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  المستخلص
ــانٍ وال عاقـــلٍ ــيس بإنسـ درِهمنْ ال يع  لـ ي التـاريخَ فـي صـ 
ــه ــنْ قَبل م ــار ــنْ درى أخب ـرِه  و م مـأعمــاراً إلــى ع أضــاف 

ال يخفى عليك أيها القارى العزيز أنَّ بعض الشعوب ذوات التـاريخ األثيـل قـد تشـرفت     
بدخول االسالم و قدمت ألُمة االسالم فحوالً من الشُعراء و األُدباء و العلماء و علـى رأس  

األَمم شعب ايران النبيل الذي قدم آالفاً مؤلفة من خيرة األعالم، و من هـؤالء عالمنـا   هذه 
المؤرخ الكبير ابن جرير الطبري، حيث حفظ القرآن صغيراً و طاف بالد اإلسالم طلباً للعلم، 

و كان كتابه تاريخ الرُسل و الملوك من أهـم  . فزار بغداد و البصرة و الكوفة و الشام و مصر
التاريخ إلى يومنا هذا حيث أخذ عنه من جاء بعده مـن المـؤرخين، و ال يـزال هـذا     كتب 

  .التاريخ أوثق مصدر و مرجع لكافة الباحثين و المحققين و طلبة الجامعات إلى يومنا هذا
ابن جرير الطبري، التاريخ، االمبراطوريـة االسـالمية، العلـم و المعرفـة،      :الكلمات الرئيسة

 .مي، ابناء الشعب االيرانيمذاهب الفقه اإلسال

  المقدمة
 "هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بـن خالـد الطبـري وقيـل يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب         

، وفي تاريخ والدته اختالف، قيل ولـد سـنة   ]ايران[ ولد بĤمل طبرستان من بالد فارس"،اآلملي
كيف وقـع لـك   : فقلت له« :وسأله تلميذه ابن كامل وقال ق. هـ 225وقيل أول سنة  ق. هـ 224

ألن أهل بلدنا يؤرخون باألحداث دون السنين فأرخ مولدي بحدث كان : الشك في ذلك؟ فقال
                                                                                                 

   kaissalkaiss@yahoo.comطهران، نسانية و الدراسات الثقافيةاالالعلوم اكاديمية  استاذ مشارك *
 13/5/89: تاريخ القبول  ، 4/5/89 :تاريخ الوصول
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فقال بعضهم كان ذلك في . في البلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث فأختلف المخبرون لي
  .1» مائتين عشرين و آخر سنة أربع وقال آخرون بل كان في أول سنة خمس و

من حسن حظه أنه كان قد توجه إلى العلـم فـي    هو دون اإلدراك، و فقه العلم صبياً وقد  و
الكمـال حيـث وضـعت األسـس      حقبة من الزمن كانت العلوم االسالمية قد اقتربت من النضج و

احتلـت مكانهـا فـي العقـول      انتشرت الكتب الصحاح في الحديث و لمذاهب الفقه اإلسالمي، و
 الفتوحـات، و  المغـازي و  كتبت كتـب السـيرة و   من أفواه األعراب، و جمعت اللغة والصدور، و

  .بعض الشعوب األخرى مكانها في العربية أخذت العلوم المقتبسة من الفرس واليونان والهند و
 وجـوه التأويـل، و   نعم لقد اتّسعت فنون المعرفة لدى أهل العلم، فكان النحوي عالمـاً بالحـديث و  

 المثـل و  علم الرجال، والفقيـه يحفـظ الشـعر و    المذاهب و صنوف الفرق و و المحدث عارفاً بالتاريخ
. الصرف ويشارك في صـنوف األدب  النحو و الخبر، والشاعر يأخذ نصيبه من اللغة و يروي الحديث و

ما وراء النهـر   خراسان والري و صناعة التأليف فارس و مجالس العلماء و شملت حلقات الدرس و و
  . الكوفة البصرة و األندلس بعد أن كانت موقوفة على بغداد و الد المغرب ومصر وب والشام و
العلماء  القرى في جميع أنحاء االمبراطورية اإلسالمية مأهولة بالفقهاء و أصبحت الحواضر و و

ذكر ياقوت  و. أئمة اللغة والنحو يقصدهم القاصي والداني القراء واألدباء و الرواة و المحدثين و و
  :به معجم األدباء نقالً عن أبي بكر بن كامل عن صاحب الترجمة قولهفي كتا

حفظت القرآن ولي سبع سنين، وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين، وكتبت الحديث وأنـا ابـن   
وكان معي مخالة مملوءة حجـارة  ) ص(ورأى أبي في النوم أني بين يدي رسول اهللا . تسع سنين

لمعبر إنّه إنْ كبر نصح في دينه وذب عن شريعته، فحرص أبي على فقال له ا. وأنا أرمي بين يديه
  .طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير معونتي على

  :وقال ابن خلكان في وفيات األعيان
هو صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه  

ت مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمـه وغـزارة فضـله    وله مصنفا. والتاريخ وغير ذلك
وكان من األئمة المجتهدين لم يقلد أحداً، وكان ثقة في نقله، وتاريخـه أصـح التـواريخ وأثبتهـا،     
وذكره الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين، ورأيـت فـي بعـض    

  :المجاميع هذه األبيات منسوبة إليه، وهي
ــقيقي  ــم شـ ــم يعلَـ ــرت لـ   2إذا اعسـ

 حيــائي حــافظ لــي مــاء وجهــي    
ــي ــذل وجه ــمحت بب ــي س ــو أن  ول

ــديقي   ــتغني صــ ــتغني فيســ  وأســ
ــالبتي    ــي مطـ ــي فـ ــيورفقـ  رفيقـ

ــق    ــهل الطري ــى س ــى الغن ــت إل  لكن
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  :قال صاحب غاية النهاية في طبقات القراء و
رحمن بن حامد بن خـالد،  رحل لطلب العلم وله عشرون سنة، أخذ القراءة عن سليمان بن عبدال

وروى الحـروف سـماعاً عـن    . وعن العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت عن عبدالحميد بن بكار
  .العباس بن الوليد، ويونس بن عبداألعلى، وأبي كريب محمد بن العالء، وأحمد بن يوسف التغلبي

حـروف محمـد بـن    وروى عنه ال. قال الداني وصنف كتاباً حسناً في القراءات سماه الجامع و
وقال الداني وقد روى عنه ابن . أحمد الداجوني، وعبدالواحد بن عمر، وعبداهللا بن أحمد الفرغاني

قال في إسناده قراءة نافع، حدثني محمد بن عبداهللا قال حـدثنا  : مجاهد غير أنه دلس اسمه قلت
محمـد بـن    يونس عن ورش وسقالب عن نافع قال صالح بن ادريس، محمد بن عبداهللا هذا هو

وقرأ عليه أيضاً محمد بن محمد بن فيروز الكرجي شيخ األهوازي، وقرأ عليـه باختيـاره   . جرير
وروى عنه . أحمد بن عبداهللا الجبي، وسمع الحديث من أحمد بن منيع، وهناد، وأبي كريب، وخلق

وقـال  وتفقه عليـه خلـق كثيـر،    .أبو بكر شعيب الحراني مع تقدمه، والطبري، والجعابي، وجماعة
كان أحد أئمة العلم يحكم بقوله ويرجع الى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قـد جمـع مـن    : الخطيب

العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظـاً لكتـاب اهللا عارفـاً بـالقراءات بصـيراً      
ها عارفـاً  بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطرقها صحيحاً وسقيماً ناسخها ومنسوخ

 3بأقوال الصحابة والتابعين عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، وقال أبو محمد عبداهللا بن أحمد الفرغاني
صاحب ابن جرير إنّ قوماً من تالمذة ابن جرير حسبوا له منذ بلغ الحلم الى أن مات ثم قسـموا  

امد االسفراييني إمام على تلك المدة أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة وقال أبو ح
وقال الـداني فيـه   . الشافعية لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن كثيراً

  :بديهةً وقد جرى ذكره
 محمـــد بـــنُ جريـــرٍ
ــم   ــلِ علـ ــلُ جاهـ  وكـ
 وكتبــــه قــــد أبانــــت
ــه ــيمنُ عنـ ــا المهـ  عفـ

 

ـــه أهــــلِ زمانـ إمــــام 
ـــــه بمكانـ فعــــــارف 
ـــه وبيانـ ـــه مــــن علمـ 

 إحســـــانهوزاد فـــــي 

  :وقال صاحب لسان الميزان
بـل  : بلغني أنك كتبت تفسير ابن جرير الطبري؟ قلـت : قال لي ابن خزيمة: قال ابن خالويه الحافظ

فاستعاره مني ابن : نعم من سنة ثالث وثمانين الى سنة تسعين، قال: كله؟ قلت: قال. كتبته عنه امالء
له الى آخره فما أعلم على أديم األرض أعلـم مـن   نظرت فيه من أو: خزيمة فرده بعد سنين ثم قال
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كنت مع أبي بكر بـن مجاهـد فـي    : وقال أبو علي الطوماري. ابن جرير الطبري ولقد ظلمته الحنابلة
  .بشراً أحسن منه يقرأ هذه القراءةرمضان فسمع قراءة ابن جرير فقال ما ظننت أنّ اهللا تعالى خلق 

ي طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، سـنة سـت   رحل من بلده ف: قال مسلمة بن قاسم و
وأخرج ابن عساكر مـن طريـق أبـي    . وثالثين ومائتين فلم يزل طالباً للعلم مولعاً به الى أنْ مات

حضرت مجلس محمد بن جرير وحضر الفضل بن جعفـر  «: معبد عثمان بن أحمد الدينوري قال
ل أال تقرأ ؟ فأشار إلى ابن الوزير، فقال له بن الفرات بن الوزير وقد سبقه رجل فقال الطبري للرج

وهذه من لطائفه وبالغته وعـدم التفاتـه   . إذا كانت النوبة لك فال تكترث بدجلة والفرات: الطبري
  .»ألبناء الدنيا

  :وروى الخطيب في تاريخ بغداد حكاية طريفة وقعت للطبري في مصر فقال
بن خزيمـة، ومحمـد بـن نصـر المـروزي،      جمعت الرحلة بين محمد بن جرير، ومحمد بن اسحاق 

ومحمد بن هارون الرياني بمصر، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضّربهم الجوع، فاجتمعوا ليلة 
في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليـه سـأل   

أمهلوني حتـى  : ق بن خزيمة، فقال ألصحابهألصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن اسحا
فاندفع في الصالة فإذا هم بالشموع، وخصي من قبل والـي مصـر   : قال. أتوضأ وأصلي صالة الخيرة

هو هذا، فـأخرج صـرة   : أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: يدق الباب، فتحوا الباب، فنزل عن دابته، فقال
مد بن هارون؟ فقالوا هوذا، فأخرج الصـرة فـدفعها   فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه، ثم قال أيكم مح

هوذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيهـا  : أيكم محمد بن اسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: إليه، ثم قال
إنَّ المحامد طـووا  : إنَّ األمير كان قائالً باألمس، فرأى في المنام خياالً، قال: ثم قال. خمسون ديناراً

  .إليكم هذه الصرار، وأقسم عليكم اذا نفذت فأبعثوا إلي أحدكم كشحهم جياعاً، فأنفذ
  :وقال صاحب معجم األدباء

دخل أبو جعفر الطبري إلى مدينة السالم وكان في نفسه أنْ يسمع من أبي عبداهللا أحمد بـن حنبـل   
نين، فلم يتفق ذلك لموته قبيل دخوله إليها وقد كان أبو عبداهللا بن حنبل قطع الحديث قبل ذلك بس

وكتب عن شيوخها فأكثر، ثم انحدر الى البصرة فسمع  "بغداد"فأقام أبو جعفر الطبري بمدينة السالم 
من كان بقي من شيوخها في وقته كمحمد بن موسى الحرشي، وعماد بن موسى القزاز، ومحمد بـن  

لمعلـى،  عبداألعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ، وأبي األشعث، ومحمد بن بشار بنـدار، ومحمـد بـن ا   
فأكثر في طريقه عن شيوخه الواسطيين، ثم صار إلى الكوفة فكتب فيها عـن أبـي كريـب    . وغيرهم

وكان أبو كريب شـرس  . محمد بن العالء الهمذاني، وهناد بن السرى، وإسماعيل بن موسى، وغيرهم
حضرت باب داره مع أصـحاب الحـديث   : قال أبو جعفر الطبري. الخلق من كبار أصحاب الحديث

، وأصـحاب الحـديث يلتمسـون الـدخول     )أي كوة أو فتحه في الحـائط (طلع من باب خوخة له فأ
  : أيكم يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ثم نظروا إلي وقالوا: ويضجون فقال
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حدثتنا في كذا بكذا، وفي : فقلت. هذا فسله: فقالوا. قلت نعم: أنت تحفظ ما كتبت عنه؟ قال
  .يوم كذا بكذا

ادخـل إلـي فـدخل إليـه     : وأخذ أبو كريب في مسألته إلى أنْ عظم في نفسه، فقال له: قال
إنّه سـمع مـن أبـي    : وعرف قدره على حداثته ومكنه من حديثه، وكان الناس يسمعون به فيقال

ثم عاد الى مدينة السالم فكتب بها ولزم المقام بها مدة وتفقّه بها . كريب أكثر من مائة ألف حديث
  .علوم القرآن وأخذ في

ثم غرّب فخرج الى مصر وكتب في طريقه من المشايخ بأجناد الشام، والسواحل، والثغـور،  
، وكان بها بقية مـن الشـيوخ وأهـل العلـم     ق. هـ 253ثم صار الى الفسطاط في سنة . وأكثر منها

ثم رجـع  ثم عاد إلى الشام . فأكثر عنهم الكتابة، من علوم مالك، والشافعي، وابن وهب، وغيرهم
إلى مصر، وكان بمصر وقت دخوله إليها أبو الحسن علي بن سراج المصري، وكان متأدباً فاضـالً  
في معناه، وكان من دخل الفسطاط من أهل العلم إذا ورد لقيه، وتعـرض لـه فـوافى أبـو جعفـر      

و، الطبري إلى مصر، وبان فضله عند وروده إليها في القـرآن، والفقـه، والحـديث، واللغـة، والنحـ     
فلقيه أبو الحسن بن سراج فوجده فاضالً في كل ما يذاكره به من العلم، ويجيب في كـل  . والشعر

وكان قد لقي بمصر أبا ابراهيم اسماعيل . ما يسأله عنه حتى سأله عن الشعر فرآه فاضالً بارعاً فيه
طبري قـد اختـار   بن ابراهيم المزني فتكلما في أشياء منها الكالم في االجتماع، وكان أبو جعفر ال

من مذاهب الفقهاء قوالً اجتهد فيه بعد أن كان ابتدأ في الفقه بمدينة السالم على مذهب الشافعي، 
: وكتب كتابه عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عنه ودرسه في العراق على جماعة منهم

 .، وهو حدث قبل خروجه إلى الفسطاطأبو سعيد األصطخري، وغيره

  
  :قال أبوجعفر الطبري: ن بن عبدالعزيزوقال هارو

يبق أحد من أهل العلم إالّ لقيني وامتحنني في العلـم الـذي يتحقـق بـه،      لما دخلت مصر لم
علـي  : فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له

 ،وطلبت من صديق لي العروض قول أال أتكلم اليوم في شيء من العروض فاذا كان غد فصر إلي
  .للخليل بن أحمد فجاء به فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضياً

ثم رجع إلى مدينة السالم وكتب أيضاً ثم رجع إلى طبرستان وهي الدفعة األولى، ثـم الثانيـة   
العلم وشاع ثم رجع إلى بغداد فنزل في قنطرة البردان واشتهر اسمه في  ق. هـ 290كانت في سنة 

  .خبره بالفهم والتقدم
كان أبو جعفر الطبـري مـن الفضـل والعلـم     : وقال أبو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطبري

عرف لجمعه من علوم  اإلسالم مالم نعلمه اجتمع ألحد من . والذكاء والحفظ على ماال يجهله أحد
وكان راجحـاً فـي   . ن ما انتشر لههذه األمة، وال ظهر من كتب المصنفين، وانتشر من كتب المؤلفي
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علوم القرآن والقراءات وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختالف الفقهاء مـع الروايـة،   
كذلك على ما في كتابه البسيط والتهذيب وأحكام القراءات مـن غيـر تعويـل علـى المنـاوالت      

د المشهورة، وقد بان فضـله فـي   واإلجازات وال على ما قيل في األقوال، بل يذكر ذلك باألساني
وقد كان له . علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب التهذيب مخبراً عن حاله فيه

قدم في علم الجدل يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به، وكان فيه 
ق النية وحقائق األفعال مـا دلّ عليـه   من الزهد والورع والخشوع واألمانة وتصفية األعمال وصد

  .وكان يحفظ من الشعر للجاهلية واالسالم ماال يجهله إال جاهل به. كتابه في آداب النفوس
قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر : سمعت ثعلباً يقول: وقال أبو عمر محمد بن عبدالواحد الزاهد
من : قال أبو العباس يوماً: بكر بن مجاهدوقال أبو . الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة

  .ما بقي أحد، مات الشيوخ: بقي عندكم؟ يعني في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين، فقلت
نعم، : ابن جرير؟ قلت: فقال لي. فقال حتى خال جانبكم؟ قلت نعم اال أن يكون الطبري الفقيه

ي العباس كثير ألنـه كـان شـديد الـنفس     وهذا من أب: ذاك من حذاق الكوفيين قال أبو بكر: قال
  .شرس األخالق، وكان قليل الشهادة ألحد بالحذق في علمه

وكان أبو جعفر الطبري قد نظر في المنطق والحساب والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبـواب  
 وكان عازفاً عـن الـدنيا  . الحساب وفي الطب، وأخذ منه قسطاً وافراً يدل عليه كالمه في الوصايا

تاركاً لها وألهلها يرفع نفسه عن التماسها،وكان كالقارئ الذي ال يعـرف إال القـرآن، وكالمحـدث    
الذي ال يعرف إال الحديث، وكالفقيه الذي ال يعرف إال الفقه، وكالنحوي الذي ال يعرف إال النحو، 

جمعت بين كتبه وكالحاسب الذي ال يعرف إال الحساب، وكان عالماً بالعبادات جامعاً للعلوم، واذا 
  .وكتب غيره وجدت لكتبه فضالً على غيرها

كان أبو جعفر الطبري طريفاً في ظاهره نظيفـاً فـي باطنـه، حسـن     : قال عبدالعزيز بن محمد
العشرة لمجالسيه، متفقداً ألحوال أصحابه، مهذباً في جميـع أحوالـه، جميـل األدب فـي مأكلـه      

اخوانه، حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة، وكـان   وملبسه، وما يخصه في أحوال نفسه منبسطاً مع
إذا أهدى إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة عليه قبلها وكافأه، وإن كانت مما ال يمكنه المكافـأة  

ووجه إليه أبو الهيجاء بن حمدان ثالثة آالف دينار فلما نظر إليها . عليه ردها واعتذر إلى مهديها
: ما ال أقدر على المكافأة عنه، ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ فقيـل ال أقبل : عجب منها ثم قال

  .ما لهذا مكافأة، إنما أراد التقرب إلى اهللا عزّ وجلّ، فأبى أنْ يقبله ورده إليه
وكان يختلف إليه أبو الفرج بن أبي العباس اإلصفهاني يقرأ عليه كتبـه، فـالتمس أبـو جعفـر     

صغيرة، فدخل أبـو الفـرج االصـفهاني وأخـذ مقـدار الصـفّة       له ) اسم لبيت صيفي(حصيراً لصفّة 
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واستعمل له الحصير متقرباً بذلك له وجاءه به وقد وقع موقعه، فلما خرج دعا ابنه ودفع اليه أربعة 
  ."دنانير فأبى أنْ يأخذها وأبى أبو جعفر الطبري أن يأخذ الحصير إال بها

 ق. هـ 310بع بقين من شوال يوم السبت سنة توفي الطبري رحمه اهللا يوم السبت ألربع وقيل لس
  .ووري في قبره يوم األحد بالغداة في داربرحبة يعقوب

لما مات الطبري لم يؤذن به أحد فاجتمع : وقال صاحب لسان الميزان وصاحب معجم األدباء
ن أهل عليه مما ال يحصيهم عدد إال اهللا وصلى على قبره عدة شهور ليالً ونهاراً ورثاه خلق كبير م

  .الدين واألدب
  :وخلّف رحمه اهللا للمكتبة االسالمية والعربية كتباً ومصنفات جليلة قيمة منها

المعروف بتاريخ الطبري يعـد أوفـى عمـل    ) تاريخ األمم والملوك(تاريخ الرسل والملوك أو . 1
فيـه   تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه على منهج موسوم، وساقه في طريق استقرائي شامل بلغـت 

الرواية مبلغها من الثقة واألمانة واالتقان، أكمل ما قـام بـه المؤرخـون قبلـه، كـاليعقوبي والـبالذري       
 .مسكويه وابن االثير وابن خلدون والواقدي وابن سعد، ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن

ه وروايات متناثرة تدور وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية أخباراً متفرقة تتناقلها الشفا
حول األشعار واألمثال واأليام وأساطير تكسوها، المبالغة ويحوطها التهويل، عـدا نقوشـاً كتبـت    
بالخط المسند على حوائط المعابد واألديرة وأعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن، ثم كانت 

ومبعثه وهجرته ومغازيه فكان  ، فبدأ المسلمون بتدوين أخباره ومولده)ص(بعثة سيد الرسل محمد
ذلك العمل اللبنة األولى في تاريخ اإلسالم وكان أول من وضع كتاباً في ذلك عروة بن الزبير بن 
العوام ثم تاله أبان بن عثمان، الى أن بلغ فنّ السيرة أوجه في كتاب ابن اسحاق، وتعددت المشاهد 

د وحضـارات األمـم، ثـم ظهـرت الكتـب      واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجائب البال
المترجمة عن الفارسية واليونانية والسريانية، وكثرت الرحالت بين البالد، فوجد العلمـاء للتـاريخ   
منابع رافدة ومناهل متنوعة ومصادر كثيرة، وأحسوا أن لعلم التاريخ أثراً فـي بنـاء األمـم، وفهـم     

األفاضل منهم أسفاراً في التـاريخ، فعـل ذلـك     الثقافات، وإرساء العلوم على قواعد ثابتة، فوضع
الواقدي في كتاب الفتوح، والبالذري في كتابيه البلدان وأنساب األشراف، وابن قتيبة في المعارف، 
وابن حبيب في المجبر، والدينوري في األخبار الطوال، إلى أن انتهى األمر إلى محمد بـن جريـر   

  .ورالطبري صاحب الترجمة فوضع كتابه المذك
وال نعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر الطبري إمالء هذا الكتاب، ويظهر أنه 

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الداللة على حدوث الزمان، وأن أول . ألّفه بعد كتاب التفسير اآلتي ذكره
ر، ثم ذكـر آدم، ومـا   ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً، على ما وردت بذلك اآلثا
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كان بعده من أخبار األنبياء والرسل، على ترتيب ذكرهم في التوراة، متعرضاً للحوادث التي وقعـت  
في زمانهم، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم، معرّجاً على أخبار الملوك الـذين عاصـرهم،   

  ).ص(حتى مبعث الرسول وملوك الفرس على الخصوص، مع ذكر األمم التي جاءت بعد األنبياء
وذكر في  ،ق. هـ 302أما القسم االسالمي فقد رتّبه على الحوادث من عام الهجرة، حتى سنة 

كل سنة ما وقع فيها من األحداث المذكورة، واأليام المشهورة، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلـة  
  .ضع المالئمجزّأها على حسب السنين، أو يشير إليها باإلجمال، ثم يذكرها في المو

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد الموزعة في كتب 
الحديث والتفسير واللغة واألدب والسير والمغازي وتاريخ األحـداث والرجـال ونصـوص الشـعر     

رأي إلـى  والخطب والعهود، ونسق بينها تنسيقاً مناسباً، حيث نسب كلّ رواية إلى صـاحبها، وكـل   
قائله، كما أنه أودع هذا الكتاب فصوالً ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي األيام، 
وأورد من أقوال العلماء ماال نجده إال في كتابه وأياً ما كان، فإن كتاب تاريخ الطبري سـيظل بمـا   

  .4ريخ عند العرباشتمل عليه من الروايات األصيلة، والنصوص النادرة أشمل كتاب للتا
ولعل أول من ذيل عليـه  . وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكمالت والمختصرات والترجمات

ولـه علـى   «: "114االعالن والتوبيخ لمن ذم التاريخ ص"الطبري نفسه، حيث قال السخاوي  هو
عمل صلة لـه  كما انّ عبداهللا بن احمد بن جعفر الفرغاني . "تاريخه المذكور ذيلٌ على الذيل أيضاً

وحدث عبداهللا بن أحمد بن جعفـر الفرغـاني   ": حيث قال) 144، ص18ج(على ما رواه ياقوت 
أنَّ قوماً من تالميذ ابن جرير حصلوا أيـام  ": بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير

  .»الخ ...  حياته
وأكمله ثابت بن سنان «: الترجمة العربية) 47، ص3ج(وقال بروكلمن في تاريخ األدب العربي 

وأكملـه ابـن هـالل     ،ق. هــ  448، وأكمله هالل بن محسن الصابي إلى سنة ق. هـ 360إلى سنة 
أنظر النجوم الزاهرة البن تغري (عيون التواريخ : بعنوان» ق. هـ 479محمد غرس النعمة إلى سنة 

ـ  ق. هـ 637(يالكامل االيوب وأكمله نجم الدين بن الملك، )3، س776بردي بنشر جونبول ص  ـ
، وأكمله عبداهللا بن أحمد الفرغاني )145 ـ144أنظر االعالن والتوبيخ للسخاوي ص) (ق. هـ 647
وقد اختصره كثيرون ذكر ). 7، س21: 6لياقوت ) "معجم االدباء= "أنظر االرشاد (الصلة : بعنوان

شاطي من أهـل  منهم محمد بن سليمان الهاشمي وأبا الحسن الشم) 235الفهرست ص(ابن النديم 
  .الموصل بالعراق، وآخر يعرف بالسليل بن أحمد

وممن اختصره أيضاً عريب بن سعد الكاتب القرطبي مع إصـالحات وزيـادات فـي تـاريخ     
، 1554منه نسخة خطية فـي مكتبـة جوتـا بـرقم     )  ق. هـ 366 ـ ق. هـ 363(أفريقيا واالندلس 
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ي كتابه المغرب ما يختص بتاريخ أفريقيا وقسم من هذا الكتاب، هو الذي أخذ عنه ابن عذارى ف
في أخبار العراق فطبعـت  )  ق. هـ 320 ـ 291(واألندلس، وأما القسم الباقي وهو تاريخ السنوات 

  .ملحقة بالتاريخ باسم صلة تاريخ الطبري
  

  أما الترجمة
عبداهللا العلقمي المتوفى في النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع      فكان أول من قام بها أبو علي بن 

الهجري إلى الفارسية، بأمر األمير أبي صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان السـاماني،  
وكان مشغوفاً به مكثراً لمطالعته، ترجمه ترجمة راعى فيها االقتصـار علـى إيـراد األخبـار دون     

ثم نقلت هذه الترجمة من  ،)298، ص1انظر كشف الظنون ج(رف األسانيد، وتصرف فيه بعض التص
 ،ق. هــ  938 ـ 928الفارسية إلى التركية في عهد االمير أحمد باشا، ثم ترجم مرة ثانية ما بين سنة 

  .في االستانة ،ق. هـ 1260وطبعت الترجمة التركية سنة 
أربـع مجلـدات قـام بهـا      م، فـي 1874كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة 

. في غريفزوالد 1863، ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات الالتينية، وطبعت سنة )Zotenberg(زوتنبرج 
مجلة المجمع العلمي ببغداد الجزء األول، وتاريخ آداب اللغـة العربيـة    ـ 178: 177أنظر جواد علي (

  ).48، ص3جمة العربية ج، وتاريخ األدب العربي لبروكلمن التر232، ص2لجرجي زيدان، ج
م، 1273في كتابه تاريخ العرب، أنّ جرجس النصراني المتوفى سنة ) Sedillot(وذكر سيديو 

منه مخطوطة في دار  "والمعروف بالمكين بن العميد لخّصه وذيله، وتُرجم قسم من كتاب المكين 
وإلى الفرنسـية مـن قبـل     ،)Erpininus(إلى اللغة الالتينية، من قبل اربينينوس  "الكتب المصرية 

، ومقدمة كتاب تاريخ الطبري بتحقيق محمد 476أنظر تاريخ العرب لسيديو ص) (Vattier(فاتييه 
  ).11س 27أبو الفضل ابراهيم، ص

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه، تتابع الوراقون في نسخه، وتنافس األمراء والملوك في 
علم، وذكر المقريزي أنه كان بخزانه كتب العزيز الفاطمي اقتنائه، وعمرت به خزائن الكتب ودور ال

، )418، ص1أنظر خطـط المقريـزي، ج  ( ما ينيف على عشرين نسخة منه إحداها بخط المؤلف 
ومع مرور الزمن وعوادي األيام، ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً، وضاع أكثرها، وحينما بـدأ فـي   

تيسر لهم الحصول على نسخة كاملة، وكل الـذي  م، لم ي1879طبعه جماعة من المستشرقين سنة 
أجزاء متفرقة ألّفوا منها نسخة، بها نقـص يسـير   , عثروا عليه بعد بذل أقصى الجهد واخالص النية

ويقع هذا النقص في المطبوعة (أكملوه من تاريخ ابن األثير وكتاب المغازي والفتوح البن حبيش 
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، ثم طبع طبعة علميـة علـى أكمـل مـا يكـون      )ألولمن الجزء ا. 2414، 2383االوروبية ما بين 
  :م، في ثالثة أقسام1898و 1879التحقيق، وأدق ما تكون المقابلة، وذلك بين سنتي 

  .ق. هـ 40إلى سنة ) ص(حياة ما قبل اإلسالم، ثم حياة النبي: القسم األول
  .ق. هـ 130إلى سنة  ق. هـ 41من سنة : القسم الثاني
  .وهو نهاية الكتاب ق. هـ 302إلى سنة  ق. هـ 131من سنة : القسم الثالث

وألحقوا به الكتاب المسمى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة والتابعين، وقسماً من 
مختصر الطبري لعريب بن سعد القرطبي، أسموه صلة تاريخ الطبري مع مقدمـة التينيـة، تشـمل    

اللغوية واالصطالحية فيه، ثم التصـويبات  ترجمة المؤلف ووصف نسخ الكتاب، وشرح الكلمات 
  .واالستدراكات

وأعيد طبعه مرة أخرى في ليدن من سنة . ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة
 De(المستشرق األستاذ دي خويه  5م، وقد أشرف على تحقيقه وتصحيحه1901الى سنة  1779

Goeje (    وســـاعده االســـتاذ المستشـــرق بـــارت)Barth( توردبيـــك ،)Thorbecke( ،
  ).Mueller(، ومولر)Guidi(، جويدي )Fraenke(فرانكل

  
  مخطوطات تاريخ الطبري

الطبعـة الثانيـة، سـنة    (ولتاريخ الطبري نسخ خطية ذكرت في مقدمة طبعـة دار المعـارف بمصـر    
  :وهي)  ق. هـ1387
 .1468، 1467، 1466مخطوطة المكتبة األهلية بباريس، برقم . 1
 .1042الى  1040خطوطة مكتبة كوپريلي باالستانة، برقم م. 2
 .مخطوطة مكتبة جامع الزيتونة بتونس. 3
 .443مخطوطة مكتبة الجمعية االسيوية في كلكتا البنغال برقم . 4
، 9419، 9418، 9417، 9416، 9434، 9414مخطوطة مكتبة بـرلين فـي ألمانيـا، بـرقم     . 5
9420 ،9421 ،9422. 
 .1618، 1205، 271المتحف البريطاني، برقم  مخطوطة مكتبة. 6
 ."جامعة توبنجن"مخطوطة مكتبة توبنجن . 7
 .676، 722، 711و، )اروى( 650، و)اروى( 722، 781مخطوطة مكتبة بودليان بإكسفورد برقم . 8
 .1594، 1572: مخطوطة مكتبة الجزائر برقم. 9
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 .مخطوطة مكتبة المكتب الهندي. 10
 .امعة استراسبورجمخطوطة مكتبة ج. 11
 .497مخطوطة مكتبة ليدن برقم . 12
خمسة أجزاء متفرقة مصورة : مخطوطة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة. 13

، ومجلـد مصـور عـن    2929عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستانبول بـرقم  
 .2220نسخة مكتبة بتنه خدابخش بالهند، محفوظ برقم 

تاريخ يشمل على قسم يبتدي من سنة  1602مجلد برقم : مخطوطة دار الكتب المصرية. 14
تاريخ تيمور، يبدأ بحوادث تقع في  1373ومجلد آخر برقم  ق. هـ 246الى قبيل سنة  ق. هـ 205
 .145وينتهي بحوادث سنة  ،ق. هـ 133سنة 

  
  طبعات كتاب تاريخ الطبري

م وتم االشـارة إليهـا سـابقاً، وقـد     1898 ـم  1897يدن سنة طبعة المستشرق دي خويه في ل. 1
 .م1901نشرت له مقدمة وفهرس في ليدن 

أعاله قامت المطبعة الحسينية في مصر بطبعـه سـنة    "أ"وعن النسخة المذكورة في المادة . 2
 .وكذا مطبعة االستقامة بالقاهرة، بعد حذف التعليقات والفهارس ق. هـ 1339
 19قبل دار المعارف بمصر بتحقيق االستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فـي   كما تم طبعه من. 3

 .طبعة ممتازة. م1960 ـتشرين الثاني  ـنوفمبر  8والموافق  ق. هـ 1280جمادى األولى سنة 
ونشر تاريخ الطبري، القسم المختص بإيران، مع مقدمة وحـواش لالسـتاذ محمـد جـواد     . 4

د في كتابه هذا على الترجمة الفارسية ألبي علي محمد البلعمي، مشكور باللغة الفارسية، وقد استن
 .ش. هـ1337وقد طبع في ايران في مطبعة الخيام سنة 

كما نشرت مؤسسة أمير كبير للطباعة والنشر في طهران تـاريخ الطبـري بترجمـة محمـد     . 5
 .م1965. ش. هـ 1344البلعمي عدة مرات كان آخرها الطبعة السادسة، سنة 

كتاب تاريخ الطبري ترجمة محمد . م1962ش 1341رت وزارة المعارف االيرانية سنة ونش. 6
صفحة، بتصحيح االستاذ محمد تقي بهار المعروف بملك الشعراء بهار واعتناء  1232البلعمي في 

 .االستاذ المرحوم محمد بروين كنابادى
لفارسية ونشر هـذا الكتـاب   وقد قام االستاذ أبو القاسم باينده بترجمة تاريخ الطبري إلى ا. 7
 .من قبل مؤسسة الثقافة االيرانية، بنياد فرهنك ايران. م1973ش .هـ1352سنة 
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كما قد نشرت مؤسسة الثقافة االيرانية، بنياد فرهنك ايران، تاريخ الطبـري ترجمـة محمـد    . 8
 ).مقدسـة ال العتبة الرضوية( البلعمي، مصوراً عن النسخة الخطية المحفوظة في آستان قدس رضوي

 .صفحة 78كما أضاف محقق هذه النسخة فهرساً له في  .م1966 /ش. هـ 1345مشهد، سنة ب
ومما تجدر االشارة إليه هنا هو أن االستاذ علي اكبر شهابي قد نشـر كتـاب بعنـوان أحـوال     

  .ش. هـ 1352وآثار محمد بن جرير الطبري وطبع من قبل جامعة طهران سنة 
وهو كتاب جامع في الحديث لـم يـتم تصـنيفه، منـه     : كتاب تهذيب اآلثارأما كتابه الثاني فهو . 2

، ومكتبـة  190 ـ 186، ومكتبة عاطف أفندي برقم 270 ـ  269نسخة خطية في مكتبة كوپريلي برقم 
وذكر صاحب معجم االدبـاء هـذا الكتـاب    . 172 ـ  169، ومكتبة فاتح برقم 186 ـ 183بايزيد برقم 

وذكـره لـه    "اب سماه تهذيب اآلثار لم أر سواه في معناه لـم يتممـه   وله كت": ، وقال)14، ص18ج(
: أيضاً، االستاذ جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ولكنه لم يزد على ما ذكره شيئاً حيث قـال 

 :، وقـال 514، ص1وذكره صـاحب كشـف الظنـون، ج   . "لم يتمه ويوجد بعضه في مكتبة كوپرلي "
كمـا  . »وهو كتاب تفرد في بابه بـال مشـارك   ـعفر محمد بن جرير الطبري  ألبي ج ـ تهذيب اآلثار«

  .ق. هـ 1387ذكره له محمد أبو الفضل ابراهيم في مقدمة تاريخ الطبري طبعة دار المعارف بمصر سنة 
جـزء، ذكـره   30فـي   "تفسير الطبـري  "ويعرف ـب : القرآن) تأويل(كتاب جامع البيان في تفسير . 3

التفسير الكبير ألبي جعفر بـن جريـر   «: وقال) 248، ص2ج(اريخ آداب اللغة العربية جرجي زيدان في ت
الطبري، ويسمى جامع البيان في تفسير القرآن، جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين، ويمتاز بأن صاحبه بين 

نة خاصة جزء، وهو من أجلّ التفاسير وله مكا 31في . م1904فيه ترجيح بعض االقوال، طبع بمصر سنة 
، كمـا ذكـره لـه حـاجي     »لسبقه سواه، وفيه كثير من الفوائد التاريخية واألدبية واللغوية فضالً عن التفسير

، 733مكتبـة بـرلين بـرقم    : وللكتاب المذكور نسخ خطية، في). 437، ص1ج(خليفة في كشف الظنون 
ـ  149، ومكتبة نور عثمانية برقم 112 ـ 100ومكتبة آيا صوفيا برقم    ومكتبـة دامـاد زاده بـرقم    ،156 ـ

، ومكتبة القـرويين بفـاس   58و 1: 1: والقاهرة ثاني برقم 158: 1، ومكتبة القاهرة أول برقم 121 ـ 111 
 وطبع طبعـة أحسـن مـن    ،ق. هـ 1321وطبع في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة . 140و 107 ـ 98برقم 

فهرساً لـه   H.Hausleiteژونشر  ق. هـ 1330 ـ 1322الطبعة السابقة في المطبعة األميرية ببوالق سنة 
وتـرجم  . .Registerzum Qoramkomt. Des T. Strassburg 1912:م1912في ستراسـبورج سـنة   

تفسير الطبري إلى الفارسية بأمر منصور بن نوح الساماني وتوجد مخطوطة من هذه الترجمة في المتحف 
  .955ومكتبة الجمعية اآلسيوية في البنغال برقم  25ومكتبة باريس ثاني برقم  9و  8البريطاني برقم 

كما ذكر التفسير المذكور  87وله ترجمة تركية أيضاً منها مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا برقم 
  .له محمد أبو الفضل ابراهيم في مقدمة تاريخ الطبري طبعة دار المعارف بمصر
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لف فيه الفقهـاء األربعـة فـي بعـض     وهو أربعة اجزاء، يبحث فيما اخت: كتاب اختالف الفقهاء. 4
مكتبـة  : منه نسخ خطية في. األحكام كالبيع واالعتاق واإليجار والزرع والكفالة وما يتفرع عن ذلك

قسـماً  ) F. Kren(ونشر كرين . ، ومكتبة برلين1933، ومكتبة ليدن برقم 382: 1عاشر أفندي برقم 
شناخت المخطوطة الموجودة في مكتبـة  ونشر يوسف . 6م1902و ق. هـ 1320منه في القاهرة سنة 

  .م1933عاشر أفندي، وطبعت في ليدن سنة 
  .6رقم  1514منه مخطوط في اسكوريال ثاني برقم : كتاب تبصير أولي النُهى ومعالم الهدى. 5
ـاريخ األدب   ( 3بـرقم   510بـرقم   Revankoskمنه مخطوطة في مكتبة : كتاب شرح السنة. 6 أنظـر ت

ـاد ويليـه فوائـد مهمـة     )2، س50، ص3ان، جالعربي لكارل بروكلم ، والجزء األخير منه في موضوع االعتق
ـار، ونشـر       ـار فـي ممالـك االمص وترجمة للمؤلف من تاريخ ابن فضل اهللا العمري المسمى مسالك األبص

وللكتاب المذكور مخطوطة في . ق. هـ 1321و ق. هـ 1311و ق. هـ 1277الكتاب المذكور في بومباي سنة 
  ).18أنظر مقدمة تاريخ الطبري هامش ص(ك بمكتبة أحمد الثالث باستانبول، طبع أخيراً بمصر روان كش

في سبعة عشر جزء، وال يوجد أي أثر لهذا الكتاب في فهارس مكاتـب  : بشارة المصطفى. 7
العالم سوى ما ذكره السيد علي الخاقاني في النجف األشرف برسالة بعـث بهـا الـى المستشـرق     

توجد سبعة من أجزائه فـي النجـف وأجـزاء أخـرى فـي طهـران       : حيث قال "رتر"البروفسور 
  ).8، س50، ص3أنظر بروكلمان، ج(وخراسان 

  .OR. 9265منها مخطوطة في المتحف البريطاني برقم . رسالة في صناعة القواسين ورمي السهام. 8
، 36، ص1ج(ي جاء ذكره في تفسـير الطبـر  : اللطيف من البيان عن أحكام شرائع االسالم. 9
  ).15، س50، ص3ج(تاريخ االدب العربي لبروكلمن : أنظر). 13، س24، ص2، ج13س

، 1ذكره التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، ج: كتاب اآلداب الحميدة واألخالق النفيسة. 10
  .5، س22ص

، طبعـة بومبـاي   225ذكره النجاشي في كتاب الرجـال ص  :7كتاب الرد على الحرقوصية. 11
واستفاد من هذا الكتاب ابن الداعي نقالً عـن محمـد بـن الفضـل الكـازروني       ق. هـ 1317سنة 

  ).22، س50، ص3أنظر تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان، ج. (الشافعي
 ,rgstraesser- pretzlأنظـر  : (جامع القراءات من الشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه. 12

Geschichte des Qoran text III 208 و ) 24، س50، ص3اريخ األدب العربي لبروكلمن، جوت
  ).17مقدمة تاريخ الطبري ص(

 1:188(أنظر فهرست المكتبـة اآلصـفية   . وينسب إلى الطبري أيضاً كتاب تاريخ صنعاء. 13
  ).50، ص3ج(، وبروكلمن )12رقم 
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  .، وابن النديم في الفهرست)294، ص6ج(ذكره الزركلي في أعالمه : كتاب المسترشد. 14
) 6، س1554، ص1ج(ذكره الطبري في تاريخـه  : بسيط القول من أحكام شرائع االسالم. 15

  ).15ص(من الطبعة األوروبية، وجاء ذكره في مقدمة تاريخ الطبري
  ).5، س1146، ص1ج(ذكره الطبري في تاريخه أيضاً : كتاب الداللة على النبوة. 16
هو لما يحتاج إليه «: )352، ص 8ج( قال ابن عساكر في تاريخه: كتاب آداب المناسك. 17

الحاج من يوم خروجه، وما يحتاج إليه من اإلتمام البتداء سفره، وما يدعو إليه ربه عنـد ركوبـه   
  ).1، س15أنظر مقدمة تاريخ الطبري، ص(» ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه

ن عمله على ما ينوب االنسا«): 352، ص8ج(قال ابن عساكر في تاريخه : آداب النفوس. 18
من العرائض في جميع أجزاء جسده، فبداء بما ينوب القلب واللسان والبصـر والسـمع، علـى أن    

في ذلك وعن الصـحابة والتـابعين، ويـذكر    ) ص(يأتي بجميع األعضاء، وما روى عن رسول اهللا 
اقوت في معجم األدباء وقال ي. »كالم المتصوفة وما حكي من أفعالهم، وإيضاح الصواب في ذلك

  .»عمل منه أربعة أجزاء ولم يخرجها الى الناس في االمالء«): 18، ص17ج(
كان قد قـال بعـض الشـيوخ ببغـداد     «: قال ياقوت في معجم األدباء: أحاديث غدير خم. 19

إنّ علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسـول اهللا  : بتكذيب خبر غدير خم، وقال
، )ع(وبلغ أبا جعفر ذلك، فابتدأ بالكالم في فضائل االمام علي بن ابي طالـب  ...  دير خمبغ) ص(

رأيت له كتابـاً جمـع فيـه أحاديـث غـدير خـم فـي        «: وقال ابن كثير. »وذكر طرق حديث خم
  ).15أنظر مقدمة تاريخ الطبري، ص. (»مجلدين
ضل ابـراهيم فـي مقدمـة تـاريخ     قال االستاذ محمد أبو الف: كتاب البصير في معالم الدين. 20
ومن كتب أبي جعفر رسالته المسماة بالبصير في معالم الدين، التي : قال ياقوت«): 16ص(الطبري

كتب بها الى أهل طبرستان فيما وقع بينهم فيه من الخالف في االسم والمسمى، وفي مذاهب أهل 
ولعلـه  . »"التبصـير ": ي بالوفياتواسمه في طبقات الشافعية، والواف. البدع، وهو نحو ثالثين ورقة

  .فيما تقدم 5كتاب تبصير أولي النُهى ومعالم الهدى الذي ذكرناه في التسلسل 
ورأيت له كتاباً جمع فيه «) 146، ص11ج(قال ابن كثير في تاريخه : كتاب حديث الطير. 21

  .»حديث الطير
مقدمـة تـاريخ الطبـري    ذكره له محمد أبوالفضـل إبـراهيم فـي    : كتاب الخفيف في الفقه. 22

ومن جياد كتبه كتابه المعروف بـ كتاب الخفيف فـي أحكـام   : قال ياقوت«: وقال) 8، س17ص(
شرائع االسالم، وهو مختصر من اللطيف، وقد كان أبو أحمد العباس بن الحسن العزيزي أراد النظر 

ناوله، وهو نحـو  في شىء من األحكام، فراسله في اختصار كتاب له، فعمل هذا الكتاب ليقرب مت
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من اربعمائة ورقة، وهو كتاب قريب على الناظر، فيه كثير مـن المسـائل، ليصـلح لتـذكرة العـالم      
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