
 خــالــد الـقسـري

 حيـاتـه وتــارخيـه
 م( 743 -686هـ/  120 -66) 

 إعـداد وتـأليـف

 أستاذ مشارك يف كلية الشريعة قسم تاريخ

 جامعة أم القرى



 239             يزاندر بن حممد اهلم....            د. بن هحياته وتارخي ريالقس خالد 

 خيـهحيـاتـه وتــار خــالــد الـقسـري

 م( 743 -686هـ/  120 -66) 

 املقدمة:

فقد اضطربت املصادر التارخيية يف الكالم عن خالد بن عبـد ا  القسـري، مـا    
بني مادٍح، وذامٍّ، ولعبت العداوة والبغضاء واحلقد واملذهبية دوًرا يف تشـويه وـورته،   

ا بآخر سيًئا، مما جعل الطريق ممّهًدا أمام أعدائه لتلطيخ خاوًة بعدما خلط عمًلا واحًل
تارخيه الزاخر مبواقف مشهودة، والتعمية على جهـود  املشـكورة، يف حماربـة اافكـار     

 اهلدامة، وأعماله اجلليلة يف البناء واإلعمار وشق الرتع واانهار. 

 ومن هنا يربز الدافع والسبب وراء هذا البحث، وهو: 

وحتليل الوقائع التارخييـة واسـتصال    ، وبيان حقيقة ما ُأثري حوله، إنصاف خالد .1
 . دون حماباٍة، على وجه اإلنصاف والعدل، النتائج الصحيحة املرتتبة عليها

 . وضلوع املذهبية واالختالف يف أكثر ، اإلشارة إىل أسباب هذا التشويه .2

وجتاوز  إىل لعِن  ،وخالٍد خاوة، يف عدائه لألمويني عامة، بيان شطط ااوفهاني .3
 . (1)بل ولعن اإلسالم وتفضيل اجلاهلية عليه؛ خالٍد

 وبيان تأثري هذا الشعوبي فيما تداوله املؤرِّخون واملرتمجون خلالٍد. 

 . بيان دوافع بعض رموز ااحناف وراء طعنهم يف خالٍد  .4
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 هدف البحث:  

وأن ، إىل نصـابه  أن نعيد اامـر  -ورأينا  حقًّا علينا  -وقد جعلنا نصب أعيينا 
فنثبت له حقه الالئق به كشصصية حمورية ، ونلقي الضوء عليها، ندرس شصصية خالٍد

ويف سـبيل حتقيـق ذلـش كشـفنا     ، وننصفه من أعدائه الذين ظلمو ، يف تاريخ املسلمني
 . النقاب عما له من أعمال وسوابق ُتْذكر وُتْشَكر

فكـل إنسـان يؤخـذ منـه     ، نيب ومل ندَّع فيه وال يف غري  العصمة بعد الـ ؛ نعم
 . وُيْترك إال النيب 

 وقد قسمت هذا البحث إىل ثالثة مباحث: 

 . ذكرت فيها أهمية هذا املوضوع والباعث على اختيار  مقدمة:

 . يف احلالة الدينية والسياسية واالجتماعية آنذاك متهيد:

 . ووفاته الشصصية، وأعماله، يف حياة خالد املبحث ااول:

ورد بعض ما أثري حولـه  ، يف مواقف خالٍد املشهودة يف حماربة املبتدعة ث الثاني:املبح
 . من شبهات

 . يف مقتله املبحث الثالث:

 . ثم فهارس املصادر واملراجع واملوضوعات، وخامتته، مبلصص البحث :وختمته أخرًيا

سائًلا ا  عز وجل أن أكون قد ساهمت يف كشف النقاب عن بعض جمهودات 
، وإلقاء الضوء على هذ  الشصصية اإلسالمية العظيمـة ، د يف التصدي للمنحرفنيخال

وإنصـافه  ، وتعريف ااجيال املسلمة املعاورة بهذا الرجل الفذ يف التاريخ اإلسـالمي 
 . من خصومه
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 :متهيد

 .م743 -686/ هـ126 –66يف الفرتة من نبذة عن أحوال الدولة ااموية 

كمـا  ، سـنة  60وهـو ابـن حنـو     هــ 126تل سنة وق، هـ66ُوِلَد خالٌد حنو سنة 
 . سيأتي يف ترمجته

، أدرك فيها خالٌد بِسنِّه آخر عصر الصحابة، وهذ  فرتة مليئة بااحداث اجلسام
بينما مات الصحابي اجلليل عبد ا  بن عمر بن اخلطـاب علـى    66فقد ُوِلد حنو سنة 
 . هـ 74أو  73سبيل املثال سنة 

 بل وأمسش إمـامهم وكـبريهم سـعيد بـن جـبري     ، ار التابعنيكما أدرك خالٌد كب
 . ليلقى سعيٌد مقتله على يد احلجاج الغاشم، وأرسله للحجاج( هـ95ت)

يرهـب  ، ويف هذ  الفرتة اليت عاشها خالٌد جند احلجاج الثقفي ماثًلا أمام أعيننـا 
ويف هذ  ، (2)بل ويقتل واحليهم أمثال سعيد بن جبري، الناس ويظلمهم ويتجّبر عليهم

 . الفرتة نفسها بزغت الفرق وأطلت برأسها على البالد اإلسالمية

كمـا أدرك بدايـة ظهـور    ، ونضارته، خبري ، فقد أدرك خالٌد آخر عصر الصحابة
 . وبزوغ فرق الضالل، الفنت

وهـو اإلمـام   ، وقد عبَّر عن ذلش وأرَّخه أحد أئمة هذ  الفرتة وأعالمها العظام
 يكونـوا  مْل»: قـال ف( هــ 110ت ) بن سريين اانصاري البصـري  التابعي اجلليل حممد

 أهـل  إىل فُينَظـر ، رجـالكم  لنـا  َسـمووا : قالوا؛ الفتنُة وقعت فلمَّا، اإلسناد عن يسألون
 . (3)«حديثهم ُيْؤَخُذ فال البدع أهل إىل وُينَظر، حديثهم فُيْؤَخُذ السونة

؛ اخلوارج والشيعة والقدريـة ك؛ وكالم ابن حزم يشري إىل ظهور الفرق قبل املئة
 . (4)حتى حدث متكلمو املعتزلة بعد املئة من التاريخ
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وسيأتي معنا تصدِّيه لعدد من أهـل  ، وهي الفرتة اليت عاش فيها خالد القسري
 . وتضحيته باجلعد بن درهم، البدع والزندقة كاملغريية واجلهمية

ع االجتمــاعي وقــد انعكــا هــذا الواقــع الــديف وظهــور الفــرق علــى الواقــ
 . فيما بعد، وتسلط املبتدعة على بعض أركان الدولة، والسياسي آنذاك

وسفكت دمـاء بريئـة علـى يـد احلجـاج بـن       ، ويف هذ  الفرتة ارتكبت الفظائع
ومل ينا التاريخ قتل احلجاج للصحابي اجلليـل عبـَد ا  بـن    . يوسف الثقفي وأمثاله

وأمـه أاـاء ذات   ، ري رسـول ا   الزبري رضـي ا  عنـه وعـن أبيـه الـزبري حـوا      
فقتله وولبه سنة ، عند ذاك احلجاج الغشوم، لكن مل يشفع هذا كله لعبد ا ، النطاقني

قبـل  . (5)ومن عجب أن يولِّيه اخلليفة عبد امللش إمرة املدينة عقب هذ  الواقعة، هـ73
 . هـ95 من خالٍد فيقتله احلجاج سنة أن يتسلَّم سعيَد بن جبري

ب أن يكون هذا احلجاج الغشوم هو الشـافع لتـولي خالـد القسـري     ومن عج
استجابة لوشاية احلجاج يف الراشد العادل عمر بـن عبـد العزيـز راـة ا      ، إمرة مكة

، حني كتب عمر للصليفة خيرب  بظلم احلجاج وما يعانيه أهل العراق مـن بطشـه  ، عليه
وطلـب إمـرة املدينـة    ، احلرمنيفوشى به احلجاج عند اخلليفة وكتب يطلب تغيري إمرة 

 . (6)فكانت له؛ لعثمان بن حيان وإمرة مكة خلالٍد

ويف هذا اجلو املشحون بالدماء الربيئة والوشايات والبطش والظلم واجلـربوت  
 . إىل أن ُقِتل يف آخر أمر ، ويرتقَّى يف املناوب، كان خالد يسري
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 صية.املبحث األول: يف حياة خالد، وأعماله، وصفاته الشخ

 ويشتمل على مخسة مطالب: 

 . ااه وَنَسُبه وُكنيته املطلب ااول:

 . مولد  ونشأته وبيته وبيئته املطلب الثاني:

 . ورواياته، وفاته الشصصية املطلب الثالث:

 . أعماله املطلب الر ابع:

 . بعض َمن َوِلي له املطلب اخلاما:

 املطلب األول: امسه وَنَسُبه وُكنيته.

بـن عبـد    بـن عـامر بـن عبـد ا      (7)ِد بن ُكْرزَسبن يزيد بن َأ بد ا خالد بن ع
مشا بن َغْمَغَمَة بن جرير بن ِشقِّ بن وعب بن َيْشُكر بن ُرْهم بن َأْفَرَك بـن َأْفَصـى   

 . (9)َولَي الِعراَق َومكََّة، وهو مالش بن َعْبُقر بن َأْنمار، بن َقْسر (8)بن َنِذير

ومل ، (10)هكذا ضـبطها ابـن مـاكوال   ، ن السني املهملةوَقْسر بفتح القاف وسكو
فهـو خالـد بـن    : القصري بالقـاف »لكنه قال يف . يذكر ابن ماكوال يف قسر وجًها آخر

ومل يذكر ابن ما ، (11)«روى عنه عبد ا  بن بزيع، عن حممد بن زياد، عبد ا  القصري
ا اقتصر على تسميته ومل يقل وإمن، كوال يف كتابه أن شيخ ابن بزيع هذا هو خالد اامري

 . بأنه اامري أو آخر اشرتك معه يف ااه ونسبته

قـال ابـن   »: قـال ابـن خلكـان   ، فلما رأى ابن خلكان ونيع ابـن مـاكوال هـذا   
فلعل ، ومل أجد هذا النقل يف كتاب ابن ماكوال، (12)«القسري والقصري: يقال: ماكوال

وال يساعد  ونيع ابن ، الذي ذكرُته آنًفا ابن خلكان أخذ  مبعنا  من ونيع ابن ماكوال
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بل ونيعه يدل على أنه آخـر  ، فلم يصرِّح ابن ماكوال بهذا، ماكوال على ما ذهب إليه
نسبة إىل القصر ، القصري: انه مل يذكر يف َقْسر أّن اامري يقال فيه؛ غري القسري اامري

فدلَّ وـنيعه هـذا   ، ه اامريومل يقل يف القصري شيخ ابن بزيع أن، البناء أو قسر االسم
 . على التفريق بني الرجلني

، وأما ابن طاهر فذهب إىل حنو ما فهمه ابـن خلكـان مـن وـنيع ابـن مـاكوال      
 نيويكتب بالسـ ، إىل قصر جبيلة منسوٌب»: وقال، فذكر  ابن طاهر يف القصري بالصاد

روى عنـه  ، روى عن حممد بن زيـاد ، منهم خالد بن عبد ا  القصري اامري، والصاد
وأما خالد بـن  ): زاد عبد الغف»: وتعقبه املعلمي اليماني بقوله. (13)«عبد ا  بن بزيع

(، وهم من قسـر، بطـن مـن جبيلـة    ، عبد ا  القسري اامري فذاك بالسني مكان الصاد
 150وابن بزيع يروي عن ابن جريج املتوفى سنة ، قال هذا لئال يشتبه بشيخ ابن بزيع

وللقسـري ترمجـة يف   ، بن عبـد ا  القسـري  اهر أنه مل يدرك اامري خالد وحنو ، فالظا
وذكـروا  ، مل يـذكروا غريهـا  ، تهذيب املزي وغري ، ذكروا له رواية عن أبيه عـن جـد   

فذكر املعلمي كالم « واشتبه اامر على ابن طاهر، وهم أكرب من ابن بزيع، الرواة عنه
وظاهر كالمه أن قسر جبيلـة، أو كمـا   ، ذا قالك»: ابن طاهر الذي نقلنا  سابًقا ثم قال

كمـا هـو   ؛ قصر جبيلة موضع كان فيه قصر من القصور وحوله قرية ايـت بـه  : قال
سـر الـيت   قا قبلـه قـال يف   وال نعلم أحًد، احلال يف قصر ابن هبرية وغري  مما ذكر  بعُد

إن :  قـال وال، قسـر : وال قال يف قصر وهو البناء املعـروف ، قصر: ينسب إليها اامري
والغريب أن ابن السمعاني تبعـه، فبعـد أن ذكـر يف رسـم     . هناك ما يسمى قصر جبيلة

املنتسب إليه اامري خالد بـن  ): وقال ُهَبنَس َرَكوَذ، أن قسرا بطن من جبيلة (14)القسري
هذ  النسبة إىل القصـر وهـو يف سـتة    : )(15)قال يف رسم القصري( ؛ عبد ا  القسري

ر جبيلة ويكتب بالسني أيضا واملنتسب بهذ  النسبة خالد بن عبد ا  منها قص، مواضع
، يروي عن حممد بن زياد، روى عنه عبد ا  بن بزيـع ، أمري العراق - كذا - القسري
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وأعرض واحب اللباب يف رسم القصري عن هـذ   (، وقد ذكرنا  يف القسري بالسني
  .(16)«القضية، وكان ااوىل أن يذكرها ويبني خطأها

، (19)واحلازمي، (18)واجلياني، (17)ضبطه الدارقطفهكذا ، والقسري بالسني املهملة
 . نسبًة إىل القبيلة من َبِجيَلة، ومل يذكروا غري السني املهملة، (20)وابن حجر

 وأما كنيته: 

واقتصـر ابـن   . (21)هكـذا كنـا  ابـن خلكـان    ، فيكنى بـأبي يزيـد وأبـي اهليـثم    
 . القاسم على أبي (24)على أبي اهليثم، واقتصر يف مرٍة أخرى (23)والذهيب مرًة (22)عساكر

ومل يذكر امِلزِّيو وال غري  مـن  . «أبو اهليثم: ويقال، أبو القاسم»: (25)وقال امِلزِّيو
 . أبا يزيد: -عدا ابن خلكان -املذكورين 

 املطلب الثاني: مولده ونشأته وبيته وبيئته.

قتل خالد »: على هذا يدل قول خليفة بن خياط، ـه 66ُوِلَد خالٌد يف حنو سنة 
فهـذا يـدل علـى أن    . (26)«يف سنة ست وعشرين ومئة وهو ابن حنـو مـن سـتني سـنة    

 . هـ 66والدته تكون يف حنو سنة 

، ولـيا بيًتـا عادًيـا   ، ومن بيت له تارخيه ورجاله، وقد كان خالد من ااشراف
 . وقد توىل أهل بيته إمارة أكثر من مكان

 . (27)امللشبن عبد  هلشامسان اي خرِلَو: وُ  أسد بن عبد ا َأُخف

 . (28)هو الذي بنى قرية أسداباذ ببيهق: وأسد

قبل أْن يوجه إليهم مروان بـن احلكـم   ، َوِلي دمشق: كما أن ابنه يزيد بن خالد
قبل أْن يشي به بعضـهم  ، وعلى إثرها يهرع يزيد إىل قرية املزة، من اص من يهزمهم

 . (29)َتل هو أيًضا كما ُقِتل خالدفُيْق
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 . (30)وهو إااعيل بن عبد ا : وخلالٍد أٌخ آخر

 (31)ترجم له ابن أبي حـا  : عبد ا  بن يزيد بن أسد بن كرز القسري: وأبوهم
ومل يذكر ابن ، ورواية ابنه خالد عنه، بروايته عن أبيه يعف يزيد بن أسد (32)وابن حبان

. مل يزد على ذلش، واقتصر ابن حبان بذكر  يف الثقات، ال تعديًلاأبي حا  فيه جرًحا و
 . (33)وكذلش ذكر  ابن قطلوبغا يف الثقات

وذكر  . (34)له وحبة كما قال أبو حا  الرازي: يزيد بن أسد القسري: وجدهم
(، يا يزيد بن أسد أحب للناس ما حتب لنفسش: )قال له النيب »: (35)ابن حبان وقال

وهـو اآلتـي هنـا يف    . «عرف له إال هـذا احلـديث الواحـد   ال ُي، ن الشامسك، وحابي
 . الكالم على روايات خالٍد

، وفد على النيب »: وقال، وكذا ذكر  ابن سعد يف الطبقة الرابعة من الصحابة
 . (36)«حديًثا وروى عن النيب 

اع النيب : وقال البصاري
(37) . 

 . (38)له وحبة: ا  املقدمي قال وكذا نقله ابن حجر أيًضا عن أبي عبد

ولـو كـان لـه    ، لـيا لـه وـحبة   : أهله يقولون»: وخالف ذلش ابن معني فقال
 . (39)«وحبة لشرف به أهله

و  يف دووخالفه الناس وَعـ ، هذا قول حييى بن معني»: فتعقبه ابن عبد الرب بقوله
املـذكور يف  يعـف حديثـه   . (40)«الصحابة حلديث هشيم وغري  عن سـيار أبـي احلكـم   

 . (41)املطلب اآلتي بعد هذا يف روايات خالد

فلم يزل والًيا عليها حتى مات الوليـد   (42)هـ 89فقد ولي مكة سنة : أما خالد
 . (44)طلحة عبد امللش عليها ثم عزله ووىل داود بنفأقر  سليمان بن ، (43)بن عبد امللش
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وأرََّخه ابن كثري يف ، هـ89كذا أرَّخ خليفة وابن خلكان تاريخ واليته مكة سنة 
 . هـ93سنة 

ووشاية منه يف عمر بـن عبـد العزيـز    ، وقد ولي خالٌد مكة بشفاعة من احلجاج
 بـنَ  عمـرَ  وفيها عزل الوليـدُ »: هـ كما قال ابن كثري93وذلش يف سنة ، راة ا  عليه

لوليـد  عمر بن عبد العزيز كتب إىل ا وكان سبب ذلش أّن، عبد العزيز عن إمرة املدينة
فسـمع  ، خيرب  عن أهل العراق أنهم يف ضيم وضيق مع احلجـاج مـن ظلمـه وغشـمه    

مجاعة من أهل  وإّن، عن إمرة املدينة عمر ضعيٌف إنَّ: بذلش احلجاج فكتب إىل الوليد
، وهـذا وهـن وضـعف يف الواليـة    ، الشر من أهل العراق قد جلأوا إىل املدينـة ومكـة  

وعلى مكة ، بن حيان على املدينة عثماَن فولِّ، فاجعل على احلرمني من يضبط أمرهما
فصرج عمر بن عبد العزيـز مـن   ، ففعل ما أمر  به احلجاج، بن عبد ا  القسري خالَد

وقدم عثمان بن حيان املدينة لليلتني بقيتا مـن شـوال   ، املدينة يف شوال فنزل السويداء
 . (45)«بد امللشوحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن ع. من هذ  السنة

يف مجـادى  . (47) هــ 120وُعِزل عنها سنة ، (46)هـ106وولي خالٌد العراق سنة 
 . (49)واخُتِلف يف سبب عزله عنها. (48)ااوىل

ومكث خالد والًيا على العراق حنو من أربـع عشـرة سـنة يف قـول خليفـة بـن       
. إال أشـهر  وغري  عمل هلشام مخـا عشـرة سـنة    (51)لكنه يف قول الطربي، (50)خياط

وُيحمل قول خليفـة علـى جممـوع مـا     ، فُيحمل ذلش على جمموع ما عمله هلشام عامة
 . عمله هلشام على العراق خاوة

 . (52)وكان خالد على شرطة الكوفة قبل أن يلي العراق

ن هلشـام بـن عبـد    ْيوأمري العـراقَ ، أمري مكة للوليد وسليمان»: قال ابن عساكر
وإااعيل بن ، سيار أبو احلكم: روى عنه، روى عن أبيه، وهو من أهل دمشق، امللش
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، وإااعيـل بـن أبـي خالـد    ، وايد الطويـل ، وحبيب بن أبي حبيب، واسط البجلي
عـرف اليـوم بـدار الشـريف     ُت، ودار  بدمشق هي الـدار الكـبرية الـيت يف مربعـة القـز     

 . ( 53)«نسب احلمام الذي يقابل باب قنطرة سنان بباب توماوإليه ُي، الزيدي

 . البصرة والكوفة: وهو ممَّن ُجمع له املصران
وابنه ، زياد: أول من مجع له املصران البصرة والكوفة»: فقد قال جمالد بن سعيد

ويزيـد  ، واحلجاج بن يوسف، وبشر بن مروان، بن الزبري ومصعب، عبيد ا  بن زياد
وعمر بـن هـبرية    ،ومسلمة بن عبد امللش، ويزيد بن املهلب، بن أبي كبشة السكسكي

وعبد ا  بن عمر بن ، ويوسف بن عمر الثقفي، وخالد بن عبد ا  القسري، الفزاري
 . (54)«ومل جيمع احد غريهم، ويزيد بن عمر بن هبرية، عبد العزيز

 -أّول من مجع لـه املصـران   : العراقني يتسمية من ول»: وكذا قال ابن قتيبة يف
ومل جيمع »: ثم قال ابن قتيبة، دا يزيد بن أبي كبشةفذكرهم ع« زياد: -الكوفة والبصرة

 . (55)«العراقان احد بعد هؤالء

 املطلب الثالث: صفاته الشخصية، ورواياته.

 فأما وفاته الشصصية فمنها: 
 احلزم والشدة: 

الـيت َأهََّلْتـه لتـولي    ، وأول ما يلفت االنتبا  يف شصصية خالٍد هو احلزم والشدة
وهو من القالئل ، وأن ُيجمع له العراق، خلاوة بالشرطة والواليةعدًدا من املناوب ا

 . البصرة والكوفة: الذين حكموا املصرين

، لكن يظهر أن قضية احلزم والشدة يف شصصية خالد مل تقف عند احلد املطلوب
كمـا سـيظهر   ، بل جتاوزتها فأورثته جرأة على ما ال يليق وال كان ينبغي له أن يأتي به

 . اآلتيمن كالمنا 
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َأنَّ خالـًدا ضـرب    (56)فقد تناقـل النسـابون  ؛ ااعجم ويدل على هذا قصته مع
خالـد علـى مكـة    وذلش يف إمـرة  ، وهو عبد ا  ااوغر بن شيبة بن عثمان، ااعجم

؛ فأقاد منـه ؛ يتظلم من خالد، فركب عبد ا  ااعجم إىل الوليد؛ للوليد بن عبد امللش
 : ويف ذلش يقول الفرزدق، هو ااعجمأي ُضِرَب خالٌد مثلما ضرَب 

 َنَعــْم َلَقــْد َســاَر ابــُن َشــْيَبَة ِســريةً 
 

 َأَرْتَش ُنجوَم اللَّْيِل واِضَحًة َتْجـِري  
 فَأْوَبَح َقْد ُوبَّْت على َرْأِس خالٍد 

 
 شآِبيُب َلْم ُيْرَسْلَن ِمْن َسـَبِل امَلَطـرِ   

،   القسري يف واليتـه ملكـة  بن عبد ا خالَد أنَّوذكروا يف سبب ضربه ااعجم  
فقـام إليـه عبـد ا  بـن شـيبة      ، اا منكـرً أحـدث حـدثً  قد ، عن سليمان بن عبد امللش

وأخـاف  ، فغضـب خالـد غضـبا شـديدا    ، فأمر  باملعروف ونهـا  عمـا فعـل   ، ااعجم
 . فصرج الرجل إىل سليمان يشتكي خالًدا إىل آخر القصة السابقة، الرجل

، الثقفي قد ملح هذا يف خالد فاستفاد منـه لنفسـه  ويظهر أن احلجاج بن يوسف 
ووشاية منه يف عمر بن عبد العزيز راـة ا   ، فقد ولي خالٌد مكة بشفاعة من احلجاج

خيرب  عن أهل العراق أنهم يف ضيم وضيق حني علم احلجاج بكالم عمر للوليد ، عليه
عمـر   إنَّ :فسـمع بـذلش احلجـاج فكتـب إىل الوليـد     ، مع احلجاج من ظلمه وغشـمه 

مجاعة من أهل الشر من أهل العراق قد جلأوا إىل املدينة  وإّن، عن إمرة املدينة ضعيٌف
 فـولِّ ، فاجعل على احلرمني من يضبط أمرهما، وهذا وهن وضعف يف الوالية، ومكة

ففعل ما أمر  بـه  ، بن عبد ا  القسري وعلى مكة خالَد، بن حيان على املدينة عثماَن
 . قد سبق هذا قبل قليل يف والية خالٍد مكةو. ( 57)احلجاج

فاسـتفاد مـن   ، فيظهر أن احلجاج قد ملح يف خالـد هـذ  الشـدة املفرطـة أحياًنـا     
ومن َثمَّ طعن احلجاج يف الصاحل الورع العابد اإلمـام عمـر بـن عبـد     ، شدته لصاحله

اج الذي كان بناء على أمر احلج، ليستبدله الوليد خبالٍد القسري، العزيز راة ا  عليه
 . متسلطا على الوليد فيما يظهر
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وكيـف  ، وسيأتي معنا ما فعله خالد القسري مع سعيد بن جبري راة ا  عليـه 
بعـدما حتـّرج غـري  مـن عمـال احلجـاج عـن        ، على يـد احلجـاج  ، أرسله ليلقى حتفه

 . اإلمساك باإلمام سعيد بن جبري وإرساله للحجاج

مل تكن حـدًثا عارًضـا يف حيـاة    ، ة ا  عليهويظهر أن مسألة سعيد بن جبري را
وجلبت لـه  ، وأساء بها إىل اآلخرين، بل كانت يف خالد شدة أساء بها إىل نفسه، خالد

 . مزيًدا من العداوات

وكان ، واقعة حبسه عمر بن هبرية الفزاري: منها، ونلحظ هذا يف وقائع عديدة
 . قد ولي العراقني ليزيد بن عبد امللش ستَّ سنني

 . خالد بن عبد ا  الَقْسريو هفلما ُعزل ابن هبرية حبس

 : يف ذلش قال الفرزدُقف
 ًةـوبـ ـزارة نـَلَعمري لـئن ناَبـْت َفـ   

 
 َلِمن َحـَدِث اايـام حتِبُسـها َقْسـرُ     

 واسـطٍ  لقد حبَا الَقسـريو يف سـجنِ   
 

ــْيظميًّ  ــى َش ــفًت  ُهه الزَّجــُرـا ال ُيَنهن
 ى ومل يكـن ارـفًتى مل ُتربِّيـِه النَّصـ   

 
 ِغــًذى لــه حلــُم اخلنــازيِر واخلمــرُ  

فسار حتت اارض هـو وابنـه   ، وقال الفرزدق البن ُهبرية حني ُنقَب له السجن 
 : حتى نفذ بطنها

 ملَّا رأيَت اارَض قـد ُسـدَّ ظهُرهـا   
 

 فلـم َيبــَق إال بطُنهـا لــَش َمْصَرجــا   
 َدَعوَت الذي نـاداُ  يـوُنُا بعـَدما    

 
 ْظلمــاٍت ففرَّجــاَثــوى يف ثــالٍث ُم 

. (58)اا ومدحف أسرًيما رأيت أشرف من الفرزدق هجاني أسرًي: فقال ابن هبرية 
فقد حبسه خالٌد كما حبا الُكَمْيت بـن  ، على أنَّ الفرزدق مل ينج من خالٍد هو اآلخر

 . (59)زيٍد الشاعر أيًضا
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، يتـه ورغم هذا كله فقد ُرِوي عن خالٍد أنه قـد أمـر بعـض والتـه بـالرفق برع     
جعفر أاد بن عبيد بن ناوح نا حممد بـن عمـران    يأبفروى ابن عساكر بإسناد  عن 

وكـان قـد وال     -بن عبد ا  القسري إىل أبان بـن الوليـد    كتب خالد»: عن أبيه قال
أما بعد فإن الرعية من احلاجة إىل والتها مثل الذي بالوالة مـن احلاجـة إىل   : -املبارك 
وهـو مـنهم مبنزلـة رأسـه مـن      ، الوالي مبنزلة جسـد  مـن رأسـه   وإمنا هم من ، رعيتها
وال تكـونن هـم   ، وإىل نفسش باإلحسان إليها، ن إىل رعيتش بالرفق بهمِسْحفَأ، جسد 

وال حيملـش فضـل   ، وال عن فسادهم أدفع منـش عنـه  ، إىل والحهم أسرع منش إليه
مـنهم إال مثـل    وال تطلـب ، ذنبه ورجوت مراجعته لَّشدة السطوة مبن َق القدرة على

ا  مع الـذين   فإنَّ؛ واإلحسان إليهم، واتق ا  تعاىل يف العدل عليهم، الذي تبذل هلم
يأتـش أمرنـا   ؛ واكتب إلينا فيما جهلـتَ ، م فيما علمَتِرْوَأ، اتقوا والذين هم حمسنون

 . (60)«والسالم، شاء ا  يف ذلش إْن
لكنهـا أيًضـا حتتـوي    ، سلهاوعلى الرغم من رونق كلمات هذ  الرسالة اليت أر

، بل وطلب الصرامة من الوالي العامل له فيما يعلم، على شدة ووالبة يف الشصصية
 . وأن يكتب إليه فيما جيهل ليأتيه أمر 

والشش أن والبة الشصصـية ووـرامتها وانضـباطها مـن عوامـل جناحهـا يف       
ختـرج هـذ  الشـدة    وأن ال ، مهامها شرط أن ال تزيد هذ  الصرامة والصالبة عن احلد

قد يكون أثًرا خلروج هـذ   ؛ وأرى أن موقف خالد من سعيد بن جبري، إىل ما ال حيمد
ورمبا كانت يد احلجـاج السـابقة عنـد خالـٍد يف توليتـه      ، الشدة واحلزم إىل ما ال حيمد

 . وشفاعته له يف ذلش هي الباعث وراء موقفه من سعيد بن جبري راة ا  عليه

 اجلود: 

اجلـود   لد القسري باجلود حتى ذكر املؤرخ ابن حبيب أن من وـفاته اشتهر خا
 . (61)وله يف اجلود أخبار كثرية: ويف هذا يقول
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رف أول ما ُع»: فيقول، ويؤرِّخ املدائف لبدء معرفة سؤدد خالد وجود  وشهامته
، فأوطأ فرسه وبيا، سؤدد خالد بن عبد ا  القسري أنه مر يف سوق دمشق وهو غالم

 إْن: فقال، أمر غالمه فحمله ثم أتى به إىل جملا قوم؛ فلما رآ  ال يتحرك، عليه فوقف
 . (62)«فرسي ومل أعلم ُهْتَأَطْوَأ، فأنا واحبه؛ ٌثَدحدث بهذا الغالم َح

، أكرم الناس مـن أعطـى مـن ال يرجـو      إّن»: وانظر إليه خيطب بواسٍط فيقول
 . (63)«ناس من وول عن قطيعٍةوأوول ال، ا من عفا عن قدرٍةوأعظم الناس عفًو

وسـارعوا يف  ، يا أيها النـاس تنافسـوا يف املكـارم   »: فقالأيًضا خطب بواسط و
مل  وال تعتـدوا مبعــروفٍ ، اوال تكتســبوا باملطـل ذمًّـ  ، واشـرتوا احلمـد بـاجلود   ، املغـا  

ومهما يكن احد منكم نعمة عند أحد مل يبلغ شكرها فا  أحسن لـه جـزاء   ، يعجلو 
 فـإنّ ، اوهـا فتحـور نقًمـ   فـال متل   ٌمَعـ حوائج الناس إليكم ِن علموا أّناو، عطاءوأجزل 

ا ا حسـنً ولو رأيتم املعـروف رأيتمـو  رجًلـ   ، اًرْكا وأورث ِذأفضل املال ما أكسب أجًر
تنفر  اا قبيًحا مشوًهولو رأيتم البصل رأيتمو  رجًل، ا يسر الناظرين ويفوق العاملنيمجيًل

وأكرم الناس من ، ومن خبل رذل، ه من جاد سادإّن، اابصار منه القلوب وتغض دونه
ومـا مل  ، وأوول الناس من وول من قطعـه  ومن عفا عن قدرٍة، أعطى من ال يرجو 

 . (64)«وبأووهلا تسمو، والفروع عند مغارسها تنمو، نبته يطب حرثه مل يزك 
ا من ااعـراب  ًفإّني ُاطِعُم كّل يوٍم ستًة وثالثني أل»: وخطب خالد أيًضا فقال

 . (65)«اِوْيًقا وَسمتًر
املـؤوُ  لـه   : خالـدٌ  قـال ف ا؟َيأُمُر اامرُي لي مبلء جرابي دقيًقـ : وقال له أعرابيٌّ

 . (66)«َمَر لي مبا َيْشَتِهيما َأْشَتِهي فَأ سَأْلُت اامرَي: فقال، فقيل لألعرابّي. دراهَم

 عقله وثقافته ومعرفته: 

 شـئون  تـدبري  إىل اإلنسـان  ووسـيلة ، التكليـف  مـالك و، التفكري أداة هو العقل
 يرقى طريقه وعن، اعدًل املتنازعني بني واحلكم، اعمًل احلياة يف السعي يكون به، احلياة
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 ال العظـيم  بالضـرر  ذلـش  يعود خلل العقول أواب وإذا، وإبداًعا اوفنًّ علًما اإلنسان
ومـن  ، جمموعهـا  يف اامة لىع وإمنا، حمقًقا ذلش يف ضرر  كان وإن، وحد  الفرد على

راه -َثمَّ فإن من رزقه ا  عقًلا وافًرا فقد رزقه خرًيا وفرًيا وهكذا كان خالد القسري 
قد رزقه ا  وفور العقل ويظهر ذلش جليًّا لكل ناظر يف إمارته حيث جيد العقلية  -ا 

 . الراسصة يف إدارته لشؤون الوالية

ومل ، ميلش قسًطا من املعرفة العلمية ال بأس به أن خالًدا كان: ويظهر ذلش أيضا
ومواقفه من املبتدعة وحروبه ضدهم دليٌل على شيء من املعرفة ، يكن جمرد قائد فقط

 . وسيأتي الكالم على هذ  املواقف، بعقائد املسلمني وما خيالفها

قـال خالـد بـن    : ما روا  أاد بإسناد  عن قتادة قال: ومما يدل على ذلش أيًضا
 . (67)لعزة القرآن: ما للُقرَّاِء َأَحدو شيٍء؟ قال: د ا  يعف القسريعب

 . ويتكلم على عزة القرآن عندهم، ويعرف وفاتهم، فهو يعرف الُقرَّاء

وكتابته للصليفة بأن ال يقبل ما تفعله ، كالمه عن النسيء، كما سيأتي يف أعماله
  .انه من النسيء الذي نهى ا  عنه؛ الفرس آنذاك

، وبطبيعة احلال لن يتمك ن خالد من الووول لكل هذ  املناوـب الـيت توالهـا   
دون أن يكـون ُمِلمًّـا بشـيء مـن     ، عاًمـا  16وال ان يتوىل هلشام وحد  ما يقرب من 

نعم لكنه ليا إماًمـا وال فقيًهـا مـن أهـل     ، ولو قليل، آخًذا بطرف من العلم، املعرفة
 . الفتوى والفقه

 فصاحته: 

، بسـليقتهم  العـرب  فصـحاء  يعرفـه  مـا  علـى البالغة  و لفصاحةلد بااشتهر خا
فقد كـان فصـيًحا   ، الكالم بأساليب وإحاطتهم، البيان فن فى مبهارتهم الفرق وعلماء

 . واحب لساٍن بليغ حني ينطق
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ا من مجلة خطبـاء العـرب املشـهورين    وكان خالد معدوًد»: بل قال ابن خلكان
 . (68)«بالفصاحة والبالغة

، فأنت زينتهـا ، من تكن اخلالفة زينته: خالد القسري لعمر بن عبد العزيز وقال
 : وأنت كما قال مالش ابن أااء، فأنت شرفتها، ومن تكن شرفته

 َوَتِزيــِديَن َأْطَيــَب الط يــِب ِطيًبــا   
 

ــ    ــش َأْيَنـ ــَن ِمْثُلـ ــيِه، َأْيـ  اإّن َتَمّسـ
 
 

 وإذا الــــّدّرزان ُحْســــَن ُوُجــــوٍ 
 

 ُن َوْجِهــش َزْيَنــا َكــاَن ِللــّدّر َحَســ 
 
 

 . َمْعُقوًلا َوَلْم ُيْعَط، َمُقوًلا َيْعِطواحبكم ُأ نَِّإ: فقال عمُر

 . (69)قملا قصد به التمل  ن هذا من خالٍدُسْحوإمنا مل َي: السهيليقال 

ضرب ملن له َمْنطـَق  ُي: اَوَعِدَم َمْعُقوًل، ُأْعِطَي َمُقوًلا»: يقال، وقد وار ذلش َمَثًلا
 . (70)«اعد  َعْقلال ُيَس

ــ َيِطــْعفــالن ُأ»: وعنــد الزرشــري ــمقوًل لألاــق الــبني ، اا وال يعطــى معقوًل
 . (71)«احلمق

، وتسليمه للحجاج، ولعل موقفه اآلتي وإمساكه بسعيد بن جبري راة ا  عليه
لعل هذا املوقف منه يساعد على هذا ، بعدما اعتذر عن ذلش ُعمَّال آخرون غري خالٍد

لكنه مع ؛ وأنه ُأْعِطي مقوًلا، يف قضية التملُّق هذ ، ملذكور هنا فيما خيص خالداملعنى ا
ذلش مل ُيعط معقوًلا يريد أن فيه شيًئا من التملُّق أو التقروب من أولياء اامـور أو حنـو   

 . هذ  املسائل

بل وولي مكة كما سبق بشـفاعة  ، وقد كان ميدح احلجاج بن يوسف يف خطبته
 . ا كله يشري إىل هذ  القضيةفهذ، من احلجاج
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 وأما روايته: 

وابـن   (72)ومل يذكر البصـاري ، فلم يكن خالد ِمن رواة احلديث املعروفني بَنْقِله
 . له روايًة سوى عن أبيه فقط (74)وال غريهما (73)أبي حا 

وكـذلش  . ومل يذكر البصاري وابن أبي حا  راوًيا عنه غري سيار يعف أبا احلكم
إال أن ابن عسـاكر وامِلـزِّي والـذهيب زادوا يف    ، (77)والذهيب (76)وامِلزِّي (75)ابن عساكر
. ايد الطويـل : وزاد امِلزِّيو والذهيب يف الرواة عنه. إااعيل بن أبي خالد: الرواة عنه

وهو مذكوٌر عند امِلـزِّي  . إااعيل بن أوسط البجلي: (78)وزاد الذهيب يف موضع آخر
، إااعيـل بـن عبـد ا  القسـري    : أخـا خالـدٍ  :  الرواة عنه أيًضاوزاد املزي يف، أيًضا

 . وعبد ا  بن نوح، وحبيب بن أبي حبيب اجلرمي

ويف سنن ، له حديٌث يف مسند أاد»: ومل يذكر الذهيب له غري حديث واحٍد قال
 . (79)«حديٌث روا  عن جدِّ  يزيد وله ُوحبة، أبي داود

مسند أاـد لكنهـا مـن زوائـد عبـد ا  ابـن        وقد وجدُت له أكثر من رواية يف
، «حديث أسد بن كرز جـد خالـد القسـري   »وهي ضمن ، اإلمام أاد على مسند أبيه

أن ، عـن أبيـه  ، عن خالد بن عبد ا  القسـري ، سياربإسناد  عن  (80)ثم ذكر عبد ا 
 . «أحب للناس ما حتب لنفسش»: قال جلد  يزيد بن أسد النيب 

 . (81)  بن أاد من وجهني آخرين أيًضاوقد ذكر  عبد ا

، (82)زوائـد  علـى مسـند أبيـه     وله حديٌث آخر ذكر  عبد ا  بن أاد أيًضا يف
اع ، عن جد  أسد بن كرز، عن خالد بن عبد ا ، إااعيل بن أوسطبإسناد  عن 

 . «املريض حتات خطايا  كما يتحات ورق الشجر»: يقول النيب 

 . (83)َبيََّنُهما وَفصََّلُهما ابُن عساكر: ٌم يف موضعنيوهذا حديٌث فيه وه
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 (84)وقد ورد ِذْكُر خالٍد أيًضا فيما روا  اإلمام أبـو داود السجسـتاني يف السـنن   
ملـا َوِلـَي خالـٌد    »: َة بن خالـٍد قـال  يََّمعن ُأ، حدثنا ُمسدٌَّد، ادحممد بن حممد بن خلَّعن 

 . «اصاُع ستَة عشَر ِرطًلفصار ال، َف الصاَعَعْضالَقْسِريو َأ

فـال  ، انها جمـرد ِفْعـٌل ِمـن أفعالـه ُرِوي عنـه     ؛ ومل نعترب هذ  من روايات خالٍد
 . املعروف عند أبي داود روايًة مبعنى الرواية املتبادرومل أجد له ، تدخل ضمن نطاق الرواية

دم اشتغاله وال ُيالم يف ع، وجيدر التنبيه أخرًيا إىل أن قلة روايات خالٍد ال تعيبه
؛ بالرواية على الرغم من شهرة ذلش ومكانته يف عصر التابعني الذي عاش فيـه خالـد  

، ومل يكن مشتغًلا بالعلم وال بالرواية اشتغاله بالقيادة، انه كان قائًدا من قادة املسلمني
 . إْذ كلٌّ ميسٌر ملا ُخِلق له؛ فال يضّر  هذا

 كالم أئمة اجلرح والتعديل فيه: 

تـروي عـن   : قيل لسـيار : حييى احلماني قالبإسناد  عن  (85)أبي حا  روى ابن
 . ن يكذبأإنه كان أشرف من : مثل خالد؟ قال

 املطلب الرابع: أعماله.

أو يف جمـال املـال   ، يف اامـاكن املقدسـة  ، خلالد القسري أعمال جميدة متيـز بهـا  
و يف جمال الطرق وإقامـة  أ، أو الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار، واالقتصاد

 : وميكن إبراز معامل أعماله هذ  فيما يلي، وإوالح البلدان، القناطر

 أواًل: يف نطاق ااماكن املقدسة: 

 : أدار وفوف الصالة حول الكعبة -1

أّول من أدار الّصفوف حول الكعبة عند قيام رمضان : قال سفيان بن عيينة كما
فلّمـا ولـي خالـد    ، لناس يقومون يف أعلى املسـجد وكان ا، خالد بن عبد ا  القسري
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مك ة لعبد امللش وحضر شهر رمضان أمر خالد اائّمة أن يتقّدموا ويصل وا خلف املقام 
وكان عطا بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغريهـم مـن   . وأدار الصفوف حول الكعبة

، لـع الفجـر  وال تكاد تتقّضى والتهم حّتـى يط . العلماء حيضرون لذلش فال ينكرونه
مسـكوا  أ: فإذا بـان هلـم نـادوا   ، وعلى جبل أبي قبيا رتبة ترق ب طلوعه للمتسّحرين

 . (86)مسكوا راكم ا أ

 . (87)وهو أول من أحدث التكبري يف شهر رمضان يف الطواف -2

لي  ِرْجكتب سليمان بن عبد امللش بن مروان إىل خالد بن عبد ا  القسري أن َأو -3
حتـى تظهـر بـني زمـزم والـركن      ، الثقبة من مائها العـذب الـزالل  ا خترج من عيًن

ا  القسري الربكة اليت بفـم   فعمل خالد بن عبد، ويضاهى بها ماء زمزم، ااسود
فعملـها  ، بركة الربدي ببري ميمـون : ويقال هلا أيضا، بركة القسري: الثقبة يقال هلا

ثم شـق هلـا عينـا    ، وضعوأحكمها وأنبط ماءها يف ذلش امل، حبجارة منقوشة طوال
والثقبة شـعب يفـرع فيـه وجـه     ، وبنى سد الثقبة وأحكمه، تسكب فيها من الثقبة

فأجراها يف قصب مـن  ، ثم شق من هذ  الربكة عينا جتري إىل املسجد احلرام، ثبري
حتى أظهرها يف فوارة تسكب يف فسقينة من رخام بـني زمـزم والـركن    ، روا 

حتى قدم داود بن علي بن عبـد ا  بـن   ، لى حاهلافلم تزل تلش الربكة ع، واملقام
هـدمها  : أحدث مبكة افكان أول م، عباس مكة حني أفضت اخلالفة إىل بف هاشم

فسر النـاس  ، وورف العني إىل بركة كانت بباب املسجد، ورفع الفسقينة وكسرها
 . (88)بذلش سرورا عظيما حني هدمت

فضرب منها على بـابي  ، الثني ألف ديناروبعث إليه الوليد بن عبد امللش بستة وث -4
، وعلـى ااسـاطني الـيت يف بطنهـا    ، وعلى ميزاب الكعبـة ، الكعبة وفائح الذهب

 . (89)وعلى ااركان يف جوفها
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 : وضع مصباح زمزم مقابل الركن ااسود يف خالفة عبد امللش بن مروان -5

لـركن  فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويـل مقابـل ا  ، وهو أول من وضعه
فلما كان حممد بن سليمان على مكـة  ، ااسود الذي وضعه خالد بن عبد ا  القسري

يف خالفة املأمون يف سنة ست عشرة ومئتني وضع عمودا طويال مقابله حبـذاء الـركن   
أحـدهما حبـذاء الـركن    ، فلما ولي مكة حممد بن داود جعل عمودين طويلني، الغربي
فلما ولي هارون الواثق با  أمر بعمد من شبه ، اميواآلخر حبذاء الركن الش، اليماني

وأمر بثمان ثريات ، طوال عشرة فجعلت حول الطواف يستصبح عليها اهل الطواف
 . (90)وتعلق يف املسجد احلرام يف كل وجه اثنتان، كبار يستصبح فيها

من استصبح بني الصفا واملروة خالد بـن عبـد ا  القسـري يف خالفـة      وكان أول -6
 . (91)سليمان بن عبد امللش يف احلج ويف رجب

كان الرجال والنساء يطوفون معا رتلطني، حتى ولي مكـة خالـد بـن عبـد ا      و -7
ففرق بني الرجال والنسـاء يف الطـواف، وأجلـا    ، القسري لعبد امللش بن مروان

 . (92)عند كل ركن حرسا معهم السياط يفرقون بني الرجال والنساء

خالد القسري أول مـن فـرق بـني الرجـال والنسـاء يف      : عيينة سفيان بنوقال 
 . (93)الطواف

 ثانًيا: يف جمال املال واالقتصاد: 

 : أضعف الصاع -8

ملـا َوِلـَي   »: َة بـن خالـٍد قـال   يََّمُأمن رواية  (94)وقد ورد ذلش يف سنن أبي داود
 . «افصار الصاُع ستَة عشَر ِرطًل، َف الصاَعَعْضخالٌد الَقْسِريو َأ

 . (95)ضرب الدراهم وأجاد ختليصها يف أيام هشام -9
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أبلـغ   َةضَّـ الِف َصلَّـ د يف أمر الوزن وَخوأول من شّد»: ويف هذا يقول ابن ااثري
 َصلَّوَخ، د الدراهموَّوَج، امللش أيام يزيد بن عبد، عمر بن هبرية: ُهَلْبمن ختليص من َق
 فاشـتدّ ، القسري أيام هشام بن عبد امللشثم كان خالد بن عبد ا  . العيار واشتد فيه

، ا العيـار فـامتحن يوًمـ  ، فأفرط يف الشدة، ثم ولي يوسف بن عمر. أكثر من ابن هبرية
فضـرب  ، وكانوا مائة وانع. فضرب كل وانع ألف سوط، ا ينقص حبةفوجد درهًم

ومل  ،وكانت اهلبريية واخلالدية واليوسفية أجود نقود بف أميـة . يف حبة مائة ألف سوط
 . (96)«يكن املنصور يقبل يف اخلراج غريها

 ثالًثا: يف جمال الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار: 
 : إقامة سد على دجلة -10

 إىل وحتويلـه  امليا  مناسيب لرفع دجلة على اسًد أقام حيثبدور مهم  خالد قام
 . (97)البطائح عن الضغط ليصفف القديم جمرا 
، ا  القسري مكة خلالد بن عبد بن عبد امللش إمرَة ى الوليُدلََّوهـ  88ويف سنة  -11

، فجاءت عذبـة املـاء طيبـة   ، ا بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية احلجونفحفر بئًر
 . (98)وكان يستقي الناس منها

 . (99)حفر نهر املبارك بالبصرة -12
، بن اجلارود العبديعلى شرطة البصرة مالش بن املنذر بأن خالًدا جعل : وقيل

فأبطلها خالـد وحفـر   ، قريًة ا  بن مالش يّدعي على مالٍش ااعلى بن عبد وكان عبد
 : فقال الفرزدق، ا اا  املباركنهًر
 ِهقِّـــَح يف غـــرِي اِ  مـــاَل َتْكــ َلْهوَأ
 

 (100) املبـاركِ  غرِي املشؤوِم ِرْهعلى النَّ 
 . (101)حفر نهر الصِّْلح -13 

 . (102)نهار بالعراق منها نهر خالد، وباِجَرى، وتاْرَمانا، واجلامُع، وُكورُة سابوَرااحفر  -14
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 بلـغ قـد  و، سـنوًيا  درهًما مليون عشريناليت حفرها خالد  اانهار ريع بلغوقد 
 اارقـام  وهـذ  (، 103) درهـم  ماليـني  مخسـة  ااخري النهر يرويها اليت ااراضي ريع

 الدولـة  يف املسـئولون  أوالهـا  الـيت  الكـبرية  الهتماماتا إىل وتشري، كبرية بأنها توحي
 . طائلة أرباًحا ورائها من جينون كانوا اليت الري ملشاريع ااموية

 عـن  وذلـش ، واليـة خالـد   إّبـان  املـوات  اارض إحياء حركة ازدهرت وهكذا
، (104)واملسـتنقعات  ااهوار جتفيف طريق عن أو، إليها سوقها أو امليا  استنباط طريق

 مشـاع  ااراضـي  مـن  الصنف وهذا، لإلحياء الشرعي ااساس املوات أرض وكانت
 . (105)وممتدة واسعة املوات وأرض إحيائه يف اإلمام يستأمر مل ما املسلمني جلميع

 رابًعا: يف جمال الطرق وإقامة القناطر، وإوالح البلدان: 

 . (106)وعدد كثري، قبله بها عكان و، اوابتنى بها داًر، اواشرتى بالكوفة خطًط -15
، وكان عمر بن هبرية بن معية الفزاري أيام واليته العراق أحدث قنطرة الكوفـة  -16

 . (107)ثم أولحها خالد بن عبد ا  القسري واستوثق منها
فأغرمه هشـام بـن   ، فقطعها املاء، بأنَّ خالًدا قد أحدث قنطرة على دجلة: وقيل -17

 . (108)عبد امللش ما كان أنفق عليها
: وقيـل . وقيست البصرة أيام خالد فوجدْت طوهلا فرسصني وعرضها فرسـصني  -18

 . (109)عرضها فرسصني إلَّا دانق
فلما تقل د العراق خالـد  ، اتكبا يف كل مائة وعشرين سنة شهًروكانت الفرس  – 19

، وحضر الوقت الذي تكبا فيه الفرس منعها مـن ذلـش  ، بن عبد ا  القسري
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ن النسـيء الـذي نهـى ا  عنـه فقـال     ـذا مـ ـهـ : وقال

فبذلوا على ذلـش  ، وأنا ال أطلقه حتى أستأمر فيه أمري املؤمنني (110)چ ٻ
، وكتب إىل هشام بن عبد امللش يعّرفه ذلش، فامتنع عليهم من قبوله، ماال جليال
 . (111)ذلش الذي نهى ا  عنه، فأمر مبنعهم منعلمه أنه من النسيء وُي، ويستأمر 
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فُجِعـل مـن   ، ونقله إىل بغـداد ، عمله بالكوفة، هـ عمل باًبا لبغداد146ويف سنة  -20
 . (112)أبوابها

وااشياء املميزة اليت قام بها خالـد بـن   ، وعلى الرغم من هذ  ااعمال اجلليلة
 : ومن ذلش كونه، فلم ختل سريته مما ال ُيحمد، عبد ا  القسري

امللـش أن  أمـر  سـليمان بـن عبـد    ، الوالة وأظهر  يف مكةأول من أحدث لعن  -21
 . (113)ففعل، يلعن احلجاج بن يوسف الثقفي

 املطلب اخلامس: بعض َمن َوِلي له.

 وتكمن فائدة هذا املطلب يف جهتني: 

والتعـروف عليـه مـن خـالل     ، إعطاء وورة عامة لشصصية خالٍد نفسـه  ااوىل:
 . ونوا رعاة على رعيته اليت حتت إمرتهأوحابه أو عماله الذين اختارهم ليك

ومـدى  ، إعطاء وورة أخرى هلـؤالء العمـال الـذين اختـارهم خالـد      والثانية:
 . وأسا اختيار  هلم، وطبيعة عالقته بهم، ولتهم به

سـواء اسـرته أو   ، أنه مل يستأثر على الناس باملناوب: ويالحظ يف هذا الصدد
فـولي لـه طوائـُف ال    ، علـى عمـوم النـاس    وإمنا وزع املناوـب والواليـات  ، اقاربه

واختيـار  علـى أسـاس غـري     ، وهذا يدل على جود نفسه، جتمعهم به قرابة وال أخوة
 . أساس القرابة وااسرة

خاوة أن بعض هؤالء الُعمَّال أو الوالة الذين اختارهم قـد ابُتِلـي مـع خالـد     
 . البحث ا سيأتي يف نهاية هذاوالقتل كمحني   عزله ثم   اقتياد  إىل احلبا ثم التعذيب 

احلسني بن أبي احلسن من بف حجـر بـن   : -أي القضاء  -وقد ولي له احلكم 
 . (114)وهب
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 . هـ109ى مثامة بن أنا بن مالش قضاء البصرة ثم عزله سنة لَّوو
 . (115)ا خلالد على الكوفةعيسى بن املسيب البجلي كان قاضًيو
قبل ، ولي قضاء الكوفة خلالدكان قد  -ني وهو من التابع -ُمحارب بن ِدثار و

 . (116)يف والية خالد الكوفة ىفََّوَتأن ُي
ا حتى قدم يوسف بن عمر سنة فلم يزل قاضًي، ومجع القضاء لبالل بن أبي بردة

مالش بن املنذر : على شرط البصرةوكان . (117)فوىل عبد ا  بن بريدة ااسلمي 120
له ووىل بالل بن أبي بردة بن أبي موسى ااشعري ثـم  ثم عز (118)بن اجلارود العبدي

 . (119)ضم إليه الصالة والقضاء
ُأَقْيش بن معاويـة  اهليثم بن ااسود بن العريان بن : وِممَّْن َوِلي له الشوَرط أيًضا

 . (120)بن سفيان بن ُهَلْيل بن عمرو بن ُجَشم

ولَّا  خالد نهر امللـش  ، املبارك بن عكرمة بن اري بن عبد احلارث: ومنهم أيًضا
 . (121)بارواا

عبد أهله بن هـالل بـن مـازن بـن     ُحَييو بن والسمط بن مسلم بن عبد ا  بن 
ومل . (122)ولـي خلالـد بـن عبـد ا     : قال ابن الكليب. َجْرمسعد بن مالش بن ثعلبة بن 

 . يذكر ابن الكليب نوع واليته خلالٍد هل الشرط أم القضاء أم غريهما؟
مـن عمـال   وكان أبو عمـران  ، جد سفيان بن عيينة بن أبي عمرانو عمران أبو

طلب ؛ وولي يوسف بن عمر، زل خالد عن العراقفلما ُع، خالد بن عبد ا  القسري
 . (123)فنزهلا، فهرب منه إىل مكة، عمال خالد

 . (124)داود بن سعيد الكاتب: كاتب خالد على الرسائلوكان 

 . (125)عمري اج بنعلى اخلراج احلجولَّى و
 . (127)هارون بن مياس موىل بف ليث: (126)وعلى التجوين
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ومواقفه املشهودة يف التصـديي للمبتدعـة    املبحث الثاني: يف بيان ما ُأِثري حول خالٍد

 .وُمدَّعي النبوة

 ويشتمل على مطلبني: 

 . بيان ما ُأِثري حول خالٍد املطلب ااول:

 . هل البدع والزندقةتصدِّيه ا املطلب الثاني:

 املطلب األول: بيان ما ُأِثري حول خالٍد.

 أواًل: موقفه من والدته النصرانية

 . (128)ذكر  ابن حبيب يف أبناء النصرانيات

ااشــراف مــن أبنــاء : عيــاشا  بــن اهليــثم بــن عــدي عــن عبـد  وكـذا قــال  
 . (129)القسريا  خالد بن عبد : النصرانيات

وبنـى امـه   ، هم يف دينـه تَّوكان خالد ُي»: لكنه قال (130)وذكر ذلش ابن خلكان
 : ويف ذلش يقول الفرزدق يهجو ، كنيسة تتعبد فيها

 ٍةمطيَّــ  ظهــَر الــراُن َحا قــبََّلــَأ
 

ــْتَتَأ  ــَن ــادى ِم ــدِ  ْنا ته ــق خبال  دمش
 ُهموـ ا كانـتِ  ْنَم الناَس يؤمو وكيَف 

 
ــديُن  ــَأ تـ ــيَا اَ  نَّبـ ــِد لـ  بواحـ

ــى ِب  ــًةبن ــليبُ ف يع ــا الص ــُا يه  همِّ
 

 «املسـاجدِ  منـارَ  ٍضْغـ ُب ْنِم ويهدُم 
وقد تـأثر ابـن خلكـان يف كالمـه عـن خالـد مبـا رآ  ونقلـه عـن أبـي الفـرج             

وهـو رجـٌل شـعوبيٌّ تغلـي يف كتابـه نـار       ، واحب كتـاب ااغـاني  ، (131)ااوبهاني
ل بليـة سـواء   فضال عن اعتماد  يف مادته على ك. (132)الشعوبية واحلقد كغلي القدور

 . (133)الكذابني واجملروحني واملطعون عليهم



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  264

الذي ، الرافضي (134)فأي ثقٍة ميكن أن توضع يف رجل كهذا ااوبهاني الشيعي
يف مقابل الدفاع عن الربامكـة  ، هلج يف كتابه بلعن دين اإلسالم وتفضيل اجلاهلية عليه

وإسـاءة اهـل   ، بـواح وكفـر  ، مع استصفاف ظاهر بكل العبادات، واإلشادة بالفرس
 . (135)؟ بيت النيب 

قول سيار أبي احلكم بأن خالًدا أشرف مـن أن  : ويف الوقت الذي نقلنا فيه آنًفا
كان أبـو الفـرج   : جند يف مقابل هذا قول أبي حممد احلسن بن احُلسني النووخبيت، يكذب

 مملـوءة   والـدكاكني ، كان يدخل سوق الوراقني وهي عامرة، ااوبهاني أكذَب الناِس
 . (136)منها بالكتب، فيشرتي شيًئا كثرًيا من الصحف وحيملها إىل بيته، ثم تكون رواياُته كلُّها

وثـق  ومثلـه ال يُ ، وكان يتشـيع »: -عن هذا ااوفهاني  -بل قال ابن اجلوزي 
ورمبا حكـى  ، ن شرب اخلمرويهّو، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب عليه الفسق، بروايته

 . (137)«ومن تأمل كتاب ااغاني رأى كل قبيح ومنكر، ذلش عن نفسه
وحصل له ببالد ااندلا كتب قد »: فيه (138)وجتدر اإلشارة إىل ما قاله القفطي

ا وجاء  اإلنعـام والعطـاء سـرًّ   ، اوسّيرها إليهم سرًّ، أمية املقيمني بها هناك ونفها لبف
. فيه ألف وسبعمائة يـوم ؛ كتاب أيام العرب. منها كتاب نسب بنى عبد مشا، اأيًض

كتاب نسب . كتاب مجهرة النسب. مآثر العرب ومثالبها كتاب التعديل واالنتصاف يف
كتاب . كالب كتاب نسب بف. تغلب كتاب نسب بف. كتاب نسب املهالبة. شيبان بف

 . (139)«يكتاب جمّرد ااغان. الغلمان املغنني
وحصـل علـى   ، ف لألمـويني ويستفاد من هـذا الـنص أن ااوـفهاني قـد َألَّـ     

انـه إمنـا   ؛ لكن يظهر أنه قد عاملهم بالتقية، وال نقول بأنه قد انقلب عليهم، عطايهم
فلماذا فعل هذا؟ وملاذا مل يرسل هلم ااغاني ، «جمرد ااغاني»أرسل هلم هناك باملغرب 

وأن اخلليفـة  ، حتى شّبه خلفاءهم بالقوادين، نفسه الذي ووفهم فيه بأحط ااوواف
، وأن اخلليفة خيطب اجلمعة بأرجوزة وهو سـكران ، وحجاج بيت ا  كلهم أوالد زنا
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بـل  . (140)ال ميكن أن يقوهلا إال فـاجر عـاهر حاقـد   ، وأشياء كثرية نستحي من ذكرها
وأشـاد بالربامكـة   ، وفّضل اجلاهليـة عليـه  ، وول به احلال إىل شتم دين اإلسالم علًنا

 . (141)ودافع عنهم

قبل أن يـأتي ابـن   ، فطي حني مل يتأثر يف كالمه بهذا ااوفهانيوقد أحسن الق
، وأمـا ابـن خلكـان فمـات سـنة      هــ  646فقد مات القفطـي سـنة   . خلكان فيتأثر به

لكـن أسـاء ابـن    ، والفارق بـني وفاتيهمـا لـيا كـبرًيا    ، فهما يف عصر واحد. هـ681
 . وردد أباطيله، ونقل كالمه، خلكان لنفسه حني تأثر بهذا الشعوبي

يف قولـه عـن   ( 626ت ) وما ذكر  القفطـي قـد سـبقه إليـه يـاقوت احلمـوي      
تصانيف جياد فيما بلغف كان يصـنفها ويرسـلها إىل املسـتولني     وله بعُد»: ااوفهاني

على بالد املغرب من بـف أميـة وكـانوا حيسـنون جائزتـه مل يعـد منهـا إىل الشـرق إال         
 . (142)«القليل

ويعلن هلم شيًئا ويعلن لغريهم ، ويذمهم يف آخر فااوفهاني ميدحهم يف مكان
ليصفي حقيقـة شـعوبيته وبغضـه وحقـد  علـى      ، يعاملهم مجيًعا بالتقية، عكسه وضّد 
 . واملسلمني عامة، العرب خاوة

ومن أين جـاءت ومـا   ، واملقصود من هذا كله بيان خلفية التهمة املوجهة خلالٍد
 . مصدرها؟ وهل يوثق يف هذا املصدر أم ال؟

: قـال : أخربني احلسـن »: وقد بلغت احلماقة بأبي الفرج ااوفهاني ان يقول
: قـالوا ، عن عيسى بن يزيد وابـن جعدبـة وأبـي اليقظـان    ، عن املدائف، حدثنا اخلراز

، فبنى هلا كنيسة يف ظهر قبلة املسـجد اجلـامع بالكوفـة   ، كانت أم خالد رومية نصرانية
وإذا قام اخلطيب علـى  ، يؤذن ضرب هلا بالناقوسفكان إذا أراد املؤذن يف املسجد أن 

 . (143)«املنرب رفع النصارى أوواتهم بقراءتهم
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انه ال يعقل وال ميكن أن يتصوَّر عاقٌل بأن ؛ وهذا منتهى السصف على احلقيقة
يقبل املسلمون آنذاك هذا من خالٍد؟ كما ال ميكن وال يتصوَّر عاقٌل بـأن يفعـل خالـٌد    

 . وى أبو الفرج يف أباطيله وختاريفه اليت ال يعرفها غري هذا ثم ال ينقله س
يعف أنها مل ، وفيها ضرب بالناقوس، وهذا خرٌب عن كنيسة يف ظهر قبلة املسجد

فمـا الـذي منـع كافـة     ، بل كانت معلنة مسموعة للقاوـي والـداني  ، تكن شيًئا خافًيا
 . نفرد به دون العاملني؟الناس عن نقل هذا اخلرب؟ وتركه لألوفهاني املتهم بالكذب لي

مـا الــذي دفــع أحبـاب اامــويني إىل تــرك هــذا النقـل املهــم لينقلــه عــدوهم    
 . فيتودد إليهم مرة ويطعنهم مرات؟، الذي يعاملهم بالتقية، ااوفهاني

الشش أن هذا التحليل وغري  من ااسباب يدفعنا لعدم قبول هذ  الفربكة مـن  
وحنـن ننـز    ، ًحا أن خالًدا قد بنى كنيسـة امـه  فليا وحي، ااوفهاني أو من تأثر به

، إمنا ادعاها شـعوبيٌّ حاقـد  ، الرجل من ذلش انه مل يثبت لنا ذلش بالطرق الصحيحة
ومل يذكرها املتقدمون الـذين ترمجـوا   ، وهلذا مل يعتد بها أحٌد، وتأثر به مثل ابن خلكان

كرون اانسـاب  ين يـذ بل مل يذكرها هـؤالء الـذ  ، خلالد القسري ممن أسلفنا أااءهم
ومل يذكر شـيًئا  ، وقد أسلفنا نسب خالد من عند ابن الكليب، لكليبوأيام الناس كابن ا

 . من تلش ااباطيل اليت ذكرها ااوفهاني
وكـذا قـال ابـن    ، كما ذكرنا قبل قليل كالم ابن احملرب وغري  أم خالد النصـرانية 

ن حبيب وال ابن قتيبة وال غريهما أي ومل يذكر اب، كانت أمه نصرانية: أيًضا (144)قتيبة
 . خرب عن تلش الكنيسة املزعومة زوًرا وبهتاًنا

ثم خيفـى علـى مجيـع    ( هـ 126ُتوفِّي سنة ) ويستحيل أن حيصل هذا من خالد
 . فيذكر ( هـ 356ت ) حتى يأتي ااوفهاني، ومن تالهم، الشاهدين املعاورين له

أن يـبف هلـا قـرًبا يف هـذ  الكنيسـة      ولو فعل كما قالوا فمـا الـذي كـان مينعـه     
بل ورد عنه أنه ، املزعومة؟ أو أن يدفنها يف مقابر املسلمني؟ لكنه مل يفعل شيًئا من هذا

 . قد سار مع جنازتها عند موتها إىل أن أوولها إىل القرب وانتهى
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لكنـه يف الوقـت نفسـه مل يتعـدَّ     ، فقد كان بارًّا بها مثلما هو حال املسلم بأبويـه 
، ومل يدفنها يف مقابر املسلمني، فلم ينب هلا كنيسة كما ُأِشيع عنه، ود املباح له شرًعاحد

 . وال شيًئا مما خيالف قواعد اإلسالم يف هذا اخلصو ، وال تولَّى دفنها
أخربنـا  : قـال مما روا  اإلمام عبد الرزاق بن همام الصـنعاني  : ويتضح هذا كله

فـدعا  ، وكانـت نصـرانية  ، ن عبـد ا  القسـري  توفيت أم خالد ب: حممد بن راشد قال
فإنهـا مـن   ، اونعوا بها ما تصنعون ببنات ملـوككم »: فقال، أساقفة النصارى بدمشق

، وهـم الـذين يعلمـونهن   ، هم الذين يلون منها فكّن، وأمر نساء : قال، «بنات امللوك
فلما ، فسار يف أعراضها، وركب معه وجو  الناس، ركب؛ ملتوُح، فلما فرغوا: قال

أمـا  »: ثم قال، «نا بأم جريرهذا آخر بّر»: وقال، ورف وجه دابته، انتهى بها إىل القرب
وكـان عبـد ا    »: قال حممد، «إني مل أونع بها إال ما ونع عبد ا  بن أبي زكريا بأمه

 . (145)«وعليتهم كان مكحول يأخذ عنه، وفقهائهم، من عباد أهل الشام، بن أبي زكريا
ومل يـزد  ، وبرهـا ، فيما فعلـه بأمـه  ، ًعا لعبد ا  بن أبي زكريا العابدفقد كان متب

، وتقدميه سبب فعله هـذا ، واخلرب واضٌح يف اعتذار  عن مشيه مع جنازتها، على ذلش
فمثل هذا الرجل بهذا الكالم ال ميكن وال يتصّور أن يبف ، وأنه مل يتعّد حدود املباح له

 . هلا وال لغريها كنيسة
ال أن يتصـوَّر أن يفعـل هـذا خالـٌد وهـو الـذي وقـف ضـد املبتدعـة          كما أنه 

فـال  ، كمـا سـبق  ، بـل وحـرَّم الغنـاء   ، وشارك يف الفتوحات، وحاربهم يف غري موضٍع
 . يتصوَّر يف حقه أن يفعل هذا

مع عدم وجود ااسانيد الصحيحة بذلش يدل علـى عـدم   ، فكل هذ  الرباهني
 . عا  عليه خصومهوأنه مما اد، وحة هذا اامر عن خالد

، ومن عجب أن جتد أهل البدع واملناوئني للسنة هم الذين يرددون هذ  املقولـة 
مما يدل على منشأها ومفادها وأغراضها الدنيئة من التشهري برجل بينه وبينهم مطارق 

 . احلداد كما يقال
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 فـرد عليـه املعلمـي اليمـاني    ، فقد ردد الكوثري هذ  املقولة يف العصر احلديث
حممد بن فليح املدني عن أخيه سـليمان  ) ي من طريقرخالد بن عبد ا  القس»: ولهبق

: قال ااسـتاذ ، (146)(.. وكان عالمة بالناس أن الذي استتاب آبا حنيفة خالد القسري
 . (147)(هو الذي بنى كنيسة امه تتعبد فيها)

ا ا  آخر سيًئو، ا كإقامة احلدودا واحًلخلط عمًل اكان خالد أمريا مسلًم: أقول
وقد جاء عن مجاعة من اائمـة كمـا يف التأنيـب نفسـه أن أبـا      . أعلم ما يصح عنه منه

وقد ، (148)فإن كان خالد هو الذي استتابه يف إحداهما، حنيفة استتيب يف الكفر مرتني
فـأي معنـى للطعـن يف خالـد؟ هبـه كـان       ، شهد أولئش اائمة أنها استتابة عن الكفر

ا شهد علماء املسـلمني  ن حينق عليه مسلم انه ُرفع إليه إنسان يقول قوًلا  أجيوز أكافًر
أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد مياني النسب وكان له منافسـون علـى اإلمـارة مـن     

وكان القصاوون وال سيما بعـد  ، وأعداء كثري حيروون على إساءة اعته، املضريني
وال نـدري مـا   ، كايـات الشـنيعة يف ثلبـه   أن ُنكب خالد يتقربون إىل أعدائه بوضع احل

يصح من ذلش؟ وقضية الكنيسة إن وح فيها شيء فقد يكون بر أمـه مبـال فبنـى هلـا     
فقد أحل ا  عز ، وليا يف هذا ما يعاب به خالد، فإنها كانت نصرانية؛ وكيلها كنيسة

ونهـى عـن إكـراههن علـى اإلسـالم وأمـر       ، وجل نكاح الكتابيـات والتسـري بهـن   
 . (149)«هن على دينهن وأمر برب اامهاتبإقرار

لكنه تأوهلا على فرض ، فشكش املعلمي اليماني كما ترى يف وحة هذ  القصة
إمنا هي أباطيـل  ، لكن مل جند فيها شيًئا وحيًحا من خالل البحث، إن وح فيها شيء

 . ال أساس هلا من الصحة كما سبق

أو احلقد على خالد من جهة ، فعاد اامر كما ترى إىل احلقد والعداوة لألمويني
واتفق هؤالء مجيعا على ترديد مـا يعيـب   ، فاختلفت ااغراض وااساليب، ااحناف

 . خالٍد بنظرهم
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وما قلنا  آنًفا عن كالم ااوفهاني أو ابن خلكان يقال أيًضا عن قـول يـاقوت   
كـان بناهـا   ، منسوبة إىل خالد بن عبد ا  القسري أمري الكوفـة : ِبيَعُة خالٍد»: احلموي

 . (150)«الربيد حوهلا حوانيت باآلجّر واجلّص، ثم وارت سكةوبنى ، اّمه وكانت نصرانية

لكنه قـال يف أول  ، الذي ُيطلق عليه بيعة خالٍد، وقد ووف احلموي هذا البناء
وقـد كـان   ، كاملشكِّش يف هذ  النسبة أو غـري املتأكـد منهـا   « منسوبة إىل خالٍد»: كالمه

، لذين طالعوا كـالم أبـي الفـرج ااوـفهاني يف ااغـاني علـى خالـد       احلموي أحد ا
وهذا يعود بنا ، (151)وورَّح ياقوت احلموي بذلش وراحة ونقل من كالم ااوفهاني

 . إىل تأثري ااوفهاني وأباطيله يف كالم هؤالء اافاضل من جهة
لـوا  ومن جهة أخرى فقد زاد ياقوت احلموي اامر غرابة ان اآلخرين إما جع

لكنه برواية ثالثة فجعل الكنيسـة أو  ، الكنيسة يف قصر اإلمارة أو يف ظهر قبلة املسجد
، يظهر أنه على الطريق خـارج البلـدة  ، خا  بها، البيعة كما اَّاها يف مكان منفصل

يف ، فهذا ُمْشِعٌر بوجودهـا خـارج البلـدة متاًمـا    ، «ثم وارت سكة الربيد»: بدليل قوله
رت بعد ذلش هي سكة الربيد يعف طريق الربيـد الـذي ميـر بـه     طريق أو يف سكة وا

 . ومؤنة فيسرتيح فيه، أو يتزود منه مبا يريد من أغراض، ذهاًبا وإياًبا يف السفر والرجوع
يدل علـى  ، ومكان جديد هلذ  الكنيسة املزعومة، فصرنا اآلن أمام رواية أخرى

تفق الناس على مكانهـا علـى   انها لو كانت ووجدت بالفعل ال؛ عدم وجودها أوًلا
 . فكيف إذا اختلفوا يف املكان واهليئة؟، ااقل

قـد  ( 626ت ) ومما يزيد اامر غرابة واضطراًبا وتناقًضا أن مـا ذكـر  يـاقوت   
ورغـم هـذا فالفـارق بـني     (، 279ت ) استقا  بشكل أو بآخر مع ما ذكـر  الـبالذري  

: ويتضـح هـذا مـن قـول الـبالذري     ، رواية االثنني ال ختطأها العني عنـد النظـر إليهـا   
كان خالد بن عبد ا  بن أسد بن كرز القسري : قال، وغري  (152)وحدثف أبو مسعود»

: وقـال ، وكانـت أمـه نصـرانية   ، هي اليوم سكة الربيد بالكوفة ًةيَعمن جبيلة بنى امه ِب
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وحفـر  ، وبنى خالد حوانيت أنشأها وجعل سقوفها أزاجـا معقـودة بـاآلجر واجلـص    
واختذ أخـو   ، ا يعرف بقصر خالدواختذ بالقرية قصًر، النهر الذي يعرف باجلامع خالد

: فقيـل ، ونقـل النـاس إليهـا   ، وسوقها، أسد بن عبد ا  القرية اليت تعرف بسوق أسد
وكـان معسـكر  حـني    ، وكان العرب اآلخر ضيعة عتاب بن ورقاء الرياحي، سوق أسد

 . (153)«اشصص إىل خراسان واليا عليها عند سوقه هذ

، بل كانت بلدة جديدة بأكملها، فحسب رواية البالذري مل يكن اامر جمرد بيعة
، وكان فيها معسكر أسد أخـي خالـد  ، وسوق، هلا جامع، حول هذ  البيعة أو الكنيسة

فهل ابتلعت اارض هذ  البلدة اجلديدة ببيعتها وسوقها بأكملها؟ فلم يبق منها سوى 
للربيد؟ فأين بقية البلد إذن؟ أين ذهـب؟ وملـاذا مل ينقـل     هذ  البيعة اليت وارت سكة

الناس أخبار هذ  البلد اجلديدة؟ أم أنه مل يرها سوى خالـد وأمـه وأخـو  والـبالذري     
إمنـا هـي أوهـام بعـض     ؛ وااوفهاني ومن نقل عنهما؟ أم أنه مل يكن شيء من ذلـش 

. دومنـا متحـيص؟   ، يورآها البالذري وغري  فنقلوهـا كمـا هـ   ، الناس تناقلوها بينهم
 . خاوة مع اختالف الروايات وتضارب ااقوال حول هذ  املسألة، وهذا ظاهٌر جدًّا

وعلى كل حال فليا يف كل ما سبق ما ميكـن االعتمـاد عليـه يف تثبيـت هـذ       
 . وال االعتماد عليها يف تصحيح هذا اامر، الفكرة عن خالد

 ثانًيا: اتهامه بالسب والنَّصب: 

وقـال يف  . (154)«سـباب  ناويبٌّ: خالد بن عبد ا  القسري اامري»: قال الذهيب
كـان جـوادا   »: وقال يف موضـع ثالـث  . (155)«لكنه ناويب جلد؛ ودوٌق»: موضع ثاٍن

، بغيض لكنه ناويبٌّ؛ ودوٌق»: وقال يف موضع رابع. (156)«لِتب وُقذِّا ُعممدحا ناوبيًّ
 . (157)«رجل سوء يقع يف علي: قال ابن معني. ظلوٌم

مـن نـبالء   ، عالي الروتبة، اُمَعظًَّم، اُمَمدًَّح، اوكان جواًد»: ومع ذلش قال الذهيب
 . (158)«لكنه فيه نصٌب معروف؛ الرجال
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الفضل بن وما ذكر  الذهيب قد وجدته يف خربين رواهما ابن عساكر من طريق 
ومـن طريـق   . ر ْكِذ ا ال حيّلا فذكر كالًما القسري وذكر عليًّاعت خالًد: الزبري قال

ا خالد بن عبد ا  القسري كان والًي: حييى بن معني قال اعُت: عبد ا  بن أاد قال
 . (159)«وكان يقع يف علي بن أبي طالب، وكان رجل سوء، لبف أمية

وعلى كثرة ما طالعته يف إعداد هذا البحث من مصادر ومراجع مل أجـد سـوى   
فنقلهما ابـن العـديم   ، وعنه انتشرا واشتهرا، عساكر هذين اخلربين املذكورين عند ابن

 . كما نقلهما غريهما أيًضا، واملزي كما سبق
ومعلوٌم اخلالف بيـنهم وبـني أمـري املـؤمنني سـيدنا      ، وخالد كان والًيا لبف أمية

كمـا  ، وقد كان خالد قريًبا من احلجاج بن يوسف، علي بن أبي طالب رضي ا  عنه
وقـد اسـتجاب خالـٌد لطلـب     ، بشفاعة احلجـاج كمـا أسـلفنا    يشهد بذلش توليه مكة
، كما استجاب له يف اإلمساك بسعيد بن جـبري راـة ا  عليـه   ، احلجاج يف لعن ُأناس

فهل استجاب خالٌد أيًضا للسائد يف اخلالف ، كما سيأتي بعد قليل، وإرساله للحجاج
يت ذكرها ابُن معني وغـري   آنذاك وطعَن يف سيدنا عليٍّ رضي ا  عنه؟ هذ  ااخبار ال

ويكون أحد أعمالـه السـيئة   ، فِإْن وّح ذلش عن خالد فبئا ما ونع. تدل على ذلش
 . اليت أتى بها

 . (160)قريش عنه أنه كان يرب من َقِدم عليه منفقد ورد ؛ ولعله قد تاب وأناب بعد ذلش
يف وا  أعلم مبـا يصـح   ، فلعله قد رجع عن ذلش وأحسن للقرشيني بعد ذلش

واحلالة السياسية واالختالف الشديد يف هذ  الفرتة جيعلنا ال ، هذا الباب وما ال يصح
 . وا  أعلم، وبرهان ساطع، جنزم بشيء بغري دليل واضح

 ثالًثا: تفضيل اخلليفة على الرسول: 

مما أثري حول خالد من شبهات شبهة تفضيل اخلليفة على الرسول وهو كالم ال 
يًضا من طريق الواقدي، وهـو مـرتوك يف   لكن تناقله الناس أعلمي؛ يصح يف امليزان ال

 الرواية. 
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حممد بن عمر بن واقد ااسـلمي الواقـدي املـدني    »قال ابن حجر العسقالني: 
مات سنة سبع ومئتني ولـه  ، من التاسعة، مرتوك مع سعة علمه، نزيل بغداد، القاضي

 . (161)«مثان وسبعون

حدثف عمـر بـن   ، وروى الواقدي»: ق عليها فقالوالقصة ذكرها ابن كثري وعلَّ
اعت خالد بن عبد ا  القسري يقول علـى  : قال، عن نافع موىل بف رزوم، واحل

، أيهما أعظم خليفة الرجل على أهلـه ، أيها الناس: - وهو خيطب الناس -منرب مكة 
الران استسقا   أم رسوله إليهم؟ وا  لو مل تعلموا فضل اخلليفة إال أن إبراهيم خليل

يعـف البئـر الـيت احتفرهـا     . واستسقى اخلليفة فسـقا  عـذبا فراتـا   ، فسقا  ملحا أجاجا
بالثنيتني؛ ثنية طوى وثنية احلجون فكان ينقل ماؤهـا فيوضـع يف حـوض مـن أدم إىل     

فـال  ، ثم غارت تلش البئر فذهب ماؤهـا : قال. ليعرف فضله على زمزم؛ جنب زمزم
 . (162)«؟مدرى أين هو إىل اليوُي

وهـذا الكـالم   ، وهـذا اإلسـناد غريـب   »: ثم قال ابن كثري عقـب هـذ  القصـة   
وعندي أن خالد بن عبد ا  القسـري ال يصـح عنـه    ، ا إن وح عن قائلهيتضمن كفًر
 وقـد قيـل عـن احلجـاج بـن يوسـف حنـو هـذا        . وإن وح فهو عدو ا ، هذا الكالم

وكل هـذ  ااقـوال   ، لذي أرسله ا من أنه جعل اخلليفة أفضل من الرسول ا؛ الكالم
 . (163)«تتضمن كفر قائلها

والواقـدي أسـلفنا أنـه    ، لكنها مل تصح عن خالد القسري كمـا قـال ابـن كـثري    
وشيصه يف اإلسناد عمر بن واحل الظاهر أنه أبو حفـص البصـري   . مرتوك يف الرواية

وعامـة مـا   »: ولـه وختم ترمجته بق، «مرتوك احلديث»: املرتجم عند ابن عدي وقال فيه
 . (164)«يرويه غري حمفوظ

وهذا كفر إال أن يريد بكالمه غري مـا  »: وقال ابن كثري يف موضع آخر من كتابه
، بـه  بََّسـ ( العقد) وقد رأيت واحب، ولعل هذا ال يصح عنه، وا  أعلم. يبدو منه



 273             يزاندر بن حممد اهلم....            د. بن هحياته وتارخي ريالقس خالد 

قـد  و، ورمبا ال يفهمه كـل أحـد  ، ان واحب العقد كان فيه تشيع شنيع؛ ويقرر  عنه
 . (165)«وا  أعلم. ومل يفهم تشيعه، اغرت به شيصنا الذهيب فمدحه باحلفظ وغري 

 . فال وحة هلذا الكالم عن خالد

 رابًعا: إرساله سعيد بن جبري إىل حيُث قتله احلجاج: 

ملثـل هـذا   ، فلم يكن له أن يرسل مثل سعيد بن جـبري ، وهذا مما أساء فيه خالٌد
 . الٌد يعلم بذلش أم ال؟ ال ندريفهل كان خ، الطاغية فيقتله

فا  أعلـم مبـا كـان    ، ولعله أراد أن يرد للحجاج شفاعته لتوليته مكة كما سبق
وقد ُرِوي َأنَّ خالًدا كان ُيقرظ احلجاج كل مجعة يف خطبته أثنـاء  . لكنه أساء بكل حاٍل

 . (166)قبل أن ُيْؤَمر خبالف ذلش، واليته مكة

مـوىل بـف   ، سعيد بن جبري بن هشام»: قعة بقولهوقد سجل ابن حبان هذ  الوا
بن عمر وابن عباس ومجاعة من اعن  ييرو، من بف أسد بن خزمية، والبة بن احلارث

، كنيته أبو عبد ا ، روى عنه عمرو بن دينار وأيوب والناس. أوحاب رسول ا  
مسـعود حيـث كـان    وكان يكتب لعبد ا  بن عتبة بن ، اا فاضًلا ورًعا عابًدوكان فقيًه

ثـم  ، ثم كتب ابي بردة بن أبي موسى حيث كـان علـى قضـائها   ، على قضاء الكوفة
بن ااشـعث بـدير اجلمـاجم هـرب     ازم فلما ُه، بن ااشعث يف مجلة القراءاخرج مع 

ا لعبد وكان والًي -فأخذ  خالد بن عبد ا  القسري بعد مدة ، سعيد بن جبري إىل مكة
اخـرت لنفسـش أي قتلـة    : فقـال لـه احلجـاج   ، ه إىل احلجاجوبعث ب -امللش على مكة 

فقتله احلجاج بن يوسف سـنة مخـا   ، اخرت  أنت فإن القصا  أمامش: فقال ؟شئت
وكـان مولـد   ، ثـم مـات احلجـاج بعـد  بأيـام     ، وأربعني سـنة  بن تسعاوهو ، وتسعني

قـرأت  : قـال سـعيد بـن جـبري    ثم روى ابن حبان بإسناد  عـن  ، «احلجاج سنة أربعني
كـان  : القاسم ااعـرج قـال   وروى ابن حبان عقبه أيًضا عن. القرآن يف الكعبة يف ليلة
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عن وفاء بـن  وختم ابن حبان ترمجته بروايته . سعيد بن جبري يبكي بالليل حتى عمش
ثـم  . كان سعيد بن جبري ختم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف رمضـان : إياس قال

 . «ه يف كتاب اخللفاء يف إمارة عبد امللشقد ذكرت ووف قتل»: قال ابن حبان

فكيف ساغ خلالٍد أْن يذهب مبثل هذا اإلمـام الـورع العابـد اجلليـل إىل حيـث      
 . مقتله على يد هذا الطاغية احلجاج؟

 . (167)وهذا اامر قد ذكر  أيًضا ابن خلكان وغري 

يد بـن  احلجـاج بسـع   َيِتـ ملـا أُ »: يقولأنه كان أنا بن أبي شيخ وقد ُرِوي عن 
وكان هو الذي أرسل به من مكـة  ، ا القسريالنصرانية يعف خالًد ابُن َنِعُل: جبري قال

 . (168)«والبيت الذي هو فيه مبكة، أما كنت أعرف مكانه؟  بلى وا 

حتـى  ، ال يعرتضـه أحـد  ، ويؤيد ذلش أن سعيًدا قد بقي مبكة فرتة يعتمر وحيج
، عثمان بن حيان بدل عمر بـن عبـد العزيـز   وتوىل على املدينة »، وليها خالد القسري

فجعل يبعث من باملدينة من أوحاب ابن ااشعث مـن أهـل العـراق إىل احلجـاج يف     
، فعني من عند  من مكة سعيد بن جـبري ، فتعلم منه خالد بن عبد ا  القسري، القيود
 . وطلق بن حبيب، وعمرو بن دينار، وجماهد بن جرب، بن أبي رباح وعطاء

فبعث ، إن احلجاج كتب إىل الوليد خيرب  أن مبكة أقواما من أهل الشقاق: ويقال
وبعـث  ، وعمرو بن دينار؛ انهما من أهل مكـة ، ثم عفا عن عطاء، خالد بهؤالء إليه

وأمـا جماهـد فحـبا حتـى     ، فأما طلق فمات يف الطريق قبل أن يصل، بأولئش الثالثة
 . (169)«مات احلجاج

فقد بقي سعيد مبكة ، أو غري ذلش من ااسباب، يدفسواء كتب احلجاج إىل الول
حتى جاء خالد القسري وولي مكة بطلـب  ، آمن، ال أحد يعرتضه، يعتمر وحيج، فرتة

وهنـا وف ـى   ، وريح من احلجاج كما أسلفنا  يف الكالم على تأريخ سـنة واليتـه مكـة   
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م إىل فأرسـله ، فأمسـش بسـعيد ورفاقـه   ، أو تعل ـم مـن والـي املدينـة    ، خالٌد للحجاج
 . وُسِجن جماهد بن جرب، ومات َطْلق بن حبيب، فُقِتل سعيد، احلجاج يف قيودهم

وال ندري كيف جترأ خالد على مثل هذا الصنيع مع مثل سعيد بن جبري وهـو  
 . اإلمام العابد الورع أحد أعالم التابعني؟

فلما ، وكان يف مجلة من خرج مع ابن ااشعث على احلجاج»: بل قال ابن كثري
مـرة  ؛ ثم كان يرتدد يف كل سنة إىل مكة مـرتني ، ظفر احلجاج هرب سعيد إىل أوبهان

وكان خبراسـان  ، ورمبا دخل الكوفة يف بعض ااحيان فحدث بها، للعمرة ومرة للحج
إن مما يهمف ما : وكان يقول، انه كان ال يسأله أحد عن شيء من العلم هناك؛ يتحزن

واستمر يف هذا احلال رتفيا مـن احلجـاج   . ذو وددت أن الناس أخ، عندي من العلم
 . (170)«ثم أرسله خالد القسري من مكة إىل احلجاج، قريبا من ثنيت عشرة سنة

يعتمـر وحيـج وُيَحـدِّث؟ أال    ، سنة 12قريًبا من ، فانظر إىل هذ  الفرتة الطويلة
ان يعلم احلجاج به وهو يفعل هذا كله؟ أليست مثة شرط وعيون للحجاج؟ أم أنه كـ 

 . حتى جترأ عليه خالد فأرسله إليه مقيًدا؟، خيشا  لورعه وإمامته

ويطالبون بالتنحي ، بل انظر إىل عمال احلجاج يتحرجون من إرسال سعيد إليه
 . لكن مل يتجرأ عليه إال خالد، هنا أو هناك

وكـان   - كتب احلجـاج إىل فـالن  »: فروى الطربي عن أبي بكر ابن عياش قال
مـن احلجـاج ذهـب إىل     أظنه أنـه ملـا هـرب   : قال الطربي، ن سعيدوكا، على أوبهان

فأرسـل إىل  ، جفجاء اامر إىل رجل حتّر، سعيدا عندك فصذ  ّنإ: -أوبهان فكتب إليه
فلـم يـزل بأذربيجـان فطـال عليـه      ، فـأتى أذربيجـان  ، فتنحى عنـه ، ل عفحتّو: سعيد

به يسـتصفون فـال   فكـان أنـاس مـن ضـر    ، واعتمر فصرج إىل مكة فأقام بهـا ، السنون
 . خيربون بأاائهم
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، علـى مكـة   َرمِّفبلغنا أن فالنا قد ُأ: - وهو حيدثنا هذا -فقال أبو حصني : قال
، وأنـا أتقيـه عليـش   ، وهـو رجـل سـوء   ، هذا الرجل ال يـؤمن  إّن، يا سعيد: فقلت له

قـد وا  فـررت حتـى اسـتحييت مـن ا        ، يا أبـا حصـني  : فقال، فاظعن واشصص
فقدم ذلش : قال، أظنش وا  سعيدا كما اتش أمش: قلت. كتب ا  لي سيجيئف ما

 . فجعل يدير ، فأرسل فأخذ فالن له وكلمه، الرجل إىل مكة

أن أهـل  : كتـب احلجـاج إىل الوليـد   : وذكر أبو عاوم عن عمر بن قـيا قـال  
ب فإن رأى أمري املؤمنني أن يـأذن لـي فـيهم  فكتـ    ، النفاق والشقاق قد جلئوا إىل مكة

فأخذ عطاء وسعيد بن جبري وجماهد وطلـق بـن   ، الوليد إىل خالد بن عبد ا  القسري
وأمـا  ، فأما عمرو بن دينـار وعطـاء فأرسـال انهمـا مكيـان     ، حبيب وعمرو بن دينار

وحـبا جماهـد حتـى مـات     ، فمات طلق يف الطريق، اآلخرون فبعث بهم إىل احلجاج
 . (171)«وقتل سعيد بن جبري، احلجاج

 . لكن ليقضي ا  أمًرا كان مفعوًلا وا  املستعان، حترَّج كما حتّرج غري  فليته

وإىل هذا أملـح سـعيد   ، وال يزال العجب كبرًيا من ونيعه هذا يف بلد ا  احلرام
حدثنا اـاد بـن   : قال، سليمان بن حربمن طريق  (172)فيما روا  ابن سعد، بن جبري

حدثف من اع سعيد بن جـبري يقـول يـوم    : قال، حدثف حفص بن خالد: قال، زيد
: عقبـه  قـال حممـد بـن سـعد    و. «إىل ا  ُهُلِكوشى بي واش يف بلد ا  احلرام َأ»: َذِخُأ
وكان الذي أخذ سعيد بن جبري خالد بن عبد ا  القسري وكان والي الوليد بن عبد »

 . «امللش على مكة فبعث به إىل احلجاج

الـذي  ، هـذا البلـد اآلمـن   ، «يف بلد ا  احلرام وشى بي واٍش»: فانظر إىل قوله
، بينما مل يأمن سعيد بن جبري راة ا  عليـه ، يأمن فيه على نفسه حتى الطري واحليوان

 . احلجاج حيُث لقي حتفه وُقِتل على يدمن أذى خالد القسري وإمساكه به وإرساله إىل 
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 املطلب الثاني: تصدييه ألهل البدع والزندقة.

 : (173)وقوفه ضد املغريية أوحاب املغرية بن سعيد البجليأواًل: 

، سـاحرا ، كـذابا ، خبيثـا ، كان رافضـيا »: وهذا املغرية هو الذي قال فيه الذهيب
ميـزان  ) سـقت أخبـار  يف  ، وكـان جمسـما  ، ل عليـا علـى اانبيـاء   وفضَّـ ، ادعى النبوة

واستبشعها ، عنه ا وحكى الذهيب بعض كفريات هذا املغرية ل. (175)« (174)(االعتدال
فإن ا  تبارك وتعاىل قص ، وحاكي الكفر ليا بكافر»: الذهيب لدرجة أن يقول بعدها

 . (176)«وغريهم، وفرعون ومنرود، علينا يف كتابه وريح كفر النصارى واليهود

وقتـل املغـرية يف حـدود العشـرين ومائـة فيمـا أرَّخـه        ، وقد تصدَّى هلم خالـدٌ 
 . (177)الذهيب

يف خالفـة هشـام بـن عبـد      ا  القسريو عبِد بُن خالُد َبَلوَو: بن حبيبقال ا
سعيد البجلي ثم اااسي وخرج عليه بالكوفة داعيا حملمـد بـن عبـد     بَن امللش املغريَة

فصـلب املغـرية وحـرق    . فظفر به وبأوـحابه . هو املهدي: ا  بن احلسن وكان يقول
 . (178)«يةاملغري»وهم الذين يدعون . أوحابه بالنار

 ثانًيا: تضحيته باجلعد: 

عن قتيبة  - (180)ومن طريقه ابن عساكر - (179)وقصته يف ذلش نقلها البصاري
ا   نََّأ زعـمَ ، بن درهم ِدباجَلْع حٍَّضي ُمنِِّإ: هو الَِّذي َقاَل يوم ااضحى»: قال يف خالٍد

 . «هثم نزل فذحب، اومل يتصذ إبراهيم خليًل، امل يكلم موسى تكليًم

عـن عبـد الـران بـن     ، البغداديو بن حممٍد القاسِموقد ذكرها قتيبة وغري  عن 
شهدُت خالـًدا القسـري يف يـوم أضـحى     »: قال، عن َجدِِّ ، عن أبيه، ِبْيٍبحممد بن َح

 . إخل« فِإنِّي ُمَضحٍّ باجلعد، ضحووا تقبَّل ا  منكم: يقوُل
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. (184)والدارمي. عن قتيبة (183)مزِّيواِل( 182)والبيهقي (181)كذا رواها البصاري
وابـن   (186)واخلـالل أيًضـا واآلجـري   . عن احلسـن بـن ناوـح اخلـالل     (185)واخلالل
، قتيبـة ) كلـهم . مـن طريـق أبـي علـي احلسـن بـن الصـباح        (188)واملزي (187)عساكر

، بهـذ  القصـة  ، عن القاسـم بـن حممـد   ( وابن الصباح، واحلسن بن ناوح، والدارمي
: خطبنا خالد بن عبد ا  القسري بواسٍط يوم ااضحى فقـال »: الدارمي ولفظ. حنو 

إنـه  ، فِإنِّي ُمَضحٍّ باجلعد بن درهـم ، تقبَّل ا  منا ومنكم، أيها الناس  ارجعوا فضحووا
وتعـاىل ا  عمـا يقـول    ، ومل يكلِّم موسى تكليًمـا ، زعم َأنَّ ا  مل يتصذ إبراهيم خليًلا

 . «ثم نزل فذحبه. ا كبرًيااجلعد بن درهم ُعُلوًّ

بلغف َأنَّ جهًمـا كـان يأخـذ    : قال قتيبة»: وعند البصاري والبيهقي عقب القصة
 . «الكالم من اجلعد بن درهم

حدثف جدِّي حبيـُب بـن أبـي    : وُرِوي عن عبد الران بن حممد بن حبيٍب قال
مَّـا فـرَغ مـن    فل، اعُت خالد بن عبد ا  القسريَّ وقد خطـَب بواسـطٍ  : حبيب قال
 . فذكر ، خطبته قال

ثنـا عبـد الـران    : قال، من طريق العباس بن أبي شقيق( 189)هكذا روا  النجاد
، فجعله عن عبد الران عـن جـد   ، وأسقط من إسناد  رجًلا، به، بن حممد بن حبيب

 . خالًفا للمشهور فيما سبق عن عبد الران بن حبيب عن أبيه عن جد 

 (190)البصاري عبد الران بن حممد بن حبيب، وقد ترجم له: ويف إسناد هذ  القصة
 . ومل يذكر راوًيا عنه سوى القاسم بن حممد، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديًلا

وابـن   (192)وابن أبـي حـا    (191)ترجم له البصاري، حممد بن أبي حبيب: وأبو 
بن أبـي حـا  عـن أبيـه     ونقل ا، ومل يذكر فيه البصاري جرًحا وال تعديًلا. (193)عساكر

 . ال أعرفه: قوله
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 . لكن تلقَّى أهُل العلم هذ  القصة بالقبول واالستحسان

: وكان أول من أظهر شـيئا مـن بعـد كفـار قـريش     »: (194) فقال الدارميو قبلها
فقتـل ا  جهمـا شـر    ، اقتداء بكفار قريش، وجهم خبراسان، اجلعد بن درهم بالبصرة

يف يـوم  ، خالـد بـن عبـد ا  القسـري فذحبـه ذحبـا بواسـط       وأما اجلعـد فأخـذ    ، قتلة
ال يعيبه به عائب وال يطعـن  ، ااضحى على رؤوس من شهد العيد معه من املسلمني

 . ثم ذكر القصة، «وووبو  من رأيه، عليه طاعن بل استحسنوا ذلش من فعله

 وعلماء السنة على أن القرآن، وقد مضى سلف هذ  اامة»: (195)وقال البغوي
مل ، والقـول خبلـق القـرآن ضـاللة وبدعـة     ، ووحيه وليا خبالق وال رلوق، كالم ا 

وخـالف اجلماعـة اجلعـد بـن     ، يتكلم بها أحد يف عهد الصحابة والتابعني راهـم ا  
: وقال، فصطب بواسط يف يوم أضحى، فقتله خالد بن عبد ا  القسري بذلش، درهم

 . إخل« فإني مضح باجلعد بن درهم، منكمفضحوا تقبل ا  ، ارجعوا أيها الناس

: وقـال ، غـري منكـٍر هلـا   ، يف مواضع من كتبه حمتجًّا بهـا  (196)وذكرها ابن تيمية
وأخذ هذ  املقالة عنه اجلهم بن وـفوان  . فشكروا ذلش، وكان ذلش يف زمن التابعني»

ــة  ، وقتلــه خبراســان ســلمة بــن أحــوز  وإليــه نســبت هــذ  املقالــة الــيت تســمى مقال
 . (197)«ميةاجله

هــي وقتُلــه مغــريَة ، (198)هــذا مــن حســناته»: وملــا نقلــها الــذهيب قــال بعــدها
 . «وهذ  قصة مشهورة»: (200)وقال يف موضع آخر. (199)«الكذاب

عقب هذ  القصة ما يؤيدها من قول عبـد الـران بـن     (201)كما روى اآلجري
 . «تاب وِإلَّا ُقِتَلفِإْن ، ُيستتاب؛ ِإنَّ ا  مل يكلم موسى: من قال»: مهدي
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 املبحث الثالث: يف مقتله.

فقـدم  ؛ ئة كتب الوليد بن يزيد إىل يوسف بن عمـر اويف سنة مخا وعشرين وم
ا وإبراهيم ابف هشـام بـن إااعيـل    ا  القسري وحممًد عليه فدفع إليه خالد بن عبد

شر بن السري ب يالسري بن مسلم أبوقد روى خليفة عن . وأمر  بقتلهم، املصزوميني
رأيتهم حني قدم بهم يوسف بـن عمـر احلـرية وخالـد يف عبـاءة يف شـق حممـل        : قال

: لكن رجع خليفة فقال يف أحداث سنة سبع وعشرين ومئة. (202)فعذبهم حتى قتلهم
: وفيها قتل يزيد بن خالد بن عبد ا  القسري بالغوطة قتله رجل من بف متيم يقال له

 . (203)وعصعة

 . يفة بن خياطكذا قال خل

: وأما ابن اجلوزي فقد ذكر القصة بأكملها يف أحداث سنة ست وعشرين قـال 
قتـل خالـد بـن عبـد ا      : فمن احلـوادث فيهـا  ، ثم دخلت سنة ست وعشرين ومئة»

، وكـان قـد عمـل هلشـام مخـا عشـرة سـنة إال سـتة أشـهر علـى العـراق           ، القسري
، بـه اجـل انكسـار اخلـراج    فلما ولي يوسف بن عمر أخذ  وحبسـه وعذ ، وخراسان

فكتب هشام بتصلية سبيله فصلي سـبيله يف شـوال سـنة إحـدى وعشـرين فصـرج إىل       
 . وخرج زيد بن علي فقتل، ناحية هشام فلم يأذن له يف القدوم عليه

إن أهل هذا البيت من بـف هاشـم قـد كـانوا هلكـوا      : وكتب يوسف إىل هشام
، ولي خالد العراق أعطاهم ااموال فلما. جوعا حتى كانت لقمة أحدهم قوت عياله

فقـال  ، وما خرج زيد إال عن رأى خالد، فتاقت نفوسهم إىل طلب اخلالفة، فقووا بها
 : لرسوله

وأقام خالد بدمشق حتى ، لسنا نتهم خالدا يف طاعة، كذبت وكذب من أرسلش
 . هلش هشام
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، ألف ألفوقام الوليد فكتب إىل خالد أن أمري املؤمنني قد علم حال اخلمسني 
، كنا نرا  عند أمـري املـؤمنني  : أين ابنش؟ قال: فقدم فقال له، فأقدم على أمري املؤمنني

: فقـال ، قد علم أمري املؤمنني أنا أهل بيت طاعـة : فقال، ال ولكنش خلفته للفتنة: قال
وا  لـو كـان   ، هذا الذي أردت وعليه عولـت : فقال له، لتأتني به أو ازهقن نفسش

فقدم ، فعذبه فصرب فحبسه، فأمر الوليد واحب حرسه بتعذيبه، رفعتهاحتت قدمي ما 
فأرسـل الوليـد إىل خالـد    ، (204)أنا أشرتيه خبمسني ألـف ألـف  : يوسف بن عمر فقال

 . ما عهدت العرب تباع: فقال، إن كنت تضمنها وإال دفعتش إليه: خيرب  ويقول

وقامت عليـه  ، دميهثم أتى بعود فوضعه على ق، فدفعه إىل يوسف فعذبه مرارا
، ثم على ساقيه حتى كسـرتا ، ما تكلم وال عبا، فو ا ، الرجال حتى كسرت قدما 

 . ثم على ودر  حتى مات، ثم على حقويه، ثم على فصذيه

 . (205)«وذلش يف احملرم سنة ست وعشرين ومئة، ودفن بناحية احلرية

فقـد ظـل   ، هم عائلتـه مـن ، لعالقـتهم بـه  ، وقد ُأوِذي مجاعة  بسبب ما حلَّ خبالٍد
وابنـه يزيـد بـن    ، ا مع أخيه إااعيل بن عبد ا ا باحلرية متام مثانية عشر شهًرحمبوًس
 . (206)عبد ا  نوابن أخيه املنذر بن أسد ب، خالد

 . (207)ومنهم عامله بالل بن أبي بردة فقد مات يف عذابه

قتله يوسف بن عمر ، فةل بالكوِتُق، زيد بن علي: وممَّن ُأوِذي بسبب خالٍد أيًضا
، فأخـذ  مبكـة وداوود بـن علـي    ، كان هشام بعث إليهو، امللش يف زمن هشام بن عبد

: ويقـال . اواتهمهما أن يكون عندهما مال خلالد بن عبد ا  القسري حني عزل خالًد
 ؟خلالـد مـن مـالٍ     اسـتحلفه مـا عنـد   ؛ يوسف بن عمر بالكوفـة ِإنَّ زيًدا ملا َقِدَم على 

فسـألو  الرجـوع   ؛ حلقتـه الشـيعة  ، حتى إذا كان بالقادسـية  وخرج زيٌد، لهوخلى سبي
ب من تفرق عنه ِسوُن؛ بوا إىل الزيديةِسفُن، افتفرقوا عنه إال نفًر؛ ففعل؛ معهم واخلروج
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؛ فرفضـته الرافضـة  ؛ فتوالهمـا ؛ يزعمون أنهم سألو  عن أبي بكر وعمر، إىل الرافضة
 . (208)وانهزم أوحابه ل زيٌدِتفُق؛ فسموا بالزيدية؛ وثبت معه قوٌم

أبو عمرو عيسـى بـن عمـر الثقفـي البصـري املقـر        : وممَّن ُأوِذي بسببه أيًضا
فنمـى ذلـش   ، اوكان بعض جلساء خالد بن عبد ا  القسري قد أودعه شـيئً ، النحوي

فدعا ، ايأمر  حبمل عيسى بن عمر مقيًد، وكتب إىل واليه بالبصرة، إىل يوسف بن عمر
فمـا بـال   : لقـا ، إمنا أرادك اامري لتأديب ولد ؛ ال بأس: احلداد بتقييد  وقال به وأمر

خـذت  فُأ، فلما ضربه يوسـف بالسـياط جـزع وأقـرّ    ، فبقيت مثال بالبصرة؟ القيد إذن
 . (209)فكان يداويه بإجا  يابا وسك ر، وأدركه بعد ذلش ضيق نفا، الوديعة منه

بد العزيز بن احلجاج بن عبد امللـش  لما رأى عف»، ثم دارت الدائرة مرة أخرى
فقتل يوسف ، بعث يزيد بن خالد بن عبد ا  القسري إىل السجن، ق الناس عنهمتفرُّ

، عثمـانَ : اوقتل يزيد أيًض. ا أبا  حتى قتلهب خالًدوكان يوسف بن عمر عذَّ، بن عمر
 . (210)«بف الوليد بن يزيدا، واحلكم

 :ملخص البحث
صية من الشصصيات اإلسالمية "خالـد بـن عبـد ا     فمادة هذا البحث عن شص

فرأيـت أن  ، وذامٍّ، بني مـادحٍ ، اضطربت املصادر التارخيية يف الكالم عنهالقسري" وقد 
وقـد ُعنيـت بـه يف    ، لبيان ما له وما عليـه ، أحبث عن اجلوانب املصتلفة هلذ  الشصصية

  .إنصاًفا خلالٍد وبياًنا حلقيقة ما ُأثري حوله، هذا البحث
 . وقد جاء يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث

 . فأما املقدمة فذكرت فيها سبب اختياري هلذا البحث

، هـ126 – 66ة ااموية يف الفرتة من فذكرُت فيه نبذة عن أحوال الدول: وأما التمهيد
 . وهي الفرتة اليت عاورها خالد
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فـذكرت  ؛ الشصصـية ووـفاته  ، وأعمالـه ، تناولت فيه حياة خالد: وأما املبحث ااول
؛ ورواياتـه ، ووـفاته الشصصـية  ، ومولـد  ونشـأته وبيتـه وبيئتـه    ، ااه وَنَسُبه وُكنيته

 : وقسمُتها إىل أقسام، وذكرُت أعماله

 . يف نطاق ااماكن املقدسة: ااول

 . يف جمال املال واالقتصاد: الثاني

 . يف جمال الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار: الثالث

 . وإوالح البلدان، يف جمال الطرق وإقامة القناطر: لرابعا

فيمـا خيـص   : ااوىل، وتناولتـه مـن جهـتني   ؛ ثم أعقبت ذلش بذكر بعض َمن َوِلي لـه 
ثم ذكرُت عدًدا ممن ولـي لـه القضـاء    ، عماله وَمْن َوِلي له خيصفيما : والثانية، خالد

 . واخلراج إخل

ري حـول خالـٍد ومواقفـه املشـهودة يف التصـدِّي      وتناولت يف املبحث الثاني بيان ما ُأِثـ 
 . للمبتدعة وُمدَّعي النبوة والزندقة

 . ئةاوعشرين وم ستسنة ثم جاء املبحث الثالث وذكرت فيه مقتله يف 

 . ثم جاءت اخلامتة وبينت فيها أهم النتائج والتوويات اليت توولت إليها يف البحث
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 خامتة

 تشتمل على نتائج وتوصيات

 وبعد: 

فإني أاد ا  عز وجل على متام هذا البحث، وأرى أن واجًبا علـيَّ يف نهايتـه   
أن أضع بعض النتائج والتوويات املهمـة للبـاحثني يف التـاريخ عامـة، ويف شصصـية      

 خالٍد خاوة؛ كالتالي: 

ومتحيص الروايات وعرض ، عدم االغرتار مبا هو مسطر يف بطون كتب التاريخ أواًل:
 . بغية الووول إىل الصحيح، خيية والوقائع وااحداثالروايات التار

اننـا  ؛ له خصووية خاوـة ، الكالم على أشصا  املسلمني خاوة القادة منهم ثانًيا:
كمـا حصـل   ، قد نهدم إنساًنا حني نساير الناس وننقل الشائعات الـيت تلـّوث اعتـه   

؛ لـو كـان وـح    وهو نبـأ ، حني تداول بعض الناس نبأ بناء خالد القسري كنيسة امه
، انه ال جيوز وال يصـح ملسـلم أن يفعـل هـذا جبزيـرة العـرب      ؛ لكان مسقًطا للرجل

وأن الروايـات الـيت تناولـت هـذا اامـر      ، فكيف يفعله خالد؟ وقد رأينا أنه مل يصـح 
وأنها انطوت على كثري ، يعوزها الكثري من الدقة والتحرير، روايات متضاربة متناقضة

مثل أن تكون الكنيسة حوهلا حوانيت وسوق ومدينة جديـدة  ، صّورمما ال ُيعقل وال ُيت
 . وال تشتهر يف الناس، ثم ال يعلم بها سوى الواحد واالثنان من املؤرخني

البد من النظر أثناء الكتابة إىل العداوات اليت قد تكون موجودة بني الشصصـية   ثالًثا:
وبهاني وعداوتـه لـبف أميـة    مثلما هو حال اا، املكتوب عنها وبني غريها من الناس

 . ومن َثمَّ عداوته خلالد وأسرته مجيًعا، رغم انتسابه إليهم يف الظاهر
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، احلر  على تقديم سرية املسلمني ااوائل خاوة القادة منهم تقدمًيا وحيًحا رابًعا:
ُوِضـعْت  ، وختليصها وتنقيتها مما يشوبها من شـائعات مغرضـة  ، وعدم تشويه سريتهم

 . أو لغرض آخر، شويه واحلط من قادة املسلمنياغراض الت

فـال  ، استعمال العدل واإلنصاف عنـد الكتابـة عـن الشصصـيات اإلسـالمية      خامًسا:
 . وال ننزهلا عن قدرها الالئق بها، نرفعها فوق ما هلا

خلـط عمًلـا   ، وعليه ما عليـه ، له ما له، أن خالًدا القسري أحد قادة املسلمني سادًسا:
فننزلـه  ، بال إفراط أو تفريط، ونطرح غري ذلش، فنأخذ منه الصاحل، سيًئاواحًلا بآخر 

وننفي عنه ، من قادة املسلمني، منزلته الالئقة به كقائد جواد كريم واحب نفا كرمية
 . أو غري ذلش من الشائعات، شائعات حلقت بسريته مثل بناء كنيسة امه

له باإلمام التابعي اجلليـل  ونتأسف جًدا على ما فع، نعم وال ندعي العصمة فيه
وكيف جترأ خالٌد عليه فأمسـش بـه وأرسـله إىل حيـُث     ، سعيد بن جبري راة ا  عليه

 . لقي حتفه واسُتْشِهد على يد الطاغية احلجاج بن يوسف الثقفي

 . ونرى أن أعظم أفعاله السيئة هي اإلمساك بسعيد بن جبري وإرساله للحجاج

حلة هـي التصـدي اولئـش الزنادقـة واملبتدعـة      كما نرى أن أفضل أفعاله الصا
 . اخلارجني عن سلطان الدين

بيان جمهودات خالد يف جمال االقتصاد واملال والزراعـة وبنـاء السـدود وحفـر      سابًعا:
فضـًلا عـن جمهوداتـه يف حماربـة أهـل البـدع والتصـدِّي        ، اانهار واإلوالح العمراني

 . للزنادقة وُمدَّعي النبوة

 . وحة ما ُنسب خلالٍد فيما خيص بناء كنيسة لوالدته النصرانية عدم ثامًنا:
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

(، دار الوفـاء  13السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغـاني، لوليـد ااعظمـي،   )   ( 1)
 م. 1988 -هـ 1408(، 1للطباعة، املنصورة، مصر، ط )

 وستأتي اإلشارة هلذا يف أثناء البحث. ( 2)
دار (، 11/ 1اجلامع الصحيح لإلمام أبي احلسني مسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري )     ( 3)

 . هـ1334مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة ، بريوت، اجليل

حممد علي بن أاد بـن سـعيد بـن حـزم ااندلسـي القـرطيب       ابي  ( اإلحكام يف أوول اإلحكام4)
دار ، إحسـان عبـاس  . : د، تقـديم (، احملقق: الشيخ أاد حممد شـاكر 114، 113/ 1الظاهري )

 . اآلفاق اجلديدة، بريوت
دار القلـم، مؤسسـة   ، احملقـق: د. أكـرم ضـياء العمـري    (، 268تاريخ خليفـة بـن خيـاط،   )   ( 5)

 هـ. 1397(، 2) ط، بريوت، الرسالة

 وسيأتي تفصيل ذلش. ( 6)

ااعيـان  أبو العباس أاد بن حممد ابن خلكان يف وفيات بضم الكاف وسكون الراء، كذا ضبطه ( 7)
   م.1994 – 1900، طبع من سنة بريوت، دار وادر، إحسان عباس(، حتقيق: 231/ 2)

واملشهور َنِذير بفـتح النـون وكسـر    ، ُنَذْير، كذا كان خبط ابن الفرات بضم النون»قال احلازمي: ( 8)
حممـد بـن موسـى بـن عثمـان احلـازمي       بـي بكـر   ، اي يف النسـب ينظر: عجالـة املبتـد  «. الذال

 ط، اهليئة العامة لشؤون املطابع اامريية، القاهرة، عبد ا  كنون(، حتقيق: 104،   )اهلمداني
 .  م1973 -هـ 1393(، 2)

. د(، حتقيق: 347/ 1نسب معد واليمن الكبري، ابي املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب )( 9)
، الثقـات، ابـي   م1988 -هـ 1408(، 1) ط، تب، مكتبة النهضة العربيةعامل الك، ناجي حسن

( حتقيـق ونشـر: دائـرة املعـارف العثمانيـة، دار الفكـر       256/ 6حا  حممد بـن حبـان البسـيت )   
بريوت، مصورة عن الطبعة العثمانية، تاريخ دمشق، ابي القاسم علي بن احلسـن بـن هبـة ا     

دار الفكـر للطباعـة   ، عمـر بـن غرامـة العمـروي    حتقيـق:  (، 136/ 16املعروف بابن عسـاكر ) 
، تهـذيب الكمـال يف أاـاء الرجـال، ابـي احلجـاج       م1995 -هــ  1415، والنشر والتوزيـع 

، مؤسسـة الرسـالة  ، د. بشـار عـواد معـروف   (، حتقيق: 107/ 8يوسف بن عبد الران امِلزِّيِّ )
 م. 1980 - هـ1400(، 1، ط )بريوت
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اليمـاني،  (، حتقيق: املعلمي 93/ 7ر علي بن هبة ا  بن جعفر بن ماكوال )اإلكمال، ابي نص( 10)
   .م1990-هـ1411(، 1) ط، مصورا عن الطبعة اهلندية، بريوت، دار الكتب العلمية

 (. 377/ 6اإلكمال )( 11)

 (. 227/ 2وفيات ااعيان )( 12)

الفضـل حممـد بـن طـاهر بـن علـي       اانساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط والضبط ابـي  ( 13)
  .م1865 -هـ 1282طبعة: ليدن: بريل، ، احملقق: دي يونج(، 120املعروف بابن القيسراني،   )

احملقـق: عبـد الـران بـن     (، 416/ 10اانساب، ابي سعد عبد الكريم بن حممد السمعاني )( 14)
 -هــ  1382(، 1) ط، ر آبـاد جملا دائرة املعارف العثمانية، حيد، حييى املعلمي اليماني وغري 

بفتح القاف وسكون السـني املهملـة   : الَقْسري». لكن قال السمعاني يف هذا املوضع: م1962
ويف آخرها الراء املهملة، هذ  النسبة إىل قسر، وهم بطن من قيا، وقيا بطن مـن جبيلـة،...   

ينسـبه إىل قصـر ابـن    واملنتسب إليه اامري خالد بن عبد ا  القسري، أمري العراق، ومنهم من 
هبرية وأبدلوا السني من الصاد، ومنهم من قال: ينسب إىل قصر جبيلة موضـع بالكوفـة، وهـو    

عن أبيه عن جد  يزيد بن أسد، روى عنـه أهـل العـراق،     يا، أوله من اليمن، يروجبلّي أيًض
 اهـ. « ا منهاقتل بالكوفة سنة عشرين ومائة أو قريًب

 (. 440/ 10السابق )( 15)

 (.  377/ 6حاشيته على اإلكمال البن ماكوال )( 16)

حتقيق: موفق بن عبـد  (، 1927/ 4املؤتلف واملصتلف، ابي احلسن علي بن عمر الدارقطف )( 17)
 .  م1986 -هـ 1406(، 1) ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ا 

احملقق: علـي بـن   (، 427/ 2تقييد املهمل ومتييز املشكل، ابي علي احلسني بن حممد اجلياني )( 18)
 .  م2000 -هـ 1421(، 1، ط )دار عامل الفوائد، حممد العمران، وحممد عزيز مشا

 (. 104عجالة املبتدي، ابي بكر حممد بن موسى احلازمي،   )( 19)

(، احملقق: وغري أاد 1649، 398تقريب التهذيب، ابي الفضل أاد ابن حجر العسقالني )( 20)
 لعاومة، بالرياض.  الباكستاني، دار ا

 (. 226/ 2وفيات ااعيان )( 21)

 (. 135/ 16تاريخ دمشق )( 22)
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احملقـق: جمموعـة مـن    (، 425/ 5سري أعالم النبالء ابي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الذهيب )( 23)
   .م1985 - هـ1405(، 3) ط، مؤسسة الرسالة، احملققني بإشراف الشيخ شعيب اارناؤوط

احملقـق: الـدكتور   (، 400/ 3خ اإلسالم، ابي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الـذهيب ) تاري( 24)
 . م2003(، 1، ط )دار الغرب اإلسالمي، بشار عّواد معروف

 (. 108/ 8تهذيب الكمال )( 25)

 (. 351تاريخ خليفة بن خياط،   )( 26)

 (. 57/ 4البن حبان )(، الثقات، 347/ 1نسب معد واليمن الكبري، البن الكليب )( 27)

 (. 213/ 1اانساب للسمعاني )( 28)

 (. 168/ 65تاريخ دمشق )( 29)

(، 180/ 2اجلرح والتعديل، ابي حممد عبد الران بن أبي حا  حممد بـن إدريـا الـرازي )   ( 30)
دار إحيـاء الـرتاث   ، تصـوير  اهلنـد ، حبيـدر آبـاد الـدكن   ، طبعة جملا دائرة املعـارف العثمانيـة  

 (. 108/ 8، تهذيب الكمال )م1952 -هـ 1271(، 1، ط )بريوت ،العربي

 (. 199/ 5اجلرح والتعديل البن أبي حا  )( 31)

 (. 54/ 5الثقات البن حبان )( 32)

حتقيق: شادي بن (، 155/ 6الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ابي الفداء قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا )( 33)
 . م2011 -هـ 1432(، 1، ط )ونعاء، اليمن، النعمان للبحوث مركز، حممد بن سامل آل نعمان

 (.  251/ 9اجلرح والتعديل )( 34)

 (. 443/ 3الثقات البن حبان )( 35)

، دار وـادر ، احملقق: إحسان عباس(، 428/ 7الطبقات الكربى ابي عبد ا  حممد بن سعد )( 36)
 . م1968(، 1، ط )بريوت

دائــرة املعــارف (، 317/ 8ا  حممــد بـن إااعيــل البصــاري )  التـاريخ الكــبري، ابــي عبــد ( 37)
 ، اهلند. العثمانية، حيدر آباد الدكن

حتقيق: عادل (، 9249اإلوابة يف متييز الصحابة، ابي الفضل أاد بن علي ابن حجر العسقالني )( 38)
   .هـ1415(، 1، ط )بريوت، دار الكتب العلمية، أاد عبد املوجود وعلى حممد معوض

( حتقيق: حممد مطيع احلافظ، 599معرفة الرجال، ابي زكريا حييى بن معني، رواية ابن حمزر )( 39)
 وغزوة بدير، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق. 
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(، 1570/ 4االستيعاب يف معرفة الصحابة، ابي عمر يوسف بن عبد ا  بن حممد بن عبد الـرب ) ( 40)
   .م1992 -هـ1412(، 1، ط )ر اجليل، بريوتدا، احملقق: علي حممد البجاوي

 (.  15املطلب اآلتي   )( 41)
 (.  227/ 2(، وفيات ااعيان )302تاريخ خليفة بن خياط،   )( 42)
 (. 310تاريخ خليفة،   )( 43)
 (. 317السابق،   )( 44)
ا  بن عبد  حتقيق: عبد(، 445/ 12البداية والنهاية، ابي الفداء إااعيل بن عمر بن كثري )( 45)

 .  م1997 -هـ 1418(، 1، ط )دار هجر للطباعة، احملسن الرتكي

 (. 337تاريخ خليفة،   )( 46)
 (. 350السابق،   )( 47)
   .هـ1387(، 2، ط )بريوت، دار الرتاث(، 254/ 7التاريخ ابي جعفر حممد بن جرير الطربي )( 48)

رم حممد بن حممـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني      الكامل يف التاريخ ابي احلسن علي بن أبي الك( 49)
دار الكتـاب  ، حتقيـق: عمـر عبـد السـالم تـدمري     (، 247/ 4اجلزري، عز الدين ابن ااثري )

 .  م1997 - هـ1417(، 1، ط )لبنان، العربي، بريوت

 (. 351تاريخ خليفة،   )( 50)

 (. 254/ 7تاريخ الطربي )( 51)

 . (140/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 52)

 (. 135/ 16السابق )( 53)

 (. 229/ 32(، تهذيب الكمال )367/ 65السابق )( 54)

اهليئـة  ، حتقيـق: ثـروت عكاشـة   (، 571املعارف، ابي حممد عبد ا  بن مسلم بن قتيبة،   )( 55)
 .  م1992(، 2، ط )املصرية العامة للكتاب، القاهرة

، : ليفـي بروفنسـال، دار املعـارف، القـاهرة    احملقـق نسب قريش، ملصعب بن عبد ا  الزبريي، ( 56)
(، مجهرة انساب العرب، ابي املنذر هشام بن حممد بـن السـائب الكلـيب    253م،   )1982

(، رواية السكري عن ابن حبيب، حتقيق: الـدكتور نـاجي حسـن، دار عـامل الكتـب،      65/ 1)
/ 3 اازرقـي ) م، أخبار مكة ابي الوليد حممد بـن عبـد ا   1986 -هـ 1407(، 1بريوت، )

، مجهرة انساب العرب ابي حممد علـي  بريوت، دار ااندلا، احملقق: رشدي الصاحل(، 130
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، دار الكتـب العلميـة  ، حتقيـق: جلنـة مـن العلمـاء    (، 127بن سعيد بـن حـزم،   )  بن أاد
م، التاريخ القويم ملكة وبيـت ا  الكـريم، حملمـد طـاهر     1983 -هـ  1403(، 1، ط )بريوت

املكي، طبع على نفقة د. عبد ا  بن دهيش، يطلب من مكتبة النهضة احلديثـة، مكـة    الكردي
 م. 2000 -هـ  1420(، 1املكرمة، ط )

 (.  445/ 12البداية والنهاية، البن كثري )( 57)

وأوحابه العشرة رضوان ا  عليهم، حملمد بن أبي بكر ابن عبد ا   اجلوهرة يف نسب النيب ( 58)
، دار الرفـاعي ، حممـد التـوجني  . د(، حتقيـق:  361/ 1لتلمساني املعروف بالُبرِّي )اانصاري ا

/ 2م، طبقات فحول الشعراء، حملمد بن سلَّام اجُلَمِحيِّ )1983 - هـ1403(، 1، ط )الرياض
. وانظـر: قصـة أخـرى خلالـٍد يف طبقـات      جـدة ، دار املدني، احملقق: حممود حممد شاكر(، 344

 (. 352/ 2فحول الشعراء )

 (. 320 – 318/ 2طبقات فحول الشعراء )( 59)

 (. 160/ 16تاريخ دمشق )( 60)

 . دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، حتقيق: إيلزة ليصنت شتيرت(، 156احملرب، حملمد بن حبيب،   )( 61)

، احملقق: مشهور بـن حسـن آل سـلمان   (، 2169اجملالسة ابي بكر أاد بن مروان الدينوري )( 62)
، تـاريخ دمشـق البـن    هــ 1419، بـريوت ، ار ابن حـزم ، ودالبحرين، الرتبية اإلسالميةمجعية 

(، 3074/ 7(، بغية الطلب يف تاريخ حلب لعمر بن أاـد ابـن العـديم )   138/ 16عساكر )
 . دار الفكر، احملقق: د. سهيل زكار

 (. 141/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 63)

  (.142، 141/ 16املصدر السابق )( 64)

 (. 438/ 5سري أعالم النبالء للذهيب )( 65)

 املصدر السابق. ( 66)

احملقق: ووي ا  بـن  (، 4627العلل ومعرفة الرجال، ابي عبد ا  أاد بن حممد بن حنبل )( 67)
 .  م1988 -هـ 1408(، 1، ط )دار اخلاني، الرياض، حممد عباس

 (. 227/ 2وفيات ااعيان )( 68)

دار إحيـاء الـرتاث   (، 210/ 3بي القاسم عبد الران بن عبد ا  السهيلي )الروض اانف ا( 69)
، وقصة خالد مع عمـر بـن عبـد العزيـز راـة ا  عليـه:       هـ 1412(، 1، ط )العربي، بريوت
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حتقيـق وشـرح: عبـد    (، 195/ 1ذكرها أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يف البيـان والتبـيني )  
. وُرِوَي حنو هذ  القصة م1988 - هـ1418(، 7القاهرة، ط )، مكتبة اخلاجني، السالم هارون

كـذا أخرجهـا   «: خالد بن عبد ا  القسـري »وهو ااشعري، مكان « بالل بن أبي بردة»وفيها 
( 270/ 4« )تهـذيب الكمـال  »(، ونقلها املـزي يف  510/ 10« )تاريخ دمشق»ابن عساكر يف 

 (. 380/ 3« )تاريخ اإلسالم»والذهيب يف 
احملقق: حممد حميـى الـدين عبـد    (، 28/ 2مع اامثال، ابي الفضل أاد بن حممد امليداني )جم( 70)

 . بريوت، دار املعرفة، احلميد

   .هـ 1412(، 1، ط )مؤسسة ااعلمي، بريوت(، 43/ 2ربيع اابرار، ابي القاسم الزرشري )( 71)

 (. 158/ 3التاريخ الكبري )( 72)
 (.  340/ 3اجلرح والتعديل )( 73)

 كابن عساكر وغري  من اآلتيني هنا. ( 74)

 (. 135/ 16تاريخ دمشق )( 75)

 (. 108/ 8تهذيب الكمال )( 76)

 (. 400/ 3تاريخ اإلسالم )( 77)
 (. 425/ 5سري أعالم النبالء )( 78)
 املصدر السابق. ( 79)
مؤسسـة  ين، وآخـر : شـعيب اارنـؤوط   (، حتقيـق 16653مسند اإلمام أاد بن حنبل، رقـم ) ( 80)

 .  م2001 - هـ1421(، 1، ط )الرسالة

 (. 16656، 16655السابق، رقم )( 81)

 (. 16654السابق، رقم )( 82)

 (. 136/ 16تاريخ دمشق )( 83)
، شـعيب اارنـؤوط  (، حتقيق: 3281سنن اإلمام أبي داود سليمان بن ااشعث السجستاني )( 84)

 .  م2009 - هـ1430(، 1، ط )بريوت، دار الرسالة العاملية

 (.  340/ 3اجلرح والتعديل )( 85)

(، أخبار مكة ابي عبـد ا  حممـد   65/ 2أخبار مكة ابي الوليد حممد بن عبد ا  اازرقي )( 86)
، امللـش عبـد ا  دهـيش    احملقق: د. عبـد (، 188/ 3( )149، 101/ 2بن إسحاق الفاكهي )
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( دار 404/ 1، ابي عبيد البكري )هـ، املسالش واملمالش1414(، 2، ط )بريوت، دار خضر
 م. 1992الغرب اإلسالمي، 

 (. 188/ 3أخبار مكة، للفاكهي )( 87)

 (. 119/ 3(، أخبار مكة للفاكهي )204، 107/ 2أخبار مكة لألزرقي )( 88)

 (. 212/ 1أخبار مكة لألزرقي )( 89)

 (. 213/ 3( )67/ 2(، أخبار مكة للفاكهي )247/ 2( )287، 286/ 1السابق )( 90)

 (. 213/ 3( )232/ 2(، أخبار مكة للفاكهي )287/ 1أخبار مكة لألزرقي )( 91)

 (. 251/ 1(، أخبار مكة للفاكهي )20، 18/ 2أخبار مكة ازرقي )( 92)

 (. 20/ 2أخبار مكة لألزرقي )( 93)

 (.  3281سنن أبي داود )( 94)

، دار ومكتبـة اهلـالل  (، 450،   )َلـاُذري اد بن حييى بن جابر بـن داود البَ فتوح البلدان، ا( 95)
 (.  364/ 12، البداية والنهاية، البن كثري )م1988، بريوت

 (. 453/ 3الكامل يف التاريخ لعز الدين ابن ااثري )( 96)

 (. 294) ،  لبالذري، لفتوح البلدان( 97)
 (.  419/ 12البداية والنهاية )( 98)

تظم، جلمال الدين عبد الران بن علي بن حممد املعروف (، املن70/ 12اانساب للسمعاني )( 99)
(، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، ط     162/ 1بابن اجلوزي )

 م. 1992هـ، 1412(، 1)

دار وـادر،  (، 51/ 5معجم البلدان، لشهاب الدين ياقوت بن عبد ا  الرومـي احلمـوي )  ( 100)
 . م1995(، 2، ط )بريوت

 (. 162/ 1املنتظم )( 101)

 (. 248/ 4الكامل يف التاريخ، البن ااثري )( 102)

 (. 152، 151/ 7) لطربي، لالطربي تاريخ( 103)

 حممـد ، اإلسـالمي  الفقـه  يف أحكـام اخلـراج  (، 503 – 501) ،  لبالذري، لفتوح البلدان( 104)
 (. 74) ،  م1986اارقم، الكويت،  شبري، دار عثمان

 .  املطبعة السلفية، القاهرة(، 66 – 63) ،  يوسف ج، ابياخلرا( 105)
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 (. 428/ 7الطبقات الكربى البن سعد )( 106)

 (. 281فتوح البلدان، للبالذري،   )( 107)

 (. 285السابق،   )( 108)

(، معجـم البلـدان   432/ 1(، املسالش واملمالش، للبكري )564املعارف، البن قتيبة،   )( 109)
 (. 434/ 1لياقوت )

 . 37( سورة التوبة آية: 110)

(، 1، ط )دار الكتب العلمية، بريوت(، 46/ 2اخلطط واآلثار، ااد بن علي املقريزي )( 111)
 . هـ1418

 (. 145/ 5الكامل يف التاريخ، البن ااثري )( 112)

 (.  213/ 3أخبار مكة للفاكهي )( 113)

 (. 153/ 1نسب معد واليمن الكبري، البن الكليب )( 114)

 (. 346/ 6الطبقات الكربى البن سعد )( 115)

   (.443/ 1وأوحابه العشرة، ) (، اجلوهرة يف نسب النيب 490املعارف، البن قتيبة،   )( 116)

 (. 361تاريخ خليفة،   )( 117)

 (. 108، 51/ 5( معجم البلدان لياقوت احلموي )118)

 (. 14/ 1البن سالم ) (، طبقات فحول الشعراء351تاريخ خليفة،   )( 119)

 (.  214/ 6(، الطبقات الكربى البن سعد )297/ 1نسب معد واليمن الكبري )( 120)

 (. 313/ 1نسب معد واليمن الكبري )( 121)

 (. 349/ 1السابق )( 122)

(، اجلـوهرة يف  507(، املعـارف، البـن قتيبـة،   )   497/ 5الطبقات الكربى البن سـعد ) ( 123)
 (.  383/ 1ه العشرة )وأوحاب نسب النيب 

 (. 351تاريخ خليفة،   )( 124)

 املصدر السابق. ( 125)

التجوين: الظاهر أن املراد به سواد اارض أو احِلَمى أو الغابات وحنو هذا. قال اخلليـل بـن   ( 126)
اجَلوُن: ااسود، واانثى: َجونة، واجلميع: ُجوٌن. ويقاُل: كلو بعرٍي واار وحش َجوٌن »أاد: 
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بعيد. وعنُي الشَّما ُتسمىَّ َجونة. وكل لون سواٍد ُمشرٍب ُحمرًة: َجون، أو سواٍد رالُطُة  من
ارة كلون القطا. واجلونة: سـليلة مسـتديرة مغشـاة ادمـا تكـون مـع العطـارين، واجلميـع:         

، ياملصزومـ  يمهد. حتقيق: د(، 185/ 6ي )لصليل بن أاد الفراهيدلالعني، ينظر: «. اجُلَوُن
 -هــ  1408(، 1، ط )للمطبوعات، بريوت، لبنـان  ي، مؤسسة ااعلميراهيم السامرائإب. د

، دار العلـم للماليـني،   يبعلبك يحتقيق: رمز(، 497/ 1) البن دريد، مجهرة اللغة، م1988
(، حتقيق الشيخ: هـادي  203، جممل اللغة، ااد بن فارس،   )م1987(، 1، ط )بريوت

م، ومعجـم مقـاييا   1985(، 1ربيـة، الكويـت، ط )  حسن اودي، معهد املصطوطـات الع 
اللغة، ابي احلسني أاد بن فارس، حتقيق: عبـد السـالم حممـد هـارون، دار اجليـل، لبنـان،       

 (. 496/ 1بريوت )

  (.351تاريخ خليفة،   )( 127)
 (. 305احملرب البن حبيب،   )( 128) 

 (. 111/ 8لِمزِّي )(، تهذيب الكمال ل140/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 129)

 (. 228/ 2وفيات ااعيان )( 130)

 (.  230/ 2ينظر: املصدر السابق )( 131)

 (.  10السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغاني،   )( 132)

 (. 11السابق،   )( 133)

(، 340/ 13تاريخ مدينة السالم، ابي بكر أاد بن علـي بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي )     ( 134)
 . م2001 - هـ1422(، 1، ط )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، قق: بشار عواد معروفاحمل

 (.  13السيف اليماني يف حنر ااوفهاني،   )( 135)

 . مصورة العربي، بريوت، ط الكتاب دار(، 339/ 13ي )البغداد للصطيب، بغداد تاريخ( 136)

 (.  185/ 14املنتظم، البن اجلوزي )( 137)

 (.  7/ 1يًرا لأليوبيني يف حلب، كما يف املصدر اآلتي )وقد كان وز( 138)

(، حتقيـق:  252/ 2إنبا  الرواة على أنبا  النحاة، جلمال الدين علـي بـن يوسـف القفطـي )    ( 139)
 م.  1982 -هـ 1406(، 1حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط )

 (.  126ني،   )ينظر: السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغا( 140)

   ( فقد نقل نصو  ااوفهاني يف ذلش كلها من كتابه ااغاني.187ينظر: املصدر السابق،   )( 141)
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ــوي )  ( 142) ــاقوت احلم ــاء، لي ــم اادب ــرب   1709/ 4معج ــاس، دار الغ ــان عب ــق: إحس (، حتقي
 م.  1993 -هـ 1414(، 1اإلسالمي، بريوت، ط )

  هـ.1415(، 1(، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط )280/ 22ااغاني، ابي الفرج ااوفهاني )( 143)

 (.  398املعارف، البن قتيبة،   )( 144)

اجمللـا  ، احملقق: حبيب الران ااعظمي(، 9929املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني )( 145)
 هـ. 1403(، 2، ط )بريوت، يطلب من: املكتب اإلسالمي، اهلند، العلمي

 (. 381/ 13بغداد )( تاريخ 146)

الذي يرد عليه املعلمي يف التنكيل مبا يف تأنيـب الكـوثري   « التأنيب»يعف: الكوثري يف كتابه ( 147)
 (، دار املعارف، بالرياض.  62  )من ااباطيل، للمعلمي اليماني، 

/ 2ورد خرب استتابته هذا يف املعرفة والتاريخ ابي يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي )     ( 148)
 هــ 1401(، 2، ط )مؤسسة الرسالة، بريوت، احملقق: أكرم ضياء العمري(، 96/ 3( )786

 . ونقله املعلمي آنًفا عن تاريخ بغداد أيًضا. م1981 -

 (.  246/ 1التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من ااباطيل، للمعلمي اليماني )( 149)

 (. 532/ 1معجم البلدان لياقوت احلموي )( 150)

 «. قسر»( يف كالمه على 346/ 4« )جديلة»( يف كالمه على 115/ 2بق )السا( 151)

 أبو مسعود ابن القتات، كما ورح به البالذري يف أوائل كتابه. ومل أجد له ترمجة. ( 152)

 (. 280فتوح البلدان، للبالذري،   )( 153)

(، 1224هيب )ديوان الضعفاء، لشما الدين أبي عبـد ا  حممـد بـن أاـد بـن عثمـان الـذ       ( 154)
 .  م1967 -هـ 1387(، 2، ط )مكة، مكتبة النهضة احلديثة، احملقق: ااد بن حممد اانصاري

، إدارة احملقـق: الـدكتور نـور الـدين عـرت     (، 1855املغف يف الضعفاء لشما الدين الذهيب )( 155)
 إحياء الرتاث اإلسالمي، بدولة قطر. 

احملقـق:  (، 1335تب الستة، لشـما الـدين الـذهيب )   الكاشف يف معرفة من له رواية يف الك( 156)
مؤسسة علوم القـرآن،  ، ودار القبلة للثقافة اإلسالمية، أاد حممد منر اخلطيب، وحممد عوامة

 . م1992 -هـ1413(، 1، ط )جدة

حتقيـق: علـي   ميزان االعتدال، لشما الدين أبي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الـذهيب،  ( 157)
 م1963 - هــ 1382(، 1) ط، لبنـان ، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت ، حممد البجاوي

(1 /633 .) 
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 (. 426/ 5سري أعالم النبالء )( 158)

 (. 116/ 8(، تهذيب الكمال للمزي )160/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 159)

 (.  339نسب قريش، ملصعب بن عبد ا  الزبريي )  ( 160)
 (.  6175تقريب التهذيب )( 161)

(، والفـاكهي يف أخبـار   440/ 6(. وذكرها الطـربي يف تارخيـه )  419/ 12البداية والنهاية )( 162)
 (. 18/ 4(، وابن ااثري يف الكامل يف التاريخ )46/ 3مكة )

 (.  419/ 12البداية والنهاية )( 163)

ود، وعلـي  (، حتقيـق: عـادل عبـد املوجـ    56/ 6الكامل يف الضعفاء، ابي أاد ابن عـدي ) ( 164)
 م. 1997 -هـ 1418(، 1معوض، دار الكتب العلمية، ط )

 (.  203، 202/ 13البداية والنهاية )( 165)

 (.  129/ 2أخبار مكة للفاكهي )( 166)

   (.223/ 1وأوحابه العشرة، للُبرِّي ) (، اجلوهرة يف نسب النيب 372/ 2وفيات ااعيان )( 167)

 (. 465/ 12ية والنهاية )(، البدا490/ 6تاريخ الطربي )( 168)

 (.  462/ 12البداية والنهاية )( 169)

 (.  469/ 12البداية والنهاية )( 170)

 (. 488/ 6تاريخ الطربي )( 171)

 (. 264/ 6الطبقات الكربى البن سعد )( 172)

 علي بن أاد بن سـعيد بـن حـزم ااندلسـي     الفصل يف امللل وااهواء و النحل، ابي حممد( 173)
 .  القاهرة، مكتبة اخلاجني(، 141/ 4)

 (. 160/ 4ميزان االعتدال )( 174)

 (.  426/ 5سري أعالم النبالء، لشما الدين الذهيب )( 175)

 (. 162/ 4ميزان االعتدال )( 176)

 املصدر السابق. ( 177)

 (.  483احملرب البن حبيب،   )( 178)

 (. 158/ 3التاريخ الكبري، للبصاري )( 179)
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 (. 137/ 16دمشق )تاريخ ( 180)

(، حتقيـق:  30، 29(، خلق أفعال العباد، للبصـاري،   ) 64/ 1التاريخ الكبري، للبصاري )( 181)
 (. 2د. عبد الران عمرية، دار عكاظ، السعودية، ط )

، عبد ا  بـن حممـد احلاشـدي   (، حتقيق: 563ااااء والصفات، ابي بكر أاد بن احلسني البيهقي )( 182)
( 205/ 10، السنن الكربى، ابي بكر البيهقي )م1993 - هـ1413(، 1، ط )ادي، جدةمكتبة السو

  .هـ1344(، 1، ط )جملا دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد

 (. 118/ 8تهذيب الكمال )( 183)

، دار ابـن  (، حتقيـق: بـدر بـن عبـد ا  البـدر     387، 13الرد على اجلهمية، للـدارمي،   ) ( 184)
 م.  1995 -هـ 1416(، 2ااثري، بالكويت، ط )

(، حتقيق: د. عطيـة الزهرانـي، دار   1690السنة، ابي بكر أاد بن حممد بن هارون اخلالل )( 185)
 م.  1989 -هـ 1410(، 1الراية، بالرياض، السعودية، ط )

د عبـد ا  بـن عمـر     احملقـق: (، 2072، 694الشريعة، ابي بكر حممد بن احلسني اآلجري )( 186)
 .  م1999 - هـ1420(، 2، ط )الرياض، دار الوطن، الدميجي

 (. 255/ 52تاريخ دمشق )( 187)

 (. 118/ 8تهذيب الكمال )( 188)

(، حتقيق: رضا ا  حممد إدريا، مكتبة 72الرد على من يقول القرآن رلوق، للنجاد،   )( 189)
 الصحابة اإلسالمية، بالكويت. 

 (. 346/ 5ريخ الكبري )التا( 190)

 (. 64/ 1التاريخ الكبري )( 191)

 (.  225/ 7اجلرح والتعديل )( 192)

 (. 255/ 52تاريخ دمشق )( 193)

 (.  12، 11الرد على اجلهمية، للدارمي،   )( 194)

، حتقيق: شـعيب اارنـؤوط  (، 186/ 1شرح السنة، ابي حممد احلسني بن مسعود البغوي )( 195)
 . م1983 - هـ1403(، 2، ط )دمشق، بريوت، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش

دار الكتـب  (، 403/ 2الفتاوى الكربى، ابي العباس أاـد بـن عبـد احللـيم ابـن تيميـة )      ( 196)
( 477/ 6( )354/ 2، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة )    م1987 - هـ1408(، 1، ط )العلمية
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: عبـد الـران بـن    ع وحتقيق(، مج350/ 12( )697، 66/ 10(، )357، 228، 142/ 8)
   .م1995 - هـ1416، جممع امللش فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، حممد بن قاسم

 (. 29/ 5السابق )( 197)

 يعف: خالًدا. ( 198)

 (. 432/ 5سري أعالم النبالء )( 199)

 (. 218/ 3تاريخ اإلسالم )( 200)

 (.2073 اآلجري )الشريعة، ابي بكر حممد بن احلسني( 201)

 (. 362تاريخ خليفة،   )( 202) 

 (.  374املصدر السابق،   )( 203)

( أن يوسًفا اشرتى منه خالـد خبمسـني   300/ 4وكذا ذكر ابن ااثري يف الكامل يف التاريخ )( 204)
 ألف ألف، فأخذ  يوسف معه يف حممل بغري وطاء إىل العراق. 

 (. 247/ 7املنتظم )( 205)

 (. 296/ 4(، الكامل يف التاريخ البن ااثري )254/ 7خ الطربي )تاري( 206)

 (.  398املعارف، البن قتيبة،   )( 207)

(، الكامـل يف  324/ 1(، أخبـار مكـة للفـاكهي )   59نسب قـريش ملصـعب الـزبريي،   )   ( 208)
 (. 260، 256/ 4التاريخ، البن ااثري )

 حييى بن فضل ا  القرشي العـدوي العمـري   اد بنمسالش اابصار يف ممالش اامصار، ا( 209)
 .  هـ1423(، 1، ط )ظيب يأبباجملمع الثقايف، (، طبعة: 79/ 7)

 (.  368املعارف، البن قتيبة،   )( 210)

 




