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 ملخص البحث
يهدف البحث الحالي التعرف على سيرة االمام عبيد اهلل بن عبد اهلل الهذلي ومروياته 

االهتمام بعلم التاريخ بدأ في التاريخية واستعمل الباحث المنهج الوصفي التاريخي الن 
العصر الراشدي ، وتمثل ذلك برواية االحداث التأريخية الخاصة بالحوادث التي سبقت 

ه ودولة االسالم في المدينة وما رافق ذلك من الغزوات النبوية ، ظهور االسالم وبدايت
فضاًل عن االحداث التي وقعت ايام الخالفة الراشدة ، وقد قام بهذا الجهد الكبير اعالم 
القرن االول الهجري من خالل توثيق تلك االحداث وروايتها والحرص على تحصيلها من 

 ا جزءًا منها.األئمة الذين رووها او عاصروها او كانو 
ومجرد نظرة سريعة على تاريخ ذلك العصر تواجهنا جمهرة كبيرة من األئمة الكبار 
الذين اخذوا على عاتقهم نشر العلوم عامة والروايات التاريخية بوجه خاص ، ومن هؤالء 

انجازه العلمي واهتمامه  سأتناولاالمام عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة الهذلي، والذي 
بالرواية في هذا البحث الذي جعلته في ثالثة مباحث وكما سيأتي ، معتمدًا في ذلك على 

 اهم المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسات العلمية والبحثية ..
Supervisor : A. D. Farouk Abdul Razak HUssien Al Aloussi 
Researcher : Yousif Nori Nassar Al Hashimi 
This study is Narratives of Imam  Obaidullah bin Abdullah Hudhali , 

Imam Obaidullah Born in the era of Caliph Omar ibn al-Khattab and 
studied by scholars of his era of the companions of the Messenger of 
Allah (peace be upon him) has been studied a number of scientists 
from senior clerics belonging to the Messenger of Allah, such as Caliph 
fair Omar bin Abdul Aziz and Imam Al Zahri and others. As explained 
study that Imam Obaidullah was one of science seas and pillowcases 
followers, and study showed that it contained of Obaidullah historical 
Narratives, contained important events such as the migration of the 
Prophet Mohammed (peace be upon him) and wrote to the kings and 
princes inviting them to Islam, as well as contained stories on aspects 
military related on Islamic State also reported stories side of the 
biography of the Caliphs and the events that took place in their reign, 
especially Allegiance and the wars of apostasy and collect the Koran and other 
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 ث األولــــالمبح
 " سيرته الشخصية "

 ونشأته وعصره :اسمه 
هو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود بن عاقل بن حبيب بن شمخ بن 

  .(0)مخزوم بن صبــــــح بن كاهل بن الحـــارث بن تميــم بن سعد بن هذيل الهذلي المدني
، ويؤيد هذا روايته عن  (3)( او بعيدها قيل انه ولد في خالفة عمر بن الخطاب )

صغار الصحابة ، في اسرة جمعت بين قدم السابقة في االسالم والعلم واالدب فقد كان 
جده عتبة بن مسعود ممن اسلم قديمًا وهاجر الى الحبشة وشهد المشاهد مع النبي 

()(2)  اما ابوه فمن صغار الصحابة  (4)، وكذلك كانت جدته أم عبد ممن اسلم قديمًا .
واخوه عون بن  (5)(رواية يسيرة وتولى وظيفة السوق في خالفة عمر بن الخطاب ) وله

، وكذلك اخوه عبد الرحمن وكان شاعرًا إال انه لم  (6)عبد اهلل من كبار التابعين وله رواية 
 .(7)تكن له نباهة كأخويه 

االسالم تي كانت بخدمة نشأ عبيد اهلل بن عبد اهلل في المدينة المنورة ، وال
، فسلك مسلك اسرته في طلب العلم والرواية حتى قال عن نفسه ) ما سمعت والمسلمين

فعلى هذه الحالة نشأ محاطًا برعاية ابيه واعالم  (8)إال وعيته (  أعيهحديثًا قط فأشاء أن 
 الصحابة.
عاش خالل القرن االول الهجري ، خالل العصر االموي وحتى نهاية القرن ، و قد 

، وما  (9)صر مؤسس الدولة وحتى خالفة عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل حيث عا
ونتيجة الفتوحات الكبرى كان (01)رافق ذلك من احداث سياسية من فتوح واحداث اخرى 

المجتمع الذي عاصره يضم عدة اجناس فمنهم العرب والفرس والبربر واالقباط واالتراك 
وغيرهم ، وكان هؤالء إما سكان البلدان االصليين واما من جيوش الفتح التي استقرت في 

 (00)البالد المفتوحة واغلبهم يعمل في الزراعة والتجارة والصناعة 
عدة عوامل على ذلك  اجتمعتكانت مزدهرة ؛  فإنهااة العلمية التي عاصرها اما الحي

اهمها : الحركة الدؤوبة التي قامت على ايدي التابعين في نقل الموروث العلمي الذي 
ومالقاة االئمة واالخذ عنهم ، وتعدد المراكز تركه الصحابة من خالل طلب العلم والرحلة 
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ة الكرام ، واهتمام الخلفاء باهل العلم وتقريبهم واكرامهم ، العلمية التي استوطنها الصحاب
 . (03)الطلبة في ميدان العلم ل ذلك ادى الى ازدهار العلم وكثرةك

 شيوخه وتالميذه:
عبيد اهلل بن عبد اهلل ولد بالمدينة المنورة ونشأ فيها ، حيث كانت  اإلمامنا ان لق

( ، محط رحال اهل العلم من كل مكان ، وذلك لوجود اكابر اصحاب رسول اهلل )
بتلقي العلم عن هؤالء دون الرحلة الى البلدان ، وكان اهم من اخذ عنهم  اإلمام فاكتفى

  -وتتلمذ على ايديهم :
 (02)حديثه ومن رواة(،زوج النبي)بنت الحارث بن حزن الهاللية ةام المؤمنين ميمون .0
ابو هريرة عبد الرحمن بن عامر بن عبد ذي الشرى الدوسي الصحابي الجليل  .3

 .(04)المحدث الفقيه 
ام المؤمنين السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق ، افقه نساء االمة على الطالق  .2

 .  (05)واكثرهم رواية 
بنت قيس بن خالد القرشية من المهاجرات الى الحبشة و صاحبة  الصحابية فاطمة .4

 . ( 06)( الرواية عن النبي )
ام المؤمنين السيدة ام سلمة هند بن ابي امية بن المغيرة المخزومية الفقيهة الراوية  .5

 . ( 07)المحدثة 
  .(08)ن بن قيس بن مرة االسدية المحدثةالسيدة ام قيس اميمة بنت محصن بن حرثا .6
سور بن محزمة بن نوفل بن آهيب بن عبد مناف القرشي مالصحابي ابو عثمان ال .7

 . (09) االمام الفقيه المحدث
الصحابي ابو محمد النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة االنصاري الخزرجي  .8

 . (31)المحدث الفقيه 
مة االمام ابو العباس عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي حبر اال .9

 .( 30)وفقيه ومحدث العصر 
 .(33)بن الحارث الليثي الصحابي الجليلابو واقد الحارث بن مالك بن عوف  .01
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بن الخطاب الصدري القرشي الفقيه  االمام ابو حفص عبد اهلل بن عمر .00
 .(32)المحدث

ابو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي االنصاري الفقيه المجتهد  .03
 . (34)المحدث 

 . (35)ابو طلحة زيد بن خالد الجهني المدني المحدث الفقيه  .02
 . (36)الصحابي عبد الرحمن بن عبد القاري الفقيه المحدث  .04

اخذ عبيد اهلل وبرع في علوم شتى حتى صار  األفاضلعن هؤالء الصحابة والعلماء 
ي العلم احد االئمة الكبار الذين كان عليهم مدار الفتوى في وقتهم ، كما كان مقدمًا ف

، فضاًل عن تفوقه  (37)والحالل والحرام واحد فقهاء المدينة السبعة  باألحكاموالمعرفة 
 .(38)، فلم يكن في عصره من الفقهاء اجود منه  بالشعر 

 اما تالميذه : فقد اخذ عنه كثير من العلماء التابعين منهم : 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بن الحكم االموي الخليفة الراشد ،  .0

 . (39)الفقيه المحدث المجتهد 
 . (21)عراك بن مالك الغفاري المدني الفقيه الورع الزاهد  .3
االمام علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المشهور بزين العابدين  .2

 . (20)العلماء في عصره  أفاضلالعلوي المدني  احد 
 . (23)الشيخ سعيد بن ابي هند الفقيه المحدث  .4
محمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري من  اإلمام .5

 . (22)كبار علماء التابعين ومحدثيهم 
 . (24)ثقةيه ابو بكر بن عبد اهلل بن ابي الجهم العدوي المحدث القالف .6
الشيخ الفقيه عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري  .7

 . (25)المدني من ثقاة المسلمين وحفاظهم 
االمام الفقيه عبد اهلل بن ذكوان ، ابو الزناد القرشي المدني ، كان فقيها  .8

 . (26)محدثا فصيحا بصيرًا بالحساب والعربية 
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الشيخ موسى بن ابي عائشة الهمداني الكوفي العابد الفقيه المحدث  .9
 . (27)الكبير الزاهد الورع 

االمام ابو عوف خصيف بن عبد الرحمن الحضرمي االموي موالهم  .01
 . (28)الجرزي الحراني الفقيه المحدث 

االمام الحافظ الثقة ابو الحارث صالح بن كيسان المدني مولى بني  .00
 . (29)ؤدب غفار الفقيه الم

 .(41)فقيه العراق القاضي عبد اهلل بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبي .03
ة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان التيمي ــالشيخ طلح .02

 .( 40)المدني نزيل الكوفة 
ام سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ــاالم .04

 (43)قاضي المدينة 
 ووفاته :آراء العلماء فيه 

اجمع كل من كتب عن االمام عبيد اهلل بن عبد اهلل على علمه وثقته وتعدد معارفه 
 -وعظيم فضله ، حيث اثنى عليه معاصروه وتالميذه ومن جاء بعده فمن ذلك :

 قال عراك بن مالك وهو من تالميذه ومعاصريه :
؟ فقال : اعلمهم سعيد بن المسيب واغزرهم في  رأيت) وقد سئل عن افقه من 

 (42)الحديث عروة ، وال تشاء  ان تفجر عبيد اهلل بحرا إال فجرته ( 
 (44) وقال الزهري : ) ادركت اربعة بحور ، عبيد اهلل احدهم (

،رجل صالح جامع ةان احد فقهاء اهل المدينة في زمانه،تابعي ثقــوقال في الثقات)ك
 (46) الفقيه مفتي المدينة وعلمائها واحد الفقهاء السبعة ( اإلماموقال الذهبي)،(45)للعلم ( 
 (47)هـ 93وفاتـــه : فقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاتــه ، فقيل انه توفي سنــة  أما

 98وقيل انه توفي سنة  (49)هـ  97وقيل انه توفي سنة  (48)هـ  94وقيل انه توفي سنة 
هـ  98، والراجح من هذه االقوال انه توفي سنة  (50)هـ  99في سنة وقيل انه تو  (51)هـ 

هـ على الصحيح استنادًا الى قول 98استنادًا الى ما ذكره ابن عبد البر ) انه توفي سنة 
 (53)اصح ما في ذلك وهو اعلم بهذا الشأن(  ألنهمحمد بن عمر الواقدي 
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 المبحث الثاني
 التاريخي في مواردهمنهج عبيد اهلل بن عبد اهلل 

ان االمام عبيد اهلل الهذلي لم يكن مؤرخًا بالمعنى االصطالحي وانما هو كما مر بنا 
احد كبار فقهاء المدينة السبعة الذين ورثوا علم الصحابة الكرام وكان عليهم مدار الفتوى 

من خالل  في المدينة المنورة . كما يعد من اكابر علماء الحديث النبوي والرواية إال انه
مروياته تضمنت تلك المرويات مجموعة كبيرة من االحداث التأريخية التي تخص السيرة 
النبوية بما فيها من غزواته وحروبه لنشر االسالم ، ومن هنا يمكن اعتبار الرواية هي 

 .باإلسالماالصل الذي تؤخذ منه االحداث التاريخية الخاصة 
يمكن ان نطلق عليها مجموعة من االحداث  وبدراسة مروياته العامة يمكن استخراج

المرويات التاريخية الخاصة به ، وهي جزء مما تلقاه عن الصحابة ، فهو في الحقيقة راو 
للحديث الذي سمعه من كبار الصحابة دون ان يقصد بذلك الجمع للمرويات التاريخية او 

مؤرخين ذكروا ان ) اول غيرها . ومن خالل دراسة نشأة علم التاريخ عند العرب نجد ان ال
بجهود اثنين من  نشأتهامدرسة للتاريخ هي مدرسة المدينة ، مدرسة المغازي وترتبط 

 .(52)الفقهاء المحدثين : عروة بن الزبير وتلميذه الزهري ( 
عروة بن  لألمامعلى هذا القول يمكن اعتبار عبيد اهلل بن عبد اهلل المعاصر  وبناء

الزبير والشيخ الزهري هو احد اركان هذه المدرسة ويؤيد هذا القول ما سنذكره من روايات 
حملت احداث تاريخية تمثلت في احداث ما قبل االسالم وعهد الرسالة وعصر الخلفاء 

 الراشدين.
من خالل تعاملي مع النصوص التاريخية التي وجدتها في مرويات االمام عبيد اهلل 

 ي منهجه في مواردة تتضمن :اتضح ل
 أواًل : ان طرق اقتباسه للمادة التاريخية تتضمن االلتزام بالنقل الحرفي التي تتطلب

كما وردت اليه من  وأدائهاالنبوية الشريفة  األحاديثذلك مثل اآليات القرآنية ونصوص 
لحدث خالل حفظه لآليات القرآنية ومروياته عن شيوخه بالنسبة للحديث النبوي او ا

 المروي عن شيوخه سواء كان ذلك قبل االسالم او بعده.التاريخي 
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 واإلشارةفادة منها م عبيد اهلل كتب مؤلفة يمكن االثانيًا : لم تكن في عصر االما
 ا ــاليه

واالقتباس منها ، وانما كان عماد روايته التاريخية في عصره هو المشافهة والسماع 
فاد منه االمام عبيد اهلل كثيرًا وذلك لكثرة حدثنا واخبرنا ، وهذا المورد ا تقوله سمعت او

العلماء واالئمة من الصحابة والتابعين ، فأخذ عنهم بالسماع او القراءة عليهم  مما اثر  
 بألفاظفي حفظه الكثير من االحاديث واالخبار ، وقد اورد الكثير منها بسنده ، مدونًا لها 

وكان عماده  ، وله : ) حدثني ، اخبرني ، ذكر لنا ، سمعت ( وغيرها المشافهة نحو ق
روى عنه انه كان يذهب الى عدم جواز كتابة فقد  في ذلك على الحفظ دون الكتابة

الحديث وتدوينه ، فقد روي عنه انه كان يكره الكتابة ، وهذا مذهب ابن عمر وابن مسعود 
د الخدري وابو هريرة من الصحابة ومن وزيد بن ثابت وابو موسى االشعري وابو سعي

 .(54)التابعين عطاء وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغيرهم 
وقد روي عنه انه دخل على عمر بن عبد العزيز ، فأجلس عمر قومًا يكتبون ما 

 يقول  فلما اراد ان يقوم قال له عمر : صنعنا شيئًا ، 
 كتبنا ما قلت ، قال : اين هو ؟ال : وما هو يا ابن عبد العزيز ؟ قال : ق

 .(55)قال : فجيء به فحرق 
ويبدو ان كراهة الكتابة عند الصحابة والتابعين في الغالب هو الخوف من التشاغل 

ب للحفظ ـبكتابة السنة واالعراض عن كتاب اهلل تعالى وان االعتماد على الكتابة مذه
قال ) كان هذا العلم كريمًا يتلقاه هـ (  انه  057) ت . وروي عن االمام االوزاعي (56)

 .(57)(ا دخل في الكتب دخل فيه غير اهلهالرجال بينهم، فلم
والمالحظة اثر كبير في موارده ثالثًا : وفضاًل عن المشافهة والسماع كان للمشاهدة 

عد موردًا لها ال غنى له عنه ، وذلك الن المشاهدة يحيث ان االعتماد على المشاهدة 
 ر ، فهو عاش في العصر االموي المليءدرجة الصدق اعلى من اي مورد آخيكون فيها 
خصوصًا خالفة عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل . فاعتماد المالحظة المباشر  باألحداث

فيما  اهي احد اصول المنهج االسالمي وقواعده لضمان صحة الرواية ، ونجد هذا كثير 
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خية والسياسية التي عاش فيها وشاهدها نظم هو من اشعار تلمح على االوضاع التاري
 وكان احد الرواة لها .

رابعًا : يضاف الى ما تقدم ، المعاصرون له من اهل التأثير السياسي واالجتماعي 
فهؤالء جميعًا عايشهم او جالسهم في بلدة المدينة ، قدم من خالل مالحظاته  والعلمي ،

 إذمروياته قيمة تاريخية مهمة جدًا ،  عن الحوادث التي اشتركوا فيها ، وهذا ما يعطي
 اصبحت مصدرًا لمن جاء بعده من العلماء بالتاريخ.

الشيخ  إلى اإلشارة وجدته شديد الحرص علىخامسًا : من خالل دراستي لمروياته 
 ذيــال

عنه ، ويعود ذلك الى عمق معرفته في علم الحديث والفقه اللذين يتطلبان  ينقل 
 باألحكامالدقة واالمانة لتعلق االول بالسند حيث االمانة والصدق ، وبالثاني حيث ارتباطه 

 الشرعية.
قل ـبداية الن إلىر في بعض مروياته ـعبيد اهلل يشي اإلمامسادسًا : وكذلك نجد 

 ارات ـبعب
، نحو قوله ) قال ان عائشة اخبرته وتأتي تلك االشارة واالقتباسك ،معبرة عن ذل

للتعبير  (59)وفي بعض االحيـان يشير الى انتهـاء الرواية بكلمـة ) قلت(  (58)قالت ... ( 
 عن رأيه في نص او مسألة ما لزيادة المعلومات لم يذكرها مصدره .

 ر ــعنه الخبل ــالى شيخه الذي نق ده ال يشيرـسابعًا : في بعض مروياته التاريخية نج
التاريخي ، ويقول كذا وكذا مع العلم من خالل تاريخ والدته انه لم يدرك ذلك الحدث 

، وفي (61)كما هو الحال في قطائع الصحابة م عنه ، او الواقعة التي ذكرها ، لالذي تك
( دون ذكر الصحابي الذي حدثه بذلك ، وهو بعض االحيان يروي الحديث عن النبي )

 .(63)وهذا ليس كثير في مروياته  (60)ما يسميه علماء الحديث بالمرسل 
واًل واحدًا ـق إالال لم اقف لعبيد اهلل في هذا المجال قول ، ــثامنًا : وفي مجال نقد الرج

في اخيه عون بن عبد اهلل حيث ذكر ابن ابي خيثمة ) قيل لعبيد اهلل بن عبد اهلل ان اخاه 
وهذا الكالم يفيد ان االمام يرى ان اخاه ليس (62)عون يحدث ، قال:لقد قامت القيامة ( 
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ماد ووجوب االعتاهاًل للتحديث، مع ما يدلل على انه شديد التحري في االخذ عن الرجال 
 خيه عون .، حتى وان كان اقرب الناس اليه كأعلى العدول

 هذا ما وجدته عن االمام عبيد اهلل من منهج في تعامله مع الموارد التي وصلت الينا 
 

 ثــــالمبحث الثال
 :مروياته التاريخية 

من خالل الجرد الذي قمت به للمرويات التاريخية لعبيد اهلل بن عبد اهلل اتضح لي 
 يمكن ان تنقسم الى ثالثة اقسام وهي كما يلي : ان مروياته

 القسم األول : مروياته في السير النبوية :
( في حوادث أوردت له كتب الحديث وغيرها مجموعة من المرويات عن الرسول )

، ففي حديث الهجرة الى الحبشة ، حيث روى رواية طويلة عن هجرة الصحابة الكرام كثيرة
روة بن الزبير وابي بكر بن عبد الرحمن عن ام سلمة زوج الى الحبشة ، فروى عن ع

( حيث الهجرة وما القاه الصحابة من قريش وكيف خرجوا الى الحبشة وموقف النبي )
، دار في حضرة الملك من نقاش قريش منهم عند وصولهم الى النجاشي ملك الحبشة وما

 .(64)النجاشي للصحابة وتأمينهم  موما اسفرت ذلك من اكرا
ومن مروياته المهمة التي تخدم الباحث في سير الرجال ، روايته قصة اسالم بعض 
الصحابيات مثل ام ابي بكر الصديق ، وام عثمان بن عفان وام طلحة بن عبيد اهلل وام 

ر بن العوام وام سعد بن ابي عمار بن ياسر وام عبد الرحمن بن عوف وام الزبي
ام المؤمنين حديث االفك المشهور بطوله وما ، كما روى بسنده عن عائشة  (65)وقاص

 . (66)جرى فيه من تهم وتبرأة اهلل تبارك وتعالى لها مما رميت به رضي اهلل عنها 
 ألصحابه( وروى االمام عبيد اهلل جملة روايات توضح خطط وقطائع رسول اهلل )

التي توضح موضع ، وهذه المرويات تعد من الوثائق المهمة ( 67)بعد الهجرة في المدينة 
ت الوالة ودواوينهم و ( ، فاصبح ذلك من السنة ان تبنى بيسكن الصحابة ايام النبي )

كانت تلك الخطط للصحابة حول المسجد وكانت لهم ابواب تؤدي  إذمجاورة للمسجد ، 
 اليها .
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ومن مرويات عبيد اهلل بن عبد اهلل المهمة والتاريخية روايته للوفود التي جاءت الى 
لوك واالمراء ، فمن الوفود ( والكتب التي بعثها عليه الصالة والسالم الى المول اهلل )رس

، ومن الكتب التي  (68)اسالمهم  إلعالند ذكرها في مروياته قدوم وفد الداريين ر و التي 
 (70)والى كسرى  (71)ر عظيم الروم ص، وكتابه الى قي (69)الى اهل اليمن  كتابه ارسلها

والى  (72)والى الحارث بن ابي شمر الغساني  (73)والى المقوقس صاحب االسكندرية 
 . (74)صاحب البحرين 

عليه  تهوعن فتح مكة المكرمة وردت عن عبيد اهلل ثالثة روايات إحداها : سير 
، اما الثانية فهي  (75)الصالة والسالم لفتح مكة ، وما جرى خالل مسيره من احداث 

 . (77)، والثالثة رواية اخرى عن الفتح وما جرى فيها (76)المكرمة حول فتح مكة 
من  ك( وما جرى اثناء ذلوأخيرًا اورد عدة روايات حول مرض رسول اهلل )

 . (78)أمور
 القسم الثاني : مروياته عن الخالفة الراشدة :

 في عصر الخلفاء الراشدين منها : تضمنت مروياته في هذا القسم عن االحداث التأريخية
( وما حدث في سقيفة بني ساعدة من ( بعد وفاة رسول اهلل )بيعة الصديق )
الدولة بين المهاجرين واالنصار ثم االتفاق على بيعة الصديق  ةالخالف حول رئاس

. ثم ما حدث في حروب الردة بعد خالفة الصديق وقتال  (79)وحصول البيعة لذلك 
 (83)، وطليحة بن خويلد االسدي  (80)، ثم قتال مسيلمة الكذاب المتنبئ  (81)م الصديق له

 . (82)(  وكذلك أورد رواية عن جالء اليهود عن جزيرة العرب في خالفة عمر )
رى عن استشهـاد عمر ــ، وأخ (84)(اروق عمر )ـــوأورد رواية عن حلم الخليفة الف

()(85)  (86)، كما اورد روايتين عن االمام عبد اهلل بن عباس احدهما واليته للحج  ،
 . (88)، وذكر رواية مهمة حول جمع وكتابة المصحف  (87)واالخرى في صفته 

ا قبل القسم الثالث : وأما هذا القسم فقد أورد فيه ثالث روايات تتمثل في فترة م
 (91)السابقة  واألمم األقوامواخبار  (89)م االسالم وهي : اخبار االنبياء عليهم السال

 .( 90)وحديث آدم عليه السالم 
 هذه هي اهم مروياته التأريخية التي وقفت عليها.
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 خالصة البحث  
من خالل دراستي لسيرة االمام عبيد اهلل و مروياته التأريخية توصلت الى بعض 

 النتائج لعل ابرزها : 
الى قبيلة هذيل وانه عاش خالل القرن  ان االمام عبيد اهلل ينتهي نسبه .0

 االول الهجري وعاصر احداثًا ومهمة مثل الفتوح وغيرها .
كما عاصر االمام حركة علمية في العلوم كافة وكأنه هو احد عوامل  .3

 كان من كبار الفقهاء ، والمحدثين واحد فقهاء المدينة السبعة . إذازدهارها 
نف اسرة لها سابقة في االسالم والزم نشأ االمام في المدينة المنورة في ك .2

 االئمة من الصحابة الكرام الذين حملوا الشريعة لمن جاء بعدهم .
كشفت الدراسة انه اخذ العلم على علماء عصره من الصحابة مثل  .4

السيدة ام المؤمنين ميمونه وعائشة وام سلمة وكذلك حدث عن ابي هريرة 
 يرهم ) رضي اهلل عنهم ( .والنعمان بن بشير وابن عباس وابن عمر وغ

ونتيجة تفرده في العلم في عصره اخذ عنه العلم كبار االئمة من التابعين  .5
مثل عمر بن عبد العزيز واالمام الزهري وعبد اهلل بن ذكوان وابن شبرمة وغيرهم 

 .) رحمهم اهلل ( 
كما دلت الدراسة على اجماع العلماء على علم عبيد اهلل وثقته وتعدد  .6
 وكونه من سادات التابعين علمًا وعماًل وزهدًا وورعًا .معارفه 

كما بينت الدراسة طبيعة مروياته التأريخية،فشملت انشطة مختلفة من جوانب  .7
النشاط العلمي فذكرت هجرته عليه السالم وكتبه الى الملوك واالمراء كما ذكرت 

من سيرة الخلفاء الراشدين وما جرت من ايامهم من احداث خاصة  جانبامروياته 
 ( وغير ذلك .هاد عمر )تشبيعة الصديق وحروب الردة وجمع المصحف واس

اسأل اهلل تعالى ان يكتب لهذا البحث النجاح والقبول وان يجعله خالصًا 
د لوجهه تعالى ، ان ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى اهلل على سيدنا محمد سي
 االولين واآلخرين وعلى اله وصحبه وسلم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

 الباحث                   
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 شـــــالهوام
التاريخ الكبير  تحقيق :  –هـ (  356البخاري : ابو عبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت  (0)

؛ الــــرازي : عبد الرحمن بن ابي  5/285السيد هاشم الندوي ، دار الفكر ، بيروت ، بالت : 
هـ  0270،  0الجرح والتعديل دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط –هـ (  237حاتم ) ت 

ت االعيان وفيا –هـ ( 680ابن خلكان : احمد بن محمد ) ت ؛  5/209م  :  0953 -
 . 4/37م : 0968وانباء ابناء الزمان ، تحقيق احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 

سير اعالم النبالء ، تحقيق مجموعة  -هـ (  748الذهبــــي : محمد بن احمد ) ت  (3)
 .8/20م :  0985من العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

االصابة في تمييز  -ـ ( ه 853ابن حجر : ابو الفضل احمد بن علي ) ت   (2)
 .3/456الصحابة ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ،  بالت : 

 .0/474االصابة في تمييز الصحابة :  : ابن حجر  (4)
االستيعاب في معرفة  -هـ (  462ابن عبد البر : يوسف بن عبد اهلل ) ت  (5)

االصابة :  –؛ ابن حجر  3/266: األصحاب ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ، بالت 
3/341. 

 . 5/559الذهبــــي  : سير اعالم النبالء :  (6)
كتاب األغاني دار الفكر  -هـ ( 254األصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين ) ت  (7)

 .9/062، بال. ت :  3، بيروت ، ط 
 . 5/209الــــرازي: الجرح والتعديل :  (8)
كرة الحفاظ تحقيق زكريا هـ ( : تذ 748الذهبــي : ابو عبد اهلل محمد بن احمد ) ت  (9)

 .0/89م:  3117-هـ0438،  3عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
دروزة : محمد عزة : تاريخ العرب في االسالم ، المكتبة العربية ، بيروت ،  (01)
؛ سالم : مجدي : االحداث السياسية في العصر االموي ، مكتبة النهضة ،  552م : 0971

 . 324م : 0969القاهرة ، 
 .576دروزة :  تاريخ العرب في االسالم :  (00)
علوم الحديث  –هـ (  642ابن الصالح : عثمان بن عبد الرحمن ) ت  (03)

 -هـ  0289قاهرة ، شرح الوافي ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، مطبعة العاصمة ، ال
 .467م :  0969
الطبقات الكبرى ،  –هـ (  321ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع ) ت  (02)

 .201/  4م :  0968دار صادر ، بيروت ، 



 سيرة االمام الهذلي ومروياته التاريخية 

  3102العدد الثالث  )أيلول(                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

13 

/  0؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ :  480/  3ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (04)
 .  412/  4؛ ابن حجر : االصابة :  89

 .  285/  5؛ البخاري : التاريخ الكبير :  29/  8ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (05)
 . 540/  2:  الذهبي : سير اعالم النبالء (06)
 . 458/  4؛ ابن حجر : االصابة :  454/  4ابن عبد البر : االستيعاب :  (07)
؛  209/  5؛ الرازي : الجرح والتعديل :  285/  5البخاري : التاريخ الكبير :  (08)

 .20/  8الذهبي : سير اعالم النبالء : 
 . 292/  2؛ ابن حجر : االصابة :  229/  2ابن عبد البر : االستيعاب :  (09)
 . 333/  2؛ ابن حجر : االصابة :  008/  4ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (31)
؛ ابن  221/  3؛ ابن حجر : االصابة :  89/  0الذهبي : تذكرة الحفاظ :  (30)

شذرات الذهب في اخبار من ذهب ، دار  –هـ (  0189العماد : عبد الحي بن احمد ) ت 
 .  75/  0:  0979 -هـ  0299السيرة ، بيروت ، 

 . 055/  4؛ الذهبي : سير اعالم النبالء :  305/  4ن عبد البر : االستيعاب:با (33)
 .  27/  0، الذهبي : تذكرة الحفاظ :  499/  3ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (32)
 . 80/  0؛ ابن العماد : شذرات الذهب :  4/396الذهبي : سير اعالم النبالء :  (34)
 .547/  0ن حجر : االصابة : ؛ اب 529/  0ابن عبد البر : االستيعاب :  (35)
 .73/  2؛ ابن حجر : االصابة :  404/  3ابن عبد البر : االستيعاب :  (36)
تهذيب التهذيب : دائرة المعارف  –هـ (  853ابن حجر : احمد بن علي ) ت  (37)

 . 34/  2هـ :  0257العثمانية ، حيدر آباد ، الهند ، 
التمهيد لما في الموطأ من  -هـ (  462ابن عبد البر : يوسف بن عبد اهلل ) ت  (38)

ن اإلسالمية ، المعاني واألسانيد ، تحقيق مصطفى احمد العلوي ، وزارة عموم األوقاف والشؤو 
 . 7/  9هـ :  0287المغرب ، 

 . 262/ 0؛ الرازي : الجرح والتعديل :  221/  5ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (39)
 .  520/  5اعالم النبالء :  ؛ الذهبي : سير 209/  5الرازي : الجرح والتعديل  (21)
 . 7/214؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب :  056/ 5ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (20)
 . 92/  4؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب :  490/ 5الذهبي : سير اعالم النبالء:  (23)
 . 331/  0؛ البخاري : تاريخ الكبير :  036/  4ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (22)
 . 34/  03ب التهذيب : ابن حجر : تهذي (24)
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؛  638/  6؛ الذهبي : سير اعالم النبالء :  64/  6الرازي : الجرح والتعديل :  (25)
 . 281/  6ابن حجر : تهذيب التهذيب : 

 .5/312؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب : 5/432ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (26)
 .6/290النبالء : ، الذهبي : سير اعالم  5/273الرازي : الجرح والتعديل :  (27)
 .2/042؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب :  6/287الذهبي : سير اعالم النبالء :  (28)
 .0/818؛ الرازي : الجرح والتعديل : 5/62ابن سعد: الطبقات الكبرى :  (29)
 .3/74؛ ابن حجر : االصابة :  6/286الرازي : الجرح والتعديل :  (41)
 . 5/38تهذيب التهذيب :  ؛ ابن حجر : 4/3195الرازي : الجرح والتعديل :  (40)
؛ 6/330؛ الذهبي : سير اعالم النبالء : 2/323ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (43)

 .0/072ابن العماد : شذرات الذهب : 
طبقات الفقهاء : تحقيق د.احسان  –هـ(  476الشيرازي : ابراهيم بن علي ) ت  (42)

 .0/61م : 0971،  0عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط
 .37/  4خلكان : وفيات االعيان : ابن  (44)
كتاب الثقات : تحقيق السيد  –هـ (  254ابن حبان : محمد بن حبان ) ت  (45)

 .3/000م : 0975 -هـ 0295،  0شرف الدين احمد ، دار الفكر ، بيروت ، ط
 .5/285الذهبي : سير اعالم النبالء :  (46)
 .5/285البخاري : التاريخ الكبير :  (47)
 5/285المصدر السابق :  (48)
الوافي بالوفيات دار  –هـ (  764ت الصفدي : صالح الدين خليل بن ايبك )  (49)

 .6/200م : 0973صادر ، بيروت ، 
 .4/37ابن خلكان : وفيات االعيان :  (51)
 .288/  5الذهبي : سير اعالم النبالء :  (50)
 . 092/  30التمهيد لما في الموطأ من المعاني واالسانيد : ابن عبد البر :  (53)
العزيز : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، دار الشرق ،  الدوري : د. عبد (52)

 .6م : 0982بيروت ، 
جامع بيان العلم وفضله ،  -هـ (  462ابن عبد البر : يوسف بن عبد اهلل ) ت  (54)

 .82-83-80-81م :  3113مطبعة الوفاء ، القاهرة ، 
تحقيق يوسف تقييد العلم   -هـ (  462الخطيب البغدادي : احمد بن علي  ) ت  (55)

 .52م : 0982العش ، دار النهضة ، القاهرة ، 
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 .61المصدر السابق :  (56)
 .256السيوطي : تدريب الراوي :  (57)
مصنف عبد الرزاق تحقيق  -هـ (  306الصنعاني : عبد الرزاق بن همام ) ت  (58)

 . 5/438هـ : 0412،  3حبيب الرحمن االعظمي ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط
صحيح مسلم ، دار  -هـ (  360بن الحجاج النيسابوري  ) ت مسلـــم : مسلم  (59)

 .8/343الجيل ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، بالت : 
-029-039-012-76-56-2/50ينظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (61)
053-060. 

تدريب  -هـ (  900السيوطي : جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر) تينظر  (60)
 0/053م :  0966نووي ، نشر المكتبة العلمية ، المدينة المنورة  الراوي شرح تقريب ال

المصنف في  -هـ (  332ابن ابي شيبة :ابو بكر عبد اهلل بن محمد ) ت  (63)
 0419،  0األحاديث واآلثار ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، نشر مكتبة الرشد ، الرياض ، ط

 .0/485. ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى : 6/498م :  0988 -هـ 
 . 066/  4البخاري : التاريخ الكبير :  (62)
مسند اسحاق بن  -هـ (  328ابن راهوية : اسحاق بن راهوية الحنظلي ) ت  (64)

،  0راهوية ، تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، مكتبة االيمان ، المدينة المنورة ، ط
 .4/70: م  0990 -هـ  0403
المستدرك على  -(ه 415ت عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابوري) الحاكم:ابو (65)

 . 05/ 2م :  0971 -هـ 0291 0الصحيحين ، مكتبة المطبوعات االسالمية ، بيروت ، ط
المعجم الكبير ، تحقيق حمدي  -هـ (  261الطبرانـي : سليمان بن احمد ) ت  (66)

م :  0982 -هـ 0414،  3ط عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ،
32/51. 

-075-060-053-029-036-56-50/ 2ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (67)
306-306-341-351-373-296. 

 .002/ 0ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (68)
تاريخ دمشق الكبير ،  -هـ (  570ابن عساكر : علي بن الحسن الدمشقي ) ت  (69)

 .06/360م :  0995 -هـ 0405تحقيق علي شيري ، دار الفكر ، دمشق ، 
 .8/06؛ الطبراني : المعجم الكبير :  5/062مسلم : صحيح مسلم :  (71)
 .0/360ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (70)
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 .0/363المصدر نفسه :  (73)
 .0/363المصدر نفسه :  (72)
عيون االثر في المغازي  –هـ (  729ابن سيد الناس : محمود محمد ) ت  (74)

 .2/272م :  0968قدسي ، القاهرة ، والشمائل والسير ، نشر مكتبة ال
 .2/46الحاكم : المستدرك على الصحيحين :  (75)
 الطبراني : المعجم الكبير . (76)
أخبار مكة وما جاء  -هـ (  332الوليد محمد بن عبد اهلل ) ت  أبواالزرقي :   (77)

؛  3/384تحقيق: عمر علي ، مكتبة الثقافة الدينية   بيروت ، بال .ت : فيها من اآلثار ، 
سنن ابي داود ، تحقيق محمد محي الدين  -هـ ( 375و داود : سليمان بن االشعث ) تاب

 .3/077: عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، بالت 
 .428/  5؛الصنعاني : مصنف عبد الرزاق : 3/30،3/33مسلم : صحيح مسلم: (78)
صحيح البخاري ،  -هـ ( 356البخــاري : ابو عبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت  (79)

؛ الصنعاني : مصنف  6/512: م 3112 -هـ 0432،  0دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، ط
 .5/429عبد الرزاق : 

 .0/328مسلم : صحيح مسلم :  (81)
 .4/0590البخاري : صحيح البخاري :  (80)
تاريخ الرسل والملوك ، دار احياء  –هـ (  201الطبـري : محمد بن جرير ) ت  (83)

 . 044/  3م : 3118التراث العربي ، بيروت ، 
كتاب المغازي ، تحقيق مارسدن  -هـ (  317الواقدي : محمد بن عمر ) ت  (82)

 . 3/707م :  0984 -هـ  0414،  2جونسون ، عالم الكتب ، بيروت ، ط
الغابة في معرفة أسد  -هـ (  621ابن األثير : أبو الحسن علي بن محمد ) ت  (84)

 .0/577م : 0972طهران  –الصحابة ، المكتبة اإلسالمية 
 0/71الطبراني : المعجم الكبير :  (85)
 . 97/343ابن عساكر : تاريخ دمشق :  (86)
 .268/  3ابن سعد : الطبقات الكبرى :  (87)
سنن الترمذي ، تحقيق احمد  -هـ (  375الترمذي : محمد بن عيسى ) ت  (88)

 .5/384أحياء التراث العربي ،  بيروت ، بالت : محمد شاكر وآخرون ، دار 
 . 5/219؛ الترمذي : سنن الترمذي :  6/3708البخاري : صحيح البخاري :  (89)
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مسند االمام أحمد : تحقيق  –هـ (  340أحمد : أحمد بن محمد بن حنبل ) ت  (91)
 .0/346م : 3100-هـ  0430،  0شعيب االرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 .0/04: اخبار مكة :  االزرقي (90)
 

 " قائمة المصادر والمراجع "
 المصــــادر :

  مسند االمام أحمد :  –هـ (  340أحمد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) ت
 .م3100-هـ  0430،  0تحقيق شعيب االرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

  تحقيق: عمر علي ، أخبار مكة :  -هـ (  332االزرقي : محمد بن عبد اهلل ) ت
 مكتبة الثقافة الدينية   بيروت ، بال ت .

  كتاب األغاني دار الفكر ،  -هـ (254األصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين ) ت
 ، بال. ت . 3بيروت ، ط 

  هـ (  356البخــاري : أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت 
الفكر ، بيروت ، بالت  التاريخ الكبير ، تحقيق : السيد هاشم الندوي ، دار .0

. 
 -هـ 0432،  0صحيح البخاري ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، ط .3
 م.3112

  سنن الترمذي ، تحقيق احمد محمد  -هـ ( 375الترمذي : محمد بن عيسى ) ت
 شاكر وآخرون ، دار أحياء التراث العربي ،  بيروت ، بالت.

 المستدرك  -هـ (  415سابوري ) ت الحاكم : ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الني
 م.0971 -هـ 0،0291على الصحيحين ، مكتبة المطبوعات االسالمية ، بيروت ، ط

  ( 254ابن حبان : محمد بن حبان البستي  ) هـ 
،  0الثقات ، تحقيق السيد شرف الدين احمد ، دار الفكر ، بيروت ، ط .0
 م. 0975-هـ0295
، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  صحيح ابن حبان تحقيق شعيب االرناؤوط .3

 م.0992-هـ0404،  3ط
  هـ (  853ابن حجر : ابو الفضل احمد بن علي ) ت 

 االصابة في تمييز الصحابة ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ،  بالت . .0
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تهذيب التهذيب ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الهند، الهند ،  .3
 هـ.0257

 تقييد العلم ، تحقيق يوسف  -هـ (  462علي  ) ت  الخطيب البغدادي : احمد بن
 م .0982العش ، دار النهضة ، القاهرة ، 

  وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ،  -هـ ( 680ابن خلكان : احمد بن محمد ) ت
 م . 0968تحقيق احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 

  ابي داود ، تحقيق محمد سنن  -هـ (  375ابو داود : سليمان بن االشعث ) ت
 محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، بالت .

  هـ (  748الذهبـــي : ابو عبد اهلل محمد بن احمد ) ت 
،  3تذكرة الحفاظ ، تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط .0

 م . 3117-هـ0438
 م. 0985 سة الرسالة ، بيروت،سير اعالم النبالء،تحقيق مجموعة من العلماء ، مؤس .3
  الجرح والتعديل دار احياء  -هـ (  237الـــرازي : عبد الرحمن بن ابي حاتم ) ت

 م  . 0953 -هـ  0270،  0التراث العربي ، بيروت ، ط
  مسند اسحاق بن  -هـ (  328ابن راهوية : اسحاق بن راهوية الحنظلي ) ت
 0،0403ط، تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، مكتبة االيمان،المدينة المنورة ، راهوية

 م . 0990 -هـ 
  الطبقات الكبرى ، دار  –هـ (  321ابن سعد : محمد بن سعيد بن منيع ) ت

 م .0968صادر ، 
  عيون االثر في المغازي والشمائل  –هـ (  729ابن سيد الناس : محمود محمد ) ت

 م. 0968نشر مكتبة القدسي ، القاهرة ، والسير ، 
 الخصائص الكبرى –هـ (  900السيوطي : جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر) ت

 م.0985 -هـ 0415، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
  المصنف في  -هـ (  332ابن ابي شيبة : ابو بكر عبد اهلل بن محمد ) ت

 0419،  0وت ، نشر مكتبة الرشد ، الرياض ، طاألحاديث واآلثار ، تحقيق كمال يوسف الح
 م . 0988 -هـ 

  طبقات الفقهاء ، تحقيق  -هـ (  476الشيرازي : ابو اسحاق ابراهيم بن علي ) ت
 م . 0971،  0د. احسان عباس ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط
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  الوافي بالوفيات دار  -هـ (  764الصفدي : صالح الدين خليل بن ايبك ) ت
 م . 0973ادر ، بيروت ، ص

 علوم الحديث شرح العراقي -هـ (  642ابن الصالح : عثمان بن عبد الرحمن ) ت ،
 م . 0969-هـ 0289تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، مطبعة العاصمة، القاهرة ، 

  مصنف عبد الرزاق تحقيق  -هـ (  306الصنعاني : عبد الرزاق بن همام ) ت
 هـ .0412،  3المكتب اإلسالمي ، بيروت ، طحبيب الرحمن االعظمي ، 

  المعجم الكبير ، تحقيق حمدي عبد  -هـ (  261الطبرانـــي : سليمان بن احمد ) ت
 م.0982 -هـ 0414،  3المجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، ط

  تاريخ الرسل والملوك ، دار احياء  –هـ (  201الطبــري : محمد بن جرير ) ت
 م . 3118 -هـ 0439تراث العربي ، بيروت ، ال

  هـ (  462ابن عبد البر : يوسف بن عبد اهلل ) ت 
 االستيعاب في معرفة األصحاب ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ، بالت .  .0
 م . 3113جامع بيان العلم وفضله ، مطبعة الوفاء ، القاهرة ،  .3
حقيق مصطفى احمد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، ت .2

 هـ.0287العلوي ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، المغرب ،
  تاريخ دمشق الكبير ،  -هـ (  570ابن عساكر : علي بن الحسن الدمشقي ) ت

 م. 0995 -هـ 0405تحقيق علي شيري ، دار الفكر ، دمشق ، 
  شذرات الذهب في  -(  0189ابن العماد : ابو الفالح عبد الحي بن احمد ) ت

 م . 0979 -هـ  0299،  3اخبار من ذهب ، دار المسيرة ، بيروت ، ط
  صحيح مسلم ، دار الجيل  -هـ (  360مسلــم : مسلم بن الحجاج النيسابوري  ) ت

 ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، بالت .
  كتاب المغازي ، تحقيق مارسدن  -هـ (  317الواقدي : محمد بن عمر ) ت
 م. 0984-هـ 0414، 2ون ، عالم الكتب ، بيروت ، طجونس

 المراجــع :
  م.0971تاريخ العرب في االسالم ، المكتبة العربية ، بيروت ،  –دروزة : محمد عزة 
   بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، دار الشروق ،  -الدوري : د. عبد العزيز

 م.0982بيروت ، 
  السياسية في العصر االموي ، مكتبة النهضة ، القاهرة االحداث  –سالم : د. مجدي
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