تكي١تمد بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الفضل الديبلي ا٤ ٖتقيق بعض القطائع النبوية من جزءاحملدث الصدوؽ أبو جعفر

تمد بن إبراىيم بن عبد٤ ٖتقيق بعض القطائع النبوية من جزءاحملدث الصدوؽ أبو جعفر
ىػ322 تتوىف سنة١تكي ا١اهلل بن الفضل الديبلي ا
تمد عبد الشهيد النعماين٤ أ د
Abstract:
After the establishment of the Islamic state of Medina, The holy prophet (peace
be upon him) decided to send letters to chiefs of tribes and clans, heads of
convents, rulers, monarchs and emperors of the world. He forwarded a number of
letters over a period of two to three years, inviting them to the fold of Islam. As a
result, many of the letters were met with a favorable response and a number of
Arab tribes accepted the supremacy of the divine message of Islam. In the same
way, the Holy Prophet (peace be upon Him) reinstated many chiefs of tribes and
clans upon their positions and ranks and asked his writers to compose letters,
land deeds and agreements to grant them their Lands & territories.
This treasure of noble documents of the holy prophet (peace be upon Him) has
been preserved in the remarkable books of Ahadith. Several Muhadditheen have
produced notable works on this theme. First and the foremost collection on this
topic is the Compilation of Amr Ibn al Hazm (R.A.A.). He not only preserved the
document written for him by the prophet (peace be upon Him), but also collected
his other letters sent to the different clans, particularly of Jews, Christians.
However, Around twenty five valuable letters, deeds and injunction were
included in the anthology of Amr Ibn Hazm, which subsequently served as an
authentic source of information, particularly for Zakat, Charities, rights of the
Muslims and non-Muslims, their duties, etc.
This collection of Ibn Hazm was fortunately preserved by Allama Ibn Tooloon in
his book Elam us Sa’eleen from the narration of a well-known and eminent
Muhaddith of Sindh, Abu Ja’afar Muhammad Ibn Ibrahim Addaibuli (321AH).
Out of this valuable collection, six Letters of land awarding have been selected
for this article.

تمػػد بػػن القاسػػم٤ تلػػل بػػُت دتبهػػا البطػػل الكبػػَت١أشػػر أ أرا الدػػند بنػػور ا سػػةـ ل لةدػػة الوليػػد بػػن عبػػد ا
 عميد كلية اآلداب بجامعة كراتشي سابقا باكستان
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أياما مث أتى مدينة نػزبور دفتبها ،مث أتى أرمائيل دفتبها ،مث سار إىل مدينػة
الثقفي ،وسار إىل مكراف ،دأ اـ هبا ً
الديبل ،دفتبها بعد معركة شديدة.
يقوؿ ا١تقدسي واص ًفا ٔتدينة ديبل:
ديبل ْترية د أباط هبا ٨تو مائة رية أكثرىا كفَّار ،والببر يدطع جدارات ا١تدينة ،كلهػم ٕتػار ،كةمهػم سػند
وعريب ،وىي درضة الكورة كثَتة الدلل ،ومث يفيض مهراف ل الببر(.)1
وبعد ىذا الفتح؛ التط ٤تمد بن القاسم لطَّة جامعة ١تدينػة ديبػل ،ألػزؿ أربعػة منؼ مػن العدػاكر وا١تدػلمُت ل
كبَتا ،دصارت ىذه ا١تدينػة إبػدم مػدف ا سػةـ علػى سػابل ْتػر ا٢تنػد ،وكػاف ذلػل ل
ىذه ا١تدينة ،وبٌت ً
جامعا ً
سنة ثةث وتدعُت من ا٢تجرة النبويَّة.
ون زالأ ىذه ا١تدينة معمورة إىل أف صمها اصم اٞتبابرة بزلزاؿ شديد ل سنة ٙتالُت ومائتُت.
يقوؿ ابن األثَت:
ول شواؿ الكدف القمر ،وأصبح أىل ديبل والدليا مظلمة ،ودامأ الظلمة عليهم ،دلما كاف عند العصر؛ ىبَّأ
ريح سوداء ددامأ إىل ثلث الليل ،دلما كاف ثلث الليل؛ زلزلوا ،دخربأ ا١تدينة ومل يبػق مػن منػاز٢تم إن ػدر مائػة
دار .وزلزلوا بعد ذلل ٜتس مرار ،وكاف ٚتلة من ألرج ٖتأ الردـ ،مائة ألف وٜتدوف ألفا كلهم موتى(.)2
وىكذا اهندمأ مدينة ديبل ،والطمدأ أعةمها ،دلم يبق ٢تا عُت ون أثػر ،ون يػدر أيػن كالػأ وأينمػا ذىبػأ،
دللو األمر من بل ومن بعد.
ومل تزؿ مدينة ديبل ل زمن عمراهنا ٤تطة رباؿ ا١تدلمُت من الغزاة والفاٖتُت والعلماء والصاٟتُت ،ولرج منها كثَت
القراء والزىاد والرواة ،ومنهم احملدث ا١تتقن الثقة :أبو جعفر ٤تمد بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الفضل
من احملدِّثُت و َّ
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الديبلي ا١تكي ،من علماء القرف الثالث ا٢تجر .
ألذ الديبلي عػن أصػباأ أيب عيينػة وابػن ا١تبػارؾ و ػَتىم ،دػروم كتػاأ التفدػَت لظمػاـ اٟتػادع سػفياف بػن عيينػة
ا٢تػػةا ا١تتػػوىف سػػنة 198ىػػ ،عػػن أيب عبيػػد اهلل سػػعيد بػػن عبػػد الػػرٛتن بػن بدػػاف أبػػو عبيػػد ا١تخزومػػي ا١تتػػوىف سػػنة
249ىػ ،عنو(.)3
أئمػػة األعػػةـ وشػػيوخ ا سػػةـ ،ا١تتػػوىف سػػنة
وروم كتػػاأ لالػػل والصػػلةل لظمػػاـ عبػػد اهلل بػػن ا١تبػػارؾ ا١تػػروز  ،أبػػد َّ
181ىػ ،عن احملدِّث أيب عبد اهلل اٟتدُت بن اٟتدن بن برأ بن عبد اهلل ا١تروز ا١تتوىف سنة 246ىػ(.)4
أيضا عن ٤تمد بػن أٛتػد بػن يزيػد بػن عبػد اهلل القرشػي اٞتبمػي أبػو يػولس ،ا١تتػوىف سػنة 255ى ػ( ،)5وعػن
ويروم ً
احملدِّث ٤تمد بن زلبور بن أيب األزىر أبو صاحل ا١تكي ا١تتوىف سػنة 248ىػػ ،وعػن احملػدِّث ٤تمػد بػن جعفػر بػن أيب
األزىر ز 242ىػ( ،)6وعن احملدث عبد اجمليد بن صبيح( ،)7وٚتاعة.
وكػػاف ثقػػة عا١تػػا ٤تػ ِّػدثًا ،وصػػفو الػػذىد باحملػػدِّث الصػػدوؽ ،و ػػاؿ :وكػػاف مدػػند اٟتػػرـ ل و تػػو ،ويقػػوؿ :و ػػع ا مػػن
ً
()8
طريقو بعلو لدخة إٝتاعيل بن جعفر .
و٦تَّن ألذ عنو من اٟتفَّاظ:
القاضػي العػػدؿ أبػػو اٟتدػن أٛتػػد بػػن إبػراىيم بػن أٛتػػد بػػن علػي بػػن دػراس العبقدػػي ا١تكػي العطػػار ،مدػػند اٟتجػػاز
ا١تتوىف سنة 405ىػ(.)9
ومدند الو أ واألصبهاف الشيخ اٟتادع اٞتواؿ الصدوؽ أبو بكر ٤تمد بن إبػراىيم بػن علػي بػن عاصػم بػن زاذاف
األصبهاين ابن ا١تقر  ،ا١تتوىف سنة 381ىػ(.)10
واٟتادع العةمة ا ماـ الثبأ أبو علي ،اٟتدُت بن علي بن يزيد بن داود النيدابور  ،أبد النقاد .وشيخ اٟتاكم
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أيب عبد اهلل صابب لا١تدتدرؾ على الصبيبُتل ،ا١تتوىف سنة 349ىػ(.)6
والشيخ احملدث الثقة ،أبو بكر ٤تمد بن حيِت بن عماد الدمياطي ،ا١تتوىف سنة 348ىػ(.)11
وا ماـ اٟتادع العةمة الثبأ ٤تدث لراساف٤ ،تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن إسباؽ النيدابور الكرابيدي اٟتاكم
الكبَت ،مؤلف كتاأ لالكٌتل ل عدة ٣تلدات ،ا١تتوىف سنة 378ىػ(.)12
واٟتادع ا ماـ ا١تفيد أبو النضر شادع بن ٤تمد بن اٟتادع أيب عوالة انسفرائيٍت الرباؿ(.)13
واحملدث الرباؿ مدلمة بن القاسم بن إبراىيم ،أبو القاسم األلدلدي القرطد ا١تتوىف سنة 353ىػ(.)14
واحملدث إسباؽ بن أٛتد بن لرباف ،أبو عبد اهلل النهاولد ( )15القاضي.
واحملدث أٛتد بن دبيم بن لليل أبو عمر األلدلدي(.)16
واحملدث عبد اٟتميد بن صبيح(.)17
و٦تَّن روم عنو من أىل ديبل؛ الشيخ احملدث الزاىد أبػو العبػاس أٛتػد بػن عبػد اهلل بػن سػعيد الػديبلي عصػر ابػن
لزدية اٟتادع ،وكاف أبو العباس مػن الفقػراء الزىػاد العبػاد ،يلػبس الصػوؼ وديشػي باديًػا ،وكػاف مػن شػيوخ اٟتػاكم
ا١تكرمة(.)18
أبو عبد اهلل اٟتادع ،تول سنة ٝ ،343تع أبو العباس األباديث عن أيب جعفر ٔتكة َّ
و َّأما الرواية عنو ل الكتب ا١توجودة عنػدلا دعزيػز ج ًػدا ،و ػد ذكػر لػو اٟتػادع الػذىد ل لتػذكرة اٟتفػاظل بػديثًا ل
ترٚتة األعمش اٟتادع ا ماـ األديب أبو العةء ٛتد بن لصر بن أٛتد بن ٤تمد بن معروؼ ا٢تمداين ا١تتػوىف سػنة
 512بإسناده إليو(.)19
ولو بديث ملر ألرجو بادع ا١تغرأ ابن عبد الل األلدلدي ل كتابو لجامع بيػاف العلػمل ،وىػو بػديث موسػى
مع ا٠تضر عليهما الدةـ.
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أيضػا ل كتابػو لالتمهيػد ١تػا ل ا١توطػأ مػن ا١تعػاين واألسػاليدل ،وىػذا اٟتػديث
وكذلل لو رواية ألرجو ابن عبػد الػل ً
رواه ابػن عبػد الػل ،عػن سػيعد بػن لصػر ،عػن أٛتػػد بػن دبػيم ،عػن أيب جعفػر الػديبلي ٤تمػد بػن إبػراىيم ،عػػن أيب
عبيد اهلل سعيد بن عبد الرٛتن ا١تخزومي(.)20
أيضا رواية ألرم ذكرىا اٟتادع أيب بكر أٛتد بن اٟتدُت بػن علػي البيهقػي ،عػن أيب الفػتح العمػر  ،عػن أيب
ولو ً
اٟتدن بن دراس ،عن أيب جعفر الديبلي ،عن أيب عبد اهلل ا١تخزومي(.)21
و د للف احملػدث أبػو جعفػر الػديبلي ىػذا ابنًػا ػاـ مكالػو ل لشػر العلػم واٟتػديث ،وكػاف مػن كبػار احملػدِّثُت ومػن
الثقات الصاٟتُت ،وىو احملدث ا١تدند إبراىيم بن ٤تمد بن إبراىيم بن عبد اهلل الديبلي.
يػػرو عػػن موسػػى بػػن ىػػاروف وعػػن ٤تػػدث مكػػة٤ ،تمػػد بػػن علػػي بػػن زيػػد الصػػائ ا١تتػػوىف سػػنة  ،291يقػػوؿ عنػػو
الصفد ل لالوال بالودياتل ( :)107/4كاف ٤تدِّث مكة ل و تو مع الصدؽ وا١تعردة(.)22
وعن احملدث للف بن عمرو العكل  ،ا١تتوىف سنة 296ىػ.
يقوؿ ابن العماد :للف بن عمرو العكل ٤تتشم لبيل ثقة ،روم عن اٟتميد وسعيد بن منصور(.)23
و٦تَّن روم عنو اٟتادع؛ ا ماـ ا١تتقن أبو القاسم للف بن القاسم بن اٝتاعيل بن الدباغ األلدلدي القرطد ،شيخ
ابن عبد الل ا١تتوىف سنة 393ىػ(.)24
و د ألرج ابن عبد الػل عػدَّة أباديػث عػن شػيخو للػف بػن القاسػم ،عػن إبػراىيم بػن ٤تمػد بػن إبػراىيم الػديبلي،
عن ٤تمد بن علي بن زيد الصائ  ،عنو ،بو(.)25
و٦تَّن روم عن إبراىيم الديبلي وذكر أباديثو؛ ا ماـ اٟتادع اٞتواؿ ٤تدث ا سةـ أبو عبد اهلل ٤تمد بن إسباؽ
بن ٤تمد بن حيِت بن منده ،ا١تتوىف سنة .395
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ألػػرج ابػػن منػػده عنػػو ثةثػػة أباديػػث ل كتػػاأ لا ديػػافل ،كلهػػم عنػػو ،عػػن إبػراىيم الػػديبلي ،عػػن للػػف بػػن عمػػرو
العكل  ،عنو ،هبم(.)26
وتعظيما ،بدث هبا واشتهر ،وبصل لو القبوؿ التاـ بىت عرؼ
و د جاور أبو جعفر الديبلي ٔتكة زادىا اهلل شردًا
ً
ٔتبدث مكة ومدند اٟترـ ل و تو كما ذكره الذىد(.)27
األئمة الدتة ا١تعرودُت أصباأ الصباح الدتةل،
وكاف د عاصر ا ماـ الطباو صابب كتاأ لمعاين اآلثار و َّ
وكاف صابب إسناد عاؿ.
رٛتو اهلل تعاىل ورضي عنو رضى األبرار ،ممُت.
و ػػد بفػػع مػػن مػػزثره جػػزء ألَّفػػو ل مكاتيػػب النػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،وىػػو ل عػػدة أوراؽ سػػا و بإسػػناده إليػػو،
ا١تؤرخ ،مشس الدين ٤تمد بػن علػي بػن طولػوف الدمشػقي ،ا١تتػوىف سػنة  ،953ل
وأورده َّ
برمتو بادع الشاـ ا ماـ ِّ
لا٘تة كتابو لإعةـ الدائلُت عن كتب سيد ا١ترسلُتل.
و ػػد ٚتػع احملػػدث الػػديبلي ل ىػػذا اٞتػػزء ٜتدػػة وعشػرين كتابػًػا مػػن كتػػب القطػػائع وإعطػػاء األمػػاف ،والعهػػود ،و ػػَت
ذلل.
ػديرا بػأف
وبيث أف ىذا اٞتزء من أ دـ ا١تصادر ا١توثوؽ هبا بػوؿ مكاتيػب الرسػوؿ عليػو الصػةة والدػةـ؛ كػاف ج ً
يعتٌت بو ،ودضةً عن ذلل ألَّو َّأوؿ تأليف مدتقل موجود على وجو البديطة من تأليفات احملػدثُت القػدامى بػوؿ
ىذا ا١توضوع.
شل أف ا١تتقدمُت من احملدثُت د اعتنوا هبذا ا١توضوع وصنَّفوا مصنَّفات عديػدة ل ىػذا البػاأ ،ولكػن كتػبهم
ون َّ
ا١تؤرخ ٤تمد بن إسباؽ الندميَّ ،
أف ا ماـ أبا اٟتدن علي بػن ٤تمػد بػن عبػد اهلل ا١تػدائٍت،
مل تصل إلينا ،دقد ذكر ِّ
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ا١تتوىف سنة 315ىػ ،صنَّف الكتب التالية:
 .1كتاأ عهود الند صلى اهلل عليو وسلم ‘.
 .2كتاأ رسائل الند صلى اهلل عليو وسلم ‘.
 .3كتاأ كتب الند صلى اهلل عليو وسلم ‘.
 .4كتاأ أ طاع الند صلى اهلل عليو وسلم ‘.
 .5كتاأ صلح الند صلى اهلل عليو وسلم ‘(.)28
 .6كتاأ من كتب لو الند صلى اهلل عليو وسلم كتابًا وأمالًا.
وىذه الكتب كالأ متداولة إىل عصر اٟتادع ابن بجر العدقةين ،ا١تتوىف 852ىػ ،دإلَّػو ينقػل ل كتابػو ا صػابة
عن رسائل الند صلى اهلل عليو وسلم للمدائٍت(.)29
ا١تؤرخ مشس الدين ٤تمد بن علػي بػن طولػوف الدمشػقي ا١تتػوىف
وأما اٞتزء الديبلي؛ دكاف متداونً إىل عصر اٟتادع ِّ
953ىػ ،ولذلل أٟتقو بزلر كتابو لإعةـ الدائلُت عن كتب سيد ا١ترسلُتل ،ديقوؿ ل كتابو :لوىذه عدَّة كتػب
منػػو عليػػو الدػػةـ وجػػدت منقولػػة ٣تموعػػة مػػن وضػػع أيب جعفػػر الػػديبلي ،ألللػػا هبػػا أبػػو البقػػاء ٤تمػػد بػػن العمػػاد
العمر  ،ألا أبو الوداء إبراىيم بن ٤تمد اٟتلد ،ألا أبو بكر ٤تمد بن أيب ٤تمد الصػاٟتي ،ألػا أبػو اٟتجػاج يوسػف
بن الزكي ا١تز ( ،ح) وكتب إىل عاليًا أبو عبد اهلل ٤تمػد بػن أٛتػد بػن الفخػر ،عػن ِّأـ ٤تمػد عائشػة بنػأ الشػمس
ا١تقدسػػي ،عػػن أيب اٟتجػػاج يوسػػف بػػن الزكػػي ا١تػػز  ،ألػػا أبػػو الفػػتح بػػن عبػػد ا١تلػػل ا١تقدسػػي ،ألػػا أبػػو اللكػػات بػػن
مةعب ،ألا أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد ،ألا أبو علي الشادعي ،ألا أبو اٟتدن بن دػراس ،ألػا أبػو علػي النيدػابور ،
ألا أبو جعفر الديبلي ،ثنا أبو يوسف ٤تمد بن أٛتد ا١تدين ،ثنا عتيق بن يعقوأ ،بدثٍت عبد ا١تلل بػن أيب بكػر
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بن ٤تمد بن عمرو بن بزـ ،عن أبيو ،عن جدَّه ،عن عمرو بن بزـَّ :
أف ىذه عطايا أ طعها رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو وسلم ٢تؤنء القوـ (.)30
وكػػاف ىػػذا اٞتػػزء ٤تفونًػػا ل لزالػػة ا١تكتبػػة الظاىريػَّػة بدمشػػق ،بػػىت لش ػرتو مكتبػػة القدسػػي والبػػدير بدمشػػق عػػاـ
1348ىػ ضمن كتاأ لإعةـ الدائلُت عن كتب سيد ا١ترسلُتل ،ولقوؿ مع األسف أف ا١تكتبة مل هتتم بتصبيح
الكتاأ ،دطبع الكتاأ ٦تلوءًا بالتصبيفات والتبريفات.
وكاف الواجب العلمي والديٍت يتطلب من لداـ اٟتديث أف ِّ
حيققػوا ىػذا اٞتػزء ،دعزمنػا بتبقيػق ىػذا الدػفر اٞتليػل
متوكةً على اهلل ومدتعينًا بو.
وىذه بعض الوثائق اليت لقدـ إىل القراء مع التعليقات من ىذا اٞتزء لفدو.
الوثيقة األوىل:
بدم اهلل الرٛتن الربيم
دخػػا ،ن حيا ػػو ديهػػا
ىػػذا كتػػاأ مػػن ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل (صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم) العظػػيم بػػن اٟتػػارث احملػػاريب ،أف لػػو َّ
أبد ،وكتب األر م.
عظيم بن اٟتارث احملاريب رضي اهلل عنو:
أطبق ا ١تؤرلوف وأصباأ الدَت بذكر عظيم بالظاء ا١تعجمة ،وبالتصغَت على وزف بدُت وىو الصبيح من روايػة
عتيػػق بػػن يعقػػوأ ال ػزبَت كم ػػا أسػػنده الػػديبلي ل لجزئػػول ،ورواه اب ػػن عدػػاكر ل لتارخيػػول ( .)31وابػػن األث ػػَت ل
لالنهايػػةل( ،)32ويػػا وت ل لا١تعجػػمل ( ،)33ومرتضػػى الزبيػػد ل لالتػػاجل ( ،)34و َّأمػػا اٟتػػادع ابػػن بجػػر العدػػقةين
ديميػػل إىل أف اٝتػػو :عصػػيم ،بالصػػاد ا١تهملػػة ،ولػػذلل يػػذكره ل بػػاأ عصػػيم ل كتابػػو لتبصػػَت ا١تنتبػػول ،ديقػػوؿ:
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العصيمي ،وبضم أولو من يندب إىل عصيم بن اٟتارث بن الظامل الصبايب ،الو ا٢تجر ( )35التهى.
وعظيم بن اٟتارث احملاريب مل يذكره اب ن عبد الػل ل لانسػتيعاأل ،ون ابػن األثػَت ل لأسػد الغابػةل ،وذكػر ترٚتتػو
اٟتادع الذىد ل لٕتريد أٝتاء الصبابةل ،بيث يقوؿ :عظيم بن اٟتارث احملػاريب ،كتػب لػو النػد صػلى اهلل عليػو
وسلم بعطاء(.)36
وتبعو اٟتادع ابن بجر العدقةين ل كتابو لا صػابةل ،دقػاؿ :عظػيم بػن اٟتػارث احملػاريب ،اسػتدركو الػذىد ،و ػد
تقدَّـ التنبيو عليو ل باأ عصػيم( ،)37ويقػوؿ ل بػاأ عصػيم :عصػيم بالتصػغَت بػة ىػاء بػن اٟتػارث بػن نػامل بػن
بداد بن ذىل بن طريف بن ٤تارأ بن لصفة احملاريب ،ذكػره أبػو علػي ا٢تجػر ل للػوادرهل ،ػاؿ :و ػاؿ العبػاس
بػن عصػيم يفتخػػر بودػادة أبيػو وعمػػو سػواء علػى النػػد صػلي اهلل عليػو وسػػلم ‘ ،دقػاؿ :مػا اٝتػػلا ،ػاؿ :عصػػيم،
وأبػػوه أىػػدم للنػػد صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ‘ ا١ترٕتػػز درسػػو دأثابػػو علػػى ذلػػل الفرعػػاء لا تػػو ،دأوندىػػا عنػػدىم ،دقػػاؿ
العباس:
عص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم أيب زار الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ٤تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػدا

وعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواء ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا التف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالر

ٛتلن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل مث أثابن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

أيب ٓتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت يدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمو لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانر

و١تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا داع لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدين ٤تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

ود ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلا من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف أدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن زائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

و د استدركو الذىد ل لالتجريدل ،دقاؿ :عظيم بظاء مشالة ،دليبرر(.)38
أيضا ابن كثَت ضمن ترٚتة األر م بن أيب األر م ،ديقوؿ :لىو الذ كتب أ طاع عظيم بن اٟتارث احملػاريب
وذكره ً
ب أمر رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم بفخ و َته ،وذلل ديما رواه اٟتادع ابن عداكر من طريق عتيػق بػن يعقػوأ
الزبَت  ،بدثٍت عبد ا١تلل بن أيب بكر بن ٤تمد بن عمرو بن بزـ ،عن أبيو ،عن جده عمرو بن بزـل (.)39
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ومن احملتمل أف طرؼ الظاء سقط ل لدخة للوادر أيب علي ا٢تجر ل دقرأه ابن بجر بالصاد ا١تهملة ،وذكػره ل
باأ لعصػيمل ،وبينمػا بلػ ل بػاأ لعظػيمل ذكػره بلفػع لعظػيمل وتػردد ل ألػو عظػيم أو عصػيم ،ولػذا لبػو عليػو
بقولو دليبرر.
دوـ ودد ٤تارأ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
دـ ودد ٤تارأ سنة عشر ل بجة الوداع ،ديقوؿ ابن سعد:
ل ػػدـ ودػػد ٤تػ ارأ سػػنة عشػػر ل بجػػة الػػوداع ،وىػػم عشػػرة لفػػر ،مػػنهم سػواء بػػن اٟتػػارث ،وابنػػو لزديػػة بػػن سػواء،
دألزلوا دار رملة بن اٟتارث ،وكػاف بػةؿ يػأتيهم بغػداء وعشػاء ،دأسػلموا  ...وأجػازىم النػد صػلي اهلل عليػو وسػلم
كما جييز الودد ،والصردوا إىل أىلهمل (.)40
درسػػا دجبػػده ،دشػػهد لػػو
ولعػػل ألػػاه سػواء بػػن اٟتػػارث ىػػو الػػذ اشػػًتم منػػو رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ً
لزدية بن ثابأ رضي اهلل عنو ،دجعل الند صلى اهلل عليو وسلم شهادة لزدية بشهادة رجلػُت ،والقصػة مشػهورة،
ألرجها الطلاين وابن شاىُت من طرؽ(.)41
احملاريب :لدبة إىل ٤تارأ ،وبنو ٤تارأ بائل منهم ٤تارأ بن لصفة بن يس عيةف( ،)42وإليها يندب صابب
الًتٚتة عظيم بن اٟتارث كما صرح بو ابن بجر ل لا صابةل (.)43
دخ  :دػخ بفػتح أولػو وتشػديد ثاليػو وبا٠تػاء ا١تعجمػة ،وىػو الصػبيح ،ول الندػخة ا١تطبوعػة للجػزء الػديبلي بػاٞتيم،
وىػػو لطػػأ ،وىػػو مػػاء أ طعػػو النػػد صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ،لعظػػيم بػػن اٟتػػارث احملػػاريب كمػػا صػ َّػرح بػػو ابػػن األثػػَت،
واٟتازمي ،ويا وت اٟتمو  ،وابن منظور ،وابن كثَت ،والزبيد .
َّ
باؽ :وبا َّو ا٤تا َّة :وابتق القوـ :لاصمو وادعى كل وابد منهما اٟتق ،وأكثر ما يدتعملولو ل الفعل الغائب،
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يقول ػػوف :ب ػػا ٍت ومل حي ػػا ٍت دي ػػو أب ػػد(.)44وورد ل ب ػػديث أيب ىري ػػرة ل ب ػػاأ ل م ػػن أب ػػق للول ػػد أ للبض ػػالةل
وديو...جاء زوجها ،دقػاؿ :مػن حيػا ٍت ،بضػم 45بػرؼ ا١تضػارعة وتشػديد القػاؼ،أ مػن خياصػمٍت ل بقػي ل
ولد .
األر م بن أيب األر م كاتب ىذه الوثيقة:
األر م بن أيب األر م رضي اهلل تعاىل عنو ،واٝتو عبد مناؼ بن أسد القرشػي ا١تخزومػي ،ويك َّػٌت أبػا عبػد اهلل ،كػاف
األول ػػُت إىل ا س ػػةـ ،ي ػػل أسػػلم بع ػػد عش ػػرة ألف ػػس ،وروم اٟت ػػاكم ألَّػػو س ػػابع س ػػبعة ،وى ػػو ال ػػذ
مػػن الد ػػابقُت َّ
إس ػػتخفى رس ػػوؿ اهلل ص ػػلي اهلل علي ػػو وس ػػلم ص ػػلى اهلل علي ػػو وس ػػلم ل داره ا١تعرود ػػة ب ػػدار ا٠تي ػػزراف عن ػػد الص ػػفا،
وا١تدػػلموف معػػو ٔتكػػة ١تػػا لػػادوا ا١تشػػركُت ،وكػػاف صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم يػػدعو النػػاس ديهػػا إىل ا سػػةـ بػػىت كملػوا
األولُت ،و د ملى النػد صػلى اهلل عليػو وسػلم بينػو وبػُت عبػد اهلل بػن الػيس وىف
أربعُت رجةً ،وكاف من ا١تهاجرين َّ
ػدرا وأاب ًػدا وا٠تنػدؽ وا١تشػاىد كلهػا ولفلػو رسػوؿ اهلل ‘
رواية إبن سعد بينو وبُت أيب طلبة زيد بن سػهل ،وشػهد ب ً
يوـ بدر سي ًفا واستعملو على الصد ات ،وعدَّه ابن كثَت ل لالبدايةل ،وابن بزـ ل لجوامع الدَتةل ،وابن بديدة
األلصػػار ل لا١تصػػباح ا١تضػػيءل مػػن كتَّػػاأ النػػد صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ‘ ،و ػػد روم ا مػػاـ أٛتػػد لػػو بػػديثُت،
وت ػػول األر ػػم س ػػنة ٜت ػػس وٜتد ػػُت با١تدين ػػة وى ػػو اب ػػن بض ػػع وٙت ػػالُت س ػػنة ،وص ػ ػلَّى علي ػػو س ػػعد ب ػػن أيب و ػػا
بوصػيَّتو(. )46ومل يػػذكر الػػدكتور ٛتيػػد اهلل ىػػذه القطيعػػة ل كتابػػو ل٣تموعػػة الوثػػائق الدياسػػية للعهػػد النبػػو وا٠تةدػػة
الراشدةل بناء على أصولو بألو مل يدوف ل كتابو إن ما ثبأ ألو كاف مكتوبا ،وإلو استبعد كل ما مل يصرح ا١تصدر
ا١تصدر بألو كاف مكتوبا ،بىت لو لب على ننو ألو كاف كذلل ،ومن ٚتلة ذلل ىذه القطيعة ،وىذا أمر يػدعو
إىل النظر ،دإف ىذه القطيعة مػع لصػها الكامػل موجػودة ل صػبيفة عمػرو بػن بػزـ ،وىػذه الصػبيفة مػن أىػم
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مراجع ػػو 47.وذك ػػر عل ػػي ب ػػن بد ػػُت عل ػػي األٛت ػػد  ،ص ػػابب كت ػػاأ لمكاتي ػػب الرس ػػوؿلىذه القطيع ػػة ض ػػمن
ا١تكاتيب اليت مل تصل إليو بألفانها48.
الوثيقة الثالية:
لبدم اهلل الرٛتن الربيم
ىذا كتاأ من ٤تمد رسوؿ اهلل  -صلّى اهلل عليو وسلم  -لعظػيم بػن اٟتػارث احملػاريب َّ
أف لػو اجملمعػة مػن رامػس ن
حيا و ديها أبد ،وكتب األر مل.
ألرجو ابن سعد ل لالطبقاتل ( ،)49ويا وت اٟتمو ل لمعجم البلدافل ( ،)50و د روم اٟتمو بالدػند الػذ
ألرجو احملدث أبو جعفر الديبلي ل جزئو ،ديقوؿ:
لبػػدث عبػػد ا١تلػػل بػػن أيب بكػػر بػػن ٤تمػػد بػػن عمػػرو بػػن بػػزـ ،عػػن أبيػػو ،عػػن جػػدِّه عمػػرو بػػن بػػزـ ،ػػاؿ :كتػػب
رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم :ىػػذا كتػػاأ مػػن ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل ػ صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ػ لعظػػيم بػػن اٟتػػارث
احملاريب ،ألَّو لو اجملمعة من رامس ن حيا و أبد ،وكتب األر مل (.)51
اجملمعة:
أيض ػػا :م ػػا اجتم ػػع م ػػن الرم ػػاؿ ،وٚتعه ػػا اجمل ػػامع ،ول لمعج ػػم البل ػػدافل
اجملمع ػػة كمقع ػػدة ،وى ػػي :األرا القف ػػر ،و ً
ليػػا وت :لٚتعػػةل بغػػَت مػػيم ل أو٢تػػا ،و ػػد كتػػب ا١تدتشػػر اف الفاضػػةف الػػدكتور سػػخاو والػػدكتور أوجػػُت منػػوخ ل
ٖتقيقهم ػػا لكت ػػاأ اب ػػن س ػػعد :ى ػػذه الكلم ػػة ل٧تم ػػةل ( ،)52وبي ػػث أف ال ػػدكتور ٛتي ػػد اهلل لق ػػل ى ػػذه الوثيق ػػة م ػػن
لالطبقاتل؛ دكتبو أيضا ل٧تمةل ،مث ذكر النجمة ل دهرس األعةـ واألٝتػاء بػُت األعػةـ ا١تدػتقلة( ،)53ولظػن أف
لالنجمةل واٞتمعة كةمها ٖتريف ل٣تمعةل والكلمة الصبيبة ىي :لاجملمعةل ،ن :لالنجمةل.
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رامس:
رامػػس بالدػػُت ا١تهملػػة :داعػػل مػػن الػػرمس ،وىػػو ال ػًتاأ ٖتملػػو الػريح دػػًتمس بػػو اآلثػػار ،أ  :تعفوىػػا ،وصػ َّػرح ابػػن
األثػػَت( ،)54ويػػا وت اٟتمػػو ( ،)55وابػػن منظػػور ا دريقػي( ،)56ومرتضػػى الزبيػػد (َّ :)57أهنػػا موضػػع ل ديػػار ٤تػػارأ،
كتبو رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم ‘ لعظيم بن اٟتارث احملاريب.
وألػػا شػػديد العجػػب مػػن ٖتريػػف ا١تدتشػػر ُت أوجػػُت منػػوخ وسػػخاو ل ٖتقيقهمػػا لكتػػاأ الطبقػػات الكػػلم نبػػن
سعد ،بيث أتيا بنص ا١تكتوأ على النبو التاا:
لوكتب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم ‘ لعاصم بن اٟتارث اٟتارثي َّ
أف لو ٧تمة من راكس ن حيا و ديها أبدل.
وتبعو صابب ٣تموعة الوثائق الدياسية ل لقل ىذا النص هبذا اللفع ،ولدب اٟتارث بة دليل إىل بلبارث.
الوثيقة الثالثة:
لبدم اهلل الرٛتن الربيم
ىذا كتاأ من ٤تمد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ٟ -تصُت بن لضلة األسد َّ ،
أف لو ترمد وكتيفة ن حيا و
ديها أبد ،وكتب ا١تغَتةل.
ألرج ىذا النص :ابن سعد ل لالطبقاتل ( ،)58وابن األثَت ل لأسد الغابةل ( ،)59وابن بجر ل لا صابةل (،)60
وعلي ا١تتقى ل لكنز العماؿل ( ،)61مع التةؼ يدَت ل بعض الكلمات.
بصُت بن لضلة األسد رضي اهلل عنو:
ذكػػره عػ ّػز الػػدين ابػػن األثػػَت ل لأسػػد الغابػػةل ،وابػػن بجػػر ل لا صػػابةل ،ديقػػوؿ ابػػن األثػػَت :لبصػػُت بػػن لضػػلة
األسد  ،كتب لو الند صلي اهلل عليو وسلم كتابًا رواه أبو بكر بن ٤تمد بن عمرو بن بزـ ،عن أبيو ،عن جدِّه
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عمػػرو بػػن بػػزـَّ ،
أف رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم كتػػب ٟتصػػُت بػػن لضػػلة األسػػد كتابًػػا :بدػػم اهلل الػػرٛتن
الػػربيم ،ىػػذا كتػػاأ مػػن ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم ٟ ،تصػػُت بػػن لضػػلة األسػػد َّ ،
أف لػػو ثريػ ًػرا وكني ًفػػا
(كذا) ن حيا و ديها أبد ،وكتب ا١تغَتة ،ألرجو ابن منده وأبو لعيم(.)62
ويقوؿ ابن بجر ل ا صابة :ابصُت بن لضلة األسد  ،روم ابن منده من طريق عتيق بن عبد الرٛتن ،عن عبد
ا١تلل بن أيب بكر بن بزـ ،عن أبيو ،عن جده عمرو بن بزـَّ :
لأف النػد صػلى اهلل عليػو وسػلم كتػب ٟتصػُت بػن
لضلة األسد َّ :
أف لو مرب ًػدا وكنفػا (كػذا) ن حيا ػو ديهمػا أبػد ،وكتػب ا١تغػَتةل ،ػاؿ ابػن منػده :ن يعػرؼ إنَّ مػن
ىذا الوجو ،لأ :وذكر ابن الكلد ل لاٞتمهرةل ل لدب لزاعة :بصُت بن لضلة بن زيد ،و اؿ إلَّو كاف سيد
أىل زمالو ،ومات بل ا سةـل (.)63
ون خيفى أف بصُت بن لضلة ىذا أسد  ،والذ ذكره ابن الكلػد رجػل ملػر لزاعػي ،ومل يػدرؾ النػد صػلي اهلل
عليو وسلم .
األسد :
بفتح األلف والدُت ا١تهملة ،وبعدىا الداؿ ا١تهملة ،ىذه الندبة إىل أسد ،وىو اسم عدَّة من القبائل مػنهم :أسػد
بن عبد العزم بن صي من ريش ،وأسد بن لزدية بن مدركة بن إلياس بن مضر ،وأسد بن ربيعة بن لزار ،وأسد
بن دوداف ،ون أدر إىل أيّها يندب صابب الًتٚتة ىذا(.)64
ترمد وكتيفة:
()65
ػزوا إىل ابػػن لعػػيم ،وجػػاء صػػرحيًا ل
كػػذا ل جػػزء الػػديبلي ،وىػػو الصػػبيح ،وىكػػذا و ػػع ل لكنػػز العمػػاؿل معػ ً

لالنهايةل ( ،)66ولمعجم البلدافل ( ،)67وللداف العرأل ( ،)68ول٣تمع الببارل ( ،)69ولتاج العروسل (.)70
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يقوؿ علي ا١تتقي ا٢تند ل لكنز العماؿل:
لوعػػن عمػػرو بػػن بػػزـَّ ،
أف رسػػوؿ اهلل ‘ كتػػب ٟتصػػُت بػػن لضػػلة األسػػد كتابػًػا :لبدػػم اهلل الػػرٛتن الػػربيم ،ىػػذا
كتػاأ مػػن ٤تمػػد رسػوؿ اهلل صػلَّى اهلل عليػػو وسػلمٟ ،تصػػُت بػػن لضػلة األسػػد َّ ،
أف لػػو ترمػد وكتيفػػة ن حيا ػػو ديهػػا
أبد ،وكتب ا١تغَتة (أبو لعيم) (.)71
ويقوؿ ٣تد الدين ابن األثػَت ل لالنهايػةل ،ل بػاأ ترمػدَّ :
لأف النػد صػلى اهلل عليػو وسػلم كتػب ٟتصػُت بػن لضػلة
األسد كتابًاَّ :
أف لو ترمد وكتيفة ،وىو بفػتح التػاء وضػم ا١تػيم ،موضػع ل ديػار بػٍت أسػد ،وبعضػهم يقػوؿ ثرم ًػدا،
بفتح التاء ا١تثلثة ،وا١تيم وبعد الداؿ ا١تهملة ألفل.
ويقػػوؿ يػػا وت الرومػػي ل لمعجػػم البلػػدافل ل بػػاأ ترمػػد :لترمػػد بػػالفتح مث الدػػكوف وضػػم ا١تػػيم والػػداؿ ا١تهملػػة،
موضع ل بةد بٍت أسد ،أ طعو الند صلى اهلل عليو وسلم بصُت بن لضلة األسد  ،وعن عمرو بػن بػزـ ػاؿ:
كتب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:لبدم اهلل الرٛتن الربيم ،ىذا كتاأ من ٤تمد رسوؿ اهلل ٟتصُت بن لضػلة
األسد َّ ،
أف لو ترمد وكتيفة ن حيا و ديهما أبد ،وكتب ا١تغَتةل اؿ أبو بكر ٤تمد بن موسػى :كػذا رأيتػو مكتوبًػا
أيضا ل َت موضع ثرمداء ،أولو
ل َت موضع ،وكذا يده أبو الفضل بن لاصر ،وكاف صبيح الضبط ،و د رأيتو ً
أين لقلػػأ الكػػل كمػػا
ثػػاء مثلث ػة ،وا١تػػيم مفتوبػػة ،وبعػػد الػػداؿ ا١تهملػػة ألػػف ٦تػػدودة ،وىػػو الصػػبيح عنػػد  ،ػػَت َّ
وجدتو وٝتعتو ،والتبقيق ديو ل زمالنا متع ّذر ،لأ :ألا وعند أف ترمد َت ثرمداءَّ ،
ألف ثرمػداء مػاء لبػٍت سػعد
بن زيد بن مناة بن ٘تيم بالدتارين ،وملر باليمامةل وترمد ماء لبٍت أسد.
كتيفة:
جيوز أف يكوف تصغَت الًتليم للكتيفة وىي :اٟتديد ،يكتف هبا الربل ،والكتيفة :اٞتماعة مػن النػاس ،والكتيفػة:
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اٟتقد ،وىو جبل بأعلى مبهل ،ومبهل :واد لعبد اهلل بن طفاف ،ذكره امرو القيس دقاؿ يصف سبابًا:
دأض ػ ػ ػ ػ ػ ػػبى يدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ كتيفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
و اؿ أبو زياد :من مياه عمرو بن كةأ كتيفة ،و اؿ أبو جابر الكةيب:
أي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ٩تل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيت واد كتيف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا

يوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ألا٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
نةلكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ً

وماوكم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػذأ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربتو

شػ ػ ػ ػػفى اػ ػ ػ ػ َّػل لفػ ػ ػ ػػس كػ ػ ػ ػػاف طػ ػ ػ ػػاؿ ا تة٢تػ ػ ػ ػػا

مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػٌت عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ا٢تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ليل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

()72

ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكر مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ازن٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

وىاتاف الكلمتاف د تةعبأ هبا أيد النداخ ،دطبع ل لأسد الغابةل :ثر ًيرا وكني ًفا ،ول لا صابةل :مربداً وكن ًفا،
ولقػد أبعػػد النجعػػة األسػػتاذ سػػخاو وزميلػو األسػػتاذ أوجػػُت منػػوخ ل ٖتقيػػق كتػاأ الطبقػػات نبػػن سػػعد ،بيػػث ػرأ
أرامػػا وكدػػة بػػدؿ ترمػػد وكتيفػػة ،وىكػػذا أبلغػػا التبريػػف ايتػػو( .)73و ػػد اضػػطرأ أيضػػا صػػابب كتػػاأ لمكاتيػػب
الرسوؿل ل تعيُت ىذين ا١توضعُت دذىب ديينا ومشان ومل يأت بطائل.

()74

ا١تغَتة بن شعبة كاتب ىذه الوثيقة:
ىو ا١تغَتة (بضم ا١تيم وكدرىا ،والضم أشهر ،ىكذا اؿ ابن الدكيأ وملروف مػن أىػل اللغػة) بػن شػعبة بػن أيب
عامر بن مدعود بن أيب م عتب (بالعُت ا١تهملة ا١تفتوبة) بن مالل بن منصور بن عكرمة بن لصفة بن ػيس بػن
عيةف بن مضر بن لزار بن معد بن عدلاف الثقفػي الكػول .وأمػو امػرأة مػن لصػر بػن معاويػة ،وكنيتػو أبػو عيدػى،
ويقاؿ أبو عبد اهلل ،ويقاؿ أبو ٤تمد ،أسلم عاـ ا٠تندؽ ،وشهد اٟتديبية ،وا١تشاىد كلها مػع رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليػػو وسػػلم ،وكػػاف سػػيادا وىػػو وا ػػف علػػى رأس النػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،وكػػاف خيدمػػو عليػػو الدػػةـ مػػن بػػُت
أصبابو من َت مواليو ،وعده ابن سعد ،وابن كثَت ،وابن سيد الناس ،وابن بديدة األلصار ضمن كتَّػاأ النػد
صلى اهلل عليو وسلم ،يقوؿ ابن كثَت :و د روم ابن عداكر بدػنده ،عػن عتيػق بػن يعقػوأ بإسػناده ا١تتقػدِّـ ػَت
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مرة ا١تغَتة بن شعبة ،ىو الذ كتب أ طاع بصُت بن لضلة األسد الذ أ طعو إياه رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
َّ
وسلم بأمره ،و د روم لو عن الند صلى اهلل عليو وسلم مائة وستة وثةثوف بديثًا ،وروم عنو أونده عروة وعفار
وٛتزة ،وأبو أمامة الباىلي ،وا١تدور بن ٥ترمة ،وٚتاعة من التابعُت.
ونَّه عمر بن ا٠تطاأ البصرة مدة مث عزلو عنها ،دونَّه الكودة ،دلم يزؿ عليها بىت تل عمر ،دأ ره عثماف عليها،
مث عزلػػو عنهػػا ،دلمػػا وا معاويػػة ا٠تةدػػة ونَّه الكودػػة مػ َّػرة ألػػرم ،وشػػهد اليمامػػة ،ودػػتح الشػػاـ ،وذىبػػأ عينػػو يػػوـ
الَتموؾ ،وشهد القادسية ودتح هناولد.
ومات بالكودة وىو واؿ عليها ١تعاوية ،ل شعباف سنة ٜتدُت ،وىو يومئذ ابن سبعُت سنة(.)75
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الوثيقة الرابعة:
لبدم اهلل الرٛتن الربيم
ىذا كتاأ من ٤تمد الند  -صلى اهلل عليو وسلم  -لبٍت جعاؿ بن ربيعة بن زيد اٞتذاميُتَّ ،
أف ٢تم إرـ ،ن حيلها
عليهم أبد أف يغلبهم عليها ،ون حيا هم ديها ،دمن با هم دة بق لو ،وبقهم بق .وكتب األر مل.
بنػو جعػاؿ  :بػالعُت ا١تهملػة ،ككتػاأ ،وىػو الصػبيح ،وطبػع ل األصػل جفػاؿ بالفػاء ا١تعجمػة ،وىػو لطػأ ،ولقلػػو
أيضا جفاؿ بالفاء(.)76
صابب لاجملموعةل ً
يقوؿ ابن دريد :إف جعاؿ بي من العرأ(.)77
ويقوؿ اٟتمو  :وكاف الند صلى اهلل عليو وسلم د كتب ٞتعاؿ بن ربيعة بن زيد اٞتذاميُتَّ ،
أف ٢تػم إرـ ن حيلهػا
أبد عليهم ،لغلبتهم عليها ،ون حيا هم ،دمن با و دة بق لو ،وبقهم بق(.)78
اٞتذاميوف :لدبة إىل جذاـ ،بضم اٞتيم ودتح الذاؿ ا١تعجمة ،ول ملره ميم ،بيلة من اليمن.

()79

ويقػػوؿ الزبيػػد  :وجػػذاـ كغ ػراأ ،بيلػػة مػػن الػػيمن ،تنػػزؿ ّتبػػاؿ بدػػمى وراء واد القػػرم ،وىػػو لقػػب عمػػرو بػػن
عد بن اٟتارث بن مرة بن أدد بن يشبب بن عريب بن زيد بن كهةف.

()80

إرـ :كعنب بكدر ا٢تمزة و دتح الراء ا٠تفيفػة وىػو موضػع مػن ديػار جػذاـ أ طعػو رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم
بٍت جعاؿ بن ربيعة كما ذكره العز بن األثَت ويا وت وابن منظور و٤تمد طاىر الفتٍت و٤تمد مرتضى الزبيد .
اؿ عز الدين ابن األثَت:
لإرـ بكدر ا٢تمزة ودػتح الػراء ا٠تفيفػة وىػو موضػع مػن ديػار جػذاـ أ طعػو رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم
بٍت جعاؿ بن ربيعةل.

()81
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و اؿ يا وت الرومي:
(إرـ) بالكد ػػر مث الف ػػتح ل أص ػػل اللغ ػػة بج ػػارة تنص ػػب ل ا١تف ػػازة علم ػػا واٞتم ػػع مراـ ،وأرـ مث ػػل ض ػػلع
وأضةع وضلوع وىو اسم علم ٞتبل من جباؿ بدمى من ديار جذاـ بُت أيلة وتيو بٍت اسرائيل وىو جبػل عػاؿ
عظيم العلو يزعم أىل البادية أف ديو كروما وصنوبرا (وكاف الند صلى اهلل عليو وسلم د كتب ٞتعاؿ بن ربيعة بن
زي ػػد اٞت ػػذاميُت أف ٢ت ػػم أرـ ن حيله ػػا أب ػػد عل ػػيهم لغل ػػبهم عليه ػػا ون حي ػػا هم دم ػػن ب ػػا هم د ػػة ب ػػق ل ػػو وبقه ػػم
بق).

()82

و اؿ ابن منظور:
ول اٟتديث ذكر إرـ بكدر ا٢تمزة ودتح الراء ا٠تفيفة و ىو موضع من ديار جذاـ أ طعو سيدلا رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم بٍت جعاؿ بن ربيعة.

()83

و اؿ ٤تمد طاىر الفتٍت:
وإرـ بكدر مهزة ودتح راء لفيفة موضع من ديار جذاـ.

()84

و اؿ ٤تمد مرتضى الزبيد :
وأراـ كدػػباأ جبػػل ومػػاء بػػديار جػػذاـ بػػأطراؼ الشػػاـ ىكػػذا ل الندػػخ وىػػو لػػط مػػن وجػػوه األوؿ أف
سيا و يقتضي أهنما موضعاف والصواأ ألو جبل ديو ماء وثاليا دإف ىذا اٞتبل د جاء ذكره ل اٟتديث و ضػبطو
ابن األثَت كعنب وتة يا وت ل معجمو دقاؿ إرـ اسم علم ٞتبل من جباؿ بدمى من ديار جذاـ بُت أيلة وتيو
بٍت اسرائيل عاؿ عظيم العلو يزعم أىل البادية أف ديو كروما وصنوبرا وكتب الند صلى اهلل عليو وسلم لبٍت جعاؿ
بن ربيعة بن زيد اٞتذاميُت أف ٢تم إرـ أ طعو ٢تم أ طاعا داعرؼ ذلل.
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الوثيقة ا٠تامدة:
بدم اهلل الرٛتن الربيم
ىذا ما أعطى ٤تمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بٍت األبب أعطاىم الدا و كتب األر م .
ألرجو ابن سعد ل الطبقات.

()86

بنو األبب  :باٟتاء ا١تهملة وىو الصبيح ول األصػل أجػب بػاٞتيم ا١تعجمػة ولقلػو صػابب اجملموعػة أيضػا ٤تردػا،
اؿ ابن دريد ل لا شتقاؽل :بنو األبب بطن من العرأ.

()87

و اؿ يا وت الرومي ودَتوز مباد أف بٍت األبب من عذرة وبنو عذرة ينتموف إىل زيد الةت.

()88

و اؿ الزبيد  :ل السل موضع أ طعو الند صلى اهلل عليو وسلم بٍت األبػب بػن عػذرة بػن زيػد الػةت لػو ذكػر ل
بديث عمرو بن بزـل.

()89

و اؿ القلشقند ل هناية األرأ ل ذكر بٍت عذرة:
لبنو ع ذرة بطن من كلب من ضاعة من القبطالية و ىم بنو عذرة بن زيد الةت بػن رديػدة بػن
ثور بن كلبل.
الس  :بكدر الةـ والدُت ا١تهملة ،أطبق أصباأ ا١تعاجم وكتب الًتاجم والدَتكل مػن ابػن األثػَت( ،)90ويػا وت
اٟتمو ( ،)91والفَتوزمباد ( ،)92والزبيد ( ،)93والفتٍت(َّ :)94
أف ىذا موضع أ طعػو النػد صػلى اهلل عليػو وسػلم بػٍت
األبب من عذرة.
يقوؿ اٟتمو  :و الس موضع أ طعو الند صلى اهلل عليو وسلم بٍت األبب من عذرة ،اؿ عمرو بن بزـ :وكتب
٢تػػم رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم كتابػًػا لدػػختو :بدػػم اهلل الػػرٛتن الػػربيم ،ىػػذا مػػا أعطػػى ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل بػػٍت
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الدا ،وكتب األر م.
األبب ،أعطاىم ً
وأما ما و ع ل لطبقات ابن سعدل ل سياؽ ىذا ا١تكتوأ ولصو:
لوكتب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لألجب رجل من بٍت سليم ألو أعطاه الدا وكتب األر مل.

()95

دهو ٦تلوء من التبريف والتصبيف كما ترم ومل يتنبو لو سخاو ون َته من ا١تدتشر ُت وتبعهم صابب ٣تموعة
الوثائق( )96مع ألو وجد لصا صبيبا ل كتاأ األمكنة للبازمي ولقلو أيضا ل كتابو ضمن ىذا ا١تكتوأ .ومػع
ىذا مل يتنبو.
الوثيقة الدادسة:
لبدم اهلل الرٛتن الربيم
ىػػذا مػػا أعطػػى ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل  -صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  -راشػػد بػػن عبػػد رأ الدػػلمي ،أعطػػاه لػػويتُت بدػػهم،
و لوة ْتجر برىاط ،دمن با و دة بق لو ،وبقو بق ،وكتب لالد بن سعيدل.
ألرجو ابن سعد ل لالطبقاتل ،وابن كثَت ل لالبداية والنهايةل بالتةؼ يدَت ل بعض الكلمات.
راشد بن عبد رأ الدلمي:
راشد بن بفص ،و يل :ابػن عبػد ربػو الدػلمي ،أبػو أثيلػة ،ذكػره ا مػاـ مدػلم بػن اٟتجػاج ل الصػبابة( ،)97كػاف
اشدا.
اٝتو ل اٞتاىليَّة نا١تاَّ ،
ددماه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ر ً
ً
يقوؿ ابن عبد الل :إلَّو دـ على الند صلى اهلل عليو وسلم ،دقاؿ لو :لمػا اٝتػلال ػاؿ :ػاو بػن نػامل ،دقػاؿ
لػػو رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم:لبل ألػػأ راشػػد بػػن عبػػد اهللل ،وكػػاف سػػادف صػػنم بػػٍت سػػليم الػػذ يػػدعى
اعا(.)98
سو ً
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وروم أبو لعيم بإسناده من ولد راشد بن عبد ربو ،عن أبيو ،عن جدِّه راشد بن عبد ربو ،اؿ :كاف الصنم الذ
يقاؿ لو سواع با١تعةة(.)99
يوما إذ أ بل ثعلباف دردع أبدمها رجلو ،دباؿ على الصنم ،وكاف
ورواه أبو بامت بدند لو ،وديو ألَّو كاف عند الصنم ً
سادلو او بن نامل ،دألشد:
أرأ يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الثعلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف برأس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

لق ػ ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػ ػػن بال ػ ػ ػ ػػأ علي ػ ػ ػ ػػو الثعال ػ ػ ػ ػػب

مث كدر الصنم وأتى الند صلى اهلل عليو وسلم (.)100
َّ
شعرا:
و١تا دتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مكة أشار إىل األصناـ ددقطأ لوجوىها ،دقاؿ راشد ً
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ىلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم إىل بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث دقلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ن

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ علي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اهلل وا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةـ

يوم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهدت ٤تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػدا و بيل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
ً

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالفتح بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث تكدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناـ

ػاطعا
لرأي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور اهلل أض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبى س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً

()101

والش ػ ػ ػ ػ ػػرؾ يغش ػ ػ ػ ػ ػػى وجه ػ ػ ػ ػ ػػو األن ػ ػ ػ ػ ػػةـ

و اؿ ا١تدائٍت :ىو صابب البيأ ا١تشهور ،وىو ىذا:
دألفػ ػ ػ ػ ػ ػػأ عص ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىا واسػ ػ ػ ػ ػ ػػتقر هب ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوم

كم ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػػر عينً ػ ػ ػ ػػا با ي ػ ػ ػ ػػاأ ا١تد ػ ػ ػ ػػادر

()102

وذكر ابن العداكرَّ :
أف الند صلى اهلل عليو وسلم كتب لو كتابًا(.)103
دلمػا كػػاف عػاـ الفػػتح ،لرجػأ بنػػو
وجػاء ودػد بنػػو سػليم عػػاـ الفػتح ،ودػػيهم راشػد بػػن عبػد ربػو ،يقػػوؿ ابػن سػػعدَّ :
سػليم إىل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػو وسػػلم  ،دلقػػوه بقديػد ،وىػػم تدػػع مائػة ،ويقػػاؿ :كػػالوا أل ًفػا ،دػػيهم العبػػاس بػػن
مرداس ،وألس بن عياا بن رعل ،وراشد بن عبد ربو ،دأسلموا ،و الوا :اجعلنا ل مقدمتل ،واجعل لواءلا أٛتر،
مقدما ،دفعل ذلل هبم ،دشهدوا معو الفتح والطائف وبنينًا.
وشعارلا ً
الدلمي:
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بضم الدُت ودتح الةـ مث ميم :لدبة إىل سليم بن منصور بن عكرمة بن لصفة بن يس عيةف بن مضر ،وىي
بيلػػة مشػػهورة ،وا١تنتدػػبوف إليهػػا ن حيصػػوف ،مػػنهم ٣تاشػػع بػػن مدػػعود الدػػلمي ،والعربػػاا بػػن سػػارية الدػػلمي،
وبرة النار ،وواد
برة سليمَّ ،
والعباس بن مرداس الدلمي ،وىو الذ أتى مع راشد ل ودد سليم ،وكاف مناز٢تم َّ
القرم ،وتيماء(.)104
لوة:
بػػالغُت ا١تعجمػػة ،وىػػو الصػػبيح ،ول لالبدايػػة والنهايػػةل ( )105بػػالعُت ا١تهملػػة ،وىػػو تصػػبيف ،والغلػػوة :ػػدر رميػػة
بدهم( ، )106ول لا١تصباح ا١تنَتل :الغلػوة :الغايػة ،وىػي رميػة سػهم أبعػد مػا يقػدر عليػو ،ويقػاؿ :ىػي ػدر ثةٙتائػة
ذراع إىل أربعمائػػة ،واٞتمػػع ل ػوات ،مثػػل شػػهوة وشػػهوات ،و ػػة بدػػهمو لػ ًػوا :مػػن بػػاأ تػػل ،رمػػى بػػو أ صػػى
الغاية( ،)107و اؿ ابن سيده :الفرسخ التاـٜ ،تس وعشروف لوة(.)108
ويقػػوؿ الزبيػػد  :ػػة الدػػهم لفدػػو :ارتفػػع ل ذىابػػو وجػػاوز ا١تػػدم ،وكػػذا اٟتجػػر ،وكػػل مرمػػاة لػػوة ،وكلػػو مػػن
انرتفاع والتجاوز(.)109
أرضػا طو٢تػا ػدر لػو الدػهم ،وعرضػها لػوة
وأ لب ِّ
الظن أف الند صلى اهلل عليػو وسػلم أعطػى راشػد الدػلمي ً
اٟتجر ،واهلل أعلم.
رىاط:
بضم َّأولو وملره طاء مهملة :موضع باٟتجاز على ثةث لياؿ من مكة ا١تشردة ،لثقيف ،وصوأ ذلل الزبيد .
و اؿ وـ :واد رىاط ل بػةد ىػذيل ،و ػاؿ ع َّػراـ ديمػا ياطيػف بشمنصػَت ،وىػو جبػل ريػة يقػاؿ ٢تػا ارىػاط بقػرأ
مكػة علػى طريػػق ا١تدينػة ،وىػي بػواد يقػاؿ ٢تػا اػراف ،وبقػرأ واد ارىػاط اٟتديبيػػة ،وىػي ريػة ليدػػأ كبػَتة ،وىػػذه
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اعا ربًا ابرىاط من أرا ينبع(.)110
ا١تواضع لبٍت سعد وبٍت مدروح ،و اؿ ابن الكلد :اٗتذت ىذيل سو ً
و اؿ ابن سعد :وأعطى رسوؿ اهلل ‘ راش ًدا بن عبد ربو ارىاطًا وديها عُت يقاؿ ٢تا عُت الرسوؿ(.)111
لالد بن سعيد بن العا :
ىو لالد بن سعيد بن العا

بن أميَّة بن عبد مشس بن عبد مناؼ بن صي القرشػي األمػو  ،يك َّػٌت أبػا سػعيد،

أسلم بعد أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو( ،)112ويقوؿ ابن بجر :كالأ أمو أـ لالد بنػأ ببػاأ الثقفيػة وكػاف
مػػن الدػػابقُت األولػػُت ،تقػػوؿ ابنتػػو أـ لالػػد كػػاف أيب لامدػػا ل ا سػػةـ ،سػػبقو أبػػو بكػػر وعلػػي وزيػػد بػػن بارثػػة
وسعد بن أيب و ا (.)113
وكػاف سػبب إسػػةمو رويػا رمىػػا ألَّػو علػػى شػعب لػػار دػأراد أبػػوه أف يرميػو ديهػػا ،دػإذا النػػد صػلى اهلل عليػػو وسػلم ػػد
ألذ ْتجزتو دأصػبح ،دػأتى أبػاأ بكػر ،دقػاؿ :اتَّبػع ٤تم ًػدا دإلَّػو رسػوؿ اهلل ،دجػاء دأسػلم ،دبلػ أبػاه دعا بػو ومنعػو
القوت ومنع إلوتو من كةمو(.)114
وىػػاجر إىل أرا اٟتبشػػة مػػع امرأتػػو ،امهينػػة بنػػأ للػػف بػػن أسػػعد ا٠تزاعيػػة ،ول روايػػة موسػػى بػػن عقبػػة و٤تمػػد بػػن
إسباؽ ،اٝتها :أمينة(.)115
وروم ابن سعد بإسناده ،عن أٛتد بن ٤تمد بن الوليد األزر يَّ :
أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعثػو ل رىػط
من ريش إىل ملل اٟتبشة ،دقدموا عليو ومع لالػد امػرأة لػو  ...مث إف لالػد أ بػل ىػو وأصػبابو و ػد دػرغ رسػوؿ
اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مػػن و عػػة بػػدر ،دأ بػػل ديشػػي ومعػػو ابنتػػو ،دقػػاؿ :يػػا رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم مل
بدرا ،اؿ :لأوما ترضى يا لالد أف يكوف للناس ىجرة ،ولكم ىجرتاف ثنتافال ،اؿ :بلى يا رسوؿ
لشهد معل ً
اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،اؿ :لدذاؾ لكمل (.)116
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وروم يعقوأ بن سفياف ،من طريقو عن سعيد بن ا١تديب و َتهَّ ،
أف ا٢تجرة األوىل إىل اٟتبشة ىاجر ديها جعفػر
بػػن أيب طالػػب بامرأتػػو أٝتػػاء بنػػأ عمػػيس ،وعثمػػاف بػػن عفػػاف بر يػػة بنػػأ النػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،ولالػػد بػػن
سعيد بن العا

بامرأتو ،وكذا اؿ ابن إسباؽ ،وٝتَّاىا أمية(.)117

تقػػوؿ ابنتػػو أـ لالػػد :ألػَّػو ػػدـ علػػى النػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ٓتيػػل سػػنة سػػبع ،دكلَّػػم رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو
وسػػلم ا١تدػػلمُت ،دأسػػهموا لنػػا ،مث رجعنػػا مػػع رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم إىل ا١تدينػػة وأ منػػا ،ولػػرج أيب مػػع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ل عمرة القضية ،و زا معو إىل الفتح ىو وعمي  -يعٍت عمراً  ،-ولرجا معو إىل
تبػػوؾ ،وبعػػث رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أيب عػػامةً علػػى صػػد ات الػػيمن ،دتػػول رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو
()118
أيضا(.)119
وسلم وأيب باليمن  ،واستعملو الند صلى اهلل عليو وسلم على صد ات مذبج ً

وأ اـ لالد بعد أف دـ من أرا اٟتبشة مػع رسػوؿ اهلل ،با١تدينػة ،وكػاف يكتػب لػو ،وىػو الػذ كتػب كتػاأ أىػل
الطائ ف لودد ثقيف ،وىو الذ مشى ل الصلح بينهم وبُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
وروم ابػػن أيب داود ل لا١تصػػابفل بإسػػناده ،عػػن ِّأـ لالػػد بنػػأ لالػػد ،الػػأ :أيب إلػػو َّأوؿ مػػن كتػػب بدػػم اهلل
الرٛتن الربيم.
ويقوؿ ابن بديػدة :كػاف أوؿ مػن كتػب لرسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم ،وكػاف يكتػب ا١تصػابف ورسػائل النػد
صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ،وذكػػره مػػن بػػُت كتَّػػاأ النػػد صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم كػػل مػػن أصػػباأ الدػػَتة النبويػَّػة ،وذكػػر
اٟتادع ابن كثَت ىذه الوثيقة برواية عتيق بن يعقوأ :ػاؿ بػدَّثٍت عبػد ا١تلػل بػن أيب بكػر ،عػن جػدَّه ،عػن عمػرو
بن بزـ  -يعٍت أف لالد بن سعيد كتب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كتابًا.
استشهد لالد بن سعيد يوـ مرج الصفر ،و يل :يوـ إجنادين.
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الهوامش
()1

أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن البناء البشار ا١تقدسي ،أبدن التقاسيم ل معردة األ اليم،
العربية أبدن العلوـ كراتشي سنة 2004ـ.

()2

الكامل ل التاريخ ( ،)77-6أليب اٟتدن علي بن الوابد الشيباين ،ا١تعروؼ بعز الدين ابن األثَت اٞتزر سنة ،630
بَتوت ،دار الفكر 1978ـ.

()3

هتذيب الكماؿ ل أٝتاء الرجاؿٞ ،تماؿ الدين أيب اٟتجاج يوسف ا١تز سنة ( ،742ترٚتة سعيد بن عبد الرٛتن)
دمشق دار ا١تأموف.

()4

هتذيب الكماؿ( ،ترٚتة اٟتدُت بن اٟتدن ا١تروز ) ،األلداأ (لدبة الديبلي) ،لعلي سعيد عبد الكرمي بن ٤تمد
الدمعاين ،ا٢تند ،دائرة ا١تعارؼ ،بيدر أباد سنة 1996ـ.

()5

هتذيب الكماؿ( ،ترٚتة ٤تمد بن أٛتد بن يزيد).

()6

هتذيب الكماؿ( ،ترٚتة ٤تمد بن أيب األزىر).

()7

األلداأ( ،لدبة الديبلي).

()8

سَت أعةـ النبةء  ،10/15لشمس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىد ،سنة  ،748مؤسدة الرسالة ،بَتوت
 1984ـ.

()9

األلداأ ،ومعجم البلداف ،باأ ديبل ،وتذكرة اٟتفاظ ترٚتة بن جباأ القرطد ،وسَت أعةـ النبةء .181/17

()10

تذكرة اٟتفاظ  ،904/3وسَت أعةـ النبةء .398/16

()11

سَت أعةـ النبةء .504/16

()12
()13

أيضا .370/16
ً

تذكرة اٟتفاظ  ،1020/3وسَت أعةـ النبةء .388/16

()14

سَت أعةـ النبةء .110/16

()15

ا١تؤتلف وا١تختلف (باأ برثاف ولرباف) لعبد الغٍت ا١تصر  ،ا٢تند ،مطبع ألوار أٛتد 1327ىػ.

()16

جذوة ا١تقتبس  ،114لقةً عن كتاأ التمهيد ١تا ل ا١توطأ من األساليد للبادع أيب عمر يوسف بن عبد الل سنة
 ،463ا١تغرأ ،مطبعة دضالة سنة 1967ـ.

()17

مشتبو الندبة لعبد الغٍت بن سعيد األزد  ،ا٢تند ،مطبعة ألوار ٤تمد سنة 1327ىػ.

()18

األلداأ .441/5

()19

تذكرة اٟتفاظ .1350/4
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()20

التمهيد .31/6

()21

الدنن الكلم  ،164/7للبيهقي ،باكدتاف ،إدارة تاليفات أشردية ملتاف.

()22

شذرات الذىب ل ألبار من ذىب ،لعبد اٟتي بن العماد اٟتنبلي ،بَتوت ،دار الفكر س 1988ـ.309/1 ،

()23
()24

أيضا .355/1
ً

تذكرة اٟتفاظ  ،1025وسَت أعةـ النبةء  113/7و.241

()25

التمهيد  116/8و  ،130و.195/5

()26

كتاأ ا دياف  296/3و  298و  ،403حملمد بن مماؽ بن منده ،سنة  ،395طبع اجمللس العلمي ،ا١تدينة ا١تنورة
سنة .1981

()27

سَت أعةـ النبةء .9/15

()28

الفهرسأ

()29

دبلوماسية ٤تمد،

()30

إعةـ الدائلُت عن كتب سيد ا١ترسلُت،
سوريا ،مطبعة ا١تقدسي والبدير1348 ،ىػ.

()31

البداية والنهاية ج ،341 ،5تأليف اٟتادع عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر الدمشقي  774ىػ ،مصر،
مطبعة الدعادة1351 ،ىػ

()32

النهاية ل ريب اٟتديث واألثر (باأ دخخ) ،تأليف ٣تد الدين أبو الدعادات ا١تبارؾ بن ٤تمد بن األثَت ،مصر،
ا١تطبعة ا٠تَتية

()33

معجم البلداف (باأ دخ) ،تأليف أبو عبد اهلل يا وت بن عبد اهلل الرومي اٟتمو  ،ت 626ىػ ،مصر ،مطبع الدمادة،
1324ىػ.

()34

تاج العروس من جواىر القاموس (باأ دج) ٤تب الدين أبو الفيض الديد ٤تمد مرتضى الزبيد ( ،ت 1205ىػ)،
مصر ،ا١تطبعة ا٠تَتية 1306ىػ.

()35

تبصَت ا١تنتبو بتبرير ا١تشتبو

 ،1013تأليف أٛتد بن علي بن بجر العدقةين ت852ىػ .مصر ،دار ا١تصرية.

()36

ٕتريد أٝتاء الصبابة ج،1

 ،383تأليف مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن ائصار الذىد ت

 ،154تأليف أبو الفرج ٤تمد بن الندمي ت  ،385مصر ،مطبعة انستقامة.
 ،3تأليف عوف الشريف القاسم ،سوداف ،دم التأليف والنشر ،جامعة ا٠ترطوـ.
 ،48تأليف مشس الدين ٤تمد بن علي بن طولوف الدمشقي ت ،953

748ىػ ،لبناف ،دار ا١تعردة للطباعة والنشر.
()37

ا صابة ل ٘تييز الصبابة( ،ترٚتة عظيم) ،تأليف اٟتادع أٛتد بن علي بن بجر العدقةين ت 852ىػ ،مصر ،مطبعة
الدعادة 1328ىػ.

()38

لفس ا١ترجع الدابق (ترٚتة عصيم).
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()39

البداية والنهاية ج،5

()40

كتاأ الطبقات الكبَت ج ،1ؽ،2
مطبعة بريل 1322ىػ.

()41

ا صابة (ترٚتة سواء).

()42

تاج العروس (باأ برأ).

()43

ا صابة (ترٚتة عصيم).

()44

تاج العروس (باأ بقق)
بذؿ اجملهود ل بل أيب داود ،315/3 ،لليل أٛتد الدهارلبور  ،مطبع معهد ا٠تليل باكدتاف.

()46

راجع ترٚتتو ل ا صابة ،وأسد الغابة ،وانستيعاأ ترٚتة األر م بن أيب األر م ،وكتاأ الطبقات الكبَت ج.3
 ،242والبداية والنهاية ج ،341 ،5وتاريخ ا سةـ للذىد ،ج ،213 ،2وا١تصباح ا١تضيء ل كتاأ الند
األمي ج.89 ،1

47

٣تموعة الوثائق الدياسية للعهد النبو وا٠تةدة الراشدة ،مقدمة  ،3د ٛتيد اهلل ،دار ا رشاد،بَتوت.1389،
مكاتيب الرسوؿ .498/2،علي بن بدُت علي األٛتد  ،ا١تطبعة العلمية ،م.1379،

45

48

.341
 ،43تأليف أبو عبد اهلل ٤تمد بن منيع بن سعد ا٢تامشي ،ت230ىػ ،اليمن،

()49

كتاأ الطبقات الكبَت ج ،1ؽ،2

()50

معجم البلداف (باأ رامس(

()51

لفس ا١ترجع وا١توضع.

()52

كتاأ الطبقات الكبَت ج ،1ؽ،2

()53

٣تموعة الوثائق الدياسية ر م الوثيقة .88

()54

النهاية ل ريب اٟتديث (باأ رامس).

()55

معجم البلداف (باأ رامس).

()56

لداف العرأ (باأ رامس) ،تأليف ٚتاؿ الدين أبو الفضل ٤تمد بن بكر األلصار  ،ت 11ىػ ،مصر ،ا١تطبعة األمَتية
بونؽ 1300ىػ.

()57

تاج العروس (باأ رامس).

()58

كتاأ الطبقات الكبَت ج ،1ؽ،2

()59

أسد الغابة (باأ بصُت بن لضلة) ،تأليف عز الدين أبو اٟتدن علي بن ٤تمد بن عبد الكرمي اٞتزر  630ىػ ،ايراف،
طهراف ،ا١تكتبة ا سةمية

()60

ا صابة ترٚتة بصُت بن لضلة األسد

.23

.23

.26
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()61

كنز العماؿ ل سنن األ واؿ واألدعاؿ ج ،320 ،5تأليف عةء الدين علي ا١تتقى ا٢تند اللىاف يور  ،ت
975ىػ ،ا٢تند ،دائرة ا١تعارؼ النظامية 1313ىػ.

()62

أسد الغابة (باأ بصُت).

()63

ا صابة (باأ بصُت).

()64

اللباأ ل هتذيب األلداأ (لدبة األسد ) ،تأليف عز الدين أيب اٟتدن علي بن ٤تمد بن عبد الكرمي اٞتزر  ،ت
630ىػ ،مصر ،مكتبة القدس 1357ىػ.

()65

كنز العماؿ ج،5

()66

النهاية (باأ ترمد .)317

()67

معجم البلداف (باأ ترمد).

()68

لداف العرأ (باأ ترمد).

()69

٣تمع ْتار األلوار ل رائب التنزيل ولطائف األلبار (باأ ترمد) ،تأليف ٤تمد طاىر الصديقي ا٢تند القتٍت ت
986ىػ ،ا٢تند ،دائرة ا١تعارؼ العثمالية 1378ىػ.

()70

تاج العروس (باأ ترمد).

.320

()71

كنز العماؿ ج،5

()72

معجم البلداف (باأ كتيفة).

()73

الطبقات الكلم ج ،1ؽ.26 ،2

.320

()74

مكاتيب الرسوؿ ،ج ،3

()75

راجع ترٚتتو ل الطبقات الكلم نبن سعد ج ،6ؽ ،12 ،1والبداية والنهاية ج ،338 5وج5
وا١تصباح ا١تضيء ج ،239 1وانستيعاأ ،وأسد الغابة ،وا صابة (ترٚتة ا١تغَتة بن شعبة).

()76

٣تموعة الوثائق الدياسية للعهد النبو وا٠تةدة الراشدة (وثيقة ر م  ،)176الدكتور ٤تمد ٛتيد اهلل ،بَتوت ،دار
ا رشاد1389 ،ىػ.

()77

اٞتمهرة  ،101/3ابن دريد ٤تمد بن اٟتدن 323 ،ىػ ،ا٢تند ،مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمالية1351 ،ىػ.

()78

معجم البلداف (باأ إرـ).

()79
()80
()81
()82

اللباأ ل معردة األلداأ 214/1
تاج العروس (باأ جذـ)
النهاية ( باأ جذـ)
معجم البلداف (باأ إرـ)

 ،463لعلي بن بدُت علي أٛتد  ،إيراف ،م ،ا١تطبعة العلمية 1979
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،355

ٖتقيق بعض القطائع النبوية من جزءاحملدث الصدوؽ أبو جعفر ٤تمد بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الفضل الديبلي ا١تكي
()83

84
85
86
87
88

لداف العرأ (باأ إرـ)
٣تمع ْتار األلوار (باأ إرـ)
تاج العروس (باأ إرـ)
ج 274 -273 ،1
ا شتقاؽ 39
معجم البلداف( ،باأ الس) والقاموس احمليط ،تأليف٤ :تمد بن يعقوأ الفَتوزمباد  817ىػ ،دار النشر:
مؤسدة الرسالة  -بَتوت

89

تاج العروس (باأ الس)

()90

النهاية :مادة لس.

()91

معجم البلداف :باأ الس.

()92

القاموس :مادة لس.

()93

تاج العروس :مادة لس.

()94

٣تمع ْتار األلوار :مادة لس ،حملمد طاىر ااا ا٢تند  ،ا٢تند ،دائرة ا١تعارؼ العثماليَّة 1378ىػ.

95

ج _274-273 1
182 96

()97

أسد الغابة ل معردة الصبابة (ترٚتة راشد بن عبد ربو) ،لعز الدين علي بن ٤تمد اٞتزر ابن األثَت س  ،630إيراف،
مكتبة إسةميَّة.

()98

انستيعاأ ل معردة األصباأ( ،ترٚتة راشد) نبن عبد الل النمر  ،س ،463بَتوت ،دار إبياء الًتاث العريب
1328ىػ.

()99

ا صابة ل معردة الصبابة (ترٚتة راشد) ألٛتد بن علي بن بجر العدقةين ،س ،853بَتوت ،دار إبياء الًتاث
العريب سنة .1328

()100
()101

أيضا.
ً

أسد الغابة (ترٚتة راشد).

()102

أيضا.
ً

()103
()104

أيضا.
ً

اللباأ ل معردة األلداأ  ،554 - 553/1و>هناية األرأ< .395

()105

البداية والنهاية .5/343
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ٖتقيق بعض القطائع النبوية من جزءاحملدث الصدوؽ أبو جعفر ٤تمد بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الفضل الديبلي ا١تكي
()106

النهاية نبن األثَت .383/3

()107

لا١تصباح ا١تنَت ل ريب الشرح الكبَتل للرادعي  ،694/3باأ ة ،ألٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي س ،770
مصر ،مطبعة األمَت سنة 1909ـ.

()108

تاج العروس :مادة ة.

()109

أيضا.
ً

()110

معجم البلداف :باأ ارىاط.
الطبقات الكلم .308/1

()112

لا١تصباح ا١تضيء ل كتاأ الند األمي ورسلو إىل ملوؾ األرا من عريب وعجمي  ،107/1أليب عبد اهلل ٤تمد بن
علي بن أٛتد بن بديدة األلصار  783ىػ ،ا٢تند ،دائرة ا١تعارؼ العثمالية 1397ىػ.

()113

لا صابةل (ترٚتة لالد بن سعيد).

()114
()115

أيضا.
ً

الطبقات الكلم (/4ؽ.)70/1

()116
()117

أيضا (/4ؽ.)73/1
ً

ا صابة :ترٚتة لالد بن سعيد.

()118

الطبقات نبن سعد /4ؽ.69/1

()119

راجع ترٚتتو ل ا صابة  :ترٚتة لالد بن سعيد ،والطبقات نبن سعد /4ؽ ،66/1وانستيعاأ :ترٚتة لالد بن
سعيد ،وأسد الغابة :ترٚتة لالد بن سعيد ،وا١تصباح ا١تضيء ،107/1

()111
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