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 مع " كتاب المحن "
 ألبي العرب محمد بن  أحمد بن تميم التميمي

 هـ333المتوفى سنة 
 تحقيق الدكتور / يحى وهيب الجبوري 

  (8811) 2بيروت : دار الغرب اإلسالم ، ط 

 مراجعة : عبدالله يحيى السريحي

 جامعة صنعاء ـ المكتبة

 

هـ ( أهم 333 -157)  شهدت الفترة الزمنية التي عاش فيها أبو العرب التميمى
المتغيرات الكبرى في تاريخنا السياسـي والفكـرو والارـارو وافبـت بالمترـادات أو 
ـــة ببغـــت الالمافـــة والارـــارة ا ســـ مية أو   ـــرى ه ففـــي هـــلغ المراب المنتاقرـــات الكب
ازدهارها ونرجها ه فهي مرابة التمدم العبمي. والنشاط واإلبداع الفكرو الواسع في 

لفنــو) )التفســير والاــديا والتــاري  والبغــة وا دب والطــب والكيميــا  مختبــا العبــوم وا
ـــز مـــع الارـــارات والالمافـــات  ـــو التفاعـــي الـــواعي والمتمي ـــ.... (لـــ ( . وفيهـــا بب والفب
ا خــرى أقهــاغه ولهــلا فمــد كــا) المستشــرق ًدم متــز مامــا  عنــدما أطبــق عبــى هــلغ 

(7)الامبة وها "عهر النهرة في اإلس م
 

هـورة اإليجابيـة المشـرقةه نجـد أ) هـلغ المرابـة قـد امبـت فـي وبجانب هـلغ ال 
طياتها بلور اناطاطهـا وتـدهورهاه فمـد بـدأ الرـعا وا ناـ ي يسـريا) تـدريجيا  فـي 

                                                 

(  وهلا هو العنوا) ا هبي لكتابة المـيم عـ) ا لارـارة اإلسـ مية فـي المـر) الرابـع الهجـروه الـلو نمـ  7)
بعنوا) : الارارة اإلس مية في المـر) الرابـع الهجـرو  (لى العربية المراوم مامد عبد الهادو أبو ريدة

 أو عهر النهرة في اإلس م.
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جسم الخ فة اإلس مية )الدولة المركزية( منـل بدايـة العهـر العباسـي الالـانيه الـلو 
ــــديبمه  رــــعفت فيــــ  الخ فــــةه ورــــاعت بــــي) المتغببــــي) عبيهــــا مــــ) قــــادة التــــر. وال

وأهـــبات أايانـــا  ألعوبـــة بيـــد النســـا  والجـــوارو فـــي قهـــور الخ فـــةه واتـــى انفـــراط 
عمدها وتمزق وادتها بميام الدوي ت المستمبةه ايا تغبب الطاماو) مـ) الـو ة أو 
 –الزعما  المابيي) عبـى منـاطق نفـولهم واسـتمبوا باكمهـاه فبـم يبـق فـي يـد الخبيفـة 

بغـداد ورـواايها. وفـي كاليـر مـ) ا ايـا) لـم يكتـا هـ     ( ا  -في بعض ا ايـا)
الطــاماو) بالســيطرة عبــى مــا تاــت أيــديهم فاســبه بــي ســعى مع مهــم (لــى بســط 
سيرطت  ومد نفولغ عبى اساب غيـرغه فنشـع عـ) للـ. سبسـبة مـ) الاـروب الطاانـة 
فيمـــــا بـــــي) هـــــلغ الــــــدوي ته أدت (لـــــى انتشـــــار الفورــــــى والفـــــت)ه وغيـــــاب ا مــــــ) 

رار. ومـــ) الناايـــة ا جتماعيـــةه فمـــد ســـاد فـــي المجتمـــع االـــة مـــ) الرفاهيـــة وا ســـتم
والترا الزائد ع) الاد (ى جانب الب س والفمـر المـدقعه (ل تركـزت الالـروات الرـخة 
فــــي أيــــدو المبــــة )الخبفــــا  وا مــــرا  ولوو المناهــــب ومــــ) يبــــول بهــــم مــــ) الخاهــــة 

تفشت ا مراض والمجاعات والمغارمي)( وانتشر الفمر والفاقة في هفوا الشعبه و 
 وا وبئة الفتاكة.

وم) النااية الفكريةه فمد كانت مع م هلغ الـدوي المسـتمبة لات طـابع عمائـدو 
ومــلهبيه (ل كــا) لكــي منهــا مــلهبها ا هــولي والفمهــي الخــاه بهــا والــلو جعبتــ  
مســوغا  لــدعوتها ا نفهــالية وخروجهــا عبــى ســبطة الخ فــة وطاعتهــاه كمــا اتخــلت 

اســــا  ومرتكــــزا  لن ــــام اكمهــــا ومســــوغا  لشــــرعيت  بعــــد انفهــــالها عــــ) الدولــــة منــــ  أس
المركزيةه وم) الم فما اعتمدت هلغ الدوي ت عبى الموة ل اتفا  بـالاكم واسـتخدام 
أســاليب الــبطش والتنكيــي بمعاررــيها السياســيي) فمــد اعتمــدت )أغببهــا( عبــى نشــر 

وة وقمـع كافـة اارا  وا فكـار ملهبها في المنـاطق التـي تاـت سـيطرتها وفررـ  بـالم
 المخالفة للل. الملهب.
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وفـــي كتـــاب "الماـــ)" (شـــارات كاليـــرة (لـــى هـــلا الجانـــبه فمـــ) للـــ. عبـــى ســـبيي 
( عــ) تعـــليب الفــاطميي) وقـــتبهم لمـــ ل) 117-112المالــاي: مـــا لكــرغ الم لـــا )ه

مســـجد ابــــ) عيــــاش بــــالميروا)ه فــــي الســــنة التــــي اســــتولوا فيهــــا عبــــى الميــــروا) ســــنة 
ــرب هــلا المــ ل) بالســياط هـــه 192  نــ  لــم يــ ل) بـــ"اي عبــى خيــر العمــي" فمــد را

بب. باق بي) عيني ه وطيا ب  عبى اماره الم قاتي وها  وسايَّ )قطع( لسان ه وعا

وقد كا) لتدخي السـبطة فـي هـلا الجانـب أفـدت النتـائم وأوخـم العواقـبه (ل أدى 
ي) أتبـاع المـلاهبه كمـا (لى استفااي التعهب الفكرو والملهبي واستاكام العداوة ب

اسفر ع) شيوع  اهرة ا ستبداد بالرأو وفـرض الـرأو والمـلهب الوااـد واسـتبعاد مـا 
مــ) (غــ ق بــاب ا جتهــاده الــلو أدى (لــى غيــاب  - امــا  –عــداغه ومــا ترتــب عبيــ  

ا هالةه وتراجع ا بتكار والتجديد الفكرو والارارو تـدريجيا  واـي مابهمـا التمبيـد 
جترار الماريه فعهيب الفكر والعمي اإلس مي م)  جرا  لل. بالشبي والمااكاة وا

 والجمود والعجز ع) التجديد واإلرافة  .
وقــد انعكســت م مــا هــلا العهــر بشــمي  اإليجــابي والســببيه عبــى ايــاة أبــي العــرب 
التميمـــي وفكـــرغه وعبـــى مورـــوع كتابـــ  "الماـــ)" أيرـــا ه فمـــ) الناايـــة اإليجابيـــة: كـــا) أبـــو 

تميمـــي وااـــدا  مـــ) أبـــرز عبمـــا  عهـــرغ الـــلي) أســـهموا فـــي رفـــد الفكـــر اإلســـ مي العـــرب ال
بالعديـــد مـــ) الم لفـــات والكتـــب الميمـــة )لكـــر المامـــق أ) لـــ  أربعـــة عشـــر كتابـــا  فـــي الفمـــ  

ـــ) امتـــد . ومـــ) الناايـــة الســـببية(7) والاـــديا والســـير والتـــراجم( ه فمـــد كـــا) أبـــو العـــرب مما
رض لبابس والتخوياه سوا  في عهد دولة بنـي (ليهم جور السبطة واستبدادهاه فتع

ا غبــبه أو الدولــة الفاطميــة التــي قرــت عبــى دولــة بنــي ا غبــب فــي تــونس ســنة 
 هـ.192

                                                 

 )الممدمة(. 32-19(  ان ر: كتاب الما) ه 7)
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ولهــلا فمــد اــاوي أبــو العــرب مــ) خــ ي كتابــ  هــلا )كتــاب الماــ)( "أ) يــتبمس 
  العــزا  وا ســوة لــ  و بنــا  عهــرغ ا لممهــوري) بــع) يبتفــت (لــى التــراا فيبــتمس العــزا

بمـا أهـاب أهــااب رسـوي الب )هــبى البـ  عبيــ  وسـبم( والتــابعي) وخيـار المســبمي) 
الممدمــة( ليمــوى العــزائم  72وأشــراا النــاس مــ) ألى ومــا نــزي بهــم مــ) بــ  " )ه 

 ويالبت اإليما) في النفوسه لكي   تمع فريسة لعوامي اليعس واإلاباط.

 ة:تطرق كتاب أبي الع   في مجمب  (لى الموروعات ااتي

بعـــــد أ) افتـــــتا الم لـــــا كتابـــــ  بمجموعـــــة مـــــ) ا ااديـــــا النبويـــــة عـــــ)  -7
ا بت  ه لكر بالتفهيي ممتي الخبفا  الراشدي) الال الـة )عمـره وعالمـا)ه 

 وعبي( وت غ لكر قتي عمار ب) ياسر وطباة والزبير

اإلشارة (لى قتبى الجمي وهفي)ه وم) قتي عبى يد الخوار ه ولكـر قتـي  -1
تـي بـالارةه ولكـر قتـي عبـد البـ  بـ) الزبيـر ومـ) الاسي) ب) عبـي ومـ) ق

 قتي في اروب .

لكر م) قتب  الاجا  م) العبما  مم) خر  مع اب) ا شعا وم) قاتي   -3
 يوم الجماجم م)  أهي العبم.

لكر مـ) تعـرض مـ) الهـاابة والتـابعي) وأهـي العبـم ل متاـا) بـالترويع  -4
) تعــــرض أو الرــــرب أو الاــــبس والنفــــي ... (لــــ ... بمــــ) فــــي للــــ. مــــ

 ل متاا) في مانة خبق المًر).

لكر م) تعرض ل متاا) م) معاهرو الم لا عبىيد ا غالبة وخاهة  -5
 هـ( أو عبى يد الدولة الفاطمية. 119في عهد (براهيم م) ا غبب )ت

لا كانـــــت تبـــــ. النهرـــــة العبميـــــة والفكريـــــة والارـــــارية التـــــي عرفهـــــا العـــــالم  وا 
بــــع الهجــــريي) كمــــا يراهــــا كاليــــر مــــ) البــــااالي) اإلســــ مي فــــي المــــرني) الالالــــا وا لرا
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المعاهــري)ه (نمــا هــي المــرة ل نفتــات الفكــرو والارــارو الــلو شــهدغ عهــر الرشــيد 
ـــالعبم والعبمـــا ه فقنـــ  يمكـــ) لنـــا المـــوي  ()  -كـــلل.–والمـــعمو)ه واهتمامهـــا الواســـع ب

ى التخبــا والجمــود الــلو ألــمَّ بالمســبمي) عمــب هــلغ المرابــة (نمــا ترجــع جــلورغ ا ولــ
(لى الجور وا ستبداد اللو أعمب تاـوي الخ فـة الراشـدة لات الطـابع الشـوروه (لـى 
مب. وراالي اسـتبدادو . وكتـاب أبـي العـرب التميمـي هـلا يبمـي الرـو  عبـى م ـاهر 
هــلا التاــوي ومــا رافمـــ  مــ) ال بــم والطغيــا)... (ل () الهـــدا الرئيســي لــدى مع ـــم 

ـــى أولئـــ. )الخبفـــا  والمبـــو.( مـــ) ســـعيهم لبوهـــو  ي (لـــى الســـبطةه وهـــو الوهـــوي (ل
السبطة باد لاتها. بغرض ا ستئالار بهاه وا ستمتاع بما ترفي  عبى هاابها م) 
المجد والجاغ والالروة... (ل ه وليس بعدها أو باسبانها )أو السـبطة( كمـا كانـت فـي 

وكما أراد لهـا اإلسـ م أ) تكـو) وسـيبة وأداة لخدمـة ا مـة وتطبيـق   –عهد الراشدي) 
ماهد اإلس م وقيم  ومالب  العبيا عبى أرض الواقع وتـوفير المنـاا الم ئـم لتاميـق م

تبــ. ا هــداا والمماهــد فــي ايــاة الفــرد والمجتمــع عبــى الســوا ه ولهــلا فمــد اســتها) 
ه    )الخبفا  والمبو.( في سعيهم الد وب لبوهوي (لـى السـبطة و ا سـتئالار بهـاه 

ــــا فــــي المجت ــــي العبي ــــدما  وا عــــراض بكــــي المــــيم والمال مــــعه واســــتابوا مــــ) أجبهــــا ال
 والاريات التي جا  اإلس مي ليهونها ويعبي م) شعنها.

لا كــا) الهــدا الم لــا مــ) تــعليا كتابــ   هــو تبمــس  -كمــا ســبمت اإلشــارة–وا 
العـــزا  وا ســـوة  ولئـــ. المرـــطهدي) فـــي عهـــرغه ( ا أ) المتعمـــي لبكتـــاب يســـتطيع 

يتوخاها م) ورا  هلا الكتابه والتي لم يهـرت  بسهولة (درا. ا هداا ا خرى التي
لــم يجــر  عبــى اإلفهــات عنهــا أو التهــريا بهــاه والمتمالبــة  -أو بتعبيــر أدق –بهــا 
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ه ويـدي عبـى للـ. (7)في التاريض عبى الالـورةه ومماومـة الجـور والـدعوة (لـى التغييـر
 طريمة ترتيب موروعات كتاب  واختيار شخهيات  ومرويات  وم) لل.:

ــــ -7 بــــرازغ النمــــول  ا مالــــي لباكــــم تركي ــــا  الراشــــدي) وا  زغ عبــــى عهــــر  الخبف
يبتـد   -أو عهـر الراشـدي)–ولبتغيير اللو يتوخاغ ويدعو (لي ه ومـ) هـلا العهـر 

الم لـــا بـــلكر أاـــداا كتابـــ  وشخهـــيات ه فمـــد خهـــه الجـــز  ا وي منـــ  لـــلكرى 
دوا بســبوكهم استشــهاد الخبفــا    الراشــدي) الال الــة )عمــر وعالمــا) وعبــي( والــلي) جسَّــ

مالــي اإلســ م وقيمــ  الرفيعــة... واستشــهدوا فــي ســبيبهاه كمــا كــانوا شــديدو الاــره 
عبى ا لتزام والتمس. بمماهد اإلس م في الاكـم والسـبطة مـ) تاـرو الاـق والعـدي 
منــل وهــولهم (لــى الاكــم واتــى ًخــر لا ــة فــي ايــاتهمه ولــم يغفبــوا عنهــا هــم فــي 

وهـي سـاعات ا اترـار ومواجهـة المـوت. أمـا  أار  المواقا وأهعبها في ايـاتهم
لــو كــا) هــدا الم لــا (قنــاع النــاس بالتــلرع بالهــبر عبــى الــب   والماــ)ه والخبــود 
(لــى الســكينة وعــدم مماومــة الســبطة ال المــة أو الخــرو  عبيهــاه كمــا هــو الشــع) فــي 
م لفات معاهري  م) أهي السنة )المشارقة(ه لكا) ل  في اياة الرسوي )هـبى البـ  
عبي  وسبم( والرعيي ا وي مـ) المسـبمي) الـلي) رـربوا المالـي ا عبـى فـي الترـاية 

 والهبر عبى المكارغ وااتماي ا لىه ما يغني  و بتدا  بها دو) سواها.

() مع ـــم ا شـــخاه الـــلي) تطـــرق الم لـــا (لـــى لكـــر ماـــنهم كـــانوا فـــي  -1
و فـــي الممدمـــة باســـب تعبيـــر الـــدكتور يايـــى الجبـــور  -طبيعـــة  العبمـــا  )ا شـــراا(

والــلي) تمســكوا بمبــادئهم وقــيم ديــنهم فبــم يتزلفــوا لبســبطة أو يســيروا فــي  -(72)ه
ــم يســكنوا أو يتســتروا عبــى مفاســدها وجورهــا بــي تهــدوا لجــور الســبطة  ،ركابهــا ول

                                                 

( يبــدو مــ) خــ ي لكــر الم لــا لــبعض الاــوادا التــي اهــبت فــي نهايــة المــر) الالالــا الهجــروه أ) 7)
لمـر) الرابـع الهجـروه وبعـد سـموط الميـروا) الم لا قد قام بتعليا هلا الكتاب في السنوات ا ولـى مـ) ا

فــي يــد الفــاطميي) بعــدة ســنوات أو أ) الم لــا قــد أعــد كتابــ  وهــو فــي خرــم التارــير لبالــورة عبــى 
 (.11الفاطميي) التي افتي الم لا بجوازها واشتر. فيها بنفس  )راجع ممدمة المامق ه 
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(مـا بالسـيا )كشـهدا  الاـرة والـورة الاسـي) بـ)  ،وقاوموهـا بكـي الوسـائي ،وطغيانهـا
مــا واشــت ،عبــي وافيــدغ زيــد بــ) عبــي را. العبمــا  والمــرا  فــي الــورة ابــ) ا شــعا( وا 

بــالموقا الشــجاع وكبمــة الاــق )كاالــة مع ــم العبمــا  الــلي) لكــر الم لــا ماــنهم( 
عبـى كـي مـا نـالهم  ،وهبروا ااتسـابا  لـ  ،معرري) أنفسهم لبطش السبطة وجبروتها

 م) ا لو بسبب مواقفهم الجريئة.

*   *   *  * 

ي ابـــة قشـــيبة ا ســـتال الـــدكتور يايـــى وهيـــب امـــق كتـــاب "الماـــ)" وأخرجـــ  فـــ
الجبوروه والمامق الفاري مم) خدم العربية والتـراا العربـيه ولـلل. فقنـ    يعتبـر 
دخي   عبى هلا الترااه بي هو مم) خـاه غمـارغ وتعمـق فيـ ه فـعنجز أعمـا   عـدة 

را  في جمع ا دب المديم وتاميم ه فكا) ل  م) لل. هنعت  لكالير م) دواوي) الشع
ـــم يكـــ) لهـــم دواويـــ) قـــام بهـــنعتها  ـــم تكـــ) لهـــم دواويـــ)ه وأريـــد بـــلل.ه أنـــ  ل ـــلي) ل ال
المتمــــدمو) كــــاب) ا عرابــــي وا هــــمعي وغيرهمــــاه كمــــا اهــــتم كــــلل. بدراســــة ا دب 

. ون را  لجد الدكتور يايـى وبعـد  (7)الجاهبي اإلس مي فكا) ل  م) لل. غير عمي
ي تعطيها الجامعة  ساتلتهاه والتي قراها همت  فمد أفاد م) سنة التفرغ العبمي الت

فـي (نجبتــراه كمــا لــم يفــد منهــا أاــد ممــ) عرفنـاغ مــ) ا ســاتلةه فكــا) لــ  مــ) للــ. مــا 
أعان  عبى (هـ ت معرفتـ  باإلنجبيزيـة. وأالنـا  (قامتـ  هنـا.ه عالـر عبـى مجبـد فريـد 

المجبــده  مـ) كتــاب "منتهــى الطبــب" الــلو عرفنــاغ عنــ  كاليــرا . لمــد أفــاد كاليــرا  مــ) هــلا
س ميو)ه وقد اجتمـع  فنشر الكالير مما ورد في ه وجبا  شعرا  مجهولو)ه جاهبيو) وا 
هــو والــدكتور اــاتم الرــام) عبــى نشــر مــا انفــرد بــ  هــلا الســفر النفــيسه كمــا عالــر 
مهــادفة أالنــا  هــلغ المــدة عبــى كتــاب "الماــ)"  بــي العــرب ا لتميمــيه وعمــي عبــى 

عـــ) دار الغـــرب اإلســـ مي ببيـــروت عـــام  تاميمـــ  ونشـــرغه فهـــدرت طبعتـــ  ا ولـــى

                                                 

 .524-523(  ان ر قائمة باعماي المامق في نهاية كتاب "الما)" ه7)
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( عـ) دار 7911عـام ) -وهي التي نراجعهـا -وهدرت الطبعة الالانية (7) (7913)
النشــر نفســها . وقــد تيســر لــي ا طــ ع عبــى الطبعــة ا ولــى لبكتــابه بعــد هــدورغ 

فــي  –باكــم بعــدنا فــي الــيم) عــ) مراكــز النشــر فــي العــالم العربــي –بعــدة ســنوات 
م(ه واســـتمتعت بمورـــوع الكتـــاب وبالجهـــد الـــلو بللـــ  المامـــق 7911أواخـــر عـــام )

فـي هـلغ الطبعـة عـدم  -كـلل.–إلخرا  هلا الكتاب في ابات   المشيبةه ولفت ن ـرو 
انســـجام مـــادة الكتـــاب وتماســـكهاه بســـبب اخـــت ي ترتيـــب أوراق مخطوطـــة الكتـــابه 

ته مـع وأيرا  كالـرة التهـايا وا خطـا  المطبعيـةه فممـت بتـدوي) بعـض الم ا ـا
مــا اســتطعت ا هتــدا  (ليــ ه مــ) تهــايا قســم مــ) التاريفــات وا خطــا  المطبعيــةه 
ـــ  المامـــق الفارـــيه ولفـــت ن ـــرغ (ليهـــا  ـــة منـــي فـــي تنبي ـــى نشـــرهاه رغب وعزمـــت عب
ليســـتدركها فـــي الطبعـــة الالانيـــة لبكتـــابه لعبمـــي بـــع) قيمـــة الكتـــاب وأهميتـــ  العبميـــة 

ي بنفــاد تبــ. الطبعــة فــي أقــرب وقــته ول كنــي تــرددت فــي نشــرها خوفــا  مــ) أ) ســتعج 
تكو) الطبعة الالانية قد هدرت )وهلا ما ادا بالفعـي( الـم عـدلت عـ) الفكـرة نهائيـا  
عندما وجدت أ) الدكتور ررـوا) السـيده قـد راجـع الكتـاب مراجعـة وا فيـة فـي العـدد 

ونبَّـــ   (لـــى  (1) (144-139م )ه7919الرابـــع مـــ) مجبـــد "ا جتهـــاد" هـــيا عـــام 
 . ا خطا  التي كنت أريد التنبي  عبيها.قسم م)  تب

وقــد ســرت كاليــرا  عنــد اط عــي عبــى الطبعــة الالانيــة لبكتــاب وعبــى مــا جــا  فــي 
( مـــ) أنـــ  قـــد أدر. تبـــ. الهفـــوات فـــي الطبعـــة 5ممدمـــة المامـــق لهـــلغ الطبعـــة )ه

السابمةه وعمـي عبـى  ت فيهـاه وبالفعـي فمـد قـام المامـق بتهـايا قسـم منهـاه ولكـ) 
 ا  منها بمي كما هو )سنشير (لى لل. بعد قبيي(.قسما  كبير 

                                                 

( وهــدرت نشــرة أخــرى لهــلا الكتــاب فــي العــام التــالي لهــدور الطبعــة ا ولــى لنشــرة ا لــدكتور الجبــوروه أو عــام 7)
 م(ه تاميق ودراسة عمر سبيما) العميبي ع) دار العبوم لبطباعة والنشر بالرياض. 7914)

النمـد كتـاب "الماـ)" طبعـة الـدكتور م( كا) الدكتور سـامي  الهـمار قـد تنـاوي بالمراجعـة و 7912( وقبي لل. )عام 1)
العميبــيه وطبعــ  الــدكتور يايــى ا ولــى ونشــر بمجبــة كبيــة ااداب )جامعــة المبــ. ســعود بالريــاض( المجبــد الالالــا 

   ه ولكني لم أطبع عبي .393-335( ه ه 7912عشر العدد ا وي )
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ولعـــي مـــرد هـــلا المهـــور اليســـير فـــي عمـــي الـــدكتور يايـــى الجبـــوروه فـــي هـــلا 
 الكتاب يعود لسببي):

ا وي: لكرنــا فيمــا ســبق أ) المامــق عبــى هــبة اميمــة بــالتراا العربــيه ولكــ) 
الـر  مـ) هبت  بهلا التراا كما يبـدوه وباكـم تخههـ ه قـد انهـبت عبـى ا دب أك

الــلو تعــددت فيــ  –غيــرغ  ولــ  عــلرغ فــي للــ.ه (ل () ممترــيات عهــرنا الاارــر 
جعبت المعرفة الوافيـة تتطبـب  -مهادر الالمافة وزادت شعب العبم واشتبكت فروعها

ـــد بهـــلا المـــوي أ) أنفـــي هـــلا عـــ)  ـــدقيق فـــي أاـــد هـــلغ الفـــروعه و  أري التخهـــه ال
وانهـــرفوا (ليـــ ه فكـــا) مـــنهم  ا قـــدمي)ه فمـــد عـــرا ا قـــدمو) مالـــي هـــلا التخهـــهه

لغويو) ونااة وقرا  ومادالو) وأهااب أدب وأخباره.... وكـا) فـيهم مـ) انهـرا 
(لى شي  م) فروع عبم التعري ه وم) هلاه العبم بــ"الرجاي" و"الطبمـات"... غيـر أ) 
هــــلا المناــــى مــــ) ا ختهــــاه لــــدى المتمــــدمي) لــــم يمنــــع مــــ)  هــــور جمهــــرة مــــ) 

ــةه ولعــي بــي) هــ    مــ) كــا) المــ لفي) كتبــوا وهــنفوا فــ ي عبــوم شــتى ومعــارا جمَّ
لا كــا) عبينــا أ) نفهــم ا ختهــاه  مجبيــا  فــي كاليــر مــ) هــلغ ا شــتات المختبفــة. وا 
عبى ناو جديده فهلا يعني أ) عبينا أ) ننهرا (لى العمي اللو ناسن ه ولنـا فيـ  

فيهـا ســخيا . مـا نمولـ ه وأننـا مـزودو) بمعـارا تعيننـا عبـى الوفـا  بـ  ليكـو) عطا نـا 
وكتــاب "الماــ)" عبــى غــرار الكتــب التاريخيــة وا دبيــة المديمــة يعتمــد عبــى أســبوب 
الروايةه وهلا ا سبوب يتطبب م) المامـق أ) يكـو) عارفـا  با سـانيده ومـا ينت مهـا 
مــ) الرجــايه فــق) لــم يكــ) شــي  مــ) هــلا فمــد يعتــرو العمــي الكاليــر مــ) التهــايا 

"جارية" اارالةه و"سـمرة" امـزة... (لـ ه وهـلا مـا والتارياه فيهبا "عمرو" عمره و
دفـــع با قـــدمي) (لـــى العنايـــة بــــ"المشتب ". و"الم تبـــا والمختبـــا"... وأهـــااب العبـــم 

 بالرجاي والطبمات يدركو) أفاني) هلا العبم ومشك ت .
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. (ل (7)والســبب الالــاني: ا ســتعجاي وعــدم التــعني فــي (خــرا  هــلا الكتــاب ونشــرغ 
كهــلا تكاليــر فيــ  ا اــداا وا ســانيد والروايــات يتطبــب مــ) المامــق  () عمــ   كبيــراا 

التــلرع بالهــبر وعــدم ا ســتعجايه والرجــوع (لــى المهــادر المديمــة )الســابمة لعهــر 
الم لاه أو المعاهرة ل ( التي نمـي عنهـا الم لـاه أو اتـى المهـارد ال امـة التـي 

الـــنه والتعكـــد مـــ) نمبـــت عنـــ ه وتهـــبا  هـــلغ المهمـــة رـــرورية أو واجبـــةه لرـــبط 
هــات ه (لا كانــت النســخة "المخطوطــة" التــي اعتمــدها المامــق فــي (خــرا  الكتــابه 
وايــدة أو كانــت ناقهــة أو رديئــة النســ ه كمــا هــو الاــاي فــي المخطوطــة ا هــبية 
لهــلا الكتــابه أمــا (لا مــاي المامــق (لــى ا ســتعجاي فمــد تــزي بــ  قدمــ  ويخــر  عمبــ  

أ) الــدكتور يايـــى قــد تــعنى قبــي   فــي (خــرا  الكتـــاب ناقهــا  أو مشــوها . ولهــلا فبــو 
واستعا) بالمهادر التاريخيـة وبكتـب الاـديا والرجـاي والطبمـاته  مكـ) لـ  التالبـت 
مـ) ا ســانيد والروايــات ومـ) الــم ا هتــدا  (لــى تهـايا ا خطــا  والتهــايفات التــي 

ي المامــق خبفهــا الناســ  ه واســتكماي الســمط فــي تبــ. المرويــات وا خبــار . فبــو فعــ
 الفاري هلا لجع كتاب  أكالر (شراقا  مما هو عبي  اا) في هلغ الابة المشيبة.

*  *  *  * 

ـــي هويمكـــ)  ـــا عبـــى هـــلا الســـفر الجبي ننتمـــي بعـــد هـــلا لعـــرض بعـــض م ا اتن
ـــراجم ا عـــ م الـــواردة  ـــىه اـــوي مـــنهم المامـــق فـــي ت ـــي) :  ا ول تركيزهـــا فـــي نمطت

 لتاريا وا خطا  المطبعية.بالكتابه والالانيةه ع) التهايا وا

 ففيما يتعبق بمنهم المامق في التراجم:

                                                 

تـــابه  ) المامـــق (  أقـــوي: جعبـــت ا ســـتعجاي ســـببا  لـــبعض المهـــور فـــي عمـــي المامـــق فـــي هـــلا الك7)
ـــاهم التاميـــقه فمـــد هـــدر لـــ  عـــام ) ـــا  قواعـــد أو من ( عـــ) دار الغـــرب 7993الفارـــي   يجهـــي مطبم

 اإلس مي ببيروته كتاب ع) :"منهم الباا وتاميق النهوه".
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لكرنــا فيمــا ســبق أ) مــادة الكتــاب ومورــوع  هــو لكــر مــ) تعــرض مــ) عبمــا  
ا مـــة وأشــــرافها  و نــــوع مـــ) أنــــواع التعــــليب وا لى ســـوا  بالمتــــي أو الرــــرب أو 

أســبوب الروايــة الاــبس والنفــي...وأ) الم لــا يــورد أخبــارغ ومعبوماتــ  معتمــدا  عبــى 
الموالمــة با ســانيده او أ) لكتــاب يرــم بــي) دفتيــ  طائفــة كبيــرة مــ) ا عــ مه ســوا  
ــم يتابــع  أكــانوا رواة أم ممتانــي)ه ويبــدو أ) كالــرتهم قــد تســبتت فــي (ربــا. المامــق فب
اياي هلغ الجمهرة مـ) ا عـ م منهجـا  وارـاا  فـي التعريـا بهـم مـ) عدمـ ه وكنـت 

تراجمــ  عبــى المجهــولي) مــ) لوو "الماــ)" الــلي) جــا   أود أ) يمتهــر المامــق فــي
ـم)  لكر مانهم في الكتـاب وبخاهـة مـ) لـم يتطـرق الم لـا (لـى لكـر سـببهاه وير 
المامـــق فـــي التعريـــا بهـــم ســـبب تبـــ. الماـــ) لتـــتم الفائـــدةه وأ) يهـــنع مـــع "الـــرواة" 
هنيع ا ستال مامـود مامـد شـاكر فـي "تهـليب ااالـار وتفهـيي الالابـت عـ) رسـوي 

لبــ  )هــبى البــ  عبيــ  وســبم( مــ) ا خبــار" الــلو ألفــ  أبــو جعفــر مامــد بــ) جريــر. ا
 هـ( ووهي (لينا م) هلا الكتاب:372الطبرو )ت

 مسند عمر ب) الخطااب :  في ال الة أجزا . -أ

 مسند عبي ب) أبي طالب :  في جز  وااد.  -ب

 مسند عبدالب  ب) عباس :  في جزأي).  - 

اكره فبـو هـنع الـدكتور يايـى هــنيع وجميعهـا تاميـق الشـي  مامـود مامـد شـ
الشــي  الجبيــي لكــا) قــد أهــاب وأاســ)ه فالشــي  مامــود شــاكر وجــد أ) ا مــر فــي 
تاميــق كتــاب تكالــر أســانيدغ يتجــاوز التــراجم التــي قــد يتعــلر الاهــوي فــي قســم منهــا 
عبــى فوائـــد عبــى وجـــ  واا مــ) ا ســـتيفا ه فاقتهـــر عمبــ  عبـــى شــي  مفيـــد غايـــة 

لرجــاي ا ســانيد ممســما  (لــى طبمــات ســت باســب المــنهم  اإلفــادة هــو هــنيع فهــرس
التعريخيه غير أن. تجد فـي اواشـي  فوائـد سـنية   تخبـو مـ) تـراجم كـا)   بـد مـ) 

 (الباتها.
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بعادهـا  أو أ) يهنع هنيع المستشـرقي) فـي ا قتهـارهم عبـى رـبط ا عـ م وا 
ســيما الــلي)  عــ) الخطــع والتهــاياه ولــم يكبفــوا أنفســهم عنــا  الترجمــة ل عــ م و 

يتردد لكرهم في ا سانيد. أقـوي للـ.  نـ  بـالرغم مـ) (عـ ) المامـق )فـي الممدمـة( 
( َّ أ)  ا رتجـــاي وعـــدم ورـــوت  (7)عـــ) الخطـــة التـــي ســـيتبعها فـــي التـــراجم ل عـــ م

النهم هو السمة الرئيسيةة السائدة في الكتابه فمد يترجم عبما  ويتـر. جمهـرة أخـرى 
قبــي تمــديم  -بمــا كــا) المتــرجم لــ  معروفــا .. (لــ ه ويمكــ) لنــافــي الهــفاة نفســهاه ور 

أ) ننمي هنا نه (سناد أوي رواية افتتا بها الم لا كتاب ه لنرى كيا  -م ا اتنا
تعامـــي المامـــق مـــع ا عـــ م فـــي سبســـبة هـــلا اإلســـناد:"ادالني أبـــو جعفـــر تمـــيم بـــ) 

) تميم التميميه مامد ب) أامد ب -رام  الب –مامد.. أامد المرووه قاي: ادالني 
قاي :  ادالنا أامـد بـ) متعـبه قـاي :  اـدالنا أامـد بـ) عبدالبـ  بـ) هـالا الكـوفيه 
قاي :  ادالنا الفري بـ) داكـي)ه قـاي :  اـدالنا سـفيا) عـ) عاهـم عـ) مهـعب بـ) 
ســعده عــ) ســعيده قــاي :  ســئي النبــي )هــبى البــ  عبيــ  وســبم(  ه أو النــاس أشــد 

 (.51.")هب  ه قاي :  ا نبيا  الم ا مالي..
أقــوي: مــ) بــي) هــ    ا عــ م تــرجم المامــق لبفرــي بــ) دكــي)ه ويبــدو أ) للــ. 
بســــبب التهــــايا فــــي أهــــي المخطــــوط فــــي اســــم "دكــــي)" و  أدرو هــــي قهــــد بهــــلغ 
الترجمة"الفري" أم" دكي)"   ) هياغة الهامش تواي بع) المترجم ل  هو دكي) بينما 

عكي) وهاا  في الهامشه وداكي)ه هي ترجمة الفري )لف  الهامش :  في  ا هي 
هـــو عمـــرو بـــ) امـــاد التميمـــي مـــ) أهـــي الكوفـــة ماـــدا اـــاف ...( وفـــي هـــلا اإلســـناد 
"ســفيا)" وكــا) الواجــب أ) يعــي) "ســفيا)" هــلا أهــو ســفيا) الالــورو مــال   أو أنــ  "ســفيا)" 

                                                 

(: وترجمـت ل عـ م الـلي) رأيـت فـي الترجمـة لهـم 31-32(  قاي المامق في ممدمة الكتاب )ه ه 7)
هم الروايةه أو أ) في ا سم (شكا   في المرا ة أو أ) يبتـبس بغيـرغ مـ) ا سـما .. ررورة أو (يرااا  لف

أو أ) يكـــو) المتـــرجم مجهـــو   وفـــي لكـــرغ فائـــدة أو أ) الترجمـــة لاتهـــا تفســـر الغمـــوض أو البـــبس فـــي 
 الرواية...".
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ه وتــر. التعريــا بـــ" عاهــم" ولكنــ  اــي) وجــود فــي الهــفاة التــي تبيهــا )أو (7)ًخــر 
( 51( عاهم ب) أبي النجود ترجم ل ه وكع) "عاهما " اللو ورد فـي )ه51الهفاة 

(. 51غير متبوع بكنية أبي  هـو عبـم ًخـر وكـا) يتوجـب أ) يعـر ا بــ"عاهم" فـي )ه
وأهمي المامق التعريا بـ"مهعب بـ) سـعد" وبميـة الـرواة وكـعنهم أشـهر مـ) الهـاابي 

( ولـم يسـعي 51تبيهـا )ه المعروا "أنس ب) مال." الـلو عـرا بـ  فـي الهـفاة التـي
المامق نفس  ع) م) يكو) )سعيد( اللو يروو عن  "مهعب". ولو ن ر في الهفاة 

( لوجد أ) مهعب ب) سعد )ب) أبي وقـاه( يـروو عـ) أبيـ ه عـ) 51التي تبيها )ه
النبــي )هــبى البــ  عبيــ  وســبم( أو أ) "ســعيدا " هــلا هــو "ســعد بــ) أبــي وقــاس "ولــيس 

 "سعيدا ".

الممدمة اقتهارغ في التراجم عبى المجهولي) وأكـد فـي الهـامش  لكر المامق في-
ه عنــــــدما ورد لكــــــر عبدالبــــــ  بــــــ) الزبيــــــر أنــــــ  "  يتــــــرجم ل عــــــ م 19( ه 5رقــــــم )

المشــهوري)"ه ( ا أنـــ  تــرجم مـــع للـــ. لبكاليــر مـــ) ا عـــ م المشــهوري)ه فمـــ) المشـــاهير 
لإلمــام مالــ. بــ) أنــس  الــلي)ه تــرجم لهــم المامــق :  أئمــة المــلاهب ا ربعــةه فمــد تــرجم

( و بـــي 435( و امـــد بــ) انبــي )ه432( وتــرجم لبشــافعي )ه379ه 11مــرتي) )
 (.127-122انيفة )ه

ــــا  - وبينمــــا أغفــــي المامــــق التعريــــا بعشــــرات ا عــــ م الــــلي) لكــــر الم ل
مانـــتهم وهـــم فـــي اكـــم المجهـــولي) وياتـــاجو) (لـــى التعريـــا بهـــمه نجـــدغ 

بالترجمـة أكالـر  -المشـهوري)وبعرـهم مـ)  -يغدق عبى قسم مـ) ا عـ م
 م) مرةه فم) لل.:

ه 192ه 734ه 722ترجم ي"أهبو ب) الفر  ب) سعيد ب) نافع" أربع مرات)ه -
ه  93( ه وترجم لببعض ال ا مـرات مالـي: عميـر بـ) رـابي البرجمـي)ه 441

                                                 

ي فهــرس  غيــر متبــوع ببمبــ  فــ 51ه 51( ولهــلا لــم يــدر  المامــق اســم "ســفيا)" الــلو ورد فــي هــفاتي 7)
 ا ع م. 
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(. وهنـــــا. مجموعـــــة 311ه 134ه 19(ه وســـــعيد بـــــ) العـــــاه )ه112ه 155
 نلكر منهم: كبيرة م) ا ع م ترجم لهم مرتي)ه

 ( وأبو مسهر111ه 134عبد الب  ب) عبي ب) عبد الب  ب) العباس ) ه 

 ( ه وأبو البخترو ه سعيد ب) فيروز الطائي 442ه111الدمشمي ) ه 

ه 795( ومامـد بــ) عبـي بــ) أبـي طالــب ) ابـ) الانفيــة ()ه 114ه 123) ه
د (ه وخالـ349ه 723(ه وا انـا بـ) قـيس)ه124ه 59(هوسعيد ب) جبيـر)ه335

( وعميـر بـ) هـاني 129ه 51(ه وأنـس بـ) مالـ.)343ه 112ب) عبد البـ  المسـرو)ه
(ه ويايـى بـ) عمـر 443ه 332ه وعطـا  بـ) أبـي ربـات)ه1379ه 751العنسي)ه

ــــ) أبــــي لئــــب )ه311ه 337الوشــــمي )ه ــــرام).. ب ــــ) عبــــد ال ه 311(ه ومامــــد ب
براهيم ب) يزيد النخعي )ه392 د (ه وأام443ه 22(ه وسانو))ه399ه 393(ه وا 

براهيم ب) أامد ...اب) 432ه 151ب) أبي د اد)ه  (ه وا 

(وجـــــابر بـــــ) عبدالبـــــ   329ه115(ه وا وزاعـــــي ) ه423ه423ا غبـــــب ) ه
ــــــزو ) ه 415ه374...الخزرجــــــي ) ه ــــــب العن ــــــ) ابي ــــــق ب (  424ه 343(ه وطب

 (.375ه 377( وعالما) ب) ايا) المرو ) ه429ه 132ومجاهد ب) جبر)ه 

ـــر  اجم قســـم مـــ) هـــ    ا عـــ م يعـــود (لـــى وجـــود أقـــوي: قـــد يكـــو) ســـبب تكـــرار ت
تهــايا أو تاريــا فــي المخطوطــةه فــي اســم الشــخه المتــرجم كمــا اــدا مــال   مــع 
"أهبو ب) الفر " فسبب ترجمت  في الموارع ا ربعة هلا التهايا في اسم  أو اسم 
أبيــ ه ولكــ) كــا) عبــى المامــق (زا  هــلغ الاالــة )او تكــرار التهــايا( أ) يشــير فــي 

ش (لى هلا التهايا دونما ااجة (لى تكرار الترجمـةه ويمكـ) أ) يايـي  المـار  الهام
(لى الهفاة التـي سـبق لبمامـق الترجمـة لـ  فيهـا. وأيرـا  فمـد ياـدا مالـي هـلا التكـرار 
في التراجم عبى سبيي السهو والنسيا)ه ولك) تدار. مالي هلا السهو لـيس بالعسـيره (ل 

دة قبــي الطبــع أو أالنـــا  عمــي الفهــارس العامـــة يمكــ) اكتشــاف  (مـــا عنــد مراجعــة المســـو 
 )ا ع مه الموروعات...(.
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وأايانـــا  يـــرد فـــي الكتـــاب مانـــة شـــخه )غيـــر مشـــهور( وبـــد   مـــ) أ) يعـــر ا  -
المامق بهلا الشخه لتتم الفائدة ويورا النهه يموم بالتعريا بعاد أقارب  اللو يرد 

ة قتـي عبدالبـ  بـ) خبـاب ( لكر الم لـا قهـ735اسم  عررا  في النه :  ففي )ه
بــ) ا رت عبىيــد الخــوار ه ولــم يعــرا بــ  المامــقه بــي عــرا بعبيــ  خبــاب بــ) ا رت 

( جــا  لكــر قتــي والــد أبــي مســهر الدمشــميه فتــرجم لـــ"أبي 111)الهــاابي(ه وفــي )ه
مسهر" ولم يترجم لوالدغ هااب المهةه ولم يكتا المامق بهلغ الترجمة  بي مسهره 

 ( عندما جا  لكر مانت .442ى )ه(ل ترجم ل  مرة أخر 

( أ) مــ) دواعــي ترجمتــ   و شــخه "أ) 32لكــر المامــق فــي الممدمــة )ه -
 يكو) في ترجمت  أو أ) الترجمة لاتها تفسر الغموض أو البَّبس في الرواية".

أقـــوي :  ولكـــ) قســـما  مـــ) التـــراجم تـــعتي غيـــر منســـجمة مـــع هـــلغ الخطـــة فتـــعتي 
ما  في غير مكانها اللو يفترض أنها تعتي لتكشا غموض الترجمةه (ما غير مفيدةه وا 

 النهه فم) لل. عبى سبيي المالاي:

( فبمـا ورد لكـرغ لبمـرة 192-21مـرة مـ) )ه 75ورد اسم: أسـد بـ) الفرات)كـراو(
( تـــرجم لـــ . وورد لكـــر زيـــد بـــ) الابـــت عررـــا  اربـــع مــــرات 323السادســـة عشـــرة )ه

ــــرجم لــــ  المــــرة الرابعــــة )197ه 711ه 725ه 13)ه (. وتــــرجم لســــفيا) 197ه( فت
(ه وكـــــــا) مـــــــ) ا فرـــــــي أ) ي جـــــــي ترجمتـــــــ  (لـــــــى 115ه 119الالـــــــورو مـــــــرتي) )ه

( عندما وردت قهـة مانتـ  )اسـتخفائ ( وورد لكـر النعمـا) بـ) بشـير 411-412)ه
ـــــ  ه 749ه 744عررـــــا  )ه وكـــــا) المفـــــروض كـــــلل. ا) ي جـــــي  749( فتـــــرجم ل

 (.122)ه (لى اي) ورود خبر قتب  -أو اتي يايي (ليها –ترجمت  

( ولم يترجم ل  ه  712-729وجا  لكر قهة قتي معمي ب) سنا) ا شجعي )ه
 ( عندما ورد لكرغ عررا.-341الم ترجم ل  ه  )ه

ولكـــر الم لــــا ســـبب رــــرب ربيعـــة بــــ) أبـــي عبــــد الـــرام) ه المعــــروا "ربيعــــة 
 (ترجم ل .311( ولم يترجم ل  فبما ورد لكرغ عررا)ه 371 -377الرأو")ه
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ة الالانيــةه فتتعبــق با خطــا  فــي قــرا ة الــنه نتيجــة  التاريــا أو أمــا الم ا ــ -
 -التهايا م) قبي الناس ه أو نتيجة  ا خطا  المطبعية:

( .. ادالنا اماد ب) زيد ب) عاهم ب) بهدلة ع) مهـعب 51جا  في الهفاة )
 ع) سعد ع) أبي ...

أقــوي: والهــواب: اــدالنا امــاد بــ) زيــد عــ)  عاهــم بــ) بهدلــة عــ) مهــعب بــ) 
 سعد ع) أبي .

(.. قــاي كعــب (لا رأيــت الشــارق قــد غربــت.. والهــواب :  21وجــا  فــي الهــفاة )
 قد غرب.

( عندما أرسي عمر ب) الخطاب ابن  عبدالبـ  (لـى عائشـة 22وجا  في الهفاة )
يســعلها اإلل) فــي أ) يــدف) (لــى جــوار هــاابي ه رســوي البــ  )هــبى البــ  عبيــ  وســبم( 

الخطــاب مــ) عمــر (لــى ابنــ  عبدالبــ ( يمــوي لــ. عمــر وتمــوي لهــا )و  -وأبــي بكــر فمــاي:
 (يلني ف دف) مع هاابي.

أقـوي والهــواب:.. أ) أدفـ)ه كــا فـي روايــة ابــ) سـعد فــي الطبمـات الكبــرى )طبعــة 
ــــي  ــــو الفرــــي (بــــراهيمه المــــاهرة 125ه 3/7/145هـــــ( 7311بري ــــرو )طبعــــة: أب ه الطب

 .4/791( 7917)1ط

للــ. كفافـا    عبــي و  ولـي ... وعبــق وجـا  فـي الهــفاة نفسـها : ليتنــي )وليـت( 
 المامق عبى كبمة )وليت(بعنها (رافة اتى يستميم النه...

( ليتني أنجو م) لل. كفافـا .. أو )أفبـت( 12أقوي :  والهواب كما جا  في )ه
 (.15كما جا  في )ه

 ( في وهية عمر ب) الخطااب لبخبيفة بعدغ:21وجا  في الهفاة )

ســـوي البـــ  )هـــبى البـــ  عبيـــ  وســـبم( وأ) يـــوفي (لـــيهم وأوهـــي  بلمـــة البـــ  ولمـــة ر 
 بعهدهم وأ) يماتي ِمْ) ورائهم )كلا(.
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 أقوي :  والهواب مْ) ورا هم.

 وجا  فيها أيرا  في الك م عبى عمر بعد أ) طعن  أبو ل ل ة:

 ... ورمى ماباٌت عبي  برنسا  أو خميهة سودا ...

( فــي روايــة الاادالــة 25هــفاة )أقــوي: ومــا المــراد بـــ"مبات" هــلاف وقــد جــا  فــي ال
 نفسها "فبما رأو لل. رجي م) المسبمي) طرت عبي  برنسا  ل  ليعخلغ".

( أ) اسم الرجي اللو طرت البرنس عبدالبـ  بـ) 3/151ولكر اب) سعد )الطبمات 
( 7992)1عوا الزهروه وعند اب) عبد رب  )العمد الفريده طبعة دار اله ي بيروت ط

 ( ِاطاا) التميمي.4/92

 ( في سبب قتي عبيد  الب  ب) عمر الهرمزا):12وجا  في الهفاة )

قاي اب) اساق عـ).. عـ) سـعيد بـ) المسـيب قـاي :  كـا) الـلو تشـب  عبـيهم فـي 
 جفينة والهرمزا) أ) عبدال  ب) أبي بكر قاي...

( كـــلا با هـــي عبدالبـــ  بـــ) أبـــي بكـــر ولعـــي 3وعباـــق المامـــق فـــي الهـــامش رقـــم )
 هـ(.77كره  ) عبدالب  توفي سنة )الهواب مامد ب) أبي ب

 (.3/151أقوي: والهواب :  عبد الرام) ب) أبى بكر )طبمات اب) سعد 

 ( م) ك م عمر بعد (هابت :14( وبداية الهفاة )13وجا  في ًخر هفاة )

".. وسيطع) في هلا ا مر )أو ا ستخ ا( أنـاس مـ) النـاس وأنـا قتبـتهم )كـلا( 
ني  والب  ما تركت شيئا  هو لهم )كلا( عندو م) أمر الك لـةه بيدو عبى اإلس م... وا 

وما أغب  لي رسوي الب  )هبى الب  عبي  وسبم( في شي  ما أغبـ  لـي فيهـا اتـى لمـد 
 طع) في )كلا( بقهبعي  في خاهرتي..."

أقوي والهواب :  ... وأنا قاتبتهم ... ما تركـت شـيئا  هـوأهم عنـدو... اتـى لمـط 
 ي..طع) بقهبعي  في خاهرت
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 ( في لكر ممتي عالما):11وجا  في الهفاة )

"وجــا  رجــي طــواي بيــدغ نهــي  فــعهوى (ليــ  بمشــمه كــا) أ و ســ ت أهــاب  بــ ه 
 فماي )راوو الخبر(: هااب المشمه نيار ب) عياض ا سبمي".

أقــوي: عــرا المامـــق بالمشــمه ولـــم يعــرا بنيــار بـــ) عيــاضه وكـــا) مــ) اـــق 
ا مره  ) ورود اسم نيار في الـنه يـواي بعنـ  المار  أ) يعرف  اتى   يشتب  عبي  

أاــد قتبــة عالمــا)ه ولــيس ا مــر كــلل.ه فنيــار هــلا هــو شــي  كبيــر مــ) أهــااب النبــي 
)هـبى البــ  عبيــ  وســبم( اـاوي أالنــا  اهــار الالــوار لـدار عالمــا)ه أ) يجنــب المســبمي) 

اعتز لهمه  الفتنة فنادى عالما) اللو أشرا عبي  م) أعبى دارغه فناشدغ ولكرغ الب  لماا
 فبينماهويراجع  في الك م (ل رماغ رجي م) أهااب عالما) بسهم فمتب .

وعند لل. طالب الالوار عالما) أ) يدفع (ليهم قاتي نياره ولك) عالما) رفـض للـ. 
اـراق بـاب دار عالمـا) وتسـور دارغ وقتبـ ه واسـتخدم  مما أدى (لـى شـدة هيـا  الالـواره وا 

 (.311-4/312طبرو المتبة مشمه نيار في قتي عالما)..)ال

( فــي لكــر قتــي عبــي بــ) أبــي طالــب :  دعــا عبــي 95ه 94وجــا  فــي الهــفاة )
النــاس (لــى البيعــةه وجــا  عبــد  الــرام) بــ) مبجــم فــيهم فــرداغ مــرتي) أو ال الــا  تــم بايعــ ه 

 فماي )أو عبي( أما ياابس أشماها...

 (.3/33أقوي :  والهواب :  ما يابس )أشماها )اب) سعد 

(: عـ) خالـد أبـي افـه عـ) ابيـ  أنـ  سـمع عبيـا  قبـي أ) 91اة )وجا  في الهف
اتـى يخرـب  -جبهتـ –يهاب بعربع يموي: () الشمي أ) ل  أ) يجـي  فيرـرب هـلغ 

 هلغ بدم لايت ..".

 أقوي: أو   () اسم الراوو خالد ب) افه وليس أبي افه.
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نمــا المــراد كمــا وردت فــي عــدة روايــا ت فــي هــلا والانيــا : () البايــة لــيس بهــا دمه وا 
الكتـاب :  أ) تخرـب لايتـ  بــدم جبهتـ ه ولعـي التمـديم والتــعخير فـي الجمبـة خطـع مــ) 

 الناس .

 (:92وجا  في الهفاة )

ل ِالر. لبموت   فق) الموت ًتيكا  خا

 أقوي: ليست رواية الرجز مميمة لبوز)ه وهواب  أ) يكو)

 فق) الموت ًتي. خل) الر. لبموت 

 ي طباة والزبير وعمار(:( )لكر قت723وجا  في الهفاة )

 ... فانطبق الزبير اتى أتى سفوا) فتبماغ  النغر المجاشعي...

( النَِّعــــــر 3/11( وابــــــ) ســــــعد )4/491أقــــــوي: ورد اســــــم الرجــــــي عــــــ) الطبــــــرو )
 المجاشعي.

وجا  في الهفاة نفسها :  قـاي ا انـا بـ) قـيس :  (ل) يابـق ِبن يَّتـ  والهـواب 
 يابق ببيت .

 ( هلا البيت وهو الالا ال الة:725وجا  في الهفاة )

 ابَّت عبي. عموبة المتعمد  شابَّت )كلا( يمين. () قتبت مباركا  

بَّت )بفتا الشي)( والبيت في شواهد النااةه وهم يعتو) بـ   أقوي :  والهواب :  ش 
 -في زيادة ال م المفتواة في المفعوي وروايتهم:

بَّت يمين. () قتبت لمسبما...  ش 

 (:729ة )وجا  في الهفا
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واــدالنا يايــى عــ)  أبيــ  ... أنهمــا ســمعا الزبيــر بــ) العــوام يمــوي: لمــد تبــوت هــلغ 
ااية زمانا  ما أادا نفسي أ) أكو) م) أهبها فقلا نا) المعنو) )كلا( بها. وقـد عبـق 
المامـــق فــــي الهــــامش بمولــــ  :  زمانــــا  مــــا أاــــدا نفســــي... المعنــــو) بهــــا خرجــــة مــــ) 

 الااشية".

ى امي "المعنو)" عبى الخطع المطبعي لو  تعكيد المامق لها أقوي: كنت أميي (ل
 في الهامش.

 والهواب: فقلا نا) المعنيو) بها.

 ( )في خبر قتي عمار(771وجا  في الهفاة )-

"... فبمــا كــا) يــوم هــفي) أقبــي )أو عمــار( يمشــي أوي الكتيبــة راجــ   اتــى كــا) 
ر عن . فعرـرب ا )كـلا( فـقلا رأس بي) الهفي) طع) رجي في ركبت  بالرما فعنكفع المعف

 عمار".

 أقوي: والهواب أ) تكو) الجمبة عبى الناو ااتي:

ــــي)  ــــى )(لا( كــــا) ب ــــوم هــــفي) أقبــــي يمشــــي  أوي الكتيبــــة راجــــ   ات فبمــــا كــــا) ي
 الهفي))طعن ( رجي... فعكفع المعفر عن  )فرربت  ( فقلا رأس عمار.

 ( وفي لكر قتي عمار أيرا :773وجا  في الهفاة )

.... فسمعت  يموي )أو عمار( :  الجنة تاـت ا سـنةه اليـوم ألمـى ا ابـة مامـدا  
 وازب ...

ـار هـو  مـي متهـبةه وكعنـ  لـم يـدر. أ) مـا قالـ  عمَّ أقوي :  كتب المامق هلغ الجا
 رجزه وكا) المفروض ا) تكتب هكلا:

 اليوم المى ا ابة  الجنة تات ا سنة 

 مامد وازب 
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 (3/714سعد ه  اب)47ه 5/39)الطبرو 

 ( في لكر ممتي اجر ب) عدو:732جا  في الهفاة )

.... فاختــاروا زيــادا  فعرســبوغ (لــى معاويــة فعخــل لهــم ا مــا) وبايعــ ا عبــى ســنة البــ  
 )كلا( وسنة رسول  )هبى الب  عبي  وسبم(...

أقـــوي :  والهـــواب... وبايعـــ  عبـــى كتـــاب البـــ  وســـنة رســـول  )هـــبى البـــ  عبيـــ  
 وسبم(.

 ( في لكر قتي عبدالب  ب) خباب ب) ا رت:731هفاة )وجا  في ال

"قــاي عبدالبــ  :  عبــيكم الســ م (لا لــم تفعبــواه قــالوا )أو الخــوار ( () هــلا يعمرنــا 
فمتبوغ وقتبوا رج   م) مزينة ورج   م) بني شيبا)ه  -هلا يعنو) المهاا –بررب. 

فعميتوغه فنزلوا فمتبوغ رجـ   قاي عبدالب  ب) خباب :  ما أايا الكتاب فعايوغه وما أمات 
 م) مزينة ورج   م) بني شيبا) وجبوا الخرا ..".

مـيه ويبـدو أ) للـ. (مـا مـ)  أقوي: م) الم ا  فـي هـلغ الفمـرة تكـرار وتـداخاي الجا
 سهو الناس  أو عامي المطبعةه ولم ينتب  (لي  المامقه وهوابها:

–قــالوا :  () هــلا يعمرنــا بمتبــ. "... قـاي عبدالبــ  :  عبــيكم الســ م (لا لــم تفعبــواه 
قــاي عبدالبـــ  بـــ) خبــاب : مـــا أايـــا المــًر) فـــعايوغ ومـــا أمـــات  -هــلا يعنـــو) المهـــاا

 فعميتوغه فنزلوا فمتبوغ ه وقتبوا رج   م) مزينة ورج   م) بني شيبا) وجبوا الخرا  ...".

 ( هلا البيت : 742وجا  في الهفاة ) 

 وهو لو عرو كريم ومفري        اسب. م)   ي بم الناس اب          

 وقد أشار المامق في الهامش (لى أ) البيت مختي الوز)ه أقوي: ويستميم 

 الوز) لو قبنا: 

 وها هو لو عفو كريم ومفري فاسب. م)   ي بم الناس اب 
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( فــي لكــر مــ) قتــي يــوم الاــرةه ومــ) رســالة يزيــد بــ) 727وجــا  فــي الهــفاة )
 بها:معاوية  هي المدينة يتهددهم 

...و والب  لئ) الرت بكم  رعنكم تات رجبيه الم  طعنكم وطعة أقي فيها عددكم 
 وأترككم أااديا ِلشٍم )كلا( كعااديا عاد والمود ...".

أقوي: و"ِلشم" هـلغ   معنـى لهـا فـي الجمبـةه وهـي تاريـا مـ) الناسـ  لــ)تنتس ( 
 أ) الجمبة: ( أو2/392( وهبا ا عشى )42/713كما وردت في العمد  الفريد )

 ... وأترككم أااديا تنتس  كعااديا عاد والمود...

 (:721( وبداية الهفاة )727وجا  في نهاية الهفاة )

 ... وقاي الواقدو ع) داود ب) الاهي) ع) أبي سفيا) قاي...

أقوي: واهواب :  قـاي الواقـدو عـ) داود بـ) الاهـي) عـ) )عبـد البـ ( ابـ)  أبـي 
ـــي ســـفيا) فـــي الهـــفاات ســـفيا)...) لكـــر الم لـــا عـــدة ر  ـــ  بـــ) أب وايـــات عـــ) عبدالب

 (.711ه 722ه 724)

 ( السطر الخامس:721وجا  في الهفاة )

 ... لما اجتمع يزيد ب) معاوية عبى بعال  الجيوش (لى المدينة...

 والهواب :  لما أجمع يزيد...

 (74وجا  في الهفاة نفسها )س

 ... فعن ر (لي  يبايعهم عبى الموت...

 الجمبة :  فقني أن ر (لي  يبايعهم عبى الموت. أقوي :  ولعي

 (:75( السطر )723وجا  في الهفاة )

 فماي )أو مسبم ب) عمبة( لمروا) :  أقر ما قبت لي...
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ــــ) قتيبــــة طبعــــة الابــــي       ــــت لــــيف )اإلمامــــة والسياســــة(  ب والهــــواب: أيــــ) مــــا قب
(7931 )7/111.) 

 (722وجا  في الهفاة )

الاكم( عبى عبدالب  ب) زيد وبي) عيني  أالـر السـجود فبمـا ... مَّر )أو مروا) ب) 
 ن ر (لي  مروا) وكرغ أ) ياعر ا ب  فخرَّ رأس ...

 والهواب: فكرغ أ) ياعر ا ب  فياز رأس ...

 ( في تسمية م) قتي بالاراة.713وجا  في الهفاة )

ارةه قاي: )أو الواقدو(  قرأت كتاب (براهيم ب) (سـماعيي ... تسـمية مـ) قتـي بـال
وأخبرني (براهيم أ) الكتاب كتاب داود ب) الاهي) مولى ًي عالما) ب) عفا) م) بني 

 هاشم...".

أقــوي: لعــي فـــي الجمبــة ســـمط بعــد كبمـــة: مــولى ًي عالمـــا)ه والهــواب أ) تكـــو) 
 الفمرة هكلا:

... وأخبرني (براهيم أ) الكتاب كتاب داود بـ) الاهـي) مـولى ًي عالمـا) )فممـ) 
 الم( م) بني هاشم... (ل  قتي بالارة م) قريش

:  فجميــع مــ)  ياهــى ممــ)  74-73( س 711أقــوي: لكــر الم لــا فــي )ه
قتـــي مـــ) قـــريش مائـــة رجـــي وتســـعة وخمســـو) رجـــ   )الـــم ينتمـــي بعـــدها إلاهـــا  قتبـــى 
ا نهـــار( وان ـــر أيرـــا  :  تـــاري  خبيفـــة بـــ) خيـــاطه تاميـــق :  أكـــرم رـــيا  العمـــروه 

 .7/137هـ( 7312النجا )

أســــما  مــــ) قتــــي بــــالارة مـــ) المشــــهوري) مــــ) قــــريش وا نهــــار  أورد الم لـــا -
(ه ولك) المامق الفاري لم يدقق كاليرا  في رـبط أسـما  هـلغ 711-713وغيرهم )ه

تمريبـا ( قـد أالبـت 142الجمهرة م) ا عـ مه ولـو تـعنى لوجـد أ) خبيفـة بـ) خيـاط ) ت  
ت ا يســـير فـــي تعريخـــ  أســـما  هـــ    الشـــهدا  وبـــنفس ترتيـــب كتـــاب الماـــ) )مـــع اخـــ
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عبــى  –بعـض كتـب الطبمـات لطائفــة مـنهمه وكـا) بقمكـا) المامـق  -كـلل. -وترجمـت
أ) يشـير (لــى ا خـت ا بــي) أبـي العــرب وخبيفـة بــ) خيـاطه (لا لــم يـتمك) مــ)  -ا قـي

تـــرجيا الهـــايا منهمـــا بـــالرجوع (لـــى مهـــادر أخـــرىه وســـنكتفي بـــلكر بعـــض هـــ    
 ما أوردغ خبيفة م) خياط أو اب) سعد:ا ع م عبى سبيي المالايه مع ممارنتها ب

 :71-72( س 713جا  في الهفاة )

م) بني المطبب ب) عبد مناا :  يايى ب) نافع ب) عاميـر بـ) يايـىه )و( يزيـد 
 ب) هاشم ب) المطببه وعبدال  ب) نافع ب) عامير ب) عبدالب  ب) يزيد ب) هاشم...".

) عاجير ب) عبد يزيد بـ) ( يايى ب) نافع ب7/137أقوي: وعند خبيفة ب) خياط )
 هاشم... وعبدالب  ب) نافع ب) عجير )ب) عبد يزيد ب) هاشم(

 :1-7( س 714وفي )ه 

ومــ)  ابفــائهم... عبدالبــ  بــ) عبــاد بــ) شــيبا)ه وهــفوا) بــ) عبدالبــ  بــ) شــيبا)ه 
 وا سود ب) عمار ب) شيبا)...".

 (:7/137أقوي: وعند خبيفة ب) خياط )

 ا)ه وا سود ب) عباد ب) شيبا).... وهفوا) ب) عباد ب) شيب

 (71وفي الهفاة نفسها )س

 الزبير ب) عبد الرام) ب) عوا ...

 ( : زيد ب) عبد الرام)...7/133وعند خبيفة ب) خياط )

 ( ففف ومامد ب)  ا سود ب) مخرمة.17وفي الهفاة السابمة )س

 ( ومامد ب) المسود ب) مخرجة.7/133وعند خبيفة )

 (:712( وبداية الهفاة )715وجا  في ًخر الهفاة )



 -117- 

وم) بني سهم ب) عمرو ب) هاهْيه ب) كعب ب) ل و: ل يب ب) عمامةه )قاي 
المامق في الهامش ع) عمامة :  في ا هي عمانة(ه وفـ ) بـ) ا اـنس بـ) الافـة 

 ... وم) ابفائهم منااع ب) خبفةه ومرا  ب) مناع..."

 (7/135اقوي: وعند خبيفة )

خنيس ب) الافة بـ) سـعد بـ) سـهمه وابنـ  .. وميـات بـ) ... لوئب ب) عمرو ب) 
 خباه وفرالة ب) ميات.

 ... وم م) ب) الاارا ب) الطفيي...72-9( س 715وأيرا  في )ه -

 ( ... وموسى ب) الاارا ب) الطفيي.7/134وعند خبيفة )

 (... وموسى ب) الاارا ب) الطفيي.7/134وعند خبيفة )

 يهم :  عمَّار ب) ههيب ب) مهعب...: وم) موال77وفي الهفاة نفسهاه س

(: عمــــــارة بــــــ) هــــــهيب... وفــــــي 5/711وعنــــــد ابــــــ) ســــــعد )الطبمــــــات الكبــــــرى 
 :5-4( س712ه2

وم) بني جما: عبد المب. ب) مامد ب) الخطااب ب) معمر ب) ابيـب والخطـاب 
 ب) الاارا..

 ( عبد المب. ب) خطااب... واطااب ب) الاارا...7/132وعند خبيفة )

: ومــ) بنـــي معــيه... فرــالة بــ) خالــد بـــ) 12-79ســهاه س وفــي الهــفاة نف
تاليةه والاارا ب) خالد ب) تاليةه ومسبم ب) خالـد بـ) تاليـةه وفـ ) بـ) خالـد بـ) تاليـة 

 ( :  فرالة ب) خالد ب) نائبة )وليس اب) تالية(...7/131أقوي: وعند خبيفة )

.. وعند : وم) بني الاارا ب) فهر: سعيد ب) أبي عبدالب .7( س711وفي )ه
 ( شعيب ب) أبي عبدالب .7/131خبيفة )
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(... ومهعب ب) عبدالب  ب) أبي اكيم... وعند خبيفة 1وفي الهفاة نفسها )س
 ( ومهعب ب) عبدالب  ب) أبي خيالمة.7/131)

 (: وزياد ب) أبي همهمة..2وفيها أيرا  )س

 (.. وزياد ب) أبي أميمة..7/131وعند خبيفة )

مـد بـ) عمـرو بـ) اـزمه وهـم سـتةه وال الـة ا و د (: وما79-71وفيها أيرا  )س
مامد بب) عمرو بـ) اـزمه وعبدالبـ  بـ) مامـد بـ) عمـرو بـ) اـزمه واـزام بـ) زيـد بـ) 

 لوعا)... (ل .

( أسما  أو د مامد ب) عمرو ب) ازمه وهم 7/147أقوي: لكر خبيفة ب) خياط )
ـــ"ازام بــ) زيــد بــ) لوعــ ا)" أو لكــر عنــد عبــد الــرام) وعالمــا) وعبــد المبــ.ه ولــم يــرد ل

خبيفةه وربما كا) هلا ا سم "ازام" مهافا  ع) "ازم" و"لوعـا)" مهـافا  عـ) "لـْولا)" 
وأ) الم لا قهد بلل. تتمة نسب مامد ب) عمرو ب) ازمه وقد لكـر نسـب  ابـ) سـعد 

 (: مامد ب) عمرو ب) ازم ب) زيد ب) لولا)...ه5/49-52)

بـــ) الربيـــع بــ) نعمـــا) بـــ) أبـــي  ( :والعبـــي بــ) عبدالبـــ 17ه 12وفيهــا أيرـــا  )س 
 يساا ب) نربةه وعمرو ب) العبي ب) عمرو..

( :  والعـــ   بـــ) عبدالبـــ  بـــ) رقـــيم بـــ) نرـــبة وعمـــر بـــ)  7/147وعنـــد خبيفـــة ) 
 المعبى ب) عمرو.

 ه وعمارة ب) عمبة ب) كريز.72-75( س 711وفي )ه

 ( عمارة ب) عمبة ب) كريم.5/792وعند اب) سعد )

 (: وبشر ب) أبي عياش..79وفي الهفاة نفسها )س

 ( بشير ب) أبي عياش5/125وعند اب) سعد )
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: وعـ) الاـارا بـ) الخــزر  :  عبـد  الـرام) بـ) خبيــب 1-5( س719وفـي )ه
بــ) أســاا بــ) عبيــده ومامــد بــ) عبدالبــ  بــ) خالــد بــ) اســاا ... وســعد بــ) كبيــب بــ) 

 أساا...

( وعنــد 143-7/141أقــوي: وكــلل. وردت أســما  هــ    عنــد خبيفــة بــ) خيــاط )
ـــ  بـــ) خبيـــب بـــ) يســـاا بـــ) 5/799ابـــ) ســـعد )الطبمـــات  ـــد الـــرام) بـــ) عبدالب (: عب

عنبــة...(ل  ولكــر كــلل. فــي نســب مامــد بــ) عبدالبــ ... بــ) الاــارا بــ) الخــزر ه أ) 
 (.5/799أم : سعدى بنت كبيب ب) يساا )

زيق :  فروة ب) أبي عبـادة بـ) سـعد بـ) 72-9( س 712وفي )ه : وم) بني را
 ن  عالما) ب) فروةه وسعيد ب) أبي عبادة...عالما)ه واب

( :  عــروة بــ) أبــي عمــارة )بــد   مــ) فــروة بــ) أبــي 7/144أقــوي: وعنــد خبيفــة )
( فروة ب) أبي عبادة سعد ب) عالما) )اسم أبـي 5/125/122عبادة(. وعند أبى سعد )
 عبادة: سعد ب) عالما)(.

بــ) ســ مة ( ومــ) بنــي زعــورا : عبــاس بــ) ســبكا) 17وفــي الهــفاة نفســها )س
 ( عباد ب) أبي نائبة سبكا).5/711وعند اب) سعد )

 : وس مة ب) عباد ب) سبكا):1( س717وفي )ه
 ( وسبمة ب) عباد ب) سبكا).5/711وعند اب) سعد )

( :  وم) بني عمرو ب) عوا: يايى ب) مجمع بـ) 73وفي الهفاة نفسها )س
 اارالةه وعبدالب  ب) مجمع ب) اارالة.

 (... اب) جاريةه وليس اب) اارالة.5/791وعند اب) سعد )
( في خبر مااهرة الاهي) ب) نمير لمكة اينمـا ببغـ  712وجا  في الهفاة )

 موت يزيد ب) معاوية.
"... فماي اهي) وأهـااب  (لـى الشـام رسـ   اتـى قـدموا الشـام فبمـا قـدموا وجـدوا 

 معاوية ب) يزيد قد مات....
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هــا نمهــا  ويمكــ) أ) تكــو) الجمبــة أقــوي: هــلغ الجمبــة غيــر مفهومــةه ويبــدو أ) في
 هكلا:

 ... فماي اهي) وأهااب  )(لى موادعة اب) الزبير وارسبوا( (لى الشام رس  ...
 ( في كيفية قتي مروا) ب) الاكم:711وجا  في الهفاة )

"فــعمرت )أو زوجــة مــروا) وأم خالــد بــ) يزيــد بــ) معاويــة( جواريهــا فطــرا) عبيــ  
 ت..."الشوار.)كلا( الم غطين  اتى ما

أقوي: والهواب: الشوال. وليس الشوار. وهي فارسية مفردهاه شادكونةه وتعني: 
الفــراش الــلو ينــام عبيــ ه والمتكــع .. الــ  )المعجــم الــلهبي/ مامــد التــونجي طبعــة: دار 

( )قطر العرب المايط لبطـرس البسـتانيه طبعـة دار المشـرق 327العبم لبم يي)؛ ه
7/7211.) 

 ( في لكر ممتي عمر ب) سعد ب) أبي وقاه:792وجا  في الهفاة ) -
"فمــاي المختــار بــ) أبــي عبيــد  بــي عمــرة هــااب ارســ  :  اســتعجر لــي نوائاــا  

 يبكي) عبى الاسي)..."
 والهواب: نوائا

 ( في لكر م) قتي يوم مر  راهط:791وجا  في الهفاة ) -
اــدالنا عــ) أبيــ ... عــ) أبــي معشــر أ) عمــر بــ) ســعيد عمــي عبــى الرــاا. بــ) 

 س ... فعقبي عمر والراا. بمر  راهط ..."قي
ا.  والهواب :  ... أ) عمرو ب) سعيد )وليس عمر( عمـي عبـى )خـداع( الرـاا

 ب) قيس ... فعقبي عمروه والراا. بمر  راهط ...
( أقـوي: وهنـا. مهـادر أخـرى تـلكر 1/72)أن ر  اإلمامـة والسياسـة/ ابـ) قتيبـة 

د البـــ  بـــ) زيـــاد )طبمـــات ابـــ) ســـعد أ) الـــلو تـــولى خـــداع الرـــاا. بـــ) قـــيس هـــو عبيـــ
؛ تهــليب تــعري  ابــ) عســاكر :  هلَّبــة عبــد المــادر بــدرا)ه بيــروت :  دار (ايــا  5/11

 (.2/77( 7911)3التراا ط
 :5(ه س129وجا  في هفاة ) -
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 قاي ل  :  فرجعت ع) اإلس م.. والهواب أفرجعت ع) اإلس مف.
 ياد:( في لكر سبب قتي كميي ب) ز 171وجا  في الهفاة )

... لــيس كميــي اليابــ  ... فجــا ... اتــى هــعد المنبــر... فســبَّ ولعــ) واــرَّض.. 
عبــــى أهــــي الشــــام... فببغــــت خطبتــــ ه قــــاي )راوو الخبــــر( فبمــــا  فــــر الاجــــا .. أتــــى 

 بكميي...".
ا ( خطبت .  أقوي: والهواب :  فببغت )الاجَّ

 ( في لكر قتي سعيد ب) جببير:172وجا  في الهفاة ) -
ب) عيسى... قاي ادالني (سماعيي ب) واسطه قاي: دعاني خالد ب) "ادالني مال. 

عبدالب  المسروه وهو  ي مئل أمير عبى مكةه فماي :  يـا بـ) واسـط انطبـق بهـلا الرجـي 
 فق) عبد المب. ب) مروا) بعا (لي أ) أبعا ب  (لي ...".

(:.. فبمــا انهــزم ابــ) ا شــعا مــ) ديــر الجمــاجم هــرب 112وجــا  فــي الهــفاة )
)بــ) جبيــر( (لــى مكــةه فعخــلغ خالــد بــ) عبدالبــ  المســروه وكــا) والــي عبــد المبــ. ســعيد 

 عبى مكة فبعا ب  (لى الاجا ...".
أقـــوي: جــــا  فــــي الــــنه ا ويه اســــم (ســـماعيي بــــ) واســــطه وهــــلا تهــــايا مــــ) 
الناســـ ه والهـــواب: (ســـماعيي بـــ) أوســـط البجبـــي كمـــا ورد فـــي المهـــادر التـــي لكـــرت 

هــه وفيـات 95؛ المنت م/  بـ) الجـورو اـواا سـنة 2/715الرواية )طبمات اب) سعد  
 (.311ه 1ا عيا)ه طبعة (ساا) عباسه 

وجا  في النهي): () خالد ب) عبدالب  المسرو كـا) واليـا  لعبـد المبـ. بـ) مـروا)ه 
عبى مكةه وهلا وهم م) الم لاه كا) ينبغي عبى المامـق تداركـ    سـيما وأنـ  تـرجم 

( ولكر فيها أن  ولـي مكـة لبوليـد بـ) عبـد 112ي الهفاة )لخالد ب) عبدالب  المسرو ف
هـ وتولى خالد المسرو عبى مكة  12المب. ... أقوي: توفي عبد المب. ب) مروا) سنة 

 هـ.95هـه وقاتي سعيد ب) جبير سنة  97سنة 
 ( وفي لكر قتي سعيد ب) جبير أيرا ه النه ااتي:112وجا  في الهفاة )

جبيــر( مـا تمـوي فـي الخبفــا  منـل كـا) النبـي )هــبى  "قـاي )أو الاجـا  لسـعيد بـ)
البــ  عبيــ  وســبم( (لــى يومنــا هــلاف ســيجزو) بععمــالهم فمســرور ومالبــوره لســت عبــيهم 
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ف قاي :  أنـت ونفسـ. أعبـمه قـاي :  بـا فـي عبمـ.ه قـاي :   بوكييه قاي :  ما تموي فيَّ
رأة عبـــى (لا  أســـ . و  أســـر.ه قـــاي فبـــاه قـــاي :   هـــر منـــ. جـــور فـــي اكـــم البـــ  وجـــ

معاهي الب ه قاي :  لمهـم أو امـداهمه قـاي :  (نمـا اسـتاف ت أمـر نفسـيه قـاي فـعو 
رجي أناه قاي :  يـوم الميامـة تخبـره قـاي :  فـعيهم أاـب (ليـ.ه قـاي :  أررـاهم لخالمـ  
قــاي :  وأيهــم أررــاهم لخالمــ ه قــاي :  اتــبعهم  مــرغه وأعبمهــم بطاعتــ ه قــاي :  والبــ  

  قطعن. أعرا ...".
أقــوي :  ي اــ  فــي الــنه الســابق تــداخي بعــض الجمــي بــبعض ويبــدو أ) للــ. 

 بفعي الناس ه ولم يتنبا  (لي  المامقه وقرا ة النه )ا قرب (لى الهواب( كما يبي:
... قاي: ما تموي في الخبفـا  منـل كـا) النبـي )هـبى البـ  عبيـ  وسـبم( (لـى يومنـا 

ست عبيهم بوكيي :  قاي :  لمهم أو هلاف قاي: سيجزو) بععمالهم فمسرور ومالبوره ل
امداهمف قاي :  (نما استاف ت أمر نفسيه قاي :  فعيهم أاب (لي. ف قايف: أرراهم 
لخالم . قاي: وأيهم أرراهم لخالم ف قاي :  أتبعهم  مرغ وأعبمهم بطاعت ه قاي :  فعو 

م بنفس.. قاي رجي أناف قاي :  يوم الميامة تخبر  هقاي:  ما تموي فيف قاي :  أنت أعب
با في عبم.ف قاي: (لا  أس . و  أسر.ه قاي :  با! قاي :  قد  هر منـ. جـور فـي 

 اكم الب  وجراة عبى معاهي الب ه قاي :  والب   قطعن. أعرا ...".
 (:113( وبداية الهفاة )111وجا  في نهاية الهفاة ) -

عبـى البـ  الع ـيم "... قاي الراهب :  فبيعط ما أالق ب ه قـاي :  سـعيد (نـي أع ـم 
 اللو   شري. ل    أبرت مكاني اتى أهبا..."

( (لـــى أ) كبمـــة الراهـــب "فبـــيعط" وردت 4وقـــد أشـــار المامـــق فـــي الهـــامش رقـــم ) 
 با هي فبيعطيه والوج  الا اليا  مع  م ا مر.

 أقوي : والهواب: فبيعطني
ي أع ـم ( عبـى جـواب سـعيد بـ) المسـيب "أنـ5كما نب  المامق في الهامش رقـم )

ه أقــوي: والهــواب :  (نــي  عبـى البــ " (لــي أنهــا جــا ت هكــلا با هــي والكبمــة فيهــا اــ.ا
 أعطى الب  الع يم اللو   شري. ل  ... (ل 
 (4/319)ان ر : سير أع م النب  / لبلهبي 

 (:1-2ه س114وجا  في )ه
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خــر معــ  اتــى دخــ  عبــى الاجــا ه فمــاي :  أتيتمــاني  "الــم قــام المــتبمس الالمفــي ًو
 بسعيد ب) جبيره قا  :  نعم :  وعاينا من  العجبه فعهرا وجه  عنهما...".

 (:124وجا  في الهفاة )
وادالني يايى... أ) نفرا  ستة دخبوا بيت المـاي فـععطوا هـدقات أمـوالهم: وأخـلوا 
بــدوابهمه ودخبــوا المســجده فمــام رجــي مــنهم فهــبى بهــم العهــره فعاخــل وانطابــق بــ  (لــى 

المايه فرربت عنم  فاتيت )أو راوو الخبر( ابـا بكـر )كـلا( وهـو ارا ... عند بيت 
جالس في الرابة فاخبرت  بمتي الرجي بما هنع.. قاي :  وكا) امزة )كلا( ب) جنـدب 

 قد سمَّى في اديال  قاتي الرجي...".
أقوي : قول "أبا بكر" تهاياه الهواب "أبا بكرة" وهو نفيع ب) الاارا بـ) كبـدة 

(ه 111أخــو زيــارة بــ) أبيــ  مــ) أمــ  ســميةه )تــرجم لــ  المامــق ه الالمفــي والهــاابيه
وقول "امزة بـ) جنـدب" أيرـا تهـايا والهـواب "سـمرة بـ) جنـدب" وقـد لكـر الطبـرو 

 (.5/191هلغ الاادالة بعلفا  ممارنة لرواية أبي العرب التميميه )الطبرو      
المساة كبسر  ( ا كا) أاد الو ة -مع أ) ل  هابة -أقوي: وسمرة ب) جندب هلا

 ب) أرطعةه وزياد ب) أبي ه  وابن  عبيد ا لب  ب) زياد والاجا  ب) يوسا.. (ل .
الــلي) وطــدوا اكــم بنـــي أميــة بــالموة وشــدة الـــبطش والتنكيــي واإلســراا فــي ســـف. 

 (.191-197ه 131-5/134الدما ه )ان ر :  الطبرو 
 (:117وجا  في الهفاة )

عبــى... مامــد بــ) (بــراهيم المعــروا  ... وشــهد بعــض مشــارقة مدينــة سوســة ...
بالســنجروه وعبــى اســ) بــ) مفــرت الموالــق بعنهمــا يمعــا) فــي عبــي بــ) أبــي طالــب... 

 رام  الب . فارربا  بالسوطه وقت   بالرمات بالمهدية سنة تسع ومائتي)...
أقويه والهواب سنة تسع )وتسعي)( ومائتي)ه  ) الخبـر الـلو يبيـ  يورـا للـ. 

بــراهيم بــ) مامــد ... قتبهمــا...  :  قــاي أبــو العــرب :  وكــا) قــد قتــي هــلا ابــ) هــليي وا 
 اس) ب) أامد ب) أبي خنزير في سنة سبع وتسعي) ومائتي)...

 :4( س113وجا  في الهفاة )
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... () أهــي الــب د  فــي الــدنيا (لا لبالــوا )كــلا( عبــى ب ئهــم فــي ااخــرة ... أقــوي: 
 قول  "لبالوا" تاريا والهواب "أاليبوا".

( فـي لكـر رــرب سـعيد بـ) المســيبه ايـا قـاي ســعيد 192فـي الهــفاة ) وجـا 
 ب) المسيب لوالي المدينة اللو علب  لرفر  البيعة بو ية العهد لبوليد ب) عبد المب.:

 ... فعقض ما أنت فاقض (نما تمه )كلا( هلغ الاياة الدنيا..."
 قب.(ه تمه :  أو تعا1وقد فسار المامق كبمة "تمه" في  الهامش رقم )

أقــوي :  لمــد تســبب تاريــا الناســ  لكبمــة "تمرــى" (لــى "تمــه" (لــى عــدم (درا. 
المامـــق ل يـــة الكريمـــة التـــي رـــمنها ســـعيد بـــ) المســـيب رداغ عبـــى الـــوالي الـــلو علبـــ  

 (11وهي:"فعقض" ما أنت قاض (نما تمري هلغ الاياة الدنيا" )ط  /
 ه:( في لكر ررب مامد ب) عمرو ب) العا323وجا  في الهفاة )

قاي أبو العرب: ادالني غير وااد... ع) أنـس بـ) مالـ.ه أنـ  قـاي :  بينمـا ناـ) 
عند عمر بمنـى (ل دخـي عبيـ  رجـي مـ) أهـي مهـر فمـاي :  يـا أميـر المـ مني) :  (نـ  

 استبق هو ومامد ب) عمرو فسبمت  فعدا عبي فرربني ... (ل .
رــــمائر فيهــــا أقــــوي: والهــــواب أ) تكــــو) بدايــــة الروايــــة عبــــى لســــا) المــــتكبم وال

لبمــتكبم"... يــا أميــر المــ مني) (نــي اســتبمت أنــا ومامــد بــ) عمــرو فســبمت  فعــدا عبــي 
 فرربني...".

 ( في لكر سبب ررب مامد ب) المنكدر:377وجا  في الهفاة )
... قــاي :  واــدالنا مالــ.ه أ) عالمــا) بــ) ايــا) المــرو كــا) أميــرا  عبــى المدينــةه 

 في شي  ببغهم..."أقوي: والهواب:وع   مامد ب) المنكدر وأهااب  نفرا  
"... () عالمـــا) بـــ) ايـــا) المـــرو )عنـــدما( كـــا) أميـــرا  عبـــى المدينـــة وع )ولـــيس 

 وع  ( مامد ب) المنكدر وأهااب ... (ل ".
 (:311وجا  في الهفاة )

... وكا) اب) المبـار. يمـوي: مـا رأيـت أاـدا  أفرـب  عبـى سـفيا) الالـورو مـا أدرو 
 )كلا( اب) عو)...".
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ولعــي الهــواب: مــا عــدا ابــ) عــو)...ه يــدلنا عبــى للــ. الخبــر الــلو قبــي  أقــوي:
هـلا:"وكا) عبـد المبـ. بـ) المبـار. يمـوي: مـا وهـفت أاـدا  ( ا وجدتـ  دو) هـفت  "( " 

 اب) عو) واياة ب) شريا".
 ( السطر السابع:319وجا  في الهفاة )

"عبيـ " كانـت فـي  (ْ) كنا لن دب عبي  بالمدينة.." وقد أشـار المامـق (لـى أ) كبمـة
ا هــي "عبيهــا" وأرــاا :  ولعبــ  يريــد مهــنفات . أقــوي :  الهــواب هــو مــا جــا  فــي 
ـرب  ا هي "عبيها"  ) الرمير فيها عائد (لى مسعلة رفع اليدي) في الهـ ة التـي را

 بسببها عطية ب) قيس...
 ( في لكر ما امتا) ب  هعهعة ب) هواا):331وجا  في الهفاة )
معاويــة فخطــب النــاس فامــد البــ  وأالنــى عبيــ  الــم قــاي :  قــدمتم ... فمــدموا عبــى 

عبــــى (مــــامكم وهــــو جنــــة لكــــمه وقــــدمتم أرض الممدســــةه الماشــــر والمنشــــر ..)أقــــوي: 
والهــواب: وقــدمتم أرض )البــ ( الممدســة )منهــا( أو )أرض( الماشــر والمنشــر... (لــ  

 (.3/722)راجع خطبة معاوية في: العمد  الفريد 
 ( :  في لكر ررب هفوا) ب) سابيم:353وجا  في الهفاة )

... كا) هفوا) ب) سبيم قـد كـا بهـرغ فـي ًخـر زمانـ  فبينمـا هـو لات يـوم فـي 
السوق يمـاد (ل دخـي بـ ي بـ) أبـي بـردة... فسـمع الطريـق والجـ وزة بـي) يديـ ه فمـاي :  
مــا هــلاف فميــي لــ  :  بــ ي بــ) بــردةه فمــاي: )...( ســاائب هــيا عــ) قريــب تمشـــعه 

  ي... فررب  بالسياط...فسمع  ب
أقوي: الالابـت مـ) المهـادر التاريخيـة وا دبيـة التـي لكـرت هـلغ الاادالـةه أ) هـلغ 
الاادالـــةه أ) هـــلا الشـــخه الـــلو رـــرب  بـــ ي بـــ) أبـــي بـــردةه هـــو خالـــد بـــ) هـــفوا) 

 7/121هـ تمريبا ( وليس هفوا) ب) سـبيم )ان ـر :  الكامـي/ لبمبـرد  733التميمي )ت
؛ 3/77؛ وفيــــات ا عيــــا) 3/112را بيــــروت(؛ العمــــد الفريــــد )طبعــــة م سســــة المعــــا

 )طبع الكي ني(.771-7/777البهائر واللخائر 
 ( في لكر ما نزي بجطيطة الزيات: )السطر السادس(.319وجا  في الهفاة )

 .. فعخلغ ماعد فورع الوهق عبى ساقي  فاطم ..".
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 وقد فسَّر المامق "الوهق" بعن  ابي في طرفي  أنشوطة.
قوي:"الوهــق" تاريــا والهــواب "الــدهق" وهــو عبــارة عــ) ًلــة مــ) ً ت التعــليب أ

تشــتمي عبــى خشــبتي) يرــيَّق بهمــا عبــى ســاقي  المعــلب أو أاــد أجــزا  بدنــ ه )ان ــر: 
 (.4/173لسا) العرب مادة: دهقه موسوعة العلب/ عبود الشالجي 

 خاتمة:

يفيــد منهــا دارس وبعــد فهــلغ بعــض الم ا ــات اجتــزأت بهــا عــ) غيرهــا ًمــ   أ) 
الكتابه وكلل. المامق الفاري فيما لو أعيد طبع الكتاب لبمرة الالالالـةه وهـلا مـا نعمـي 

  أ) يتم () شا  الب .


