
- اليعقويّب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح)ت292#-905م(.

86- تاريخ اليعقويّب، )ال.ط(، دار صادر، )بريوت/د.ت(.

ثانياً: املراجـع احلـديثــة
- األمني، حسن. 

التعارف للمطبوعات، )بريوت/#1418-  الّشيعة؛ ط1، دار  87- مستدركات أعيان 
1997م(. 

- األمينّي، عبد احلسني أمحد النجفّي )ت1392#/1972م(.
88- الغدير يف الكتاب والّسنّة واألدب، ط4، دار الكتاب العريّب، )بريوت/1977م(.

- األمني، حمسن )ت1371#/1952م(.
89- كشف االرتياب يف أتباع حمّمد بن عبد الوهاب، حتقيق: حسن األمني، ط2، )قم 

املقّدسة/1382#- 1952م(.
- األمينّي، حمّمد هادي. 

90- بطل فخ احلسني بن عّل بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن عّل بن أيب طالب أمري 
مّكة وفاحتها، ط3، رشكة الكتبّي للطباعة والنرش، )بريوت/1993م(.

البوجردّي، حسني الطباطبائّي)ت1383#/1963م(.
91- جامع أحاديث الّشيعة، )ال.ط(، مهر، )قم املقّدسة/#1409(.

- حسن، إبراهيم حسن. 
املرصّية،  النهضة  مكتبة  ط7،  واالجتامعّي،  والثقايّف  يايّس  السِّ اإلسالم  تاريخ   -92
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)القاهرة/1964م(.
- الدليمّي، داوود سلمن صالح. 

93- تيسري علوم الّسنّة النبوّية، ط1، مطبعة الوقف السنّي، )بغداد/2006م(.  
- الّريشهرّي، حمّمد.

94- الّريشهرّي، حمّمد، موسوعة اإلمام عّل بن أيب طالب يف الكتاب والّسنّة والتاريخ، 
حتقيق: كاظم الطباطبائّي، حممود الطباطبائّي، ط2، دار احلديث، )قم املقّدسة/#1425(.

- زيدان، جرجي.
95- تاريخ التمّدن اإلسالمّي، راجعها وعّلق عليها: حسني مؤنس، )ال.ط(، منشورات 

دار مكتبة احلياة، )بريوت/د.ت(.
- الّسبحايّن، جعفر.

يف  اإلسالمّية  والبحوث  التعليم  شؤون  معاونّية  ك،  الرشِّ ونبذ  التوحيد  ظالل  يف   -96
احلّج، )د.ت(. 

- صفوت، أمحد زكي.
97- مجهرة خطب العرب يف عصور العربّية الزاهرة، املكتبة العلمّية، )بريوت/د.ت(.

- العبيدّي، رشيد عبد الّرمحن.
98- معجم مصطلحات احلديث النبوّي، ط1، مطبعة الوقف السنّّي، )بغداد/2006م(. 

- القمّي، الشيخ عباس )ت، 1359هـ/1940(.
99- الكنى واأللقاب، تقديم: هادي األمينّي، )ال.ط(، مكتبة الّصدر، )طهران/د.ت(.
100- منازل اآلخرة واملطالب الفاخرة، حتقيق وتعريب: ياسني املوسوّي، ط1، مؤّسسة 

النرش اإلسالمّي، )قم املقّدسة/#1419(.
- الكورايّن، عيّل. 

رية، )قم املقّدسة/2003م(.  101- ألف سؤال وإشكال، ط1، دار السِّ
- مهران، حمّمد بّيومي.

اإلسالمّية،  للدراسات  الغدير  مركز  ط2،   ،البيت وأهل  اإلمامة   -102
)إيران/1415#- 1995م(.
- املياليّن، عيّل احلسينّي. 
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103- نفحات األزهار، ط1، مهر، )إيران/#1414(.
- النجفّي، هادي. 

104- موسوعة أحاديث أهل البيت، ط1، دار إحياء الرّتاث، )بريوت/#1423-
2002م(.

- هرنشو.
105- علم التاريخ، ترمجة وتعليق: عبد احلميد العبادّي، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، 

)د.م(، 1937م.
- يمين، حمّمد عبده.

106- علِّموا أوالدكم حمّبة آل بيت النبّي، ط1، مؤّسسة الكتب الثقافّية، )بريوت 
1998م(.


