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 الخالصة

حامد        طه  لمنجز  فاحصة  قراءة  بعد 

ظاهرتين   عن  ُكِشَف  الروائي  الشبيب 

الكتابي   النهج  تمثاّلت  من  تعّدان  فنّيتين 

والعجائبيّة(،   بـ)الغرائبيّة  نقديّا  الموسوم 

والتجلّي(،   )القرين  هما  والظاهرتان 

المتن   في  حضورهما  يضفي  اللّتان 

ويفّجر   القارئ،  يمتع  تفاعليًّا  إدهاًشا 

أقصى  إمك إلى  المعنى  انفتاح  انات 

مدياتها، بحيث ال يغادر القارئ النصَّ إاّل  

وهو محّمل بحصيلة معرفيّة ولّذة فنّية ال  

وهو   األصيل،  األدبي  المتن  إال  يفرضها 

وبمنهج   البحث.  متن  في  لمسناه  ما 

عن   الكشف  جرى  وصفّي  تحليلي 

الدراسة،   موضوع  الظاهرتين  حضور 

اإلنسان   فالقرين  صاحب  المعنوي    هو 

بأشكال   المدروس  المتن  في  تبّدى  الذي 

اإلنسان   التوأم،  )الشخص  منها:  مختلفة 

جذوره   ويستمّد  ...إلخ(،  الشبح،  اآللي، 

قديًما من التراث الديني والشعبي، وحديثًا  

أّما   التحليلي.  النفس  علم  طروحات  من 

الغائبة    التجلّي األشياء  ظهور  فهو 

وبهذ  سماًعا،  أو  عيانًا  يكون  لإلنسان  ا 

حيث   من  صلة  بوشيجة  وسابقه  مرتبًطا 

أّن التجلّي يقع للقرين وغيره، بمعنى أّن  

عالقة    -حسب الَمنَاِطقَة    –العالقة بينهما  

قرين   فكّل  وجه،  من  وخصوص  عموم 

وخلصت   قرينًا.  متجّلٍ  كّل  وليس  متجّلٍ 

أضاءت   النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة 

 جانبًا معتًما في المتن المدروس. 

Abstract 

     After a close reading of 

the novelist Taha Hamed 

Al-Shabib's work, two 

artistic phenomena were 

revealed that are among 

the representations of the 

biblical approach critically 
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Abstract 

The biography of the 

Messenger (peace be 

upon him) has received 

great attention in all Arab 

Islamic works, whether 

jurisprudence or 

historical, general or 

specific to his biography, 

his battles, his attributes 

and attributes, except for 

what is striking when 

looking at the Islamic 

intellectual production, 

what has reached us in 

the literature books of 

important narrations 

about the biography of the 

Messenger and in all its 

aspects. The writings of 

writers have emerged 

throughout the ages with 

their great importance in 

writing the biography, and 

following the chains of 

hadiths of the Prophet in a 

way that is no less 

accurate and scrutiny 

than the books of hadith 

and history 
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اللغة   في  المبرد)الكامل  كتاب  يعد 

االدبية   المصنفات  اهم  بين  من  واالدب( 

المعرفة   من  متنوعة  بالون  حفلت  التي 

التي   الرئيسية  الكتاب  مادة  الى  باإلضافة 

هذا   ضم  فقد  واللغة،  باألدب  عنيت 

متنوعة   تاريخية  مادة  دفتيه  بين  الكتاب 

بدابات   وحتى  الرسول  سيرة  من  بدءاً 

االول، اال ان الملفت في  العصر العباسي  
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التاريخية   المادة  تلك  هي  المبرد  كتاب 

سيرة   عن  كتابه  ضمنها  التي  المهمة 

الرسول محمد)ص(، إذ تعد من بين اهم  

لتنوعها   سيرته  عن  الينا  وصل  ما 

ودقتها، هذا باإلضافة الى عدد البأس به  

ب  تفرد  التي  الروايات  دون  \من  كرها 

المؤر وحتى  بل  االدباء  من  خين.  غيره 

القرن   اواسط  في  عاش  المبرد  ان  وبما 

مهمة   مادة  تعد  فمادته  الهجري  الثالث 

الذين   المتقدمين  ألنه يعد من االدباء  جداً 

عاصروا اهم طبقة من طبقات المؤرخين  

لتسلط   الدراسة  هذه  جاءت  المهمين. 

الضوء على ما ذكره المبرد من روايات  

ثم تحليلها، وذلك من خالل مقارنتها بما  

سبقوه  ذك ممن  سواء  المؤرخين  باقي  ره 

بعدة،   جاء  من  وحتى  له  المعاصرين  او 

من   التاريخية  مادة  قيمة  لكشف  وذلك 

لكتب   التاريخية  القيمة  كشف  و  جهة، 

 االدب العربي من جهة اخرى.  

 المبرد سيرته ومكانته العلمية

 نسبه ولقبه : 

بن عمير   األكبر  عبد  بن  يزيد  بن  محمد 

ابن عبد هللا   بن سعد  بن سليم  بن حسان 

بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن  

أسلم   ابن  عوف  بن  بالل  بن  هللا    -عبد 

بن كعب بن الحارث بن    -  (1)وهو ثمالة

كعب بن عبد هللا بن مالك بن النضر بن  

ثم   العباس األزدي  أبو  الغوث،  بن  األزد 

 (2).ي، المعروف بالمبرد الثمال

ربة عبد  ابن  وثمالة    (3)ذكر  نصه:"  ما 

اهل   وهم  الطائف،  من  قريب  منزلهم 

يزيد   بن  محمد  منهم  وعقول،  روية 

صاحب   بالُمبَرد  المعروف  النحوي 

 الروضة. وقال فيه بعض الشعراء:

 سألنا عن ثُمالة كَل حًي                

 فقال القائلون ومن ثمالة            

 ت: محمد بن يزيد منهم         فقل

 فقالوا: اآلن ِزدت بهم َجهالَة 

في سبب تسميته    (4)كما ذكر إبن عبد ربه

يزيد   بن  محمد  إن  نصه:"  ما  بالمبرد 

ومعرفته   باللغة  علمه  على  النحوي، 

بـ)الروضة(   سماه  كتاباً  وضع  باللسان، 

فلم   المحدثين،  الشعراء  أخبار  فيه  وقصد 

أبردَ  إال  شاعر  لكل  له،  يختر  َوَجَد  ما   

وقلما   هانئ.  بن  الحسن  إلى  انتهى  حتى 

فطنته   لرقة  ضعيٌف  بيٌت  له  يأتي 

وسبوطة بنيته وعذوبة الفاظه، فأستخرج  

وال   سمعناها  ما  أبياتاً  المبٌرد  من  له 

عليها،   وقع  اين  من  ندري  وال  رويناها، 

 وهي: 

 أال ال تلمني في العُقار جليسي     

 ربها بعُبوٍس وال تلحني في ُش              

 تَعَشقَها قلبي فبغَض ٍعشقُها             

 إلي من األشياء ُكل نفيٍس               
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بن   اختيار عمرو  االختيار من  هذا  وأين 

بحر الجاحظ حين اجتلب ذكره في كتاب  

بن   الحسن  الموالي  ومن  فقال:  الموالي، 

الشعر   على  الناس  أقدر  من  وهو  هانئ، 

 وأطبعهم فيه. ومن قوله: 

يُزفُها                بِكراً  َصفراء  بها  فجاَء 

 إلـي عروساً ذات دًل معَشق 

لناظري            أبَدت  الكأُس  َجلَتها            فلما 

 محاِسَن ليت بالُجماَن ُمطوقِ 

 ومن قوله: 

 ساعٍ بكأٍس إلى ناٍش على طرٍب   

 كالهما َعَجٌب في منظٍر َعَجبِ           

الليل وَشمُل  تُريك      ُمجتمع        قاَمت 

 ُصبحاً تََوَد بيَن الماء والِعنبِ 

فَقاقِعها              وُكبرى  ُصغرى  كأن 

 ُدًر على أرٍض مَن الذهبِ 

نظير   ال  بديعةٌ  الخمريات  اشعاره  وُجُل 

التي   إلى  وتخطاها  كلها  بها  فخطر  لها. 

هذا   لحقَه  أحسبه  فما  برِده،  في  جانسته 

الُمبَرد، إال لبرده. و قد تخير  االسم أعني 

بردها،   من  تقتل  أشعاراً  العتاهية  ألبي 

وشنَفها وقََرَطها بكالمه، فقال: ومن شعر  

الظرفاء   عند  المستظرف  العتاهية  ابي 

 المخيِر عند الخلفاء قوله: 

 يا قُرة العيِن كيَف أمسيِت         

 اعِزز علينا بما تَشكيِت ".               

عضيمة عبدالخالق  الدكتور  بعد    (5)يقول 

إيراد التفصيل المذكور فيما أعاله: "وفي  

يقيني أن كالم مؤلف العقد ظاهر التحامل  

فدعوى أن أبا العباس كان سيئ االختيار  

التشهير   على  تنطوي  عريضة  دعوى 

أبا   أن  أراه  والذي  به،  والزراية  بالرجل 

العباس قد شهر بهذين اللقبين ويظهر أن  

لما  ال آثروه  الكوفيين  مختار  كان  فتح 

يشعره من الذم أو عدوالً منهم عما يشعر  

ليس   بلقبين  الشخص  واشتهار  بالمدح 

المسيب   فقد سبق سعيد بن  مستبعداً  أمراً 

 المبرد في هذا". 

عساكر ابن  ذكر  عن    (6)كما 

صنف   ولما  نصه:"  ما  بالمبرد  تسميته 

المبرد   سأل  والالم  األلف  كتاب  المازني 

يقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب  عن دق

أي   الراء  بكسر  المبٍرد  فأنت  قم  له  فقال 

وفتحوا   الكوفيون  فغيره  للحق  المثبت 

 الراء". 

فمنهم   بالمحدثين،  الخالف  هذا  واتصل 

فهـم   المستشرقون  أما  الكسر  يختار  من 

بمراجعة   ذلك  يتبين  الفتح،  اختيار  على 

 (7).كتاب المستشرق األلماني بروكلمن

فقد ذكر سبباً آخر لهذه    (8)خلكان  اما ابن

التسمية قائالً:" سئل المبرد لم لقبت بهذا  

صاحب   ان  ذلك  سبب  كان  فقال  اللقب 

والمذاكرة   للمنادمة  طلبني  الشرطة 
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فكرهت الذهاب إليه فدخلت إلى أبي حاتم  

يطلبني   الوالي  رسول  فجاء  السجستاني 

يعني   هذا  في  ادخل  حاتم  أبو  لي  فقال 

فار  مزملة  وغطى  غالف  فيه  فدخلت  غا 

ليس   وقال  الرسول  إلى  خرج  ثم  رأسه 

إليك   دخل  أنه  أخبرت  فقال  عندي  هو 

فقال أدخل الدار وفتشها فدخل فطاف كل  

لغالف   يفطن  ولم  الدار  في  موضع 

يصفق   حاتم  أبو  فجعل  ثم خرج  المزملة 

المبرد   المبرد  المزملة  على  وينادي 

إن   وقيل  به  فلهجوا  بذلك  الناس  وتسامع 

ل عثمان  الذي  أبو  شيخه  اللقب  بهذا  قبه 

 المازني وقيل غير ذلك". 

 مولده ووفاته: 

النديم ابن  المبرد    (9)ذكر  والدة  سنة 

أبو   به  خبرنا  فيما  مولده  وكان  بقوله:" 

في   الصفار،  علي  وأبو  السراج  بن  بكر 

خمس   سنة  ومات  ومائتين  عشر  سنة 

وسبعون   تسع  وله   ) ومائتين   ( وثمانين 

سبع ومائتين ودفن    سنة، وقيل مولده سنة 

 في مقابر باب الكوفة".  

البغدادي الخطيب  ذلك    (10)اما  ذكر  فقد 

بكر   أبي  بن  الحسن  على  قرأت  قائالً:" 

مات    : قال  القاضي  كامل  بن  أحمد  عن 

األزدي   يزيد  بن  محمد  العباس  أبو 

بالمبرد   المعروف  في    -الثمالي  وكان 

فردا   البصريين  بنحو  سنة    -العلم  في 

ومائتين . حدثنا محمد بن  خمس وثمانين  

قال   العباس  بن  محمد  حدثنا  الواحد  عبد 

وأنا أسمع قال :    -قرئ على ابن المنادى  

األكبر   عبد  بن  يزيد  بن  محمد    -ومات 

بالمبرد   المعروف  النحوي  العباس    -أبو 

في شوال سنة خمس وثمانين . وقال ابن  

في   أحاديث  منه  سمعنا   : المنادى 

لقرآن . قلت  تضاعيف أول كتاب معاني ا

عشر   سنة  في  كان  مولده  أن  وبلغني   :

 ومائتين". 

الحموي ياقوت  رواية  مع    (11)تطابقت 

المبرد   مولد  سنة  بشأن  البغدادي  رواية 

ولد   نصه:"  ما  ذكر  إذ  وفاته  وسنة 

غداة عيد االضحى   االثنين  يوم  بالبصرة 

وفاته   يذكر  ثم  ومائتين".  سنةعشرة 

في المبرد  العباس  ابو  مات    قائالً:" 

خمس   سنة  القعدة  ذي  وقيل  شوال، 

المعتضد،   خالفة  في  ومائتين  وثمانين 

وصلى عليه ابو محمد يوسف بن يعقوب  

باب   مقابر  في  داٍر  في  ودفن  القاضي 

 (12) .الكوفة"

فقد ذكر رواية مختلفة    (13)اما ابن خلكان

يوم   المبرد  والدة  وكانت  نصها:"  قليالً 

ومائتين   عشر  سنة  الضحى  عيد  االثنين 

يوم  وق وتوفي  ومائتين  سبع  سنة  يل 

وقيل   الحجة  ذي  من  بقيتا  لليلتين  االثنين 

ذي القعدة سنة ست وثمانين وقيل خمس  

مقابر   في  ودفن  ببغداد  ومائتين  وثمانين 

 باب الكوفة في دار اشتريت له". 

 مكانته العلمية ومصنفاته 
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الذين   العلماء  أولئك  من  المبرد  يعد 

ثقافاته وتنوعت  معارفهم،  م  تشعبت 

وإن   والفنون،  العلوم  من  العديد  لتشمل 

والنقدية   البالغية  العلوم  عليه  غلبت 

إلى   ذلك ربما كان يرجع  فإن  والنحوية، 

العربية   قوميته  على  الشديدة  غيرته 

فيه   انفتحت  عصر  في  وآدابها  ولغتها 

العلوم   كل  على  العربية  الحضارة 

والثقافات، وظهرت فيه ألوان من العلوم  

 فها العرب من قبل.  والفنون لم تأل

عند حديثه عن المبرد ما    (14)ذكر القفطي

أبي   ابن  مستمليه  احد  عنه  نصه:"قال 

العلم   من  العباس  أبو  كان  األزهر 

وحسن   الحفظ،  وكثرة  األدب،  وغزارة 

وبراعة   اللسان،  وفصاحة  اإلشارة، 

وكرم   المجالسة،  وملوكية  البيان، 

وحالوة   المكاتبة،  وبالغة  العشرة، 

وصحة    المخاطبة،  الخط،  وجودة 

ووضوح   اإلفهام،  وقرب  العزيمة، 

ليس   ما  على  المنطق؛  وعذوبة  الشرح، 

عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه، وكان  

  نحوياً مقدماً عالماً أديباً شاعراً". 

فقال عنه:"يعد جبالً    (15)وذكره ابن جني

مقاالت أصحابنا   أفضت  وإليه  العلم،  في 

الفروع    وهو الذي نقلها وقررها وأجرى

 والعلل والمقاييس عليه.  

البغدادي الخطيب  وصفه    (16)اما  فقد 

علم   وحافظ  النحو،  أهل  شيخ  بقوله:" 

فسكن   البصرة  أهل  من  كان  العربية، 

عثمان   أبي  عن  بها  وروى  بغداد، 

السجستاني،   حاتم  وأبى  المازني، 

عالما   وكان   . األدباء  من  وغيرهما 

حسن   الرواية،  في  به  موثوقا  فاضال 

كثير  الم األخبار،  مليح  حاضرة، 

 النوادر". 

الحموي ياقوت  عنه  إمام  (17)قال  :"كان 

العربية، وببغداد، وإليه انتهى علمها بعد  

حسن   وكان  والمازني  الجرمي  طبقة 

المحاضرة فصيحاً بليغاً مليح األخبار ثقة  

ظرافة   فيه  النوادر  كثير  يرويه  فيما 

أبابكر   سمعت  السيرافي  ولباقة….وقال 

مجاه جواباً  بن  أحسن  رأيت  ما  يقول:  د 

ليس   فيما  القرآن  معاني  في  المبرد  من 

 فيه قول لمتقدم". 

الصفدي فأن  بقوله:    (18)وكذلك  وصفه 

اخباريا   ثقة  مفوها  بليغا  فصيحا  وكان 

وكان   وظرافة  نوادر  صاحب  عالمة 

 جميال وسيما ال سيما في صباه. 

السمعاني ذكره  وكان    (19)كما  بقوله:" 

عالما فاضال موثوقا به في الرواية حسن  

 المحاضرة مليح االخبار كثير النوادر". 

ابن   ذكرها  مشهورة،  تصانيف  وله 

كتاب    (20)النديم الكتب،  من  قائالً:"وله 

الكامل، كتاب الروضة، كتاب المقتضب،  

كتاب االشتقاق، كتاب األنواء و األزمنة،  

وال الخط  كتاب  القوافي،  هجاء،  كتاب 

كتاب   سيبويه،  إلى  المدخل  كتاب 
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المذكر   كتاب  والممدود،  المقصور 

ويعرف   القرآن  معاني  كتاب  والمؤنث، 

القراءات،  احتجاج  كتاب  التام،  بالكتاب 

على   الرد  كتاب  الكاملة،  الرسالة  كتاب 

كتاب   الشعر،  قواعد  كتاب  سيبويه، 

األدب   الحث على  القرآن، كتاب  اعراب 

وعدنان، كتاب  و الصدق، كتاب قحطان  

كتاب   سيبويه،  من  المنتزعة  الزيادة 

شواهد   شرح  كتاب  النحو،  في  المدخل 

الشعر،   ضرورة  كتاب  سيبويه،  كتاب 

في   الحروف  كتاب  الجليس،  أدب  كتاب 

معاني    كتاب   طه،  إلى  القرآن  معاني 

الممادح   كتاب  وعال،  جل  هللا  صفات 

كتاب   المونقة،  الرياض  كتاب  والمقابح، 

الدواهي  كتاب    أسماء  العرب،  عند 

كتاب   يتمه،  لم  الجامع،  كتاب  االعراب، 

فقر كتاب   الوشى، كتاب  التعازي، كتاب 

فقر   كتاب  العروض،  كتاب  سيبويه، 

الناطق،   كتاب  لألخفش،   األوسط  كتاب 

العرب   كالم  شرح  كتاب  البالغة،  كتاب 

كالمها   ومزاوجة  ألفاظها  وتلخيص 

ألفاظه   اتفقت  ما  كتاب  معانيها،  وتقريب 

تلف معانيه في القرآن، كتاب طبقات  واخ

كتاب   واخبارهم،  البصريين  النحويين 

عن   العبارة  كتاب  والمفضول،  الفاضل 

كتاب   الحروف،  كتاب  تعالى،  أسماء هللا 

 التصريف". 

واللغة من   االدب  في  الكامل  كتاب  ويعد 

  (21)اهم مصنفات المبرد إذ ذكر الصفدي

منها   مشهورة  تصانيف  وله  نصه:"  ما 

كامل قال القاضي الفاضل طالعته  كتاب ال

 سبعين مرة وكل مرة أزداد منه فوائد 

المبرد   مؤلفات  بين  من  اشتهر  وقد 

اللغة   في  "الكامل  األول  كتابان، 

أدبية   بموسوعة  أشبه  وهو  واألدب"، 

لغوية ال غنى للعالم والمتعلم عن قراءته،  

خلدون ابن  ذكر  نصه:    (22)فلقد  ما 

لتعليم ان  "سمعنا من شيوخنا في مجالس ا

اصول فن االدب واركانه اربعة دواوين  

الكاتب   وادب  للمبرد  الكامل  كتاب  وهي 

البن قتيبة وكتاب البيان والتبيين للجاحظ  

وكتاب النوادر البي علي القالي البغدادي  

وفروع   لها  فتبع  االربعة  هذه  سوى  وما 

 منها". 

 الحركة الفكرية في عصر المبرد 

ا التحوالت  كل  من  الرغم  لسياسية  على 

هذه   في  العباسية  الدولة  شهدتها  التي 

من   لخلفاء  يمنع  لم  ذلك  ان  اال  المرحلة 

االلتفات إلى شؤون األدب والعلم وقضايا  

مالئمة   الظروف  وجعل  والفكر،  الفلسفة 

من   وكان  اإلبداع،  وتفجر  العطاء  لتدفق 

ذلك   كل  الخلفاء  يولي  أن  المعهود 

ذوي   تشجيع  على  ويحرصوا  اهتمامهم 

كبير  الموا ثراء  ذلك  على  يعينهم  هب، 

البالد   موارد  من  خزائنهم  في  تجمع 

من   أنفسهم  الخلفاء  من  إن  بل  الواسعة، 

بميله إلى األدب وحبه للعلم   كان معروفاً 

واألمين   والرشيد،  المهدي  مثل 

كذلك   والمتوكل،  والمعتصم  والمأمون، 
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ووالتهم   العباس  بني  أمراء  سار 

فك خلفائهم،  غرار  على  ان  ووزراؤهم 

أو   الخليفة  بالط  يقارب  بالط  منهم  لكل 

برمك،   آلل  كان  ما  مثل  من  يضارعه، 

وطاهر بن الحسين، وعبد هللا بن طاهر،  

ثم الصاحب بن عبّاد وابن العميد وعضد  

 الدولة والمهلبي وسيف الدولة الحمداني. 

كان مجتمع العصر العباسي الثاني ثالث  

على   تشتمل  عليا  طبقة  اساسية:  طبقات 

رجال   وكبار  والقواد  والوزراء  الخلفاء 

اما   االقطاع.  واصحاب  والتجار  الدولة 

الطبقة الثانية فتشتمل على رجال الجيش  

والصناع   واصحاب  الدواوين  وموظفي 

الزراع   تشمل  دنيا  طبقة  ثم  الممتازين. 

الحر وطبقة  واصحاب  الرخيصة  ف 

وكانت   الذمة.  واهل  والخدم،  الرقيق 

والنعيم،   الترف  في  غارقة  العليا  الطبقة 

يتقدمها الخلفاء وكانت تجبى اليهم اموال  

الخراج من سواد العراق واقاصي الدولة  

إلى   العليا  الطبقة  تركنا  واذا  وادانيها. 

يندمجون   كثيرين  وجدنا  الوسطى  الطبقة 

مقدمتهم عل العربية والفقه  فيها، وفي  ماء 

منهم   كثير  وكان  والحديث،  والتفسير 

منهم   وكان  الدولة،  من  رواتب  يأخذ 

وكانوا   الناشئة،  إليهم  يختلف  معلمون 

يدفعون اليهم اجوراً قليلة، حتى لو تكون  

هذه   وكانت  احياناً،  الخبز  من  رغفاناً 

الصبيان   أسر  اختالف  تختلف  الرغفان 

اآلب  من  وكان  والفقر،  الغنى  من  في  اء 

وكان   معدودة.  دراهم  أوالده  أجر  يدفع 

عليه   تنهال  العليا  الطبقة  أوالد  يعلم  من 

 (23).الهبات ويقدر له راتب معلوم

واعطياتهم   الخلفاء  جوائز  تطورت  ولقد 

من العصر االموي الى العصر العباسي،  

فبينما كانت اعطيات بني امية وجوائزهم  

العرب   بمذاهب  اخذاً  اإلبل  من  اكثرها 

عصر  وب في  الجوائز  صارت  داوتهم. 

وتخوت   الكثير  المال  من  العباس  بني 

الحركة  (24)الثياب  يشجعون  الخلفاء  إذ   ،

على   ويغدقون  والفنية،  واالدبية  العلمية 

إكرام   في  بالغوا  وقد  االموال،  اصحابها 

أحياناً   وولوهم  وجالسوهم،  األدباء 

اكبر   من  ذلك  وكان  العالية،  المراكز 

ساع التي  انتعاش  العوامل  على  دت 

 (25)    .الحركة الفكرية في هذا العصر

حال   تبين  التي  المهمة  الروايات  ومن 

حجر   ابن  ذكره  ما  االقتصادية  االدباء 

قائال:" وذكر ان يهوديا بذل للمازني مائة  

دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه فامتنع  

القرآن   من  كثيرة  آيات  فيه  بان  واعتذر 

إلى   حاجته  مع  ذلك  له  وكان  بذل  ما 

طلبه   الواثق  الخليفة  ان  هللا  فعوضه 

بألف   ويقال  دينار  مائة  بخمس  فأجازه 

 (26).ورتب له كل سنة مائة دينار"

ابناء عصرة ممن   المبرد حاله حال  كان 

االول   العباس  العصر  اواخر  في  عاش 

ترعاهم   الثاني،  العباسي  العصر  وبداية 

إذ   شهرية،  رواتب  لهم  وتفرض  الدولة 

المتوك ووزيره  248-232ل) كان  هـ( 
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حتى   العطاء  له  يجزالن  خاقان  بن  الفتح 

توفيا اجرى له محمد بن عبد هللا بن   اذا 

اخوه   يتابع  ثم  راتباً،  بغداد  حاكم  طاهر 

الرواتب   اجراء  خلفه  الذي  هللا  عبيد 

 (27).عليه

ويبدو ان المبرد كان يتقاضى اجوراً من  

ما    (28)طالبه، فقد ذكر الخطيب البغدادي

" خبرنا علي بن أبي علي المعدل،  نصه: 

يوسف   بن  أحمد  الحسن  أبو  أخبرني 

كتابه    -األزرق   محمد    -في  أبو  حدثني 

الزجاج،   حدثني  النحوي،  درستويه  بن 

فاشتهيت   الزجاج  أخرط  كنت   : قال 

ال   وكان  لتعلمه،  المبرد  فلزمت  النحو، 

على   إال  بأجرة  يعلم  وال  مجانا،  يعلم 

أي شيء صن   : لي  فقال  ؟  قدرها،  اعتك 

قلت : أخرط الزجاج وكسبي في كل يوم  

وأريد   أو درهم ونصف،  درهم ودانقان، 

أن تبالغ في تعليمي وأنا أعطيك كل يوم  

أبدا   إياه  درهما، وأشرط لك أني أعطيك 

عن   استغنيت  بيننا  الموت  يفرق  أن  إلى 

فلزمته    : قال  إليه،  احتجت  أو  التعليم 

وكنت أخدمه في أموره مع ذلك وأعطيه  

حتى  الد  العلم  في  فينصحني  رهم، 

مارمة   بني  بعض  كتاب  فجاءه  استقللت، 

نحويا   معلما  يلتمسون  الصراة  من 

لهم،   أسمني   : له  فقلت  ألوالدهم، 

فأسماني فخرجت فكنت أعلمهم وأنفد إليه  

كل شهر ثالثين درهما، وأتفقده بعد ذلك 

ذلك،  على  مدة  ومضت  عليه،  أقدر  بما 

سليمان  بن  هللا  عبيد  منه  مؤدبا    فطلب 

إال   لك  أعرف  ال   : له  فقال  القاسم  البنه 

مارمة،   بني  مع  بالصراة  زجاجا  رجال 

فاستنزلهم   هللا  عبيد  إليهم  فكتب   : قال 

وأسلم   فأحضرني  له  فتركوني  عني 

القاسم إلي، فكان ذلك سبب غناي، وكنت  

يوم   كل  في  الدرهم  ذلك  المبرد  أعطي 

معه   التفقد  من  أخليه  وال  مات،  أن  إلى 

 قتي".  بحسب طا

عن   المبرد  لروايات  التاريخية  القيمة 

 سيرة الرسول)ص( 

ضمن   التي  الروايات  اهم  بين  من  لعل 

عن   نقلها  التي  تلك  هي  كتابه،  المبرد 

تناول   إذ  محمد)ص(،  الرسول  عصر 

هذا   عن  التاريخية  القضايا  من  الكثير 

نبوية   بأحاديث  مستشهداً  العصر 

وروايات تاريخية مهمة، ومما يميز مادة  

لمبرد عن هذه الحقبة انها متنوعة تناول  ا

فيها العديد من الجوانب التي تتصل بحياة  

بمن   وتأثيره  بمحيطه  وعالقته  الرسول 

 حوله. 

المبرد  كتابه بذكر وصف رسول    (29)بدأ 

َعلَْيِه َوَسلََّم لألنصار، فذكر    ُ هللا َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه    ُ ما نصه: "قال رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

إنكم  َوسَ  جرى:  كالم  في  لألنصار  لََّم 

عند   وتقلون  الفزع،  عند  لتكثرون 

 الطمع". 

لم ترد هذه الرواية سوى عند المبرد، فلم  

المصادر   من  أي  في  ذكراً  لها  أجد 
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ان   إال  معاصريه،  عند  حتى  او  السابقة 

عصره   عن  متقدمة  مصادر  في  وردت 

الباقالني عند  وردت  ،  (30)فقد 

االث (31)والسمعاني  وابن  وابن  (32)ير،   ،

دون سند إذ اكتفوا بالقول:    (33)ابي الحديد 

 ومن المعروف ان الرسول قد قال. 

التي    الروايات  اهم  بين  ومن 

المبرد  صفة    (34)ساقها  عن  ذكره  ما 

هللا   رسول  أن  ويروى  قائالً:"  الرسول 

األسوة   وهو  وسلم  عليهم  هللا  صلى 

يكن   ولم  الربعة  فوق  كان  والقدوة 

المشذب،   مع  بالطويل  مشى  إذا  وكان 

الحكمة   أهل  يختلف  ولم  طالهم  الطوال 

والنظر من العرب والعجم أن الكمال في  

حكيم   عن  هذا  غير  يقال  وال  االعتدال، 

لنبيه   تعالى  هللا  اختاره  ما  فيه  ما  وأبين 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم".   محمد َصلَّى َّللاَّ

روايته   بدأ  المبرد  ان  الرغم  وعلى 

هذ  ان  اال  يرد  بكلمة)يروى(،  لم  النص  ا 

و   الصيغة،  بهذه  آخر  مؤرخ  أي  عند 

ساقها   التي  العديدة  الروايات  من  بالرغم 

واوصافه.   النبي  صفات  عن  المؤرخون 

ما نصه: " فقال    (35)فقذ ذكر ابن عساكر

علي لم يكن حبيبي محمد )ص( بالطويل  

فوق   كان  المتردد  القصير  وال  الذاهب 

الحمرة جعد   اللون مشرب  أبيض  الربعة 

أذنيه   إلى  شعريه  يفرق  بالقطط  ليس 

وكان حبيبي محمد )صلى هللا عليه وسلم  

أدعج   الخدين  واضح  الجبين  صلت   )

األشفار   سبط  الحاجبين  مقرون  العينين 

الثنايا  أقنى   براق  المسربة  دقيق  األنف 

كأن   فضة  إبريق  عنقه  كأن  اللحية  كث 

لحبيبي   كان  تراقيه  في  يجري  الذهب 

( شعرات   عليه وسلم  ) صلى هللا  محمد 

مسك   قضيب  كأنهن  سرته  إلى  لبته  من 

صدره   وال  جسده  في  يكن  لم  أسود 

القمر   كدارة  كتفيه  بين  غيرهن  شعرات 

ى ال  مكتوب بالنور سطرين السطر األعل

إله إال هللا والسطر األسفل محمد رسول  

هللا وكان حبيبي محمد )ص( شثن الكف  

صخر   من  ينقلع  كأنما  مشى  إذا  والقدم 

وإذا   من صبب  ينحدر  كأنما  انحدر  وإذا 

 التفت التفت بجامع بدنه".  

المقريزي اخرى    (36)اما  رواية  ذكر  فقد 

النبي   يكن  لم  نصها:"  النبي  صفة  عن 

وس عليه  األبيض  صلى هللا  وال  باألدم  لم 

ودون   الربعة  فوق   ، البياض  الشديد 

البائن الطويل ، كان من أحسن ما رأيت  

من خلق هللا ، وأطيبهم ريحا وألينهم كفا  

وكان    ، الجعودة  الشديد  بالجعد  ليس   ،

وكان   أذنيه  أنصاف  إلى  شعره  يرسل 

 يتوكأ إذا مشى".  

الرواية   يأخذ  كان  المبرد  بأن  ويبدو 

بلغ  في  ويصيغها  زيادة  اما  الخاصة  ته 

بالغتها، او لعدم قناعته بلغة الراوي، إذ  

هذه   تلقى  قد  يكون  ان  المحتمل  من 

 الرواية شفاهاً من شخص ما. 
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نصه ما  المبرد  الحديث  (37)ذكر  وفي   ":

أحٍد:   يوم  في  قال  هللا  رحمه  بكر  أبا  أن 

فنظرت إلى حلقٍة من درع قد نشبت في  

 ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول  َوَسلََّم.،    جبين  َعلَْيِه 

عبيدة،   أبو  علي  فأقسم  ألنزعها  فانكببت 

جذباً   فجذبها  بثنيتيه،  عبيدة  أبو  بها  فأزم 

رفيقاً، فانتزعها، وسقطت، ثم نظرت إلى  

عبيدة،   أبو  علي  فأقسم  فأردتها  أخرى 

وكان   األولى،  في  فعل  ما  فيها  ففعل 

بذلك   يؤذي  لئال  تحريكها  من  مشفقاً 

 ُ   َعلَْيِه َوَسلََّم". رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

،  (38)وردت هذه الرواية عند الزمخشري

  (39).وابن االثير

المبرد  ذكر  بين    (40)كما  مهمة  روايات 

ما  ذكر  إذ  مكة،  في  محمد  مكانة  فيها 

  ُ َّللاَّ َصلَّى  رسول هللا  أن  ويروي  نصه:" 

َوَسلََّم لما خطب خديجة بنت خويلد   َعلَْيِه 

ق بن  العزى  عبد  بن  أسد  ذكر  بن  صي 

عبد هللا   بن  محمد  فقال:  نوفل  بن  لورقة 

يخطب خديجة بنت خويلد الفحل ال يقدع  

 أنفه". 

ترد   فلم  الرواية  هذه  بذكر  المبرد  تفرد 

الصيغة عند غيره من   بهذه  الرواية  هذه 

االثير ابن  ذكرها  ولما    (41)المؤرخين، 

ما   ذكر  إذ  تماماً  اخرى  بصيغة  جاءت 

 عليه  نصه:" تزوج رسول هللا صلى هللا 

وسلم خديجة رضي هللا عنها قبل الوحي  

وعمره حينئذ خمس وعشرون سنة وقيل  

عمها   منه  زوجها  سنة  وعشرون  إحدى 

هللا   رسول  خطبها  ولما  أسد  بن  عمرو 

صلى هللا عليه وسلم قال عمها محمد بن  

خديجة   يخطب  المطلب  عبد  بن  عبد هللا 

 بنت خويلد هذا الفحل ال يقدع أنفه". 

الم  باقي  هذه  اما  ذكروا  فقد  ؤرخين 

حبيبة   الم  النبي  بخطبة  مقرونة  الحادثة 

  (42)ابنة ابو سفيان. فقد ذكر ابن عبد البر

عند   كانت  إنها  حبيبة  أم  عن  نصه:"  ما 

إلى   رحل  وكان  جحش  بن  هللا  عبيد 

النجاشي فمات وإن النبي صلى هللا عليه  

بأرض   وهي  حبيبة  بأم  تزوج  وسلم 

و النجاشي  إياها  زوجه  أمهرها  الحبشة 

أربعة آالف درهم فبعث بها مع شرحبيل  

بعث   وما  عنده  من  وجهزها  حسنة  بن 

بشيء   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  إليها 

وكان مهور سائر أزواج النبي صلى هللا  

قال   وكذلك  درهم  أربعمائة  وسلم  عليه 

مصعب والزبير إن النجاشي زوجه إياها  

إياها   إن عثمان زوجه  قتادة  قول  خالف 

ة وهو الصحيح إن شاء هللا تعالى  بالمدين 

كثيرة   أخبارا  ذلك  في  الزبير  ذكر  وقد 

كلها يشهد لتزويج النجاشي إياها بأرض  

فيمن   االختالف  ذكر  أنه  إال  الحبشة 

زوجها وعقد عليها فقال قوم عثمان وقال  

وقال   العاص  بن  سعيد  بن  خالد  آخرون 

أسلم   فإنه  عليها  عقد  النجاشي  بل  قوم 

هناك   وليها  أبو  وكان  أبوها  يل  لم  وإنما 

سفيان ابن حرب نكاحها ألنه كان يومئذ  

مشركا محاربا لرسول هللا صلى هللا عليه  

أنه قيل له وهو يحارب   وسلم وقد روي 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن محمدا  

يقدع   ال  الفحل  ذلك  فقال  ابنتك  نكح  قد 

 أنفه". 

عند   الرواية  هذه  وردت  كذلك 

ا نصه:" وقيل ألبي  إذ ذكر م (43)الصفدي

سفيان وهو يحارب رسول هللا صلى هللا  

فقال   ابنتك  نكح  قد  إن محمدا  عليه وسلم 

 ذاك الفحل ال يقدع أنفه". 

خلدون ابن  الصيغة    (44)وذكرها  بنفس 

أم   ليزوجه  النجاشي  إلى  أرسل  قائالً:" 

جاريته   بالخطبة  إليها  وبعث  حبيبة 

فأعطتها أوضاحا وفتخا ووكلت خالد بن  

بن العاصي فزوجها ودفع النجاشي  سعيد  

دينار   أربعمائة  سعيد  بن  خالد  إلى 

الجارية   بها  إليها  وجاءت  لصداقها 

فردت  مثقاال  خمسين  منها  فأعطتها 

وكانت   النجاشي  بأمر  ذلك  الجارية 

إليها   وثيابه وبعث  دهنه  الجارية صاحبة 

عود   من  عندهن  بما  النجاشي  نساء 

بقية   مع  سفينتين  في  وأركبها  وعنبر 

عليه   هللا  صلى  النبي  فلقوا  المهاجرين 

أم   تزويج  سفيان  أبا  وبلغ  بخيبر  وسلم 

الفحل الذي ال يقدع   حبيبة منه فقال ذلك 

 انفه". 

ساقها   التي  المهمة  الروايات  بين  ومن 

أن    (45)المبرد  الحديث  "وفي  نصه:  ما 

أكرم   َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

ي لما ورد عليه،  جرير بن عبد هللا البجل 

له:   وقال  بيده،  وعممه  رداءه،  له  فبسط 

هكذا   فأكرموه".  قوم  كريمة  أتاكم  "إذا 

روى فصحاء أصحاب الحديث. وقد قال  

قبل   َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

الفج   هذا  عليكم من  "يطلع  عليه:  وروده 

 خير ذي يمن، عليه مسحة ملك". 

  (46)د ابن االثيرلم يرد هذا الحديث اال عن

أنه   الحديث:  ومنه  نصه:"  ما  ذكر  إذ 

عليه،   ورد  لما  هللا  عبد  بن  جرير  أكرم 

إذا   وقال:  بيده،  وعممه  رداءه  له  فبسط 

أتاكم كريمة قوم فأكرموه  أي كريم قوم  

 وشريفهم، والهاء للمبالغة". 

مسند   في  وردت  فقد  الرسول  نبوءة  أما 

  ، إذ ذكر ما نصه:"  وقال جرير (47)احمد 

ثم   راحلتي  أنخت  المدينة  من  دنوت  لما 

دخلت   ثم  حلتي  لبست  ثم  عيبتي  حللت 

وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فإذا 

فقلت   بالحدق  الناس  فرماني  يخطب 

هللا   رسول  ذكرني  هللا  عبد  يا  لجليسي 

آنفا   نعم ذكرك  قال  صلى هللا عليه وسلم 

عرض   إذ  يخطب  هو  فبينا  ذكر  بأحسن 

عليكم من هذا    له في خطبته وقال يدخل

يمن   الفج من خير ذي  أو من هذا  الباب 

اال ان على وجهه مسحة ملك قال جرير  

 فحمدت هللا عز وجل على ما أبالني". 

الرسول   إكرام  ان  الروايات  وتشير 

االسالم،   في  مكانته  عظم  أصبح  لجرير 

فقد كلفه االمام علي بالذهاب الى معاوية  

وردت   وقد  الشام،  عن  عزله  قرر  حين 

المنقري  هذه عند  قائالً:"    (48)الرواية 
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رسوال   معاوية  إلى  يبعث  أن  على  فأراد 

فإنه   معاوية،  إلى  ابعثني  له جرير:  فقال 

لم يزل لي مستنصحاً وودا، فآتيه فأدعوه  

ويجامعك   األمر،  هذا  لك  يسلم  أن  على 

من   أميرا  يكون  أن  على  الحق،  على 

عمل   ما  عمالك،  من  وعامال  أمرائك، 

وا هللا،  هللا،  بطاعة  كتاب  في  ما  تبع 

وأدعو أهل الشام إلى طاعتك و واليتك،  

رجوت   وقد  بالدي،  وأهل  قومي  وجلهم 

تبعثه   ال  األشتر:  له  فقال   . أال يعصوني 

ودعه، وال تصدقه، فوهللا إني ألظن هواه  

هواهم، ونيته نيتهم . فقال له على: دعه  

حتى ننظر ما يرجع به إلينا، فبعثه علي  

له حين أراد أن يبعثه:    عليه السالم وقال

إن حولي من أصحاب رسول هللا صلى  

هللا عليه وسلم من أهل الدين والرأي من  

لقول   عليهم  اخترتك  وقد  رأيت،  قد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيك: إنك  

بكتابي،   معاوية  ائت  يمن  ذي  خير  من 

وإال   المسلمون  فيه  دخل  فيما  دخل  فإن 

أ ال  أني  وأعلمه  إليه،  به  فانبذ  رضى 

 أميرا، وأن العامة ال ترضى به خليفة". 

ذكرها   التي  المهمة  الروايات  ومن 

قوله:" قال أبو العباس: حدثني    (49)المبرد 

بن   محمد  حدثني  قال:  بشر،  بن  مسعود 

بن   الزبير  بن  هللا  عبد  أتى  قال:  حرٍب، 

المطلب  ُ    (50)عبد  َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

أقعده إلى جانبه،  َعلَْيِه َوَسلََّم فكساه حلةً و

أبوه   وكان  أمي،  ابن  "إنه  قال:  ثم 

 يرحمني". 

آخر   مؤرخ  أي  عند  الرواية  هذه  ترد  لم 

ابن   ذكر  وقد  المبرد،  بذكرها  انفرد  فقد 

المبرد    (51)حجر عن  نقالً  الرواية  هذه 

الكامل أن عبد   المبرد في  قائالً:" وحكى 

هللا   صلى  هللا  رسول  أتى  الزبير  بن  هللا 

فكسا وسلم  جنبه  عليه  إلى  وأقعده  حلة  ه 

 وقال إنه بن أمي وكان أبوه بي برا". 

بذكرها   تفرد  التي  الروايات  ومن 

ما نصه:" ويروى أن عبد هللا    (52)المبرد 

بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالداً، فقال:  

يا أخي، لقد هممت اليوم أن أفتك بالوليد  

بن عبد الملك فقال له خالد: بئس وهللا ما  

المؤمنين، وولي   أمير  ابن  في  به  هممت 

به   مرت  خيلي  إن  فقال:  المسلمين  عهد 

أنا   خالد:  له  فقال  وأصغرني،  بها  فعبث 

الملك  أكف عبد  على  خالد  فدخل  يك، 

المؤمنين،   أمير  يا  فقال:  عنده،  والوليد 

عهد   وولي  المؤمنين،  أمير  ابن  الوليد 

المسلمين، فقال: إن خيلي مرت به فعبث  

بها وأصغرني، فقال له خالد: أنا أكفيك،  

فدخل خالد على عبد الملك والوليد عنده،  

أمير   ابن  الوليد  المؤمنين،  أمير  يا  فقال 

منين، وولي عهد المسلمين، مرت به  المؤ

خيل ابن عمه عبد هللا بن يزيد فعبث بها،  

فرفع   مطرق،  الملك  وعبد  وأصغره، 

رأسه، فقال: ))إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْريَةً  

َوَكذَِلَك   أَِذلَّةً  أَْهِلَها  ةَ  أَِعزَّ َوَجعَلُوا  أَْفَسُدوَها 

))َوإِذَا خالد:  فقال  أَْن    يَْفعَلُوَن((،  أََرْدنَا 

فِيَها   فَفََسقُوا  ُمتَْرفِيَها  أََمْرنَا  قَْريَةً  نُْهِلَك 

تَْدِميراً((،   ْرنَاَها  فََدمَّ اْلقَْوُل  َعلَْيَها  فََحقَّ 
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فقال عبد الملك: أفي عبد هللا تكلمني وهللا  

لقد دخل علي فما أقام لسانه لحناً فقال له  

خالد: أفعلى الوليد تعول فقال عبد الملك:  

سليمان،   أخاه  فإن  يلحن  الوليد  كان  إن 

فقال له خالد: وإن كان عبد هللا يلحن فإن  

أخاه خالد، فقال له الوليد: اسكت يا خالد، 

النفير،   في  وال  العير  في  تعد  ما  فوهللا 

ثم   المؤمنين،  أمير  يا  اسمع  خالد:  فقال 

أقبل عليه وقال: ويحك فمن العير والنفير  

سفيان صاحب   أبو  جدي  العير،  غيري، 

النفير،   صاحب  ربيعة  بن  عتبة  وجدي 

وحبيالت،   غنيمات،  قلت:  لو  ولكن 

لقلنا:   عثمان  هللا  ورحم  والطائف 

 صدقت". 

المبرد  الرواية    (53)يبدأ  هذه  بتحليل 

عير   فهي  العير"  "في  قوله:  أما  بقوله:" 

قريش التي أقبل بها أبو سفيان من الشأم  

ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم  فنهد إليها رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

هللا   "لعل  وقال:  المسلمين،  إليها  وندب 

وساحل   بدر،  وقعة  فكانت  ينفلكموها"، 

ببدر،   الغنيمة  فكانت  بالعير،  سفيان  أبو 

  ُ َّللاَّ يَِعُدُكُم  ))َوإِْذ  وجل:  عز  هللا  قال  كما 

إِْحَدى الطَّائِفَتَْيِن أَنََّها لَُكْم َوتََودُّوَن أَنَّ َغْيَر  

الشَّْوكَ  غير  ذَاِت  أي  لَُكْم((،  تَُكوُن  ِة 

  ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول  ظفر  فلما  الحرب، 

المسلمون:   قال  بدر،  بأهل  َوَسلََّم  َعلَْيِه 

فقال   العير،  إلى  هللا  رسول  يا  بنا  انهد 

العباس رحمه هللا: إنما وعدكم هللا إحدى  

 الطائفتين". 

عدد   عند  الرواية  هذه  تواتر  من  بالرغم 

المؤرخين المبرد    إال   (54)من  رواية  ان 

بهذه الصيغة عند   جاءت مختلفة فلم ترد 

هشام ابن  ذكرها  فقد  غيره.    (55)أحد 

هللا   صلى  هللا  رسول  سمع  لما  قائال:" 

عليه وسلم بأبي سفيان مقبال من الشام ،  

عير   هذه   : وقال   ، إليهم  المسلمين  ندب 

إليها   فاخرجوا   ، أموالهم  فيها   ، قريش 

فانت  ، ينفلكموها  هللا  ،  لعل  الناس  دب 

فخف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم  

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  أن  يظنوا  لم 

سفيان   أبو  وكان   . حربا  يلقى    -وسلم 

يتحسس االخبار ،    -حين دنا من الحجاز  

ويسأل من لقى من الركبان ، تخوفا على  

أمر الناس ، حتى أصاب خبرا من بعض  

الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك  

فاستأجر    . ذلك  عند  فحذر   ، ولعيرك 

إلى   فبعثه   ، الغفاري  بن عمرو  ضمضم 

فيستنفرهم   قريشا  يأتي  أن  وأمره   ، مكة 

قد   محمدا  أن  ويخبرهم   ، أموالهم  إلى 

عرض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم  

هذه   وتعد  مكة".  إلى  سريعا  عمرو  بن 

 الرواية اساساً لما ذكره باقي المؤرخين. 

المبرد  يذكر  وقوله:    (56)ثم  نصه:"  ما 

"غنيمات، وحبيالت" يعني أن رسول هللا  

َعلَْيِه َوَسلََّم لما أطرد الحكم بن    ُ صلى َّللاَّ

عبد   جد  وهو  أمية،  بن  العاصي  أبي 

فكان   الطائف،  إلى  لجأ  بن مروان  الملك 

وهي   حبيلة  إلى  ويأوي  غنيمات،  يرعى 

الكرمة، وقوله: رحم هللا عثمان، أي لرده  
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عثم  وكان  استأذن  إياه...  هللا  رحمه  ان 

َوَسلََّم في رده   َعلَْيِه   ُ َصلَّى َّللاَّ رسول هللا 

ذلك   روى  إليه،  األمر  أفضى  متى 

 الفقهاء.". 

طرد   قضية  عن  عديدة  اشارات  وردت 

من   لعل  العاص  ابي  بن  للحكم  الرسول 

قائالً:" قال    (57)اهمها ما ذكره ابو مخنف

أبو علقمة   أبو مخنف وحدثني  قال  هشام 

الخثعمي عن أبي قبيصة بن عبد الرحمن  

شاهد   وهللا  أنا  قال  خثعم  من  القحافي 

تقدم فتكلم فما سمعت   إذ  عبيدة بن هالل 

ين قط  أصوب  ناطقا  وال  أبلغ  كان  طق 

قال   الخوارج  رأى  يرى  وكان  منه  قوال 

المعنى   الكثير في  القول  ليجمع  وان كان 

هللا   فحمد  قال  اليسير  اللفظ  في  الخطير 

وأثنى عليه ثم قال اما بعد . فان هللا بعث  

إلى   يدعو  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمدا 

ذلك   إلى  فدعا  الدين  واخالص  عبادة هللا 

المسلمون  هللا    فأجابه  بكتاب  فيهم  فعمل 

وأمره حتى قبضه هللا إليه صلى هللا عليه  

أبو   واستخلف  بكر  أبا  الناس  واستخلف 

وسنة   بالكتاب  عمال  فكالهما  عمر  بكر 

ثم    . العالمين  رب  هلل  فالحمد  هللا  رسول 

عفان   بن  عثمان  استخلفوا  الناس  إن 

واستعمل   القربى  فآثر  األحماء  فحمى 

ال الدرة ووضع  ورفع  سوط ومزق  الفتى 

منكري   وضرب  المسلم  وحقر  الكتاب 

هللا   صلى  الرسول  طريد  وآوى  الجور 

وسيرهم   بالفضل  السابقين  عليه وضرب 

وحرمهم ثم أخذ في أأهلل الذي أفاءه عليهم  

العرب   ومجان  قريش  فساق  بين  فقسمه 

المسلمين أخذ هللا   إليه طائفة من  فسارت 

هللا   في  يبالون  ال  طاعته  على  ميثاقهم 

ال ومن  لومة  أولياء  لهم  فنحن  فقتلوه  ئم 

ابن عفان وأوليائه برآء فما تقول أنت يا  

الزبير   ابن  هللا  فحمد  قال  الزبير  ابن 

 وأثنى عليه ". 

المبرد   عن  نقالً  الرواية  هذه  وردت  كما 

حديد  ابي  ابن  عند  مطابق  ،  (58)بشكل 

ايضاً    (60). وذكر الصفدي(59)وابن حجر

يان فمن  بصيغة اخرى قائالً:" أما أبو سف 

جهة أبيه وأما عتبة فألن ابنته هند هي أم  

معاوية جد خالد وقوله غنيمات وحبيالت  

إلى أن رسول هللا صلى هللا عليه   إشارة 

إلى   العاص  أبي  نفى الحكم بن  لما  وسلم 

يرعى   كان  الملك  عبد  جد  وهو  الطائف 

الغنم ويأوي إلى حبيلة وهي الكرمة ولم  

ة فرده يزل كذلك حتى ولي عثمان الخالف

وكان الحكم عمه ويقال أن عثمان رضي  

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  كان  عنه  هللا 

وسلم قد أذن له في رده إن أفضى األمر  

 إليه". 

ما نصه: " وفادى رسول    (61)ذكر المبرد 

فداءه   رأى  من  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا 

من أسرى بدٍر، فمن لم يكن له فداٌء أمره  

يعلم   الكتابة،  أن  المسلمين  من  عشرة 

 ففشت الكتابة بالمدينة". 

ما نصه:" وكان عمر بن    (62)ذكر المبرد 

الخطاب رضي هللا عنه يفرش فراشاً في  
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بيته في وقت خالفته فال يجلس عليه إال  

بن   سفيان  وأبو  المطلب  عبد  بن  العباس 

حرب، ويقول: هذا عم رسول هللا َصلَّى  

َوَسلََّم، َعلَْيِه   ُ وهذا شيخ قريش، وكان    َّللاَّ

حرب بن أمية رئيس قريش يوم الفجار،  

قومهم من   في  إذا ركبوا  آل حرب  فكان 

بني أمية قدموا في المواكب، وأخليت لهم  

صدور المجالس، إال رهط عثمان رضي  

اإلسالم   في  لهم  التقديم  فإن  عنه،  هللا 

العير   صاحب  سفيان  أبو  وكان  بعثمان. 

أحد وفي  يوم بدٍر، وصاحب الجيش يوم  

يوم الخندق، وإليه كانت تنظر قريش في  

يوم فتح مكة، وجعل له رسول هللا َصلَّى  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه من دخل في داره فهو   َّللاَّ

 آمن في حديث مشهور". 

وردت هذه الحادثة عند اصحاب الحديث  

قائالً:    (63)بصيغ متعددة، فقد ذكرها مسلم

رسول   يا  فقال  سفيان  أبو  فجاء  هللا  " 

بعد   قريش  ال  قريش  خضراء  أبيحت 

اليوم ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو  

اما   لبعض  بعضهم  األنصار  فقالت  آمن 

ورأفة   قريته  في  رغبة  فأدركته  الرجل 

 بعشيرته". 

داوود  ابي  نصه:"    (64)اما  ما  ذكر  فقد 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن  

بن   محمد  عن   ، إدريس  ابن  ثنا   ، آدم 

سحاق ، عن الزهري ، عن عبيد هللا بن  إ

أن    ، ابن عباس  بن عتبة ، عن  عبد هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفتح  

جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان  

له   فقال   ، الظهران  بمر  فأسلم  بن حرب 

سفيان   أبا  إن   ، هللا  رسول  يا   : العباس 

له   جعلت  فلو   ، الفخر  هذا  يحب  رجل 

أبي  شيئا   دار  دخل  من   ، نعم   : قال   ،

سفيان ، فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه  

 فهو آمن". 

البيهقي عند  نصه:"    (65)ووردت  بما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل  

بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق  

سلمة   بن  حماد  ثنا  عفان  ثنا  إبراهيم  بن 

ر بن  هللا  عبد  عن  البناني  ثابت  باح  عن 

قال   مكة  فتح  قصة  في  هريرة  أبي  عن 

فجاء أبو سفيان فقال يا رسول هللا أبيدت  

فقال   اليوم  بعد  قريش  قريش ال  خضراء 

ومن   آمن  فهو  سفيان  أبي  دار  دخل  من 

القى سالحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو  

من    -آمن   الصحيح  في  مسلم  أخرجه 

بن   وسليمان  سلمة  بن  حماد  حديث 

وز ثابت  عن  حديث  المغيرة  في  اد 

أبي   دار  إلى  الناس  فاقبل  قال  سليمان 

 سفيان وأغلق الناس أبوابهم". 

المبرد هذا الحديث بقوله: حديث   وصف 

ضمنها   التي  الرواية  ان  إال  مشهور، 

المبرد هذا الحديث لم ترد عند غيره من  

الطبري ذكر  فقد  ما    (66)المؤرخين، 

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  نصه:" 

للعباس  سفيان    وسلم  أبو  تشهد  حين 

خطم   عند  فاحبسه  عباس  يا  انصرف 
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عليه   تمر  حتى  الوادي  بمضيق  الجبل 

أبا   إن  هللا  رسول  يا  له  فقلت  هللا  جنود 

شيئا   له  فاجعل  الفخر  يحب  رجل  سفيان 

دار   دخل  من  نعم  فقال  قومه  في  يكون 

المسجد   دخل  ومن  آمن  فهو  سفيان  أبي 

آمن   فهو  بابه  عليه  أغلق  ومن  آمن  فهو 

الجبل  فخ خطم  عند  حبسته  حتى  رجت 

بمضيق الوادي فمرت عليه القبائل فيقول  

فيقول   سليم  فأقول  عباس  يا  هؤالء  من 

من   فيقول  قبيلة  به  فتمر  ولسليم  مالي 

والسلم   مالي  فيقول  أسلم  فأقول  هؤالء 

حتى   ولجهينة  مالي  فيقول  جهينة  وتمر 

في   وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  مر 

هللا صلى هللا عليه   الخضراء كتيبة رسول

في   والمهاجرين  األنصار  من  وسلم 

فقال من   الحدق  إال  منهم  يرى  الحديد ال 

هؤالء يا أبا الفضل فقلت هذا رسول هللا  

أبا   يا  فقال  واألنصار  المهاجرين  في 

ابن أخيك عظيما   لقد أصبح ملك  الفضل 

فقلت ويحك إنها النبوة فقال نعم إذا فقلت  

فخرج سريعا  الحق اآلن بقومك فحذرهم  

يا   المسجد  في  فصرخ  مكة  أتى  حتى 

معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما ال  

قبل لكم به قالوا فمه فقال من دخل داري  

عنا   تغنى  وما  ويحك  فقالوا  آمن  فهو 

آمن   فهو  المسجد  دخل  ومن  فقال  دارك 

 ومن أغلق عليه بابه فهو آمن". 

المبرد  ذكر  آخر  موضع  رواية    (67)وفي 

ف ردة  عن  ابو  مهمة  إسالم  على  هند  عل 

بنت   هند  "قالت  نصه:  ما  ذكر  إذ  سفيان 

رجع   لما  حرب  بن  سفيان  ألبي  عتبة 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   مسلماً من عند النبي َصلَّى َّللاَّ

يامعشر   فصاح:  الفتح،  ليلة  في  مكة  إلى 

فإن   فأسلموا،  أسلمت  قد  إني  أال  قريش، 

محمداً قد أتاكم بما ال قبل لكم به فأخذت  

القوم    هند  طليعة  بئس  وقالت:  برأسه، 

أنت وهللا ما خدشت خدشاً، يا أهل مكة،  

 عليكم الحميت الدسم فاقتلوه". 

هذه الرواية بشكل    (68)وقد ذكر ابن هشام

مطول إذ ذكر ما نصه:" لما نزل رسول  

الظهران،   مر  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا 

وا   فقلت:  المطلب.  عبد  بن  العباس  قال 

قريش، وهللا  دخل رسول هللا    صباح  لئن 

أن   قبل  عنوة  مكة  وسلم  عليه  هللا  صلى 

إلى   قريش  لهالك  إنه  فيستأمنوه،  يأتوه 

بغلة   على  فجلست  قال:  الدهر.  آخر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيضاء،  

فخرجت عليها. قال: حتى جئت األراك،  

أو   الحطابة  بعض  أجد  لعلى  فقلت: 

مكة،   يأتي  حاجة  ذا  أو  لبن  صاحب 

برهم بمكان رسول هللا صلى هللا عليه  فيخ

أن   قبل  فيستأمنوه  إليه  ليخرجوا  وسلم، 

إني   فوهللا  قال:  عنوة.  عليهم  يدخلها 

إذ   له،  ما خرجت  وألتمس  ألسير عليها، 

سمعت كالم أبى سفيان وبديل بن ورقاء،  

ما   يقول:  سفيان  وأبو  يتراجعان،  وهما 

رأيت كالليلة نيرانا قط وال عسكرا، قال:  

حمشتها  يقول   خزاعة  وهللا  هذه  بديل: 

خزاعة   سفيان:  أبو  يقول  قال:  الحرب. 

نيرانها   هذه  تكون  أن  من  وأقل  أذل 
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وعسكرها، قال: فعرفت صوته، فقلت: يا  

أبو   فقال:  صوتي،  فعرف  حنظلة،  أبا 

الفضل، قال: قلت: نعم، قال: مالك، فداك 

أبا   يا  ويحك  قلت:  قال:  وأمي،  أبي 

صلى هللا  رسول  هذا  عليه    سفيان،  هللا 

وهللا.   قريش  وا صباح  الناس،  في  وسلم 

قال:   وأمي،  أبي  فداك  الحيلة،  فما  قال: 

عنقك،   ليضربن  بك  ظفر  ولئن  قلت: 

فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأستأمنه  

صاحباه،   ورجع  خلفي  فركب  قال:  لك، 

من   بنار  مررت  كلما  به،  فجئت  قال: 

المسلمين قالوا: من هذا، فإذا رأوا  نيران  

بغلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا  

هللا   صلى  هللا  رسول  عم  قالوا:  عليها، 

بنار   مررت  بغلته حتى  عليه وسلم على 

فقال:   الخطاب رضي هللا عنه،  بن  عمر 

سفيان   أبا  رأى  فلما  إلى،  وقام  هذا،  من 

عدو   سفيان  أبو  قال:  الدابة،  عجز  على 

الذي أمكن منك بغير عقد  هللا، ا لحمد هلل 

يشتد نحو رسول هللا   ثم خرج  وال عهد، 

البغلة،   وركضت  وسلم،  عليه  هللا  صلى 

الرجل   البطيئة  الدابة  تسبق  بما  فسبقته 

البطئ. قال: فاقتحمت عن البغلة، فدخلت 

وسلم،   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  على 

هللا،   رسول  يا  فقال:  عمر،  عليه  ودخل 

ن قد أمكن هللا منه بغير عقد  هذا أبو سفيا 

قال:   عنقه،  فألضرب  فدعني  عهد،  وال 

ثم   أجرته،  قد  إني  هللا،  رسول  يا  قلت: 

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  إلى  جلست 

ال   وهللا  فقلت:  برأسه،  فأخذت  وسلم، 

يناجيه الليلة دوني رجل، فلما أكثر عمر  

في شأنه، قال: قلت: مهال يا عمر، فوهللا  

ال بنى عدى بن كعب  أن لو كان من رج

من   أنه  عرفت  قد  ولكنك  هذا،  قلت  ما 

يا   مهال  فقال:  مناف،  عبد  بنى  رجال 

كان   أسلمت  يوم  إلسالمك  فوهللا  عباس، 

أسلم،   لو  الخطاب  إسالم  من  إلى  أحب 

إسالمك   أن  عرفت  قد  أنى  إال  بي  وما 

كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه  

فقال   أسلم  لو  الخطاب  إسالم  من  وسلم 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم: اذهب به  ر

يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني  

فبات   رحلي،  إلى  به  فذهبت  قال:  به، 

عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول  

هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رآه رسول  

يا   قال: ويحك  عليه وسلم،  هللا صلى هللا 

أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه ال إله  

إال هللا، قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك  

وأكرمك وأوصلك، وهللا لقد ظننت أن لو  

كان مع هللا إله غيره لقد أغنى شيئا بعد،  

قال: ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن  

أنت   بأبي  قال:  هللا،  رسول  أنى  تعلم 

وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما  

ا حتى  منها  النفس  في  فإن  وهللا  آلن  هذه 

أسلم    ! ويحك  العباس:  له  فقال  شيئا، 

محمدا   وأن  هللا  إال  إله  ال  أن  واشهد 

قال:   عنقك.  تضرب  أن  قبل  هللا  رسول 

العباس:   قال  فأسلم،  الحق،  شهادة  فشهد 

رجل   سفيان  أبا  إن  هللا،  رسول  يا  قلت: 

قال:   شيئا،  له  فاجعل  الفخر،  هذا  يحب 

آمن،   أبى سفيان فهو  دار  نعم، من دخل 
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عليه بابه فهو آمن، ومن دخل    ومن أغلق 

لينصرف   ذهب  فلما  آمن،  فهو  المسجد 

يا   وسلم:  عليه  رسول هللا صلى هللا  قال 

عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم  

فيراها.   هللا  جنود  به  تمر  حتى  الجبل، 

بمضيق   حبسته  حتى  فخرجت  قال: 

الوادي حيث أمرني رسول هللا صلى هللا  

وم قال:  أحبسه.  أن  وسلم  رت  عليه 

قبيلة   مرت  كلما  راياتها،  على  القبائل 

سليم،   فأقول:  هذه،  من  عباس،  يا  قال: 

القبيلة   تمر  ثم  ولسليم،  مالي  فيقول: 

فأقول:   هؤالء،  من  عباس،  يا  فيقول: 

مزينة، فيقول: مالي ولمزينة، حتى نفدت  

القبائل، ما تمر به قبيلة إال يسألني عنها،  

ن،  فإذا أخبرته بهم، قال: مالي ولبني فال 

حتى مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هشام:   ابن  قال  الخضراء.  كتيبته  في 

الحديد   لكثرة  الخضراء  لها  قيل  وإنما 

فيها   إسحاق:  ابن  قال  فيها....  وظهوره 

المهاجرون واألنصار، رضي هللا عنهم،  

ال يرى منهم إال الحدق من الحديد، فقال:  

يا عباس، من هؤالء، قال:   سبحان هللا ! 

لت: هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ق

ما ألحد   قال:  واألنصار،  المهاجرين  في 

بهؤالء قبل وال طاقة، وهللا يا أبا الفضل،  

الغداة عظيما،   أخيك  ابن  ملك  لقد أصبح 

قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال:  

قومك،   إلى  النجاء  قلت:  قال:  إذن.  فنعم 

بأعلى صوت إذا جاءهم صرخ  يا  حتى  ه: 

فيما   جاءكم  قد  محمد  هذا  قريش،  معشر 

ال قبل لكم به، فمن دخل دار أبى سفيان  

عتبة،   بنت  هند  إليه  فقامت  آمن،  فهو 

الحميت   اقتلوا  فقالت  به،  بشار  فأخذت 

  ! قوم  طليعة  من  قبح  األحمس،  الدسم 

قال: ويلكم ال تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه  

دخل   فمن  به،  لكم  قبل  ال  ما  جاءكم  قد 

قاتلك  دا قالوا:  آمن،  فهو  سفيان  أبى  ر 

ومن   قال:  دارك،  عنا  تغنى  وما  هللا، 

دخل   ومن  آمن،  فهو  بابه  عليه  أغلق 

إلى   الناس  فتفرق  آمن،  فهو  المسجد 

 دورهم وإلى المسجد". 

رواية مهمه نصها: "وفي    (69)ذكر المبرد 

وكان   السلمي،  عالط  بن  الحجاج  حديث 

تأذن  قد أسلم ولم تعلم قريش بإسالمه، فاس 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوم خيبر   رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

له   كان  ما  فيأخذ  مكة  إلى  يصير  أن  في 

من مال، وكانت له هناك أموال متفرقة،  

وهو غريب بينهم إنما هو أحد بني سليم  

له   فأذن  بهٍز  بني  أحد  ثم  منصور،  بن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: يا   رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

قال:  رسو أقول،  أن  أحتاج  إني  هللا،  ل 

"فقل". قال أبو العباس: وهذا كالم حسن  

جهة   على  أقول  يقول:  حسن،  ومعنى 

له رسول هللا   فأذن  الحق،  غير  االحتيال 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألنه من باب الحيلة،   َصلَّى َّللاَّ

وليس هو من باب الفساد، وأكثر ما يقال  

ا قال  كما  تقول،  المعنى  هذا  لمولى  في 

فصار   لَهُ((  تَقَوَّ يَقُولُوَن  ))أَْم  وجل:  عز 

إلى مكة فقالت قريش: هذا لعمر هللا عنده  

القاطع أن  بلغنا  فقولوا:  قال:    (70)الخبر، 

الحجاج:   فقال  خيبر،  أهل  إلى  يخرج  قد 
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بمثله،   يسمع  لم  قتالً  فقتلوا أصحابه  نعم، 

وأخذوه أسيراً، وقالوا: نرى أن نكارم به  

عه إليهم، فال تنال لنا هذه اليد  قريشاً، فندف

مالي   لجمع  بادرت  وإنما  رقابهم،  في 

وأصحابه   محمٍد  فل  من  به  أصيب  لعلي 

بهم   ويتصل  التجار  إليه  تسبقني  أن  قبل 

جمعوا   أن  في  فاجتهدوا  قال:  الحديث، 

أكثر   وسروا  جمعٍ،  أسرع  مالي  إلي 

العباس   سروراً، وقالوا بال رغم، وأتاني 

فقال: ويحك يا حجاج  وهو كالمرأة الواله  

علي   أنت  أكاتٌم  فقلت:  قال:  تقول  ما 

خبري، فقال: إي وهللا قال: فقلت: فالبث  

قال   موضعي،  يخف  حتى  شيئاً  علي 

على   وهللا  الخبر  فقلت،  إليه،  فسرت 

هللا   رسول  خلفت  لهم،  قلت  ما  خالف 

خيبر،   فتح  وقد  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

باب  معرساً  وهللا  وما  وخلفته  ملكهم،  نة 

حتى   ثالثاً  الخبر  فاطو  مسلماً،  إال  جئتك 

الحق،   وهللا  فإنه  أشعه،  ثم  القوم،  أعجز 

فقال: العباس: ويحك، أحق ما تقول، قلت  

تخلق   ثالثة  بعد  كان  فلما  قال:  وهللا  إي 

يطوف   وخرج  عصاه  وأخذ  العباس، 

بالبيت قال: فقالت: قريش: يا أبا الفضل،  

مصيبة فقال: كال،  هذا وهللا التجلد لحر ال

ومن حلفتم به لقد فتحها رسول هللا َصلَّى  

ملكهم   بابنة  وأعرس  َوَسلََّم،  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ

فقالوا: من اتاك بهذا الحديث، فقال: الذي  

ثم أتت   أتاكم بخالفه، ولقد جاءنا مسلماً، 

أفلتنا   فقالوا:  بذلك،  النواحي  من  األخبار 

 الخبيث، أولى له". 

الرواي هذه  من  وردت  عدد  عند  ة 

الصيغة   بهذه  ترد  لم  انها  إال  المؤرخين، 

على   بها  ركز  والتي  المبرد،  نقلها  التي 

بينها   والفرق  الحيلة  من  الرسول  موقف 

جهة   ومن  جهة  من  هذا  الفساد،  وبين 

في   اختلفت  المبرد  رواية  فأن  اخرى 

فقد   المؤرخين،  باقي  عن  صياغتها 

بما    (71)وردت هذه الرواية عند ابن هشام

فتحت  ن ولما  إسحاق:  ابن  قال  صه:" 

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  كلم  خيبر، 

ثم   السلمي  عالط  بن  الحجاج  وسلم 

البهزي، فقال: يا رسول هللا، إن لي بمكة  

أبي   بنت  شيبة  أم  صاحبتي  عند  ماال 

معرض    -طلحة   منها  له  عنده،  وكانت 

أهل   تجار  في  متفرق  ومال  الحجاج  بن 

هللا، رسول  يا  لي  فأذن  له،    مكة،  فأذن 

أن   من  هللا  رسول  يا  لي  البد  إنه  قال: 

فخرجت   الحجاج:  قال  قل،  قال:  أقول، 

حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء  

االخبار،   يتسمعون  قريش  من  رجاال 

هللا   صلى  هللا  رسول  أمر  عن  ويسألون 

إلى   سار  قد  أنه  بلغهم  وقد  وسلم،  عليه 

الحجاز،   قرية  أنها  عرفوا  وقد  خيبر، 

و يتحسسون  ريفا  فهم  ورجاال،  منعة 

رأوني   فلما  الركبان،  ويسألون  االخبار، 

عالط   بن  الحجاج  ولم    -قالوا:  قال: 

بإسالمي   علموا  وهللا    -يكونوا  عنده 

فإنه قد بلغنا   أبا محمد،  يا  الخبر، أخبرنا 

بلد   وهي  خيبر،  إلى  سار  قد  القاطع  أن 

يهود وريف الحجاز، قال: قلت: قد بلغني  

ا من  وعندي  قال:  ذلك  يسركم،  ما  لخبر 
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يا   إيه  يقولون:  ناقتي  بجنبي  فالتبطوا 

حجاج، قال: قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا  

بمثلها قط، وقتل أصحابه قتال لم تسمعوا  

ال   وقالوا:  أسرا،  محمد  وأسر  قط،  بمثله 

نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه  

من   أصاب  كان  بمن  أظهرهم  بين 

وصاح فقاموا  قال:  بمكة،  رجالهم،  وا 

وقالوا: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما  

بين   فيقتل  عليكم،  به  يقدم  أن  تنتظرون 

أظهركم . قال: قلت: أعينوني على جمع  

مالي بمكة وعلى غرمائي، فإني أريد أن  

محمد   فل  من  فأصيب  خيبر،  أقدم 

ما   إلى  التجار  يسبقني  أن  قبل  وأصحابه 

فئ   من  ويقال:  هشام:  ابن  قال   . هنالك 

فقاموا  مح قال:  إسحاق:  ابن  قال   . مد 

فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به .  

وقد   مالي،  فقلت:  صاحبتي  وجئث  قال: 

كان لي عندها مال موضوع، لعلى ألحق  

أن   قبل  البيع  فرص  من  فأصيب  بخيبر، 

العباس   سمع  فلما  قال:  التجار،  يسبقني 

عنى،   وجاءه  الخبر،  المطلب  عبد  ابن 

وأنا في خيمة    أقبل حتى وقف إلى جنبي 

من خيام التجار، فقال: يا حجاج، ما هذا  

وهل   فقلت:  قال:  ؟  به  جئت  الذي  الخبر 

قال:   ؟  عندك  وضعت  لما  حفظ  عندك 

نعم، قال: قلت: فاستأخر عنى حتى ألقاك  

كما   مالي  جمع  في  فإني  خالء،  على 

قال:    . أفرغ  فانصرف عنى حتى  ترى، 

حتى إذا فرغت من جمع كل شئ كان لي  

العباس،  بمكة،   لقيت  الخروج،  وأجمعت 

الفضل،   أبا  يا  حديثي  على  احفظ  فقلت: 

ما   قل  ثم  ثالثا،  الطلب،  أخشى  فإني 

لقد   وهللا  فإني  قلت:  أفعل،  قال:  شئت، 

بنت   على  عروسا  أخيك  ابن  تركت 

ملكهم، يعنى صفية بنت حيى، ولقد افتتح  

له   وصارت  فيها،  ما  وانتثل  خيبر، 

ح يا  تقول  ما  فقال:  ؟  وألصحابه،  جاج 

ولقد   عنى،  فاكتم  وهللا،  أي  قلت:  قال: 

أسلمت وما جئت إال آلخذ مالي، فرقا من  

أن أغلب عليه، فإذا مضت ثالث فأظهر  

قال:   تحب،  ما  على  وهللا  فهو  أمرك، 

العباس   لبس  الثالث  اليوم  كان  إذا  حتى 

خرج   ثم  عصاه،  وأخذ  وتخلق،  له،  حلة 

رأوه   فلما  بها،  فطاف  الكعبة،  أتى  حتى 

: يا أبا الفضل، هذا وهللا التجلد لحر  قالوا

المصيبة، قال: كال، وهللا الذي حلفتم به،  

لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على  

فيها   وما  أموالهم  وأحرز  ملكهم،  بنت 

من   قالوا:  وألصحابه،  له  فأصبحت 

جاءك بهذا الخبر ؟ قال: الذي جاءكم بما  

جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلما، فأخذ  

وأصحابه،    ماله، بمحمد  ليلحق  فانطلق 

فيكون معه، قالوا: يا لعباد هللا انفلت عدو  

هللا، أما وهللا لو علمنا لكان لنا وله شأن،  

 قال: ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك". 

ابن سعد  ذكر ما نصه:"وقدم    (72)اما  فقد 

قريش   على  السلمي  عالط  بن  الحجاج 

قد أسرته يهود   أن محمدا  فأخبرهم  بمكة 

بهم   قادمون  وهم  وقتلوا  أصحابه  وتفرق 

وخرج   دينه  الحجاج  واقتضى  عليكم 

المطلب   عبد  بن  العباس  فلقيه  سريعا 
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عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  خبر  فأخبره 

وسلم على حقه وسأله أن يكتم عليه حتى  

الحجاج   خرج  فلما  العباس  ففعل  يخرج 

السرور   وأظهر  العباس  بذلك  أعلن 

 زبيبة". وأعتق غالما يقال له أبو 

حبان ابن  اطول    (73)اما  نصاً  اورد  فقد 

هللا   صلى  هللا  رسول  أستأذن  ثم  قائالً:" 

السلمي   عالط  بن  الحجاج  وسلم  عليه 

وقال يا رسول هللا إن لنا ماال بمكة فأذن  

لي فأذن له فقال يا رسول هللا وأن أقول  

قريش   وإذا  بمكة  الحجاج  قدم  فقل  قال 

االخبار   يستمعون  البيضاء  وقد  بثينة 

بلغهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أنها   عرفوا  كانوا  وقد  خيبر  إلى  سار  قد 

ورجاال   ومنعه  ريفا  الحجاز  أرض  أكثر 

قد   فإنه  أخبرنا  حجاج  يا  قالوا  رآه  فلما 

فقال   خيبر  إلى  سار  القاطع  أن  بلغنا 

الحجاج عندي من الخبر ما يسركم قالوا  

لم   هزيمة  هزم  فقال  حجاج  يا  هي  ما 

أسرا  تسم محمد  وأسر  قط  بمثلها  عوا 

مكة   إلى  به  نبعث  حتى  نقتله  لن  فقالوا 

من   قتل  كان  بمن  أظهرهم  بين  فيقتلونه 

جاءكم   بمكة  وساحوا  فقاموا  رجالهم 

الخبر وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم  

على   أعينوني  الحجاج  فقال  عليكم  به 

أقدم   فأنى  غرمائي  وعلى  بمكة  مالي 

محمد  فيئ  من  فأصيب  وأصحابه    خيبر 

العباس   فلما سمع  التجار  يسبقني  أن  قبل 

وقف   حتى  أقبل  الخبر  المطلب  عبد  بن 

يا   قال  عالط  بن  الحجاج  جنب  على 

قال   به  جئتنا  الذي  الخبر  هذا  ما  حجاج 

وهل عندك تحفظا لما وضعت عندك قال  

على   ألقاك  حتى  عنى  استأخر  قال  نعم 

ترى   كما  مالي  جمع  في  فأنى  خالء 

فرغ الحجاج من جمع  فانصرف حتى إذا  

فقال   العباس  لقي  الخروج  وأراد  ماله 

أحفظ على حديثي فأنى أخشى الطلب قال  

أخيك   بن  تركت  إني  وهللا  قال  أفعل 

ابنة ملكهم صفية بنت حي   عروسا على 

وألصحابه   له  فصارت  خيبر  افتتح  ولقد 

قال ما تقول يا حجاج قال أي وهللا فاكتم  

 آلخذ  على ثالثا ولقد أسلمت وما جئت إال 

مالي فرقا من أن أغلب عليه فإذا مضى  

فان االمر وهللا على   أمرك  فأظهر  ثالث 

ما تحب ثم خرج الحجاج بماله فلما كان  

العباس   لبس  خروجه  من  الثالث  اليوم 

حتى   خرج  ثم  عصاه  وأخذ  وتخلق  حلة 

أبا   يا  قالوا  رأوه  فلما  بالكعبة  طاف 

الفضل هذا وهللا التجلد لحر المصيبة قال  

والذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر  كال  

ملكهم وأحرز   ابنة  وأصبح عروسا على 

أموالهم وما فيها قالوا من جاء بهذا الخبر  

به   جاءكم  بما  جاءكم  الذي  الرجل  قال 

ولقد دخل عليكم وأخذ ماله وانطلق فلحق  

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصحبه  

يا لعباد هللا انفلت عدو    ويكون معه قالوا 

فلم   شأن  وله  لنا  لكان  علمنا  لو  وهللا  هللا 

 يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك". 

اليعقوبي بصيغة    (74)أما  ذكرها  فقد 

عالط   بن  الحجاج  قال  قليالً:"  مختلفة 
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ولي   أسلمت،  قد  هللا:  لرسول  السلمي 

بشئ   أتكلم  أن  لي  فتأذن  لي،  ما  بمكة 

فأذن    . مالي  آخذ  أن  لعلي  إليه  يطمئنون 

ق حتى  فخرج  قريش  له  فأتته  مكة  دم 

هل   عالط،  ابن  يا  بك  مرحبا  فقالوا: 

إن   نعم  قال:  القاطع  هذا  من  خبر  عندك 

عليه   يكتموا  أن  فتعاهدوا  علي،  كتمتم 

حتى يخرج، قال: إني وهللا ما جئت حتى  

أخذ   وحتى  هزيمة  وأصحابه  محمد  هزم 

بن   حيي  بسيدنا  نقتله  وقالوا:  أسيرا. 

الخمور.   وشربوا  فاستبشروا  أخطب، 

فاشتد  و الخبر،  والمسلمين  العباس  بلغ 

ثم   له  كان  ما  كل  الحجاج  وأخذ  جزعهم 

أتى العباس وأخبره بما فتح هللا على نبيه  

وأن سهام هللا قد جرت على خيبر وقتل  

ابن أبي الحقيق وبات رسول هللا عروصا  

مكة   من  خرج  ثم  أخطب  بن  حيي  بابنة 

أبو   له  فقال  مسرورا،  العباس  فأصبح 

للمصيبة يا أبا الفضل، فقال    سفيان: تجلدا

الحجاج، وهللا، خدعكم حتى   إن  العباس: 

ما   وأنه  بإسالمه  أخبرني  وقد  ماله،  أخذ 

انصرف حتى فتح هللا على نبيه وقتل ابن  

بن   بابنة حيي  الحقيق وبات عروسا  أبي 

فأعولت   الحصون،  جميع  وفتح  أخطب 

نساء   إليها  واجتمع  الحجاج  امرأة 

ا كآبة  واشتدت  لمشركين  المشركين 

 وغمهم". 

فقد ذكر ما نصه:" قال    (75)أما ابن االثير

هللا   لرسول  السلمي  عالط  بن  الحجاج 

ماال   بمكة  لي  إن  وسلم  عليه  هللا  صلى 

طلحة   أبي  ابنة  شيبة  أم  صاحبتي  عند 

ومال   الحجاج  بن  معرض  ابنه  أم  وهي 

يا رسول   متفرق في تجار مكة فأذن لي 

ن أقول،  هللا فأذن له فقال: إنه ال بد من أ

أهل   فسأله  مكة  الحجاج  فقدم   ، قل  قال: 

مكة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

علموا   يكونوا  ولم  بخيبر  صنع  وما 

هزمته   يهود  إن  لهم:  فقال  بإسالمه 

وأصحابه وقتل أصحابه قتال ذريعا وأسر  

نبعت   حتى  نقتله  لن  يهود:  وقالت  محمد 

  ، أظهرهم  بين  فيقتلوه  مكة  إلى  به 

بمك في  فصاحوا  أعينوني  فقال:  بذلك  ة 

من   فأصيب  خيبر  أقدم  حتى  مالي  جمع 

  ] يسبقني  أن   [ قبل  وأصحابه  محمد  فل 

فأتاه   شيء  كأحث  كله  فجمعوه  التجار 

أن   بعد  فأخبره  الخبر  وسأله عن  العباس 

جمع ماله بفتح خيبر وأن النبي صلى هللا  

لنفسه   حي  بنت  صفية  أخذ  وسلم  عليه 

أن وسأله  ماله  لجمع  قدم  عنه    وأنه  يكتم 

الخبر   العباس  فكتم  الطلب  خوف  ثالثا 

وتخلق   له  حلة  لبس  تم  مسيره  بعد  ثالثا 

فلما   بالكعبة  فطاف  وخرج  عصاه  وأخذ 

يا أبا الفضل هذا وهللا   رأته قريش قالوا: 

لقد   وهللا  كال  قال:  المصيبة،  لحر  التجلد 

ملكهم   ابنة  وأخذ  خيبر  محمد  افتتح 

بخبر   وأخبرهم   ، أموالهم  وأحرز 

ولنا  الح له  لكان  علمنا  لو  فقالوا:  جاج، 

 شان". 

رواية مقتضبة عن حديث   (76)ذكر المبرد 

بدر   الى  الرسول  خرج  أبان  الرسول 
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َعلَْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ وقال رسول هللا  نصها:" 

في   الغالمان:  قال  حين  بدٍر  يوم  َوَسلََّم 

ربيعة،   بن  ربيعة، وشيبة  بن  عتبة  القوم 

م، وأمية بن  وأبو الحكم بن هشام بن هشا

هللا   رسول  فقال  وفالن،  وفالن  خلف 

ألقت   قد  مكة  "هذه  وسلم:  عليه  صلى 

 إليكم أفالذ كبدها". 

يبدو ان المبرد قد اكتفى بذكر هذا الجزء  

وردت   إذ  لغوياً،  معنى  ليبن  الرواية  من 

هذه الرواية بشكل اكثر تفصيالً عند باقي  

هشام ابن  ذكر  فقد    (77)المؤرخين، 

أ فلما  أبي  مانصه:"  بن  علي  بعث  مسى 

طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي  

ماء   إلى  أصحابه،  من  نفر  في  وقاص، 

عليه   له  الخبر  يلتمسون  كما    -بدر، 

بن   عروة  عن  رومان  بن  يزيد  حدثني 

فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم،    -الزبير

يسار،   أبو  وعريض  الحجاج،  بنى  غالم 

به فأتوا  سعيد،  بن  العاص  بنى  ما  غالم 

عليه   هللا  صلى  هللا  ورسول  فسألوهما، 

سقاة   نحن  فقاال:  يصلى،  قائم  وسلم 

فكره   الماء،  من  نسقيهم  بعثونا  قريش، 

ألبي   يكونا  أن  ورجوا  خبرهما،  القوم 

قاال:   أذلقوهما  فلما  فضربوهما.  سفيان، 

وركع   فتركوهما،  سفيان،  ألبي  نحن 

وسجد   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 

سلم، ثم  صدقاكم    سجدتيه،  إذا  وقال: 

تركتموهما،   كذباكم  وإذا  ضربتموهما، 

عن   أخبراني  لقريش،  إنهما  وهللا  صدقا، 

الكثيب   هذا  وراء  وهللا  هم  قاال:  قريش، 

القصوى   بالعدوة  ترى  والكثيب:    -الذي 

فقال لهما رسول هللا صلى هللا    -العقنقل  

عليه وسلم: كم القوم، قاال: كثير، قال: ما  

ندري، قال: كم ينحرون  عدتهم، قاال: ال  

تسعا، ويوما عشرا،   قاال: يوما  يوم،  كل 

وسلم:   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال 

القوم فيما بين التسعمائة واأللف، ثم قال  

لهما: فمن فيهم من أشراف قريش، قاال:  

وأبو   ربيعة،  بن  وشيبة  ربيعة،  بن  عتبة 

حزام،   بن  وحكم  هشام،  بن  البختري 

ارث بن عامر بن  ونوفل بن خويلد، والح

نوفل،   بن  عدى  عن  وطعيمة  نوفل، 

بن   وزمعة  الحارث،  ابن  والنضر 

بن   وأمية  هشام،  بن  جهل  وأبو  األسود، 

خلف، ونبيه، ومنبه ابنا الحجاج، وسهيل  

فأقبل    . ود  عبد  بن  وعمرو  عمرو،  بن 

على   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول 

الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ 

 ". كبدها  

الطبري عند  الرواية  هذه    (78)وردت 

بشكل يكاد    (79)وعدد آخر من المؤرخين

كما   هشام.  ابن  ذكره  لما  مطابقاً  يكون 

عند   قليالً  مختلف  بشكل  وردت 

ونزل    (80)المقريزي نصه:"  ما  ذكر  إذ 

بدر   أدنى  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي 

مضت   عشرة  لسبع  الجمعة  ليلة  عشاء 

وسعد   والزبير  عليا  فبعث  رمضان،  من 

بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي  

وأشار   الماء،  على  يتحسسون  عنهم  هللا 

تجدوا   أن  أرجو  وقال  ظريب  إلى  لهم 
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الظرب   يلي  الذي  القليب  هذا  عند  الخبر 

قريش  فوج روايا  القليب  تلك  على  دوا 

وفيهم   عامتهم  فأفلت  سقاؤهم،  فيها 

غالب،   آل  يا  فقال:  قريشا  فجاء  عجير، 

أخذوا   قد  وأصحابه  كبشة  أبي  ابن  هذا 

ذلك،   وكرهوا  العسكر  فماج  سقاءكم، 

الليلة    تلك  وأخذ  عليهم،  تمطر  والسماء 

بن   سعيد  بن  عبيدة  غالم  يسار  أبو 

بن منبه  غالم  وأسلم  الحجاج،    العاص، 

وأبو رافع غالم أمية بن خلف، فأتى بهم  

يصلي   وهو  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي 

نسقيهم   بعثونا  قريش  سقاء  نحن  فقالوا: 

من الماء، فكره القوم خبرهم فضربوهم،  

في   ونحن  سفيان،  ألبي  نحن  فقالوا: 

هللا   رسول  فسلم  عنهم.  فأمسكوا  العير: 

إن صدقوكم   وقال:  عليه وسلم  صلى هللا 

ثم  ض تركتموهم،  كذبوكم  وإن  ربتموهم، 

قريشا   أن  فأخبره  يسألهم،  عليهم  أقبل 

يوم   المشركين  عدة  الكثيب.  هذا  خلف 

ويوما   عشرا  يوما  ينحرون  وأنهم  بدر 

تسعا، وأعلموه بمن خرج من مكة، فقال  

األلف   بين  القوم  وسلم:  عليه  هللا  صلى 

والتسعمائة، وقال: هذه مكة قد ألقت إليكم  

 ". أفالذ كبدها

كتابه أحاديث مهمة في    (81)ضمن المبرد 

الرسول   سيرة  عن  تاريخية  دالالت 

هللا   رسول  قال  نصه:"  ما  منها  وخلقه 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "لست من دٍد والدٌد   َصلَّى َّللاَّ

عند   الحديث  هذا  ورد  وقد  مني". 

" حدثنا    (82)الطبراني نصه:  ما  ذكر  غذ 

ى  أحمد بن خليد قال حدثنا محمد بن عيس

بن الطباع قال حدثنا يحيى بن محمد بن  

قيس أبو زكير عن عمرو بن أبي عمرو  

هللا   رسول  قال  قال  مالك  بن  أنس  عن 

لست من دد وال دد مني يقول لست من  

باطل وال باطل مني". كما ورد عند عدد  

 بنفس الصيغة.   (83)كبير من المحدثين

المبرد  رواية مهمة نصها:    (84)كما أورد 

الحديث  وفي  بن    "  أباحذيفة  حسالً  أن 

تخلف   آخر  لشيخ  قال  اليمان  بن  حسل 

ننصر   بنا  انهض  غزوةأحٍد:  في  معه 

فإنما   َوَسلََّم،  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

 نحن هامة اليوم أو غٍد وكانا قد أسنا". 

عند   مفصل  بشكل  الرواية  هذه  وردت 

هشام قال    (85)ابن   " نصه:  ما  ذكر  فقد 

ي عاصم بن عمر بن  ابن إسحاق: وحدثن

قتادة، عن محمود بن لبيد، قال: لما خرج  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أحد،  

أبو   اليمان  وهو  جابر،  بن  حسيل  رفع 

في   وقش،  بن  وثابث  اليمان  بن  حذيفة 

فقال   والصبيان،  النساء  مع  اآلطام 

كبيران:   شيخان  وهما  لصاحبه،  أحدهما 

ب  تنتظر، فوهللا ما  ما  أبالك،  لواحد  ال  قى 

نحن   إنما  حمار،  إال ظمء  من عمره  منا 

ثم   أسيافنا،  نأخذ  أفال  أوغد،  اليوم  هامة 

وسلم،   عليه  هللا  برسول هللا صلى  نلحق 

هللا   رسول  مع  شهادة  يرزقنا  هللا  لعل 

صلى هللا عليه وسلم ؟ فأخذا أسيافهما ثم  

يعلم   ولم  الناس،  في  دخال  حتى  خرجا، 
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فقتله   وقش  بن  ثابت  فأما  بهما، 

جابر،   بن  حسيل  وأما  المشركون، 

فقتلوه   المسلمين،  أسياف  عليه  فاختلفت 

فقالوا:   أبى،  حذيفة:  فقال  يعرفونه،  وال 

حذيفة:   قال   . وصدقوا  عرفناه،  إن  وهللا 

يغفر هللا لكم وهو أرحم الراحمين، فأراد  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يديه،  

المسلمين،   على  بديته  حذيفة  فتصدق 

لك عند رسول هللا صلى هللا عليه  فزاده ذ 

 وسلم خيرا". 

ساقها   التي  المهمة  الروايات  ومن 

هو حديث الرسول مع عبد هللا    (86)المبرد 

قال   ونصه:"  العاص،  بن  عمرو  بن 

َعلَْيِه َوَسلََّم: "يا عبد    ُ رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

هللا كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس  

مرجت عهودهم وأماناتهم، وصار الناس  

مرني   فقلت:  أصابعه،  بين  وشبه  هكذا". 

يا رسول هللا، فقال: "خذ ما عرفت ودع  

نفسك،    ما بخويّصة  وعليك  أنكرت، 

 وإياك وعواّمها". 

ابي   ابن  عند  سوى  الحديث  هذا  يرد  لم 

حدثنا    (87)اسامة نصه:"  ما  ذكر  إذ 

إسحاق، ثنا أبو األشهب، عن الحسن، أن  

قال لعبد    -صلى هللا عليه وسلم    -نبي هللا  

في   إذا خلفت  أنت  كيف   : بن عمرو  هللا 

أنت  يصنعون  وما   : قال  الناس،    حثالة 

إذا    : قال  ؟  ماذا  هللا  نبي  يا  وأمي  بأبي 

هكذا،   وكانوا  وأماناتهم  عهودهم  مرجت 

أنت   بأبي  فأضيع  أصابعه،  بين  وشبك 

ما   خذ   : قال  ماذا،  هللا  نبي  يا  وأمي 

بخاصتك   وعليك  أنكرت  ما  ودع  عرفت 

عند   ورد  كما  عوامهم".  ودع 

ايضاً ونصه:" عن عبد هللا    (88)الطبراني

سول هللا ) ص (  بن عمرو قال قال لي ر

الناس   من  حثالة  في  بقيت  إذا  أنت  كيف 

وأماناتهم   عهودهم  فيها  مرجت  قد 

بين   وخالف  هكذا  فصاروا  واختلفوا 

إصبعيه قالوا كيف المخرج يا رسول هللا  

قال خذ ما عرفت ودع ما أنكرت وعليك  

بخاصة نفسك وايك وعوامه" . ولم اعثر  

 عليه عند أي من اصحاب الحديث. 

المبرد  كتب    (89)ذكر  "وقد  رواية نصها: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى هوذة   رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

يدعوه كما كتب إلى الملوك،    (90)بن علي

البر   في  كسرى  لطيمة  يجيز  وكان 

تحمل   اإلبل  واللطيمة:  اليمامة.  بجنبات 

على   علي  بن  هوذة  ووفد  والبر،  الطيب 

كسرى بهذا السبب فسأله عن بنيه، فذكر  

فقال:    منهم  إليك،  أحب  أيهم  فقال:  عدداً 

يقدم،   والغائب حتى  يكبر،  الصغير حتى 

كسرى:   له  فقال  يصح.  حتى  والمريض 

فقال   الخبز،  فقال:  بلدك،  في  غذاؤك  ما 

كسرى لجلسائه: هذا عقل الخبز، يفضله  

يغتذون   الذين  البوادي  أهل  عقول  على 

 اللبن والتمر". 

بن   لهوذة  الرسول  مكاتبة  قصة  وردت 

في العديد من المصادر بشكل اكثر  علي  

ابن سعد  ذكر  فقد  نصه:    (91)تفصيالً،  ما 
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وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  "بعث 

سليط بن عمرو العامري وهو أحد الستة  

إلى   يدعوه  الحنفي  علي  بن  هوذة  إلى 

عليه   فقدم  كتابا  معه  وكتب  االسالم 

وأنزله وحباه وقرأ كتاب النبي صلى هللا  

إلى  عليه وسلم ورد ر دا دون رد وكتب 

ما   أحسن  ما  وسلم  عليه  النبي صلى هللا 

قومي   شاعر  وأنا  وأجمله  إليه  تدعو 

فاجعل   مكاني  تهاب  والعرب  وخطيبهم 

بن   سليط  وأجاز  أتبعك  االمر  بعض  لي 

نسج   من  أثوابا  وكساه  بجائزة  عمرو 

هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى هللا  

وقرأ   قال  بما  عنه  وأخبره  وسلم  عليه 

األرض  ك من  سيابة  سألني  لو  وقال  تابه 

فلما   يديه  في  ما  وباد  باد  فعلت  ما 

جبريل   جاءه  الفتح  عام  من  انصرف 

 فأخبره أنه قد مات". 

المقريزي ذكر رواية مختلفة    (92)اما  فقد 

قليالً عن نهاية هوذه بن علي نصها: "أما  

هوذة بن علي ، فبعث وفدا بأن يجعل له  

وس عليه  هللا  صلى  هللا  األمر  رسول  لم 

  ، وحاربه  قصده  وإال   ، يسلم  حتى  بعده 

اللهم    : وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  فقال 

 اكفنيه، فمات بعد قليل". 

التاريخي   الخبر  نقل  المبرد في  ان منهج 

يبحث   المبرد  المؤرخين الن  يختلف عن 

عن شخصيات ذات امكانية بالغية يجعل  

من سيرتها مثاالً يعتمد عليه في دراساته  

هذه  اللغوي يتتبع  فنجده  واالدبية،  ة 

رواية   في  احاديثها  وينقل  الشخصيات 

المبرد   لمادة  يعطي  مما  ادبية،  تاريخية 

 قيمة عليا. 

ما نصه: "وقد روي عن    (93)ذكر المبرد 

َوَسلََّم أنه قال: "لقد   َعلَْيِه   ُ النبي َصلَّى َّللاَّ

ال   "أن  ويروى:  هدية"  أقبل  أال  هممت 

إال من قرشي أو  أنصاري أو    أتهب هبةً 

وذلك  دوسي  أو  بعضهم:  وروى  ثقفي". 

بها،   فمن  هدية  إليه  أهدى  أعرابياً  أن 

َوَسلََّم   َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول  فذكر 

أهل   على  تفضيالً  األمصار  أهل 

 البوادي".  

اصحاب   من  عدد  عند  الحديث  هذا  ورد 

اختالف   فيها  عديدة  وبروايات  الحديث، 

وا السند  ناحية  من  فقد  بسيط  لمضمون. 

احمد  "حدثنا    (94)ذكره  قائالً:  مسنده  في 

حماد   ثنا  يونس  ثنا  أبي  حدثني  هللا  عبد 

عن   دينار  بن  عمرو  عن  زيد  ابن  يعنى 

أعرابيا وهب   ان  ابن عباس  طاوس عن 

فأثابه   هبة  وسلم  عليه  هللا  صلى  للنبي 

قال   فزاده  قال  قال ال  قال رضيت  عليها 

رضيت   قال  فزاده  قال  ال  قال  رضيت 

هللا  ق صلى  هللا  رسول  فقال  قال  نعم  ال 

عليه وسلم لقد هممت ان ال أتهب هبة اال  

وقد   ثقفي".  أو  أنصاري  أو  قرشي  من 

 (95).اتفق مع احمد عدد من المحدثين

فقد اورد رواية أخرى    (96)اما ابن االثير

ونصها:"   اخمد  ذكره  عما  قليالً  تختلف 

أيمن   أبى  النابل  العسال  أحمد  أبو  قال 
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أخ أخبرنا  صحبة  كتابة  موسى  أبو  برنا 

أبو   أخبرنا  الثقفي  الواحد  عبد  بن  جعفر 

طاهر بن عبد الرحيم أخبرنا عبد هللا بن  

محمد حدثنا أبو جعفر عبد هللا بن محمد  

بن   هللا  عبد  بن  بكار  حدثنا  زكريا  بن 

نابل   بن  أيمن  حدثنا  سيرين  ابن  محمد 

كاألعرابي   رجال  ان  أبيه  عن  المسكي 

هللا  لرسول  وسلم    أهدى  عليه  هللا  صلى 

ناقتين فعوضه رسول هللا صلى هللا عليه  

يرض   فلم  عوضه  ثم  يرض  فلم  وسلم 

أتهب   ال  ان  هممت  لقد  هللا  رسول  فقال 

 هبة اال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي". 

يجدها   تلك  المبرد  لرواية  المتتبع  ان 

الحديث   يذكر  فهو  شمولية  على  تنطوي 

من   عليه  ترتب  وما  قوله،  سبب  ثم 

االمصار  ت اهل  بأفضلية  الرسول  صريح 

 على اهل البوادي. 

رواية نصها: "ولقبيصة    (97)اورد المبرد 

  ُ بن المخارق صحبة لرسول هللا َصلَّى َّللاَّ

فأكرمه   إليه  سار  قد  وكان  َوَسلََّم،  َعلَْيِه 

بخالي،   مرحباً  وقال:  رداءه  له  وبسط 

ودق   جلدي،  رق  هللا،  رسول  يا  فقال: 

مالي،   وقلي  أهلي،  عظمي،  على  وهنت 

َعلَْيِه َوَسلََّم:    ُ فقال له رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 "لقد أبكيت بما ذكرت مالئكة المساء". 

لم ترد هذه الرواية في أي مصدر آخر،  

الشخصية   لهذه  العديدة  االشارات  رغم 

والمصادر   الحديث  مصادر  في 

ما نصه:    (98)التاريخية، فقد ذكر ابن سعد 

ن عبد هللا بن شداد "قبيصة بن المخارق ب 

بن   نهيك  بن  ربيعة  أبي  بن  معاوية  بن 

على   وفد  صعصعة  بن  عامر  بن  هالل 

فأسلم وروى   النبي صلى هللا عليه وسلم 

 عنه أحاديث ونزل البصرة". 

هذه   عن  تواتراً  االكثر  الرواية  اما 

بالنبي   لقاءه  قصة  عن  كانت  الشخصية 

ثنا   أبي  حدثني  هللا  عبد  "حدثنا  ونصها: 

أنا أيوب عن هارون بن رئاب  إسماعيل  

بن   قبيصة  عن  نعيم  بن  كنانة  عن 

النبي   فأتيت  حمالة  حملت  قال  المخارق 

صلى هللا عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم  

واما   نحملها  ان  فأما  الصدقة  تأتينا  حتى 

تحل   ال  المسألة  إن  وقال  فيها  نعينك  ان 

فيسأل   قوم  لثالثة لرجل تحمل حمالة  اال 

ا ثم يمسك ورجل أصابته  فيها حتى يؤديه

حتى   فيها  فيسأل  ماله  اجتاحت  جائحة 

من   سدادا  أو  عيش  من  قواما  يصيب 

فاقة   أصابته  ورجل  يمسك  ثم  عيش 

أو   عيش  من  قواما  يصيب  حتى  فيسأل 

سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك  

من المسائل سحتا يا قبيصة يأكله صاحبه  

 (99).سحتا"

الرواي بذكر هذه  المبرد  ة يعطي  ان تفرد 

ويجعل   عليا،  قيمة  التاريخية  لمادته 

في   للباحثين  كبيرة  اهمية  ذات  مصنفاته 

 مجال السيرة النبوية. 

ذكرها   التي  المهمة  الروايات  ومن 

ما نصه: "وبروى أن رسول    (100)المبرد 
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هللا صلى اله عليه وسلم قال يوماً لعائشة  

تعتق   أن  نذرت  كانت  وقد  هللا،  رحمها 

إسماع  ولد  من  من  قوماً  قوم  فسبي  يل، 

  ُ بني العنبر، فقال لها رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

الصميم   تعتقي  ان  سّرك  إن  َوَسلََّم:  َعلَْيِه 

من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤالء. فقال  

قيل   وقد  قضاعة،  من  فبهراء  النّّسابون: 

إلى   رجعوا  فقد  معّد،  بني  من  قضاعة 

إسماعيل، ومن زعم أن قضاعة من بني  

حم بن  فالنسب  مالك  قال:  الحق  وهو  ير 

إلى   الّرجوع  قحطان  في  الصحيح 

إسماعيل وهو الحق وقول المبّرزين من  

أوالد   من  المتقدمة  العرب  غنما  العلماء: 

وجديس   وطسم  عاد  ورهطه  عابر، 

وجرهم والعماليق، فأما قحطان عند أهل  

العلم، فهو ابن الهميسع بن تيمن بن نبت  

 ُ َّللاَّ َصلَّى  إسماعيل  بن  قيذار  َعلَْيِه  بن   

َوَسلََّم، فقد رجعوا إلى إسماعيل، وقد قال  

َعلَْيِه َوَسلََّم لقوم من    ُ رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

يا   "ارموا  األنصار:  من  وقيل  خزاعة 

 بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً". 

لم ترد هذه الرواية بهذه الصيغة عند أي  

الطبراني ذكرها  فقد  الرواة،    (101)من 

بن   موسى  حدثنا  قائالً:"  اخرى  بصيغة 

نا   الخطابي  عمر  بن  هللا  عبد  نا  هارون 

مسلمة ابن علقمة نا داود بن أبي هند عن  

ثالث   قال  هريرة  أبي  عن  الشعبي 

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  من  سمعتهن 

تميم   بني  أبغض  ال  تميم  بني  في  وسلم 

بعدها أبدا نذرت عائشة أن تعتق محررا  

إسماعيل ولد  العنبر    من  بن  بسبي  فأتي 

فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

إسماعيل   ولد  من  تعتقي  أن  سرك  إن 

هللا   رسول  فجعلهم  هؤالء  من  فأعتقي 

إسماعيل   ولد  من  وسلم  عليه  هللا  صلى 

وأتي بنعم من نعم صدقة سعد فلما راعه  

فسماهم   قومي  صدقة  هذه  قال  حسنها 

قوم  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  ه  رسول 

 وقال هم أشد الناس قتاال في المالحم". 

النيسابوري الحاكم  ما    (102)اما  ذكر  فقد 

نصه:" أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد  

مسعود   بن  سعيد  حدثنا  بمرو  المحبوبي 

عن   مسعر  أنبأ  هارون  بن  يزيد  حدثنا 

سبيا   ان  معقل  ابن  الحسن عن  ابن  عبيد 

من خوالن قدم وكان على عائشة من ولد  

يل فقدم سبى من اليمن فأرادت أن  إسماع

عليه   هللا  صلى  النبي  فنهاها  منهم  تعتق 

وآله فقدم سبى من مضر احسبه قال من  

شعبة   تابعه  تعتق  ان  فأمرها  العنبر  بنى 

بن   أحمد  أخبرناه  الحسن  بن  عبيد  عن 

قالبة   أبو  حدثنا  القاضي  خلف  بن  كامل 

ثنا   يعقوب  ابن  العباس محمد  أبو  وحدثنا 

بن م بن  إبراهيم  قاال حدثنا وهب  رزوق 

جرير أنبأ شعبة عن عبيد بن الحسن قال  

على   كان  قال  معقل  بن  هللا  عبد  سمعت 

فاتى   إسماعيل  ولد  من  محرر  عائشة 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله بسبي من  

بنى العنبر فقال لها رسول هللا صلى هللا  

من   أو  العنبر  بنى  من  اعتقى  وآله  عليه 
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تعتقي   وال  لحيان  بنى  بنى  ممن 

 الخوالن". 

في   المبرد  منهج  يميز  ما  اهم  بين  ومن 

ايراد رواياته هي احكامه التاريخية، فهو  

ينقلها   التي  التاريخية  رواياته  على  يحكم 

كقوله:   قطعية  روايات  ويجعلها 

رحمه   بكر  أبا  يعني  الغار،  "وصاحب 

َعلَْيِه    ُ َّللاَّ َصلَّى  النبي  لمصاحبته  هللا، 

الغار،   في  يحتاج  َوَسلََّم  ال  مشهور  وهذا 

 (103).إلى تفسيره"

المبرد   جعلها  التي  القضية  هذه  ان  إال 

العديد   بين  جدل  مثار  زالت  ما  قطعية، 

المؤرخين خاصة الشيعة منهم، ويبدو ان  

آراء   بوجود  تام  علم  على  كان  المبرد 

اثناء   للرسول  ابو بكر  أخرى حول رفقة 

اراد   لذلك  المدينة،  الى  مكة  من  هجرته 

ض تلك الروايات بجعل رفقة ابو  ان يدح

التاريخ   في  المسلمات  من  للرسول  بكر 

 االسالمي.  

ذكرها   التي  الروايات  ابرز  بين  من 

والتي تسلط الضوء على اهم    (104)المبرد 

جانب من جوانب سيرة الرسول، والذي  

في   حدثت  التي  المعجزات  بأهم  يرتبط 

بن   نصه: "خبر عامر  ما  ذكر  إذ  عهده. 

وأربد   أصابته  الطفيل  لبيد....لما  أخي 

بدعوة   الغدة،  عامراً  وأصابت  الصاعقة 

وكان   َوَسلََّم،  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

  ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول  إلى  قدم  قد  عامر 

أنا   ألربد:  فقال  أربد،  ومعه  َوَسلََّم  َعلَْيِه 

من   بالسيف  أنت  واضربه  لك  أشغله 

 ُ َّللاَّ َصلَّى  رسول هللا  فدعاه  َعلَْيِه  ورائه،   

َوَسلََّم إلى اإلسالم على أن يجعل له أعنة  

اليوم   يمنعها  ومن  عامر:  فقال  الخيل، 

ولي   المدر  ذلك  شئت  إن  ولكن  مني، 

الوبر، أو لي المدر ولك الوبر. فأعرض  

َوَسلََّم،   َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول  عنه 

فقال: فاجعل لي هذا األمر بعدك، فأعلمه  

أن   فأبشر  النبي  قال:  بكائن،  ليس  ذلك 

فقال   عندي،  وآخرها  عندك  أولها  بخيل 

"يأبى   َوَسلََّم:  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى  هللا  رسول 

األوس   يعني  قيلة"  وابنا  ذلك  هللا 

عبادة   بن  سعد  أن  ويروى  والخزرج، 

هذا   يسحب  عالم  هللا،  رسول  يا  قال: 

أقتله،   دعني  عليك!  لسانه  األعرابي 

قال للنبي عليه السالم:  ويروى أن عامراً  

أشقر وألف شقراء،   ألف  ألغزونك على 

َعلَْيِه    ُ َصلَّى َّللاَّ قال رسول هللا  قال:  فلما 

َوَسلََّم: "اللهم اكفنيهما". وتروي قيس أنه  

فاكفنيه".   عامراً  تهد  لم  إن  "اللهم  قال: 

وقال عامر ألربد: قد شغلته عنك مراراً  

ذلك   أردت  أربد:  قال:  ضربته،  فأال 

حائط  م إحداهما  في  لي  فاعترض  رتين 

وبينه،   بيني  الثانية  رأيتك  ثم  حديد،  من 

أفأقتلك، فلم يصل واحد منهما إلى منزله،  

بن   سلول  بني  ديار  في  فَغُد  عامر  أما 

البعير   أغدة كغدة  يقول:  صعصة، فجعل 

أربد   وأما  سلولية،  بيت  في  وموتاً 

بصاعقة   فرمته  سحابة  له  فارتفعت 

 لبيد ألمه".  فأحرقته، وكان أخا 
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ابن شهر   الرواية سوى عند  ترد هذه  لم 

اوردها  (105)هـ(588آشوب)ت   الذي   ،

في   عباس  ابن  قائالً:"  مختصر  بشكل 

قوله ) ويرسل الصواعق ( قال : عامر  

بن الطفيل ألربد بن قيس قد شغلته عنك  

؟   ضربنه  فال  النبي    -مرارا  ،    -يعني 

فقال أربد : أردت ذلك مرتين فاعترض  

أحدهما حائط من حديد ثم رأيتك    لي في

الثانية بيني وبينه ، أفأقبلك ؟ وفي رواية  

لم   شبرا  من سيفه  اخترط  لما  انه  الكلبي 

يقدر على سله فقال النبي صلى هللا عليه  

وآله اللهم اكفنيهما بما شئت . وفي رواية  

ان السيف لصق به . وفي الروايات كلها  

ا  ، منزله  إلى  منها  لم يصل واحد  ما  انه 

عامر ففد في ديار بني سلول فجعل يقول  

بيت   في  وموتا  البعير  كغدة  أغدة   :

سحابة   له  فارتفعت  أربد  واما  السلولية، 

لبيد   أخا  وكان  فأحرقته  بصاعقة  فرمته 

 المه فقال يرثيه :  

بال والصواعق  البرد            فجعني 

 فارس يوم الكريهة النجد 

 أخشى على أربد الحتوف وال     

 السماك واألسد".  أرهب نوء

شهر   ابن  رواية  نص  في  المدقق  ان 

بما   قياساً  جداً  مختصرة  يجدها  آشوب 

اورده المبرد، وعلى الرغم من ابن شهر  

آشوب قد اسند جزءاً من روايته الى ابن  

الكلبي، اال ان هذه الرواية لم ترد بشكل  

 مفصل اال عند المبرد. 

 نتائج الدراسة

عن   الدراسة  هذه  من  تمخضت  العديد 

 النتائج لعل من بين اهمها: 

قيمة   -1 العربي  االدب  لكتب  ان 
بين طياتها   تاريخية عليا، فهي تضم 
التاريخية   الروايات  من  كبيراً  عدداً 
المهمة سواء كانت عن تاريخ العرب  
قبل االسالم، والعصر االسالمي بكل  

 مراحله. 
اللغة  -2 في  الكامل  كتاب  ان 

اهم  بين  من  يعد  للمبرد،    واالدب 
دفتيه   بين  ضم  إذ  االدبية  المصادر 
حتى   امتدت  مهمة  تاريخية  روايات 

 نهاية القرن الثالث الهجري. 
ما جاء في كتاب المبرد من مادة   -3

يقل   ال  الرسول،  سيرة  عن  تاريخية 
السيرة   مصادر  في  جاء  عما  اهمية 
الثالث   القرن  خالل  صنفت  التي 

 الهجري، وهو عصر المؤلف. 
المبرد   -4 كتاب  روايات مهمة  ضم 

المصادر  في  يرد  لم  بعضها 
هذا   اكسب  مما  االخرى،  التاريخية 

 المتاب اهمية تاريخية كبرى. 
مادة   -5 في  لالنتباه  الملفت  من 

هو   الرسول)ص(،  المبرد عن سيرة 
واعتماده   بعضها،  في  للسند  اغفاله 
البعض   في  على سلسلة سند قصيرة 

 اآلخر. 
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ضم كتاب المبرد عدداً كبيراً من   -6
التي  االحادي الشريفة  النبوية  ث 

 اعطت لكتابه قيمة كبرى. 
روايات   -7 على  المبرد  اعتماد  ان 

في   منهجه  من  جزء  كان  السيرة 
الصيغة   ذات  للروايات  انتقاءه 
في   كثيرة  وهي  الدقيقة،  البالغية 

 سيرة الرسول )ص(. 
يقوم   -8 منهج  على  المبرد  اعتمد 

بسيرة   الخاصة  الروايات  نقد  على 
ميتها التاريخية  ايماناً منه بأه  الرسول

 . 
 الهوامش

1-  : المنقوطة    الثمالي  الثاء  بضم 
  ، الالم  آخرها  وفي  الميم  وفتح  بثالث 
األزد   من  وهي  ثمالة  إلى  النسبة  هذه 
وهو ثمالة بن أسلم بن كعب بن الحارث  
بن نصر   بن مالك  بن كعب بن عبد هللا 
السمعاني،   ينظر:  الغوث.  بن  األزد  بن 

 . 1/513االنساب،  
البغدادي،    -2 الخطيب 

 . 155 – 151/  3تاريخ بغداد، 
 . 329/ 3لعقد الفريد، ا  -3
 . 79/ 6العقد الفريد،   -4
العباس    -5 أبو  عضيمة،  

 . 9المبرد وأثره في علوم العربية،  
تاريخ    -6 عساكر،  ابن 

 . 246/ 56دمشق، 
بروكلمان، تاريخ االدب    -7

 . 119العربي،  
وفيات    -8 خلكان،  ابن 

 . 319األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،
 . 64الفهرست،   -9
 . 4/157تاريخ بغداد،  -10

 . 111/ 19دباء،  معجم اال -11
 . 120-119/ 19معجم االدباء،   -12
 . 319/ 4وفيات االعيان،   -13
أنباه   -14 على  الرواة  إنباه  القفطي، 

 . 241ـ 240/ 3النحاة،  
ابن جني، سر صناعة اإلعراب،  -15
1 /13 . 
 . 4/151تاريخ بغداد،  -16
 . 112/ 19معجم االدباء،   -17
بالوفيات،    -18 الوافي  الصفدي، 
5 /142 . 
 . 513/ 1السمعاني، األنساب،  -19
 . 65الفهرست، -20
بالوفيات،    -21 الوافي  الصفدي، 
5 /141 . 
 . 121المقدمة،  -22
العباسي   -23 العصر  ضيف، 

 . 61-60الثاني، 
 . 174ابن خلدون، المقدمة،   -24
 . 73قط، مجاس االدب،  -25
الميزان،   -26 لسان  حجر،  ابن 
2 /57 . 
 . 11/234االصفهاني، االغاني،   -27
 . 6/87تاريخ بغداد،  -28
 . 5/ 1الكامل في اللغة واالدب، -29
 . 81إعجاز القرآن،   -30
 . 4/269تفسير السمعاني،   -31
الحديث،  -32 غريب  في  النهاية 
3 /443 . 
 . 359/ 18شرح نهج البالغة،   -33
 . 80/ 1الكامل في اللغة واالدب، -34
 . 75/ 18تاريخ دمشق،  -35
 . 176/ 2امتاع االسماع، -36
 . 92/ 1الكامل في اللغة واالدب، -37
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الحديث،  -38 غريب  في  الفايق 
1 /37 . 
الحديث،  -39 غريب  في  النهاية 
1 /46 . 
اللغة  -40 في  الكامل 

 . 131/ 1واالدب،
 . 435/ 5اسد الغابة،   -41
 . 1845/ 4االستيعاب,  -42
 . 98/ 14الوافي بالوفيات، -43
 . 2/37تاريخ ابن خلدون،   -44
اللغة  -45 في  الكامل 

 . 154/ 1واالدب،
غريب   -46 في  النهاية  األثير،  ابن 

 . 167/ 4الحديث ، 
حبنل،  -47 بن  ينظر:  357/ 4احمد   .

الصحابة،   فصائل  ابن  60النسائي  ؛ 
الحاكم    ؛ 347/ 1سعد، الطبقات الكبرى،  

المستدرك،   النيسابوري، 
الكبرى،  285/ 1 السنن  البيهقي، 
3 /222 . 
وقعة   -48 المنقري،   مزاحم  ابن 

قتيبة  28  –  27صفين،   ابن  ينظر:   .
والسياسة،   االمامة  ؛  1/113الدينوري، 

  ، الفتوح  كتاب  الكوفي،  أعثم  ابن 
2 /506 . 
 . 238/ 1الكامل،  -49
عبد   -50 ابن  الزبير   بن  هللا  عبد 

بن   هللا  عبد  عبد  المطلب  بن  الزبير 
المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي وأمه  
بن عائذ ال   بن عمرو  بنت وهب  عاتكة 
ثالث   سنة  أجنادين  يوم  قتل  له  عقب 
من   عصبة  عنده  ووجد  للهجرة  عشرة 
فمات   الجراح  اثخنه  ثم  قتلهم  قد  الروم 
هللا   صلى  النبي  وكان  عنه  هللا  رضي 
وحبي   عمي  ابن  له  يقول  وسلم  عليه 

قال  من  أمي    ومنهم  ابن  يقول  كان  إنه 
قال ابن عبد البر ال أحفظ له رواية عن  
روى   وقد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي 
عنه أختاه ضباعة وأم الحكم وكانت سنه  
ينظر:   سنة.  ثالثين  من  نحرا  قتل  يوم 

بالوفيات،   الوافي    –  90/ 17الصفدي، 
91 . 
 . 4/77ابن حجر، اإلصابة،   -51
واالدب،  -52 اللغة  في  الكامل 
1 /264 . 
واالدب، ال -53 اللغة  في  كامل 
1 /265 . 
  135/ 2الطبري، تاريخ الطبري، -54
–  136، اإلسالم  تاريخ  الذهبي،  /  2؛ 
والنهاية  51  –  50 البداية  كثير،  ابن  ؛ 
امتاع  314  –  313/  3، المقريزي،  ؛ 

الدين  339/ 8االسماع،   جالل  ؛ 
، المنثور  الدر    –  168/ 3السيوطي، 

169 . 
النبوية،   -55 السية  هشام،  ابن 
2 /440 . 
واالدب، الكام -56 اللغة  في  ل 
1 /265 . 
57-   ، الحسين  .  265  –  264مقتل 

الطبري،   تاريخ  الطبري،  ينظر: 
4 /438 . 
 . 335/ 1شرح نهج البالغة،   -58
 . 226/ 2االصابة،   -59
 . 13/165الوافي بالوفيات،  -60
واالدب،  -61 اللغة  في  الكامل 
 في المتن( 11.)من هنا  241/ 1
واالدب   -62 اللغة  في  الكامل 
،1 /252 . 

 . 5/171مسلم،صحيح  -63
 . 38/ 2سنن أبي داوود،  -64
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 . 34/  6السنن الكبرى ، -65
 . 332 – 331/ 2تاريخ الطبري،  -66
واالدب،  -67 اللغة  في  الكامل 
1 /198 . 
 . 864-4/861السيرة النبوية،   -68
واالدب،  -69 اللغة  في  الكامل 
1 /277 . 
وهو   -70 االرحام  قاطع  أي  القاطع: 

الكفار   به  يصف  كان  وصف 
 الرسول)ص( وحاشاه من ذلك.

71-   ، النبوية    –  806/ 3السيرة 
808 . 
 . 108/ 2الطبقات الكبرى، -72
 . 21  – 19/ 2الثقات ،  -73
 . 57/ 2تاريخ اليعقوبي ،  -74
 . 223/  2الكامل في التاريخ   -75
واالدب،  -76 اللغة  في  الكامل 
1 /279 . 
  2ج    -ابن كثير    -السيرة النبوية   -77
 398  – 397ص   -

  2ج    -الطبري    -تاريخ الطبري   -78
 142  – 141ص   -

الثقا -79 حبان،  ابن  161/ 1ت،ابن  ؛ 
البالغة،   نهج  شرح  الحديد،  أبي 

السيرة  116  –  115/ 14 كثير،   ابن  ؛ 
 . 398  – 2/397النبوية،  

 . 97  –  1/96إمتاع األسماع،   -80
واالدب،  -81 اللغة  في  الكامل 

1،287 . 
 . 132/ 1المعجم األوسط،  -82
عدي،   -83 بن  هللا  عبد 

السنن  243/ 7الكامل، البيهقي،  ؛ 
تهذيب  217/ 10الكبرى، المزي،  ؛ 

مجمع  31/526الكمال،   الهيثمي،  ؛ 
 . 226  – 8/225الزوائد، 

واالدب،  -84 اللغة  في  الكامل 
1 /293 . 
. ينظر:  604/ 3السيرة النبوية ،   -85

الطبري،   تاريخ    –  2/208الطبري، 
الغابة،209 أسد  األثير،   ابن  ؛  16/ 2؛ 

اإلسالم،   تاريخ  ابن  204/ 2الذهبي،  ؛ 
اإلصابة،   سيد  1/514حجر،   ابن  ؛ 
 . 422  – 1/421الناس، عيون األثر،

 . 11/ 2الكامل في اللغة واالدب،  -86
مسند   -87 زوائد  عن  الباحث  بغية 

 . 244 – 243الحارث،
 . 313/ 4المعجم األوسط،  -88
 . 20/ 2الكامل في اللغة واالدب،  -89
= . .    ه   8  -هوذة الحنفي ) . .   -90
م ( هوذة بن علي بن ثمامة بن    630  -

عمرو الحنفي ، من بني حنيفة ، من بكر  
اليمام  صاحب   : وائل  (  بن  بنجد   ( ة 

قبيل   وخطيبها  حنيفة  بني  وشاعر 
ينظر:   النبوي.  العهد  وفي  االسالم 

 . 102/ 8الزركلي األعالم،
 . 1/262الطبقات الكبرى،   -91
 . 1/305إمتاع األسماع،   -92
 . 21/ 2الكامل في اللغة واالدب،  -93
احمد   -94 بن    -مسند  احمد  اإلمام 

 295ص  - 1ج    -حنبل 
الزوائد،   -95 مجمع  الهيثمي، 
الكبير،  ؛  148/ 4 المعجم  الطبراني، 
الكامل،  15/ 11 عدي،  بن  هللا  عبد  ؛ 
الدارقطني،  433/ 1 علل  قطني،  الدار  ؛ 
11 /33 . 
 . 4/ 5أسد الغابة،   -96
 . 31/ 2الكامل في اللغة واالدب،  -97
الكبرى،   -98 ينظر:   7/35الطبقات   .

 . 345/ 3ابن حبان،  الثقات،  
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احمد،  -99 مسند  حنبل،   بن  احمد 
صنف،  ؛ ابن ابي شيبة الكوفي، الم60/ 5
الكبرى،  100/ 3 السنن  البيهقي،  ؛ 
الزوائد،  73/ 6 مجمع  الهيثمي،  ؛ 
1 /132 . 

 . 49/ 2الكامل في اللغة واالدب، -100
 . 60/ 8المعجم األوسط،    -101
 . 2/216المستدرك، -102
واالدب،  -103 اللغة  في  الكامل 
1 /202 . 

 . 28/ 4الكامل في اللغة واالدب،  -104
أبي   -105 آل  ابن شهر آشوب، مناقب 

بحار  1/65طالب،   المجلسي،  ؛ 
 . 61/ 18األنوار، 

 قائمة المصادر 

بن  -1 علي  الفرج  أبو  االصفهاني, 
األغاني,  975:هـ/356الحسين)ت:   م(، 

أ.بكر  السعافين,  د.إبراهيم  تح:د.احسان عباس, 
 (. 2004-, )بيروت2عياش, دار صادر, ط 

الحديد,ابو -2 أبي  الحميد   ابن  عبد  حامد 
نهج 1258هـ/ 656بن هبة هللا )ت: م(،  شرح 

دار   إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تح:   ، البالغة 
 م( . 1959-إحياء الكتب العربية، )القاهرة 

أبي   -3 بن  علي  الحسن  ابو  األثير،  ابن 
م(، الكامل في التاريخ،  1232هـ/630الكرم)ت

العلمية،  الكتب  دار  القاضي،  هللا  عبد  تح: 
 م(. 1988-)بيروت

النهاية في غريب الحديث، تح: طاهر  -
الطناحي،  محمد  محمود  و  الزاوي  احمد 

 (. 1945-مؤسسة اسماعليان، )قم
دار   - الصحابة،  معرفة  في  الغابة  اسد 

 ال.ت(.-الكتاب العربي، )بيروت
بن محمد  -4 احمد  محمد  ابو   ، اعثم  ابن 

)ت: /  314الكوفي،  دار  926هـ   ، الفتوح  م(، 
 ال . ت( . -ت ، )بيرو1الندوة ، ط

بن  -5 محمد  بكر  ابي  الباقالني، 
القرآن،  1012هـ/403الطيب)ت إعجاز  م(، 

-، دار المعارف، )القاهرة2تح: احمد صقر، ط 
 ال.ت(. 

الشعوب   -6 تاريخ  كارل،   ، بروكلمان 
منير    ، فارس  امين  نبيه   : ترجمة   ، االسالمية 

، )بيروت    5البعلبكي ، دار العلم للماليين ، ط
– 1968 .) 
عبد   -7 احمد  ابن  يوسف  عمر  ابو  البر، 

هللا)ت عبد  االستيعاب،  1070هـ/ 463بن  م(، 
ط البجاوي،  محمد  علي  الجبل،  1تح:  دار   ،

 هـ(. 1412-)بيروت
البيهقي، ابي بكر احمد بن الحسين بن   -8

)ت محمد  بن  السنن  1066هـ/485احمد  م(، 
 ال.ت(.-الكبرى، دار الفكر، )بيروت

سر   -9 عثمان،  الفتح  أبو  جني،  ابن 
الدكتور حسن هنداوي،  صناعة اإل عرابح: ت: 

 (. 1985 -دار القلم، )دمشق 
عبد   -10 ابي  النيسابوري،  الحاكم 

على  1014هـ/405هللا)ت المستدرك  م(، 
 ال.ت(. -الصحيحين، دار المعرفة، )بيروت

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن   -11
)ت: البستي،  التميمي  م(،  965هـ/ 354احمد 

العثمانية،   كتاب الثقات، مجلس دائرة المعارف
 م(. 1973-، )حيدر اباد1ط
بن علي   -12 احمد  الدين  ابن حجر شهاب 

)ت: اإلصابة  1448هت/852العسقالني  م(، 
 ، الصحابة  تمييز  عبد    في  احمد  عادل  تح: 

 –، )بيروت  1الموجود، دار الكتب العلمية ، ط
 هـ( . 1415
هللا  -13 عبد  أبو  الدين  شهاب   ، الحموي 

الرومي  هللا  عبد  بن  ياقوت 
االدباء ،  1228هـ/626البغدادي)ت: م(، معجم 

 ( . 1979 –، )بيروت 1دار إحياء التراث ، ط
بن   -14 احمد  حنبل،  ابن 

تح855هـ/241محمد)ت  ، العلل  وصي م(،   :
المكتب   منشورات   ، عباس  محمد  بن  هللا 

 ( . 1998 -، )بيروت1اإلسالمي ، ط

بن  -15 الرحمن  عبد  خلدون،  ابن 
ابن  1405هـ/808محمد)ت: )تاريخ  العبر  م(، 

ط االعلمي،  مؤسسة  )بيروت4خلدون(،   ،-

 . ال.ت(
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أبو   -16 الدين  شمس   ، خلكان  ابن 
بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  احمد  العباس 

وانباء  1282هـ/ 681)ت: األعيان  وفيات  م(، 
عبد   الدين  محيي  محمد  تح:  الزمان،  أبناء 

 م( . 1947-الحميد ، مطبعة السعادة، )القاهرة
أبي   -17 الحافظ  اإلمام  البغدادي،  الخطيب 

م(، تاريخ  1070هـ/ 463بكر احمد بن علي)ت:
دار    ، عطا  القادر  عبد  مصطفى  تح:   ، بغداد 

 هـ(.1417-الكتب العلمية ، )بيروت 
بن عمر  -18 الحسن علي  أبو  الدارقطني، 

)ت مهدي  بن  احمد  العلل  995هـ/ 385بن  م(، 
محفوظ  تح:   ، النبوية  األحاديث  في  الواردة 
ط  ، طيبة  دار  السلفي،  هللا  زيد  ، 1الرحمن 

 هـ( . 1405-)الرياض
االشعث   -19 بن  سليمان  داوود،  ابي 

م(، سنن ابو داوود،  888هـ/275السجستاني)ت
الل محمد  سعيد  )بيروتتح:  الفكر،  دار  -حام، 

1990 .) 
الذهبي، أبو عبد هللا شمس الدين احمد  -20

)ت: محمد  تاريخ 1347هـ/748بن  م(، 
 م(. 1948-اإلسالم, مكتبة القدسي, )القاهرة

21- - ، االعالم  الدين،  خير   ، الزركلي 
 (. 1969 –، )بيروت 3ط
محمود)ت  -22 هللا  جار  الزمخشري، 
 هـ(، الفايق في غريب الحديث، دار الكتب583

 (.1996-العلمية، )بيروت
منيع  -23 بن  سعد  بن  محمد   ، سعد  ابن 

م(، الطبقات الكبرى 844هـ/230البصري )ت:
 ال.ت( . –، دار صادر ، )بيروت 

بن   -24 منصور  المظفر  ابو  السمعاني، 
السمعاني، 1095هـ/489محمد)ت تفسير  م(، 

)الرياض الطن،  دار  غنين،  ياسر  -تح: 
 م(.  1997
بي عبد  ابن شهر آشوب, مشير الدين ا -25

( علي  بن  محمد  مناقب 1192هـ/ 588هللا  م(، 
النجف   اساتذة  من  تح:لجنة  طالب,  ابي  آل 

 (. 1956-االشرف, المطبعة الحيدرية, )النجف
بن   -26 هللا  عبد  شيبة،  ابي  ابن 

م(، المصنف، دار الفكر،  849هـ/235محمد)ت
 (. 1989-بيروت، )بيروت

الناس، محمد بن عبد هللا بن  -27 ابن سيد 
فنون  1333هـ/734يحيى) االثر في  م(، عيون 

الدين   عز  مؤسسة  والسير،  والشمائل  المغازي 
 (.1986-للطباعة والنشر، )بيروت

جالل   -28 السيوطي، 
دار 1055هـ/911الدين)ت المنثور،  الدر  م(، 

 ال.ت(. -الفكر، )بيروت 
الصفاء  -29 ابو  الدين  صالح  الصفدي، 

)ت بالوفيات،  1363هـ/764خليل  الوافي  م(، 
 (. 1988 -)بيروتدار العلم للماليين، 

العباسي  -30 العصر  شوقي،  ضيف، 
 (. 1973 –الثاني، دار المعارف، )القاهرة 

الطبراني، ابو القاسم سليمان بن احمد   -31
ايوب)ت االوسط، 970هـ/360بن  المعجم  م(، 

 (.1995-دار الحرمين، )الرياض
بن   -32 محمد  جعفر  أبو  الطبري، 

الرسل  922هـ/ 310جرير،)ت: تاريخ  م(، 
محمد   تح:  دار  والملوك،  إبراهيم،  الفضل  أبو 

 ال.ت(.   -إحياء التراث العربي، )بيروت
بن  -33 هللا  عبد  بن  محمد   ، قتيبة  ابن 

م(، اإلمامة والسياسة ، 899هـ/ 276مسلم، )ت:
بـ:تاريخ الخلفاء(، تح: علي شيري    )المعروف 

ط الرضي،  الشريف  منشورات  )قم1،   ،-
 هـ( . 1413
يوسف:  -34 بن  علي  الحسن  أبو  القفطي، 

أبي  محمد  تح:  النحاة،  أنباه  على  الرواة  إنباه 
القاهرة،   العربي  الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل 

 (. 1976-، )القاهرة1ط
االدب  -35 مجالس  بشير،  مصطفى  قط، 

العباسيين، الخلفاء  قصور  اليازوري    في  دار 
 (. 2009-العلمية للنشر والتوزيع، )عمان

بن  -36 احمد  االندلسي,  ربه  عبد  ابن 
تح:  939هـ/328محمد)ت: الفريد،  العقد  م(، 

التأليف   لجنة  مطبعة  العريان،  سعيد  محمد 
 م( . 1953-والترجمة، )القاهرة

ابن عدي، ابو احمد عبد هللا بن عدي   -37
)ت: في  975هـ/ 365الجرجاني،  الكامل  م(، 

عفاء الرجال ، تح: سهيل زكار ، دار الفكر،  ض
 هـ( . 1409-، )بيروت3ط
بن   -38 علي  القاسم  أبو   ، عساكر  ابن 

الشافعي   هللا  عبد  بن  هللا  هبة  ابن  الحسن 
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)ذكر 1175هـ/ 571)ت: دمشق  تاريخ  م(، 
اجتاز  أو  األماثل  من  حلها  من  وتسمية  فضلها 
علي   تح:   ، وأهلها(  وارديها  من  بنواحيها 

 م(. 1995-كر ، )بيروتشيري، دار الف
أبو  -39 عبدالخالق:  محمد  عضيمة، 

مكتبة  العربية،  علوم  في  وأثره  المبرد  العباس 
 هـ(.1405 -الرشد، الرياض

إسماعيل   -40 الفدا  أبو  الدمشقي  كثير  ابن 
 م(،1372هـ/774بن عمر )ت:

-   ، التاريخ  في  والنهاية  تح:    البداية 
،  1علي شيري ، دار إحياء التراث العربي، ط

 م(. 1988-)بيروت
عبد   - مصطفى  تح:  النبوية،  السيرة 

 (. 1971-الواحد، )بيروت
ابو  -41 المبرد، 

اللغة  898هـ/285العباس)ت في  الكامل  م(، 
المعرفة،   دار  الحسن،  جمعة  تح:  واالدب، 

 (. 2010-)بيروت
باقر،  -42 محمد  المجلسي، 
م(، بحار األنوار، مؤسسة 1696هـ/1111)ت:

 م( . 1983-، )بيروت2الوفاء، ط
بن سعيد  -43 يحيى  بن  لوط   ، أبو مخنف 

)ت: مخنف  الحسين 791هـ/175بن  مقتل  م(، 
  ، الغفاري  حسن  مرزة  الحاج  تح:   ، )ع( 

 هـ( .1398-المطبعة العلمية ، )قم
الحجاج  -44 أبي  الدين  جمال  المزي، 

عبد)ت: بن  تهذيب   م(،1341هـ/742يوسف 
عواد   بشار  تح:  الرجال،  أسماء  في  الكمال 

ط  الرسالة،  مؤسسة  )بغداد  1معروف،   ،– 
 م(. 1986
بن   -45 احمد  الدين  تقي  المقريزي، 

بما 1441هـ/845علي)ت االسماع  امتاع  م(، 
والحفدة  واالموال  االحوال  من  )ص(  للنبي 
النميسي،  الحميد  عبد  بن  محمد  تح:  والمتاع، 

 (. 1999-تدار الكتب العلمية، )بيرو

أبي   -46 بن  محمد  الفرج  أبو   ، النديم  ابن 

م(،  1063هـ/ 438إسحاق)ت:  يعقوب
-الفهرست ، تح: رضا تجدد ، )طهران

 م( . 1971
الرحمن احمد  -47 ابي عبد  النسائي، 

شعيب)ت   فضائل  911هـ/ 303بن  م(، 
)بيروت  العلمية،  الكتب  دار  -الصحابة، 

 ال.ت(. 
النيسابوري، ابي الحسم مسلم بن   -48

مسل  بن  م(،  874هـ/261م)ت الحجاج 
)بيروت  الفكر،  دار  الصحيح،  -الجامع 

 ال.ت(.  
الملك  -49 عبد  محمد  ابو  هشام،  ابن 

م(،  768هـ/151بن ايوب الحميري )ت: 
سيرة ابن هشام، تح: محمد محيي الدين  
عبد الحمي، منشورات مكتبة محمد علي  

 م( . 1963-صبيح وأوالده ، )القاهرة
الهيثمي، نور الدين علي بن ابي   -50

 م(،  1404هـ/ 807بكر)ت 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار   -

 (. 1988-الكتب العلمية، )بيروت 
مسند   - زوائد  عن  الباحث  بغية 

دار  الحميد،  عبد  مسعد  تح:  الحارث، 
 ال.ت(. -الطالئع، )القاهرة

 
بن   -51 واضح  بن  احمد  اليعقوبي، 

البغدادي   يعقوب  أبي 
تاريخ  895هـ/ 292)ت:بعد  م(، 

  ، صادر  دار  .  -)بيروت اليعقوبي،  ال 
 ت(.


