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Imam Yahya Bin Mubarak Al-Yazidi
Reciter - Efforts and Effects
A B S T R A C T
Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace
be upon our Master and Prophet Muhammad, his family and
companions, and those who followed his path and followed his trail
until the Day of Judgment.
As for after:
Indeed, God Almighty has ensured the preservation of his
book throughout the ages and ages, so he prepared for him men who
spent their ages in learning the Book of God and memorizing his
readings - which the Qur’an was revealed - and teaching them to
people. And among those we consider them is also one of the imams
whose name appeared and brightened the science of readings, and
became a flag referred to Bananan and remember when he recalls
the readings and narrations.
When I contemplated the topics that were raised at the
conference of the Noble Qur’an in the era of globalization, I saw,
among them, the topic of conversation about the leaders and imams
of the recitation, so I decided to search for a figure who has efforts
and effects, a person who has an apparent and prominent role in the
science of readings and their preservation! Rather, it does not hide
any student of knowledge of the readings, who has kept the body of
its chapters!
However, this character, along with the aforementioned
stature, did not fulfill her right to research and study and explain
her efforts and effects.
© 2009 - 2020 College of Arts | Tikrit University
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اإلماا يحي بن المباارا اليديادل المقر  -جهوده
وآثاره

الحمد هللا رب العالمين ،والصالة والالالةع ىلس داليدنا ونبيما محمد وىلس ل

وأصحاب ومن دار ىلس نهج واقتفس أثره إلس يوع الدين.
أما بعد:

فالن هللا لالو وىة فلفالو بحفت بتالابال ىلس مر العصال ال ال ال ال ال الالور وا مالا  ،فه ال لال
رلالاً أفموا أىمالار ف فت فعلف بتالاب هللا و فت قراهافال التت نزل بهالا الرر وفعل مهالا
للماس ،وممن نحالالالبهف بكلأ أ د ا ئمة ا ىةع الكي ظهر ادالالم ودالالي فت ىلف
الرراهات ،ف صبح ىلما يشار إل بالبما ويكبر ين فكبر الرراهات والروايات.
ولمالالا فال ملالالت فت المواال ال ال ال ال ال الالوىالالات التت لر الالت فت م فمر الرر اللريف فت
ىصال ال ال ال ال الالر العولمة ،رأيت من اال ال ال ال ال الالممها محور الحديث ىن أىةع الرراهات وأئمتها،
فعردت العزع ىلس أ أبحث ىن شال ال الالهصال ال ال ة لها لهوي و ثار ،شال ال الالهصال ال ال ة لها يور
ظا ر وبار فت ىلف الرراهات و فظها! بو ً فهفس ىلس أي لالب ىلف للرراهات
افت لمتن شالبيتها!

للن كه الشالهصال ة م ما دالب من ماانتها لف فو
وب ا لهوي ا و ثار ا.
©  2020- 2009كلية اآلداب | جامعة تكريت
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المقدمة

الحمد هللا رب العالمين ،والصة والالةع ىلس ديدنا ونبيما محمد وىلس ل وأصحاب ومن
دار ىلس نهج واقتفس أثره إلس يوع الدين.
أما بعد:
فن هللا لو وىة فلفو بحفت بتاب ىلس مر العصور وا ما  ،فه ل رلاً أفموا أىمار ف
فت فعلف بتاب هللا و فت قراهاف التت نزل بها الرر وفعل مها للماس ،وممن نحالبهف بكلأ أ د
ا ئمة ا ىةع الكي ظهر ادم ودي فت ىلف الرراهات ،ف صبح ىلما يشار إل بالبما ويكبر
ين فكبر الرراهات والروايات.

ولما ف ملت فت المواوىات التت لر ت فت م فمر الرر اللريف فت ىصر العولمة،
رأيت من اممها محور الحديث ىن أىةع الرراهات وأئمتها ،فعردت العزع ىلس أ أبحث ىن
شهص ة لها لهوي و ثار ،شهص ة لها يور ظا ر وبار فت ىلف الرراهات و فظها! بو ً فهفس
ىلس أي لالب ىلف للرراهات افت لمتن شالبيتها!

للن كه الشهص ة م ما دب من ماانتها لف فو

رها بالبحث والدرادة وب ا لهوي ا

و ثار ا.
فوق اًخت ار ىلس اللتابة ىن اإلماع المكبور فت قول الشالبت ر م هللا:
أفاض ىلس يحيس اليزيدي ديب

أبو ىمر الدوري وصالحهف أبو

ف صبح بالعكب الفرات معلة
شعيب و الالودت ىم فربة

()1

ولعلت ىموا البحث" :اإلمام يحيى بن المبارك اليزيدي المقرئ ،جهود وآثار".
وهدد

البحد  :و إب ار لهوي و ثالار اإلمالاع اليزيالدي فت الرراهات واللوالة وا يب والشال ال ال ال ال ال الالعر ،ولم

شال ال ال ال ال ال التالات مالا بتالب ونرالو ىمال  ،يالث لف أقذ ىلس بحالث مفري ول الكا اإلمالاع ولهويه ،وً أيىت

اً الة ،فرد أاال ال الربت ىن بمير مما نرو ولاه ىن اليزيديص خص ال الالوص ال الالا فت لانب الش ال الالعرص
متيلب البحث يال ال الالتولب اًختصال ال الار واًقتص ال الالار ،ويافت من الالال ال الوار ما أ ا بالمعص ال الالف! ولاه
البحث بما يلت:
اشتمو البحث ىلس :مردمة ،وفصلين ،ثف الهافمة والفهارس ،ىلس المحو التالت:
التمهيد :فحدثت ىن أ م ة المواوع وأدباب اخت اره.
الفصل األول :اليزيدي و اف (بنيجا ) ،وف مبا ث:

المبح األول :ىصره.

المبح الثاني :ادم ونالب ومولده.
المبح الثال  :شيوخ .
المبح الرابع :فةميكه.
المبح الخامس :ماانت وثماه العلماه ىل .
المبح السادس :مصمفاف .
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المبح السابع :وفاف .
الفصل الثاني :لهويه العلم ة ،وف مبا ث:
المبح األول :لهويه فت ىلف الرراهات.
المبح الثاني :لهويه فت اللوة والمحو.

المبح الثال  :لهويه فت ا يب والشعر.

الخاتمة :وفيها المتائج والتوص ات.
الفصل األول :اليزيدي وحياته (بإيجاز) ،وفيه مباح :
المبح األول :عدصره:
فلاي فيب بتب الترالف ىلس أ اليزيدي ىاش أرب ودبعين دمة ،ف او ىاش ما بين
 128ال تس  202ال ،و ت فتر نهاية يولة بين أم ة ،وبداية ق اع يولة بمت العباس وردوخها ف او
اليزيدي شهد أ داثا ببير من الصراىات التت فمش ىمد نهاية يولة وق اع أخرى ،فا ولس فصارع

من ألو البراه ىلس دد الحاف ،والمان ة فالعس باو لاقافها للرضاه ىلس دابرتها والالعت لتولين
نفوذ الدولة الوليد  ،بو لف يان اليزيدي غائبا ىن الصراىات الداخل ة فت الدولة العباد ة خصوصا
ما صو بين ا مين والم مو  .ونلمح بنيجا للهلفاه الكين أيربهف اإلماع ،لتظهر ق رة العصر
الكي ىاش ف اليزيدي وأيرب  ،فالهلفاه ف:
 .1الالفاح ىبد هللا بن محمد (ت 136ال).
 .2أبو لعفر الممصور ىبد هللا بن محمد (ت 158ال).
 .3المهدي محمد بن الممصور (ت 169ال).
 .4الهايي مودس بن المهدي(ت 170ال).
 .5الرشيد ارو بن المهدي (ت 193ال).
 .6ا مين محمد بن الرشيد (ت 198ال).

 .7الم مو ىبد هللا بن الرشيد (ولد دمة 170ال ،وفوفت دمة  218ال).

خرج اليزيدي م إبراه ف بن ىبد هللا بن الحالن بالبصر  ،اد العباديين ،وفوارى ىن

ا نظار بعد إخماي ثور إبراه ف التت انتهت بمرتل  ،ثف ظهر يحيس ببوداي ليتصو با مير يزيد بن

ممصور الحميري

()2

خال المهدي وبا مردما فت يولة بمت العباس ،ف يب أوًيه ونالب إل  .ثف

إ ممصو ار وصذ اليزيدي للمهدي ،فدخو اليزيدي بة

اللالائت.

الالةلين ،فت لراه لم بيم وبين

افصو اليزيدي بهارو الرشيد ،الكي لعل م يبا لولده ىبدهللا الم مو فت الوقت الكي با
ف اللالائت ي يب محمد ا مين فلانا يجلالا ببوداي فت مالجد وا د يررئا الماس ،ف ما ا مين
فن أباه أمر اللالائت أ ي خك ىل بحر
يتعلف مم

ر

مز  ،وأما الم مو فن أباه لما اختار ل اليزيدي فرب

أَبت ىمرو ،و كا الررب بين اإلمامين اللبيرين لعو المماظر والمجايلة العلم ة

اار بيمهما ،فت أوقات بمير  ،تس بين يدي الهلفاه وا مراه.
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ا و الفضو بن الرب

الفراه مر  ،فرال :من أىلف أبو محمد ،أو اللالائت؟ فرال
يال ل َّ

رلو ىاقو ،واللالائت اللالائت :ادم وصوف ! لف نل أ دا
الفراه :ىافس هللا أبا محمد ،أبو محمد ٌ
أىلف مم .
قال أبو محمد :فلريت  ،فرلت :يا يباغ! إنما دئلت ىن فزبيتت أو ىلمت! قال :يا أبا محمد،
المعكر إل أ ،وهللا ما فعمدف  ،فرلت ل  :ويحأ! فضحت اللالائت فت فال مالائو ،خي ف فيها بين

يدي المهدي (.)3

لليزيدي ش

فت

ا الهل فة الم مو  ،فهو م يب ومعلم الكي قضس مع أوقات لويل ،

فار يعلم  ،وفار ي يب  ،وفار يضرب  ،فهاكا ت

ا المربت.

قال أبو محمد اليزيدي بمت أؤيب الم مو و و فت جر دعيد الجو ري قال :ف فيت يوما

ىلت ثف ولهت ل خر ف بي ! فرلت
و و ياخو ،فولهت إل بعض خدم يعلم بماانت ،ف بي
َّ
لالعيد :إ كا الفتس ربما فشاغو بالبيالة وف خر ،قال :ألو وم كا إن إذا فارقأ يعرع ىلس
خدم ولروا مم أذى شديدا ،فروم با يب ،فلما خرج أمرت بحمل فضربت دب يرر  ...يرول

اليزيدي فرلت :أيها ا مير ألال هللا براهك لرد خفت أ فشاونت إلس لعفر بن يحيس ،فلو فعلت
ذلأ لتملر لت ،فرال :أفرانت يا أبا محمد بمت ألل الرشيد ىلس كه ،فل ف لعفر بن يحيس تس
أللع إنت أ تاج إلس أيب! إذ يوفر هللا لأ بعد ظمأ ووليب قلبأ ،خك فت أمرك فرد خير ببالأ

ما ً فراه أبدا ولو ىدت فت بو يوع مائة مر (.)4

ولف فشوو اليزيدي فربيت للم مو أ يررئ الرراهات برراه أبت ىمرو البصري لت خك ىم ،

بو ويهتار ل اخت ا ار يهالذ فيها إمام فت الرراه .
وفت العموع فرد فميز ىصر اليزيدي با ي ار الحربة العلم ة ،فعاش فت مان بوببة من
أ و العلف :صمفوا وبموا وأدالوا لشتس العلوع اإلدةم ة والعرب ة وغير ا ،فبر التصم ف والت ل ف
فت الحديث ،والعلوع الررن ة ،وا ي ر ىلف المحو بمشوه المدردة البصرية واللوف ة.

ولأ أ فلرت بمظر دريعة لعصر اليزيدي ومن مات ف من أ و العلف لتت رن يريما ب ن

ىصر من ىصور اإلدةع الهالد  ،فمات فت كه الفتر من مشا ير اإلدةع :رب عة الرأي ،و يد
بن أدلف ،ودلمة بن ييمار ،وا ىمش ،وأبو م فة ،ومرافو بن

ا  ،وابن دل ما  ،وابو ىمرو

البصري ،و مز الزيات ،وىياه ،وشعبة ،والموري ،والهليو بن أ مد ،ومالأ بن أنس ،والليث بن
الفراه،
دعد ،وديبوي  ،واللالائت ،ويعروب بن ىبد الر من الرارئ ،وابن بمير الرارئ ،وورش ،و ّ
والشافعت  ...وغير ف بمير.
ويافت شرفا لهكا العصر أيضا أن من الررو المفضلة ،وأن ىصر بمرت ف الفتو ات،
ونشط ف

العلف والتعل ف ،م ما شاب من ظهور الفرق المبتدىة ،و صول الصراىات الال اد ة

ياخو الدولة العباد ة ،يث با ممها مرتو ا مين بالبب المزاىات م أخ الم مو (.)5
المبح الثاني :اسمه ونسبه ومولده:

الع َدوي البصري البودايي ،المعرو باليزيدي،
وَ :ي ْحَيس ْبن اْلمبارك ْبن الموير  ،أ َُبو ُم َح َّمد َ
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اإلماع المحوي المررئ (.)6

وقيو ادم  :ىبد الر من ،وا ول أصح وأشهر (.)7

ُىر باليزيديً :فصال با مير يزيد بن ممصور خال المهدي ،وبا م يب ولده (.)8
الع َدوي بفتح العين والدال المهملتين نالبة إلس َى ِد ِّي بن ىبد مما ص و ت قبيلة ببير مشهور ،
َ
()9
وبا لده الموير مولس ًم أر من بمت َى ِدي فمالب إليهف .
فكبر المصاير ب

اليزيدي ىاش أربعا ودبعين دمة ،ولف فكبر فاريخ وًيف إً ماذبره

م لذ بتاب المبهج ،فرال ..." :ولد اليزيدي دمة ثما وىشرين ومائة ،فت أياع مروا بن محمد"(.)10
المبح الثال  :شيوخه:

 .1بَّا بن العةه ( ،)11أبو ىمرو الما نت البصري اإلماع اللبير ،المحوي المررئ ،أ د

الرراه الالبعة المشهورين ،أخك ىم الرراهات ىراا ،وخلف فت الق اع بها ،وأخك ىم اللوة،
وىل اىتمايه فيها (ت 154ال).

ِ ِ
شهدت ابن أبت العتاه ة وبتب َىن
ال:
ُ
ُ لت َىن أبت َ ْمدو الييب بن إ ْد َماىيو أََّن ُ َق َ
أبت ُم َح َّمد اليزيدي قريبا من ألذ للد َىن أبت ىمرو بن العةه خاصة ،ياو َذِل َأ نحو ىشر
فردير الجلد ىشر ورقات (.)12
ً ورقة،
وبا اليزيدي يعمو بحكاه يار أبت ىمرو البصريص مما دهو ىل

أخك العلف من أبت

ىمرو البصري ،ولما رأي أبا ىمرو ما يتميز ب فلميكه من الكباه والفيمة قرب إل وأيناه مم (.)13

قال الك بت " ...أخبرنا محمد بن أبت الحرع  ...أنا يحيس بن المبارك اليزيدي ببوداي دمة
أرب وفالعين ومائة ىن أبت ىمرو أن با قد ىر الرراهات ،وق أر ب المها ،وبما يهتاره العرب،

وبما بلو من لوة المبت ﷺ ،ولاه فصدير فت بتاب هللا ىز ولو (.)14

 .2ىبد هللا ابن أبت إدحاق الحضرمت ،المحوي البصري ،لد يعروب الرارئ ،دم مم

وأخك ىم العرب ة (ت 129 :ال وقيو 117 :ال) ( .)15وإذا قلما إ اليزيدي ولد دمة ( 128ال)
وىاش أرب ودبعين دمة فمري يمها أن لف ي خك ىن الحضرمت وياو كا و ٌف من
المترلمين .ومن قال ب ن فجاو التالعين وقارب المائة ( )16ف او ولد ما بين  104ال إلس

 112ال وأيرك الحضرمت بة شأ.

 .3مز بن بيب ،أبو ىمار اللوفت الت مت الزيات ،الرارئ العةمة ،أ د الرراه الالبعة
المعروفين ،با إماما جة (ت 156ال) (.)17

 .4ىبد الملأ بن ىبد العزيز ابن لريج ،أبو الوليد ،فق الحرع المات ،وإماع أ و الحجا
فت ىصره ،أول من صمذ التصان ف فت العلف بماة (ت 150ال) (.)18

 .5الهليو بن أ مد ،أبو ىبد الر من الف ار يدي ا يي البصري المحوي ،اإلماع المشهور،
صا ب العروض ،وبتاب العين (ت 170ال) ،أخك ىم فت اللوة ىلما ىظ ما ،وأخك ىم

العروض (.)19

 .6يونس بن بيالب ،أبو ىبالد الر من ،البصال ال ال ال ال ال الالري المحوي ،الضال ال ال ال ال ال الالبت موً ف ،فوفت بعالد
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( 180ال) (.)20

المبح الرابع :تالميذه

:

 .1فص بن ىمر ،أبو ىمر الالدوري ا يي البوالدايي المحوي الالدوري الضال ال ال ال ال ال الرير ،إمالاع
الرراه وش ال ال ال خ الماس فت مان  ،ثرة ثبت ببير ا ال ال الالابط ،أول من لم الرراهات ور و فت
للبها ،وق أر بالائر الحرو

الالبعة وبالشواذ (ت 246ال) (.)21

 .2صال الالالح بن ياي ،أبو شال الالعيب الرقت الالال الالودال الالت ،مررئ اال الالابط ،محرر ثرة .أخك الرراه

ىراا ودماىا ىن اليزيدي ،و و من ألو أصحاب (ت 261ال ال ال ال الال) ( .)22وً الت قراه أبت

ىمرو فروى ىمهمالا فرط ىن اليزيالدي ىمال فت وقتمالا الحالااال ال ال ال ال ال الالر .أمالا ىمالد المترالدمين فلالانوا
يروو ىن غير ما ىن غير اليزيدي.

 .3دال ال ال ال ال ال الالل مالا بن أيوب ،أبو أيوب اله الا البوالدايي ،مررئ لليالو ثرالة ،ق أر ىلس اليزيالدي،
وقيالو :إنال ىرض ىلس أبت ىبالد الر من ىبالد هللا بن اليزيالدي ،قالال ابن الجزري" :وإ ثبالت
ذلأ فة يمم ىراال ال ال ال ال ال ال ىلس اليزيدي نفالال ال ال ال ال ال ال  ،فرد صال ال ال ال ال ال الالح ذلأ ىمدنا من غير لري "..

(ت 235ال) (.)23

 .4الليالث بن خالالالد ،أبو الحالارب البوالدايي اإلمالاع ،المررئ ،ثرالة معرو  ،الاذق اال ال ال ال ال ال الالابط،
من للة أصحاب اللالائت ،دم الحرو

من اليزيدي(ت 240ال) (.)24

 .5الييب بن إدال الالماىيو ،أبو مدو الك لت البودايي المراش الل ل ي المراب الرصال الالا

،

مررئ ا ال ال الالابط اذق ،ثرة ص ال ال الالالح ،ق أر ىلس اليزيدي وبا من ألو أص ال ال الالحاب وأا ال ال الالبيهف

(ت 240ال) فرريبا (.)25

 .6نص الالير بن يود الالذ ،أبو الممكر ال ار ي البودايي ،أد الالتاذ بامو ،ثرة ،نحوي ،أخك الرراه
ىراا ىن اليزيدي (ت 240ال) فرريبا (.)26

 .7محمد بن دعدا  ،أبو لعفر الضرير اللوفت ،المحوي ،اإلماع (ت 231ال) (.)27
 .8ىامر بن ىمر ،أبو الفتح المعرو

ب وق ة الموصلت اإلماع ،مررئ اذق ،أخك الرراه

ىن اليزيدي ول ىم نالهة ،ق أر ىل ختمتين باخت ار أبت ىمرو (ت 250ال) (.)28

 .9أ مد بن لبير ،أبو لعفر اللوفت ا نياكت ،ا دال ال ال ال الالتاذ ،إماع لليو ثرة اال ال ال ال الالابط ،من

ومعمريهف (ت 258ال) (.)29
أئمة الرراه و كاقهف
َّ

 .10دالالل ما بن خةي ،أبو خةي المحوي الالال ِ
الام ِّري الم يب ،صالالدوق مصالالدر ،أخك الرراه
ىراا ودماىا ىن اليزيدي ،ول ىم نالهة (ت 261ال) (.)30
 .11ىبالد هللا بن يحيس ،أبو ىبالد الر من اليزيالدي البوالدايي ،مشال ال ال ال ال ال الالهور ثرالة ،أخالك الرراه
ىراا ودماىا ىن أب  ،ول ىم نالهة ،و و من ألو الماقلين ىم (.)31

 .12محمد بن يحيس اليزيدي (.)32

 .13إبراه ف بن يحيس اليزيدي ،نحوي لووي ،ل مصمفات بمير (.)33
 .14إدحاق بن يحيس اليزيدي ،با

ا دا ىالما بالحديث (.)34
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 .15إدماىيو بن يحيس اليزيدي ،با أييبا راوية شاى ار (.)35
 .16أ مد بن محمد بن يحيس اليزيدي (.)36

 .17إبراه ف بن محمد اليزيدي ،اابط شهير ،نحوي لووي (.)37

 .18محمد بن شجاع البلهت البودايي ،ول ىم نالهة (ت 264ال) (.)38
 .19أ مد بن واصو البودايي (.)39

 .20محمد بن ىمر الرومت ،مررئ لليو ،من ألو أصحاب اليزيدي (.)40
 .21الجصا

بن أشعث البودايي (.)41

 .22لعفر بن مدا غةع دجاي البودايي (.)42
.23

مدا قصعة (.)43

 .24ىصاع بن ا شعث ،أبو المضر المررئ (.)44
 .25إبراه ف بن ماي دجاي (.)45

 .26ىبيد هللا بن ىبد هللا الضرير ،أخك الرراه ىراا ىن اليزيدي (.)46
 .27أبو مز الواىت.
 .28الرادال ال ال ال ال الالف بن دال ال ال ال ال الةّع ،أبو ىبيد الهردال ال ال ال ال الالانت الهروي ،اإلماع اللبير ،الحافت العةمة
المشهور(ت 224ال) (.)47

 .29إدحاق بن إبراه ف المديف الموصلت ،الحافت ،ذو الفمو (.)48
فه ًه فتلمكوا ىلس يد اليزيدي ،ولعو غير ف بمير مما لف فكبره المصاير والمرال .
المبح الخامس :مكانته وثناء العلماء عليه:
فبوأ اليزيدي ماانة ىلَّة بين أ و العلف والفضو ،وياف شرفا أن

َّ
المصدر فيها ،ف ثمس ىل أ و العلف.
ىمرو البصري و

و المعتمد فت قراه أبت

فرال ابن مجا د" :وإنما ىولما ىلس أبت محمد اليزيدي ،وإ با دائر أصحاب أبت ىمرو

ألو مم ص ن انتصب للرواية ىم وفجري لها ولف يشتوو بوير ا ،و و أابيهف.)49( "...

قال ابن الممايى لعفر بن أ مد" :أكمرت من الال ال ىن أبت محمد اليزيدي ،ومحل من

الصدق ،وممزلت من المرة من شيوخما بعضهف أ و ىرب ة ،وبعضهف أ و قر  ،و ديث ،فرالوا :و
ثرة صدوق ً يدف ىن دماع ،وً يرغب ىم فت شته ،غير ما يتو ف ىل

المعتزلة.)50( "...

فت الميو إلس

ويرول الاليرافت ..." :وبا أبو محمد اليزيدي الواية فت قراه أبت ىمرو ،وبروايت ير أر

أصحاب  ،وبا ىدل ا معتزل ا ف ما يزىف العدل ة .)51( "...
أما ا
الكين خلفوا

ري ف كمر فت المرو ىم  ،وأثمس ىل فرال ( ..." :اليبرة المان ة) ،ومن اليبرة

ًه الكين قدمما ذبر ف وأخكوا ىن

ًه الكين فردمو ف خاصة وىن العرب ىامة،

وىرفوا بالصدق فت الرواية ،والمعرفة الماقبة ،و فت الشعر وأياع العرب ... :وأبو محمد يحيس بن
المبارك اليزيدي  ...وً يردع ىل أ د من أصحاب أبت ىمرو بن العةه فت الضبط لمكاهب فت
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قراهات الرر  ...وأما أبو محمد يحيس بن المبارك اليزيدي :فنن لالس أبا ىمرو بن العةه ي ار،

و فت روف فت الرر فظا ْيما ،وابط مكاهب فيها ابيا ً يتردم أ د من أصحاب أبت
ىمرو ،وبا فت المحو والعلو ومراي الها مبر ا ،ولالال أبو ىبيد فادتلمر ىم  ...و و فت الجملة

ثرة م مو  ،الن الب ا ليد المعرفة ،أ د ا ىةع الكين شهروا بعلف اللوات واإلىراب.)52( "...

ويرول الهييب البودايي ..." :وبا اليزيدي ثرة ،وبا أ د الرراه الفصحاه ،ىالما بلوات
العرب ،ول بتاب نواير فت اللوة ،ىلس ممال بتاب نواير ا صمعت الكي ىمل لجعفر بن يحيس،

وفت ممو ىدي ورق  ،وبا أيضا أ د الشعراه ،ول لام شعر ،وأيب  ...وبا اليزيدي صح ح

الرواية صدوق اللهجة ،وألذ من اللتب .)53( "...

يرول الهكلت ..." :وبا أييبا ،ىالما ،فريها ،يفتهر ب فت ىصره .)54( "...
وللميل من ىلماه الرراهات ىلس ش

اليزيدي ثماه خا

 ،يرول دبط اله ا  ..." :وبا

اليزيدي ىالما بالرراه  ،اكما فت الرواية ،نظا ار فت العرب ة ،ممن يرتدى ب فت المحو والشعر،

معروفا بالمرة فت نرل  ،مشهو ار فت وقت وىصره ،قد روى الشعر وقال  ،ول من الفضائو ما ييول
بها اللتب ،ف مالات ىن التيويو ،وذبرت ما ادتحالمت ىم .)55( "...

أما الحموي ف رول ..." :وبا م ذلأ أييبا شاى ار مجيدا ،ول مجموع أيب ف شته من

شعره ،وبا يتهف بالميو إلس اًىتزال .)56( "...

المحو يو لبرة الهليو ويو
يرول الرفيت ..." :المررئ المحوي اللووي  ...لبرت فت ّ
متعصبا للبصرّيين  ...وىلم بالّلوة أكمر من المحو،
ديبوي وا خفش ،وبا بصر ّى المك ب والبلد،
ّ
وبا مكهب العدل والتو يد ،وبا قب ح الهجاه ر م هللا" (.)57
وأثمس ابن خللا ىل  ،فرال ...." :كا ثرة ،و و أ د الرراه الفصحاه العالمين بلوات

العرب والمحو ،وبا صدوقا ،ول التصان ف الحالمة والمظف الجيد ،وشعره مدو .)58( "...

وقال الك بت ..." :وبا ثرة ،ىةمة ،فص حا ،مفو ا ،بارىا فت اللوات واآلياب  ...ل

فصان ف ىديد  ." ...وقال أيضا ..." :ش خ الرراه  ...وبا ثرة ،ىالما ،جة فت الرراه ً ،

يدري ما لحديث للم أخباري ،نحوي ،ىةمة ،بصير بلالا العرب .)59( "...

أما خافمة الرراه ابن الجزري ،فرال ..." :نحوي ،مررئ ،ثرة ،ىةمة ببير  ."...وقال..." :

مفو ا ،إماما فت اللوات واآلياب .)60( "...
وبا ثرة ،ىةمة ،فص حاّ ،
وىلم ىن
ويرول الاليولت ..." :و و فت لبرة أبت يد وا صمعت وأبت ىبيد واللالائتُ ،

أبت ىمرو وع الس بن ىمر ،ويونس ،وأبت الهياب ا كبر ،وقد روي ىن أبت ىمرو الرراه

المشهور فت أيدي الماس ،إً أ ىلم قليو فت أيدي الروا  ،إً فت أ و بيت وذريت  ،و و ثرة أمين

َّ
مردع ماين .)61( "...

ومال لة افهاع اليزيدي باًىتزال ذبر ا غير وا د من ا ئمة مما لعو اليلبة يحجمو ىن
الرراه ىل فها و محمد بن غالب ا نمالت لف ير أر ىل م قرب ممزل مم  ،وقيو ل  :ما ممعأ

من الرراه ىلس اليزيدي؟ فرال :المك ب ً غير .قال ابن الجزري" :قلت :يشير إلس أ اليزيدي
P a g e | 349

J.A.A | TU

)Dr. Nawaf Muidh Al-Harthi, Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (43) | Part I | Year (2020) Pages (341-362

كا يرمس باًىتزال .)62( "...

يرول الاليرافت" :وبا ىدل ا معتزل ا ف ما يزىف العدل ة" ( .)63ويرول ا نباري ..." :والمعتزلة

يزىمو أن با من أ و العدل معتزل ا ( ،)64وهللا أىلف بصحة ذلأ" (.)65
المبح السادس :مصنفاته:

فرك اإلماع اليزيدي ىديا ً ب س ب من المصمفات التت فماولت مواوىات متعلرة باللوة
والمحو ،وً ىجب أ ي لذ فت مملها إذ و فارس من فردانها ،وإماع من أئمتها.

فمن فصان ف " :المرط والشاو" ويعد من أوائو اللتب ويظهر أن ادتفاي من الهليو فت كا

الت ل ف (.)66

كتاب "المواير فت اللوة" ىلس ممال بتاب نواير ا صمعت" ،المرصور والممدوي"" ،المهتصر

فت المحو" ( .)67و اي الحموي بتاب "الوقذ واًبتداه".

ووقفت ىلس أ ل بتابا فت "المعانت" لف فكبره المصاير دوى بتاب اللامو ،فرال..." :

وألذ بتاب :المعانت ،وذبر ىلو أبت ىمرو ف .)68( "...

قلت :لعل المراي فت فرلمة محمد بن غالب ..." :وقد با ربما شأ فت بعض الحرو

ف خك ا من بتاب اليزيدي .)69( "...

ودب اإلشار إلس أن بتب ىن أبت ىمرو البصري ىشر اآل

ورقة ،مما يشير إلس أن

م لذ اهف وببير لدا.

إاافة إلس اللتب الالابرة فن اليزيدي با أ د الشعراه ،ول لام شعر وأيب ،وأ رق

كمي ار من أشعاره قبو موف  ،وأخك ىلس ولده أً يهرلوا ل غير المواىت (.)70
المبح السابع :وفاته:
بعد

ا

افلة بالعياه والت ل ف ،وفلرت الرراهات ونرلها ،والمشاربة فت ميدا الشعر

والترب ة ،بعد أرب ودبعين دمة فوفت اإلماع اليزيدي دمة ( 202ال) (.)71
مات بمرو بهرادا

ببوداي

()72

يث با فت صحبة الم مو

يث إقامت  ،وقيو :بالبصر  ،وقيو:

ر م هللا ر مة وادعة.

الفصل الثاني :جهوده العلمية ،وفيه مباح :

المبح األول :جهوده في القراءات:

لليزيدي لهد بار وظا ر فت ىلف الرراهات :من لهة الرواية ،ومن لهة اإلقراه:
جهة الرواية :فيمب لهد اليزيدي من بون

و التلميك المبر  ،واإلماع المردع فت رواية قراه أبت

ىمرو البصري إذ قرب ش ه مم ص لما لمس ف من المبا ة والكباهص فاختص ب  ،بما يعوي كا

الررب واًختصا

إلس الصداقة التت بين والد يحيس وأبت ىمرو البصري.

ىن يحيس بن المبارك قال :با أبت يعمت المبارك صال ال ال الالديرا بت ىمرو بن العةه ،فهرج

إلس ماة ،فك ب أبو ىمرو يش ع  ،قال يحيس :وبمت مع  ،ف وصس أبت أبا ىمرو بت فت وقت ما
ويى  ،ثف مضال ال الالس فلف يرنت أبو ىمرو تس قدع أبت ،ذ ب أبو ىمرو يالال ال الالتربل  ،ووافرمت ىمد أبت،
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فرالال :يالا أبالا ىمرو ،ب ف راال ال ال ال ال ال الالاك ىن يحيس؟ فرالال :مالا رأيتال ممالك فالارقتالأ إلس الكا الوقالت! فحلذ

أبت أً يالالدخالالو البيالالت تس أق أر ىلس أبت ىمرو الرر بل ال قالالائمالالا ىلس رللت!! فرعالالد أبو ىمرو،
وقمالت أق أر ىل ال  ،فلف أللس تس ختمالت الرر ىلس أبت ىمرو!! وقالال :أ الال ال ال ال ال ال الالب أنال قالال :بالانالت

ال مين باليةق (.)73

يرول الفضو بن شاذا " :كا اليزيدي م يبا ىلس باب أبت ىمرو ،وبا يهدم فت وائج ،

وربما أمالأ المصحذ ىلس أبت ىمرو فر أر ىل " (.)74

ويعتبر اليزيدي مصد ار لروايتين ىن أبت ىمرو البصري ،و كا قو أ يولد بين الروا  ،إذ

الوالب انفراي بو راو برواية ىن ش ه  ،و كا لهد يكبر ل ر م هللا.
جهة اإلقراء :فاليزيدي فصدر للرراه ف خك ىم ىدي من التةميك بما دب من أشهر ف :فص
الدوري ،وصالح الالودت التت اشتهرت قراه أبت ىمرو ىمهما ،بو وأصبحت روايتهما ت المعتبر
والمعتمد ىمد أ و الرراهات ،فة لري لرراه أبت ىمرو البصري إً ىن لريرهما.

واىتمد ابن الجزري قراه أبت ىمرو البصري من رواية الدوري والالودت ،بوادية اليزيدي،

وبلغ مجموع اليرق ىمهما ىن اليزيدي ( )154لريرا ،لرق الدوري ممها ( )126لريرا ،أما لرق

الالودت فبلوت ( )28لريرا (.)75

إاافة إلس أ اليزيدي اختار لمفال اخت ا ار خالذ ف

إمام البصري وأق أر ب  ،واىتمس

ا ئمة بهكا اًخت ار ،وا تفوا ب  ،وق أروا ب الرر ىد ختمات ىلس شيوخهفص بابن دوار فت بتاب
"المالتمير فت الرراهات العشر" ودبط اله ا فت بتاب "المبهج فت الرراهات الالب " ،و"اًخت ار فت

الرراهات" (.)76

خالذ اليزيدي إمام فت مواا يالير  ،و ت ىشر مواا  :إشباع باب (َب ِ
ارِئ ُكم) (سورة
الهاه وصة من (َي َت َسَّنه) (سورة البقرة:

البقرة :اآلية )54 :و (َيأ ُمُرُكم) (سورة البقرة :اآلية ،)67 :و ك
اه ُم اق َت ِده) (سورة األنعام :اآلية ،)90 :وإشباع صلة اه اللماية من ( َؤِد ِه) (سورة
اآلية )259 :و ( َف ِب ُه َد ُ
آل عمران :اآلية ،)75 :و (ُن َوِل ِه) (سورة النساء :اآلية )115 :و (ُنص ِل ِه) (سورة النساء :اآلية )54 :و
(ُنؤِت ِه) (سورة الشورى :اآلية )20 :ونصب ( َمع ِذَرة) فت (سورة األع ار  :اآلية ،)164 :ونو ( ُع َزير) فت
خ) بال اه مضمومة ،وفت (سورة الواقعة:
(سورة التوبة :اآلية ،)30 :وفت (سورة طه :اآليةُ( )102 :ين َف ُ

اكم) بالمد.
آت ُ
اآلية( )3 :خافضة رافعة) بمصبهما ،وفت(سورة الحديد :اآليةِ ( )23 :ب َما َ
و كه اًخت ارات شاذ بالمالبة لرراه أبت ىمرو البصري ،للن لم اخت اراف ً فهرج ىن
قراه الرراه الالبعة ىدا المصب فت دور الواقعة فنن لف يوافر ىليها أ د ممهف.

ونظمها أبو ىبد هللا الموصلت(شعلة) فت أب ات:
نت محر ار
وخالذ ف الما َّ
شب "ي يه" بل مشبعا ق ار

أً خك بما اختار اليزيدي لمفال
لال "بارئلف" م نحو "ي مربف" بكا
و "لف يتالن" ا ك

بوصو م "اقتده"

يز" ممو
و"معكر "
نصب "ىز ٌ
ُ

ولف ُي ْالفِ" يوما فرلعو "مرر ار
و"يمفخ" مجهول بال "ل " فحر ار
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اخِب ار
بحك "بما
نصب عباي ً
التلو
فاكف" امديه و ْ
ٌ
و"خافضة" و ُ
ُ
وً ال الرراه يررأو بهكا اًخت ار تس ق أر ب إماع الرراه ابن الجزري ( )78وإلس مانما كاص
()77

مما يدل ىلس أ م ة كا اًخت ار ىمد ا ئمةص إذ و من إماع معتبر.
يضا

إلس كا الجهد ف ل ف فت الرراهات ،وأشرنا دابرا إلس بتاب "المعانت" يث ذبر ف

ىلو أبت ىمرو ،ولعو اللتاب أشمو من العلو ،ف او ف بو ما أخك ىن أبت ىمرو ،من اللوة
والمحو والرراهات وفوليههاص إذ و فت ىشر اآل

المبح الثاني :جهوده في اللغة والنحو:
دب اإليضاح ب

ورقة!

اليزيدي با أ د الرراه الفصحاه ،ىالما بلوات العرب ،أخك العرب ة ىن

أئمتها ،ويامن لهده فت كا الجانب فت أمور:

أوال :ا خك ىن أئمة العرب ة وفصحائها ب بت ىمرو البصري وىل اًىتمايص لالعة ىلف أبت ىمرو
باللوة وغير ا ويونس بن بيب المحوي ،والهليو بن أ مد ،وأخك ىم من اللوة أم ار ىظ ما ،وبتب
ىم العروض.
ثانيا :ادتفاي العلماه من اليزيديص خصوصا ىلماه اللوة ،فرد نرو ىم فلميكه أبو ىبيد فت بتاب
"الوريب الممصذ" وبتاب "غريب الحديث" ،وأكمر ا

ري المرو ىن أبت ىبيد ىم  ،تس قاربت

المالائو التت نرلها ىم مائة مال لة ( ،)79ونرو ىم الجو ري الفارابت فت بتاب الصحاح فت مواا

ىد  ،ونرو ىم ابن ممظور فت لالان  ،ونرو لما صا ب فاج العروس مواا من بتاب "المواير".
ثالثا :الت ل ف فت اللوة والمحو ،ف لذ بتاب "المواير فت اللوة" ،و و بتاب ببير ،وبتاب "المرصور
والممدوي" ،وبتاب "المهتصر فت المحو" وبتاب "المرط والشاو".
رابعا :المماقشات والمماظرات العلم ة التت فظت ىن اليزيدي فت فحرير المالائو اللووية والمحويةص

خصوصا م اللالائت ،فن الالجال العلمت بيمهما لف يتوقذ ولف يمري يوما ،فلو يريد أ يظهر

نصره وففوق ىلس صا ب .
ُذكر أ الرشيد د ل اليزيدي واللالائت ىن قصر الشراه ومده ،فرال اللالائت :مرصور ً

غيرص وقال اليزيدي :يرصر ويمد ،فرال ل اللالائت من أين لأ؟ فرال اليزيدي :من الممو الالائر
يوتر بالحر ىاع دائها وً با مة ىاع شرِائها" فرال اللالائت :ما ظممت أ أ دا يجهو ممو كا،
"ً ُ
فرال اليزيدي :ما ظممت أ أ دا يفتري بين يدي أمير الم ممين! فتراا ا ببعض فصحاه العرب،
وبانوا بالباب ،فمدوه ىلس قول اليزيدي (.)80

المهدي ،فرال :ب ف نالبوا إلس البحرين بحرانت ،ونالبوا إلس
اللالائت
يرول اليزيدي د لمت و
ُّ
َّ
الحصمين فرالوا :صمت ،ولف يرولوا صمانت بما قالوا بحرانت؟ فرال اللالائت :بر وا أ يرولوا
صمانتص ًلتماع المونين ،وقلت أنا :بر وا أ يرولوا بحريص لئة يشب المالبة إلس البحر (.)81

ومجالس اليزيدي العلم ة لف فهلو من ممافالة ظا ر  ،يث يولب ذلأ ىلس ا ق ار  ،فها

و اليزيدي يال ل اللالائت بحضر الرشيد ،قال :انظر فت كا الشعر ىيب؟ وأنشده:
ما رأيما خربا

صرر
ّفر ىم الب ُ
ض ُ
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ِ
مهر
ير ُم ْه ار
ً ياو ُ
المهر ُ
ُ
ً ياو الع ُ
فرال اللالائت :قد أقوى الشاىر ،فرال ل اليزيدي :انظر ف  ،فرال :أقوى ً ّبد أ يمصب
يدي بَرَل ْم ُال َوِف ا رض وقال :أنا أبو محمد!
المهر المانتص ىلس أن خبر با  ،قال :فضرب اليز ّ
أفتلمس بحضر أمير الم ممين،
الشعر صواب ،إنما ابتدأ فرال
مهر ،فرال ل يحيس بن خالدّ :
المهر ُ
ُ
وفلشذ رأدأ؟! وهللا لهي اللالائت م أيب أ ّب إليما من صوابأ م دوه فعلتأ! فرال :لك

الوَل ِب أنالتمت من كا ما أ الن ( !)82ر مهف هللا لم عا.
َ
المبح الثال  :جهوده في األدب والشعر:

يعد اليزيدي شاى ار مجيدا مام ار من الشعرص تس نظف المالائو العلم ة ،وخاض فت المديح

الحالن ،والهجاه ب قكع ا لفاظ لهصوم ص للم درىا ما يرى

و الفضو فضةص فيرثيهف بمرث اف .

وفشير المصاير إلس أشعار بمير أ رقها قبو موف  ،وأخك ىلس ولده أً يهرلوا غير
المواىت ،والبحث ً يتال إليراي بو ما ذبرف اللتب من شعره وأيب ص للن دموري بعضا من أشعاره.
يدى من بتّاب يوما وقد قعد الم مو م غلمان ومن ي نس ب  ،وأمر الب
انصر اليز ّ
يدى خبره ،فصار إلس الباب فمم  ،فلتب إل :
دوو
ّأً ي ذ ىل
صبس يومئك ،فبلغ اليز ّ
ّ
اليفيلس ىلس ِ
خير إخوا وأصحاب
الباب
كا
ُّ
يا َ
بعض أصحابت
فصيرونس رلة مملف
أو أخرلوا لس َ

ف ذ ل فدخو ،وانقبض الم مو  ،فرال ل ّ :أيها ا مير ،ىد إلس انبالالأ ،فننس ّإنما لئت
كو نديما ً معّلما (.)83

والعصب ة لمحو البصر لف يمج ممها اليزيدي ،ف رول قصيد يمدح فيها نحا البصر  ،ويهجو

اللالائت وأصحاب  ،ممها:

ثف يرول:

ِ
بعد أبت ىمرو و َّم ِاي
يا
لالب المحو أً فابا َ ...
َ
المش ِ
ابن أبت إدحاق فت ِ
ىلم  ...والز ِ
و ِ
هد والمايي
ين فت ْ
َ
ع الس وأشباه لع الس و و  ...ي فت لهف ي ر ب ِ
نداي
ٌ
يهات إً قائة ىمهف  ...أَردوا ل ا صو ب ِ
وفاي
َ
َْْ
لفضلهف ل س بج َّحايِ
ِ
دالأ ...
فهو بممها ِلهف
ٌ
َ
المحوي ً فمال  ...وً خلية ُة الوايي
ويونس
َّ
َ
غير مرِاي
أما
ُّ
اللالائت فكاك امرؤ  ...فت المحو ار َ
()84
اب ِ
و و لمن ي ف لهة ب  ...ممو در ِ
للصاي
البيد َّ
َ

ويهجو اللالائت وأصحاب ف رول:

الع َر ِب ا َّول
بما نق س
المحو ف ما مضس  ...ىلس لالا ِ َ
َ
اخ قيربو
قوع يق الون  ...ىلس ُل َوس أش ِ
فجاهنا ٌ
فللهف يعمو فت نرص ما  ...ب يصاب الح ُّ ً ي ِ
فو
ُ ُ
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()85

اللالائت وأش اى َ ...ي ْرَق ْو فت المحو إلس أدفو
إ
َّ
ولما مات اللالائت ومحمد بن الحالن الفق صا ب أبت م فة رثا ما ب ب ات:

ثف يرول:

خلوي ...
فصرمت الدن ا فل س ُ
للو امرئ ب ٌس من الموت ُم ْت َرعٌ

فيبيد
وما قد فرى من بهجة ُ
وروي
 ...وما إ لما إً ىل
ُ

فريد
أنت ُ
وقلت إذا ما الهيب أشاو َمن لما  ...بنيضا ِ يوما و َ
فميد
رض
موت
ِ
الفضاه ُ
وأقلرمت ُ
اللالائت بعده  ...وبايت بت ا ُ
ُ
ّ
وي
ف ذ لمت ىن بو ع ش ولك  ...وأرق ىيمت والعيو ُ ُ ُج ُ
ديد
ما ىالمانا ْأوَييا وفُ ُه ِّرما  ...وما لهما فت العالمين ن ُ
()86
ِ
الممات لديد
ي َرٌ  ...بكبر ما تس
فحزنت أ
فهير ىلس الرلب َخ ْ
ْ
َ
ويشارك اليزيدي فت نظف مالائو العلف ،فيمظف أب افا فت الق اس:
بائن بالب ا
لعالف بمدا  ً ...وً العتُّ ٌ
بعض ا خبار م ْم ُو الع ا
فاد ل فُ َهب َّْر...إ
َ

لهول
ما
ٌ
ِ
يت
فنذا ما َىم َ
فرول بالبر ا
قس َ
ثف ْ
بعض ما دمعت ببعض ...وائت ف ما ُ
أت فت الرر
ً فلن بالحمار
يحمو أدفا ...ار بما قد قر َ
ُ
ِ
ِ
العرول بالمي از
بو أمر ...ىمد أ ِو
اس فت ّ
إ كا الق َ
()87
صَّوا ِ
ً يجوُ الق ُ
اس فت الدين إً ...لفق لديم َ

وبعد دمين لويلة ىاشها فت معترك الح ا وفجاربها ،يرذ اليزيدي م نفال فت أب ات ف رول:
ِ
وبالو َزل
بالصبا غيري َ
يا رب َة البيت َّإنت ىمأ فت شوو ...فحاوري ّ
يو
بمت ف ما مضس للهو متبعا
...دهو الق ِاي و ِ
اله َ
الوت و َ
قد ُ
َ
ّ
ِ
قدمت من لو
التجارب ما
...لول
وبصرنت
فاليوع يممعمت شيبت َّ
ُ
ُ
الممهاج للرلو
بعين إذا ما ىاشها رلو ...ما يواح الح َّ و
فت ا ر َ
َ
ِ
العمو...ياليت أنت لف أفعو ولف ِ
أقو
موبرات الرول و
لهفت ىلس
َ
ْ
المشيب و المالُْدنت إلس ا لو
الشباب وإ ...كا
أبات ذنوبت وً أبات
ُ
َ

وفت خر ا يرول:

الشباب وأياما ل دلفت...أدفت فيها ىلس ا وال والولو
إ
َ
فزويت مم أدوأَ العمو
فل ف دس ىل و و وينت  ً...بو
ُ

فوفر ولف فُِر ِو
دوه ىمرف
اغفر ل وأقل
...فالويو إ أنت لف ْ
و ْ
ُ
َ
وبا يمشد كه ا ب ات ،ويريي ا ،ويبات ،وإنما با يمشد كه ا ب ات ويريي اص ن با

فت شبيبت يميو إلس اللهو والوزل ،ول ف

شعر رقي  ،ثف نزع ىن ذلأ ،وادترال مم  ،وفمالأ،

وصلح ىمل  ،وىة فت العلف قدره ،وىمو كه ا ب ات يعافب فيها نفال (.)88
ومن شعره الحالن:
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مرات ف مرات شاواك قلبت  ...وبمت أناع فادتعصس ممامت
ولو با المريض يزيد الما  ...بما فزياي أنت ىلس الالراع

لما ىيد المريض إذ  ،وىدت  ...ل الشاوى من المعف العظاع

()89

ونهتف ب ب ات يرول فيها:

الد ِر َلف فَ ِ
إذا
عت اْلَفتَس  ...وفررعُ مم َل ْف فع ْ
ُ
ظ ىواذُل ْ
نلبات َّ ْ ْ
ات َّ
ومن َل ْف ي ِّيب أبوهُ و ُّ
يب َرْو َى ُ
الرَيى و ً ُل ْ
أم  ...ف ْ
()90
فدع ىمأ ما ً فالتي وً فُي  ...واك وً يولب بحرأ بالُل

النتائج:

 .1ادف اليزيدي يحيس ىلس التحري  ،وً يلتذ لويره مما ذبره بعض أ و العلف.
 .2اليزيدي إماع من أئمة الرراهات واللوة والمحو.
 .3رواية اليزيدي ىن أبت ىمرو ت الرواية المعتمد والمعول ىليها.
 .4لرق الروايات التت رويت ىن اليزيدي ( )154لريرا.

 .5اخت ار اليزيدي فت الرراهات ً يهرج ىن قراهات الرراه الالبعة دوى موا وا د.
 .6لف أقذ ىلس أقوال لليزيدي فبين صحة ما افهف ب من اًىتزال أو الميو إل .
 .7لمعت اللمير من لوانب

ا اليزيدي من مماقشات ىلم ة وأيب وشعر وغير ا ،لف

أاممها البحث.
التوصيات:

 .1البحث والدرادة دباب شكوذ اخت ار اليزيدي فت الرراهاتص م أن لف يهرج ىن
قراهات الالبعة إً فت موا وا د.
 .2لم أقوال اليزيدي فت اللوة والمحو من المصاير ويرادتها يرادة ىلم ة وب ا أ ميتها.
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الهوامش:
( )1انظر :الشالب ة .3:
( )2يزيد بن ممصور ،أبو خالد الحميري ،خال المهدي ،با مردما فت يولة بمت العباس (ت 165ال) .انظر :اللامو فت التاريخ ،74/3
واللباب .308/3

( )3انظر :مجالس العلماه للزلالت.131:
( )4انظر :فاريخ يمش .284/33

( )5انظر :فاريخ ا مف والملوك  ،145/5- 344/4ا غانت  ،231/20البداية والمهاية  ،231/14-263/13فاريخ الهلفاه-295 :
.376

( )6انظر فت فرلمت  :معجف الشعراه ،498:فاريخ بوداي  ،220/16إنباه الروا  ،31/4فاريخ العلماه المحويين ،113 :معرفة الرراه
 ،320/1غاية المهاية  ،75/2ا غانت .231/20

( )7ذبر ابن قتيبة أ ادم  :ىبد الر من ،وذبره المحاس بادف ىبد الر من فرط .قال الرفيت ..." :وو ف ،ويحيس أصح وأشهر" .انظر:
المعار  ،544:وىمد اللتاب  ،60:وفاريخ العلماه المحويين  ،113:وإنباه الروا .34/4

( )8ذبر الدانت أن با م يبا ليزيد بن مزيد ،و ت دبب نالبت لليزيدي .انظر :لام الب ا .182/1
( )9انظر :اإلقماع فت الرراهات الالب  ،95/1ووف ات ا ع ا .189/6
( )10المبهج فت الرراهات الالب .251/1

( )11لاه ىن اليزيدي ب ادف أبت ىمرو و :العريا  ،ولاه ىم أيضا أ ادم ّ :با  .انظر :الالبعة  ،80:وغاية اًختصار ،36/1
قال ابن الجزري ..." :وقد اختلذ فت ادم ىلس أكمر من ىشرين قوً  ...وأكمر الماس من الحفاظ وغير ف ىلس أن ّبا بما ذبرنا
 ."...غاية المهاية .289/1

( )12انظر :نز ة ا لباه ،69:وإنباه الروا .32/4

( )13انظر :فاريخ بوداي  ،220/16ونز ة ا لباه  ،69:ومعرفة الرراه ،223/1وغاية المهاية .288/1
( )14معرفة الرراه .391/1

( )15انظر :فاريخ بوداي  ،220/16ومعجف ا يباه  ،2827/6وإنباه الروا  ،31/4ونز ة ا لباه .28:

( )16قال ابن الباذش..." :وقد قارب المائة ."...بتاب اإلقماع فت الرراهات الالب  ،96/1ويمظر :وف ات ا ع ا .189/6
( )17انظر :معرفة الرراه  ،250/1وغاية المهاية .261/1

( )18انظر :دير ا ىةع  ،325/6وفاريخ بوداي .220/16
( )19انظر :نز ة ا لباه ،69:وغاية المهاية .275/1

( )20انظر :ا غانت  ،232/20وغاية المهاية .406/2

( )21انظر :معرفة الرراه  ،386/1وغاية المهاية .255/1
( )22انظر :معرفة الرراه  ،390/1وغاية المهاية .332/1
()23انظر :معرفة الرراه  ،391/1وغاية المهاية .312/1
()24انظر :معرفة الرراه  ،424/1وغاية المهاية .34/2

()25انظر :معرفة الرراه  ،425/1وغاية المهاية .343/1
()26انظر :معرفة الرراه  ،427/1وغاية المهاية .340/2
()27انظر :معرفة الرراه  ،431/1وغاية المهاية .143/2

( )28انظر :معرفة الرراه  ،394/1وغاية المهاية .350/1
( )29انظر :معرفة الرراه  ،416/1وغاية المهاية .42/1

( )30انظر :معرفة الرراه  ،394/1وغاية المهاية .313/1

( )31انظر :فاريخ بوداي  ،198/10وغاية المهاية .463/1

( )32و و ممن دب ىم أيضا .قال ابن الجزري..." :أخك الرراه ىن أب ىن أبت ىمرو ولف فصو إل رواية ىم  ."...غاية المهاية
.277/2

( )33انظر :غاية المهاية .29/1
( )34انظر :الوافت .278/8

( )35قال الك بت..." :ول ابماه فضةه نبةه :محمد ،وىبد هللا ،وإبراه ف ،وإدحاق ،وإدماىيو ،أخكوا ىم  .وأيرب ابن ابم أ مد بن
محمد ،و مو ىم  ."...معرفة الرراه  .322/1وانظر :غاية المهاية .170/1
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( )36انظر :غاية المهاية .133/1
( )37انظر :غاية المهاية .29/1

( )38انظر :غاية المهاية .152/2
( )39انظر :غاية المهاية .147/1
( )40انظر :غاية المهاية .218/2
( )41انظر :غاية المهاية .190/1
( )42انظر :غاية المهاية .191/1
( )43انظر :غاية المهاية .260/1
( )44انظر :غاية المهاية .512/1

( )45ل س لعف ار الالاب بما ذبر ذلأ ابن الجزري .انظر :غاية المهاية .12/1
( )46انظر :غاية المهاية .489/1
( )47انظر :غاية المهاية .17/1

( )48انظر :دير ا ىةع  ،118/11والوافت .252/8

( )49انظر :معرفة الرراه  332/1ولف ألد قول فت الالبعة.

( )50بةع ابن الممايى نرل ابن خللا فت وف ات ا ع ا  ،184/6ونرل ابن الجزري فت غاية المهاية .376/2

( )51أخبار المحويين البصريين .37 :وذبر ل أب افا يهالب بها الم مو نالبها ل العدل ة ،وبعد البحث والمظر فبين أنها ل الت ل
فيها ذبر للراات بشر بن الوليد وقد فولس الرضاه بعد موت اليزيدي ا ب.

يث

( )52فهكيب اللوة  11/1وما بعد ا.
( )53فاريخ بوداي .220/16

( )54اللامو فت الرراهات العشر.68 :

( )55المبهج فت الرراهات الالب  .250/1ودبط اله ا

و :ىبد هللا بن ىلت (ت 541ال).

( )56معجف ا يباه .2828/6
( )57إنباه الروا .31/4

( )58وف ات ا ع ا .183/6

( )59معرفة الرراه  ،322/1ودير ا ىةع .221/8
( )60غاية المهاية  ،375/2والمشر .109/1
( )61المز ر فت ىلوع اللوة .353/2
( )62غاية المهاية .226/2

( )63أخبار المحويين البصريين.37 :

( )64التو يد ىمد المعتزلة :نفت صفات هللا فعالس .والعدل معماه ىمد ف :إ العبد يهل أفعال  .انظر :ا صول الهمالة للراات ىبد
الجبار ،301:وممهج ىلماه الحديث والالمة فت أصول الدين.96-91:

( )65نز ة ا لباه.72:

( )66ا نالاب للالمعانت .691/5

( )67انظر :وف ات ا ع ا  ،183/6ومعجف ا يباه  ،2828/6ومعرفة الرراه  ،322/1ومعجف الم لفين ،221/13وفت الفهردت50 :
كتاب "الوقذ واًبتداه بت ىبد الر من ىبد هللا بن يحيس بن المبارك" .ولف ألد من ذبر كا اللتاب لليزيدي ا ب غير الحموي.

( )68اللامو فت الرراهات العشر.68:
( )69غاية المهاية .226/2

( )70انظر :إنباه الروا  ،32/4ومعجف الشعراه.498 :

( )71فت بتاب اللامو" :68 :مات دمة اثمت وفالعين ومائة  ."...وً شأ أن خي من المالاخ أو و ف.

( )72نص ابن الباذش ىلس أن فوفت بالبصر ويفن بها ،وقال ..." :وقيو :فوفت بهرادا " .بتاب اإلقماع فت الرراهات الالب ،96/1
ونرو ابن خللا ىن ابن الممايى أيضا ب ن مات بالبصر ،وللم صوب الرول ا ول .انظر :وف ات ا ع ا

 ،226/5وف أن مات ببوداي.

( )73أخرلها الدانت فت لامع  ،183/1وداقها ابن الجزري فت غايت  376/2بالمده من لري الدانت.
( )74نرة ىن الك بت فت المعرفة .322/1
( )75انظر :المشر .109-107/
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( )76انظر :المالتمير ،78 :والمبهج  ،247/1واًخت ار .146/1
( )77انظر :معرفة الرراه .321/1
( )78انظر :المشر .70/1

( )79انظر :فهكيب اللوة  16/1وما بعد ا.

( )80انظر :الهصائص  298/3وف " :وىلس بو ال فهو يمد ويرصر" ،والمصباح الممير .312/1

( )81انظر :الجل س الصالح اللافت ،684:وأمالت الزلالت ،59:وفاريخ العلماه المحويين .116:والرصة لويلة.
( )82انظر :معجف ا يباه .1742/4

( )83انظر :وف ات ا ع ا  ،185/6ولبرات الزبيدي  .61:وذبرت ب لول مما ذبرت.
( )84انظر :أخبار المحويين البصريين ،33 :وفاريخ العلماه المحويين.118 :

( )85انظر :أخبار المحويين البصريين ،36 :ونز ة ا لباه ،71 :ومعجف ا يباه .2828/6
( )86انظر :أخبار المحويين البصريين  ،36ولام الب ا  ،221/1المالتمير فت الرراهات العشر ،112:ونز ة ا لباه ،71:ومعرفة الرراه
 .304/1م اختة

فت بعض ا لفاظ.

( )87انظر :مهتصر لام ب ا العلف وفضل  .238:وفبلغ ( )16بيتا اقتصرت ىلس بعضها.
( )88انظر :المبهج فت الرراهات الالب  .250/2وفبلغ ( )18بيتا اقتصرت ىلس بعضها.
( )89انظر :لبرات الشعراه ًبن المعتز.273 :

( )90انظر :معجف ا يباه  ،2828/6وا اه الالالأ .173/2
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المصادر والمراجع
 -1أخبار المحويين البصريين ،بت دعيد الحالن بن ىبد هللا الاليرافت ،ت :ل الزيمت و خر ،ميبعة مصيفس البابت
الحلبت ،مصر1373 ،ه1966 ،ع.

 -2ا غانت ،بت الفرج ا صبهانت ،ت :ىلت مهما و خر ،يار الفلر لليباىة والمشر– لبما .
 -3إنباه الروا فت أ َْنباه المحا  ،ىلت بن يودذ الرفيت ،ت :محمد بن الفضو إبراه ف-يار اللتب المصرية-بيروت-1: -
 1369ال1950،ع.

 -4البداية والمهاية ،إلدماىيو بن ىمر بن بمير الدمشرت ،ماتبة المعار – بيروت.

 -5بغ ة الوىا فت لبرات اللوويين والمحا  ،لجةل الدين ىبد الر من الاليولت ،ت :ىلت محمد ىمر ،ماتبة الهانجت-

الرا ر  1462 ،1: -ال2005،ع.

 -6البلوة فت فرالف أئمة المحو واللوة ،لمحمد بن يعروب الفيرو بايي ،ت :محمد المصري ،لمع ة إ اه التراب اإلدةمت-

اللويت –  1407 -1 :ال.

 -7فاريخ ا مف والملوك ،لمحمد بن لرير اليبري ،يار اللتب العلم ة  -بيروت 1407 ،1: ،ال.

 -8فاريخ الهلفاه ،لعبد الر من بن أبت بار الاليولت ،ت :محمد محت الدين ىبد الحميد  -ميبعة الالعاي  -مصر– 1:

 1371 -ال 1952 -ع.

 -9فاريخ العلماه المحويين من البصريين واللوفيين ،للمفضو بن محمد التموخت ،ت :ىبد الفتاح الحلو ،يار جر لليباىة

والمشر-الرا ر  1412 ،2: ،ال  1992ع.
 -10فاريخ بوداي،

مد بن ىلت أبو بار الهييب البودايي ،يار اللتب العلم ة  -بيروت.

 -11فاريخ مديمة يمش وذبر فضلها وفالم ة من لها من ا ماثو ،لعلت بن الحالن بن ىالاكر ،ت :ىمر بن غرامة

العمري .يار الفلر  -بيروت – .1995

 -12فهكيب اللوة ،بت ممصور محمد بن أ مد ا

ري ،إش ار  :محمد ىوض مرىب ،يار إ اه التراب العربت – بيروت

 1421-1: -ال2001،ع.

 -13لام الب ا فت الرراهات الالب  ،بت ىمرو ىمما بن دعيد الدانت ،بل ة الدرادات العل ا والبحث العلمت  -لامعة

الشارقة  128 ،1: -ال2007،ع.

 -14ر ا مانت وول التهانت الشالب ة ،للرادف بن فير الشالبت ،ابي وصحح  :محمد فم ف الزىبت ،ماتبة يار الهدى
– المديمة المبوية  1417-3: -ال1996،ع.

 -15دير أىةع المبةه ،لمحمد بن أ مد الك بت ،ت :لماىة بنش ار

شعيب ا رن و  ،م دالة الردالة ،بيروت -7 : -

 1410ال1990،ع.

 -16الشعر والشعراه ،لعبد هللا بن ماللف الديموري ،ت :أ مد محمد شاكر ،يار المعار – الرا ر  1377 -ال1958 ،ع.
 -17لبرات الشعراه ،لعبد هللا بن المعتز العبادت ،ت :ىبد الالتار فراج ،يار المعار -الرا ر  ،اليبعة المالمة.

 -18لبرات المحويين واللوويين ،لمحمد بن الحالن الزبيدي ،ت :محمد أبو الفضو إبراه ف ،يار المعار  1392-2: -ال

1973،ع.

 -19غاية المهاية فت لبرات الرراه ،لشمس الدين محمد بن محمد الجزري ،ىمس بمشر ج .برلالترادر ،فصح ح الش خ:
ىلت الضباع ،ماتبة محمد أمين الهانجت -الرا ر  1353 -ال1934 ،ع.

 -20الفهردت ،لمحمد بن إدحاق أبت الفرج المديف ،يار المعرفة  -بيروت .1978 – 1398 -

 -21اللامو فت التاريخ ،بت الحالن ىلت بن محمد بن ىبد اللريف الشيبانت ،ت :ىبد هللا الراات ،يار اللتب العلم ة -

بيروت –  1415 -2:ال.

 -22اللامو فت الرراهات العشر وا ربعين الزائد ىليها ،بت الرادف يودذ بن ىلت بن محمد الموربت ،ت :لمال بن الاليد

رفاىت الشايب ،م دالة دما للمشر والتو ي  1428 ،1: -ال2007 ،ع.

 -23كتاب اإلقماع فت الرراهات الالب  ،بت لعفر أ مد بن ىلت ابن الباذش ت :ي :ىبد المحيد قيامش  -لامعة أع الررى

 1422 -2 : -ال.

 -24المبهج فت الرراهات الالب المتممة بابن مح صن وا ىمش ويعروب وخلذ ،لعبد هللا بن ىلت البودايي دبط اله ا ،
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ت :ديد بالروي الن ،يار اللتب العلم ة – بيروت  1427 -ال2006 ،ع.
 -25مجالس العلماه ،لعبد الر من بن إدحاق الزلالت ،ت :ىبد الالةع ارو  ،ماتبة الهانجت-الرا ر  1403 ،2: ،ال

1983ع.

 -26مرافب المحويين ،لعبد الوا د بن ىلت الحلبت ،ت :محمد أبو الفضو إبراه ف ،الماتبة العصرية – بيروت  1423-ال،
2002ع.
 -27المز ر فت ىلوع اللوة وأنواىها ،لعبد الر من لةل الدين الاليولت ،ت :ف اي ىلت ممصور ،يار اللتب العلم ة -

بيروت 1418-1: ،ال 1998ع.

 -28المالتمير فت الرراهات العشر ،لإلماع أبت لا ر بن دوار ،ت :لمال الدين محمد شر  ،يار الصحابة للتراب ،لميا.
 -29المعار ً ،بن قتيبة ىبد هللا بن ماللف ،ي :ثرت ىااشة ،يار المعار  -الرا ر .

 -30معجف ا يباه أو إرشاي ا ريب إلس معرفة ا ييب ،بت ىبد هللا ياقوت بن ىبد هللا الرومت الحموي ،يار اللتب العلم ة،

بيروت 1411 ،1: ،ال  1991 -ع.

 -31معجف الم لفين ،لعمر بن راا بحالة ،م دالة الردالة – بيروت  1406-1: -ال1986،ع.

 -32معرفة الرراه اللبار ىلس اليبرات وا ىصار ،لشمس الدين أبت ىبد هللا محمد بن أ مد بن ىمما الك بت ،ت :ي.
ل ار لتس قوًج ،ممشورات مربز البحوب اإلدةم ة  -فرب ا  1416 ،1: -ال1995 -ع.

 -33نز ة ا لباه فت لبرات ا يباه ،لعبد الر من بن محمد ا نباري ،ت :إبراه ف الالامرائت  -ماتبة ا ندلس  -بوداي -
 1390ال1970،ع.

 -34المشر فت الرراهات العشر ،بت الهير محمد بن محمد الجزري ،ت :ىلت الضباع ،يار اللتب العلم ة -بيروت-
 1418-1:ال1998 ،ع.

 -35وف ات ا ع ا وأنباه أبماه الزما  ،لشمس الدين أ مد بن محمد بن أبت بار بن خللا  ،فحري  :إ الا عباس  -يار
المرافة – لبما .
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