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أهم مصدر محلي عن ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(زدي البي زكریا األتاریخ الموصل     یعد كتاب   

ًفضال عن احتوائه على معلومات  ،)م٨٣٨- ٧١٩/هـ٢٠٤-١٠١( تاریخ  مدینة الموصل للسنوات
 وكذلك زودنا بتراجم  بعض الشخصیات التي ،مهمة عن التاریخ اإلسالمي العام، والشؤون الداخلیة

متبقیة والمحفوظة في مكتبة ولسوء الحظ فان المخطوطة الوحیدة ال. تنتمي إلى مدن الجزیرة الفراتیة
 ملیئة بالتحریفات والتصحیفات، فهدف هذا البحث هو التعرف Chester Beatty)( جستر بتي

تاریخ الموصل على  األخطاء  سواء أكانت في األسماء او الكلمات التي وردت في مرویات كتاب 
) م٨٥٥- ٨٥٤/هـ٢٤٠ت (تاریخ خلیفة بن خیاطوبخاصة تلك المرویات التي نقلها اَألزدي عن 

والمتعلقة بالسنوات األخیرة من حكم الدولة األمویة، وذلك بعد الرجوع إلى النسخة المخطوطة من 
  للبالذريأنساب األشراف، وبعض المصادر التاریخیة مثل كتاب تاریخ الموصلكتاب 

 لتصحیح هذه ،)م١١٧٦/هـ٥٧١(  البن عساكرتاریخ مدینة دمشق، وكتاب )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(
  .تاریخ الموصلخطاء  التي وردت في كتاب األ

ابو زكریا اًألزدي، خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط،  تاریخ الموصل،: الكلمات المفتاحیة
  .الموصل

Scribal calligraphic mistakes and Distortion  in Ta’rikh Al-Mawsil by  
Abu Zakariya Al – Azdi: for Texts Ta’rikh Khalifa b. Khayyata Model 
Assistant  Professor. Dr. Maysoon Thanoon Abdulrazzāq Al abayachee 
Abstract 
     The Ta’rikh al-Mawsil by Abu Zakariya Al - Azdi (d. 945 A.D./334 
A.H.)  is one of the most important sources on the history of Mosul for  the 
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years (719-838 A.D/101-224 A.H.)and a general history of the  Islamic 
empire, with some stress on internal affairs, and some biographical 
information on prominent Jazirans. Unfortunately, the only available 
manuscript saved in Chester Beatty library is full of mistakes and 
distortions . The aim of this research is to examine the errors and defections 
in Al-Azdi’s book, by examining his version in the light  of Khalifa b. 
Khayyata’s (d. 854-855 A.D./240 A.H.)   especially narratives on the 
Umayyad dynasty, and comparing it with the original text, Ta’rikh of 
Khalifa b. Khayyata. In this regard, we needed to look back at both the MS 
of Alazdi and the narratives of of Khalifa in the light of other sources like 
Ansāb al-Ashrāf, al-Baladhuri(d. 892 A.D./279 A.H.) and Ta’rikh madinat 
Dimashq for Ibn ‘Asakir (d. 1176 A.D./571 A.H.) to find out the defections 
in Al-Azdi’s book. 
Key words: Abu Zakariya Al– Azdi, Ta’rikh al-Mawsil, Khalifa b. 
Khayyata,   Ta’rikh Khalifa b. Khayyata,  Mosul.                    

 
وصل البي زكریا اًألزدي من المصادر التاریخیة الفریدة في تاریخ الموصل       یعد تاریخ الم

المحلي، إذ یكتسب أهمیة كبیرة كونه المصدر الوحید الذي وصلنا منه الجزء الثاني فقط والذي 
-٧١٩/هـ٢٢٤- ١٠١( تناول فیه الحوادث التاریخیة التي تتعلق بتاریخ مدینة الموصل للمدة

 والقضاة، وخطط الموصل، والقبائل العربیة التي سكنت مدینة ،م للمدینةٕ، كالحكام وادارته)م٨٣٨
الموصل في العصور اإلسالمیة المبكرة، واألحداث السیاسیة التي مرت بها المدینة وبخاصة في 

وكتاب )  وما بعدها٣٠، ص٢٠٠٠میسر،( مدة االنتقال من العصر األموي إلى العصر العباسي
 ، التاریخ اإلسالمي فیه العدید من األخطاء،  وبخاصة في األسماء كغیره من كتبتاریخ الموصل

وبعض الكلمات التي تأتي في سیاق الروایة، وهذا ناتج عما یسمى بالتحریف والتصحیف، ال سیما 
وأن النسخة التي وصلتنا هي وحیدة، اذ توجد منها نسخة فریدة مكونة من ثالثة مجلدات محفوظة 

، ویرجع تاریخ كتابة هذه النسخة الى سنة (Forand,1969,p.88).نداایرل/في مكتبة جستر بتي 
- ١٢٣١/هـ٦٥٧-٦٣١( حیث كان یحكم الموصل آنذاك بدر الدین لؤلؤ)  م١٢٥٦/هـ٦٥٤(

ومن دون أدنى شك أن اًألزدي اعتمد على العدید من  )٦٣،ص٢٠٠٠الطوني،( )م١٢٥٩
بخاصة تلك المعلومات التي تتعلق بالتاریخ المصادر التاریخیة التي سبقته في التدوین التاریخي، و

العام ولیست المحلیة، ألن المحلیة اعتمد فیها على الروایات الشفویة، وكذلك الوثائق الرسمیة التي 
ًحصل علیها بحكم منصبه قاضیا، ماعدا ذلك، فإنه اعتمد كثیرا على   تاریخ خلیفة بن خیاطً

، ومن خالل قراءة بعض النصوص أو )م٩٢٢/هـ٣١٠ت( تاریخ الطبريو) م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(
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الروایات وجدنا ان محقق الكتاب علي حبیبة أشار في مواضع عدة الى األخطاء  التي ظهرت في 
 واستطاع في قسم منها أن یصححها بالرجوع إلى ،هذه النسخة والناتجة عن ناسخ الكتاب نفسه

 ،یح أو تعلیق لهذه األخطاءالمصدر األساس كالطبري مثال، وفي بعض األحیان ال یوجد اي تصح
ًوبخاصة تلك الروایات التي نقلها اًألزدي عن خلیفة بن خیاط، اذ كان األخیر مصدرا أساسیا  ً
ًلألزدي عن الروایات المتعلقة بتاریخ الدولة األمویة في مراحلها األخیرة اي ابتداء من حكم الخلیفة  َ

 ى نهایة حكم مروان  الثاني بن محمدال) م٦٢٤-٧٢٠/هـ١٠٥- ١٠١(یزید الثاني بن عبد الملك 
ً لم یكن متوفرا تاریخ خلیفة بن خیاطوربما یعود سبب ذلك أن كتاب ) م٧٥٠-٧٤٤/هـ١٣٢- ١٢٧(

اذ  ،(Robinson,2006,p.527,Margin .45)تاریخ الموصللدیه كمطبوع في مدة طبع كتاب 
 ثم طبع مرة أخرى ،١٩٦٧-١٩٦٦ بتحقیق الدكتور سهیل زكار وبجزئین ١٩٦٧صدر الكتاب سنة

، وترجع معرفة العمري )٤٤-٤٣،ص ص ١٩٩٣عاصي، (بتحقیق األستاذ أكرم ضیاء العمري
 من خالل دراسته للماجستیر حیث كان موضوع بحثه هو كتاب تاریخ خلیفة بن خیاطبكتاب 

فكان یعتقد  العمري بأن تاریخ ) ،المقدمة٣،ص١٩٨٣خلیفة بن خیاط،(طبقات خلیفة بن خیاط
و نفسه كتابه الطبقات، وقد عثر علیه في زاویة تامكروث بالمغرب، ثم ضم إلى خزائن خلیفة ه

، وعاونه في الحصول على هذا المخطوط األستاذ عبد الهادي )١٩٩(مكتبة الرباط العامة تحت رقم
خلیفة (التازي الذي كان سفیرا للعراق في هذه المدة، وكذلك صدیقه السید صبحي البدري السامرائي 

  إلى تاریخ خلیفة بن خیاطوقد رجع العمري عندما حقق كتاب ) ، المقدمة٣،ص١٩٨٣خیاط،بن 
واجرى مقارنة بین روایات اًألزدي التي نقلها عن خلیفة دون الدخول في  تاریخ الموصل، كتاب

  .تفاصیل المقارنة
رجیس          ومما تجدر اإلشارة إلیه هنا ان هناك دراسة أعدت من قبل الدكتور یوسف ج

األخطاء  التي وقع  تناول فیهامالحظات على تاریخ الموصل البي زكریا اًألزدي الطوني بعنوان 
فیها المحقق في عملیة إخراج النص وتحقیقه، وبخاصة في أسماء البلدان والقرى التابعة لمدینة 

علي [ثوفي اعتقادي أن األستاذ الباح:"الموصل في محاولة لضبطها وتصحیحها، إذ ذكر ما نصه
لم یبذل الجهد المطلوب في عملیة التحقیق وفي تقصي أسماء البلدان، ومواضعها؛ عالوة ] حبیبة

على قلة معرفته بطوبغرافیة منطقة الموصل وبلدانها، مما جعله یقع بأخطاء كثیرة لقلة مكابدته في 
كتابه بعنوان اًألزدي و، وهناك رسالة الماجستیر التي )٦٤ص ،٢٠٠٠..." (تخریج النصوص

 للدكتور محمد میسر الیازجي خصص فیها فقرة كاملة عن األخطاء  الناتجة عن تاریخ الموصل
التحقیق في مجمل الكتاب، وقارنها مع المخطوط، وبعض المصادر التاریخیة، ولكننا لم نجد انه 
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). ٨٤-٦٣ص ص  ،٢٠٠٠( في كشف هذه األخطاءكتاب تاریخ خلیفة بن خیاطاعتمد على 
 بتحقیق احمد عبد اهللا محمود بجزئین سنة تاریخ الموصل بعد طبعة جدیدة لكتاب وصدرت فیما

 لبیان مدى صحة الروایات تاریخ خلیفة بن خیاط، ولألسف لم یرجع فیها المحقق إلى )٢٠٠٦(
المنقولة عن خلیفة بن خیاط، وكرر األخطاء  نفسها التي وقع فیها الدكتور علي حبیبة، ولهذه 

 تاریخ الموصلیارنا على هذا الموضوع في إجراء مقارنة بین روایات الكتابین اي األسباب وقع اخت
، وبیان األخطاء  الناتجة عن التصحیف والتحریف في هذه الروایات، بعد  تاریخ خلیفة بن خیاطو

 المحفوظة في المجمع العلمي العراقي تاریخ الموصلالرجوع إلى النسخة المخطوطة من كتاب 
 والذي تفضل مشكورا ،(Chester Beatty)لنسخة األصلیة في مكتبة جستر بتيوالمصورة عن ا

واشتملت المقارنة أیضا على . الدكتور محمد میسر الیازجي بإعطائي نسخة منها فجزاه اهللا كل خیر
  .المصادر التاریخیة التي نقلت عن خلیفة بن خیاط من اجل إثبات صحة هذه الروایات

ُنا لم نفصل كثیرا في موضوع التصحیف والتحریف فقد كتب عنها      ویجب التنویه هنا أن
ِالكثیر، أضف إلى ذلك أیضا بأننا لم نعط معلومات وافیة عن المؤرخین خلیفة بن خیاط، و 

  .اًألزدي وذلك لشهرتهما الواسعة لدى الباحثین من خالل الكتابات الوفیرة عنهما
  :ى النحو اآلتي  وقد جرى مناقشة نقاط عدة في البحث جاءت عل

  .إعطاء نبذة مختصرة عن معنى التصحیف والتحریف .١
 .تعریف موجز بالمؤرخین خلیفة بن خیاط و اًألزدي .٢

 .تاریخ خلیفة بن خیاط ایراد مجمل الروایات التي نقلها االزدي عن  .٣

 تاریخ الموصلعمل جدول تفصیلي لبیان األخطاء ومن ثم تصحیحها باالستناد إلى مخطوط  .٤
 .ومصادر أخرىتاریخ خلیفة بن خیاط َلألزدي، و

 
    یعد التصحیف والتحریف من أخطـر القـضایا فـي تحقیـق النـصوص، ألنهـا تتـصل بـسالمة اللغـة، 

َّوهمـا اكبــر آفـة منــي "، )٢٨٥، ص١٩٨٤الطنــاحي، ( .وتأدیتـه علــى الوجـه الــذي تركـه علیــه المؤلـف ِ ُ
، فالمهمـة األولــى )٦٠، ص١٩٦٥هـارون،".(، فــال یكـاد كتـاب منهــا یـسلم مـن ذلــكبهـا التـراث العلمـي

لتحقیق أیة مخطوط یجب أن یعالج مشكلة التـصحیف والتحریـف الـذي یـصیب الكلمـات وأكثرهـا، فقـد 
یتــسامح فــي بعــض جوانــب التحقیــق مــع أهمیتهــا، كتوثیــق مــصادر النقــل، وتخــریج األحادیــث النبویــة 

ًس للكتــاب المحقــق نفــسه، ولكــن ان یتــرك الــنص مــصحفا أو محرفــا فهــذا ال الــشریفة، أو وضــع فهــار ً
فربما قد یبني الباحث على الـنص المـصحف أو المحـرف ) ٢٨٥، ص١٩٨٤الطناحي، . (ًیجوز أبدا

بعض الحقائق التي هي لربما خاطئـة ألنـه بنـى أحكامـه علـى هـذا الـنص المحـرف، فربمـا المؤلـف قـد 
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 الباحـث، واألخطـر مـن ذلـك إذا كـان التـصحیف والتحریـف قـد أصــاب قـصد حقیقـة غیـر التـي فهمهـا 
بعض كتب العقیدة والفكر اإلسالمي، لذا یجب على المحقق االعتناء بـالنص األصـلي، والبحـث عـن 

  .ًالكلمات التي فیها تحریفا أو تصحیفا حتى یصل إلى الفكرة التي أرادها مؤلف الكتاب
التحریــــف والتــــصحیف، فالتــــصحیف مــــأخوذ مــــن الفعــــل      وقــــد وردت عــــدة تعریفــــات لمــــصطلحي 

حیفة: صحف" ُالصَّ َ ٌالتي یكتب فیهـا، والجمـع صـحائف وصـحف وصـحف: ِ ٌْ ُ ُ َُ َُ / ١٩٩٤،٩ابـن منظـور، "(ِ
حفي"، )١٨٦ ُّوالمـــصحف والـــصَّ ِ َ ِّ َ ابـــن . "(الـــذي یـــروي الخطـــأ عـــن قـــراءة الـــصحف بأشـــباه الحـــروف:  ُ

التــــــصحیف بتعریفــــــات شــــــتى، وأقربهــــــا مــــــن ان ، وقــــــد عــــــرف العلمــــــاء )١٨٧/ ٩، ١٩٩٤منظــــــور، 
التــصحیف هــو تغییــر فــي نقــط الحــروف المتــشابهة فــي الــشكل، أو حركاتهــا، مــع بقــاء صــورة الخــط، 

  ). ٢٨٦، ص١٩٨٤الطناحي، . ( العتب، العیب،واألمثلة كثیرة مثل حمزة، جمرة، العدل، العذل
ضـع حـرف مكــان آخـر قریـب الــشبه بـأن یو، فهـو التغییــر فـي شـكل الحـرف ورســمه:     امـا التحریـف

دانیـة، . صـیف، حیـف. قتـاد، قتـال. ضـاء، ضـاع :، ومـن أمثلـة التحریـف)٢٢٧ص.ت.الطویل،د( به
، واقــدم )٢٢٨ص.ت.د .الطویــل( .غریــب، قریــب. رجــوم، وجــوم. حــب، صــب. غریــق، حریــق. رانیــة

فـي ) م٩٩٢/هــ٣٨٢ت( من ألف فـي هـذا المجـال الحـسن بـن عبـد اهللا بـن سـعید المعـروف بالعـسكري
 شـرح فیـه األلفـاظ واألسـماء المـشكلة التـي تتـشابه فـي صـورة الخـط، ویقـع تصحیفات المحدثین،كتابه 

  ).٦٠، ص١٩٦٥؛ هارون،٤،ص١٩٨٢العسكري،( .فیها التصحیف، ویدخلها التحریف
 

 :ابو زكریا اًألزدي. أ

 ولم تشر المصادر ، ابو زكریا یزید بن محمد بن إیاس بن القاسم اًألزدي الموصلي،       هو
باإلمام والحافظ )  م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( التاریخیة إلى سنة والدته، وكذلك أسرته، وقد وصفه الذهبي

محمد : مما یدل على مكانته العلمیة الواسعة، ومن ابرز شیوخه) ١٤/ ٢٠٠٦،١٢(والفقیه والقاضي 
، وعبد اهللا بن )م٨٩٤/هـ٢٨١ت( ، ومعاویة بن حرب)م٨٩٠/هـ٢٧٧ت( د بن ابي المثنىبن احم

، ٢٠٠٠الیازجي،. (، وغیرهم)م٩٠٩/هـ٢٩٧ت( وعبید بن غنام) م٩٠٢/هـ٢٩٠ت( احمد بن حنبل
، وشغل اًألزدي منصب القاضي، وترك اًألزدي العدید من المؤلفات التاریخیة )٤٤-٣٢ص ص

، ١٩٦٧اًألزدي،(الخطط والقبائل ، وم یصلنا منه إال الجزء الثانيتاریخ الموصل الذي لمنها 
لم ) ٢٩٣، ص ٢٠٠٧العبایجي، (طبقات محدثي اهل الموصلوهو مفقود، ثم كتابه اآلخر ) ٩٦ص

ٕ وهو كتاب خاص بطبقات العلماء، لیس فقط لعلماء الموصل، وانما لعلماء من ،یصلنا أیضا
 وقد تمت ،وحتى عصر اًألزدي  الرسولمختلف حواضر العالم اإلسالمي منذ عصر
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وابن ) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت (ًاالستعانة به كثیرا من قبل المؤرخین الالحقین  كالخطیب البغدادي 
  . )٢٩٣، ص ٢٠٠٧العبایجي، ()م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت(ثم ابن العدیم) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(األثیر 

 
ویكنى بابي " شباب"للیثي العصفري الملقب بـهو خلیفة بن خیاط بن ابي هبیرة بن خیاط ا     

ُعمرو، بصري االصل ویلقب بالعصفري نسبة إلى  مادة العصفر التي تصبغ بها الثیاب لتصبح 
). ١٩٨٠،٨/٣١٤المزي،( .؛ ویقال انه فخذ من العرب) ٢٤٤،ص٢،مج١٩٧٧ابن خلكان،. (حمراء

یتنمي الى اسرة ). ٢٩، ص١٩٩٣؛ عاصي، ٧ص ،١٩٨٨؛ فوزي، ٢/٢٤٣، ١٩٧٧ ابن خلكان،(
 حیث كان جده یحمل االسم نفسه، ووالده من المحدثین في ،متعلمة
 ولم یكن واسع الرحلة، اذ تلقى تعلیمه على شیوخ )Zakkar,S,1986,vol.III,p.838(البصرة

اذ لم یشر الیه الخطیب البغدادي في  ًالبصرة، ولم یدخل بغداد ابدا،
 وقائمة شیوخه وتالمذته طویلة جدا، اذ أسهب ابن )Zakkar,S,1986,vol.III,p.838(تاریخه
 في ذكر شیوخ خلیفة بن خیاط بما یزید عن ستین شیخا) م١٣٤١/هـ٧٤٢ت( حبان

 ، كان من ابرزهم یزید بن زریع المعروف بابي معاویة العیشي البصري)٣١٦-١٩٨٠،٨/٣١٤(
ص /٨، ١٩٨٥،الذهبي(محدث البصرة، وهو من ائمة الحدیث بالبصرة) م٧٩٨/هـ١٨٢ت(

) م٨٤٦/هـ٢٣٢ت( إبراهیم بن الحجاج النیلى المعروف بابي إسحاق البصري) ٢٩٨-٢٩٦ص
 البصري، وبشر بن المفضل المعروف بابي اسماعیل الرقاشي )١٩٨٥،١١/٤٠الذهبي، (
المكنى بابي داؤد  داود بن الجارود،سلیمان بن  و)٩/٣٦، ١٩٨٦الذهبي،)(م٨٠٢/هـ١٨٦ت(

 عن خلیفة وروى). ١٩٦٣،٢/٢٠٣الذهبي،)(م٨١٩/هـ٢٠٤ت(افظ الطیالسى البصرى الح
 كثیرون منهم، عبد اهللا بن احمد بن حنبل، ومحمد بن اسحاق المعروف بابي بكر الصاغاني

) م٨٦٩/هـ٢٥٦ت( و محمد بن إسماعیل البخاري) ٢٤/٣٩٦، ١٩٨٠المزي،)(م٨٢٢/هـ٢٠٧ت(
، ١٩٨٠المزي،( وغیرهم) م٩١٩/هـ٣٠٧ت( في الصحیح والتاریخ الكبیر، وابو یعلى الموصلي

الذي ) م٨١٣-٨٠٩/هـ١٩٨-١٩٣( عاصر خلیفة  حكم الخلیفة المأمون). ٣١٧-٣١٦ص ص /٨
ولم یكن خلیفة من جماعة ) ٩ص ،١٩٨٨ فوزي،(انتعشت في عصره حركة المعتزلة بالبصرة 

بصرة أن خلیفة كان أحد الشهود إلى جانب قاضي ال) م٩١٨/هـ٣٠٦ت(المعتزلة، اذ ذكر وكیع 
 ،)٤/١١ت،.البخاري،د)(م٨٤٨/هـ٢٣٤ت( احمد بن داؤد المعروف بابي الربیع الزهراني البصري

وحسین بن محمد الذراع، للوقوف إلى جانب قاضیها احمد بن ریاح الذي تولى قضاء البصرة سنة 
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 وكیع،( اذ رفع المعتزلة شكوى ضد هذا القاضي ،)٢/١٧٥، ١٩٤٧وكیع،) (م٨٣٧/هـ٢٢٣(
٢/١٧٥، ١٩٤٧.( 

      لقد شملت دراسة خلیفة علوم القرآن والحدیث واألنساب والتاریخ، وألف في الطبقات، والتاریخ، 
وأبرز ابن خلكان المكانة العلمیة لخلیفة بن خیاط ) ٢٨٣،ص١٩٩٧ابن الندیم،(والذي عرف بهما 

ًعندما وصفه بأنه كان حافظا، عارفا بالتواریخ، وأیام العرب، وغزیر الفضل ً)٢٤٣/ ١٩٧٧،٢.(  
       وما یهمنا هنا كتابه في التاریخ، وهو أقدم تاریخ حولي دون فیه األحداث منذ عهد الرسول

 َوقد وصلنا الكتاب بروایة تلمیذه بقي بن مخلد  ،)م٨٤٦/هـ٣٣٢( حتى سنة ) م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(َ
 ،١٩٨٨ فوزي،( نه العلموهو ابو عبد الرحمن القرطبي الحافظ، الذي التقى بخلیفة بن خیاط وأخذ ع

تاریخ ان نسخة كتاب .  الذي وصلنا في الوقت الحاضركتاب التاریخونقل عنه روایات  ).١٣ص
هي نسخة فریدة كانت محفوظة في مكتبة األوقاف في الخزانة العامة بالرباط تحت خلیفة بن خیاط 

النسخة التي  صفحة، وهناك بعض األحداث التاریخیة سقطت من ٣٣٦، وتقع في ١٩٩الرقم 
  ). المقدمة٤٣- ٣٤، ص ص ١٩٦٧خلیفة بن خیاط، (وصلت إلینا في الوقت الحاضر

 
، تاریخ خلیفة بن خیاط التي نقلها االزدي عن تاریخ الموصل    هناك عدة صیغ وردت في كتاب 

جم الروایات التي تم نقلها، وقد اختلفت الصیغ من واحدة إلى أخرى، وذلك من أجل بیان عدد وح
 :   وكان عددها ست صیغ وهي

  : 

ُ  التي صرح فیها اًألزدي باسم خلیفة بن خیاط، واستخدم فیها الكلمات حدثت، اخبرت، ولكنه  ُ
  : ى النحو اآلتيروایة عل) ١٣(لم یصرح باسم راوي الكتاب، وجاءت هذه الروایات وعددها 

كتب هشام بن عبد الملك : ُحدثت عن خلیفة ابن خیاط قال) "م٧٣٤/هـ١١٦(سنة . ١
  ).٣٦،ص١٩٦٧...." (بوالیة افریقیة

حدثني : حدثني ابن واقد قال: ُحدثت عن خلیفة عن إسماعیل قال) "م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة .٢
لما اتى برأس الولید قال لي : بني أمیة قال) م٧٤٣/هـ١٢٦(یزید بن 

 ).٥٥،ص١٩٦٧.."(انصبه

 )٥٧، ص١٩٦٧اًألزدي، (ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال ) م٧٤٣/هـ١٢٦( سنة .٣

ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال فحدثني العباس بن یزید بن یسار قال ) "م٧٤٣/هـ١٢٦( سنة .٤
 ).٥٩،ص١٩٦٧.."(حضرت یزید بن الولید: اخبرني ابي قال 
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دثنا إسماعیل قال حدثنا السري وكان قد شهد فُأخبرت عن خلیفة قال ح) "م٧٤٥/هـ١٢٨(سنة  .٥
 ).٧٢،ص١٩٦٧"(ذلك الیوم

حدثنا ابو الحسن علي بن محمد عن ابي : ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال) م١٢٩/٧٤٦( .٦
 ).١٠٣، ص١٩٦٧ ( ........"اللیث الخراساني قال 

ُحدثت عن خلیفة بن خیاط قال حدثني علي بن محمد عن اسحق بن ) "م٧٤٧/هـ١٣٠( سنة .٧
 ).١٠٨، ص١٩٦٧ ( ..."إبراهیم اًألزدي قال

اخبرنا : حدثني إسماعیل بن إبراهیم قال: : ُفحدثت عن خلیفة قال) "م٧٤٧/هـ١٣٠( سنة .٨
 ).١٠٩، ص١٩٦٧:..."(جویریة بن أسماء قال

حدثني محمد بن معاویة بن قیس بن حبیب : ُحدثت عن خلیفة قال ) م٧٤٨/هـ١٣١( سنة .٩
 ).١١٦، ص١٩٦٧.... (قال

حدثني بشر بن یسار عن شیخ من : ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال)م٧٤٩/هـ١٣٢( سنة .١٠
 ).١٢٦ص ،١٩٦٧(أهل الجزیرة قال

، ١٩٦٧..."(ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال حدثني عن ابي الذیال) "م٧٤٩/هـ١٣٢( سنة .١١
 ).١٢٦ص

 ).١٣٨، ص١٩٦٧:..."(ُأخبرت عن خلیفة عن ابي الذیال قال) "م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة  .١٢

حدثني الولید بن هشام عن ابیه : ُأخبرت عن خلیفة بن خیاط قال) "م٧٥٣/هـ١٣٦( سنة .١٣
 ).١٦٠،ص١٩٦٧...." (عن جده وعبد اهللا بن المغیرة عن ابیه وابو الیقظان وغیرهم قالوا

 : 

)  ١٣(    ذكر فیها اًألزدي الروایات التي نقل فیها عن شخص یدعى سیار وعددها أیضا
   - :هيروایة أیضا و

وفیها التقى خاقان ملك الترك والجراح بن عبد اهللا الحكمي بین البیر ): "م٧٢٤/هـ١٠٦(سنة  .١
حدثني مالك :  عن ابي خالد عن ابي الزبیر قال سیارُوالرس فهزم اهللا المشركین، فخبرت عن

، ١٩٦٧"(كنا مع الجراح فقتلناهم حتى حجز اللیل بیننا وفتح اهللا على المسلمین: بن ادهم قال
  ).٢٢ص

 ، هذه الروایة نقلت عن خلیفة إال أنه عند الرجوع إلى تاریخ خلیفة لم نجد هذه الروایةمالحظة
. وفیها غزا الجراح بن عبد اهللا الحكمي من بالد أرمینیة:" حیث ذكرت على النحو اآلتي

 ،أوغل الجراح بن عبد اهللا في ارض الخزر: فحدثني ابو خالد عن ابي براء النمیري قال
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، ١٩٦٧" (فصالحته الالن وأعطوه الجزیة والخراج وهو أول من قفل من باب الالن
 ).        ٣٤٩،ص٢ج

فیها بعث مروان ] : قال[ عن ابي خالد عن ابي البراء سیارُوحدثت عن): "م٧٣٥/هـ١١٧(سنة .٢
بن محمد بعثین فافتتح احدهما ثالثة حصون من الالن، ونزل البعث اآلخر على برمان 

" على حكم مروان، فبعث به مروان إلى هشام فرده هشام إلى مروان إلى مملكته] فنزل[شاه
  ).٣٨، ص١٩٦٧(

حدثني عبد اهللا بن واقد قال : وحدثت عن سیار عن إسماعیل قال) : م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة .٣
  ).٥٥- ٥٤، ص ص ١٩٦٧:..." (

: ل وفي هذه السنة توفي ابن بحدل الخارجي، فحدثت عن سیار قا) : م٧٤٤/هـ١٢٧(سنة .٤
حدثني إسماعیل بن إبراهیم َأن سعید بن بحدل لما حضرته الوفاة اجتمع إلیه 

فحدثني إسماعیل بن :"إما خلیفة بن خیاط فذكر مانصه).٦٧، ص١٩٦٧......"(خاصته
 ).٣٩٥،ص١٩٦٧...(ان سعید بن بحدل لما حضرته الوفاة: إبراهیم 

ن السرى بن مسلم والولید بن ُفحدثت عن سیار قال حدثني إسماعیل ع):"م٧٤٥/هـ١٢٨سنة ( .٥
 فقالوا إنه ، من أهل الشام–شعیب َأن العسكرین لما تقاربا جاء إلى الضحاك َأشراف من معد 

، ١٩٦٧....." ( ما اجتمع إلى داع دعا إلى هذا الرأي منذ كان اإلسالم ما اجتمع معك-واهللا–
 ).٧٠ص

بعث مروان : بن إبراهیم قالحدثني إسماعیل : ُحدثت عن سیار قال ): "م٧٤٧/هـ١٣٠(سنة  .٦
 فسار إلى مكة فلقى ابا حمزة ، في أربعة االف-سعد بكر-بن محمد ابن عطیة السَّعدي

 ).١١٠، ص١٩٦٧" (فهزمه

ومضى عبد اهللا : حدثت عن سیار عن إسماعیل بن إبراهیم قال): "م٧٤٧/هـ١٣٠(حوادث سنة .٧
 ، ونزل ابن عطیة بتبالة،ً إلى صعدة وهو في نحو من ثالثین ألفا- طالب الحق–بن یحیى 

 ).١١٣، ص١٩٦٧....." (ُفانهزم ابن یحیى ومضى إلى جرش ] أرسله[وكان مروان 

ُ حدثت عن سیار .عمر بن هبیرة ] یزید بن[فیها لقى قحطبة بن شبیب ):" م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة  .٨
ائي لما بلغ ابن هبیرة َأن قحطبة الط] : قال[حدثني محمد بن معاویة بن قیس بن حبیب : قال

، ١٩٦٧...."( مابال القوم تنكبوا ؟: ًخرج متوجها نحو الموصل قال ابن هبیرة الصحابه 
  ).١١٨ص
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كان مروان : ََّّاخبرني محمد بن إبراهیم عن سیار عن ابي الذیال قال ): " م٧٤٩/هـ١٣٢( .٩
بمصر فلما بلغه دخول عبد اهللا بن على دمشق عبر النیل وقطع الجسر وسار نحو أرض 

  ).١٣٦، ص١٩٦٧"(الحبشة
َّدس ابو مسلم مرار بن أنس الضبي ابا : أخبرت عن سیار قال): " م٧٥٠/هـ١٣٣( سنة  .١٠ َ

  ).١٤٥، ص١٩٦٧:...." (وقال غیر خلیفة. سلمة في ثالث وثالثین ومائة 
حدثني یسار ابن عبد اهللا : ّأخبرني محمد بن اسحاق عن سیار قال ):" م٧٦٢/هـ١٤٥(سنة .١١

هذا جعفر ومحمد ابنا :  ودخل معه الناس فقیل له ، فأتى المسجدخرج إبراهیم من الدار: قال
 ،إن أحببتما جوار ففي الرحب والسعة واألمن: ً فبعث مصافا الطهوي إلیهما ،سلیمان قد أقبال

 ).١٨٧، ص١٩٦٧".( وال تسفكا بیننا وبینكما الدماء،وان تركتما فحیث شئتما فاذهبا

ن محمد عن سیار عن الولید بن هشام عن ابیه وحدثني إبراهیم ب): " م٧٦٧/هـ١٥٨(سنة .١٢
ُولد ابو جعفر بالحمیمة من ارض الشام ومات ببئر میمون یوم السبت لسبع : عن جده قال

 ).٥٤، ص١٩٦٧"(خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسین ومائة وهو ابن أربع وستین سنة

ن بن محمد بعثین فیها بعث مروا] : قال[وحدثت عن سیار عن ابي خالد عن ابي البراء" .١٣
على حكم ] فنزل[فافتتح احدهما ثالثة حصون من الالن، ونزل البعث االخر على برمان شاه

  ). ٣٨، ص١٩٦٧".(مروان، فبعث به مروان إلى هشام فرده هشام إلى مروان إلى مملكته
 : 

 :و اآلتيوهي روایة واحدة  ذكرها االزدي نقال عن یسار العصفري، وجاءت على النح  

  ):م٧٤٣/هـ١٢٦( في حوادث سنة .١
حدثني عبد اهللا بن واقد : حدثني إبراهیم بن إسماعیل قال: ُحدثنا عن یسار العصفري قال    "

في حین وردت لدى خلیفة بن ). ٥٤، ص١٩٦٧اًألزدي، .....(الجرمي وكان قد شهد مقتل الولید
حدثني عبد اهللا بن واقد الجرمي وكان قد : حدثني إسماعیل بن إبراهیم قال:"خیاط على النحو اآلتي

 ).٣٨١،ص١٩٦٧...."(شهد مقتل الولید

 :  
      هي التي اكتفى فیها  اًألزدي بذكر اسم خلیفة بن خیاط دون مصدر النقل، على سبیل المثال 

ه الروایات ، وقد جاء هذ)على ما ذكر خلیفة، او وهذا قول خلیفة بن خیاط(استخدم العبارات االتیة 
 :وعددها خمسة روایات وهي
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" على ما ذكر خلیفة عن بعض الرقیین ممن یفهم انه من بني عقیل) "م٧٥٠/هـ١٣٣(سنة .١
 ).١٥٤ ص١٩٦٧(

 ).٢٢٦، ص١٩٦٧" (وحدث خلیفة وله علم بالتاریخ وخبرة) "م٧٧٣هـ١٥٧(سنة .٢

مع متابعة خلیفة واهللا اعلم غلط الن اهل البلد اخبر بما كان من امرهم ) "م٧٧٣/هـ١٥٧(سنة .٣
 ).٢٢٨، ص١٩٦٧..."(بن خیاط ایاهم على انه اخر

 ).٢٧٥، ص١٩٦٧" (كذا قال خلیفة بن خیاط) "م٧٩١/هـ١٧٥(سنة .٤

 ).٢٨١،ص١٩٦٧" (هذا قول خلیفة بن خیاط) "م٧٩٥/هـ١٧٩(سنة .٥

 : 

د على خلیفة هي التي ذكر فیها اًألزدي اسم الراوي الذي نقل له المعلومات باالعتما       و
 :بن خیاط، وهما كل من ابن محمد بن اسحاق، وابراهیم بن محمد، وعددها ثالثة روایات وهي

 ).١٨٨، ص١٩٦٧:..." :(اخبرني ابن محمد بن اسحاق عن خلیفة قال) "م٧٥٣/هـ١٤٥(سنة .١

حدثني میسرة بن بكر :اخبرني ابن محمد عن خلیفة قال" )م٧٧٠/هـ١٥٤(سنة .٢
 ).١٨٩، ص١٩٦٧:...."(قال

وحدثني إبراهیم بن محمد عن سیار عن الولید بن هشام عن ابیه عن ) "م٧٧٤/هـ١٥٨(سنة .٣
  ).٢٣٠، ص١٩٦٧:..."(جده قال

  : 

   وهي التي نقل فیها اًألزدي عن خلیفة ولكنه لم یصرح بمصدر النقل وفي الوقت نفسه 
 :ا روایتان  وهمتاریخ خلیفةاستعان بنفس سلسلة االسناد التي وردت لدى 

 ،فیها عزل هشام مسلمة عن ارمینیة واذربیجان ووالها الجراح الحكمي) : "م٧٢٩/هـ١١١(سنة .١
ُولى الجراح الوالیة الثانیة في سنة : حدثت عن سیار عن ابي خالد عن ابي الخطاب قال

 ثم ، فافتتحها،ویقال لها البیضاء– فاتى تفلیس فاغار على مدینة الخزر ،احدى عشرة ومائة
، ١٩٦٧"(ً فجمعت الخزر جموعا كثیرة مع ابن خاقان فأتى أردبیل فحاصرها،انصرف

  ).٣٠ص

  ): م٧٤٤/هـ١٢٧(سنة  .٢
حدثنا احمد بن علي : ومما َأسند خالد بن عبد اهللا القسري عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم " 

ًعت خالدا القسري سم: ُحدثنا هشیم عن سیار قال : حدثنا عثمان بن ابي شیبة قال: السعد قال 
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یا ابن أسد : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : " حدثني ابي عن جدي قال: یخطب ویقول
 ).٦٣، ص١٩٦٧" (َأحبب للناس ما تحب لنفسك

  :  

ة         بدایة یمكننا القول نأن خلیفة بن خیاط تمتع بثقة عالیة لدى اًألزدي في مرویاته التاریخی
 ونقل عنه ما یزید ،)٢٢٦، ص١٩٦٧(بدلیل قوله وحدث خلیفة بن خیاط وله علم بالتاریخ وخبرة 

روایة معظمها تتعلق أحداثها بـ أواخر عصر الدولة االمویة، والقلیل منها خاص  بالدولة ) ٣٧(عن 
 : العباسیة، ویمكن أن نالحظ مواضع التحریف خاصة في

 
ّ بصورة محرفة عما تاریخ الموصل      هناك عدد من االسماء التي وردت لدى اًألزدي في كتاب  ُ

روایة، فـ سیار ماهو اال ) ١٤(مرة في ) ١٨(وردت لدى خلیفة بن خیاط، فاسم سیار الذي ورد 
 الدكتور أكرم  وقد أشار إلى ذلك،ًتحریف السم شباب، وهو لقب خلیفة بن خیاط كما ذكرنا سابقا

،اذ ورد اسمه ألول مرة في حوادث سنة )٦٢،ص٢،ج١٩٦٧خلیفة بن خیاط،(ضیاء العمري
، ولكن لم نجد بعض هذه الروایات عند الرجوع إلى )٢٢،ص١٩٦٧اًألزدي،(، )م٧٤٢/هـ١٠٦(

تاریخ وجدنا التشابه بین ماورد في ) م٧٤٣/هـ١٢٦(تاریخ خلیفة بن خیاط، ولكن في حوادث سنة 
  :  كما هو الحال في هذه الروایةتاریخ الموصلو  خلیفة

 تاریخ خلیفة بن خیاط تاریخ الموصل السنة
  )م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة

مقتل خالد بن عبد اهللا 
القسري من قبل 
 يوسف بن عمر

وحدثت عن  سيار عن :"
حدثين عبد : إمساعيل قال

اهللا بن واقد قال دخلوا 
على الوليد وقد ظاهر بني 
 درعني وبيده السيف
: صلتا،  فنادى مناديهم

اقتلوا اللوطي قتله قوم 
 اًألزدي،....."(لوط

 ؛)ب٢٥املخطوط، ورقة
، ص  ١٩٦٧ اًألزدي،(

 ). ٥٥- ٥٤ص 

قال :"اما خليفة بن خياط فذكرها على النحو اآليت
إمساعيل وحدثين عبد اهللا بن واقد دخلوا على الوليد 
وقد ظاهر بني درعني وبيده السيف صلتا، فأحجموا 

...". اقتلوا اللوطي قتله قوم لوط: ه، فنادى مناديهمعن
  ).٣٨٢،ص٢،ج١٩٦٧خليفة بن خياط، (
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فهنا وجد بعد المقارنة بین النصین ان اًألزدي نقل عن خلیفة ولكن دون ان یصرح باسم ناقل      
  .ُحدثت، أو ُأخبرت: الروایة عن خلیفة فیكتفي بالقول 

خر على خلیفة اسم یسار العصفري، فالعصفري هو لقب        وقد أطلق اًألزدي في موضع آ
  -:خلیفة بن خیاط، كما في الروایة االتیة

 تاریخ خلیفة بن خیاط تاریخ الموصل السنة 
  )م٧٤٣/هـ١٢٦(سنة

 مقتل الوليد بن يزيد
حدثنا عن يسار : "اذ ذكر ما نصه
حدثين إبراهيم بن : العصفري قال

إمساعيل قال حدثين عبد اهللا بن 
د اجلرمي وكان قد شهد مقتل واق

اًألزدي، املخطوط، ( .....الوليد
، ١٩٦٧اًألزدي، ( أ ؛ ٢٥ورقة 

 ). ٥٤ص

يف حني وردت لدى تاريخ خليفة على النحو 
حدثين : حدثين إمساعيل بن إبراهيم قال:"اآليت

عبد اهللا بن واقد اجلرمي وكان قد شهد مقتل 
 ).٣٨١،ص٢،ج١٩٦٧...."(الوليد

 وهي  نسخة فریدة هو المسؤول عن هذه تاریخ الموصلل هنا ان ناسخ كتاب ویمكن القو    
ربیع /١٦(ٕواسمه إبراهیم بن جماعة بن علي الذي انتهى من نسخ الكتاب بتاریخ  االخطاء،

ویبدو انه ال یتمتع :" اذ  ذكر محقق الكتاب الدكتور علي حبیبة ما نصه) م١٢٥٦/هـ٦٥٤/الثاني
ً ونسخ بعض المسائل التاریخیة نسخا ،ًاریخ فقد حرف كثیرا من األسماءبنصیب وافر من العلم بالت

، الن اًألزدي ومن دون أدنى )المقدمة ،٨ص ،١٩٦٧.."(ًالیا تدخل فیه أحیانا بالتحریف لعدم الفهم
 ،شك على درایة ومعرفة تامة بخلیفة بن خیاط وكتابه التاریخ، فنستبعد ان یقع بمثل هذه األخطاء

أن المحقق على حبیبة لم یرجع الى مصدر الروایة، لعدم توفر النسخة المطبوعة أضف الى ذلك 
  .من الكتاب

     وسوف نستعین بهذا الجدول لغرض توضیح مواضع التحریف والتصحیف التي وقعت في 
  االسماء بعد مقارنتها بمخطوط تاریخ الموصل ومصادر تاریخیة اخرى

 المالحظات خیاطتاریخ خلیفة بن  تاریخ الموصل السنة ت
  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١

خرب وفاة يزيد بن 
 الوليد

] ان قطناً[فقعد وظن : قال
افتعل كتابا على لسان يزيد 

  ودعا ناساً فاشهدهم عليه
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقعد قطن فافتعل عهدا : قال
على لسان يزيد بن الوليد     
ودعا ناساً فاشهدهم عليه    

  )٢/٣٨٧، ١٩٦٧خليفة،(

قق هنا مرة اخرى احمل
اخطا يف قراءة 

النص، حيث ان 
النص الذي ورد يف 

فقعد "املخطوط 
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قطن فافتعل 
ورقة ...."(كتاباً

 ).ب٧
  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٢

 وفاة سعيد بن حبدل
يف هذه السنة تويف ابن حبدل 
اخلارجي فحدثت عن سيار 

حدثين امساعيل بن : قال 
، ١٩٦٧اًألزدي،  (ابراهيم

 )٦٧ص

ويف هذه السنة وِهي سنة 
 اتِمائَة مرين وعشسبع و
سعيد بن بحدل الْخاِرِجي 
فَحدثين ِإسماِعيل بن 

 خليفة بن خياط،( :ِإبراِهيم
٢/٢٩٥، ١٩٦٧( 

 سيار حتريف لشباب
 )كما ذكر سابقا(

  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٣
    وفاة سعيد بن 

 حبدل

 كَِميحٍس الْمقَي نب اكحالض
 )٦٧، ١٩٦٧اًألزدي،(

  الضحاك بن قيس احمللمي
  )٢/٣٩٥، ١٩٦٧خليفة،(

هنا ايضا احملقق نقل 
االسم خطا ففي 
املطبوع احملكمي، اما 
يف  املخطوط فورد 
االسم كهذا 

 ٣١ورقة )(املخلمي(
، وصحح االسم )أ

يف املنت وليس كما 
ورد يف املخطوط، 
وورد االسم نفسه 
 نب اكحاي الض

محكَِمي قَيٍس الْ
لدى الذهيب 

)١٩٩٣،٨/١٨(  
 

  م٧٤٤/هـ١٢٧  .٤
وفاة سعيد بن 

 حبدل

 اًألزدي،(  يف املطبوع حواليا
ــها ) ٦٧، ١٩٦٧ ومل ينقل

احملقق كما وردت يف االصل     
بل اشار اليها باهلامش اـا      

) حوى لنـا  ( وردت كهذا 
 ،٦٧ص ،١٩٦٧ اًألزدي،(

ووجه ابا الريش خالد بن     "
خليفة "(الريش اىل حواليا  
، ١٩٦٧بــن خيــاط، 

٢/٣٩٦( 

بفتح احلاء، :وحواليا
وسكون الواو، وبعد 

قريـة  : الياء ألف 
ــواحي  ــت بن كان

 اصبحت  ،النهروان
ــن  خــراب يف زم
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ولكن يف املخطوط   ) ٦هامش
 ). أ٣١ورقة )(جورليا(

 يـاقوت احلمــوي 
ياقوت احلمـوي،   (

٣٢٢/ ١٩٩٥،٢( 
  م٧٤٥/هـ١٢٨  .٥

حروب مروان 
 والضحاك

: فحدثت عن سيار قال"
حدثين امساعيل عن السري 
بن مسلم والوليد بن شعيب 
ان العسكرين ملا تقاربا جاء 
اىل الضحاك اشراف من معد 

 اًألزدي،..." (من اهل الشام
؛ )ب-  أ٣٢ورقة  املخطوط،

 ).٧٠، ١٩٦٧ اًألزدي،(

فحدثت عن 
حدثين : قال]شباب[سيار

امساعيل عن السري بن 
مسلم والوليد بن سعيد ان 

ا تقاربا قام اىل العسكرين مل
الضحاك اشراف من معه 

  من اهل الشام
 )٢/٣٩٩، ١٩٦٧خليفة،(

 شباب حتريـف    -
  لكلمة سيار

ــد - ــعيب عن  ش
خليفة سعيد وامسه     

الوليد بن سـعيد    
ــشيباين . الـــ

ــة،( ، ١٩٦٧خليف
٢/٣٩٩( 

ــف - ــد حتري  مع
  لكلمة معه

ــة،( ، ١٩٦٧خليف
ــامش )٢/٣٩٩ ،ه
)٢( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٦
 خطبة ايب محزة

بة كاملة لدى وردت اخلط
: اًألزدي وبسلسلة سند وهي

حدثت عن خليفة بن خياط 
حدثنا ابو احلسن علي : قال

بن حممد بن ايب الليث 
خطبهم ابو : اخلراساين قال

محزة اًألزدي مبكة فصعد املنرب 
متوكئاً على قوس عربية 

، ١٩٦٧اًألزدي،: (فقال
١٠٤- ١٠٣.(  

وردت اخلطبة كذلك لدى - 
/) هـ٢٥٥ت( اجلاحظ

-٢/١٢٤، ١٩٩٨(لة كام

اما عند خليفة فوردت لديه 
 دون ان يذكر ،مقطوعة

هذه السلسلة اليت وردت 
لدى اًألزدي مما يؤكد لنا ان 
االخري لرمبا رجع اىل نسخة 

وصلتنا اخرى غري اليت 
بتحقيق و اكرم ضياء 

  .العمري
وجاءت لدى خليفة حتت 

  خطبة ايب محزة: عنوان
يا أهل مكَّة تعريوين  :بدايتها

ِبأَصحاِبي تزعمونَ أَم 
خليفة بن ( شباب ؟
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ولكن هناك اختالفات  )١٢٥
كثرية واضافات عما هي 
لدى اًألزدي، وكذلك لدى 

 /).هـ٢٧٩ت(البالذري
)٢٩٤- ٢/٢٩٠، ١٩٩٦( 

  ).٢/٤٠٧، ١٩٦٧،خياط
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٧
 وقعة قُديد

حدثت عن خليفة بن خياط "
حدثين علي بن حممد : قال

بن ابراهيم عن اسحاق 
اًألزدي،املخطوط، "(اًألزدي

؛ )أ٤٨ورقة 
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

فحدثين علي بن حممد عن "
اسحاق بن ابراهيم 

، ١٩٦٧خليفة،" (االزهري
٢/٤١٣( 

ورد اسم الراوي 
اسحاق بن ابراهيم 
اًألزدي اما خليفة 

فورد لديه  اسحاق 
ابراهيم  بن

االزهري، واًألزدي 
اصح، وقد صحح 

لطبعة االسم يف ا
الثانية من تاريخ 

خليفة بن خياط، اذ 
 "ورد مبا نصه

فَحدثين علي بن 
حممد عن ِإسحاق 
  بن ِإبراِهيم اًألزدي

، ص ١٣٩٧(
٣٩١.( 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٨
 وقعة قُديد

واستخلف علَى مكَّة أَبرهة "
بن الصباح الِْحميِري وجعل 
علَى مقدمته بلج بن عقبة 

اًألزدي، " (املسعودي اًألزدي
؛ )ب٤٨املخطوط،ورقة 

 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

واستخلف علَى مكَّة أَبرهة "
بن الصباح الِْحميِري وجعل 
علَى مقدمته بلج بن عقبة 

ِديعالس"  
 )٢/٤١٣، ١٩٦٧خليفة، (

بلج بن عقبة 
 ورد لقب ،السعدي

بلج لدى خليفة بـ 
السعدي، البالذري 
مل يذكر لقب بلج 

بلج (بالقول اكتفى 
بن 

/١٩٩٨،٩).(عقبة
، يف حني )٣٠٠
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لقبه ابن 
/هـ٦٣٠ت(االثري

بـ  )م١٢٣٢
 .اًألزدي اخلارجي

/ ٥هـ، ١٤١٥(
كما ورد لدى )٣٩

 .اًألزدي
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٩

 وقعة قُديد
وعتيق بن عامر بن عبد اهللا "

 وابنه عمر بن ،بن الزبري
اًألزدي، "      (عتيق

؛   )ب٤٨املخطوط،ورقة 
 )١٠٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

وعتيق بن عامر بن عبد اهللا 
 وابنه عمرو بن ،بن الزبري

، ١٩٦٧خليفة،(عتيق 
٢/٤١٤( 

واالصح كما ورد 
لدى اًألزدي عمر 
بن عتيق،وهذا ما 
ذكر لدى ابن 

/هـ٢٣٠ت(سعد
عند ترمجته ) م٨٤٤

لـ عتيق بن يعقوب 
وقتل جده "بقوله

عمر بن عتيق وابوه 
عتيق بن عامر مجيعا 

  ٍ"بقديد
)١٩٦٧،٥ /

٤٣٩.( 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٠

 وقعة قُديد
""      ورجل يقال له مهتدى"
اًألزدي، املخطوط،ورقة (

، ١٩٦٧اًألزدي،(؛   )ب٤٨
١٠٩( 

ورجل منهم يقال "
، ١٩٦٧خليفة،"(بنذا

٢/٤١٤( 

 بنذا/مهتدى

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١١
 وقعة قُديد

وقتل موىل ايب بكر بن عبد 
الرمحن بن احلارث بن 

اًألزدي، (هشام
؛   )ب٤٨طوط،ورقة املخ

 )١٠٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

وقد قتل يومئذ مسي موىل 
ايب بكر بن عبد الرمحن بن 

احلارث بن 
، ١٩٦٧خليفة،(هشام

٢/٤١٤( 

هنا اًألزدي حذف 
اسم موىل ايب بكر 
وهو سمي، واكتفى 
بالقول موىل ايب 

 .بكر
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  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٢
 وقعة قُديد

حدثين  امساعيل : وقال خليفة
ن بن عبد حدثين غسا:قال

خرج امية بن "العزيز قال 
عبد اهللا بن عمرو ابن عثمان 

متقنعا يوم قديد ال يلتفت 
على احد وال يكلم احدا 
" مقبال على نية  حىت قتل

اًألزدي، املخطوط،ورقة (
، ١٩٦٧اًألزدي،(؛   )أ٤٩

١٠٩( 

قال امساعيل وحدثين غسان 
بن عبد احلميد قال خرج 
امية بن عبد اهللا بن عمرو 

 عثمان مقنعا يوم قديد ابن
ال يلتفت اىل احد وال يكلم 

احدا مقبال على بثه حىت 
، ١٩٦٧خليفة،"(قتل
٢/٤١٤( 

اسم الراوي ورد 
لدى اًألزدي غسان 

  بن عبد العزيز 
يف حني ذكره 
خليفة بـ غسان بن 
عبد احلميد وهو 

  االصح 
فهو غسان بن عبد 
احلميد بن عبيد بن 
سيار  القرشى 
الكناىن روى عن 

مد بن إسحاق حم
واىب بكر بن عثمان، 
وهو شيخ من 
املدينة، نزل البصرة 

ابن ايب .(جمهول
/ ٧، ١٩٥٢حامت، 

٥١.(  
مقبال على نية  عند 
اًألزدي وهي االصح 
حيث وردت لدى 
خليفة مقبال على 

 .بثه 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٣

 وقعة قُديد
فقالت نائحة تبكيهم ما 

للزمان وما ليه افىن الزمان 
دي، اًألز(رجاليه

؛   )أ٤٩املخطوط،ورقة 
 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

ما ... قَالَت نائحة تبكيهم    
أفىن ... ... للزمان وماليه   

ــه  ــد  رجاليـ " قديـ
 )٢/٤١٥، ١٩٦٧خليفة،(

افىن الزمان هي افىن    
ــد، اورد  قديــ
البالذري البيـت   
الشعري نفسه مـا    

... للزمان وماِليه    
ــد  ــىن قديـ أفـ

ــه ، ١٩٩٨.(رجالَي
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؛ )٢٩٧/ ٩
، ١٩٦٨،،الطربي(
٣٩٧/ ٧(  
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٤
 وقعة قُديد

: حدثت عن سـيار قـال     "
حدثين امساعيل بن ابـراهيم     
قال بعث مروان بن حممد ابن 

 -سعد بكر –عطية السعدي   
اًألزدي، "(يف اربعة االف بكر

ــة  ؛ ) أ٤٩املخطوط،ورقـ
 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

حدثنا امساعيل بن اسحاق    "
قال بعث مروان بن حممد     

 حممد بن عطيـة     بن مروان 
السعدي سعد بن بكـر يف     
ــن   ــة االف مـ اربعـ

، ١٩٦٧خليفــة،"(جنــده
٢/٤١٥( 

ــيار (- ــي ) س ه
) شـباب (باالصل  

  .كما ذكرنا سابقا
هنا حدث ارباك   -

يف النص وخباصة يف    
اسم الشخص الذي   
ارسله مروان بـن    
ــال ايب  حممــد لقت
محــزة، فــاًألزدي 
ذكره مرة باسم ابن    
حممد بـن عطيـة     
ــسعدي، ويف  الـ

ع اخر عبـد    موض
امللك بن حممد بن    
عطية السعدي، ويف   
موضع اخر عبـد    
امللك بن حممد بن    
ــسعدي  ــة ال عطي

اًألزدي، (االهوازي، 
ــة  املخطوط،ورقـ

؛ )ب٤٩
،ص١٩٦٧اًألزدي،

يف حني  ان    )١١١
خليفة مل يذكره بل    
ذكر ان حممد بـن     
عطية السعدي هو   
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الذي ارسله مروان   
بن حممد لقتال ايب    
محـزة اخلـارجي،   

ح ما ذكـره    واالص
اًألزدي بان عبـد    
امللك بن حممد هو    
الذي ارسله مروان   
بن حممد لقتال ايب    
محزة، وهو من قبيلة 
سعد بن بكر، واما    
لقب االهوازي فما   
هو اال حتريف لـ    
السم قبيلة هوازن،   
الن بعض املصادر   
التارخيية عندما تذكر 
عبد امللك بن حممد    
بن عطية السعدي   
تذكره مرة انه من    

ة سعد بن بكر،    قبيل
ومرة اخرى أنه من    
قبيلة سعد هوازن،   
اذ ذكر الطربي ما    

كان الذي   :"نصه
قاد جيش مـروان    
عبد امللك بن حممد    
بن عطية السعدي   
سعد هوازن، قـدم    
املدينــة يف أربعــة 
ــارس  آالف فــ

الطربي، ....."(عريب
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؛ ٣٩٩/ ١٩٦٨،٧
، ١٩٩٥ابن االثري،   

٣٨٥/ ٤.(  
  
  
  
 

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .١٥
اهللا بن مقتل عبد 

حيىي املعروف بـ 
  طالب احلق

 

حدثت عن سيار عن "
امساعيل بن ابراهيم 

االزدي،املخطوط،ور:.."(قال
، ١٩٦٧االزدي،(؛)ب٥٠قة 
 ).١١٣ص

حدثنا امساعيل بن "
١٩٦٧،٢خليفة،.."(ابراهيم

/٤١٥( 

سيار حتريف لكلمة 
 شباب

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٦
القتال بني قحطبة بن 

شبيب و عامر بن 
 ضبارة

ن خليفة قال حدثت ع"
حممد بن معاوية بن  :حدثين 

:.." قيس بن حبيب قال
اًألزدي، املخطوط، ورقة (

، ١٩٦٧اًألزدي،(، ) أ٥٢
١١٦( 

فحدثين حممد بن معاوية عن 
بيهس ايب حبيب بن 

، ١٩٦٧خليفة،(حبيب
٢/٤١٨( 

الثانية ) بن(فهنا - 
  .هي باالصل عن

وقيس هي – 
  ، )بيهس(باالصل 

ورد اسم هذا 
 بيهس بن الراوي

حبيب تسع مرات 
لدى ابن عساكر 

،ص١٥،ج١٩٩٥(
٩٣،ص١٦؛ج٣٣٧

؛ ١٩٥،ص١٧؛ج
؛ ٢٧٢،ص١٨ج
؛ج٤٣١،ص٢٥ج

؛ ٢٢٠،ص٣٣
؛ج٤١٦،ص٣٧ج

؛ ٢٢٩،ص٤٩
 ).٣٣٠،ص٦٥ج
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  م٧٤٩/هـ١٣٢  .١٧
القتال بني قحطبة بن 
شبيب  و يزيد بن 

  عمر بن هبرية
 

وتكرر اخلطا نفسه يف رواية 
) م٧٤٩/هـ١٣٢(سنة 

طبة بن اخلاصة بالقتال بني قح
شبيب و يزيد بن عمر بن 
هبرية اذ ذكر  االزدي ما 

فيها لقى قحطبة بن :" نصه
عمر بن ] يزيد بن[شبيب 
حدثت عن    سيار . هبرية 

حدثين حممد بن معاوية : قال
ملا ] : قال[بن قيس بن حبيب 

بلغ ابن هبرية أَن قحطبة 
الطائي خرج متوجهاً حنو 
املوصل قال ابن هبرية 

بال القوم تنكبوا ما: الصحابه 
 ٥١املخطوط، ورقة ...."( ؟

، )١١٨، ص١٩٦٧(؛ )ب
عند الرجوع إىل املخطوط 
نفسه وجدنا ان االسم ورد 

حممد بن (على النحو اآليت
معاوية بن قيس بن 

لرمبا ان ) ب٥٢ورقة (حبيب
احملقق نفسه وقع يف اخلطا 
نفسه، ومل يوضح ذلك فكلما 
ورد اسم حممد بن معاوية  

بن معاوية بن جعله حممد 
 )قيس بن حبيب

اما خليفة فذكرها على 
فحدثين حممد :" النحو اآليت

بن معاوية عن بيهس بن 
ملا بلغ ابن هبرية : حبيب قال

ان قحطبة خرج متوجها حنو 
املوصل قال ابن هبرية 
الصحابه ما بال القوم 

..." تنكبونا
 ).٤٢٢،ص٢،ج١٩٦٧(

حدثين حممد بـن    
معاوية بن قيس بن    

االصل حبيب هي ب  
فحدثين حممد بـن    
معاوية عن بيهس بن 

 حبيب

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٨
القتال بني قحطبة 
بن شبيب و عامر 

 بن ضبارة

، ١٩٦٧اًألزدي،(ساوة 
١١٦( 

، ١٩٦٧خليفة،(سلوة
٢/٤١٩( 

ذكر علي حبيبة ان    
قد وردت  ) ساوة(

باالصل يف املخطوط 
) نـــــشاوة(
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ــة ١٩٦٧( ،ورقـ
،وقال ساوة  )ب٥١

ــن  ــة مـ قريبـ
،ص١٩٦٧(مهدان
يف ) ٧،هامش  ١١٦

حني وردت لـدى    
ياقوت احلموي ذه 

هاومدينة : الصيغة س
تقع بـني الـري     

/ ١٩٩٥،٣(ومهدان
ــظ ) . ١٧٩ وتلف

ابـن  (احيانا ساوة 
عبـــــــد 

، ٢،ج١٩٩٢احلق،
٦٨٥.(  

ومما جتدر االشـارة   
اليه ان اسم هـذه     
ــة وردت يف  املدين
الطبعة االوىل مـن    
تاريخ خليفة باسم   
سلوة، ومل يوضحها   

، ١٩٦٧(احملقـــق
ــا يف )٢/٤١٩ ، ام

الطبعة الثانية فقد مت   
ــصحيحها اىل  تـ

،ص١٩٧٧(ســاوة
٣٩٦.( 

  م٧٤٨/هـ١٣١  .١٩
القتال بني قحطبة 
بن شبيب و عامر 

حىت نزل أبراز الروز بني "
 االزدي،( "حلوان واملدائن

 االزدي،(؛ )أ٥٢ورقة

حىت نزل براز الروز بني 
  حلوان واملدائن

 )٢/٤٢١، ١٩٦٧خليفة،(

ابراز الروز هي 
: باالصل براز الروِز

بدون الف           
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 ياقوت احلموي،( ).١١٧ص ،١٩٦٧ بن ضبارة
٣٦٤/ ١، ١٩٩٥ .( 

  م٧٤٩/هـ١٣٢  .٢٠
القتال بني قحطبة بن 
شبيب  و يزيد بن 

  عمر بن هبرية
 

فيها لقى قحطبة بن شبيب "
عمر بن 

االزدي،اخلطوط،ورقة"(هبرية
  ).ب٥٢
 

فيها لقى قحطبة بن شبيب "
  " عمر بن هبريةيزيد بن

 ).١٩٦٧،٢/٤٢٢خليفة،(

وقد صححها احملقق   
واضاف اىل النص   

ــوع  ــد [املطب يزي
ــن االزدي،].(بـ
 ).١١٨،ص١٩٦٧

 
  :الجدول ادناه یوضح الكلمات التي وقع فیها التحریف او التصحیف 

تاريخ خليفة بن  تاريخ املوصل السنة ت
 خياط

 املالحظات

  م٧٤٣/هـ١٢٦  .١
 وليد بن يزيدمقتل ال

فوضع على رمح ونصبه 
  على برج دمشق

 )٥٥،ص١٩٦٧اًألزدي،(

فوضع على رمح 
ونصبه على درج 

  مسجد دمشق
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٦٤( 

 الربج هي باالصل درج

  م٧٤٣/هـ١٢٦  .٢
خطبة الوليد بن يزيد بن عبد 

 امللك

  وأٌقسم بني مصاحله
 )١٩٦٧،٥٧اًألزدي،(

واقسم بني مساحله ما 
  يقوون به

/١٩٦٧،٢يفة،خل(
٣٦٥( 

املوضع الذي يوضع :املساحل
 )تصحيف(فيه السالح

  وال امجد ثغوركم فتفتتنوا    .٣
 )١٩٦٧،٥٨اًألزدي،(

  وال أَمجّر بعوثكم
/١٩٦٧،٢خليفة،(

٣٦٥( 

حبسهم يف (مجر اجليش 
ارض العدو ومل 

خليفة (يقفلهم
 )٢،٢/٣٦٥هامش

فانا اول من يبايع،    .٤
  ويدخل يف طاعته

 )١٩٦٧،٥٨اًألزدي،(

فانا اول من بايع، 
  ودخل يف طاعته

/١٩٦٧،٢خليفة،(
٣٦٥( 

 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٥
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

انا رسول بين مروان 
اليك يسالونك حبق اهللا ملا 

انا رسول من وراء "
بابك يسالونك حبق 

وردت لـــــــدى 
أنا /) "هـ٩١١ت(السيوطي
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وليت امرهم اخاك 
ابراهيم بن 

اًألزدي،](زيادة[الوليد
٥٩، ١٩٦٧( 

اهللا ملا وليت امرهم 
"  ابراهيماخاك

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(   
 

رسول مـن وراء بابـك،      
يسألونك حبق اهللا ملا وليت     
ــاك  ــرهم أخــ أمــ

، )١٨٩،ص٢٠٠٤،"(إبراهيم
بنفس الصيغة الـيت وردت     

  .لدى خليفة بن خياط
 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٦
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

ويده على [فغضب وقال
  ]جبهته

 )٥٩، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقطب وقال بيده على 
  جبهته

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا خليفة بن خياط وردت 
؟ وردت لدى  عنده خطا

ابن عساكر بنفس اليت 
وردت لدى االزدي، اذ ذكر 

فغضب وقال :" ما نصه
 ]٢٤٧/ ١٩٩٥،٧.." بيده

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٧
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

يا ابا العالء اىل من تراين 
  اعهد؟

 )٦٠، ١٩٦٧زدي،اًأل(

يا ابا العالء اىل من 
  ترى أن اعهد؟

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

يا أبا العالء إىل من ترى أن 
 ١٩٩٥ ابن عساكر،(أعهد 

 ،٢٤٧/ ٧ 

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٨
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

أمر يتك عن : " فقلت
اوله قال اشري عليك يف 

  "امره
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

أمر يتك عن : فقلت
لدخول يف  اوله قال ا

  .اشري عليك يف اخره
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

يف االصل ان احملقق هو الذي 
اخطا يف كتابة الكلمة عندما 

وهـذا  ) امره( جعل اخره 
ماثبتت صحته عند الرجوع    
ــث ان  ــوط حي اىل املخط

ــي  ــة ه ــره(الكلم  )اخ
،٢٧اًألزدي،املخطوط،ورقة(

كما وردت باالصـل    ) ب
ــة ــد خليف  ١٩٦٧،٢( عن

/٣٨٧(  
  م٧٤٤/هـ١٢٦  .٩

 خرب وفاة يزيد بن الوليد
 ظننا انه إغفاءةوأصابته "

  "قد مات
اًألزدي،املخطوط،ورقة(

وأصابته إغماءة ظننا "
  "انه قد مات

، ١٩٦٧خليفة،(

هي اغماءة وليست اغفاءة، 
وهي الكلمة نفسها وردت 
لدى ابن  
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؛ )،ب٢٧
 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

١١٧٥/هـ٥٧١ت(عساكر  )٢/٣٨٧
وأصابته :"ر مانصهاذ ذك) م

إغماءة حىت ظننت أنه قد 
 )٢٤٧/ ٧، ١٩٩٥"(مات

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١٠
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

ان [فقعد وظن : قال
افتعل كتابا على ] قطناً

لسان يزيد ودعا ناساً 
  فاشهدهم عليه

 )٦٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

فقعد قطن فافتعل : قال
عهدا على لسان يزيد 
بن الوليد ودعا ناساً 

  هم عليهفاشهد
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا مرة اخرى احملقق اخطا 
يف قراءة النص، حيث ان 
النص الذي ورد يف املخطوط 

فقعد قطن فافتعل "
 ).ب٧ورقة ...."(كتاباً

  م٧٤٤/هـ١٢٦  .١١
 خرب وفاة يزيد بن الوليد

واهللا ماعهد يزيد : قال ايب
اليه شيئا وال اىل احد من 

، ١٩٦٧اًألزدي،(الناس
٦٠( 

وال واهللا ما : ايبقال 
عهد يزيد اليه شيئا 
  وال اىل احد من الناس

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٣٨٧(  

هنا وال حذفت من عند 
 اًألزدي

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٢
 خطبة ايب محزة

  تقولون
 )١٠٥، ١٩٦٧اًألزدي،(

 خليفة،(تزعمون
٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٣
 خطبة ايب محزة

 اًألزدي،( وقد كان
١٠٥، ١٩٦٧( 

 فة،خلي(وهل كان
٢/٤٠٧،  ١٩٦٧( 

 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٤
 خطبة ايب محزة

أما إين عامل بتتايعكم  غري موجودة عند اًألزدي
فيما يضركم يف 
معادكم، ولو ال 
اشتغايل بغريكم 

ماتركت االخذ فوق 
خليفة،....(ايديكم
٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

مما يؤكد لنا ان اًألزدي 
استخدم نسخة من كتاب 
تاريخ خليفة غري اليت وصلتنا 

  الوقت احلاضريف

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٥
 خطبة ايب محزة

غنية عن الشر "
اًألزدي، "...(اعينهم

 ٤٧املخطوط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(؛)أ

غبية عن الشر "
  ..."اعينهم

، ١٩٦٧خليفة،(
واعتقد انه ) ٢/٤٠٧

مل تتفق املصادر التارخيية على 
الشر اعينهم كلمة غنية عن 

فنالحظ خليفة ذكرت بـ 
 غبية، اما اجلاحظ فذكرها 
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ايضا تصحيف عن  )١٠٥
كلمة غُيبة عن الشر 

 اعينهم

  غضيضة عن الشر أعينهم
، يف حني )٢/١٢٥، ١٩٩٦(

البالذري ذكرها  غيبة عن 
/ ٩، ١٩٩٨(الشر أعينهم، 

  ومها اقرب اىل ،)٢٩٣
الصحة حيث ان كل من 
كلمة غيبة و غضيضة تعطي 
املعىن نفسه يف ان عيوم 

 .غائبة عنهما الشر 
  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٦

 خطبة ايب محزة
منحنية أصالم مبثاين 

  القرآن
 )١٠٥، ١٩٦٧اًألزدي،(

منثنية أصالم مبثاين 
القرآن 

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧( 

منثنية الكلمة نفسها لدى 
، ٢/١٢٥، ١٩٩٦(اجلاحظ

/ ٩، ١٩٩٨((والبالذري
٢٩٣( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٧
 خطبة ايب محزة

وقد وصلوا كالل ليلهم "
بكالل 
اًألزدي،املخطو("ارهم

؛ ) ) أ٤٧ط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(

١٠٦.(  
هنا حذف اًألزدي عبارة 
كالهلم بكالهلم اليت 
وردت لدى كل من 
خليفة بن خياط 

 واجلاحظ مث البالذري

وقد وصلوا كالهلم "
كالل ليلهم ،بكالهلم

" بكالل ارهم
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧ ( 

كالهلم "وردت هذه العبارة 
ليل بكالل  بكالهلم كالل ال

/١٩٩٦،٢اجلاحظ،".(النهار
؛ قد وصلوا كالهلم )١٢٥

بكالهلم كالل ليلهم بكالل 
، ١٩٩٨البالذري،.(نهارهم

٢٩٣/ ٩.( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٨
 خطبة ايب محزة

متنجزون لوعد اهللا عز "
اًألزدي،املخطو"."(وجل

؛ )  أ٤٧ط، ورقة 
، ١٩٦٧اًألزدي،(

١٠٦.( 

  ."منجزون لوعد اللَّه"
ــة،(  ، ١٩٦٧خليفـ
٢/٤٠٧( 

موفونَ بعهده ومتنجزونَ "
  "لوعده

/ ٩، ١٩٩٨البالذري،(
٢٩٣.(  
ِجزن  : زجوانقضى، ن فَِني

 زجقضى حاجته؛ وقد أَن
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الوعد ووعد ناِجز ونِجيز 
. وأَنجزته أَنا ونجزت ِبِه

كَهجازك ِبه: وِإنوفاؤ . زجون
هو أَي وفَى ِبه، وهو مثل 

 ونجز قولك حضرت املائدة
. ( قضاها: احلاجة وأَجنزها

/ ٥هـ، ١٤١٤ابن منظور،
٤١٣( 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .١٩
 خطبة ايب محزة

" عتاذا رأوا سهام قد وق
اًألزدي،املخطوط، ورقة  

، ١٩٦٧اًألزدي،(؛) أ٤٧
١٠٦.( 

ِإذا رأَوا ِسهام الْعدو "
" فُوّقَت

، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤٠٧( 

حىت إذا رأوا السهام قد "- 
/١٩٩٦،٢ظ،اجلاح"(فوقت
١٢٥(  

حىت إذا رأوا السهام قد "- 
/ ٢، ١٤١الدينوري،"(فوقت
٢٧٢(  

إذا رأوا سهام ] حىت"[- 
ابن عبد "(العدو قد فوقت

  )٢٢٨/ ٤، ١٩٨٤ربه،
لغة أوفقت السهم إذا :الفَوق

جعلت فوقَه ِفي الوتر، 
واشتق هذا الفعل من موافَقة 

  .الْوتر محز الفُوق
 فوقت السهم: ويف األصل
، ٢٠٠١اهلروي،.(من الفوق

٢٥٧/ ٩.(  
 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٢٠
 خطبة ايب محزة

فكم من عني منقار طائر 
طاملا بكى من خشية 

، ١٩٦٧اًألزدي،(اهللا
، هنا احملقق نقل )١٠٦

الكلمة خطا عندما جعل 

فكم من عني ِفي 
ار طَاِئر طَال ما منق

بكَى صاحبها من 
 خليفة،( خشية اللَّه

٢/٤٠٧، ١٩٦٧( 

حمذوفة من ) صاحبها(كلمة
  .نص اًألزدي

ولو رجعنا اىل البالذري فانه 
يورد كلمة طاملا بدال طال 

 لرمبا هي تعطي املعىن ،ما
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طال ما بكى وهي 
باالصل وردت ذلك يف 

اًألزدي، ورقة (املخطوط
 )طاملا(كتبها )  ب٤٧

نفسه ولكن على ما يبدو ان 
كلمة طاملا تكتب ايضا ذه 

  الصيغة طال ما
 عني يف منقار طري فكم من"

طاملا بكى صاحبها يف جوف 
الليل من خوف 

/ ١٩٩٦،٢اجلاحظ،"(اهللا
١٢٥(  

فكم من عني ِفي منقار "
طائٍر طاملا بكى صاحبها من 

، ١٩٩٨البالذري،"(خشية هللا
٢٩٣/ ٩.(  
 

  م٧٤٦/هـ١٢٩  .٢١
 خطبة ايب محزة

وكم من خد عتيق "
وجبني رقيق قد انفلق 

  " على تلك االبدان
ملخطوط، اًألزدي،ا (

؛ ) ب٤٧ورقة 
 )١٠٦، ١٩٦٧اًألزدي،(

وكم من خد رِقيق "
وجبني عتيق قد فلق 

  "بعمد الْحِديد
، ١٩٦٧خليفة، (
٢/٤٠٨( 

عتيق حتريف لكلمة رقيق، 
والكلمة الثانية وردت 
بالعكس ابدلت كلمة رقيق 

  .بـ عتيق
وكم من خد رقيق وجبني "

عتيق قد فُلق بعمد 
١٩٩٨،٩البالذري،"(احلديد

 /٢٩٤.( 
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٢

 وقعة قُديد
خلوا طريقنا تلك "
بقايا الذين بغوا ) نقاتل(

  "علينا وجاروا يف احلكم
اًألزدي، املخطوط،ورقة (

؛  )ب٤٨
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

خلوا طريقنا نايت 
هؤالء الذين بغوا علينا 

وجاروا يف احلكم 
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

وردت الصيغة يف املخطوط 
حلو طريقنا "و االيتعلى النح

تلك بقايا الذين بغو علينا 
وجاروا يف 

اًألزدي، ورقة ...."(احلكم
) نقاتل(، وكلمة )ب٤٨

زيادة من عند احملقق ليستقيم 
 .النص
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  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٣
 وقعة قُديد

واجنز عليهم فان لكل 
اًألزدي، " (زمان حكماً

؛  )ب٤٨املخطوط،ورقة 
 )١٠٨، ١٩٦٧اًألزدي،(

هم وأجهز على جرحي"
فإن لكل زمان 

..." حكما
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

  اختالف بني النصني،هنا 
 اجهز عند /اجنز

  خليفة
  على جرحيهم /عليهم

 اليذكرها اًألزدي

وهنا مرة اخرى ال نستطيع     
احلكم على اًألزدي يف انـه   
تصرف بالنص، النه كمـا     
ذكرنا سابقا اعتمد علـى     
نسخة من كتاب تـاريخ      

 .خلفة غري اليت وصلتنا
  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٤

 وقعة قُديد
ــؤالء " ــاز يف ه واالجن

ــن اًألزدي، "      (امك
؛   )ب٤٨املخطوط،ورقة  

، ١٩٦٧اًألزدي،(
١٠٩-١٠٨( 

واإلثخان ِفي هوالء "
أمثل قال ما أرى 

  "ذلك
، ١٩٦٧خليفة،(
٢/٤١٤( 

اختالف واضح بني النصني 
 يف استخدام الكلمات

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٥
 وقعة قُديد

من مامسع توايل اوجع "
توايل قديد اال وفيهم 

اًألزدي، " (بكاء
؛   )أ٤٩املخطوط،ورقة 

 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

مامسع بواكي اوجع "
للقلوب من بواكي 

قديد اال وفيهم 
، ١٩٦٧خليفة،"(بكي

٢/٤١٥( 

التحريف واضح يف هذا 
 بواكي/النص توايل

  م٧٤٧/هـ١٣٠  .٢٦
 وقعة قُديد

فقالت نائحة تبكيهم ما    
 الزمان للزمان وما ليه افىن

ــه اًألزدي، (رجاليــ
؛  )أ٤٩املخطوط،ورقــة 

 )١١٠، ١٩٦٧اًألزدي،(

قَالَت نائحة تبكيهم   
ما للزمان وماليه   ... 

أفىن قديـد   ... ... 
ــه ــة،"(رجالي خليف

٢/٤١٥، ١٩٦٧( 

افىن الزمان هي افىن قديد،     
ــت   ــبالذري البي اورد ال
الشعري نفسه ما للزمـان     

أفــىن قديــد ... وماِليــه 
/ ٩، ١٩٩٨.(رجالَيـــه 

، ١٩٦٨الطربي،،(؛)٢٩٧
٣٩٧/ ٧(  
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  م٧٤٩/هـ١٣٢  .٢٧
 خطبة ابا العباس

قربت من 
، ١٩٦٧اًألزدي،(االرض
٢٢٣( 

قريب من 
اًألزدي،(االرض
٤٣٤، ١٩٦٧( 

 

 
  وتحدیدا تلك تاریخ الموصل     یمكن القول بعد إجراء مقارنة بین الروایات التي وردت في كتاب 

تاریخ خلیفة بن خیاط  مراحلها االخیرة التي نقلها اًألزدي عن كتاب المتعلقة بالدولة االمویة في
ًخطا ما بین أسماء ) ٥٠(، ان هناك العدید من األخطاء ما یزید عن )٣٧(وعددها ما یزید عن 

أعالم أو مدن، أو كلمات، ناتجة عما یسمى في التراث العربي االسالمي التصحیف والتحریف، 
َ وهو إبراهیم بن جماعة الذي لم یكن له درایة تاریخ الموصلخ كتاب ولعل سبب ذلك یعود الى ناس

ًكافیة لنقل النص صحیحا، أضف الى ذلك أن المحقق نفسه في احیان كثیرة لم یوضح لنا مواضع 
ًالتصحیف والتحریف وحصرا في الروایات التي نقلها االزدي  عن خلیفة بن خیاط، وذلك النه لم  َ

، )١٩٦٧(، اذ تزامن صدور الكتابین في سنةتاریخ خلیفة بن خیاطتاب یمتلك نسخة مطبوعة من ك
 التي یمكن مقارنتها بالنسخة ،تاریخ الموصلًومن المؤسف جدا أننا ال نمتلك نسخة أخرى من 

المتوفرة لدینا، ومن هنا تأتي أهمیة إعادة تحقیقه من جدید، على الرغم من صدور طبعة جدیدة منه 
مد عبد اهللا محمود بثالثة أجزاء، لكنه كرر األخطاء نفسها التي وردت بتحقیق اح) ٢٠٠٦(سنة 

 تاریخ خلیفة بن خیاطً بتحقیق علي حبیبة، كما أنه لم یرجع أیضا الى كتاب تاریخ الموصلكتاب 
 قد صدر بثالثة طبعات ویتحقیق األستاذ تاریخ خلیفة بن خیاطًللتأكد من صحتها، فضال عن أن 

وجدنا بعض األخطاء التي وردت في الطبعة األولى، فرجع الى الطبعة الثانیة  ف،أكرم ضیاء العمري
، فتم تاریخ خلیفة بن خیاطًوصحح بعض األخطاء، لكنه في أحیان أخرى وجدنا أخطاء في 

، ولم یتم تثبیتها إال بعد الرجوع الى مصادر أخرى تاریخ الموصلتصحیح بعضها باالعتماد على 
  .زديقد توافق ماورد لدى اَأل

 
  -:المصادر والمراجع العربیة: ًاوال

ـــــــــن االثیـــــــــر، .١  عـــــــــز الـــــــــدین ابـــــــــي الحـــــــــسن علـــــــــي بـــــــــن أبـــــــــي الكـــــــــرم الجـــــــــزري اب
، )تحقیــــق عبــــد اهللا القاضــــي(،٢، طالكامــــل فــــي التــــاریخ ).١٩٩٥).(م١٢٣٢/هـــــ٦٣٠ت(

 .دار الكتب العلمیة: بیروت



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 

   
  

) ٣٢( 

 

تاریخ ).م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(ن محمد بن ایاس بن القاسماالزدي، ابي زكریا یزید ب .٢
مخطوط مصور عن نسخة مكتبة جستر بتي في ( المجمع العلمي العراقي. الموصل

  ).٣٠٣٠(،)دبلن
. )م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(االزدي، ابي زكریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم .٣
 .االسالميلجنة احیاء التراث : ،القاهرة)تحقیق علي حبیبة( ،تاریخ الموصل). ١٩٦٧(
 ،تاریخ الموصل). ٢٠٠٦.(االزدي، ابي زكریا یزید بن محمد بن ایاس بن القاسم  .٤
 .دار الكتب العلمیة: ، بیروت)تحقیق احمد عبد اهللا محمود(
الجرح  ).١٩٥٢( ).م٩٣٨/هـ٣٢٧ت(ابن ابي حاتم، ابي محمد عبد الرحمن بن محمد  .٥

دار : یة بحیدر آباد الدكن؛ بیروتطبعة مجلس دائرة المعارف العثمان: الهند والتعدیل،
 .إحیاء التراث العربي 

: الثقات، الهند). ١٩٧٣).(م٩٦٥/هـ٣٥٤ت (ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد  .٦
 .دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن

ابن خلكان، ابو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي  .٧
تحقیق احسان (،فیات األعیان وأنباء أبناء الزمانو .)١٩٦٩) .(م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(بكر

  .دار صادر: ، بیروت)عباس
ابي عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني خلیفة بن خیاط،  .٨

تحقیق اكرم (،تاریخ خلیفة بن خیاط). ١٩٦٧( .)م٨٥٥- ٨٥٤/هـ٢٤٠ت(العصفري
 .مطبعة االداب: النجف. ، دمشق)ضیاء العمري

، )تحقیق اكرم ضیاء العمري(، ٢، طاریخ خلیفة بن خیاطت).١٩٧٧( .خلیفة بن خیاط .٩
 .مؤسسة الرسالة، دار القلم : دمشق، بیروت

عیون  ).١٩٩٧( ).م٨٨٩/هـ٢٧٦ت(الدینوري، ابي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  .١٠
 .دار الكتب العلمیة: ، بیروتاألخبار

). ١٩٦٣.(ْایمازَالذهبي، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق .١١
،  )تحقیق علي محمد البجاوي(،میزان االعتدال في نقد الرجال، ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(

 .دار المعرفة للطباعة والنشر: بیروت، لبنان
 .دار الحدیث:  سیر أعالم النبالء، القاهرة).٢٠٠٦.( الذهبي  .١٢



  میسون ذنون عبدالرزاق العبایجي. د.م.أ

  >>  
  

)٣٣( 

 

ات   الطبق).١٩٦٨).(م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ابن سعد، ابي عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع .١٣
 .دار صادر: ، بیروت)تحقیق احسان عباس( ،الكبرى

، )٢٠٠٤( ).م١٥٠٥/هـ٩١١ت( . جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي، .١٤
 . مكتبة نزار مصطفى الباز).تحقیق حمدي الدمرداش(، تاریخ الخلفاء

، تاریخ الرسل والملوك). ١٩٦٨).(م٩٢٣/هـ٣١٠(الطبري، ابي جعفر محمد بن جریر .١٥
 .دار التراث: ت، بیرو٢ط
: ، القاهرةمدخل الى تاریخ نشر التراث العربي). ١٩٨٤.(الطناحي، محمود محمد .١٦

 .مكتبة الخانجي
: ، القاهرةمقدمة في أصول البحث العلمي وتحقیق التراث). ت.د.(الطویل، السید رزق .١٧

  .المكتبة االزهریة للتراث
دار الكتب : روت، بیخلیفة بن خیاط في تاریخه وطبقاته). ١٩٩٣.(عاصي، حسین .١٨

 .العلمیة
 سبل انتقال مادة طبقات محدثي اهل الموصل ).٢٠٠٧.(العبایجي، میسون ذنون  .١٩

 مجلة ابحاث كلیة التربیة ،الى المؤرخین الالحقین) م٩٤٤/هـ٣٣٤ت(البي زكریا اَألزدي 
 .٣١٠- ٢٩٢، )٢(٦االساسیة،

ابن عبد ربه األندلسي، ابي عمر، شهاب الدین أحمد بن  .٢٠
 .العلمیةدار الكتب : ، بیروتالعقد الفرید). ١٩٨٤).(م٥٤٠/هـ٣٢٨ت(محمد

) م١١٧٦/هـ٥٧١ت.(ابن عساكر، ابي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا .٢١
دار الفكر : ، بیروت)تحقیق عمرو بن غرامة العمروي(،تاریخ مدینة دمشق).١٩٩٥(

 .للطباعة والنشر والتوزیع
 .دار الشؤون الثقافیة: ًؤرخا، بغدادخلیفة بن خیاط م). ١٩٨٨.(فوزي، فاروق عمر .٢٢
 تهذیب الكمال في ).١٩٨٠).(م١٢٤٤/هـ٧٤٢ت(المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف.٢١

 .مؤسسة الرسالة: ، بیروت)تحقیق بشار عواد معروف(أسماء الرجال،
، ٣، ط لسان العرب).١٩٩٤).(م١٣١١/هـ٧١١ت(.، محمد بن مكرم بن على ابن منظور.  ٢٢

  . صادردار: بیروت
 تصحیفات المحدثین،). ١٩٨٢).(م٩٩٢/هـ٣٨٢ت(العسكري،الحسن بن عبد اهللا بن سعد .٢٣
 .المطبعة العربیة الحدیثة: ، القاهرة)تحقیق محمود احمد میرة(



  ً)روایات خلیفة بن خیاط نموذجا(التصحیف والتحریف في كتاب تاریخ الموصل ألبي زكریا االزدي 

   
  

) ٣٤( 

 

ـــــــــوراق البغـــــــــدادي .٢٤ ـــــــــن محمـــــــــد ال ـــــــــن إســـــــــحاق ب ـــــــــرج محمـــــــــد ب ـــــــــي الف ـــــــــدیم، اب  ابـــــــــن الن
دار : بیـــروت، )تحقیـــق ابـــراهیم رمـــضان(،٢، طالفهرســـت). ١٩٩٧).(م١٠٤٦/هــــ٤٣٨ت(

 .المعرفة
 :، القاهرة٢ ط، تحقیق النصوص ونشرها).١٩٦٥( .هارون، عبد السالم محمد .٢٥

 .مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع
، تهذیب اللغة).٢٠٠١).(م٩٨٠/هـ٣٧٠ت( محمد بن أحمد بن األزهري، ابي منصور الهروي .٢٦

  . دار إحیاء التراث العربي:بیروت
 ).١٩٤٧).(م٩١٨/هـ٣٠٦ت(بن خلف بن حیان بن صدقة        وكیع، ابي بكر محمد  .٢٧

 .المكتبة التجاریة الكبرى: مصر ،)عبد العزیز مصطفى المراغيتحقیق (، أخبار القضاة
. االزدي وكتابه تاریخ الموصل).٢٠٠٠.(الیازجي، محمد میسر محمد بهاء الدین .٢٨

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل
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