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َِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َرسَاًبا" (النبأ:20) قال تعاىل " َوُسريِّ
الرشح :أي : سريت من أماكن يف الهواء , وقعلت من مقارها , فكانت هباًء 
منبثاً , واملعنى أنها نسفت من أصولها وأصبحت مثل الرساب يظن الناظر 

أنه ماء .
ــب يف األرض يرسب رسوباً : مىض فيها , ورسب خرج و ويقال  املصدر : س
ــرسب املاء , ويقال أيضا للطريق : الرسب , ألنه يرسب فيه , ويف ذلك  ــذا م : ه
ــلم –  ــه : قال – صىل الله عليه وآله وس ــل له رسبه بالفتح : طريق ــال : خ يق
ــن أصبح معاىف يف بدنه آمنا يف رسبه عنده قوت يومه كان كمن حيزت له  (م

الدنيا بحذافريها )
ــر رس وأرساب : ما يرى يف  ــة ومترصفة ) ويقال : م ــى أي : يف (متقلب املعن
ــر من بعيد كاملاء وما هو بماء  ــتداد الح منتصف النهار يف الصحراء من اش
ــاء) (النور:39), واخرضارها  ْمآُن َم ُه الظَّ ــبُ قال تعاىل (َكَرسَاٍب ِبِقيَعٍة َيْحَس
ــن فيها بيت  ــة التي يقط ــن يف عتم ــة الطف ــع يف قري ــل , وتق ــا العلي وهوائه

الهاميل واملعلمي تعترب مزاراً سياحيا من الدرجة األوىل .
نُكم  ــَواء مِّ ــداد ) قال تعاىل (َس ــي لفظة من األض ــارب ( ه ومن ذلك الس
ــارٌِب ِبالنََّهاِر)  ــَتْخٍف ِباللَّْيِل َوَس ــِه َوَمْن ُهَو ُمْس ــْوَل َوَمن َجَهَر ِب ــْن أََرسَّ اْلَق مَّ

(الرعد:10).
الرشح: (سواء منكم) يف علمه وسمعه وبرصه (من أرس القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل ) أي مستقر بمكان خفي فيه (وسارب بالنهار 
ــان , إما  ــا يختفي فيه اإلنس ــار , والرسب هو م ــه يف النه ــل رسب ) أي : داخ
ــارب : الذاهب عىل  جوف بيته , أو مغارة , أو نحو ذلك . قال أبو رجاء : الس
يَلُه ِيف  ــبِ ــه يف األرض بمعنى الظاهر ال خفاء منه قال تعاىل (َفاتََّخَذ َس وجه
ًبا) (الكهف):61) : أي : طريقا مفتوحا . قال القرطبي : السارب  اْلَبْحِر َرسَ
: املتواري , أي الداخل رسبا , ومنه قولهم : انرسب الوحش إذا دخل كناسه 
ــداد . أي أن هذه الداللة مضادة  ــن هنا نعرف أن داللة الكلمة تعد األض , وم
ــائي : رسب يرسب رسبا  ــارب : ذاهب , وقال الكس أو نقيضة . وقبل معنى س

, إذا ذهب .
ــم الله الرس والجهر والظاهر يف  ــتوي يف عل ونفهم من معنى اآلية أنه يس
ــرتته ,  ــتخفي بالليل : الظاهر , ومنه خفيت اليشء , أي : س الطرقات واملس

وأخفيت اليشء أي استخرجته وهذه اللفظة من ألفاظ التضاد .

ــي الجليل  ــد الصحاب ــنة العارشة وف ــن الس ــان م * يف رمض
جرير بن عبدالله البجيل عىل رسول الله صىل الله عليه وآله 
ــو من قال عنه  ــالمه مع جماعة من قومه وه ــلم وأعلن اس وس

رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم قبل وصوله إليه:
(يخرج عليكم من هنا خري ذي يمن..) أي خري أهل اليمن..

ــلم عىل رأس  ــه وآله وس ــىل الله علي ــول ص ــد بعثه الرس وق
ــة لهدم (صنم ذي الخلصة   ــان من بني أحمس من بجيل فرس

بالرساة).

عالقة الصوفية بامللك املظفر.:
ــد تكلمنا  ــة كنا ق ــة املاضي يف الحلق
ــف امللك املنصور عمر بن عيل  عن موق
ــا كانت  ــة وأنه ــن الصوفي ــول م بن رس
ــة  ــذه الحلق ــا ويف ه ــاً م ــة نوع إيجابي
ــن الصوفية  ــف املظفر م ــنعرف موق س
ــي نذكرها هي  ــداث الت ــذه األح ..كل ه
ــيخنا  ــف عالقة ش ــن أجل أن نستش م
ــي  ولك ــولية  الرس ــة  بالدول ــة  الرميم
ــة وهي أن ظهوره الكبري  نخلص بنتيج

كان يف أيام حكم الدولة الرسولية ..
ــولية  الرس ــة  للدول ــي  الثان ــك  * املل
ــر  ــن عم ــف ب ــن يوس ــة يف اليم الحاكم
ــروف باملظفر  ــول املع ــن رس ــن عيل ب ب

ــنة(619هـ) وقيل(620هـ) كما ذكر صاحب  املولود س
السلوك[545 /2]

ــنة(647هـ) عىل  بعد ما قتل والده امللك املنصور س
ــيخ أبي  ــد جماعة من مماليكه، «ذهب املظفر إىل الش ي
ــه- ونعله يف حلقه -  ــث بن جميل- قدس الله روح الغي
ــلوكه - فقال له الشيخ: ما  ــب تعبري الجندي يف س حس

تطلب؟ فقال: امللك ، فقال له: وليتك »1
ــىل أن اعتقاد  ــا يدل ع ــىل يشء فإنم ــذا إن دلَّ ع فه
ــذي جعل املظفر  ــد بلغ الغاية، وال ــر بالصوفية ق املظف
ــيخ أبا  ــد قتل خادم الش ــاه كان ق ــك هو أن أب ــل ذل يفع
ــث ، فلما وصل الخرب إىل أبي الغيث بمقتل خادمه  الغي
قال: مايل وملحراسة أنا أنزل عن أمشباب، وأترك الزرع، 

فقتل عند ذلك امللك املنصور 2..
وعبارة الشيخ هذه بلغت أهل تهامة وهو واحد منهم 
فهم يضيفون الهمزة وامليم يف أول كل كلمة عوضاً عن« 

ال» التعريف،
ــباب يقصد به خشبات تنصب يف وسط الزرع  واملش
ويجعل عليها عريش يقعد الحارس عليها يحرسها...
ــارس للملك  ــث أنه الح ــي الغي ــيدي أب ومقصود س
ــم بالزرع، فكما أن  ــا فيها رعيته، وعرب عنه ومملكته بم
ــإن اللص أو الحيوان  ــباب ف حارس الزرع مادام يف املش
ــزرع ويتلفه طاملا  ــن أن يدخل إىل ال ــري ذلك ال يمك أو غ
ــة ونزل  ــباب، لكنه إذا ترك الحراس ــارس يف املش أن الح
ــباب ربما يتعرض الزرع لآلفة أو الرسقة، كذلك  من املش
ــه كان  ــة وذلك ألن ــة اململك ــث حراس ــو الغي ــا ترك أب مل
ــا كان كذلك  ــرصف يف اململكة مل ــرصه واملت ــب يف ع القط
ــه، فأُصيب  ــن هم رعيت ــوص إىل الزرع الذي ــل اللص دخ
ــل... املهم ملا  ــور) بالقت ــو امللك املنص ــد رعيته (وه أح
ــامع املظفر فما كان منه  ــل كالم أبي الغيث إىل مس وص
ــيء  إىل امللك الحقيقي املترصف يف اململكة كي  إال املج

يثَبّته ويعقد له امللك...
ــيما من  ــة صولة وجولة ال س ــذا تعلم أن للصوفي به
ــده لدرجة أن  ــا بع ــابع وم ــرن الس ــف األول للق املنتص
ــلطنة ألحدهم إال  ــل وال تنعقد الس ــوك يهابونهم، ب املل
عن طريق أهل الله من الصوفية، واملتتبع للملك املظفر 
وذلك قبل أن يمسك بزمام ملكه كان ال يتحرك ألمر إال 
بإذن من الصوفية، جاء يف "قرة العيون"(ص315) ويف 
ــه:« لم يكن  ــظ لألول- مانص ــلوك[544 /2] واللف الس
ــيفه،  ــد املظفر- وذلك بعدما ُقتل والده- إال قائم س يف ي
ــمر  ــكر وش إال أن القلوب مملوءة بمحبته فجمع العس
ــتخدم كل من مرَّبه من  ــرج من املهجم إىل زبيد، يس وخ
ــي الغيث بن  ــيخ أب ــارة الش ــرب ، وكان خروجه بإش الع

جميل.. »...
محبة املظفر للصوفية واعتقاده بهم :

ــبب  ــر للصوفية كانت بس ــة املظف ــن أن محب وال تظ
ــب، بل  ــم إياه معنوياً فحس ــه بامللك ودعمه إقامتهم ل
ــر، وذلك أن والده املنصور ملا زار  محبته لهم منذ الصغ

ــيباني، اصطحبه  الشيخ إبراهيم الش
معه، وملا دنا املظفر من الشيخ املذكور 
ــف املظفر،  ــيخ بيده عىل كت رضب الش
ــد  ــك ولذريتك ال أس ــه: امللك ل وقال ل
ــي  ــي بن ــن، يعن ــر الدي ــن وال فخ الدي
ــاف أن ينازعوه  ــه. وكان املظفر يخ عم
ــد أبيه، فكان كما قال: توىل  يف امللك بع
ــن بعده وبطل  ــر وذريته م امللك املظف
ــن، فلما صار  ــر الدي ــد الدين، وفخ أس
ــيخ  ــامح الش املُلك إىل امللك املظفر س
يف خراج أرضه وأرايض أهله، ولم يزالوا 
ــدة املظفر  ــرتام م ــة واالح ــىل الجالل ع

وبعده 3...
ــي  الت ــفات  واملكاش ــف  املواق ــذه  ه
ــر جعلته ينظر  ــن امللك املظف ــمع م ــت بمرأى ومس كان
ــوله ال  ــة بأنهم امللجأ واملنجا بعد الله ورس إىل الصوفي
سيما إذا أدلهمت عليه الخطوب، أو احتوشته الكروب، 
ــذا كان يهابهم دون غريهم« ومن ذلك أنه كان يويص  له
ــه الصويف(أبو الفداء  ــه أن يعلموه بوصول الفقي غلمان
ــه كان يدخل عليه  ــماعيل الحرضمي) ألن ــيخ إس الش
ــه وعنده يشء  ــكان يتخوف أن يدخل علي ــري إذن، ف بغ
ــعر يف األيام إال وهو عنده  ــا ينكره عليه، فكان ما يش مم

اب وغريهم »4 . من غري أن يعلم به الحجَّ
إن املظفر بمحبته للصالحني من الصوفية واحرتامه 
لهم كسب قلوبهم، فلقد بلغ يف تقديره لهم أنه كان يأمر 
ــيخ  ــتدعى الش ــم وقد حدث أنه اس ــاس أن يكرموه الن
ــيخ دعوة  ــي إىل تعز ولبَّى الش ــىس بن مطري الحكم عي
ــا وتلقوه  ــرج، إليه أهله ــد خ ــا مرَّ ببل ــكان كلم ــك، ف املل
ــر- أمر عليهم أن  ــلطان- املظف وأكرموه وأعلموه أن الس
ــب منهم، فما  ــوه وأن يعطوه ما طل ــم، أن يكرم إذا مربه
ــلطان  ــيئاً حتى وصل إىل الس ــن واحد منهم ش ــذ م أخ

فأكرمه وعظمه 5...
ــتدعيهم إىل قرصه فقط وال  وهذا ال يعني أنه كان يس
ــب إىل منازلهم ويتربك باألكل من  ــم، بل كان يذه يزوره
طعامهم، كذهابه لزيارة الشيخ الزاهد أحمد بن محمد 
ــن القايض  ــأل م ــم يذهب إال بعد ما س ــل ل ــي، ب الضبع
ــيخ املذكور  ــع بينه وبني الش ــلم أن يجم ــعد بن مس أس
ــب بمقابلة امللوك،  ــيخ ال يرغ ــاذا؟  ألنه يعلم بأن الش مل

فما كان من القايض إال أنه تحايل عىل الشيخ . . .
ــن  ــة م ــة قريب ــيخ يف قري ــد والش ــك يف الجن كان املل
ــد ألداء صالة  ــرج للجن ــيخ أنه يخ ــد، وعادة الش الجن
ــلطان يعلمه بوصول  ــل القايض إىل الس الجمعة، فأرس
ــيخ وأمره أن يقف يف دهليز البستان وال يرتك عنده  الش
ــلطان ذلك، ثم أن  أحداً من الخدم والغلمان، ففعل الس
ــيخ بعد الصالة يتماشيان نحو  القايض خرج هو والش
ــتان الذي  ــيخ، وكان طريقهما عىل باب البس قرية الش
ــال القايض  ــني منه ق ــارا قريب ــلطان، فلما ص ــه الس في
ــاعة  ــتظل فيه س ــا إىل هذا املوضع نس ــيخ : مل بن للش
ــه عىل ذلك  ــض األصحاب، فوافق ــا يصل إلينا بع بينم
ــداً هنالك وحده،  ــلطان قاع ودخل الدهليز فوجد الس
ــلم عليه وبشَّ بوجهه ثم سأل منه  ــيخ وس فقام إىل الش

الدعاء فدعا دعاًء مخترصاً وخرج مرسعا..6.
ــأله  ويروى- أيضاً- أن امللك املظفر زاره إىل منزله وس
ــد يشء يف بيت  ــه كان ال يوج ــع أن ــيئاً م ــه ش أن يطعم
الشيخ من طعام وغريه، فدخل الشيخ موضعاً من بيته 
ــلطان ووزيره  ــز، فأكل منه الس ــيئاً من الخب وأخرج ش

وحمال منه شيئاً عىل سبيل التربك..7.
فانظر إىل امللك املظفر كيف توسط بالقايض، وكيف 
ــراً، كل هذا كي  ــده منتظ ــل وح ــز وظ ــأ يف الدهلي اختب
ــويف، وانظر كيف ذهب إىل  ــيخ ص ُيحظى باللقاء مع ش
ــه وأخذ من ذلك الخبز تربكاً، كل هذا ليدلك عىل أن  بيت

ــيخه،  ــة املظفر مع الصوفية كعالقة التلميذ مع ش عالق
حب وأدب واحرتام وإجالل «ويروى أن امللك املظفر ملا 
ــمع بذكر فقيه صويف فأحب االجتماع به  دخل عدن س
ــل له رسوالً يطلبه، فقال الفقيه الصويف للرسول:  فأرس
ــلك : ليس يل إليه حاجة فإن كان له حاجة  قل ملن أرس
ــلطان بذلك، لكن السلطان- بعد  وصل هو ، فأُخرب الس
أن عرف أن هذا الفقيه الصويف من أهل الزهد والصالح- 
قال: يجب علينا أن نزوره، وفعًال زاره وطلب منه الدعاء 

والتمس منه الربكة..»8 .
ــذا وكان امللك املظفر ال يويل القضاء إال من تحقق  ه
ــاء إال عىل  ــن اعتماده يف القض ــه وورعه، ولم يك صالح
ــد  ــي، فق ــماعيل الحرضم ــيخ إس ــل الش ــة، مث الصوفي
ــام، وكذلك يف  ــاة فقام يف ذلك أتم القي ــايض القض واله ق
ــيخ عيل بن  ــم كمثل الش ــد اعتمد عليه ــس، فق التدري
ــاً يف مدرسته التي  ــن الوصابي فقد جعله مدرس الحس
بناها يف تعز 9، أما والته فقد كان تعاملهم مع الصوفية 
ــن حيث حبهم واحرتامهم  ــس تعامل ملكهم معهم م نف
ــة التي فيها  ــض الوالة بالجه ــم « يروى أن بع وزيارته
ــي املتوىف(  ــعيد الهمدان ــويف- عمر بن س ــه- الص الفقي
ــرياً للزيارة  ــرتدد عليه كث ـــ كان يحب الفقيه وي 663)ه

ويقبل منه الشفاعات وغري ذلك».10
هذا ولقد كان الصوفية لهم مطلق الترصف من حيث 
ــتطيع أي  ــر، ال يس ــي عن املنك ــروف والنه ــر باملع األم
ــؤول يف السلطة الحاكمة أن يمنعهم من ذلك، جاء  مس
ــا نصه: «ومنها  ــان) 11 لليافعي م ــاب (مرآة الزم يف كت
ــل الدولة أرادوا أن يجتمعوا  أن جماعة من الديوان وأه
ــىل اللعب والرشاب، ومألوا أزياراً كثرية خمراً،  يف عدن ع
ــر الفضل  ــهري الواف ــويل الش ــري ال ــيخ الكب ــا الش فأراقه
ــب املدفون يف  ــي بكر الخطي ــد الله بن أب ــب عب والنصي
ــة، ولم  ــن أهل الدول ــدن وغريه م ــوزع، فغضب أمري ع م
ــور، فكتبوا إىل  ــيخ املذك ــام من الش ــىل االنتق ــدروا ع يق
ــر بذلك، فرد عليهم الجواب وهو يقول فيه:  امللك املظف
ــا صالح، وإما مجنون،  ــذا ال يفعله إال أحد رجلني، إم ه

وكالهما مالنا معه كالم» اهـ.
ــم هددوا  ــم إىل أنه ــن أمره ــغ الصوفية م ــد بل ــل لق ب
ــلطان بالتخيل عن ملكه إن لم يعدل، فقد(روي أن  الس
ــيخ الكامل إسماعيل الحرضمي كتب مرة إىل امللك  الش
ــاكوك  ــف كرث ش ــن خزف:« يا يوس ــقف م املظفر يف ش
ــت» فكتب إليه  ــاكروك، فإما عدلت وإال انفصل وقلَّ ش
ــلطان يعتب عليه يف ذلك  قائًال له:« قد أرسل الله  الس
ــو رش مني» ، فأمره باللطف  ــن هو خري منك إىل من ه م

به، فقال تعاىل:[فقوال له قوًال لينا]44:20اآلية) .12
ــة الصوفية  ــن التواضع ومحب ــكاً بلغ م ــل رأيت مل ه
ــدده بتلك العبارات  ــمه ويه كمثل املظفر؟! يناديه باس
ــه املظفر بأدب وخضوع،  ــية مع كل ذلك يرد علي القاس
ــه الكبري  ــىل حلم ــدل ع ــر ي ــك املظف ــواب املل ــل إن ج ب
ــي: «كان امللك  ــام اليافع ــري، وفيه قال اإلم ــه الوف وعلم
ــاء ويعتقد  ــة العلم ــاً ظريفاً يحب مجالس املظفر كَيّس
ــاركة يف بعض  ــه مش ــاً-: كان ل ــال- أيض ــني، وق الصالح

العلوم».13
ــلطة  ــع الس ــة م ــة الصوفي ــم أن عالق ــذا تعل ــن ه م
الحاكمة(دولة بني رسول)- السيما يف القرن السادس- 
ــم نفوذهم القوي ، فكالمهم يؤخذ،  عالقة متميزة،... له
ــد أو رشط ، وهيبتهم فوق هيبة  ــذ دون قي ــم تنفَّ وأوامره
ــة  ــتمرت مكان ــذا اس ــا. وهك ــم مراجعه ــلطة، ألنه الس
الصوفية حتى بعد امللك املظفر- وما ذكرناه- من عالقة 
السلطة دولة بني رسول مع الصوفية- كافياً لتعرف أن 
ــة الوحيز إىل حدنان  ــم يكن رحيله من منطق الرميمة ل
ــعود) وليس يف  ــك املس ــد األيوبي(املل ــن العه إال يف زم
ــول وذلك لعالقته املتميزه معهم بحكم أنه  زمن بني رس
ــم- كما عرفت- يعتقدون يف الصوفية  الصويف الكبري وه

ويجلونهم إىل درجة القداسة.  
.................................
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  نفحة الُنّسيمة يف مناقب  السيد علي بن أحمد الرميمة
السراب 

محمد الهاملي

الحلقة السابعة

عدنان الجنيد

صروح إسالمية

ــان  ــكندر بن حس ــجد األس ــى هذا املس بن
ــجد األبرار كما هو  ــمى مس الكردي وكان ُيس
ــوح املنصوب يف  ــنانية يف الل ــودة الس يف املس
ــي يف مصىل العيدين . وُيقال بأن  الجبانة الت
ــن بنامي الكردي يف  ــار ب الذي بناه هو ورد س
ــأن الذي بناه  ــابع . ويرجح ب ــرن الس أول الق
ــنة  ــان الكردي س ــكندر بن حس هو األمري اس
ــمي مسجد االبزر نسبة إىل  967هجرية . وس
العالمة االبزر الذي وسع املسجد من ناحيته 

الرشقية فقط وسمي باسمه .
ــة  ــاء يف الجه ــو صنع ــجد يف عل ــع املس يق
ــرب من ميدان القرص  الرشقية الجنوبية بالق
ــوق امللح إىل  ــذة من س ــق الناف ــي الطري عدن
القرص .. وهو اآلن يقع غربي مدرسة الشهيد 

اللقية .
ــد االبزر وال  ــجد يف عه جددت عمارة املس
ــد تارخ التجديد الذي تم يف عهده وإنما  يوج
ــة الرشق . كما  ــد كان من جه ــر أن التجدي ذك
ــد ( حمود  ــدد بناؤه عىل ي ــدم اآلن وج أنه ه
ــوب يف جهة  ــا هو مكت ــنهوب واوالده ) كم س

الغرب سنة 1417هجرية .
ــفل  ــن طابقني الطابق األس ــون اآلن م يتك
ــرآن والطابق  ــة لتحفيظ الق عبارة عن مدرس
ــيع  ــايل .كما تم توس ــجد الح األعىل هو املس
النوافذ الغربية عىل يد الحاج احمد العريش.

ــط  ــم أي تخطي ــجد القدي ــد للمس ــم نج ل
معماري ولكن من خالل وصف العاملني عليه 
ــح الصباحي  ــهم األخ احمد صال ــىل رأس وع
ــه 15 دعامة بدون  ــجد القديم كان ب بأن املس
ــطحاً وكان له فناء  ــقفه مس عقود أي كان س
يف جهة الجنوب وكذلك برئ يف الجهة الغربية 
ــابق إال  ــن البناء الس ــا  وال يوجد م ــم ردمه ت
ــرب يفتح إىل الفناء وبه درج  باب يف جهة الغ
ــار الحبش  ــات  من األحج ــوايل ثمان درج ح
ــن طريقها وهي  ــجد ع يتم الوصول إىل املس

اآلن مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم .
ــار  أحج ــجد  املس ــاء  بن يف  ــتخدمت  اس
مزخرفة من العهد السبئي والحمريي وقد تم 
ــم نقلها إىل قبة  ــتخدامها كدعامات وقد ت اس

البكريية الستخدامها يف مساجد أخرى .

عبدالصمد الخوالين

جامع األبزر من صنعاء

ــب الصحابة والفاتحني والزعماء هو  ــْن أعالم األذواء والقادة اليمانيني يف موك ِم
ــدين كريب بن أبرهة بن الصباح الحمريي، قال عنه أبو الحسن املسعودي  أبو رش
ــطاط وزعيمها: أبو رشدين بن كريب بن أبرهة  ــيد الفس يف مروج الذهب: "-كان- س

بن الصباح". وكان يسري يف موكبه بمرص "خمسمائة فارس من حمري".
ــول الله  ــب الصحابة والفاتحني منذ وفادته إىل رس ــد بدأ تاريخ كريب يف موك لق
ــنة العارشة للهجرة،  ــالم مع أبيه القيل أبرهة بن الصباح يف الس عليه   الصالة والس
ــارك يف فتح الرملة بفلسطني، ثم  ــام، كما ش ــان فتح الش وكان كريب من قادة وفرس

فتح بيت املقدس.
وقد شهد كريب فتح مرص مع أبيه وإخوته منذ دخول الجيش العربي اإلسالمي 
ــطاط  ــيد وزعيم الفس ــادة عمرو بن العاص عام 19هـ، وكان كريب س ــرص بقي إىل م

-عاصمة مرص-.
ــكندرية والقوات  ــادة اإلس ــكندرية -أي والية وقي ــة اإلس ــب رابط ــد توىل كري وق
ــؤوليات  ــا-، ولقد كان اليمانيون يف مرص هم عماد الدولة واملتولني ملس ــة فيه املرابط
ــلطة هي الرشطة  ــة يف والية عبدالعزيز بن مروان ملرص حيث كانت مراكز الس الدول
ــب الرشطة وقايض  ــكندرية، فكان صاح ــال والنيابة وإمارة اإلس ــاء وبيت امل والقض
ــب صاحب الرشطة  ــرادي (68-64هـ) ثم توىل منص ــعيد امل ــرص هو عابس بن س م
ــتخلف زياد  ــق اس ــار عبدالعزيز إىل دمش زياد بن حناطة التجيبي اليماني وملا س
ــاء وبيت املال بمرص  ـــ) بينما توىل القض ــب الرشطة (84-76ه ــن التجيبي صاح ب
ــك بن رشاحيل الهمداني  ــن حجرية الخوالني (83-69هـ) وكان مال عبدالرحمن ب
ــة الحرضمي (-84 ــس بن عطي ــوىل قضاء مرص يون ــرص (84-69هـ) ثم ت ــايض م ق
ــتنابه  ــراء القادة واس ــن األم ــي الحمريي م ــد الرعين ــن مرث ــاب ب ـــ) وكان جن 86ه
ــا كريب بن  ــد توىل رابطته ــكندرية فق ــروان عىل مرص، وأما اإلس ــن م ــز ب عبدالعزي
ــداً فرتة من الزمن، ثم عاد إىل الجيزة، وتوىل  ــابقاً، فمكث أمرياً قائ أبرهة كما ذكرنا س

اإلسكندرية عياض بن ُغنم التجيبي.
ويف عام 75هـ تويف كريب بن أبرهة بن الصباح ريض الله عنه يف الجيزة بمرص.

*من كتاب يمانيون يف موكب الرسول
للباحث محمد حسني الفرح 
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يمانيون في موكب الرسول
ُكريب بن أبرهة بن الصباح.. 
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