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تناوؿ البحث دراسة الحياة الشخصية لمتابعي عبيد اهلل بف أبي بكرة وأثره 
انتمى إلى السياسي واإلداري والعممي في الدولة العربية اإلسالمية ، إذ 

عائمة ليا فضميا وسابقتيا في اإلسالـ ، كاف والده أحد موالي النبي)صمى 
ي وناؿ شرؼ العمـ اهلل عميو وسمـ( وكانت والدتو ونشأتو في العصر الراشد

والتعمـ في خير القروف القرف األوؿ اليجري واحتمت اسرتو مكانة وحضوة 
عند الوالة والخمفاء ، لو فضائؿ كثيرة ، إذ تميز بالصدؽ واألمانة وناؿ ثقة 
األمراء والخمفاء الذيف عاصرىـ ، امتاز بالخصاؿ الطيبة والصفات 

 ميع .الفاضمة التي جعمتو محط احتراـ وتقدير الج
كانت لو آثار ميمة في الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي ، إذ 
دارية وعممية فضاًل عف سخاءه وجوده وكرمو ذلؾ  كانت لو آثارًا سياسية وا 
األثر المحمود في الدنيا واآلخرة ، كؿ ىذه اآلثار أىمتو ألف يكوف ممف خمد 

 ذكره في التاريخ .
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Abstract: 

The research studies the personal life of the follower 

Ubaydu-Allah bin Abi Bakrah and his political, 

administrative, and scientific impact in the Arab Islamic 

state, as he belonged to a family that has its merits and 

predecessors in Islam. His father was one of the 

Prophet's (Peace and Blessing Be upon him) freed slaves. 

Abi Bakrah was born and brought up in Al-Rashidi era, 

and acquired science and learning in the best centuries, 

the first century AH. His family occupied a close 

position to the governors and caliphs. Abi Bakrah had 

many virtues, characterized by honesty and 

trustworthiness, and won the confidence of the princes 

and caliphs of his contemporary period. He was 

characterized by good qualities and virtuous qualities 

that made him the object of respect and appreciation of 

everyone.                                                              

        He had important effects in the Arab Islamic state in 

the Umayyad period. He had political, administrative and 

scientific implications, in addition to his generosity, free 

giving, which is a commendable effect in this world and 

the hereafter. All these effects qualified him to be among 

those who were immortalized in history  
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد األنبياء والمرسميف سيدنا محمد 
)صمى اهلل عميو وسمـ( وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف وصحابتو الغر المياميف ومف سار 

 ـو الديف ، أما بعد :عمى نيجيـ واقتفى أثرىـ إلى ي
اف الكتابة عف الشخصيات اإلسالمية في تاريخنا اإلسالمي بنحو عاـ وشخصيات 
الصحابة والتابعيف بنحو خاص لو أىمية كبيرة ، لما لتمؾ الشخصيات مف دور كبير في 
المساىمة في خدمة اإلسالـ والدولة العربية االسالمية وعمى مر العصور ، ولعؿ مف بيف تمؾ 

صيات شخصية التابعي الجميؿ عبيد اهلل بف أبي بكرة ودراسة أثره السياسي واإلداري الشخ
 والعممي ، وجاء البحث موسومًا بػػػػػ)التابعي عبيد اهلل بف أبي بكرة دراسة تاريخية( .

تضمف البحث ثالثة مباحث رئيسة تناوؿ المبحث األوؿ حياتو الشخصية وتـ الحديث 
قبو وعائمتو ونشأتو وفضائمو ، أما المبحث الثاني فقد أبرز أثره عف اسمو ونسبو وكنيتو ول

السياسي واإلداري والعممي ، إذ كاف أثره السياسي واإلداري واضحًا في واليتو األولى عمى 
سجستاف وتوليو ميمة نشر اإلسالـ في المشرؽ وتعزيز الوجود العربي اإلسالمي ىناؾ وأثره 

في مواجية رتبيؿ ممؾ الترؾ ىناؾ بعد نقضو لمصمح مع في واليتو الثانية عمى سجستاف 
المسمميف ، وكاف لو أثرًا في نيابتو عمى البصرة ودوره في مواجية الحركات المعارضة في 

 المدينة ووقوفو الى جانب الخالفة االموية ، وتوليو منصب القضاء في البصرة وسجستاف . 
القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ ،  أما في الجانب العممي فقد ترؾ أثرًا ميمًا في

ففي القرآف الكريـ كاف أوؿ مف قرأ باأللحاف وكانت قراءتو حزنًا ، أما في الحديث النبوي 
 الشريؼ فيو مف رواتو ومف التابعيف الثقات .

وجاء المبحث الثالث ليوضح جوده وكرمو وسخاءه ، إذ كانت لو مواقؼ ميمة مع 
در تدلؿ عمى طيب أصمو وتربيتو اإلسالمية التي تربى عمييا ، وقد المسمميف ذكرتيا المصا

شاع جوده بيف األمصار والقبائؿ وصار الناس يقصدونو طمبًا لمعوف والمساعدة ، وختـ 
البحث بخاتمة تضمنت أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وثبت بالمصادر والمراجع التي 

 استخدمت في البحث .
 تو الشخصيةالمبحث األول : حيا

 اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو : -1
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، ( 8)ىو عبيد اهلل بف أبي بكرة)رضي اهلل عنو( واسـ أبي بكرة نفيع بف مسروح    
وقيؿ نفيع بف الحارث بف كمدة بف عمرو بف عالج بف أبي سممة بف عبد العزى بف عمر بف 

 يقولوف نفيع بف الحارث(( .: ))واألكثروف ( 8)، قاؿ ابف عبد البر (2)عوؼ بف قسي مف ثقيؼ
وعمى الرغـ مف شيرتو بيذه الكنية إال أف  (4)يكنى عبيد اهلل بف أبي بكرة أبا حاتـ   

 المصادر لـ تذكر مف بيف أوالده الكثيريف أسـ حاتـ .
نسبة إلى قبيمتو ثقيؼ ، كما لقب باألمير أيضًا لتوليو (  5)أما لقبو فيو الثقفي   

 .( 6)سجستافاإلمارة عمى مدينة 
 عائمتو : -2

ينتمي عبيد اهلل إلى عائمة كريمة ليا فضميا وسابقتيا في اإلسالـ ، فأبوه نفيع بف 
اهلل عميو وسمـ( وكني بأبي  الحارث ) أبو بكرة ( )رضي اهلل عنو( مولى رسوؿ اهلل )صمى

ماه رسوؿ ؛ ألنو تدلى إلى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( مف حصف الطائؼ ببكرة فسبكرة
، أما اخوتو  (8)، وأمو ىولة بنت غميظ مف بني عجؿ (7)اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( أبا بكرة

فمو أربعوف أخًا ما بيف ذكر وأنثى ، وىذا ما ذكرتو المصادر بأف أبا بكرة لما توفي كاف لو 
منيـ ( 81)ابف سعدإال أنيا لـ تسـِ منيـ إال القميؿ ، إذ ذكر ( 9)أربعوف ولدًا ما بيف ذكر وأنثى

وىـ:   ))عبد اهلل ، وعبيد اهلل ، وعبد الرحمف ، وعبد العزيز ، ومسمـ ، وداود ، وعتبة  ثمانية
 . (82)وكيسة( 88)، ويزيد(( ، أما أخواتو فيما أمة اهلل

، (84)وثابت ، وعمر( 88)أما عقب عبيد اهلل بف أبي بكرة فمو عشرة مف الذكور ىـ بشير
، ولـ تذكر ( 89)، وأبي برذعة وسمـ (88)، والوىاب( 87)، وعبد اهلل (86)، والخطاب  (85)وخميفة

المصادر وجود عقب لو مف اإلناث ، ولقد ورد ذكر أوالد عبيد اهلل بف رافع في كتب الثقاة ، 
 وىذا يدؿ عمى أنيـ أسرة نشأت نشأة عممية ال سيما في رواية الحديث النبوي الشريؼ .

 نشأتو : -3
، ثـ انتقمت أسرة آؿ أبي  (21)ـ(685ىػ/84أبي بكرة بالبحريف سنة )ولد عبيد اهلل بف 

، ونالوا شرؼ العمـ والسيادة  (28)بكرة مف البحريف إلى البصرة ، وصارت ليـ عداٌد وأمواؿ فييا
إلى ذلؾ بقولو: ))وكاف أوالده أشرافًا بالبصرة بالواليات  (22)فييا ، إذ أشار ابف عبد البر

 والعمـ(( .



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد )( 2العدد )

 2222 حزيران

 

)874 ) 
 

هلل بف أبي بكرة بالبصرة واستأذف مف والييا في بناء حماـ في البصرة عاش عبيد ا
فأذف لو وكانت الحمامات ال تبتنى في البصرة إال بإذف الوالة حتى بناىا آؿ أبي بكرة وكانت 

، ولدور ىذه العائمة الكبير في البصرة فقد سمي  (28)غمة الحماـ الواحد ألؼ درىـ كؿ يـو
مى أسماء أوالد عبيد اهلل بف أبي بكرة وىما نيري أبي برذعة ونير نيراف مف أنيار البصرة ع

سياماتيـ في  (24)سمـ ، وىذا يوضح مدى نفوذ أسرة عبيد اهلل بف أبي بكرة في مدينة البصرة وا 
 مختمؼ نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية فييا .

بو وينصرونو عند كما كاف عبيد اهلل مطاعًا في أىؿ البصرة يجمونو ويقفوف إلى جان
في  (25)احتياجو إلى النصرة ، فقد نازع عبيد اهلل بف أبي بكرة الميمب بف أبي صفرة

فتوعد الميمب عبيد اهلل إف دخميما لف يرجع إلى أىمو أبدًا ،  (27)عند نير عدي (26)ضيعتيف
كنت أراؾ فقاؿ الميمب: يا أبا حاتـ ما  (28)فغدا إليو عبيد اهلل بف أبي بكرة بأربعمائة مف مضر

تبمغ ىذا كمو ، فقاؿ عبيد اهلل: إنؾ أتيت األمر مف غير وجيو قاؿ فأنا آتيو مف وجيو 
 .  (29)وأسألكيا قاؿ: ىي لؾ

وفي ىذا الموقؼ تتضح مكانة عبيد اهلل عند أىؿ البصرة ، كما أف تسامحو مع 
 رة .الميمب وتنازلو لو عف الضياع يدؿ عمى سمو نفسو وحسف خمقو بالعفو عند المقد

 فضائمو : -4
المذكوريف  تميز عبيد اهلل بف أبي بكرة بكثرة فضائمو ، فيو أحد الكرماء األجواد

، كما ( 88)، وكاف جوادًا شجاعًا يعتؽ في كؿ يوـ عيد مائة مف العبيد (81)والسمحاء المشيوريف
يستعينوف بو في عرؼ عنو تميزه بالصدؽ واألمانة ، إذ ناؿ بذلؾ ثقة األمراء والخمفاء فكانوا 

تدبير أمورىـ ، ومف ذلؾ أف الحجاج بف يوسؼ الثقفي أوفده إلى الخميفة عبد الممؾ بف مرواف 
يسألو أف يولي الحجاج خراساف وسجستاف ، فمما وصؿ إلى الخميفة وخاطبو بذلؾ ، قاؿ لو 

ي في حاجة ، الخميفة: ))أتحب أف أوليكيما(( فامتنع عف ذلؾ وقاؿ: ))واهلل ال خنُت رجاًل بعثن
، وكاف ( 88)، وأمر لو بوالية مدينة سجستاف فيما بعد (82)فعظـ في عيف الخميفة عبد الممؾ((

، ويعني ( 84)الخميفة عبد الممؾ إذا ذكر عنده عبيد اهلل قاؿ: ))األسود سيد أىؿ المشرؽ((
 .  (85)باألسود عبيد اهلل ، إذ كاف أسود شديد سواد البشرة

كاف محبًا لمخير حريصًا عمى منفعة إخوانو ، شديدًا عمى  وعرؼ عنو في واليتو أنو
، كما  (86)أعداءه ، وكاف مف قولو: ))قبح اهلل والية ال ينفع الرجؿ فييا صديقًا ، ويضر عدوًا((
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عرؼ عنو الميف والتسامح مع الناس إلى درجة أف الخميفة عبد الممؾ بف مرواف كتب إلى واليو 
 . (88)(((87)بيد اهلل بف أبي بكرة خراجًا فإنو أريحيالحجاج يقوؿ لو: ))ال توِؿ ع

ومف صفات الفضيمة التي تحمى بيا أنو كاف يمتمس األعذار لمناس ويحسف الظف 
فييـ إلى الحد الذي جعمو يتيـ نفسو بالقصور ليبعد الظف السيئ عف األخريف ، ودؿ عمى 

عبيد اهلل بف أبي بكرة ، فألحقو  ذلؾ ما رواه ابف الجوزي بقولو: ))وبمغنا أف رجاًل انقطع إلى
بحشمو ، وكفاه مئونتو ، فبطر النعمة ، فسعى بو إلى عبيد اهلل بف زياد ، فبمغ ذلؾ ابف أبي 
بكرة ، فأطرؽ مفكرًا ، فقيؿ لو: فيـ فكرت ؟ قاؿ: أخاؼ أف أكوف قصرت في اإلحساف إليو 

 .  (89)فحممتو عمى مساوئ أخالقو((
والصفات الفضيمة التي تحمى بيا عبيد اهلل بف أبي بكرة لـ إف ىذه الخصاؿ الطيبة 

نما ىي التربية الحسنة التي تربى عمييا ، فأبوه أبا بكرة صاحب رسوؿ اهلل  تأت مف فراغ وا 
 )صمى اهلل عميو وسمـ( ويكفيو أنو مف أبناء الصحابة )رضي اهلل عنيـ( .

 المبحث الثاني : أثره السياسي واإلداري والعممي
لوقت الذي أخذت الدولة العربية اإلسالمية عمى عاتقيا ميمة الفتوحات في ا

اإلسالمية شرقًا وغربًا ، وذلؾ باإلعتماد عمى قادتيا المخمصيف ووالتيا األوفياء ، الذيف عمموا 
كؿ ما بوسعيـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدولة العربية اإلسالمية في نشر اإلسالـ ، وتثبيت 

عبيد اهلل بف أبي بكرة أحد العماؿ الذيف نالوا ثقة الخمفاء والوالة فأسندوا  أركاف الدولة ، وكاف
إليو نيابة مدينة البصرة ، ووالية مدينة سجستاف مرتيف ، كما ساىـ في الجانب اإلداري ، إذ 
عمؿ قاضيًا في بعض المدف اإلسالمية ، ولـ يغب عف المساىمة في الجانب العممي ، وكاف 

 اؿ العمـ ، وسنأتي إلى تفاصيؿ آثاره في تمؾ الجوانب فيما يأتي: لو أثر طيب في مج
 أثره السياسي :  -أواًل 

 واليتو األولى عمى سجستان : -1
ـ(  زياد 671ىػ/51ولى الخميفة معاوية بف أبي سفياف)رضي اهلل عنو( في سنة )     
انت بالد المشرؽ تتبع ، وك (48)والية البصرة والكوفة فجمع لو بذلؾ العراؽ (41)بف أبي سفياف

واستعمؿ عمييا  (48)، فعزؿ زياد عف سجستاف الربيع بف زياد الحارثي( 42)إداريًا لوالية العراؽ
طفاء النيراف ما بينو وبيف  (44)عبيد اهلل بف أبي بكرة ، واسند إليو ميمة قتؿ اليرابذة وا 

اف ىو عقد ، ومما وقع مف األحداث الميمة التي حدثت خالؿ توليو سجست (45)سجستاف
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 (47)ـ( ، وكاف رتبيؿ قد غمب عمى زابمستاف672ىػ/52سنة ) (46)الصمح بيف عبيد اهلل ورتبيؿ
، فتحرؾ عبيد اهلل بجيش المسمميف لمواجية رتبيؿ ( 49)حتى وصؿ إلى مدينة بست (48)والرخج

مقابؿ أف يدفع  (58)فأرسؿ إليو رتبيؿ يسألو الصمح عف بالده وبالد كابؿ (51)فوصؿ إلى برزاف
، ثـ وفد عبيد اهلل بف أبي بكرة عمى  (52)لعبيد اهلل ألؼ ألؼ درىـ ، فأجابو عبيد اهلل عمى ذلؾ

زياد فأخبره بشأف الصمح مع رتبيؿ ، فأمضى زياد الصمح ، وعاد عبيد اهلل إلى سجستاف وبقي 
د اهلل بػف أبي بكرة ـ( فعػزؿ الخميفة معاوية عبيػ678ىػ/58واليًا عمييا حتى وفاة زياد سنة )

 .( 58)عػف سجستاف وولى عميػيا عباد بف زياد
ويبدو أف عبيد اهلل بف أبي بكرة قد أحسف إلى الرعية في واليتو عمى سجستاف ، وسار 
فييـ سيرة حسنة نالت رضاىـ ، وقد سأؿ رجؿ أحد شيوخ سجستاف عف عماليـ قائاًل: ))مف 

ـ...(( فذكر الشيخ ثالثة منيـ عبيد اهلل بف أبي كاف أعظميـ في أعينكـ ، وأجميـ في صدورك
، وىذه اإلشادة ( 54)بكرة ، إذ قاؿ عنو: ))... ثـ عبيد اهلل بف أبي بكرة كاف أحسنيـ سياسة((

نما جاءت عما لمسوه مف حكمة وسياسة رشيدة اتبعيا أثناء واليتو عمى  ال تأت مف فراغ وا 
 المدينة .  

ي بكرة عمى سجستاف ذات أىمية كبيرة ، إذ ألقي عمى لقد كانت والية عبيد اهلل بف أب
عاتقيا ميمة نشر اإلسالـ والقضاء عمى الديانات الوثنية مف المجوسية وغيرىا ، كما نجح 
رغاـ الحكاـ مف أعداء  عبيد اهلل بف أبي بكرة بتعزيز التواجد العربي اإلسالمي في المشرؽ وا 

ثمرة القيادة الحكيمة لعبيد اهلل بف أبي بكرة المسمميف عمى دفع الجزية ، وىذ النجاح ىو 
 وشجاعة الجند المسمميف المرابطيف في تمؾ البالد .

 نيابتو عمى البصرة : -2
،  (55)بعد سيطرة الخميفة عبد الممؾ بف مرواف عمى العراؽ وقتمو مصعب بف الزبير

ؾ خالد بف عبد ـ( بعث الخميفة عبد المم691ىػ/78وجو عمالو إلى مدف العراؽ ، ففي سنة )
 (58)، وكانت البصرة في حينيا تخضع لسيطرة حمراف بف إباف( 57)واليًا عمى البصرة (56)اهلل

الذي استطاع أف يسيطر عمييا بعد التنازع مع عبيد اهلل بف أبي بكرة بفعؿ مكانتو العالية عند 
نما  ، وبعد أف تـ تعييف خالد بف عبد اهلل عمى البصرة لـ يذىب إلييا( 59)بني أمية مباشرًة وا 

بعث عبيد اهلل بف أبي بكرة خميفة لو عمييا ، فمما وصؿ عبيد اهلل عزؿ حمراف عنيا وتولى 
 .           (61)إدارة شؤونيا حتى وصوؿ خالد بف عبد اهلل إلييا
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مما تقدـ يتبيف أف عبيد اهلل بف أبي بكرة كانت لو مؤىالت قيادية ومعرفة في السياسة 
ند الوالة فيذا خالد بف عبد اهلل استعاف بو لينوب عنو في البصرة ويميد جعمت منو محؿ ثقة ع

 لو األمور فييا حتى يتمكف مف الوصوؿ إلييا ، وقد قاـ بميمتو عمى أكمؿ وجو .
 والية عبيد اهلل الثانية عمى سجستان : -3

سبقت اإلشارة إلى أف الخميفة عبد الممؾ بف مرواف قد أعجب بشخصية عبيد اهلل بف 
ـ( ولى الحجاج بف يوسؼ عبيد اهلل بف أبي 697ىػ/78أبي بكرة ؛ لصدقو وأمانتو ، ففي سنة )

إلى أف واليتو ىذه المرة كانت بإيعاز مف قبؿ  (62)، وأشار المقدسي( 68)بكرة عمى سجستاف
الخميفة عبد الممؾ بف مرواف ، وبعد وصوؿ عبيد اهلل إلى سجستاف نقض رتبيؿ الصمح وامتنع 

لخراج الذي كاف يؤديو لممسمميف ، فكتب عبيد اهلل بذلؾ إلى الحجاج ، فرد إليو عف أداء ا
الحجاج بكتاب أمره فيو بغزوه ، كما أمره أف يستبيح أرضو ، وييدـ قالعو ، ويقتؿ مقاتمتو ، 

، فغزاه عبيد اهلل بمف كاف معو مف جند البصرة والكوفة ، وكاف عمى أىؿ ( 68)ويسبي ذريتو
، والقيادة العامة لعبيد اهلل ، فتقدـ عبيد اهلل وأوغؿ في بالد رتبيؿ ،  (64)ىانئ الكوفة شريح بف

وأصاب الكثير مف الغنـ والبقر واألمواؿ ، وىدـ بعض الحصوف والقالع ، وتغمب عمى كثير 
مف األراضي ، وأصحاب رتبيؿ يتراجعوف أماميـ حتى أمعف عبيد اهلل وجنده في بالدىـ ودنوا 

 .  (65)تيـكثيرًا مف مدين
وفي ىذه األثناء أشار شريح عمى عبيد اهلل قائاًل: ))إف المَّو عز وجؿ قد غنمنا وسممنا 
وأذؿ عدونا ، فارجع بنا مف مكاننا ونحف وافروف معافوف ، فإني أتخوؼ إف كاثرت رتبيؿ 
وأىؿ بمده ، والتمست فتح مدائنيـ وقالعيـ في غزوة واحدة أف ال تطيؽ ذلؾ فقاؿ لو: اصبر 
أييا الرجؿ ودع ىذا ، فقاؿ )ابف( ىانئ: إنو ليس لقصير أمر، واهلل إنؾ لتعمؿ ِفي ىالؾ 

 .  ( 66)نفسؾ وجندؾ...((
لـ يقتنع عبيد اهلل بمشورة شريح وواصؿ التقدـ حتى وصؿ بالقرب مف كابؿ ولـ يجد 

فحاصرىـ أي مقاومة ، وتفرؽ جنده يطمبوف العمؼ لدوابيـ حتى انتيى بيـ المطاؼ إلى شعب 
الترؾ فيو ، وليس ليـ قدرة عمى القتاؿ ، فاستشار عبيد اهلل شريح في مصالحة رتبيؿ مقابؿ 
أف يسمح ليـ بالخروج ، فمـ يوافقو شريح عمى عرض الصمح ، وأخبره أف ما يعطييـ مف 
األمواؿ سيقتطعيا الحجاج مف أعطياتيـ ، فرد عميو عبيد اهلل بأف العطاء أيسر عمييـ مف 

ؾ ، فبعث إلى رتبيؿ يطمب الصمح مقابؿ سبعمائة ألؼ درىـ ، ويرسؿ إليو عدد مف اليال
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أصحابو منيـ ثالثة مف ولده رىائف لضماف الصمح ، وأف ال يغزوىـ طيمة مدة واليتو عمى 
، فقاؿ لو شريح معترضًا: ))اتؽ اهلل عز وجؿ وقاتؿ ىؤالء القوـ ، وال تشتر الكفر (67)سجستاف

خمسمائة ألؼ درىـ ، وتدفع قومًا مف المسمميف إلى المشركيف ، ثـ تشترط  باإليماف ، وزيادة
ليـ أف ال تقاتميـ وال تجبييـ خراجًا ىربًا مف الموت الذي أنت إليو صائر، ىذا وأنت ال تدري 

، فمـ يطاوعو عبيد اهلل أيضًا ، فاعتزؿ شريح عف عبيد اهلل  (68)ما يكوف مف سخط الحجاج((
وأصر عمى قتاليـ وطمب الشيادة ونادى في الجيش مف أراد الشيادة فمينظـ إليو ، فتبعو 

،  (69)بعض المتطوعة ، فقاتموىـ وقتؿ شريح وقتؿ معو جماعة مف أىؿ البصرة والكوفة والشاـ
ح وأخبره بأف شريح ومف خرج معو عصوه ولـ ينصرىـ وبعث عبيد اهلل إلى رتبيؿ لتأكيد الصم
، وشدد حصاره عمييـ في ذلؾ المضيؽ فأصابيـ  (71)عميو ، ولكف رتبيؿ خذلو وتجرأ عميو

جوع شديد حتى التجئوا إلى عقر دوابيـ ، وبمغ سعر الرغيؼ الواحد سبعيف درىمًا ، فمات 
وقيؿ أف عبيد اهلل مات كمدًا لما حؿ  عبيد اهلل بف أبي بكرة وكثير مف جيشو بالجوع والسيؼ ،

، وكاف ذلؾ في سنة ( 72)، ولـ يمؽ جيش في اإلسالـ مثؿ ما لقي ىذا الجيش( 78)بو وبجيشو
 مصاب ىذا الجيش قائاًل: (78)ـ( ، وقد وصؼ أعشى ىمداف698ىػ/79)

 أسمعػػت بالػجيػػػػػش الذيف تمزقػػػػػػوا        وأصابيـ ريب الزماف األعوج
 ػػػػػػوا بكابػؿ يػأكمػػػوف جػيادىػػػػـ         في شػر منػزلػة وشػر مػعػػػرجلبثػػػػػ

 . (74)لـ يمؽ جيش في البالد كما لقوا         فمػمثمػيػػـ قػؿ لػمنػوائػح تػنػشػػج
ولما بمغ الحجاج خبر الجيش ووفاة عبيد اهلل بف أبي بكرة أغتـ لذلؾ غمًا شديدًا ، 

ممؾ يعممو أف جند المسمميف أصيبوا ولـ ينج منيـ إال القميؿ ، وأف وكتب إلى الخميفة عبد ال
العدو اجترأ عمييـ ، فكتب إليو الخميفة: ))أّما بعد ، فقد أتاني كتابؾ تذكر فيو مصاب 
المسمميف بسجستاف ، وأولئؾ قوـ كتب عمييـ القتؿ ، فبرزوا إلى مضاجعيـ وعمى اهلل ثوابيـ، 

، فجيز  (75)، فإّني أرى إمضاء عزمؾ ، فرأيؾ راشدًا موفقًا((وأما رأيي في توجيو الجنود 
، فقدـ  (76)الحجاج جيشًا كبيرًا بمغ تعداده أربعيف ألفًا ، وأّمر عميو عبد الرحمف بف األشعث

، ثـ غزا رتبيؿ وداس بالده وفتح الحصوف ( 77)ـ(699ىػ/81ابف األشعث إلى سجستاف سنة )
اشي والسبي الشيء الكثير، ثـ عاد إلى سجستاف وكتب إلى والقالع ، وحاز عمى الغنائـ والمو 
 . (78)الحجاج بما فتح اهلل عمى المسمميف
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إف اندفاع عبيد اهلل بف أبي بكرة في الجياد ورغبتو في كسر شوكة األعداء أدى إلى 
وقوعو في خطأ عسكري أضعؼ جيشو وأودى بحياتو وجؿ مف ال يخطئ ، وبيذه األحداث 

اة القائد عبيد اهلل بف أبي بكرة ولـ تنتيي مآثره الخالدة عبر العصور فقد ترؾ المؤلمة انتيت حي
بصمات رائعة في بالد المشرؽ اإلسالمي في الجياد وحسف السياسة وكـر العطاء ، رحمو اهلل 

 تعالى .
 أثره في القضاء : -ثانيًا 

ـ( وكاف خالد 698ىػ/72)ولي عبيد اهلل بف أبي بكرة القضاء عمى مدينة البصرة سنة 
بف عبد اهلل والي البصرة ىو الذي عيد إليو بيذا المنصب بعد أف استنابو عمييا بداًل عنو 
حتى قدومو إلييا ، ولـ يزؿ عبيد اهلل قاضيًا عمى البصرة حتى قدوـ الحجاج فأقره عمييا مدة 

 . (81)بداًل عنو (79)ثـ عزلو وولى ىشاـ بف ىبيرة
حداث التي قضى فييا في البصرة ما حدث لعمرو بف أبي سيارة ومما أثر عنو مف األ

في بيتو ، فحمؿ سيفو وقاـ يتتبع  (82)، إذ كاف يصمي في الميؿ فسمع خشفة (88)المزني
الصوت فوجد رجاًل في بيتو ، فألقى عميو ثوبًا ثـ ضربو بالسيؼ ، فيرب الرجؿ ، فنادى 

اءوا بو إلى عبيد اهلل بف أبي بكرة ، فادعى أنو عمرو مواليو وعبيده أف يمحقوا بو ، فأدركوه وج
يعمؿ قصابًا وأف عمرًا اعتدى عميو وضربو بالسيؼ ، فأرسؿ عبيد اهلل إلى عمرو وسألو عما 
حدث ، فأخبره عمرو أنو وجده قد دخؿ بيتو وجمع المتاع ، وشيد عميو الموالي والعبيد ، 

واية يتبيف أف عبيد اهلل كاف ال يبت بقضاء ، مف ىذه الر  (88)فقطع عبيد اهلل بف أبي بكرة يده
حتى يسمع مف الطرفيف المتخاصميف يتحرى العدؿ بذلؾ ، كما أف قطعو ليد السارؽ بعد 

قامتو لمحدود .  ثبوت السرقة دؿ عمى أنو كاف ينفذ ما كاف يصدر عنو مف أحكاـ وا 
ذ روي عنو وكاف يتحرى شيود الصدؽ عند الشيادة ومف أىؿ الكفاءة والمسؤولية ، إ

أنو قاؿ : ))لو تقدـ إليَّ شاىد عمى حؽ ولو بنوف قد بمغوا لـ يعمميـ السباحة ، ألسقطت عنو 
 . (84)شيادتو وعممت أنو مضيع قميؿ الحـز والتيقظ((

 (85)ولحزمو في القضاء أنو كاف يكتب كتابًا لمف قضى لو ، فكتب لقوـ مف بني ضبة
، وىذه (  86)بف حبيب التاجي وكتب ليـ كتاباً كتابًا بعد أف قضى ليـ ، وقضى آلؿ بكر 

 الكتب ىي بال شؾ لضماف عدـ التالعب بما كاف يصدر عنو مف أحكاـ .
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ولـ يكف عبيد اهلل قد ولي قضاء البصرة فقط ولكنو تولى قضاء سجستاف أيضًا غير 
أف المصادر لـ تصرح بذلؾ وال توجد أي اشارة حوؿ ىذا الموضوع إال ما جاء في كتب 

في صحيحو وىذا نصيا: ))عف عبد الرحمف بف أبي  (87)حديث النبوي ذكرىا اإلماـ مسمـال
بكرة ، قاؿ: كتب أبي ، وكتبت لو إلى عبيد اهلل بف أبي بكرة ، وىو قاض بسجستاف ، أف ال 
تحكـ بيف اثنيف وأنت غضباف ، فإني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: ال يحكـ 

و غضباف(( ، وىذه الرواية توكد لو القضاء في سجستاف وقد يكوف جمع أحد بيف اثنيف وى
بيف الوالية والقضاء أثناء توليو مدينة سجستاف ، وربما يكوف قد ولي القضاء فييا في غير 

 مدة واليتو ولـ تذكرىا المصادر، والرأي األوؿ أرجح .
الميمة في الدولة  إف اسناد منصب القضاء لعبيد اهلل بف أبي بكرة وىو مف المناصب

العربية اإلسالمية يدؿ عمى أنو كاف قد تمتع بالشروط الالزمة ليذا المنصب مف العمـ والعدالة 
 والعقؿ والكفاية وغيرىا .

 أثره العممي : -ثالثًا 
ناؿ عبيد اهلل بف أبي بكرة شرؼ اإلنتساب إلى ركب العمماء ، إذ كاف لو أثرًا في 

النبوي الشريؼ ، ففي القرآف الكريـ كاف عبيد اهلل أوؿ مف قرأ القرآف الكريـ والحديث 
وكانت قراءتو حزنًا ليست عمى شيء مف ألحاف الغناء أو الحداء ، ثـ ورثو عنو  (88)باأللحاف

 . (89)حفيده عبيد اهلل بف عمر، وليذا يقاؿ قرأت الُعمريّ 
مف التابعيف وىو قميؿ أما في الحديث النبوي فيو مف رواتو وعداده في الطبقة الثالثة 

، روى عف أبيو نفيع أبي بكرة وعف عمي بف أبي طالب )رضي اهلل عنيما( ،  (91)الحديث
، وكاف  (98)وروى عنو ابنو ثابت وسعد مولى أبي بكرة وسعيد بف جمياف ، ومحمد بف سيريف

اهلل بف أبي : ))عبيد (92)عبيد اهلل مف الثقات ، إذ أشاد بو عمماء الجرح والتعديؿ ، قاؿ العجمي
 : )) تابعي ثقة(( .(98)بكرة بصري تابعي ثقة(( ، وقاؿ الذىبي

كاف عبيد اهلل يتمسؾ بالسنة وبما كاف يسمع مف أبيو مف الدعاء ، روى 
عف عبيد اهلل بف أبي بكرة أنو قاؿ: ))سمعني أبي أبو بكرة ، وأنا أدعو: الميـ  (94)األصبياني

أف تجيرني مف النار والكفر والفقر، فقاؿ: يا بني مف  إني أسألؾ بوجيؾ الكريـ وأمرؾ العظيـ
عممؾ ىذا؟ فقمت: سمعتو منؾ قاؿ: الزمو يا بني فإني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

 يدعو بو(( .
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ولمكانتو العممية وفضمو كاف الناس يسألونو عف الفضائؿ وغيرىا فيجيبيـ ولو بذلؾ 
تع؟ قاؿ: ممازحة محب ، ومحادثة صديؽ ، وأماني أقواؿ حسنة ، فقد قيؿ لو: أي شيء أم

، وقاؿ رجؿ لعبيد اهلل بف أبي بكرة: ما تقوؿ في موت الوالد؟ قاؿ: ممؾ ( 95)تقطع بيا أيامؾ
حادث ، قاؿ: فموت األخ؟ قاؿ قص الجناح ، قاؿ: فموت الزوج ، قاؿ: عرس جديد ، قاؿ: 

 . (96)فموت الولد؟ قاؿ صدع في الفؤاد ال يجبر
حديث عبيد اهلل بف أبي بكرة ومجالستو ميزة عند الرجاؿ ، قاؿ أمية بف عبد وكاف ل

ورطب السكر وحديث  (98): ))ما آسى مف العراؽ إال عمى ثالث خالؿ: ليؿ الحزيز( 97)اهلل
، وبذلؾ يكوف عبيد اهلل قد ساىـ في مجاؿ العمـ الذي سخره لخدمة اإلسالـ ( 99)ابف أبي بكرة((
 والمسمميف .

 جوده وكرمو : -الثالث المبحث 
إف المتتبع لسيرة ىذا التابعي الجميؿ في الحقيقة يندىش لما يذكر عنو مف مواقؼ 
الجود والكـر والبذؿ والعطاء حتى كأنو يقرأ سردًا مف الخياؿ ، ولكنيا ليست خياؿ بؿ ىي 
الحقيقة فالكـر والجود مف أىـ الصفات التي حرص العرب عمى التحمي بيا ، وفي ىذا 
المبحث سنتطرؽ إلى ىذه المواقؼ التي ىي في الحقيقة مثااًل يعبر عف أصالة العرب 
وانسانيتيـ ، وقد عرؼ عف عبيد اهلل بف أبي بكرة أنو كاف ال يدانيو أحد في الجود مف أىؿ 

: ))وأجود أىؿ البصرة عبيد اهلل بف أبي بكرة(( ، وقاؿ جرير بف (811)البصرة ، قاؿ ابف منظور
كاف عبيد اهلل بف أبي بكرة ينفؽ عمى جيرانو ، ينفؽ عمى أربعيف دارًا عف يمينو : ))(818)حاـز

، وأربعيف عف يساره ، وأربعيف أمامو ، وأربعيف وراءه ، سائر نفقاتيـ ، ويبعث إلييـ بالتحؼ 
 . (812)والكسوة ويزوج مف أراد منيـ التزويج ، ويعتؽ في كؿ عيد مائة عبد((

والقبائؿ ، وصار الناس يقصدونو ويستغيثوف بو ليعينيـ كما شاع جوده بيف األمصار 
قائاًل: ))وقفت امرأة مف  (818)عمى ما يصيبيـ مف المممات والنوائب ، روى الدينوري

عمى عبيد اهلل بف أبي بكرة بالبصرة وكاف سيدًا ، فقامت عند أدنى مجمسو ثـ  (814)ىوازف
سعة تخفضني خافضة ، وترفعني قالت: السالـ عميكـ ، أما بعد: فإني جئت مف بالد شا

عظمي ، وذىبف  (816)لحمي ، وبريف (815)رافعة، لمممات مف األمور نزلت بي فمخضف
في البمد العريض ، فسألت يرحمؾ اهلل في  (819)، فبقيت كالحريض (818)ولبدي (817)بسبدي

قبائؿ العرب: مف المحمود غيثو ، والمرتجى سيبو ، والباذؿ معروفو ، والمعطي سائمو؟ فدلمت 
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عميؾ ، أنا امرأة مف ىوازف ، مات الوالد ، وغاب الوافد ، افعؿ بي خصمة مف ثالث: إما أف 
ما أف تردني إل ما أف تحسف صفدي ، وا  ى بمدي . قاؿ: اجمسي ، وكؿ ذلؾ لؾ تقيـ أودي ، وا 

 عندي(( .
وأصابت رجاًل فاقة حتى باع كؿ ما في منزلو ولـ يبؽ لو شيء ، فجاءتو الخادمة 
وقالت لو : ليس عندنا دقيؽ وال نممؾ ثمنو ، فركب دابتو وخرج إلى البصرة ، فمما صار إلى 

شيئًا عف الموكب وال عف مشارفيا رأى موكب قادـ إلييا ، فدخؿ في جممتيـ وىو ال يعرؼ 
صاحبو ، حتى إذا انتيوا إلى دار صاحب الموكب دعا بالغداء فتغدى الناس وتغدى الرجؿ 

فجاء غممانو بسفط أبيض  (881)معيـ ، ثـ دعا بالطيب فتطيبوا ، ثـ أمر غممانو أف يأتوه بسفط
ذا ىو ممموء بأكياس مشدودة في كؿ كيس ألؼ درىـ ، فبدأ يعطي كؿ واحد  مشدود ففتحو وا 

منيـ كيسًا وأعطى الرجؿ معيـ ، ثـ ثنى بالعطاء وأعطى الرجؿ ، ثـ ثمث وأعطاه معيـ ، 
فبقي في السفط كيسًا واحدًا ، فأخذه بيده فناولو لمرجؿ ، وقاؿ لو: ))ىاؾ يا ىذا الذي ال 

 بف أعرفو(( ، فأخذ الرجؿ أربعة أكياس ، فمما خرج قاؿ لرجؿ بالباب مف ىذا ، قاؿ: عبيد اهلل
، وقد جاء إلى عبيد اهلل سائؿ فأعطاه عشرة آالؼ درىـ فُصبت في حجره ،  ( 888)أبي بكرة

فتخرؽ ثوبو ، فبكى ، فقاؿ لو: ))عمى قميصؾ تبكي؟ قاؿ: ال واهلل ، ولكف عمى ما يأكؿ 
 . ( 882)التراب مف كرمؾ((

يالحظيا كاف عبيد اهلل بف أبي بكرة يثيب الكثير ويجزؿ العطاء عمى المواقؼ التي 
والتي تعبر عف شيامة وفضؿ مف يقوموف بيا فيرد ليـ الجميؿ أضعافًا مضاعفة ، ومف ىذه 
المواقؼ أف عبيد اهلل اشترى جارية نفيسة بماؿ عظيـ ، ثـ طمب دابة ليحمميا عمييا فمـ يجد ، 
فجاء رجؿ ونزؿ ليا عف دابتو فحمميا عمييا ، فقاؿ عبيد اهلل لمرجؿ: أذىب بيا إلى 

 . (888)ؾمنزل
ومف المواقؼ األخرى أنو ذىب يعزي رجاًل بموت ابنتو فوجد األشراؼ قد أخذوا 
مواضعيـ في المجمس ، فنظر إليو رجؿ كاف قد سبؽ إلى مجمسو مع األشراؼ ، فمما عرفو 
قاـ لو عف مجمسو وأجمسو في مكانو ثـ ذىب الرجؿ وجمس في آخر الجمس ، فأمر عبيد اهلل 

الرجؿ حتى إذا قاـ يدعوه إليو ، فمما قاـ دعي إليو وسألو إف كاف يعرفو ، غالمًا لو أف يتعاىد 
فأجاب أنو يعرفو وقاؿ لو: أنت عبيد اهلل بف أبي بكرة صاحب رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو 
وسمـ( ، ثـ سألو عف سبب قيامو لو واجالسو في مكانو ، فأخبره أنو فعؿ ذلؾ إجالاًل لولد 
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 عميو وسمـ( ، فأمر عبيد اهلل الرجؿ أف يصحبيـ فأدخمو ضيعة صاحب رسوؿ اهلل )صمى اهلل
نخؿ وفييا قصر مبني بالجص واآلجر وخشب الساج ، فأخذ بيده ( 884)فييا ثالثمائة جريب

وجعؿ يدور في تمؾ النخيؿ ، ثـ قاؿ لو: كيؼ ترى ىذه الضيعة ، قاؿ: ما رأيت أحسف منيا 
الخدـ ، ونبعث إليؾ بصكيا ، فأجيش الرجؿ نخاًل وثمر، فقاؿ لو: ىي لؾ بما فييا مف 

بالبكاء مف شدة الفرح وقاؿ لو: ))انعشتني وانعشت عيالي ، فقاؿ عبيد اهلل وكـ لؾ مف 
العياؿ؟ قاؿ ثالثة عشر نفسًا ، قاؿ: فإني قد جعمت عيالؾ في اسـ عيالي أنفؽ عمييـ ما 

ء دار أخرى في البصرة بخمسة ، ولـ يكتِؼ عبيد اهلل بيذا العطاء بؿ أمر لو بشرا(885)عشت((
آالؼ دينار، وأعطاه مبمغ مف الماؿ قدره عشرة آالؼ دينار وسممو صؾ الضيعة ، وأمر لو 

 .( 886)بدابة وكسوة ، ثـ صرفو
ثـ أنو كاف في سفر وفي الطريؽ أصابو العطش فاستسقى مف منزؿ امرأة ، فنادتيـ 

حد غممانيـ يأخذ كوز الماء ، وأخبرتيـ المرأة مف خمؼ الباب أف يبتعدوا عف الباب ويرسموا أ
أنيا تعيش لوحدىا وقد ماتت خادمتيا منذ أياـ ، فشرب عبيد اهلل الماء وقاؿ لخادمو: ))أحمؿ 
إلييا عشرة آالؼ درىـ فقالت: سبحاف المَّو تسخر بي فقاؿ: أحمؿ إلييا عشريف ألؼ درىـ 

إلييا ثالثيف ألؼ درىـ فردت الباب فقالت: اسأؿ المَّو تعالى العافية فقاؿ: يا غالـ احمؿ 
 . (887)وقالت: أؼ َلؾ فحمؿ إلييا ثالثيف ألؼ درىـ فأخذتيا َفَما أمست حتى كثر خطابيا((

ومما امتاز بو أنو كاف عاداًل في عطائو ال يؤثر أحدًا عمى أحد ، ومما يشيد لو بذلؾ 
وصيؼ ووصيفة ، أنو كاف جالسًا مع أصحابو فأتي بيدية أىديت إليو وىي عبارة عف 

فأعطاىما إلحد أصحابو ، ثـ تفكر باألمر فرأى أنو مف غير الالئؽ إيثار بعض أصحابو دوف 
اآلخريف ، فأمر بإعطاء كؿ مف كاف في مجمسو فبمغ عطائو ثمانيف ما بيف وصيؼ 

 . (888)ووصيفة
فع واعترافًا منو بفضؿ العمماء والوالة والوجياء كاف يجود عمييـ بما يصمح حاليـ وير 

وعميو جبة رثة كاف يكثر مف لبسيا ، فقاؿ  (889)مف قدرىـ ، فقد دخؿ عميو أبو األسود الدؤلي
لو عبيد اهلل: ))أما تمؿ ىذه الجبة ، قاؿ: رب ممموؿ ال يستطاع فراقو ، قاؿ: فبعث إليو بمائة 

 ثوب ، فأنشد أبو األسود قائاًل:
 لػؾ يعػطيػؾ الػجػػػزيػؿ ونػاصػػػركساني ولػػػـ أستػكسػػو فحمػػػدتػػػػػو        أخ 

 . (821)واف أحؽ الناس إف كنت شاكرًا        بشكرؾ مف أعطاؾ والعرض وافر((
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وقد واله الخميفة معاوية بف أبي سفياف  (828)كما لقي عبيد اهلل سعيد بف عثماف
 خراساف ، فمـ تعجبو ىيئتو فقاؿ: ))ابف عثماف بف عفاف ووالي خراساف ، وليس معؾ إال ما
أرى(( ، فكتب لو كتابًا إلى وكيمو سميـ الناصح يأمره أف يدفع لو عشريف ألفًا وعشريف بعيرًا 
ومف كؿ شيئ عشريف عشريف ، فأخذ الرقعة سعيد وىو مستخفًا بيا ، ثـ أرسؿ بيا فيما بعد 

 إلى سميـ فحمؿ إليو كؿ ذلؾ ، فأنشد سعيد قائاًل:
 وانظر بما فييا فكاؾ الخاتـ  ال تحقرف صحيفة مختومة                  
 . (822)إف الغيوب عميكـ محجوبة           إال تظػني جػاىػؿ أو عػالػـ         

وكاف مف وجياء قومو قد أصابو مرض ( 828)وبعث إلى عبيد اهلل رجاًل مف العتيؾ     
صحاب التشنج في أعصابو ، فذكر لو األطباء ألباف الجواميس يستنقع بو لعدة أياـ ، فجاء أ

الرجؿ إلى عبيد اهلل وطمبوا منو بعض الجواميس عمى سبيؿ اإلعارة ، فقاؿ لوكيمو: ))كـ عندنا 
منيا؟ قاؿ: ثالث مائة ، قاؿ: اصرفيا إلييـ ، فقاال: رحمؾ اهلل إنا نحتاج إلى بعضيا عارية ، 
إذا استغنى عنيا صاحبنا ردت، قاؿ: نحف ال نعير الجواميس، وقد أىديتيا إلى 

 . ( 824)ـ((صاحبك
ومف جوده أنو كاف يضع الديف عف المديونيف ، ويساعد مف لزمو دينو وييسر عميو ، 
باع ابنو ثابت دارًا تسمى )دار الصفاؽ( مف رجؿ بستة آالؼ دينار فمـ يستطع الرجؿ تسديد 
الماؿ ، فحبسو ثابت في بيت أبيو ، فمما دخؿ عبيد اهلل إلى الدار وجد الرجؿ محبوسًا بيا ، 

اؿ لو: مالؾ؟ فقاؿ حبسني ابنؾ بثمف دار الصفاؽ ، فقاؿ إلبنو: يا ثابت ما وجدت لغرمائؾ فق
 .  (825)محبسًا إال داري؟ إدفع إليو صكو وأعوضؾ

ليستعيف بو عمى ديف لزمو ، فجمس عند باب األمير، ( 826)كما جاء إليو يزيد بف مفرغ
لوه عف جموسو في باب األمير ، وكاف عند األمير بعض األشراؼ فمما خرج األشراؼ ورأوه سأ

فأخبرىـ أف عميو ديف سبعوف ألفًا ولزمو غرمائو بو ، فقاؿ لو أحدىـ عميَّ عشرة آالؼ فجعؿ 
الناس يخرجوف فيضمف كؿ واحد منيـ شيئًا ، حتى خرج األمير عبيد اهلل بف أبي بكرة ، 

لفًا ، قاؿ: استمتع بيا فأخبره بخبره قاؿ لو عبيد اهلل: ))... وكـ ضمف عنؾ؟ قاؿ: أربعوف أ
، وإلجؿ ذلؾ قاؿ فيو يزيد بف مفرغ أبياتًا شبَّيُو فييا بحاتـ الطائي  (827)وعمي دينؾ أجمع((
 في كرمو ، فقاؿ فيو:

 يسائمني أىؿ العراؽ عف الندى          فقمت: عبيد اهلل حمؼ المكاـر
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 تػػـفتى حاتمي في سجستاف داره            وحسبؾ مػنو أف يكػػػوف كحا
 . (828)سػػمػا لبناء المكػػػرمػات فنػالػيػػا           بشػدة ضػرغاـ وبذؿ الدراىػػػـ

لقد ناؿ عبيد اهلل بف أبي بكرة بسخاءه وجوده وكرمو األثر المحمود في الدنيا       
واآلخرة ، وال شؾ أف البذؿ والعطاء ىو طريؽ النبييف والصالحيف مف سمؼ األمة ، بذؿ عبيد 

كؿ وجوه البذؿ ، بذؿ عمى األمير وغير األمير، عمى العالـ وغير العالـ ، عمى الغني  اهلل في
والفقير، عمى مف عرؼ ومف لـ يعرؼ ، عمى مف سألو ومف لـ يسألو ، حتى أثبت أف السخاء 

 فيو متأصٌؿ ال يصطنعو اصطناعًا ، وال يتكمفو تكمفًا ،  فتمثؿ فيو بحؽ قوؿ الشاعر:
ف أغػمػى بػو الػثمػػػػنػاليس الكريـ الػذي   ُيعطي عطيتُو           عػمى الثػناء وا 

 إف الكريـ الػذي يعػطػػي عطيتػػػو            لغير شيء سوى استحسانو الحسنا
 ال يستثيب ببذؿ الُعرؼ محمدة              وال يػػػػمػػػػف إذا مػػػػػػػا قػػػػػمػػػػػد الػػػػػػمػػننػػػػػػا

 . (829)أف اهلل أجػػبػػػػػره            عمػى السمػاح ولػػػـ يخػمقػػو مػػػمتػحنػا حػتى لتػحػسػب
 الخاتمة

بعد اتماـ ىذا البحث والموسوـ بػػػ)التابعي عبيد اهلل بف أبي بكرة دراسة تاريخية( تـ 
 التوصؿ إلى نتائج كثيرة وميمة ، إذ أبرز البحث اآلتي:

إلى اسرة ليا الفضؿ والسابقة في اإلسالـ ، إذ انتماء التابعي الجميؿ عبيد اهلل  -8
كاف أبوه أحد موالي النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( ونشأتو النشأة العممية ونالت اسرتو المكانة 

 المتميزة مف قبؿ الوالة والخمفاء المعاصريف ليـ والمجتمع الذي عاشوا فيو .
مف الكرماء الذيف يشار الييـ  الفضائؿ الكثيرة التي امتاز بيا عبيد اهلل ، إذ كاف -2

، مانة وناؿ ثقة األمراء والخمفاءوالسمحاء المشيوريف عند العرب ، كما أنو عرؼ بالصدؽ واأل
أفاضت المصادر بذكر مناقبو ، وىذه الصفات التي تربى عمييا ال شؾ مف أبيو الذي كاف 

ية في البذؿ والعطاء مف أصحاب النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( ، وناؿ عبيد اهلل مكانة عال
 والكـر لـ ُيسمع بمثمو في جيؿ التابعيف واألجياؿ التي تمتيـ .

األثر السياسي الذي تركو عبيد اهلل ، فقد حظي بمكانة عند الوالة الخمفاء دعتيـ  -8
سنادىـ إليو مناصب متعددة ، إذ تولى والية سجستاف لمرتيف ، األولى واجو  إلى تقريبو منيـ وا 

ًا ميمة ، لعؿ مف أبرزىا عقد الصمح مع رتبيؿ بعد أف سيطر األخير عمى الكثير فييا أحداث
مف مناطؽ المشرؽ اإلسالمي ، ومف اآلثار الميمة نشر اإلسالـ وتعزيز التواجد اإلسالمي 
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رغاـ غير المسمميف عمى دفع الجزية في بالد المشرؽ ، وفي واليتو الثانية عمى سجستاف  وا 
 نقض الصمح مع المسمميف .واجو تمرد رتبيؿ بعد 

األثر اإلداري الميـ لعبيد اهلل ففضاًل عف توليو اإلمارة في سجستاف لمرتيف ونيابة  -4
البصرة تولى قضاء البصرة وسجستاف ، ولما ليذا المنصب مف أىمية كاف حازمًا فيو ويتحرى 

عمى أدائو شيود الصدؽ عند الشيادة ، مما يدلؿ عمى عدالتو وورعو في المنصب والحرص 
 بأفضؿ ما يمكف .

أدى عبيد اهلل بف أبي بكرة دورًا فكريًا ميمًا في مختمؼ المجاالت العممية سيما  -5
في القرآف الكريـ ورواية الحديث النبوي الشريؼ ، ففي القرآف الكريـ أوؿ مف قرأ باأللحاف 

الطبقة الثالثة مف وكانت قراءتو حزنًا ، أما في الحديث النبوي الشريؼ فيو مف رواتو ومف 
 التابعيف وكاف مف رجالو الثقات ، إذ أشاد بو عمماء الجرح والتعديؿ في مؤلفاتيـ .

  ))واهلل ولي التوفيؽ((
 

  ىوامش البحث
 

                                                 

 
ـ( ، تاريخ خميفة بف خياط ، تح 854ىػ/241خميفة بف خياط ، أبو عمر خميفة بف خياط بف خميفة )ت2) ) 

 .  888ـ ، ص8976ىػ/8897، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 2: أكـر ضياء العمري ، ط
ـ( ، اإلستذكار ، تح : سالـ محمد عطا ومحمد عمي 8171ىػ/468أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل )ت 8))

 .  8/8581ـ ، 2111ىػ/8428، دار الكتب العممية ، بيروت ، 8معوض ، ط
الكنػى واألسػماء ، تػح : عبػد الػرحيـ ، ـ( 874ىػػ/268مسمـ ، أبو الحسيف مسػمـ بػف الحجػاج القشػيري )ت 4))

، ـ 8984ىػػػػ/8414، عمػػػادة البحػػػث العممػػػي بالجامعػػػة اإلسػػػالمية ، المدينػػػة المنػػػورة ، 8محمػػػد القشػػػيري ، ط
ـ( ، تػػػاريخ اإلسػػػالـ ووفيػػػات المشػػػاىير 8847ىػػػػ/748، أبػػػو عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد )تالػػػذىبي ؛  8/248

 5/477ـ ، 8998ىػػ/8488، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 2واألعالـ ، تح : عمر عبد السالـ تدمري ، ط
 . 
 .  5/477الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  5))
والية كبيرة وناحية واسعة في بالد المشرؽ اإلسالمي ، . سجستاف :  5/477الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  6))

ـ( ، 8228ىػ/626بينيا وبيف ىراة ثمانوف فرسخًا . ياقوت الحموي ، أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل )ت
 . 8/891ـ ، 8995ىػ/8486، دار صادر ، بيروت ، 2معجـ البمداف ، ط
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ـ( ، معرفة الصحابة ، تح : عادؿ 8188ىػ/ 481)ت أبو نعيـ األصبياني ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد 7))
؛ ابف األثير، أبو  5/2681ـ ، 8998ىػ/8489، دار الوطف لمنشر، الرياض ، 8بف يوسؼ العزازي ، ط

ـ( ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تح : عمي محمد 8282ىػ/681الحسف عمي بف محمد بف محمد )ت
 . 85/ 6ـ ، 8994ىػ/8485ر الكتب العممية ، بيروت ، ، دا8معوض وعادؿ أحمد عبد الموجود ، ط

 . 7/848ابف سعد ، الطبقات الكبرى ،  8))
ـ( ، 889ىػ/276؛ ابف قتيبة ، أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ )ت 7/848ابف سعد ، الطبقات الكبرى ،  9))

ـ ، ص 8992ىػ/8482، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 2المعارؼ ، تح : ثروت عكاشة ، ط
288 . 

 .  288؛ ابف قتيبة ، المعارؼ ، ص  7/848الطبقات الكبرى ،  81))
 .  4/8791ابف عبد البر، اإلستيعاب ،  88))
 .  8/852مسمـ ، الكنى واألسماء ،  82))
ـ( ، الثقات ، مراقبة : محمد عبد المعيد خاف ، 965ىػ/854ابف حباف ، أبو حاتـ محمد بف حباف )ت88) )
 .   8/852ـ ، 8978ىػ/8898، دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر آباد ، اليند ، 8ط
 .  6/824ابف حباف ، الثقات ،  84))
 .  7/591ابف حباف ، الثقات ،  85))
 .  8/886ابف حباف ، الثقات ،  86))
، دار الكتب العممية ، بيروت ، 8أبو نعيـ األصبياني ، تاريخ أصبياف ، تح : سيد كسروي حسف ، ط 87))

 . 2/4ـ ، 8991ىػ/8481
ـ( ، تاريخ دمشؽ ، تح : عمر 8875ىػ/578ابف عساكر، أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت88) )

 44/849ـ ، 8995ىػ/8485بف غرامة العمروي ، د ، ط ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، د ، مؾ ، 
  . 
، دار ومكتبة اليالؿ ، ـ( ، فتوح البمداف ، د ، ط 892ىػ/279البالذري ، أحمد بف يحيى بف جابر)ت 89))

 .  855ـ ، ص8988ىػ/8419بيروت ، 
 .  88/888ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  21))
ـ( ، اإلشتقاؽ ، تح وشرح : عبد السالـ محمد 988ىػ/828ابف دريد ، أبو بكر محمد بف الحسف )ت 28))

 .  816ـ ، ص8998ىػ /8488، دار الجيؿ ، بيروت ، 8ىاروف ، ط
 .  4/6858اإلستيعاب ،  22))
 .  844البالذري ، فتوح البمداف ، ص 28))
 . 855البالذري ، فتوح البمداف ، ص 24))
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الميمب بف أبي صفرة العتكي ، واسـ أبي صفرة ظالـ بف سراؽ ، يكنى الميمب أبا سعيد ، ولي خراساف  25))
الكبرى ،  ابف سعد ، الطبقاتـ( في خالفة عبد الممؾ بف مرواف . 712ىػ/88ومات بمرو الروذ سنة )

7/98. 
: مػػػػػػاؿ الرجػػػػػػؿ مػػػػػػف النخػػػػػػؿ والكػػػػػػـر واألرض . األزىػػػػػػري ، أبػػػػػػو منصػػػػػػور محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد الضػػػػػػيعة  26))

، دار إحيػاء التػراث العربػي ، بيػروت ، 8ـ( ، تيػذيب المغػة ، تػح : محمػد عػوض مرعػب ، ط981ىػ/871)ت
 . 8/47ـ ، 2118ىػ/8428

نير َعِدّي بف أرطاة : بالبصرة ، كاف نير عدي خورًا مف نير البصرة حتى فتقو عدي بف أرطاة الفزاري 27) )
عامؿ الخميفة عمر بف عبد العزيز مف بثؽ نير شيريف جارية أبرويز، ولما فرغ عدي مف نيره كتب إلى 

جادت عميو أمواليـ . ياقوت الخميفة عمر بف عبد العزيز: إني احتفرت ألىؿ البصرة نيرًا عذب بو مشربيـ و 
 .  5/828الحموي ، معجـ البمداف ، 

مضر: ىي القبيمة المعروفة التي تنسب إلييا قريش ، وىو مضر بف نزار بف معد بف عدناف . السمعاني  28))
ـ( ، األنساب ، تح : عبد الرحمف بف يحيى 8866ىػ/562، أبو سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصور)ت

 . 818/ 82ـ ، 8962ىػ/8882جمس دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر آباد ، ، م8وآخريف ، ط
 .  88/886ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،   29))
 .  88/888ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  81))
ـ( ، البدء والتاريخ ، د ، ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، 965ىػ/855المقدسي ، المطير بف طاىر)ت 88))

 .  8/829بورسعيد ، د ، ت ، 
ـ( ، مػػػرآة الزمػػػاف فػػػي تػػػواريخ 8256ىػػػػ/654سػػػبط ابػػػف الجػػػوزي ، أبػػػو المظفػػػر يوسػػػؼ بػػػف قزاوغمػػػي )ت 82))

ـ ،     2188ىػػػػػػػ/8484عالميػػػػػػة ، دمشػػػػػػؽ ، ، دار الرسػػػػػػالة ال8األعيػػػػػػاف ، تػػػػػػح : محمػػػػػػد بركػػػػػػات وآخػػػػػػروف ، ط
9/268 . 
 .  6/84المقدسي ، البدء والتاريخ ،  88))
، دار الفكػػػػػر ، بيػػػػػروت ، 8الػػػػػبالذري ، أنسػػػػػاب األشػػػػػراؼ ، تػػػػػح : سػػػػػييؿ زكػػػػػار وريػػػػػاض الزركمػػػػػي ، ط 84))

 . 8/515ـ ، 8996ىػ/8487
 .  816ابف دريد ، اإلشتقاؽ ، ص 85))
ـ( ، أخبار القضاة ، تح : عبد العزيز 987ىػ/816حياف البغدادي )تابف حياف ، محمد بف خمؼ بف  86))

 . 8/812ـ ، 8947ىػ/8866، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر، 8مصطفى المراغي ، ط
اريحي: تطمؽ عمى مف كاف سخيًا سريعًا إلى العطاء والبذؿ . األنباري ، أبوبكر محمد بف القاسـ  87))

، مؤسسة الرسالة ، 8اني كممات الناس ، تح : حاتـ صالح الضامف ، طـ( ، الزاىر في مع989ىػ/828)ت
 .  2/288ـ ، 8992ىػ/8482بيروت ، 

 .  88/884 ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  88))
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ـ( ، المنتظـ في تاريخ األمـ 8211ىػ/597ابف الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد)ت89) )
، دار الكتب العممية ، بيروت ، 8والمموؾ ، تح : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ، ط

 .  6/228ـ ، 8992ىػ/8482
سمية جارية الحارث ابف كمدة الثقفي وكاف زياد بف أبي سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس وأمو  41))

بعضيـ يقوؿ: زياد ابف أبيو ، ولي البصرة لمعاوية بف أبي سفياف ، ثـ ضـ إليو الكوفة ، توفي سنة 
 . 7/69ـ( . ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، 678ىػ/58)
 . 281خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص 48))
، 8الخالفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفؽ منيج المحدثيف ، طالعمري ، أكـر ضياء ، عصر  42))

 . 884ـ ، ص2119ىػ/8481مكتبة العبيكاف ، الرياض ، 
الربيع بف زياد بف أنس بف  يزيد بف قطف بف زياد بف الحارث ابف مالؾ بف ربيعة مف مذحج ، روى عف  48))

الخميفة عمر يقوؿ: دلوني عمى رجؿ إذا كاف في القـو  الخميفة عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو( ، وكاف
ذا كاف فييـ وىو غير أمير فكأنو أمير. فقالوا: ما نعممو إال الربيع بف زياد بف  وىو أمير فكأنو ليس بأمير، وا 

 . 6/212أنس . ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، 
بيت النار عند المجوس في بالد اليند . اليرابذة : جمع ىربذ وىي كممة فارسية معربة تطمؽ عمى قّيـ  44))

، دار صادر ، 8( ، لساف العرب ، ط8888ىػ/788ابف منظور ، أبو الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي )ت
 . 8/587ـ ، 8998ىػ/8484بيروت ، 

 . 281خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص 45))
جسػػتاف ، وىػػذا المقػػب اطمػػؽ عمػػى كػػؿ ممػػوؾ رتبيػػؿ : لقػػب يطمػػؽ عمػػى ممػػؾ التػػرؾ الػػدراري عمػػى تخػػـو س 46))

ـ( ، وفيػات 8282ىػػ/688الترؾ فػي تمػؾ الػبالد . ابػف خمكػاف ، أبػو العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد )ت
ـ ، 8911ىػػػػ/8888األعيػػػاف وأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف ، تػػػح : إحسػػػاف عبػػػاس ، د ، ط ، دار صػػػادر ، بيػػػروت ، 

6/418 . 
برأسيا جنوبي بمخ وطخارستاف وىي زابؿ ، وىي البالد التي قصبتيا غزنة  زابمستاف : كورة واسعة قائمة 47))

 . 8/825البمد المعروؼ العظيـ . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ، 
 . 8/88الرخج : مدينة مف نواحي كابؿ . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  48))
سجستاف وغزنيف وىراة ، وىي مف البالد الحاّرة . بست : مدينة بيف  885البالذري ، فتوح البمداف ، ص 49))

ـ( ، مراصد اإلطالع 8888ىػ/789كثيرة األنيار والبساتيف . ابف عبد الحؽ ، صفي الديف عبد المؤمف )ت
 . 8/896ـ ، 8998ىػ/8482، دار الجيؿ ، بيروت ، 8عمى أسماء األمكنة والبقاع ، ط

 برزاف : لـ أعثر ليا عمى ترجمة . 51))
 . 4/426: والية كبيرة بيف اليند وسجستاف . ياقوت الحموي ، معجـ البمداف ،  كابؿ 58))
 .   885البالذري ، فتوح البمداف ، ص52) )
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ىو عباد بف  . عباد بف زياد : 4/855؛ الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  885البالذري ، فتوح البمداف ، ص58) )
ـ( ، فغزا قندىار حتى وصؿ بيت 678ىػ/58سنة ) زياد بف سمية أخو عبيد اهلل بف زياد ، تولى سجستاف

الذىب ، ولـ يزؿ واليًا قريبًا مف سبع سنيف ، شيد وقعة مرج راىط مع مرواف بف الحكـ . ابف عساكر، تاريخ 
 . 26/227دمشؽ ، 

 . 8/514البالذري ، أنساب األشراؼ ،  54))
يقاؿ: أبو عبد اهلل القرشي األسدي ، وفد مصعب بف الزبير بف العواـ بف خويمد بف أسد ، أبو عيسى ، و  55))

عمى الخميفة معاوية ، واستعممو أخوه الزبير عمى البصرة ، وقتؿ المختار بف أبي عبيد ، ثـ عزلو ، واستعممو 
بعد ذلؾ عمى العراؽ ، فأقاـ بيا يقاـو عبد الممؾ بف مرواف ويحاربو إلى أف قتؿ . الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 

2/888 . 
لد بف عبد اهلل بف يزيد بف أسد بف كرز بف عامر بف عبقري البجمي القشيري ، يكنى أبا الييثـ ، تولى خا 56))

إمارة مكة لموليد وسميماف وكاف أمير الكوفة والبصرة ليشاـ بف عبد الممؾ وىو مف أىؿ دمشؽ كاف جوادًا 
 . 86/885ـ( . ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ، 748ىػ/826وخطيبًا ، قتؿ سنة )

، دار التراث ، 2ـ( ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ، ط922ىػ/881الطبري ، أبو جعفر محمد بف جرير)ت57) )
 .  6/856ـ ، 8967ىػ/8887بيروت ، 

حمراف بف أباف بف خالد ابف عبد عمرو بف عقيؿ بف عامر النمري ، مف سبي  عيف التمر، ويقاؿ: إف  58))
ه منو الخميفة عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو( ثـ أعتقو فيو اسـ أبيو أبا ، كاف لممسيب بف نجبة ، فاشترا

مولى الخميفة عثماف )رضي اهلل عنو( ، بعثو إلى الكوفة ليسأؿ عف عامميا فكذبو وأخرجو مف جواره فنزؿ 
 . 85/879ـ( . ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ، 694ىػ/75البصرة ، توفي بعد سنة )

 . 6/856الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ،  59))
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 8ابف األثير، الكامؿ في التاريخ ، تح : عمر عبد السالـ تدمري ، ط 61))

 . 9/87؛ سبط ابف الجوزي ، مرآة الزماف ،  8/888ـ ، 8997ىػ/8487
 . 276خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص 68))
 . 6/84البدء والتاريخ ،  62))
 . 6/822تاريخ الرسؿ والمموؾ ، الطبري ،  68))
شريح بف ىانئ بف يزيد بف نييؾ بف دريد بف سفياف بف الضباب الحارثي ، كاف شريح مف أصحاب  64))

الخميفة عمي بف أبي طالب )رضي اهلل عنو( وشيد معو المشاىد ، وكاف ثقة لو أحاديث ،  قتؿ بسجستاف مع 
 . 6/881سعد ، الطبقات الكبرى ،  ـ( . ابف698ىػ/79عبيد اهلل بف أبي بكرة سنة )

 . 6/828الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ،  65))
 . 7/815البالذري ، أنساب األشراؼ ،  66))
 .  6/828؛ الطبري ، تاريخ الرسؿ والمموؾ ،  7/815البالذري ، أنساب األشراؼ ، 67) )
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 . 7/815البالذري ، أنساب األشراؼ ،  68))
 .  7/816البالذري ، أنساب األشراؼ ، 69) )
 . 7/815البالذري ، أنساب األشراؼ ،  71))
 .  878البالذري ، فتوح البمداف ، ص 78))
 . 6/84؛ المقدسي ، البدء والتاريخ ،  276خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص 72))
أعشى ىمداف : ىو عبد الرحمف بف الحارث أبو المصيح األعشى اليمداني الشاعر ، أحد الفصحاء  78))

المفوىيف ، ويعد مف شعراء الدولة األموية ، وكاف أحد الفقياء القراء ، وقاؿ الشعر فعرؼ بو ، وكاف مف 
مميف معيـ ، ولما خرج عبد الغزاة في أياـ الحجاج ، غزا الديمـ ولو شعر كثير في وصؼ بالدىـ ووقائع المس

الرحمف بف األشعث انضـ األعشى إليو ، واستولى عمى سجستاف معو ، وقاتؿ رجاؿ الحجاج الثقفي ، ثـ وقع 
ـ( . 712ىػ/88في األسر فجيء بو إلى الحجاج بعد مقتؿ ابف األشعث ، فأمر بو الحجاج فقتؿ سنة )

، الوافي بالوفيات ، تح : أحمد األرنؤوط وتركي ـ( 8862ىػ/764الصفدي ، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ )ت
الزركمي ، خير الديف بف  ؛ 88/78ـ ، 2111ىػ/8421مصطفى ، د ، ط ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 

ـ 2112ىػ/8428، دار العمـ لممالييف ، بيروت ، 85ـ( ، األعالـ ، ط8976ىػ/8896محمود بف محمد )ت
 ،8/882 . 
، دار المعارؼ ، 8؛ ضيؼ ، شوقي ، تاريخ األدب العربي ، ط 6/84تاريخ ، المقدسي ، البدء وال 74))

 . 2/888ـ ، 8995ىػ/8486مصر، 
ـ( ، تجارب األمـ وتعاقب اليمـ ، تح : أبو 8181ىػ/428مسكويو ، أبو عمي أحمد بف محمد )ت75) )

 . 2/884ـ ، 2111ىػ/8428، سروش ، طيراف ، 2القاسـ إمامي ، ط
عبد الرحمف بف محمد بف األشعث ابف قيس الكندي: األمير، أحد القادة الشجعاف الدىاة ، وىو صاحب  76))

الوقائع مع الحجاج الثقفي ، سيره الحجاج بجيش لغزو بالد رتبيؿ ، فيما وراء سجستاف ، فغزا بعض أطرافيا 
ع الحجاج حوؿ التوغؿ في بالد ، وأخذ منيا حصونًا وغنائـ ، وكتب إلى الحجاج يخبره بذلؾ ، ثـ اختمؼ م

ـ( وانتصر في عدة معارؾ ، ثـ ىـز في 711ىػ/88الترؾ ، فخرج عمى الحجاج وزحؼ إلى العراؽ سنة )
معركة دير الجماجـ ، فمجأ إلى رتبيؿ ، فحماه مدة وبعد تيديد الحجاج قتمو رتبيؿ وبعث برأسو إلى الحجاج . 

 . 8/828الزركمي ، األعالـ ، 
 .  6/827تاريخ الرسؿ والمموؾ ،  الطبري ، 77))
 .  9/244سبط ابف الجوزي ، مرآة الزماف ،  78))
ىشاـ بف ىبيرة الضبي ، القاضي كاف عمى قضاء البصرة ، روى الحديث عف أبي ىريرة وروى عنو  79))

 . 5/512ـ( . ابف حباف ، الثقات ، 698ىػ/72أىؿ البصرة مات سنة )
 . 296خميفة بف خياط ، تاريخ خميفة بف خياط ، ص  81))
 عمرو بف أبي سيارة : لـ أعثر لو عمى ترجمة . 88))
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ـ( ، 8165ىػػػػ/458ابػػػف سػػػيدة ، أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ )تالخشػػػفة : صػػػوت لػػػيس بالشػػػديد .  82))
ـ 2111ىػػ/8428، ، دار الكتب العمميػة ، بيػروت 8المحكـ والمحيط األعظـ ، تح : عبد الحميد ىنداوي ، ط

 ،5/81 . 
ـ( ، المحمى باآلثار، ) د.ط ( ، دار 8168ىػ/456ابف حـز ، أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد )ت 88))

 . 82/818الفكر، بيروت ، ) د . ت( ، 
 . 8/511البالذري ، أنساب األشراؼ ،  84))
بنو ضبة  : بطف مف طابخة ، مف العدنانية ، وىـ : بنو ضبة بف اد بف إليػاس بػف مضػر بػف نػزار بػف   85))

معد بف عػدناف ، كانػت منػازليـ فػي جػوار بنػي تمػيـ إخػوتيـ ، بالناحيػة الشػمالية التياميػة مػف نجػد ، ثػـ انتقمػوا 
ـ( ، نيايػة 8488ىػػ/828بػف عمػي )ت في اإلسالـ الى العراؽ بجية النعمانية . القمقشندي ، أبو العباس أحمد

 . 8/888ـ ، 8981ىػ/8411، دار الكتاب المبنانييف ، بيروت ، 2األرب في معرفة أنساب العرب ، ط
 . 8/812ابف حياف ، أخبار القضاة ،  86))
صحيح مسمـ ، تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، د ، ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د ، ت ،  87))
8/8842 . 
األلحاف : األلحاف والمحوف : واحدىا المحف ، وىو : الغناء والتطريػب ، وقػد لحػف فػي قراءتػو : إذا طػرب  88))

ـ( ، الػنظـ 8148ىػػ/688بيا وغرد ، وفى الحديث: "اقرأوا القرآف بمحوف العرب" . بطاؿ ، محمد بف أحمد )ت
: مصػطفى عبػد الحفػيظ سػالـ ، د ، ط ،  المستعذب في تفسير غريػب ألفػاظ الميػذب ، دراسػة وتحقيػؽ وتعميػؽ

 . 2/878ـ ، 8998المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 
مجبري ، عبد السالـ مقبؿ ، إذىاب الحزف وشفاء الصدر السقيـ ، د ، ط ، دار اإليماف ، القاىرة ،  د  89))

 .  297، ت ، ص
 . 7/848ابف سعد ، الطبقات الكبرى ،  91))
 .  88/881ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  98))
 . 825الثقات ، ص 92))
 . 5/478تاريخ اإلسالـ ،  98))
ـ( ، طبقػات المحػدثيف بأصػػبياف 979ىػػ/869أبػو الشػيخ األصػبياني ، أبػو محمػد عبػػد اهلل بػف محمػد )ت 94))

ـ 8992ىػػ/8482، مؤسسػة الرسػالة ، بيػروت ، 2والوارديف عمييا ، تح : عبد الغفور عبد الحػؽ البموشػي ، ط
 ،8/841 . 
ـ( ، الصداقة والصديؽ ، تح : ابراىيـ الكيالني 8119ىػ/411أبو حياف التوحيدي ، عمي بف محمد )ت 95))

 .  884، ص8998ىػ/8489، دار الفكر المعاصر، بيروت ، 8، ط
 . 88/885ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  96))
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مف مكة ، ثـ قدـ إلى دمشؽ ، واله الخميفة عبد الممؾ بف  أمية بف عبد اهلل بف خالد بف أسيد  القرشي ، أصمو 97))
 . 9/288ـ( . ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ، 715ىػ/87ـ( ، توفي سنة )692ىػ/78مرواف سجستاف سنة )

الحزيز: موضع بالبصرة ، قيؿ عنو : لـ ير الناس قط ىواء أعدؿ وال نسيمًا أرؽ وال أطيب منبتًا مف ذلؾ الموضع  98))
ـ( ، الروض المعطار في خبر األقطار ، تح : إحساف 8494ىػ/911، أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل )ت  . الحميري
 . 895ـ ، ص8981ىػ/8418، مؤسسة ناصر لمثقافة ، بيروت ، 2عباس ، ط

 .  895الحميري ، الروض المعطار في خبر األقطار ، ص 99))
 . 8/886لساف العرب ،  811))
األزدي ، يكنى أبا النضر، لو رواية في الحديث وكاف ثقة إال أنو أختمط عميو في آخر  جرير بف حاـز بف زيد 818))

 . 7/215ـ( . ابف سعد ، الطبقات الكبرى ، 786ىػ/871عمره ، توفي سنة )
 . 5/487الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  812))
مشيور بف حسف آؿ سمماف ، د ـ(  ، المجالسة وجواىر العمـ ، تح : 944ىػ/888أبو بكر، أحمد بف مرواف )ت 818))

 . 5/854ـ ، 8998ىػ/8489، ط ، دار ابف حـز ، بيروت ، 
ىوازف : نسبة إلى ىوازف بف منصور بف عكرمة بف خصفة بف قيس عيالف . ابف حـز ، جميرة أنساب العرب ،  814))

 . 8/264ـ ، 8988ىػ/8418، دار الكتب العممية ، بيروت ، 8تح : لجنة مف العمماء ، ط
ـ( ، كتػػاب 786ىػػػ/871مخضػػف : المخػػيض مػػا أخػػذ زبػػده . الفراىيػػدي ، أبػػو عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد )ت 815))

براىيـ السامرائي ، د ، ط ، دار ومكتبة اليالؿ ، د ، ت ،   .   4/881العيف ، تح : ميدي المخزومي وا 
ـ( ، غريب الحديث ، تح : 998ىػ/888بريف : ىزلف . الخطابي ، أبو سميماف حمد بف محمد بف ابراىيـ )ت 816))

 . 2/517ـ ، 8982ىػ/8412عبد الكريـ ابراىيـ الغرباوي ، د ، ط ، دار الفكر، دمشؽ ، 
 . 7/282السبد : الشعر. الفراىيدي ، العيف ،  817))
 .  82/258المبد : الصوؼ . األزىري ، تيذيب المغة ،  818))
 .  4/828الحريض : اليالؾ ، األزىري ، تيذيب المغة ،  819))
 . 82/288السفط : ما يعبَّئ فيو مف الطيب وغيره مف أدوات النساء . األزىري ، تيذيب المغة ،  881))
 .  6/228ابف الجوزي ، المنتظـ ،  888))
، دار 8المفيؼ ، ط ـ( ، المجموع8828ىػ/585األفطسي ، أبو جعفر محمد بف محمد بف ىبة اهلل )ت بعد  882))

 .  894ـ ، ص2115ىػ/8425الغرب اإلسالمي ، بيروت ، 
 .  5/487الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ، 888) )
ـ( ، 8877ىػػ/578الجريب : مساحة مف األرض ستوف ذراعًا في ستيف . نشواف الحميػري ، نشػواف بػف سػعيد )ت 884))

، دار الفكػػر المعاصػػر ، 8شػػمس العمػػـو ودواء كػػالـ العػػرب مػػف الكمػػـو ، تػػح : حسػػيف بػػف عبػػد اهلل العمػػري وآخػػروف ، ط
 .   2/8154ـ ، 8999ىػ/8421بيروت ، 

ـ( ، روضػة العقػالء ونزىػة الفضػالء ، تػح : محمػد 966ىػػ/854بف حباف بػف معػاذ )ت الدارمي ، أبو حاتـ محمد 885))
 .    265محيي الديف عبد الحميد ، د ، ط ، دار الكتب العممية ، بيروت ، د ، ت ، ص

 .   265الدارمي ، روضة العقالء ونزىة الفضالء ، ص886) )
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ـ( الرسالة القشيرية ، 8172ىػ/465لكريـ بف ىوازف )تالقشيري ، عبد ا ؛ 8/498البالذري ، أنساب األشراؼ ، 887) )
 . 2/414تح : عبد الحميـ محمود ومحمود بف شريؼ ، د ، ط ، دار المعارؼ ، القاىرة ، د . ت ، 

 .   6/228ابف الجوزي ، المنتظـ ،  888))
عدي بف الديؿ بف بكر أبو األسود الدؤلي : ظالـ بف عمرو بف سفياف بف جندؿ بف يعمر بف حمس بف نفاثة ابف  889))

الديمي ، ويقاؿ: الدؤلي ، كاف مف سادات التابعيف وأعيانيـ ، صحب الخميفة عمي بف أبي طالب ) رضي اهلل عنو( 
وشيد معو معركة  صفيف ، وكاف مف أكمؿ الرجاؿ رأيًا وأسدىـ عقاًل ، ويعد أوؿ مف وضع عمـ النحو، توفي بالبصرة 

 . 2/585وفيات األعياف ، ـ( . ابف خمكاف ، 688ىػ/69سنة )
 .  25/214ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،   821))
سعيد بف عثماف بف عفاف األموي القرشي : أحد الوالة الفاتحيف ، نشأ في المدينة ، وبعد استشياد أبيو وفد عمى  828))

خراساف ثـ عزؿ عنيا  ـ( ففتح سمرقند ، وأصيبت عينو بيا ، كما تولى675ىػ/56الخميفة معاوية ، فواله خراساف سنة )
ـ( ، ولما توفي الخميفة معاوية ، انصرؼ إلى المدينة ،  فقتمو أعالج كاف قدـ بيـ مف سمرقند . ابف 676ىػ/57سنة )

 . 8/98؛ الزركمي ، األعالـ ،  28/221عساكر، تاريخ دمشؽ ، 
 . 88/885؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  8/498البالذري ، أنساب األشراؼ ،  822))
العتيؾ :  بطف مف األزد ، وىو عتيؾ بف النضر بف األزد بف الغوث بف نبت بف مالؾ بف كيالف بف عابر ابف  828))

 . 9/227شالخ بف أرفخشد بف ساـ بف نوح . السمعاني ، األنساب ، 
 .  86/8ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ، ؛  8/499البالذري ، أنساب األشراؼ ،  824))
 .  88/886ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ،  825))
يزيد بف مفرغ : يزيد بف زياد بف ربيعة بف مفرغ الحميري ، يكنى أبا عثماف ، كاف مف فحوؿ الشعراء ، توفي سػنة  826))
 ـ .2116ىػ/8427ـ( . الذىبي ، سير أعالـ النبالء ، د ، ط ، دار الحديث ، القاىرة ، 688ىػ/69)
 .  6/99ابف الجوزي ، المنتظـ ،  827))
 . 5/479الذىبي ، تاريخ اإلسالـ ،  828))
ـ( ، جواىر البالغة في المعاني والبياف والبديع ، د ، ط ، 8948ىػ/8862الياشمي ، أحمد بف ابراىيـ )ت 829))

  . 882المكتبة العصرية ، بيروت ، د. ت ، ص
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