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ِ :أتليف
ٍ ِصل هبا إىل أُموٍر من
ِ اب الض
ِ
ِ َّعيفة اليت و
ِ ََسب
عبد العزي ِز بن ِجدا ٍر
ُ يفة
ْ تاب األ
ُ ك
ُ
ُ
)ص ِر ِي (دراسة وحتقيقا
ْ ِامل
 فالح بن مرشد بن خلف العتييب.د

أُستاذ األدب والنقد املشارك بقسم اللغة العربية
كلية العلوم واآلداب ابملخواة يف جامعة الباحة

:امللخص

ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َسب
 وهززو األ ززر، ِ صز ِر
ُ ،اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة
ْ  عبد العزيز ِز بززد جزدا ٍر امل:أتليف
َ ْ تاب األ
ُ  ك:جاءت هذه الرسالة بعنوان
 وملززا لملززه مززد، ويُعد هذا الكتاب و يقة أدبية معرفية اترخيية أ رية؛ الحتوائه على كثري مززد النصززو األدبيزة،الوحيد الذ وصلنا للمؤلف
 وحسززبه ميمززة أنززه حثززل مرحلززة مذمززة للعصززر، وصززنوع العلززوم واملعززارع الززيت جززاء كثززري منذززا جديز نزدا مل يُزذكر ززريه مززد املصززادر،األخبززار
: ومززد جززاء هززذا البحز بعنزوان،  وهو عصر امتزجت فيه الثقافة العربية بكثززري مززد الثقافززات وا ضززارات األخززر،الذ حتدَّث عنه املؤلف
ِ ضا
ِ
ِ عيفة الاايت و
ِ َااب األَ ْساب
َّ اب ال
:  وهززو مسززم،)صا ِر ِي (دراسااة وحتقيقاا
ُ صال هبااا إىل أُمااوٍر ُمنِيفا ٍاة أتليا
ْ ِ عبا ِاد العزيا ِز باان جاادا ٍر امل:اف
ُ ك تا
ُ
، والقيمززة األدبيززة، ومززنذ التحقيززب،  ووصززف النسززوت، و و يززب نسززبة الكتززاب، وامززتملت علززى التعريززف تملؤلززف، لدراسززة: القسززا األو
 مث ُختمززت الدراسززة بثبززت، هززام البحز
 ومززد علززب الباحز علززى بعز النصززو، والقسا الثززاين الززنا املحقززب،والعلمية للموطوط
ُ
.املصادر واملراجع
.  األسباب؛ الضعيفة؛ املنيفة؛ عبد العزيز بد جدار املصر:الكلمات املفتاحية

The Book of the Weak Reasons with which Grand Matters have been achieve "ALASBAB AL-DHA'EEFA ALLAT WOSILA BEHA ELA UMOUR MANIFAH",
reviewing Study Written by: Abdul Aziz bin Jidar Al-Masri
Dr. Falah bin Murshid bin Khalaf Al-Otaibi
Associate professor of Literature and Criticism, Department of Arabic Language, Faculty
of Sciences and Arts in Al- Mikhwah, Al-Baha University

Abstract:
This thesis entitled: The Book of the Weak Reasons with which weak matters have been achieved
"AL-ASBAB AL-DHA'EEFA ALLAT WOSILA BEHA ELA UMOUR MANIFAH", written by: Abdul
Aziz bin Jidar Al-Masri, This book is the only book of the author. This book is a literary, cognitive,
historical, and heritage document; because it contains many prose texts, some distinctive poetic texts, as
well as news, types of new sciences and knowledge that were not mentioned in other sources, It is
sufficient that it represents an important stage for the era that the author talked about, an era in which
Arab culture blended with many other cultures and civilizations. This research is entitled The Book of the
Weak Reasons with which Grand Matters have been achieve "AL-ASBAB AL-DHA'EEFA ALLAT
WOSILA BEHA ELA UMOUR MANIFAH", reviewing Study Written by: Abdul Aziz bin Jidar AlMasri, It consists of two sections: The first section: The study, which included an overview about the
author, documenting the attribution of the book, describing the two copies, the method of reviewing, and
the literary and scientific value of the manuscript. The second section handled the reviewed text. The
study concluded with sources and references
Keywords: reasons, weak, high, Abdul Aziz bin Jidar Al-Masri.
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مقدمة:

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

ا مد هلل رب العامل  ،والصالة والسالم على أمرع األنبياء واملرسل  ،نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجع  ..أما بعد:
لب عناية الدارس كما المتذا ال ُكتُب األخر ؛
كثريا مد الرسائل األدبية الصغرية را نا األديب مل َ
فإن ن
ذلك أن كبار احملقق  ،وتحثي الدراسات العليا اعتنوا تل ُكتب الكبرية ،ومتوسطة ا جا ،وانصبَّت العناية على
الكتب ذات الشذرة الذائعة ،ومد الرسائل األدبية ذات ا جا الصغري اليت مل سبب إليذا أيد احملقق :
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ  ،وملا ومفت
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة؛ ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
ك ُ
تاب األ ْ َ
عليه مد طرافة ومجا أديب ،ولغة رصينة ،وأحداث اترخيية ميِقة سيقت أبسلوب أديب متقد هذا الكتاب؛ فقد
عقدت العزم على حتقيقه ،ونشره ،وإخراجه ،ومد الدوافع اليت دفعتين إىل ذلك مايلي:
 .1أنه مل يصل إلينا أ ر للمؤلف ري هذا الكتاب.
نظرا لتاريخ وفاة انسوه يوسف بد لؤلؤ بد عبد للا الذ و سنة 680هز.
 .2قدم الكتاب؛ وذلك ن
كثريا مد األحداث ،واملوامف األدبية اليت ذُكرت الكتاب مل رد إال هذا الكتاب؛ األمر الذ
 . 3أن ن
يُعطي الكتاب أمهية خاصة.
 .4اإلسذام إخراج كتب الرتاث ،ونف الغبار عد لك الكنوز.
 .5رفد املكتبات هبذا الكتاب ،وجعله متناو القراء.
ومد الصعوتت اليت واجذت الباح عدم الوموع على ميء مد سرية املؤلف ،وآاثره؛ األمر الذ جعل
الباح يعتمد النسوة اليت كتبذا يوسف بد لؤلؤ بد عبد للا؛ ملكانته األدبية.
ومد جاء هذا العمل على مسم :
القسم األول :الدراسة ،وامتملت على ال ة مطالب:

املطلب األول :التعريف تملؤلف.

املطلب الثاين :و يب نسبة الكتاب ،ووصف النسوت  ،ومنذ التحقيب.
املطلب الثالث :القيمة األدبية ،والعلمية للموطوط.
َّرا بنماذج مد املوطوط.
القسم الثاين :النا املُحقب؛ ُمصد ن
مث ذيَّلت البح تملصادر واملراجع اليت اعتمدت عليذا هذا العمل.
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سائال للا أن أكون مد ُوفِقت
ن

إخراج هذا الكتاب كما أراده مؤلفه ،وال أدعي الكما  ،ولكد يكفيين

مبوال
أنين بذلت فيه مُصار جذد  ،راجينا مد للا عاىل أن يكون هذا العمل
خالصا لوجذه الكرمي ،وأن جيد ن
ن
آمال أن يكون إضافة مجيلة للمكتبة األدبية العربية.
عنده عاىل ،وعند عباده ،و ن
القسم األول :الدراسة ،وامتملت على ال ة مطالب:

املطلب األول :التعريف تملؤلف
ٍ
بشيء مد رمجته ،وذلك ال ينقا مد القيمة األدبية
هو عبد العزيز بد ِجدار املصر  ،ومل ُسعفنا املصادر
للكتاب؛ ملا احتو عليه مد طرافة أدبية.
املطلب الثاين :و يب نسبة املوطوط إىل مؤلفه
ذُكر اسا الكتاب على الع املوطوط ،وُكتِب اسا مؤلفه صرلنا بنفس خط املوطوط ،ومد أ بت ذلك
كامال ،وحقب جزءنا مد اجملموع ،ونُشر ذلك جملة املورد العرامية اجمللد الثاين
انجي هال الذ وصف اجملموع ن
مد العدد الثاين ،مد سنة 1392ه1971/م.
وصف النُّسخ:
وصف اجملموع ،والنسخة األوىل (م):

مكتبة الفا ح

هذا الكتاب هو الكتاب الرابع ضمد جمموع خمطوط حمفوظ
( ،)5306وهو جمموع عد ه  105ورمات ،يضا:
 .1كتاب الكتاب وصفة الدواة والقلا و صريفذا ،أليب القاسا عبد للا بد عبد العزيز البغداد الكا ب
النحو الضرير مؤدب املذتد  ،مد الورمة  3إىل الورمة  ،23ومد حققه :انجي هال  ،ونُشر جملة
املورد الصادرة عد وزارة اإلعالم تجلمذورية العرامية ،جملدها الثاين مد العدد الثاين ،مد سنة
1392ه1971/م.
 .2كتاب مد امسه عمرو مد الشعراء ،حملمد بد داود بد اجلراح ،مد الورمة  24إىل الورمة  ،72وهو منشور
مد مِبل املستشرق رودولف جاير فينَّا سنة 1927م ،ملح نقا بكتاب املكا رة للطيالسي ،مث نشر الشيخ
بعضا منه جملة العرب.
محد اجلاسر ن
 .3كتاب املكا رة عند املذاكرة ،جلعفر بد حممد الطيالسي ،مد الورمة  72إىل الورمة  ،91ونشر مر  :املرة
األوىل نشره املستشرق رودولف جاير فينا سنة 1927م ،مث أعاد حممد بد ويت الطنجي نشره
أنقرة سنة 1956مَّ ،
حمق نقا على نسوت  ،نسوة الفا ح ،ونسوة االسكوراي .
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اسطنبو حتت رما

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

 .4كتاب األسباب الضعيفة اليت ُوصل هبا إىل أمور منيفة ،لعبد العزيز بد ِجدار املصر  ،مد الورمة  91إىل

الورمة  ،106وهو كتابنا هذا الذ مل متتد إليه أيد احملقق .
 .5كتاب الرسالة املصرية ،للحس بد حممد بد عبد املنعا ،مد الورمة  101إىل الورمة  ،103ومجيعذا كاملة
تستثناء الرسالة املصرية؛ إذ أن أوهلا مفقود مد األصل ،ومل يبب منذا إال مخس صفحات.
مجيعا خبط يوسف بد لؤلو بد عبد للا ،واتريخ الكتابة يعود إىل القرن السابع اهلجر ؛ إذ جاء
وهي ن
آخر كت اب املذاكرة ما نصه " :مت الكتاب ،وا مد هلل وحده ،وصلى للا على حممد ،وعلى آله ،وصحبه وسلا.
نقل مد نسوة خبط علي بد الوزير جعفر بد الفضل بد الفرات ز ز ز رمحه للا عاىل ز ز ز وذلك آخر سنة ،)1("614
وعند النظر هذا التاريخ ،ومقارنته بتاريخ وفاة الناسخ يتضح أن سنة 614هز ليست السنة اليت نسخ فيذا
يوسف بد لؤلؤ بد عبد للا املوطوط؛ ألنه ورد رمجته أنه و سنة 680هز ،وعاش ال ناث وسبع سنة ،ولو
سلَّمنا أبن اتريخ النسخ كان سنة 614هز؛ لكان عمر الناسخ سع سنوات ،وهذا أمر بعيد ا دوث؛ لذا فإن
التاريخ املذكور آخر كتاب املذاكرة هو اتريخ نسوة علي بد الوزير جعفر بد الفضل بد الفرات ،ونقل عنه ابد
لؤلؤ ،الذ المك أنه مد كتب نسوته مبل سنة 680هز ،ومل ُلدد اتريخ نسوه ،وما جيدر ذكره أن هذا التاريخ ز ز
لبسا عند احملقق  ،ومد ذلك مو انجي هال " :وألن اجملموع كله خبط واحد؛ فإن هذا هو
614هز ز ز أحدث ن
()2
ظد القائمون على حفظ املوطوطات أن هذا التاريخ اتريخ
اتريخ نسخ مجيع لك الكتب على األرجح  ،كما َّ
النسخ ،ووضعوه على بطامة عريف جمموع املوطوط ،ويثمد الباح للمحقق السابق  ،وللمعتن حبفظ
املوطوطات جذدها مد ري مدح ،أو إنقا مد مدرها التحقيب وا فظ ،وإمنا املراد الوصو إىل ا قيقة،
أمرا آخر ال نعلمه.
ومد أييت بعد مد جيد ن
وكتاب األسباب الضعيفة اليت وصل هبا إىل أمور منيفة يتكون مد  11لوحة ،وعليه بع التملكات ري
الواضحة ،وهي مكتوبة خبط مشرمي مليح مضبوط تلشكل ،بعضه منقوط ،وبعضه اآلخر ري منقوط ،ومتوسط
سطرا ،والكلمات كل سطر مد عشر إىل الث عشرة كلمة،
عدد األسطر الصفحة الواحدة سعة عشر ن
ت هلذه املصورة بز (م)؛ ألهنا حمفوظة مكتبة حممد الفا حَ ،وُوصفت هذه النسوة أبهنا فريدة ،ولكنين
ومد رمز ُ
عثرت على نُسوة أُخر لكتاب األسباب الضعيفة اليت ُوصل هبا إىل أمور منيفة حمفوظة اخلزانة العامة مبدينة
ُ
الرتط املغربية ،وفيما يلي وصفذا.
النسخة الثانية (ر) :هذه املصورة حتمل الرما ( ،)141وهي حمفوظة تخلزانة العامة مبدينة الرتط املغربية،
مشكورا ز ز ز مركز مجعة املاجد ،و قع نيت عشرة لوحة .خلت املصورة مد طَُّرة ب اسا الكتاب
َّزودين هبا ز ز ز
ن
( )1يُنظر :جملة املورد ،اجلمذورية العرامية ،وزارة اإلعالم ،اجمللد الثاين ،العدد الثاين1392 ،هز1971 ،م،
( )2نفسه.43 :
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التمليكات ،سو البطامة اليت أ بتذا مركز مجعة املاجد وهي حتمل اسا الكتاب ومؤلفه واسا

وختمت آخرها تسا الناسخ :سالم العثماين ،ومل ُلَدَّد اتريخ
الناسخ ،ونوع اخلط .بدأت أوىل اللوحات تلبسملةُ ،
النسخ وال مكانه ،أما نوع اخلط فمشرمي (نسخ) جيد ري مشكو  ،فيه كلمات يسرية ري واضحة بسبب
سطرا ،ومتوسط الكلمات كل سطر مثان
التصوير ،ومتوسط عدد األسطر الصفحة الواحدة ال ة وعشرون ن
كلمات ،خلت لوحا ه مد الرتميا ،ومد ا وامي والتعليقات ،كلمتان أو الث ومع فيذما صحيف يسري ال يؤ ر
رمزت هلذه
كثريا إيضاح بع األلفاظ املبذمة النسوة األصلية (م) ،ومد ُ
على السياق ،ومد ساعد ين ن
املصورة بز (ر).
منهج التحقيق:

• االعتماد نسخ املوطوط على نسوة مكتبة حممد فا ح برتكيا؛ ألهنا معلومة التاريخ ،وواضحة
الكتابة ،وألن الناسخ هو :يوسف بد لؤلؤ بد عبد للا الذهيب األديب والشاعر املعروع( ،)1ومقابلتذا
ملتزما بنا
بنسوة اخلزانة العامة مبدينة الرتط املغربية ،مع حماولة صحيح النا مد املصادر األخر
ن
موضعا؛ فقد اجتذدت صويبه.
املصنف إال ما جزمت أنه خطأ مد الناسخ كتابة أو ن
ملتزما بعالمات الرتميا ،وضبط ما لتاج إىل ضبط.
• مراعاة مواعد اإلمالء ا ديثة ،ن
• و يب األمعار مد مصادرها.

• الرتمجة لألعالم ري املشذورة الوارد ذكرها.
• الرتمجة لألماكد ري املشذورة الوارد ذكرها.
• وضيح معاين األلفاظ الغامضة.
• وضع الزايدة اليت يقتضيذا السياق ب معكوف

] [.

اعتمدت العطف
• ماع النسوة (م) العطف ب اجلُمل تلفاء ،و النسوة (ر) العطف تلواو ،ومد
ُ
تلفاء كما النسوة (م)؛ ألهنا األصل.
• عند االنتذاء مد الوجه احملقب مد وجذي اللوح يوضع ب معكوف ]  [ /رما اللوح حيننا ،و(أ) داللة
على الوجه األو  ،و(ب) داللة على الوجه الثاين.
وللا مد وراء القصد.

( )1هو يوسف بد لؤلؤ بد عبد للا الذهيب األديب ،بدر الديد الدمشقي الشاعر؛ له نظزا يزروق األمسزاع ،ويُعقزد علزى فضزله ،عزاش زال ناث وسزبع سزنة ،و زو رمحزه للا
معبان سنة 680هز ينظر :فوات الوفيات ،والذيل عليذا ،368 /4 :والنجوم الزاهرة ،167/6 :فض اخلتام عن التورية واالستخدام.52 :
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

طرة (غالف) املخطوط:

اللوحة األوىل من النص احملقق ،النسخة (م).
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اللوحة األخرية من النص احملقق ،النسخة (م).

اللوحة األوىل من النص احملقق ،النسخة (ر).
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

اللوحة األخرية من النص احملقق ،النسخة (ب).

املطلب الثالث :القيمة األدبية ،والعلمية للموطوط.
يُعد هذا الكتاب و يقة أدبية معرفية؛ الحتوائه على كثري مد النصو النثرية ،وبع النصو الشعرية
جديدا مل يُذكر ريه مد املصادر.
املميزة ،وملا لمله مد األخبار ،وصنوع العلوم واملعارع اليت جاء بعضذا ن
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كما حو الكتاب مجلة مد األحداث التارخيية ،واجلوانب اليت ُعد ز ز ز حبب ز ز ز واثئب اترخيية ،وصورة للعصر

الذ حتدَّث عنه املؤلف.
كما حفل الكتاب بكثري مد أمساء األعالم؛ أُدتء ومعراء ،وخلفاء ،ووالة ،وأمراء ،وسادة وأمراع،
وعامة ،واعتىن بكثري مد أمساء األماكد والبلدان منذا ما هو مشذور ،ومنذا ما ليس كذلك.
ُّساخ؛ وذلك موضع
سذوا مد الن َّ
ومتيزت لغة الكتاب تلسالمة مد األخطاء اللغوية إال ما جاء ن
وصححت مد النسوة األُخر  ،وامتاز أسلوبه تلرصانة ،والبعد عد الركاكة والتعسف واإلهبام
النسوة األصلُ ،
والتعقيد اللفظي واملعنو .
ومما حيِز الكتاب عنصر اإلمتاع واالنتفاع الذ يُعد مد أها اايت األدب؛ فذو إضافة ملا لمله مد املتعة
ِ
كثريا مد مكارم األخالق اليت عُرع هبا العرب ،ومد أمهذا
عرض األحداث أبسلوب مصصي ميب محل ن
جسد الكتاب صفة الكرم العريب أهبى صورها،
يسريا ،وكذلك َّ
االعرتاع تلفضل ،ورد اجلميل ألهله ،وإن كان ن
وصورا أخر مد صور الذكاء والفطنة اليت متيز هبا
وعرض ن
بعضا مد موامف العفو والصفح اليت عُرع هبا العرب ،ن
العريب ،و ريها مد األخالق العربية اليت أمرها الديد اإلسالمي ا نيف.
القسم الثاين :النا املحقب.
ُ
النص احملقق
رب أعد
بسا للا الرمحد الرحيا
مدفوعا
صننا مد كل آفة،
معاىف بشرع التوفيبُ ،حم َّ
َّعا ،بسابغ النعمة ،ن
ن
أطا للا بقاك ُممتز ن
مؤيدا برأ الرمد ،ن
عنك كل مكروهٍُ ،مبلَّغنا مد مرع الدنيا ،وهبجة اآلخرة أمصى ما أ َِملت ،وأنفس مارجوت.
كان يُقا ز ز ز أيدك للا ز ز ز إن أحببت أن لبك الرئيس فأحبه( ،)1ومد قدَّمت حبك ز ز ز أطا للا بقاك ز ز ز
مبل رؤيتك مث رأيتك؛ فتضاعف ما مليب لك ،مث عامر ك ،فتوَّكد ما معي مد السرور بك ،مث يل بكرمك ز ز ز
أدام للا عزك ز ز ز بعد ذلك عدة ُحَرٍم( )2منذا ُحرمة الشغف بك ،مث ُحرمة الشكر لك ،مث حرمة اهلجرة إليك ،مث
ُحرمة العلا بفضلك ،والتطامد( )3بقدرك ،وعمارة القلب بذكرك ،واللسان بشكرك ،وما ذلك ز ز ز أيدك للا ز ز ز وإن
جل عند السيد مثلك ،ولَطُف عند الكرمي مبذك بكفا( )4ملا أنت عليه مد معرفة حقي ،وإجال مدر  ،لكنك ز ز ز
مذده سلفك ،وأ له( )5أممارك،
أطا للا بقاك ز ز ز أبيت إال فضلك ،وبنيت على ما اختطه أولوك ،وامتثلت ما َّ
()1

النسوة (ر) وأحببته.

( )2ا َُرم :مجع ُحْرمة ،املذابة ،وما ال لل لك انتذاكه؛ لسان العرب ،مادة :حرم.
( )3التطامد :االخنفاض؛ لسان العرب ،مادة :طمد.
( )4كفا :ال نظري؛ لسان العرب ،مادة :كفأ.

وحصله ،لسان العرب ،مادة :أ ل.
أصلهَُّ ،
( )5أ لهَّ :
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

أتملت األسباب الضعيفة عند امللوك ،والذرائع الواسعة عند الرؤساء ،وما أوجبوا
وحقًّا ز ز ز أدام للا عزك ز ز ز لقد َّ
مجيعا أضعف مد سبيب ،وال
ألصحاهبا مد ا ب ،و ناولوه به مد الرب ،و َّأملوها له مد التكرمة ،فلا أ َر األسباب ن
مجيعا أمرع مد فعلك ،وسأخربك ز ز ز أيدك للا ز ز ز مد إن تلف سبيب عد امتنان ذو األسباب ،وفات
األفعا
ن
()1
إحسانك إحسان ذو اإلحسان ،وأملح أخبار الناس هذا املعىن حملةن/92[،أ] وال أ عرض للجميع[ .وعد]
صاحل بد الوجيه( )2عد اهليثا( )3عد الثقفي( )4عد القاسا بد أيب َّبرة( )5ما  :ما  :عمر بد اخلطاب ز ز ز رضي للا
()6
السوق طلب الربح ،وامللوك طلب ِ
الذكر()7؛ مالوا مد ذلك
السوق ؛ ألن ُّ
عنه ز ز ز امللوك أحب بشكر القليل مد ُّ
إن معاوية كان يوم صف دعا بدابة؛ ليذرب؛ إذ أاته ٍ
آت؛ فقا  :أهترب ،وأنت ب صور ،وهند ،وحرب
()8
فتا له ت يلة( )9ما أراد؛ فأاته الرجل فقا له :هذه مثرة مشوريت .فقا  :أجل ،وأمر له خبمس
وعُتبة ؛ فثبت؛ َّ
فمت( )10برحا بعيدة فقا معاوية :هذه
وحلة مد كسو ه ،ومد ذلك أن آ ينا أاته َّ
ألف درها ،ومركب مد مراكبهُ ،
قصفت( .)13فقا :
رحا عودة( .)11فقا الرجل :إن الرحا اي أمري املؤمن َمد( )12فإن بللتذا ابتلَّت ،وإن ركتذا َّ
صدمت فسل.
ما  :مائة انمة أُيب( ،)14ومائة ماة ُريب( .)15فقا  :أعطوه ما أراد.
يدا(.)16
ما  :ومام إىل يزيد بد معاوية مائا فقا  :إن يل عند أمري املؤمن ن

( )1زايدة يقتضيذا السياق.

( )2صاحل بد الوجيه الراو  ،ذكر الطرب ميئنا مد خربه ،ينظر :اتريخ الطربي.62/8:

( )3هو أبو عبد الرمحد اهليثا بد عد بد عبد الزرمحد الطزائي ،كزان راوناي أخبزارًّاي نقزل مزد كزالم العزرب وعلومذزا وأمزعارها ولغاهتزا الكثزري ،زو سزنة  ،207ينظزر :البداياة
والنهاية ،165/14 :ووفيات األعيان.106/6 :

( )4هو عمرو بد انفع الثقفي رو عد أنس وعكرمة ،و ريها ،ينظر :هتذيب الكمال يف أمساء الرجال.546 /7 :
( )5هو القاسا بد أيب َّبرة مد القراء املشذوريد ،و سنة 125هز ،ينظر :املختصر يف اتريخ البشر.284 :
السومة :الرعية ومد دون امللك ،لسان العرب ،مادة :سوق.
السوق أو ُّ
(ُّ )6
( )7النسوة (ر) طلب املدح ،وهي األمرب مد حي السجعة.
( )8صور أبوه ،وهند أمه ،وحرب جده ألبيه ،وعُتبة جده ألمه.
( )9النسوة (ر) ت ِيَل.

التوسل ،والتَّوصل حبرمة أو مرابة أو ري ذلك ،لسان العرب ،مادة :متت.
(ُّ )10
املتُّ :
(َ )11عوده :بعيدة مدحة النسب ،لسان العرب ،مادة :عود.
مد :مِربة ،لسان العرب ،مادة :مند.
(ُّ )12

الر ِحا تلشد (القربة اليابسة) ،ومبه الوصل تملاء الذ مد مأنه بَ ُّل الشنة.
(َّ )13
كسرت ،لسان العرب ،مادة :مصف ،و األسلوب صورة بليغة؛ إذ مبه َّ
قصفتَّ :
( )14أُيب :النفائس مد اإلبل ،لسان العرب ،مادة :أيب.
(ُ )15رِيب :اليت وضعت حديثنا ،لسان العرب ،مادة :ربب.
( )16اليد :املعروع ،والنعمة واإلحسان ،وهي كناية عد العطاء والفضل.
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()1

ما ما هي :ما  :صارعت علي بد يزيد بد ركانة فصرعك؛ فورجت إىل أهل الشام ،وأان أ ِ
ُكرب أبشرها
الصارع.
أنك أنت َّ
ما  :فرتيد ماذا؟ ما  :واب يد  .ما  :وماهي؟ ما  :البَثنيَّة( )2مد أرض الشام مبا فيذا مد رميب ومامية
وما  .ما له :ما رعت بك ِمهة( )3أبيك ،وال مرع أمك ،ز ز ز وكان الرجل عارفنا ز ز ز مد أمران لك ما سألت،
وزدانك ما كان إىل جانبذا مد ماهلا لنا ،ووصلناك خبمس ألف درها .فإذا( )4سألت امللوك فأجز ؛ فإهنا ُخَّزان
للا ز ز ز جل وعز ز ز ز وللا هو الغين ا ميد.
()7
()6
()5
العقيلي( :)8كنت أُجالس عبد
ما
ة
ان
و
ع
:
ما
:
وما العُمر
رجل مد َّ
ُ
َ
السمط ما يل عُمارة َ
ٌ
امللك بد مروان ظل الكعبة ،وكان ذا فصاحة [/92ب] منطقه ،وإمارة حسنة كالمه ،ومارة مجيلة
هيئته ،وكان حأل ملب مد حاد ه ،ويغلب على مد فاوضه ،مد رجل مد فقه دينه ،و صرع فنون العلا مع
افت( )9كثري مد
أدبه؛ فكان يومه كالساعة وساعته كاللحظة؛ فقا يل ذات يوم ،ومد كثرت فوائد أحاديثه ،و َّ
إيل مائلة ،واآلما حنو سامية؛ فإذا كان ذلك فال عليك أن جتعلين
علمه :إنك إن ع
ن
مليال؛ فسرت األعناق َّ
وحققت أملك(.)10
فعلت ذلك مألت يدك،
َ
لرجائك ت نت ،وإىل أملك ُسلَّما ،فإنك إن َ
ما  :فقلت :اي نفس إن هلذا األُمو هلمة ستنذ به إىل حي بلغت ،فو للا إن مضت األايم حىت
فجئت
فأممت ببابه َّأاي نما ال أصل()11؛ حىت رأيته مد رمى املنرب؛
أُستولِف ،وأاتين ذلك ،وأان تملدينة فرحلت إليه،
ُ
ُ
حىت كنت إبزائه؛ فلما ومعت عيناه علي أعرض ،وأماح بوجذه؛ فسأين ذلك مد فعله ،لكين مل ِ
أرم( )12مد
َّ
ُ
موضعي حىت مضى صال ه ،مث ظعد( )13املقصورة ،فما كان إال هنية حىت جاء آذنه فقا ابد عمارة العُقيلي؟!
فضمين إليه
إيل يده؛ َّ
ملت ها أان ذا ،فأخذ بيد  ،وأدخلين إليه َّ
فلما رآين أسفر وجذه ،وضحكت حواجبه ،ومد َّ
ُ
وركانة هو الذ صارع الرسو صلى للا عليه وسلا ،فصرعه الرسو ؛ فأسلا.
( )1هو :يزيد بد ُركانة بد عبد يزيد بد هاما بد عبد مناع القرميُ ،
( )2م ِ
وضع مد نواحي دمشب ،ينظر :معجم البلدان.338 /1 ،
َ
مر نحا ونشاطنا ،لسان العرب ،مادة :رع.
األمور
أمتحا
:
ع
ر
(َ )3زَ َ
َ
( )4النسوة (ر) ي ِ
ص ُل.
َ

( )5هو حفا بد عمر العُمر رو عد اهليثا بد عد  ،ينظر :الفهرست البن الندمي.113 :
( )6هو أبو ا كا عوانة بد ا كا الكليب ،مؤخ مد أهل الكوفة كان عاملا تألنساب والشعر ،و سنة147 :هز ،ينظر :الفهرست البن الندمي.145:
ن
(ِ )7
الس ْمط الفقري ،لسان العرب ،مادة :مسط .وهو أسلوب حتقري.
الس َمط :الدَّاهي أمره ،اخلفيف جسمه مد الرجا  ،وأكثر ما يوصف به الصائد ،و َّ
العقيلي ،ممد وفدوا على عبد امللك بد مروان ،ينظر :اتريخ مدينة دمشق.316/43 :
( )8هو :عُمارة بد عقيل أبو إسحاق َ
صرع ،لسان العرب ،مادة :فند.
(َّ )9
افت :و َّسع و َّ
إيل مائلة؛ كناية عد الطاعة ،واآلما حنو سامية؛ كناية عد الرفعة والعزة ،مألت يدك؛ كناية عد الغىن.
( )10حفل هذا النا ببع الكناايت اجلميلة؛ مثل :األعناق َّ
()11

النسوة (ر) يصل.

(ِ )12رمأ الرجل تملكان أمام ،لسان العرب ،مادة :رمأ.

( )13ظَ َع َد :ذَهب وسار ،لسان العرب ،مادة :ظعد ،واملراد هنا :دخل.
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

ضمة اجتمعت هلا أعضائي

يديه وعضديه ،مث ما  :مرحبنا أبخي وإلفي وخاصيت .كيف حالك اي أت إسحاق؟

أنكرت مين ما رأيت مد
وكيف نفسك؟ وكيف كان سفرك؟ فقلت :خري حا اي أمري املؤمن  .ما  :أحسبك
َ
أهال بك! اي الم ِبوه( )1منزنال
فحي ن
إعراضي آن نفا عنك إن ذاك مقام ال جيوز فيه إال ما رأيت! فأما اآلن َّ
()2
لك
إيل الغالم
منزيل ،وأحسد مذاده  .ما  :فأومأ َّ
فنذضت معه[/93أ] إىل منز خا ٍ داره .فقا  :هذا َر ْح َ
ُ
فاحلل به؛ فكنت أكرم جوا ٍر ،وأل ِ ٍ
مذاد ،وأخف ِ حا ٍ  ،فكان رسوله أي يين؛ فيقو  :هذا أمري املؤمن مد
()3
علي بوجذه ،ويسألين عد سفر مرةن ،وعد املدينة مرةن ،وعد
ط إليه ُخطى يسرية ،فيُقبل
مئت فاخ ُ
َّ
جلس فإذا َ
ومسَّاره ،ومسره ،فلما مضت العشرون ما  :أ األمريد
العراق أخر  ،فأممت بعناية عشريد ليلة أحضر طعامهُ ،
أحب إليك أت إسحاق املقام عندان ففي السعة والرحب أم الشوو ففي( )4اخلري واخلصب؟ فقلت :اي أمري
عدت أهلي ُسرعة األوبة فإن أمرين أمري املؤمن ز ز ز جعلين للا فداه ز ز ز تملقام مل أؤ ر
املؤمن ز ز ز خلد للا بقاك ز ز ز إين و ُ
فتلمذا ،و صلح حاهلا مث اإلذن
عليه ن
أهال وال و نلدا .ما  :بل رحل إىل أهلك فإهنا اآلن متومعون مدومك ُّ
مألت
زاير نا بعد أولئك ،ومد أمران لك بعشريد ألف دينار معذا كسوة ورميب ومريةُ ،
ومحالن .أ راين اي أت إسحاق ُ
أيت( )5به؟ ما  :أجل ،وال خري فيمد ال ينسى ما أوعد،
يدك؟ ما :
كنت و َ
لذاكر ما َ
فتبسمتُ ،
ُ
وملت :وإنك ٌ
إيل مائلةن ،واآلما حنو سامية؟ فقلت :وللا اي أمري املؤمن
و ذكر ما وعد ،أ ذكر مد مويل إنك سرت األعناق َّ
ما ميء أمرب مد ذكر  ،ومولك هذا ،ولكأنه كان األمس األحدث .ما  :وللا ما كان ذلك خل ٍرب وعيناه،
كنت أرجو ما بلغته اآلن أبمياء كنت عليذا حا ا دا ة كنت ال أمارئ( )6وال أمارئ( ،)7وكنت آخذ
ولكنين ُ
كنت ِ
فجئت
كنت مد حسب مومي؛
حمرنما ما حظَّره للا ،وال
ُ
كشفت ما أمر بسرته للا ،و ُ
ُ
مد األمريد أيسرمها ،وما ُ
خسيسا ،فرجوت هبذه أن يرفع للا درجيت ،ويبسط للا
كنت أنصف اجلليس وإن كان[/93ب]
واسطة القالدة ،و ُ
ن
الكرمي تخلري يد  ،ومد فعلِ .
ودع إذا مئت(.)8

( )1بزَ ِوه :أن ِزله ،لسان العرب ،مادة :بوأ.
( )2املِذادِ :
ذد.
الفراش ،لسان العرب ،مادةَ :م َ
( )3النسوة (ر) فقبَّل.
( )4النسوة (ر) ففي الشوو اخلري واخلصب.
ت ،لسان العرب ،مادة :وأ .
أيتَ :و َ
عد َ
( )5و َ

( )6أُمارئ :ال أجاد  ،لسان العرب ،مادة :مرأ.
( )7أُمار ْ :أمَر ُح ،لسان العرب ،مادة :أمر.

ِ
تت ،وجيعززل اآلخزريد جيززرؤون
( )8يُسزتفاد مززد هززذا الززنا أن يُقززا  :لكزل مومززف َز َعا ُمز ٍل يُناسززبه؛ إذ مل يُبززد اخلليفززة تبزد عمززار اهتما نمزا أمززام النززاس؛ كززي ال يفزتح علززى نفسززه ن
عليه ،وهذا مد حنكة اخلليفزة ،ومزد أدب السياسزة ،وج َّسزد هزذا اخلزرب مجلزة مزد األخزالق والصزفات العربيزة؛ كزالكرم ،والوفزاء تلوعزد ،ولعزل مزو اخلليفزة" :ال خزري فزيمد ال
ينسى ما أوعد ،و َّ
ذكر ما وعد" مما جر جمر املثل ،ومعىن أوعد :هدد ،ووعد :بشَّر ،وهو أسلوب مجع ب السجع والطباق الذ يكثر ا كا واألمثا .
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يوما إىل متنزٍه له فإذا هو بنصراين مد عرض له ،وكان به عارفنا
ما  :وركب سليمان بد عبد امللك ن
طفولته ،فصاح به اي أمري املؤمن خادمك ُجري فأ بت معرفته ،وأمار إليه .سل ما حاجتك؟ ما  :جاء يب مدة
ا ا  ،وكثرة العيا  .أ ذكر اي أمري املؤمن العدسيَّة تلزيت والبصل وال ُك َسرية( ،)1وأان أُ ِلقمك وأنت ستزيدين
منذا؛ فضحك .ما  :فضحك سليمان ،وما  :حند نعطيك مثد ِ
عدسيَّتك .ما  :هذا لو كنت جربون البيطار(،)2
فأما وأنت أمري املؤمن  ،وخزائد األرض يدك ،فما أرضى إال تلغىن ،فضحك سليمان ،وأمر له أبلف
دينار(.)3
فمت حبرمه خسيسة أظنه ما  :سقيتك ماءن وأنت ريد
يوما هلشام بد عبد امللك رجل َّ
مالوا :وعرض ن
الرصافة( ،)4ومل يكد رحلك ماء؛ فالتفت هشام إىل األبرش الكليب( ،)5وكان خلف ظذره ،فقا  :ما قو
هذا؟ وكا يصلح مد حاله؟ ما  :ألف درها .ما  :كال! دفع عين عط ساعة ،وكلمين وأان خليفة فإن أمرت له
أبلف درها مالت العامة :وللا ما كافأه على ما كان منه! دفع عنه منية؛ فجعل وابه ألف درها! لو كان هذا
خريا ،وإن
سومة كان هذا وابه! مل له :مد أمران لك مبائة ألف درها فأخربه األبرش .فقا  :جز للا أمري املؤمن
ن
هشاما ،فقا  :اي أبرش أردت أن ِ
عرضين لليت ال سو هلا .ما له :للا ز ز ز جل وعز
كان مد َّ
مصر؛ فأخرب األبرش ن
ز ز ز أعلا حي جعل خالفته(.)6
الس َّمان( )7صاحب عمرو بد عبيد( ،)8فلما
مالوا :وكان املنصور [/94أ] إذا دخل البصرة نز على أزهر َّ
أفضت إليه اخلالفة أاته فقا  :ما حاجتك اي أزهر؟ ما  :جئت َّ
طال نت اي أمري املؤمن ( )9لنائلك ما  :فاذكر ما
حممدا .ما  :مد
وعلي أربعة آالع درها ديننا ،وأريد أن أزوج ابين ن
ريد .ما  :دار اي أمري املؤمن مستذدمةَّ ،
أمران لك ت ين عشر ألف درها ،فال أت نا بعد هذا طالبنا .ما  :أفعل ،فلما كان بعد حو أاته فقا  :ما جاء
ِ
زريا مززا لضززر
( )1ال ُك َسزرية :صززغري ك ْسزرة ،وهززي :القطعززة مززد الشززيء ،لسااان العاارب ،مززادة :كسززر .والتصززغري كثز ن
ملمح بال ي جدير تالهتمام.

التززودد ،والتلطززف

الكززالم عنززد ذو ا اجززات ،وهززو

( )2ورد بع خرب جربون البيطار كتاب مجل من أنساب األشراف للبالذري.3566/8 :
( )3نالحظ أن جري استغل مبادرة اخلليفة تلضحك ،واسرتسل حديثة املرح؛ كي يظفر حباجته ،وهذا ذكاء منه ،واستغال للحالزة النفسزية املنشزرحة عنزد اخلليفزة ،ولزو
جتذا اخلليفة وجه جري ؛ ملا اسرتسل الكالم.
( )4الرص افة أو رصافة بغداد :وهي اليت أمر املنصور ابنه املذد ببنائذا

اجلانب الشرمي مد بغداد ،ينظر :معجم البلدان.46/3 :

( )5سعيد بد الوليد بد عمرو بد جبلة الكليب األبرش أبو جمامع كان يكتب هلشام بد عبد امللك ،ينظر :الوا تلوفيات ،الصفد .169/15 ،
( )6ويُستفاد مد كالم اخلليفة أن اخللفاء يزيدون العطاء؛ خشية ما يلحقذا مد اللوم ،وأذ العامة؛ إذ العريب مديد ا زر علزى إبقزاء الزذكر ا سزد بعزده ،فكيزف إن
كان خليفة؟!
السمد ،وفيات األعيان.195-194/1
( )7أبو بكر أزهر بد سعد الباهلي تلوالء البصر  ،ت203 :هز ،وميل207 :هز ،والسمان نسبة إىل بيع َّ
( )8أبو عثمان ،عمرو بد عبيد بد تب ،متكلا زاهد مشذور ،موىل بين عقيزل ،كزان جزده مزد سزيب كابزل ،وكزان أبزوه مزيخ املعتزلزة
وميل243 :هز ،وميل248 :هز ،راثه املنصور ،وفيات األعيان ،460/3وما بعدها.
جئت َّ
طالت اي أمري فنائلك.
( )9النسوة (ر) ُ
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ومتزه ،ت144 :هزز ،وميزل242 :هزز،

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

ِ
جئت إال مسلِ نما .ما :
بك؟ ما  :أ يت مسل نما .ما  :إنه ليقع خلد أمري املؤمن أنك جئت طالبنا .ما  :ما ُ
ِ
فلما كان بعد حو أاته .فقا :
أفعلَّ .
مد أمران لك ت ين عشر ألف درها فال أت نا بعدها مسل نما ،وال طالبنا .ما ُ :
أحسك طالبنا ،مد أمران لك ت ين عشر ألف دره ٍا فال أت نا
عائدا .ما  :بل ُّ
جئت ن
ما جاء بك اي أزهر؟ ما ُ :
بعدها مسلِ
أفعل .فلما كان بعد حو أاته .فقا  :ما جاء بك اي أزهر؟ ما  :دعاء
:
ما
ا.
طالب
وال
ا
عائد
وال
ا
م
ن
ن
ن
ُ
دعوت به؛ فضحك املنصور ،وما  :ال رده فإنه ري مستجاب،
هتجدت عند
كنت أمسعك اي أمري املؤمن إذا َّ
َ
وما مد ليلة أ ومعك فيذا إال وأان أدعو للا اجلليل به أال يرينيك؛ فتُصبِحين د لك الليلة ،ومد أمران لك ت ين
عشر ألف درها فوذها ،وعد إذا مئت فليست فيك حيلة(.)1
َّ
لسالم األبرش(:)3
يوما رجل بعيساتذ( ،)2فقا  :يل حرمة اي أمري املؤمن  .فقا
ما  :وعرض للمذد ن
يوما ميدان تطُُرْْنَي( )4فرددهتا عليه فأبلغه سالم .ما  :فتبسا،
سل ما حاجتك وحرمتك؟ ما :
ْ
طاحت كر ه ن
وما ِ :
مدر له؟ ،فأمار إبصبعه ،فقا  :ما هذا؟ ما  :مئة درها .ما  :ذاك لو كان أبوك اي ابد املشومة ولدين مل
له :مد أمران لك بعشرة آالع درها/94[ )5(.ب].
مالوا :وبينا الرميد يضرب بصوجلانه( )6إذ طاحت ُكر ه ،فبادر حنوها خدم اخلاصة ،وسبقذا رجل مد
ِ
لت وللا اي أمري املؤمن ،
ظذرا وبطننا وحيننا ن
العامة؛ فأخذها ،فراموا أخذها منه فامتنعُ ،
ومشاال؛ فصاح :مُت ُ
فضرب ن
فضحك الرميد ،وأمرها َّأال متََ ُّسوه ،ودعا به فقا  :أيد كريت؟ ما  :ها هي ذه فوذها مد يد فداك أيب وأمي،
فأخذها منه ،وأمر له مبائة دينار ،وما  :كد على البُنح( )7فكلما َّ
فرددهتا فلك مائة دينار(.)8
ت عين َ
مذ ْ
ما  :وبلغ الرميد عد أيب معيب القال (ِ )9حكمة عمل ِ
القال ؛ فدعا به ليعمل ب يديه؛ فعمل عشر
مال وزن كل مُزلَّة ميء يسري؛ فأكرب الرميد ذلك ،وأُعجب به .وما  :كيف مدرت على هذا اي أت معيب؟ ما :
خريا اي أت معيب .فقا أبو معيب :إان
عناية الفكر به ،وخلو البا له ،وحمبة ا ظوة عند مثلك ،ما  :جزاك للا ن
هلل وإان إليه راجعون .ما  :ومالك اسرتجعت؟ ما َ :أو عاجز أنت عد جزا اي أمري املؤمن حىت فزع إىل للا عز
( )1وهذه القصة ؤكد ما عُرع عد املنصور مد حر على املا ؛ حىت لُِقب تلدوانيقي ،وتلر ا مزد ذلزك فزإن حرصزه مل حنعزه عزد الوفزاء مزع أزهزر ال َّسز َّمان؛ الزذ اختلزب
ا يل للظفر ت صو على املا .
( )2عيساتذ :حملة كانت بشرمي بغداد ،منسوبة إىل عيسى بد املذد  ،ومعىن تذ :العمارة تلفارسية ،ينظر معجم البلدان.173-172/4 :
( )3هو سالم األبرش خادم هارون الرميد ،كان يوجذه

املذمات اخلطرية ،ومد استعمله

( )4مرية مرب ال ُق ْفا مد نواحي بغداد ،ينظر معجم البلدان.324/1 :
( )5فاملذد يعلا أن عطاء اخللفاء يفوق عطاء اآلخريد؛ لتميزها ،ولعلو مأهنا.

نكبة الربامكة ،ينظر :وفيات األعيان.337/1 :

( )6الصوجلان :عصا يُعطف طرفذا يُضرب هبا ال ُكرة ،لسان العرب ،مادة :صل .
( )7البُنح :العطااي ،لسان العرب ،مادة :بنح.

( )8ومد هذه القصة يظذر كرم العريب الذ مل يُغلب تب الع طاء منذ املرة األوىل؛ بل فتح الباب أمام هذا العامي للحصزو علزى اجلزائزة أكثزر مزد مزرة ،وفيزه طييزب خزاطر
بسبب ما انله مد ضرب وإيذاء.
( )9ورد بع

خربه

كتاب احليوان.253/3 :
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إحساان حىت أفزع إىل للا الكرمي
وجل فيه! إمنا كان ينبغي أن ُنيلين
ن

جزائك! ما  :فإان أنمر لك بعشرة آالع

أيضا حىت سرتجع؟! ما  :أمو
أيضا وإان إليه راجعون! ما  :وما القصة ن
درها .هل بقي لك ميء؟ ما  :إان هلل ن
اي أمري املؤمن ؟ ما  :مل :ليس على وجه األرض أحد أخبل منك .ما وكيف؟! ما  :ألن الناس خبلوا تلداننري
والدراها والكساء والفرش واملراكب واملساكد وأمباهذا ،وأنت خبلت بريح هابة جتر على لسانك ال نكا( )1ميئنا
دينارا؛ فاستغين أان وعقيب وعقب عقيب ،وال ُسأ
مد مالك .ما  :وما ذاك؟ ما  :أن جتعل مدك كل درها ن
[/95أ] أنت عد يدك فيقا لك :أخذها أبو معيب ،وال عرجاء به ،فيُقا لك :أخذها أبو معيب ،وال عد
الم ،وال عد دا ٍر ،وال عد مركب ،وال ميء مما ُلتاج إليه؛ فيُحتَّ عليك فيه أبيب معيب .ما  :فإان ْنعلذا
خريا(.)2
داننريا .ما  :جزاك للا اي أمري املؤمن
ن
ن
()3
ت حبرمة
يوما يريد عيادة بع خاصته؛ إذ صاح به رجل إين ُأم ُّ
بس َ
رخس ومد ركب ن
ما  :وبينا املأمون َ
اي أمري املؤمن  .فقا  :لياس ٍر( )4مل له :وماهي؟ ما  :علقت أبستار الكعبة فسألت للا ز ز ز عز وجل ز ز ز أن يظفرك
كل سنة ،والتعلب أبستار
وح ُد ت
بعدوك فإنه بغى عليك؛ ففعل .فقا  :يُؤمر له بعشرة آالع درها ،ويُ َّ
الكعبة ،والدعاء على أعداء أمري املؤمن فإهنا كثري.
تلر ( )5فقا  :يل حرمة اي أمري املؤمن  .ما :
ما  :وملا انصرع املأمون مد خراسان عرض له رجل َّ
يت ذا الرايست  .فقا  :رحا للا الفضل( .)6نكتب لك إىل أيب حممد ا سد بد سذل()7؛ فيتوىل
وماهي؟ ما  :ر ُ
صلتك عنا وعد أخيه ،مث كتب له إىل ا سد بد سذل مبائة ألف درها؛ فذذا جعلين للا فداك ما أحفظ هذا
الكتاب مد أخبار اخللفاء(.)8
فأما الوزراء واألمراء واألمراع فإن عبد امللك بد عمري( )9ما  :ما يل رجل مد بين ربيعة :كنت وزايد بد
()1
()10
يوما لعل أحدان أن يصيب ُسلطا نان؛ فيجفو صاحبه،
عبيد نصيد الوح ؛ فنذديذا إىل ابد عامر  ،فقا  :يل ن
( )1نكا :نقا ،ينظر لسان العرب ،كادة :نكا.
( )2كان لبال ة خطاب أيب معيب القال أ ره

حصوله على مبتغاه مد خليفة يعرع مدر األدب ،ولر على الذكر ا سد بعده.

( )3مدينة كبرية مد نواحي خراسان ب نيسابور ومرو ،ينظر :معجم البلدان.208/3 :
( )4هو :ايسر اخلادم ،كان يتوىل اخللع

دار اخلالفة ،ينظر :اتريخ بن طيفور.245 :

( )5بلد بالد فارس تلفارسية (مذر ر ) ،معجم البلدان.375/3 :
( )6أبززو العبززاس الفضززل بززد سززذل السرخسززي ،أخززو ا سززد بززد سززذل ،أسززلا علززى يززد املززأمون ،ووزر لززه ،مسززي بززذ الززوزار  :الززوزارة والسززيف ،مُتززل سززنة 202ه زز ،وميززل:
203هز ،بسرخس ،وفيات األعيان  ،41:/4وما بعدها.
( )7أبو حممد ا سد بد سذل السرخسي ،وزر للمأمون بعد أخيه ذ الرايست الفضل ،ت236 :هز ،وميل250 :هز ،بسرخس ،وفيات األعيان  ،120/1وما بعدها.
مظذرا مد مظاهر الوفاء لألصحاب بعد موهتا.
( )8و هذه القصة جيسد املأمون ن

( )9أبو عمر عبد امللك بد عُمري بد سويد اللومي الكو القرمي ،مد مشاهري التزابع  ،وكبزار أهزل الكوفزة ،ت136 :هزز ،وهزو ابزد مئزة و زالث سزن  ،وفياات األعياان

.164/3
( )10هو :زايد بد أبيه.
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

مث ضرب الدهر ضرت ه ،فلما صار إىل ما صار إليه أ يته؛ فلما رآين ما  :إنك لتذكر ميئنا كان بيننا؛ ملت :نعا.
متسك بواحدة؛ [/95ب] فلُِقنت ا جة ،فقلت:
ما  :إذا اعتددت مد سلطان مبودة فَأَلْ ِب منذا سعة أجزاء ،و َّ

مودةِ األمري خري مد عشرة أخر مد أهلي وولد ومايل .ما  :كا عطاؤك؟ ملت :ستمائة.
جزء مد عشرةٍ مد َّ
بتوهد مائة ٍ
مائة .ملت :ومد زوجت امرأة أعرابية مد مومي
ما  :زَِمموه أل نفا .كا عيالك؟ ملت :مخس .ما  :أ َّ
فإن أان جئتذا بغري مايل عيايل فيه نقصين ذلك عندها( .)2ما  :أ قوها وعياهلا ،مث ما  :أ قرأ؟ ملت :نعا ،ما :
انظر ما البيت؛ فإذا سطر مكتوب مد أحاط تلبيت فيه بسا للا الرمحد الرحيا هذا ما صلح عليه أمر الناس
ومذرا بشذر ،والل للمحسد ،والشدة للمسيء ،وأال ُخي ِمروا غورها.
عطاؤها سنةن بسنة ،ن
ما  :ومام رجل مد مبل ابد األمع ( )3إىل ا جاج بد يوسف ،وهو يعرض األسر ( )4على السيف.
فقا  :يل حرمة ،فقا  :وماحرمتك؟ ما  :ذُكر أبواك حبضرة ابد األمع ؛ فقلت :أما أبواه فما منذما مقا
لطاعد ،وأما الرجل نفسه؛ فقولوا فيه .فقا  :مد يشذد مبا قو ؛ فنظر الرجل إىل بع األسر ( ،)5فقا :
هذا يشذد يل .فقا ا جاج :أكذلك ما ؟ ما  :نعا .فقا  :نُطلب هذا لصحيح نيَّته ،وهذا فظ مذاد ه ،ومام
إليه آخر؛ فقا  :إن يل حرمة .ما  :مل .ما  :ذكر ابد األمع معائبك .فوللا إن عرضنا ميء مد موله حىت
ليال ،وال أفصح
صربت عليه أن ملت :ا ب للا
ذكر أنك ال قرأ القرآن فجاء ميء ما
رجال أطو ن
فأمذد ما رأيت ن
ُ
ُ
تلقرآن هلجةن ،وال أكثر( )6عند الوة القرآن بكاءن ،وال أصرب على عط اهلواجر( )7مد ا جاج .ما  :آهلل لقد
ملت ذاك .ما  :فذل حضرك أحد؟ ما /96[ :أ] نعا .هذه الزمرة اليت مد أظلذا
ملت ذاك؟ ملت :آهلل لقد ُ
َ
سيفك اآلن .ما هلا :ما يقو هذا؟ مالوا :صدق ،أصلح للا األمري؛ فرفع السيف عنذا ،وكانوا الث مائة(.)8
()9
يوما ،فسمع صائحة صيح اي عبد العزيز اي عبد
مضر
مبائل
ببع
ما  :ومر عبد العزيز بد مروان
ن
دعوت بُنيًّا يل
العزيز؛ فقا عبد العزيز :انظروا ما ريد هذه املرأة ،فما إليذا بعضذا ،فقا  :ما ريديد؟ مالت:
ُ
( )1هو :عبد للا بد عامر بد كريز القرمي العبشمي ،و سنة  57هز ،وميل58 :هز ،ينظر :أسد الغابة يف معرفة الصحابة.691 :
( )2النسوة (ر) فإن جئتذا مبايل عيايل فيه نقصين ذلك عندها.
( )3هو عبد الرمحد بد حممد بد األمع بد ميس الكند اثر على ا جاج وبين أمية سنة  81ه ،وميل :سنة 82هزز ،و سنة 85هز ،ينظزر وفيات األعيان  305/3و
.353
( )4النسوة (ر) األسار .
( )5النسوة (ر) األسار .
( )6النسوة (ر) وال ألكد أ  :بِ اللكد ،ورمبا أراد اللكد مد كثرة البكاء.
( )7اهلواجر :مجع هاجرة ،وهي :القيظ ،لسان العرب ،مادة :هجر.

( )8هزذه القصززة حتكززي موم نفزا حر نجزا سزاعة ضززيقة؛ إذ السززيوع علززى الززرؤوس ،والنفززوس مزد بلغززت ا نززاجر ،وحتضززر بال ززة اخلطزاب؛ لتكززون هززي املنقززذ بعززد للا ،وُقابززل
تلصفح مد خصا لدود؛ حفظ ألهل اجلميل مجيلذا؛ تلر ا مد مدة العداء ب الطرف  ،وال رابة فالعريب يعرع للغة مدرها ،ولفظ املعروع ألهله.
( )9هو عبد العزيز بد مروان بد ا كا أمري مصر ،ويل العذد بعد عبد امللك ،و سنة 85هز ،وميل86 :هز ،ينظر :سري أعالم النبالء.2295/2 :
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يؤمر لسميي مبئة دينار( ،)1ما  :ودخل
خف ُ
ت أن طأه خيل األمري ،فأ ى الرسو عبد العزيز فأعلمه ،فقا ُ :
()2
الناس رف نقا وخفة ،فصلى ،وجلس ،وما  :خذوا األبواب،
يوما فرأ
املسجد اجلامع مبدينة الفسطاط
ن
أوال ،فجعل يؤ ى تلرجل؛ فيقو  :ألك زوجة ،فيقو  :ال؛ [فيقو ] ( :)3زوجوه .ألك
أوال ن
علي الناس ن
واعرضوا َّ
()4
أحججت؟ فيقو  :ال،
خادم؟ فيقو  :ال ،فيقو  :اخدموه ،ألك صنعة؟ فيقو  :ال ،فيقو  :أمطعوه[ .فيقو ]:
َ
دهرا مد الدهر رجاء أن خيرج
مجيعا .ما  :فأمام املسجد
فيقو  :أحججوه ،حىت أ ى على الناس ن
ن
معمورا بعد ذلك ن
عبد العزيز مثل لك اخلرجة(.)5
ما  :وملا ويل يزيد بد املذلب( )6العراق مام إليه عقيل بد فالن()7؛ فاستأذنه صحبته ،فقا  :إذا كنا
قت( )8بنا ،فلما موا يزيد سأ عقيالن إخوانُه( )9ما ما
بواسط ُزرَنا ،فرتكه ،وعاوده فقا  :إذا كنا بواسط َ
()10
ِ
ِ
َّ ِ
أايما ،مث دعاين
لك يزيد؟ فأخربها .فقالوا له:
أمل مد هذا مد يزيد كفاية ما  :فلحقته فأنزلين ،مث ركين ن
إىل َمسَرهَّ ،
أيضا فقلت ،وما القوم إىل أن جر ذكر
فتحد ت؛ فأُعجب يب ،فلما كانت الليلة الثانية دعاين ن
علي ،وما  :وأنت فقل؛ فقلت(:)11
مجيعا ري فأمبل [/96ب] َّ
اجلوار  ،فتحدث القوم ن
عقيل!
أفاض القوم ذكر اجلوار
فقا يزيدَ :م ْذيَا اي ُ
فأما األعزبون فلد يقولوا
فقلت :يقو  :أرتب اجلوار
انصرفت إىل منزيل إذا فيه جارية ،و الم ،وفرس،
ما  :فإان ْنعلك مد أرتهبد ،وأخذ حديثه ،فلما
ُ
فسمرت ،مث انصرفت إىل
إيل .فلما كانت الليلة القابلة حضرت مسره؛
وبيت وعشرة آالع درها مد بع هبا َّ
ُ
منزيل ،فإذا فيه مثل ذلك ،مث كذلك الثالثة ،وكذلك الرابعة؛ حىت مضت مخس عشرة ليلة؛ فلما أن رأيت منزيل
()12
وفرسا ،ومخسة عشر بيتنا ،ومخس ومائة ألف
دابة
عشرة
ومخس
،
الما
مخس عشرة جارية ،ومخسة عشر ن
ن
( )1مد مكارم أخالق العرب الوفاء للسمي ،وهي مد الصفات اليت اختصت هبا العرب.
( )2بلد مبصر ،ينظر :معجم البلدان.261/4 :
( )3زايدة يقتضيذا السياق.
( )4زايدة يقتضيذا السياق.
ضا لنفحة أخر مد نفحات األمري! فكيف بنفحات للا عاىل عد الند واملثيل؟!
دهرا ،وذلك ُّ
عر ن
( )5ومد الدروس املستفادة مد هذه القصة عمران املسجد ن
ص ْفرة األزد  ،ت102 :هز تلقريوان ،ودفد بباب سلا ،وفيات األعيان  ،277 /6وما بعدها.
( )6أبو خالد ،يزيد بد حامت بد مبيصة بد املذلب بد أيب ُ
( )7املراد الصحايب عقيل بد أيب طالب رضي للا عنه.
قت.
( )8النسوة (ر) أُ َ
عقيل إخوانَه.
( )9النسوة (ر) سأ
ٌ
( )10حمذوفة

(ر).

( )11مد الوافر ،وهو منسوب لعقيل بد أيب طالب رضي للا عنه ،ينظر :املستطرف يف كل فن مستظرف ،176 ،ومد ورد بصورة ري مزا ورد هنزا؛ إذ رو  :أفزاض القزوم
ذكر اجلوار فأما األعزبون فلد يقولوا
الما ،و النسوة (ر) مخسة عشر ،وهو الصواب.
( )12األصل (م) مخس عشر ن
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

أيت أن أتذن يل أيذا األمري تللحاق أبهلي ،وأهل
درها أ يته؛ فقلت :مد أ نيت أيذا األمري ،وأفنيت فإن ر َ
أمرا مد أمريد :إن مئت وصلناك ،وصرفناك ،وإن مئت وليناك
مصر لريوا أ رك َّ
علي فعلت .ما  :بل اخرت ن
ملت :أومل صلين ،و غنيين .ما  :ال؛ إمنا ذاك بات املنز  ،ومصلحة الزمقدم.
فأ نيناك .ما ُ :
أخببت( )2إليك الركاب ،ومطعت إليك العقاب،
ومام إىل أ ََتن بد الوليد( )1أمري بفارس رجل؛ فقا :
ُ
أخلقت إليك الثياب .ما  :وما دعاك إىل هذا؟ أمرابةٌ أم جوار أم عشرة أم ِعدة؟ ما  :بل مولك:
و ُ
َّ ()3
ِ
ب
انزحا
[و]ما ميا يل ٌ
برق وإن كان ن
فأخلف إذ بع البوارق ُخل ُ
فأمر له بعشرةِ آالع درها(.)4
مالوا :وبدد املذد دم رجل سعى فساد الدولة ،وكان مد أهل الكوفة ،وبذ ملد جاء به أو د عليه
[/97أ] مائة ألف درها ،فاستوفى الرجل حيننا ,وخرج إىل مدينة السلا()5؛ فكان كاملتوار ري أنه رمبا ظذر
صر به رجل مد كان عرع حاله ،فأهو إىل جمامع وبه،
الشيء مد أمره فإنه لقي بع طرمات مدينة السلا؛ إذ بَ ُ
وما  :هذا فالن طلبه أمري املؤمن  ،فبينا الرجل على لك ا ا ؛ إذ مسع ومع حوافر اخليل فالتفت؛ فإذا موكب
كثري الغامية ،فقا  :مد صاحب هذا املوكب؟ مالوا :معد بد زائدة( .)6ما  :ومبا يكىن؟ مالوا :أبيب الوليد .فلما
حاذاه ما  :اي أت الوليد خائف فأجره ،وميِت فأحيه؛ فومف معد موكبه ،وسأ عد حاله؛ فقا صاحبه :هذا
طلبه أمري املؤمن  ،ومد بذ ملد جاء به مئة ألف درها .ما معد :فأعلا أمري املؤمن أين مد أجر ه ،مث ما
لبع لمانه :انز عد دابتك ،وأركب أخاان؛ ففعل ،وانطلب معد إىل منزله ،ومضى الرجل إىل تب املذد ؛ فإذا
فقا عليه مصة الرجل ،ومصة معد ،فدخل سالم فأخربه ،فقا  :لضر
سالم األبرش يريد الدخو على املذد َّ ،
معد الساعة ،فجاء ه الرسل ،فركب معد ،وأوصى حاميته ومواليه ،وأهل بيته تلرجل ،وما  :إن رامه أحد فمو وا
علي،
دونه ،وال ُخيلا إليه ،وفيكا ع طرع ،فلما دخل على املذد َسلَّ َا فلا ُجيبه ،مث ما  :اي معد ،وجتري َّ
متلت طاعتكا ودولتكا أربعة عشر ألف ٍ
مصل( )7يوم واحد ،وال
ما  :نعا ،ما  :ونعا ن
أيضا ،ما  :نعاُ ،
طويال ،مث ما  :مد أجران مد أجرت .ما  :اي أمري املؤمن الرجل
ُجيار يل واح ٌد استجار يب! ما  :فأطرق املذد
ن
( )1هو أتن بد الوليد بد مالك البجلي الزيد  ،ويلقب مقلد الذهب ،ينظر :نسب معد واليمن الكبري ،ينظر ،353/1 :واتريخ الطربي.149/7 :
العدو ،لسان العرب ،مادة :خبب.
بَ :
ضْر ٌ
ب مد َ
( )2اخلَ َ
الشْيا :النظر إىل الربق ،لسان العرب ،مادة َميَ َاُ ،خلَّب :خادعة ،لسان العرب :مادة خلب.
(َّ )3
نغما يستميل مسع املتلقي؛ ففي مو الرجل :الركزاب ،العقزاب ،الثيزاب نغزا
( )4يعمد العريب خطابه إىل السجع الذ يعطي ن
عطيه القافية ختام األبيات ،وهو مد األساليب املألوفة عند العرب اليت يكون هلا أ رها مبو الكالم ،وحفظه.
( )5حملة أبصبذان ،ينظر :معجم البلدان240/3 :

مقصودا ،ويل سجستان
َّحا
( )6أبو الوليد معد بد عبد للا بد زائدة ،كان جو نادا
ن
ن
مجاعا جز العطاء ،وكثري املعروع ،ممد ن
وميل158 :هز بسجستان ،وفيات األعيان  ،244 /5وما بعدها..
( )7وردت النسوت  :مصلي ،والصواب ُم ٍ
صل.
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ضعيف ا ا  .ما  :مد أمران له ال

ألف درها .ما  :إن جنايته عظيمة اي أمري املؤمن  ،وصالت اخللفاء

حبسب جناايت الرعااي عظيمة .ما  :مد أمران له مبائة ألف[/97ب] درها .ما  :أهنأ املعروع أعجله .ما :
يتقدَّمه ما أمران لصاحبه به؛ فانصرع معد ،ومد وافاه املا ؛ فأحضر الرجل ،وما  :ادع( )1للا الكرمي ألمري
املؤمن  ،فقد حقد دمك ،وأجز صلتك ،فلتحسد فيما يُستقبل نيتك(.)2
فقمت وحدك،
يوما،
يوما رجل َّ
َ
فمت بيد فقا معد :وما يدك؟ ما  :خال جملسك ن
وحضر جملسه ن
فوصلت جناحك حىت صرت إىل حجر ك .ما  :يد وللا مشكورة( ،)3مث أمر له خبمس ألف درها(.)4
ُ
أخذت
ما  :ومام إىل أسد بد عبد للا( )5مائا فقا  :أصلح للا األمري يل حرمة .ما  :وماهي؟ ما :
ُ
يوما .ما  :صدمت .فما الذ ريد؟ ما :
بركابك تلبصرة ن
وليين هراة( .)6ما  :فيكون ماذا؟ ما  :أُصيب مائة ألف درها .ما  :فنحد أنمر مبثلذا لك ،وال نعز
صاحبنا بغري علة ،ما  :ما مضيت ذمامي( .)7ما  :وكيف ومد أعطيناك ما سألتنا؟ ما  :إين أحب األمر والنذي.
ما  :فقد أمران لك مبائة ألف درها ،ووليناك هراة ،فأمام هبا حىت هلك أسد.
يوما لرجل مد كنانة أما أمحد بد أيب خالد( ،)8وأما أبو عباد اثبت( ،)9وأما
وما  :وما  :ذو الرايست ن
()11
()10
أحدا إال
عمرو بد مسعدة  ،وأما أمحد بد أيب يوسف مد بقي علينا مد أهل ا ُرمة؟ ما  :ال أعلا منذا ن
ضاعفت له ِ
الربَّ ،وأ يت له مد وراء األمل .ما  :بلى بستانيًّا مبوضع كذا دخلنا عليه بستانه يوم كذا فاحتفى
ومد
ُ
لنا ،وحتفَّل ،مث َكتب محله فَ ُحمل إليه فأمر به فأدخل ا مام وأُخذ مد معره ،وُكسي ،مث ما لبع ُح َّجاب
أخذ تلسكوت ،فأمام مب نيذا بسنة ير مد يدخل
املأمون ألزمه السرت اخلا وخذه أبن ال يتكلا فأُلزم السرت ،و ُ
بلدا كبري
وخيرج [/98أ] ويعايد ما جير عليه أمور اخلالفة ،مث أُمر به ،فأُدخل اخلدمة ،فلما صرع فيذا َّواله ن
( )1النسوة (ر) ادعوا.
( )2مما لسد اإلمارة إليه أن الرجل عندما عزرع معننزا سزأ عزد ُكنيتزه؛ لعلمزه أن نزداء الرجزل تلكنيزة هلزا ومعذزا ،وأ رهزا الكبزري
اجلميلة مو معد :وفيكا ع طرع؛ وهي كناية عد ا ياة.
( )3النسوة (ر) مكسورة.
( )4مد كرم معد بد زائدة أنه مل يطلب مد الرجل ا با نات؛ ألنه يعلا أنه صاحب حاجة ،وهذه مد ميا الكرام.

نفسزه ،وممزا يشزار إليزه

القصزة الكنايزة

( )5هو أسد بد عبد للا القسر  ،وايل خراسان ،و مبدينة بلخ سنة120 :هز ،ينظر :الكامل يف التاريخ ،434/4 :وما بعدها.
( )6هراة :مدينة عظيمة مشذورة مد أمذات مدن خراسان ،ينظر :معجم البلدان.396/5 :
(ِ )7
الذمام :كل ح ٍ
رمة لزمك ،لسان العرب ،مادة :ذما.
ُ
( )8هو أبو العباس أمحد بد أيب خالد بد يزيزد بزد عبزد الزرمحد الكا زب األحزو كا زب ووزيزر زوىل الزوزارة
أعالم النبالء.457/7 :

عذزد اخلليفزة العباسزي املزأمون ،زو سزنة212هزز ،ينظزر :ساري

( )9هو أبو عبَّاد اثبت بد لي بد يسار الراز كا ب املأمون ،و سنة 220هز.425/7 ،

( )10هو أبو الفضل عمرو بد مسعدة بد سعيد بد صو الكا ب ،أحد وزراء املأمون ،و سنة 201هز ،ينظر :وفيات األعيان.475/3:

( )11هو أبو جعفر أمحد بد يوسف بد صبيح الكا ب ،وزر للمأمون بعد أمحد بد أيب خالد ،و سنة 213هز ،ينظر :الوايف يف الوفيات.181/8 :
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

الشأن كثري املا  ،وضا إليه كا بنا مد ُجلة ال ُكتَّاب ،وأعلمه أنه املأخوذ خبري العمل ومره دون الرجل ،فجرت أموره
تلكا ب على استوا ٍء ،وسداد سنة أو مريبنا منذا ،مث ورد كتابه يشتكي الكا ب ،وخيرب أن مكانه مد أضر به؛
وصالح حيننا ،مث عُز بسبب مد األسباب ،فانصرع إىل ذ
فصرع عنه الكا ب ،فجرت أموره على استو ٍاء
ٍ
ُ
الرائست  ،وهو مد ُجلة العما  ،ووجوه أصحاب السلطان.
رجال فأ بته ،فأمر بع خدمه ،فأحضره ،فلما
فأما ابد أيب دؤاد( )1فرأ وهو ُمنصرع مد دار املعتصا ن
كنت أخصف( )2النعا  .ما :
أُدخل عليه ما له :ألك صناعة؟ ما  :أما اليوم فال .ما  :فما كنت صنع؟ ما ُ :
نعال تصف وُصلح زمامذا؛ فأصلحتذا ،فأعطاك مطعة فلا( )3أتخذها؟ ما  :ما أمف ز ز ز أعزك
رجال أعطاك ن
ذكر ن
كثريا .ما  :صدمت .فعلت يب هذا ،وأمر له بثالث مائة دينار ،وأجر عليه
للا ز ز ز على هذا .ولقد ُ
كنت أفعله ن
الث مائة درها كل مذر ،وانصرع عشية مد النجف( ،)4والوا ب ومع سالمة المه داننري ُجدد ،ودراها
حسا ،فقا  :لسالمة المه اطلب زانقة( )5أبو فيذا،
ُجدد ،وطيب كثري مد كان الوا ب أمر له به ،فوجد للبو ًّ
فصار به إىل زانقة منحرفة عد اجلادة ،مث أخذ بر ِ
كابه فنز  ،وإذا رومد فيه موم يشربون ويتحد ون ،فاطلع أحدها،
ُ
()6
ومنديال،
ن
فرآه ،فأسكتذا ،وما  :هذا ابد أيب دؤاد ،وأمبل سالمة إىل تب القوم ،فطلب ماءن  ،فأخرج له ماءن
()7
متسح تملنديل ،مث مُ ِدمت دابته( )8فركبذا/98[ ،ب] وما  :ادفع اي سالمة مجيع ما
فأفاض املاء على بدنه  ،و َّ
منديلك إىل الرجل؛ فدفع ذلك سالمة إليه ،وكان ميمته ألف دينار.
وحد ين حممد بد عبد للا اخلازن( ،)9ما  :كان مبصر تلفسطاط ببع القبائل فىت مد أصحاب
السلطان ،وطَُّالب األعما  ،فلما كانت سنة سبع عشرة ومائت  ،ودخل املأمون مصر( )10شا ل العُ َّما به؛
فتعطَّل الفىت عطلة أضرت حباله حىت مل يبب له إال الم خيدمه ،وخامت ايموت يلبسه ،وميء مد أاثث البيت،
محت نفسه ،وفتحت عليه ا وائ
وكانون يطبخ عليه جنب البيت ،فدافع النفقة ما أمكنه دفعذا ،مث َّ
أفواهذا ،ففكر( )11هذه األمياء البامية أيذا أسذل عليه ،فنظر فإذا مجيعذا أنفع له مد اخلامت ،فبع به مع
( )1هو أمحد بد أيب دؤاد اإلايد املعتزيل ،ممد مالوا خبلب القرآن ،و سنة 240هز ،ينظر :البداية والنهاية ،362/4 :وما بعدها.
(2خصف :أصلح ،لسان العرب ،مادة خصف.
( )3النسوة (ر) (فلا) حمذوفة.

( )4النَّجف :ع بظذر الكوفة ،ينظر :معجم البلدان.271/5 :
الزنقة :السكة الضيِقة ،أو انحية دار ،أو عرموب و ٍاد يكون فيه التواء كاملدخل ،لسان العرب ،مادة :زنب.
الزنقة أو َّ
(َّ )5
( )6النسوة (ر) (ماءن) حمذوفة.
( )7النسوة (ر) يديه.
()8

النسوة (ر) الدابة.

( )9هو خازن اإلخشيد ،وهو الذ بىن جامع اجليزة سنة 350ه ،ينظر :حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة.215:
ِ
صرا.
( )10النسوة (ر) م ن
( )11النسوة (ر) يفكر.
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()1
دينارا ،وما  :ابتع يل بنصفه نبي نذا ،وبربعه
المه إىل الرحبة فباعه خبمسة أو بستة داننري ،فلما أاته هبا دفع إليه ن
()3
()2
ورلاان ،فمضى الغالم؛ فجاءه هبذا كله ،فبع تجلد
خبزا ،وفاكذة
ن
طريا ،والثمد اآلخر ن
ن
جداي  ،وبثمنه ن
َّواء ،وما  :اعجل علي أبطرافذما ،ومام ،وكان صنع اليد نظيف العِالج فدبر الطبيخ إىل لك
والطري إىل الش َّ
األطراع فطبوذا على ُدكدان( )4كان له على ذلك الكانون( ،)5مث أمر الغالم فنقى الرلان ،ونظَّفه ونضَّده(،)6
كسح( )7منزله ،ونضحهُ تملاء ،مث سل يده ،وا تسل( ،)8واكتسح ،ومام على تب داره
,ونقَّى البقل ،وعزله و َ
يرجو أن حر به صديب له ،أو مد يستحب اجللوس معه مد طر ٍ
يف( )9أو حسد الوجه واهليئة ،أو خفيف الروح،
فأطا الوموع فلا حر به مد ير ضيه املواكلة واجملالسة ،فدخل فألقى نفسه على مضربة انعمة ،وجعل يفكر
[/99أ] عدد األكل عليه ،وخلو ه مد الندمي( ،)10فبينا هو كذلك إذ دخل الغالم يعدو ،فقا  :الفضل بد
مروان واألفش ( )11تلباب .ما  :وما أان والفضل واألفش ؟ ما  :ما أدر إال أهنما مد ومفا تلباب .فأو ب ولك
الباب ،فبينا هو كذلك إذ دخلت البنانية ،مث دخل األفش  ،ودخل الفضل؛ فو ب الرجل طائر اللون ممتقع اللون
مد أحس تملوت حىت مام انحية البيت ،وأمبل األفش حىت جلس على مضربته ،وار فب مبرفقته ،وجاء الفضل
حىت جلس على بُسط كان للرجل نظيف ،ومامت البنانية على رؤوسذا فقا األفش للبنانية اخرجوا عنا،
فورجوا مث أمبل ع لى الرجل ،فقا  :ادن ،فدان وفرائصه ر عد ،فقا  :ماهذا على الكانون؟ ما  :مدد اي سيد .
وحتسد الطبيخ؟ ما  :نعا :ما  :أدهنا؛ فأدانها منه ،وكشف عنذا؛
ما  :مد طبوذا؟ ما  :أان اي سيد  ،ما ُ :
الشواء .ما  :فذاهتا .فقا الرجل
ففعمته رائحة أتزيرها( .)12فقا  :هذه األطراع فأيد األبدان؟ ما  :عند َّ
َّواء ،مث ما األفش  :هات ما عندك ،فقدَّم الطست ،واإلبريب فغسل أيديذما ،مث
لغالمهِ :طر فجيء مبا عند الش َّ

( )1الرحبة :ما ا سع مد األرض ،لسان العرب ،مادة :رحب.
( )2اجلَد  :العناق مد الغنا ،لسان العرب ،مادة :جدا.
( )3النسوة (ر) تجلد حمذوفة.
( )4الدكدان :املِقلى ،املخصص.26/12 ،
( )5الكانون :املومِد ،لسان العرب ،مادة :كند.

( )6نضَّده :جعل بعضه على بع  ،لسان العرب ،مادة :نضد.
(َ )7ك َس َح :كنس ،لسان العرب ،مادة :كسح.
( )8النسوة (ر) ا تسل حمذوفة.
( )9النسوة (ر) مد طريف مطموسة.

( )10الندمي :اجلليس واملنادم ،لسان العرب ،مادة :ندم.
ب ملززد َملَزك أ ْمُرو َسزنَة ،وكززان موصززوفنا تلشزجاعة والزرأ واخلززربة ،مززد أكززرب مُز َّواد املعتصززا ،مث سززجنه ،ومززات سززنة
( )11حيززدر بززد كززاوس مززد أوالد األكاسززرة ،واألفشز لَ َقز ُ

226هز ،البداية والنهاية.16:24 ،

( )12التوابل :أبزار ،وأتزير ،لسان العرب ،مادة :بزر.
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ
()1

جاءمها مبنديل نظيف فمسحا أيديذما ،مث جاء مبائدة عليذا ذلك البقل اهل واخلل ا اذق ،والدمة الكثرية
األفاويه( ،)2مث جاء بغضارة له نظيفة فكدر فيذا لك القدد ،مث جاء بذلك ِ
الشواء؛ فجعل ِ
يفصل هلما ،ويلقي ب

أيديذما ،حىت مثال ،فقا  :األفش  :ارفع فرفع وجاء أبخلَّة فتولَّال مث جاء تلطست( )3واألمنان( )4واحمللب(.)5
فلما ُرفع الطست نظر األفش فرأ جر  .فقا  :ما ها ؟ ما  :نبيذ .فجاء بقدح عنده نظيف فمآله
()6
ودفعه إليه[/99ب] فشربه مث ما  :زدين؛ فزاده ،مث ما  :حسبك مد رويت ،فاسب أت العباس ،فسقى الفضل
فتنحى ،مث دعوا ،فدعا بع مد كان بقرب منذما مد خدمذما ،فقاال :مل
أيضا ال ة أمداح ،مث ما  :نح؛ َّ
ن
للقوم :فليدخلوا ،فدخل موم أيديذا الرمل واملساحي ،فقا  :احفروا فحفروا والرجل مائا .فقا ُ :ل َف ُر يل هذا
ٍ
ميء ذنيب؟ وما جر إىل أن ما بعضذا هو ذا البري .ما  :فاكشفوا رأسذا فكشفوا
ا فري؟ فليت معر أ
بريا( )7مد بيار( )8عبد
رأسذا؛ فقالوا :مد الحت الداننري ،فنذ الفضل واألفش حىت معدا على فا البري ،وكانت ن
العزيز بد الوزير اجلرو (ُ ،)9وصفت للمأمون؛ فبعثذما إليذا ،ودفع هلما صفتذا فجاءا ذلك الومت ،ومد جاعا،
فلما رأاي نظافة منز الرجل ،وسعة أمره ،وهيئته ،وحسد طعامه ،ونظافته؛ أنسا إليه ،ونشطا لألكل عنده ،مث أمرا
()10
ب عليذا مجيع ما كان البري مد األموا  ،حىت إذا مل يبب ميء أ ِ
ُخ َذت
ص َّ
تألنطاع ؛ فبُسطت ،مث ُ
()11
فملئت ،مث ُمحلت .ما ( :)12و لفَّت األفش  ،فإذا الرجل مائا ،فقا  :ادن؛ فدان ،فحثا له إزاره
اجلوالقات ؛ ُ
أيضا ،فحثا له حثو أو ال ناث ،مث هنضا؛
مخسا أو ستًّا ،وما  :حسبك فذذا يكفيك .فقا الفضل :وأان أحثوا له ن
ن
ور َجا ،فلما صارا تلباب التفت الفضل إىل الرجل ،فقا  :ائتنا إىل عسكر أمري املؤمن ز ز ز اطا للا بقاه ز ز ز فإن
ليَ ُ
إيل ،فقا  :ال فعل؛ فإنك إن جئته أخذ منك كل ما أعطيناك.
لك عندان ما حتب .ما الرجل :فالتفت األفش َّ
حفظت هذا الباب مد[/100أ]
فعددت ما ويب؛ فإذا مخسة أو ستة أالع دينار ،فذذا ما
ما  :وخرجا،
ُ
ُ
أخبار األمراء والوزراء.
وماخلط مد األبزار ،لسان العرب ،مادة :دمب.
(ُّ )1
الدمَّة :التوابل ُ
()2

النسوة (ر) األفاوه ،وهي األصناع ،لسان العرب مادة :فوه.

( )3الطست :آنية ،لسان العرب ،مادة :طست.
( )4األمنان ،أو ِ
الشنان :األسقية ،والقرب ،لسان العرب ،مادة :مند.
( )5املِحلب :اإلانء الذ ُللب فيه ،لسان العرب ،مادة :حلب.
( )6النسوة (ر) فَ ُسقي أبو الفضل ،والصواب ما جاء األصل.
بريا صرًّاي.
( )7النسوة (ر) ن
( )8النسوة (ر) مد بيار حمذوفة.
( )9هو عبد العزيز بد الوزير بد ضابئ اجلرو  ،أحد القادة الشجعان

مصر ،و سنة 205هز ،ينظر :كتاب الوالة وكتاب القضاة.651 :

( )10النُّطع :األ ََدمُ ،جيمع على أنْطع ،وأنطاع ،لسان العرب ،مادة :نطع.
( )11اجلوالقات ،واجلوالب :أوعية معروفة ،لسان العرب ،مادة :جلل.
( )12النسوة (ر) ما حمذوفة.
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ذكرت منه ميئنا؛ ليكمل به حسد
فأما األمراع ،فإن ذلك يكثر منذا ،ويتسع عنذا ري أين مد
ُ
قصهُ ملا قصيه مد ملل القارئ واملستمع .ما املدائين( :)1دخل القعقاع بد مور( )2على معاوية
الكتاب ،ومل أ َّ
جملسا؛ فأوسع له رجل إىل جانبه ،فجلس ،وأُيت معاوية هبدااي كثرية ،فجعل يفرمذا على
بد أيب سفيان ،فلا جيد ن
جلسائه ،فكلما أمر للقعقاع( )3بشيء ما جلليسه :خذه إليك ،فلما مام معاوية ما القعقاع( )4للرجل :مأنك مبا
ب يديك .فقا الرجل(:)5
جليس
بقعقاع
وال يشقى
كنت جليس معقاع بد موٍر
ٍ
و ُ
ُ
عبوس
ضحوك السد إن نطقوا خبري
وعند الشر ِمطر ٌ
اق َ
()6
فاستقل العُواد ،واستبطأ الناس ،فقيل له:
ض
ومما رواه اهليثا بد عد
َّ
أن ميس بد سعد بد عُبادة م ِر َ
اعتللت ،وها يكرهون أن يُذكِروك أبنفسذا .فقا  :إمنا أخرها عين هذا؟
إنك رجل كثري الديون واألسالع ،ومد
َ
مالوا :نعا ،ما  :أمذدكا أن مجيع ما عليذا هلا .ما  :فلما كان مد الغد كسروا َد َر َجهُ مد االزدحام عليه.
()7
يوما فلا جيد ًّ
ظال يقوم فيه ،فقام الشمس ،فقام له
ما  :ودخل عبد الرمحد بد أيب بكرة املسجد ن
ماب كان تلقرب منه مد موضع ظليل كان فيه فأمعده ،ومام مكانه ،فلما صلى أمبل على الشاب ،فقا :
رجل ٌ
ِ
ماب َج ْل ٌد أمو ( )8عليه(.)9
أ عرفين؟ ما  :ال .ما  :فَل َا فع َ
لت ما فعلت؟ ما  :ألنك ميخ ضعف عد ا ر ،وأان ٌ
ما ا قين إىل منزيل ،وأمر المه تملشي معه ،فلما صار إليه امطعه ضيعة(/100[)10ب] تعذا مبائة ألف درها.
ِ
ف له لنب اجلواميس .ما  :أ عرع
رجال مد جريانه دخل عليه فقا  :إن يل ن
وميل :إن ن
عليال ،ومد ُوص َ
موضع كذا؟ ما  :نعا( .)11ما  :يل هبا سبع مائة جاموس فانطلب إليذا فإهنا لك ،ما أصلحك للا إمنا أردان ميئنا
يسريا للدواء .ما َّ :إمل قبضذا فذي على املساك صدمة ،فانطلب الرجل فقبضذا.
ن

( )1أبو ا سد حممد بد عبد للا بد أيب سيف ،املتوىف سنة225 :ه ،ينظر :سري أعالم النبالء.400/10 ،
( )2القعقاع بد مور الذهلي ،مد بين بكر ابد وائل ،اتبعي مد األجواد ،وكان

عصر معاوية بد أيب سفيان يضرب به املثل

( )3النسوة (ر) للقعقاع مطموسة.
( )4النسوة (ر) ما القعقاع مطموسة.
( )5البيت مد الوافر ،ومائله ري معروع.
( )6النسوة (ر) عد حمذوفة.
َّحا ،و سنة96 :هز ،ينظر :سري أعالم النبالء.2172/2 ،
( )7هو عبد الرمحد بد أيب بكرة ،أمرأ أهل البصرة ،كان جو نادا ُممد ن
( )8النسوة (ر) مو .
( )9النسوة (ر) عليه حمذوفة.
الضْيز َعة :األرض املغلَّة ،لسان العرب ،مادة :ضيع.
(َّ )10
ُ
( )11األصل (م) ال نعا.
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حسد اجملاورة ،ينظر :األعالم.201/5 :

ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ
()2
()1

فغسلت
رعفت ؛ فأعطيتك ماءن؛
ما  :ومام إىل الزهر رجل فقا  :يل بك حرمة .ما  :ماهي؟ ما :
َ
َ
به أنفك .ما  :إين ألذكر ما قو  ،مث وهب له مخس مائة درها ،وما ( :)3أعطيتك مطر( )4ما أملك.
فمت ٍ
حبرمة .فقا  :وماهي؟ ما  :كتبت مد حمربيت جملس األعم ،
ما  :ومام رجل إىل وكيع(َّ )5
لست أدر ز ز ز خلَّد للا بقاءك ز ز ز
فدخل وكيع إىل منزله؛ فأخرج صرة ،وما  :خذها ،واعذرين فما أملك ريها ،و ُ
كيف أعمل مكرك وال كيف أجتذد مضاء حقك ري أين أفرغ مكرك إىل مد خلب الشكر والشاكر،
وأضرع مكافأ ك إىل مد مسا األرزاق ،واألرماق.
مت الكتاب ،وا مد هلل رب العامل  ،وصلى للا على سيدان حممد ،وعلى آله.
وحسبنا للا ،ونعا الوكيل/101[)6( .أ].
-

ثبت املصادر واملراجع:
أسد الغابة معرفة الصحابة ،ابد األ ري اجلزر  ،دار ابد حزم ،بريوت ،لبنان ،ط1433 ،1هز2012/م.
البداية والنذاية ،ابد كثري ،حتقيب :عبد للا بد عبد احملسد الرتكي ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،
ط1418 ،1ه1998/م.
اتريخ بغداد ،ابد طيفور ،عُين بدراسته عصام حممد ا اج علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
2009م.
اتريخ الطرب  ،حتقيب :حممد أبو الفضل إبراهيا ،دار املعارع1387 ،هز1967/م.
العمرو  ،دار الفكر
اتريخ مدينة دمشب ،ابد عساكر ،حتقيب :حمب الديد أيب سعيد عمر بد رامة َ
للطباعة والنشر ،ط1417 ،1هز1996 /م ،ج.43
هتذيب الكما أمساء الرجا  ،املز  ،حتقيب :عمر سيد موكت ،دار الكتب العلمية ،ج.7
الفذرست ،ابد الندمي ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هز.

( )1هو أبو بكر حممد بد مسلا الزهر أحد الفقذاء واحملد  ،واألعالم التابع تملدينة ،و سنة 124هز ،ينظر :وفيات األعيان ،177/4 :وما بعدها..
الرعاع :دم يسبب مد األنف ،لسان العرب ،مادة :رعف.
(ُّ )2
( )3النسوة (ر) ما مطموسة.
الشطْر :نصف الشيء ،لسان العرب ،مادة :مطر.
(َّ )4

( )5هو وكيع بد اجلراح بد ُمليح بد َعد الرؤاسي ،كان مد حبور العلا وأئمة ا فظ ،حدَّث عنه سفيان الثور وابد املبارك و ريها ،و سنة 197هز ،ينظر :سري أعالم
النبالء.4121/3 :
وحسد وفيقه ،وا مد هلل رب العامل  ،وصلى للا على سيدان حممد ،وعلى آله ،وحسبنا للا.
( )6النسوة (ر) ختا الناسخ بقوله :مت الكتاب حبمد للا ،وعونهُ ،
(و) إن جتد عيبنا فسد اخللال جل مد العيب فيه وعال.
على يد الفقري ا قري املعرتع تلعجز والتقصري الفقيه سالم العثماين ،فر للا له ،ولوالديه ،وللمسلم ( .آم ).
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 ا يوان ،للجاحظ ،حتقيب عبد السالم هارون ،ط ،1مكتبة مصطفى الباين ا ليب وأوالده ،ط،1-

1356هز1938 /م
فوات الوفيات ،والذيل عليذا ،حممد بد ماكر الكتيب ،حتقيب :حممود عباس ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت)،
(د.ط).
حسان عبد املنان ،بيت األفكار الدولية ،لبنان2004 ،م.
سري أعالم النبالء ،الذهيب ،ر يب َّ
ف اخل تام عد التورية واالستودام ،خليل الصفد  ،حتقيب :عباس هاين اجلراح ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان.
التاريخ ،اجلزر  ،حتقيب :حممد يوسف الدماق ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت،
الكامل
1407هز1987/م ،ط.1
كتاب مجل مد أنساب األمراع ،ألمحد بد لي بد جابر البالذر  ،حتقيب :د .زهري زَّكار ،ود .رايض
زركلي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1417 ،هز1996 /م ،ج.8
كتاب الوزراء وال ُكتَّاب ،أليب عبد للا حممد بد عبدوس اجلذشيار  ،حتقيب :مصطفى السقا ،وإبراهيا
األبيار  ،وعبد ا فيظ مليب ،مطبعة مصطفى الباين ا ليب وأوالده ،القاهرة1357 ،هز1938/م ،ط.1
كتاب الوالة وكتاب القضاة ،أبو عمر حممد بد يوسف الكند املصر  ،هتذيب و صحيح :رفد َكست،
مطبعة اآلتء اليسوعي  ،بريوت1908 ،م.
املوتصر أخبار البشر ،أليب الفداء ،علب عليه ووضع حواميه :حممود ديُّوب ،دار الكتب العلمية
بريوت1997 ،م ،ج.1
لسان العرب ،ابد منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط2012 ،8م.
املوصا ،ابد سيدة ،حتقيب :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان1417 ،هز1996 /م.
ُ
املستطرع كل فد مستظرع ،اإلهبيشي ،حتقيب :عبد للا بد أنيس الطَّباع ،دار األرما ،بريوت ،لبنان،
1437هز.
النجوم الزاهرة ملوك مصر والقاهرة ،مجا الديد األاتبكي ،إعداد :حممد حس مشس الديد ،وإبراهيا
مشس الديد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ج.4
نسب معد واليمد الكبري ،أليب املنذر الكليب ،حتقيب :انجي حسد ،عامل الكتب ،مكتبة النذضة العربية،
ط1408 ،1هز1988/م ،ج.1
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ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َسب ِ
ص ِر ِ (دراسةن وحتقي نقا).
اب الضَّعيفة اليت ُوصل هبا إىل أُموٍر ُمنيفة ُ
أتليف :عبد العزي ِز بد جدا ٍر امل ْ
د .فالح بد مرمد بد خلف العتييب :ك ُ
تاب األ ْ َ

 الوا تلوفيات ،صالح الديد الصفد  ،حتقيب :أمحد األرانؤوط ،و ركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث،بريوت ،لبنان1420 ،هز200 /م ،ط.1
 وفيات األعيان ،وأنباء أبناء الزمان ،ابد ِخلكان ،حتقيب :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1393 ،هز/
1978م.
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